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Top Siguldas
tematiskais plānojums

Pašvaldības paveiktais
2017.gadā

Plāno līdzfinansēt ēdināšanas
pakalpojuma maksu
visiem pirmsskolēniem

Jaungada sagaidīšanas pasākumi
Siguldas novadā
30.decembrī plkst.16.00 Allažu pagasta Tautas namā
Kristaps Krievkalns, Ginta Krievkalna un Ēriks Upenieks akustiskā koncertā
„Atgriešanās pie gaismas”. Muzikālo programmu papildinās arī dzeja.
Biļetes cena – 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro
l 31.decembrī plkst.20.00 Mores pagasta Tautas namā
Ievas Sutugovas koncerts „Ticot, mīlot un gaidot…”
un Jaungada balle kopā ar grupu „Kārklu blūzs”.
Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 28646332.
Biļetes cena – 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro
l 31.decembrī Jaungada sagaidīšana Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
No plkst.23.30 skanēs mūzika un fotogrāfijās varēs aplūkot aizvadītā gada
aizraujošākos mirkļus. Īsi pirms pusnakts klātesošos uzrunās Siguldas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, savukārt gadumijā visus priecēs
krāšņa uguņošana. Klātesošie tiks cienāti ar tradicionālo svētku torti.
Plānoti satiksmes ierobežojumi. Ieeja – bez maksas
l

Jaungada
dievkalpojumi
dievnamos un draudzēs

Siguldas Romas katoļu baznīcā
l 31.decembrī plkst.9.00 un 12.00
Vecgada dievkalpojums
l 1.janvārī plkst.12.00 Jaungada dievkalpojums
l 6.janvārī plkst.12.00
Kunga parādīšanās svētku dievkalpojums
l 7.janvārī plkst.13.30 Kora „Spārni” koncerts
Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
l 31.decembrī plkst.11.00 Dievkalpojums
Allažu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
l 31.decembrī plkst.14.00 Dievkalpojums
Svētā Apustuļa Andreja Pirmsauktā
Siguldas pareizticīgo baznīcā
l 6.janvārī plkst.23.00 Visnakts dievkalpojums

Gada beigas ir laiks, kad atskatāmies uz padarīto, vērtējam un plānojam nākamā gada darbus. Par šo gadu droši varam teikt – Siguldā
dzīvot ir aizraujoši! Kopā esam paveikuši daudz, lai mūsu ikdiena kļūtu vēl piepildītāka: atklāts Siguldas Sporta centrs, izveidota
Siguldas mobilā lietotne, izcīnīti otrās mīlētākās Latvijas pilsētas
un ģimenei draudzīgas pašvaldības tituli, augstais informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju līmenis apliecināts, ieņemot 1.vietu „Latvijas e-indeksā”. Arī nākamajā gadā turpināsim strādāt, lai Siguldā
būtu aizraujoši, labi un ērti dzīvot piepildītu un dinamisku dzīvi!

Šogad Ziemasspēki nāk ar Burkānu.
Jo Burkāns spēj. Burkāns spēj saglabāt vasaras garšu
un smaidu visas ziemas garumā. Burkāns spēj
parūpēties, lai līdz pavasarim nepietrūktu enerģijas,
vitamīnu. Kad uzgrauzts Burkāns, ar ziemu spēj
spēkoties gan lieli, gan mazi!
Daudzējādā ziņā Sigulda līdzinās Burkānam.
Tikpat oranža. Tikpat aizraujoša. Vasaru un ziemu mīloša.
Vai zināt, kāpēc mēs esam Latvijas
Ziemasspēku galvaspilsēta? Tāpēc, ka svētkus
svinam visu ziemu un ar sārtiem vaigiem!

Oranžu, veselīgu un skaistu jauno gadu vēl Siguldas novada pašvaldība

Svarīgi par ielu, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanu ziemā
Novada ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem šajā
gadā veic SIA „DGR serviss”. Atbildīga par gājēju ietvju, veloceliņu, skvēru un citu pašvaldības teritoriju kopšanu un uzturēšanu saskaņā
ar izsludināto iepirkumu ir SIA „Hagberg”.

Ielu un ceļu uzturēšana ziemā

SIA „DGR serviss” ziemas periodā nodrošina
pašvaldības autoceļu, tiltu, ielu, stāvlaukumu
un pieturvietu ikdienas uzturēšanu – sniega
tīrīšanu un slīdamības mazināšanu, atkarībā
no laikapstākļiem kaisot ielas ar smilts–sāls
maisījumu, smilti vai veidojot rievas apledojumā. Uzņēmums darbu ziemas apstākļos veic ar
divām speciālajām mašīnām, kas aprīkotas ar
sniega lāpstām un kaisītājiem, kā arī ar piecām
traktortehnikas vienībām, kas aprīkotas ar
sniega lāpstām. Noteikumi paredz, ka ziemas
laikā maģistrālajām ielām un ceļiem no sniega
jābūt attīrītiem līdz plkst.7.00. Intensīvas snig-

šanas gadījumā ielu attīrīšana no sniega jāveic
sešu līdz 18 stundu laikā pēc snigšanas beigām,
prioritāri notīrot pašvaldības ielas un ceļus, pa
kuriem pārvietojas sabiedriskais transports un

notiek skolēnu pārvadājumi. Tīrot ielas un ceļus no sniega, nedrīkst aizstumt ar sniega valni
ietves, pieturvietas, nobrauktuves no piebraucamajiem ceļiem un ielām.

SIGULDAS NOVADA IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA ZIEMĀ UZTUR UN APSAIMNIEKO
PAŠVALDĪBAS IELAS
UN CEĻUS –
SIA „DGR SERVISS”

PAŠVALDĪBAS GĀJĒJU IETVES –
SIA „HAGBERG”,
PĀRĒJĀS – NAMU APSAIMNIEKOTĀJI

IELAS UN CEĻI NAV TĪRĪTI KĀ NĀKAS?

ZVANI UZ
BEZMAKSAS TĀLRUNI

80000388

INFORMĀCIJA TIKS NODOTA
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM!
WWW.SIDULDA.LV

DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU
TERITORIJAS –
NAMU APSAIMNIEKOTĀJI

IELU UN CEĻU
UZTURĒŠANAS
KLASES
PILSĒTAS
MAĢISTRĀLĀS IELAS

SIGULDASNOVADS

D
B
SIGULDA_LV

PRIVĀTĪPAŠUMUS,
TIEM PIEGULOŠĀS TERITORIJAS –
ĪPAŠNIEKI

PĀRĒJĀS IELAS UN CEĻI

C

IELAS UN CEĻI
UZ SABIEDRISKAJĀM
IESTĀDĒM,
KURSĒ SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS

SIGULDA_LV

Siguldas novada teritoriju šķērso vairākas
valsts nozīmes brauktuves, par kuru kopšanu
rūpējas un ir atbildīga VAS „Latvijas Valsts
ceļi”. Aicinām ziņot, zvanot uz tālruņa numuru
80005555, ja autoceļi – Vidzemes šoseja (A2),
Inciems–Sigulda–Ķegums (Gāles iela–Stacijas
iela–Ausekļa iela–Turaida) (P8), Vidzemes šoseja–Allaži (V58), Sigulda–Nurmiži (V83) un
Jūdaži–Nītaure (V85) – netiek uzturēti pienācīgā kvalitātē.

Gājēju ietvju attīrīšana no sniega

SIA „Hagberg” ziemas periodā veic pašvaldības
ietvju, veloceliņu un trotuāru ikdienas uzturēšanu – sniega tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes
materiālu. Uzņēmums nodrošina arī sabiedriskā
transporta – pilsētas maršruta autobusu – pieturvietu attīrīšanu no sniega, kā arī slapja sniega un kūstoša ledus nostumšanu no gājēju un
veloceliņiem.
Turpinājums 2.lpp.
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Siguldas novada
pašvaldības domes sēdē
30.novembrī
• Apstiprināts zemes ierīcības projekts
zemes vienības „Vecrūpnieki” Mores
pagastā sadalīšanai divās daļās.
• Iznomāta Siguldas novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība „Asteres” Siguldas pagastā.
• Noslēgts zemes nomas līgums
par zemes vienības daļu Zaļkalna
ielā 10, Allažos.
• Nolemts izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Šveices ielā 17B, Siguldā.
• Nolemts atjaunot Siguldas novada
pašvaldības un SIA „DMB” pirkuma
līgumu Nr.3.
• Apstiprināts izcenojums 17,61 eiro
vienai personai diennaktī par pašvaldības sociālās aprūpes mājas
„Gaismiņas” sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiks piemērots no
2018.gada 1.janvāra.
• Nolemts iznomāt telpu Jūdažu Sabiedriskajā centrā VAS „Latvijas
Pasts” pakalpojumu nodrošināšanai.
• Atsavināšanai izsolē nodota cirsma
zemes gabalā „Čiekuri” un „Kreiļi”.
• Apstiprināti pašvaldības domes iekšējie noteikumi „Līgumu aprites
kārtības noteikumi”, apstiprināti
saistošie noteikumi „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā”, izdarīti grozījumi
iekšējos noteikumos „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada
pašvaldībā”, izdarīti grozījumi domes
lēmumā „Par kredīta ņemšanu”.
• Noslēgta vienošanās ar privātpersonu par zemes gabala Strēlnieku
ielā 7, Siguldā, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības.
• Nolemts pieņemt dāvinājumā no
SIA „Hortus Residential” nekustamos īpašumus un apgrūtināto zemes vienību pazemes komunikācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu organizēšanai, kā arī
ielu publiskas lietošanas nodrošināšanai Siguldas pagastā.
• Nolemts piešķirt Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumu „Atzinība” Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa
priekšniekam pulkvežleitnantam
Andrim Vīgantam par ieguldījumu
noziedzības apkarošanā un profilaksē, kā arī par Siguldas novada
sabiedriskās drošības uzlabošanu
34 gadu garumā.

Turpmāk „Siguldas Novada Ziņas”
iznāks otrdienās

Lai uzlabotu iedzīvotāju informētību un VAS „Latvijas Pasts” spētu
nodrošināt operatīvu pašvaldības
izdevuma „Siguldas Novada Ziņas”
piegādi reģistrētajās iedzīvotāju
pastkastēs, 2018.gadā izdevums iznāks mēneša pēdējā otrdienā.

AKTUALITĀTES

Svarīgi par ielu,
Siguldas novads 1.vietā pasaulē
pēc ziemas olimpisko medaļu skaita ceļu un stāvlaukumu
uzturēšanu ziemā
uz iedzīvotāju skaitu
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Siguldas novads ar
18 677 iedzīvotājiem, kas uz šo brīdi ir
aptuveni 1% no kopējā iedzīvotāju skaita
valstī, un 10 iegūtajām ziemas olimpiskajām medaļām pēdējo trīs ziemas olimpisko spēļu laikā sasniedzis rādītāju viena
medaļa uz 1867 iedzīvotājiem, tādējādi
ieņemot 1.vietu pasaulē.
Otro vietu ieņem Norvēģijas reģions Trondelaga
ar 400 000 iedzīvotāju un izcīnītām 30 ziemas
olimpiskajām medaļām, tādējādi iegūstot vienu
medaļu uz aptuveni 13 333 iedzīvotājiem. Savukārt kopējā pasaules reitingā līderu sarakstā ir
Somija ar vienu medaļu uz 17 904 iedzīvotājiem,
Zviedrija ar vienu medaļu uz 19 649 iedzīvotājiem
un Ungārija ar vienu medaļu uz 20 792 iedzīvotājiem. „Desmit olimpiskās medaļas, pieci siguldieši, viens procents no kopējā Latvijas iedzīvotāju

skaita – šo statistiku nevar nodēvēt par sakritību
un nejaušību,” norāda Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. „Tas ir
neapgāžams pierādījums mūsu aizrautībai, entuziasmam, spēkam. Mūsu motivācija turpināt
iesākto tikai aug – nodrošināt mūsu sportistiem
mūsdienīgu infrastruktūru, izglītību un atbalstu
treniņu un starptautiska mēroga sacensību organizēšanai. Audzināt jaunos pasaules līmeņa sportistus, jaunos olimpiešus. Likt Latvijas un Siguldas vārdam izskanēt pasaulē atkal un atkal. Mēs
esam Latvijas ziemas sporta galvaspilsēta, mēs
esam tikai viens, toties medaļotākais un aizraujošākais procents Latvijā!” lepojas U.Mitrevics.
Sākot no 1992.gada olimpiskajām spēlēm Albērvilā, Francijā, Siguldas sportisti ir piedalījušies
visās ziemas olimpiskajās spēlēs, un pēdējās divās spēlēs Martins un Tomass Dukuri, Andris
un Juris Šici, kā arī Jānis Strenga ieguvuši divas
zelta, trīs sudraba un piecas bronzas medaļas.

Uzsāktas sarunas par iespēju
2026.gada olimpisko spēļu skeletona, bobsleja
un kamaniņu sacensības rīkot Siguldā
Latvijas Olimpiskā komiteja ir uzrunājusi Siguldas novada pašvaldību par iespēju
2026.gadā, kad uz ziemas olimpisko spēļu
rīkošanu pretendēs Zviedrijas galvaspilsēta Stokholma, bobsleja un kamaniņu trasē
„Sigulda” rīkot olimpisko spēļu skeletona,
bobsleja un kamaniņu sacensības.
„Iespēja Latvijai sarīkot olimpisko spēļu renes
disciplīnu sacensības Siguldā būtu labs impulss
mobilizēties un paveikt vēl līdz šim neizdarītās
lietas sporta un ar to saistītā infrastruktūrā,
piemēram, trases pārbūve, viesnīcu, sportistu
uzturēšanās mītņu nodrošinājums, satiksmes

infrastruktūras uzlabošana. Latvijas ieguvumi
būtu daudz lielāki nekā ieguldījumi,” uzsver Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics. Lai bobsleja un kamaniņu trasi
„Sigulda” piemērotu 2026.gada olimpiskajām
spēlēm, tai nepieciešama rekonstrukcija, jo pašlaik to nevarot izmantot bobsleja četrinieki. Trases direktors Dainis Dukurs atzīst, ka Siguldai
un Latvijai šī būtu unikāla iespēja, tādēļ jāpieliek pūles, lai izpildītu visus kritērijus, kas nepieciešami olimpiādes veiksmīgai norisei.
Zviedrijas pieteikuma iesniegšanas termiņš
dalībai 2026.gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanai ir 2018.gada oktobris.

Pašvaldība izcīnījusi 1.vietu
„Latvijas e-indeksa” lielo novadu kategorijā
Apliecinot augsto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju līmeni, sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novada
iedzīvotājiem, Siguldas novada pašvaldība
apsteigusi 49 pašvaldības, tostarp vairākas
Latvijas lielās pilsētas, un ieguvusi 1.vietu
lielo novadu kategorijā valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību e-vides novērtējumā
„Latvijas e-indekss”.
Siguldas novada pašvaldība šogad ieguldījusi
nozīmīgu darbu, attīstot iedzīvotājiem pieejamo
pakalpojumu kvalitāti, funkcionalitāti, kā arī
ar mobilās lietotnes izstrādi apliecinājusi sevi
kā mūsdienīgu pašvaldību, nodrošinot nepārtrauktu saziņu ar novada iedzīvotājiem. Tāpat
„Latvijas e-indekss” novērtējis iedzīvotājiem ērti
pieejamos e-pakalpojumus portālā e.sigulda.lv,
kurš šogad paplašināts ar vairākām iespējām –
tagad pieteikt bērnu mācībām 1.klasē iespējams
elektroniski, kā arī nodrošināta pieeja Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas kalendāram.
Kā ik gadu, arī šogad atzinīgi novērtētas Siguldas novada pašvaldības aktivitātes soci-

ālo tīklu vietnēs un interneta resursu popularitāte. Tāpat apliecinājums novada viedo
risinājumu augstajam līmenim ir Latvijas
mērogā unikālais Siguldas novada iedzīvotāja ID karšu projekts, nodrošinot lojalitātes piedāvājumus, sabiedriskā transporta
pakalpojumus, kā arī skolēnu iekļuvi skolā
caur turniketu drošības sistēmu, autorizējoties ar ID karti. Šobrīd ir uzsākts projekts,
lai nodrošinātu skolēnu ēdināšanas pakalpojumus, apmaksu veicot ar Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti.
Gada laikā veikti vēl vairāki uzlabojumi iedzīvotāju ērtībām dažādās jomās: izveidota
interaktīva ielu un ceļu remontdarbu karte
turpmākajiem gadiem; pašvaldība vienojusies
ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldi par sadarbību
klātienes un e-pakalpojumu nodrošināšanā;
Siguldas slimnīcā ir pieejams elektroniskais
pieraksts pie 10 ārstiem; reformējot videonovērošanas sistēmu, uzstādītas trīs viedās videokameras ar automašīnu numuru atpazīšanas
funkciju un uzskaiti.

Šim nolūkam SIA „Hagberg” izmanto piecas
traktortehnikas vienības – četras vienības ietvēm, veloceliņiem un trotuāriem, kā arī vienu
lielāka izmēra traktortehniku bruģēto laukumu attīrīšanai no sniega. Ietves, trotuāri,
veloceliņi un laukumi sniega un sala periodā
tiek nokaisīti ar pretslīdes materiālu slidenajos
posmos līdz plkst.8.00, izņemot gadījumus, kad
snieg nepārtraukti. Teritorijai jābūt attīrītai
no sniega līdz plkst.7.30. Ja snieg nepārtraukti – ne vēlāk kā trīs stundas pēc snigšanas
beigām. Operatīva kaisīšana tiek veikta pēc
nepieciešamības vairākas reizes dienā. Jāatgādina, ka privātās teritorijās ietves, piemēram,
gar veikaliem, no sniega jāattīra uzņēmējiem,
bet daudzdzīvokļu ēku teritorijās – namu apsaimniekotājam.

Ceļu klases norāda prioritāti

Siguldas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana notiek prioritārā secībā, ņemot vērā autoceļu
uzturēšanas klases. Siguldas novadā visas ielas
un ceļi ir iedalīti trīs klasēs (B, C, D) atbilstoši
satiksmes intensitātei. No B klases brauktuvēm
sniegs jāattīra sešu stundu laikā, ja sniega daudzums pastāvīgos laikapstākļos sasniedzis četrus centimetrus. B klasē ietilpst šādas Siguldas
novada ielas: Dārza, Krišjāņa Barona, Pils, Pulkveža Brieža, Rūdolfa Blaumaņa, Rīgas un Nītaures iela. Līdz ar to ziemas apstākļos brauktuves
kādu laiku var būt slidenas un nenotīrītas, jo no
brīža, kad sāk snigt un veidojas apledojums, līdz
mirklim, kad brauktuves tiek notīrītas un nokaisītas, var paiet vairākas stundas.

Aicina ziņot par nekvalitatīvi veiktu darbu

Siguldas novada pašvaldības speciālisti ielu un
ceļu apsekošanu veic reizi dienā vai biežāk, ja
būtiski mainās laikapstākļi. Katru dienu tiek
sagatavots pārskats par iepriekšējā diennaktī
paveiktajiem uzturēšanas darbiem. Siguldas
novada iedzīvotāji par nepilnībām ielu, ceļu un
laukumu uzturēšanā aicināti informēt pašvaldības klientu apkalpošanas speciālistus, zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80000388;
klientu apkalpošanas speciālisti par nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem informēs izpildītājus. Gājējus aicinām izvērtēt laikapstākļus
un nebūt pārgalvīgiem, bet gan piesardzīgiem,
tostarp – izmantot atstarojošus elementus.
Savukārt autovadītājiem atgādinām, ka ir jāizvēlas laikapstākļiem atbilstošs braukšanas
ātrums, transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām un tehniskā kārtībā.
Sākoties sniegotajam periodam, aicinām autovadītājus savu spēkratu novietot tā, lai tas netraucētu tīrīšanas un kaisīšanas darbiem, kas
tiek veikti arī nakts stundās.

Darba laiks svētkos

Siguldas novada pašvaldība informē, ka
pirmssvētku dienā, sestdien, 30.decembrī, un pirmdien, 1.janvārī, nestrādās
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrs. Iedzīvotāji ar Siguldas novada pašvaldību svētku laikā var sazināties, atstājot
ziņu Pakalpojumu centra bezmaksas tālruņa 80000388 automātiskajā atbildētājā.
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Top Siguldas tematiskais plānojums
Ar saukli „Siguldieši plāno!” uzsākts darbs
pie Siguldas identitāti veidojoša tematiskā
plānojuma izstrādes, lai veidotu kvalitatīvu
un ilgtspējīgu novada infrastruktūru un publisko telpu.
„Šī ir unikāla pieredze Latvijā, jo tematiskais
plānojums tiek veidots visai pilsētai, sākot no
satiksmes plānošanas līdz pat arhitektūras
formām, tāpēc īpaši aicinām siguldiešus aktīvi
iesaistīties tematiskā plānojuma izstrādē. Tā
ir katra siguldieša iespēja un pienākums – zīmēt nākotnes Siguldu kopā ar izcilu ekspertu
komandu!” aicina Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Plānojums tiks izstrādāts sešos posmos, no
kuriem pirmais ir jau uzsāktā satiksmes infrastruktūras plānošana. Tajā tiek plānotas ielas,
ceļi, gājēju un veloceļi, autostāvvietas, satiksmes plūsmas, tajā skaitā sabiedriskā trans-

porta maršruti, pieturvietas, mazās arhitektūras formas un ielu apzaļumošana. Jau šobrīd
iedzīvotāji savus priekšlikumus par satiksmes
infrastruktūras plānojumu var sūtīt uz e-pasta
adresi siguldiesiplano@sigulda.lv. Tematiskā
plānojuma izstrādes laikā tiks sagatavotas sešas plānojuma daļas: satiksmes infrastruktūra,
inženiertehniskās komunikācijas, kultūrvēsturiskais mantojums, arhitektūras vizuālo izteiksmes līdzekļu lietojums, rekreācijas teritoriju, kā
arī zaļumvietu attīstība un pārvaldība. Katras
daļas rezultātus paredzēts apkopot vienotā,
publiski pieejamā vadlīniju datubāzē, kas paredzēta pašvaldības speciālistu un iedzīvotāju
ikdienas lietošanai, veidojot pilsētas publisko
telpu. Izstrādātie plānojuma materiāli tiks integrēti telpiskā pilsētas 3D modelī, kas kalpos
par platformu dažādu ar pilsētas attīstību saistītu lēmumu pieņemšanā, – tā ir unikāla pilsētas plānošanas un pārvaldes prakse Latvijā.

SIA „Saltavots” pirms termiņa pārtraucis līgumu
par kanalizācijas tīklu būvdarbiem
SIA „Saltavots” informē, ka pirms termiņa
ir pārtraukta līguma „Kanalizācijas tīklu
būvdarbi Siguldas pilsētā” saistību izpilde
ar SIA „Būvenergo A”, kas darbus veica
atbilstoši standartiem un būvprojektam,
taču neievērojot būvdarbu termiņus.
SIA „Saltavots” vēl šogad atkārtoti uzsāks
iepirkuma procedūru, lai noslēgtu līgumu
par būvdarbu turpināšanu Krišjāņa Barona,
Meldru, Kalmju, Mālkalnu, Eduarda Veidenbauma, Kaijas un citās ielās.
Līdz novembra beigām ir izbūvēti pašteces
sadzīves kanalizācijas tīkli 0,4 kilometru garumā, kanalizācijas spiedvads 0,9 kilometru
garumā, kā arī veikta jaunas kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve un nodrošināti elektroapgādes pieslēgumi divām kanalizācijas sūk-

ņu stacijām. Veikto būvdarbu rezultātā ir nodrošinātas pieslēguma iespējas īpašumiem
Atbrīvotāju ielā 38, kā arī Doņu ielā 1, 2,
3 un 4. Būvdarbi ir veikti atbilstoši būvprojektam un atbilst nepieciešamajiem standartiem, taču būvdarbu veicēju – SIA „Būvenergo A” – ierobežotā kapacitāte, kā arī
būvdarbiem nepiemērotie laikapstākļi vasarā un pašvaldības izvirzītie drošības nosacījumi pārtraukt būvdarbus līdz 1.septembrim
ielās, kurās atrodas skolas, neļaus iekļauties
termiņā, tāpēc puses abpusēji vienojušās
pārtraukt līguma saistību izpildi pirms laika.
Jaunas iepirkuma procedūras sagatavošanai
un norisei tiks izveidota iepirkuma komisija,
lai izvēlētos būvdarbu veicēju un būvdarbus
operatīvi atsāktu 2018.gadā, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem.

Atjaunotajās Siguldas pils kompleksa ēkās
top telpas uzņēmējdarbībai
Par iespēju nomāt pašvaldībai piederošās
telpas Siguldas pils kompleksa ēkās tikšanās laikā novembra beigās informēja Siguldas novada pašvaldības pārstāvji, plānojot
2018.gada vasaras sezonu uzsākt trīs atjaunotajās Siguldas pils kompleksa ēkās.
Īstenojot Siguldas pils kompleksa attīstības
stratēģiju, šā gada februārī tika uzsākta vēsturisko ēku pārbūve, lai, noslēdzoties būvniecības darbiem, iegūtu nomas platības vairāk
nekā 1370 kvadrātmetru platībā. Telpu nomas
tiesību izsole trīs atjaunotajās ēkās plānota
2018.gada pavasarī, kopumā nodrošinot vismaz 56 jaunas darbavietas. Pēc veiktā teritorijas labiekārtojuma apmeklētājiem tiks
atvērts arī pils dārzs, kur nomas platības pēc
pārtraukuma būvniecības laikā atgūs suvenīru tirgotāji jau iepriekš uzstādītajos kioskos.
2018.gada pavasarī plānots rīkot nomas tiesību
izsoli uz vienu kiosku, kas būs pieejams mazumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai ar
bezalkoholisko dzērienu un pārtikas piedāvājumu. Tāpat pašvaldība plāno 2018.gadā ierīkot
sezonāla rakstura paviljonu Siguldas pils kompleksa iekšējā pagalmā dažādu kultūras un izklaides pasākumu norisei. Papildinot lielformāta
koncertu klāstu, kas nākamajā gadā norisināsies

Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupu estrādē, šajā
teritorijā plānoti pasākumi mazākam apmeklētāju skaitam, lai bagātinātu kultūras piedāvājumu brīvdienās. Turpinot vēsturiskā Siguldas
pils kompleksa atjaunošanu, 2018.gadā sāksies
Jaunās pils ēkas pārbūve un iekštelpu restaurācija, kā arī Dārznieka mājas pārbūve. Līdztekus pašvaldība meklē risinājumus bijušās
brūža ēkas izmantošanai, sabiedrisko tualešu
nodrošināšanai, kā arī pārējās apkārtējās teritorijas attīstībai. Siguldas pils kompleksa ēku
pārbūve un teritorijas labiekārtošana notiek ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu
3 085 516,71 eiro apmērā, darbu kopējām izmaksām sasniedzot gandrīz piecus miljonus eiro. Iepirkuma procedūras rezultātā vērienīgo pārbūvi
uzticēts veikt pilnsabiedrībai „RERE Būve 1”.
Darbus plānots pabeigt līdz 2018.gada vasaras
sezonai. Teritorijas attīstībā kopumā tiks ieguldīti vairāk nekā 10 miljoni eiro. Par telpu nomas
iespējām aicinām konsultēties ar pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktori Lauru Skrodeli, rakstot uz e-pasta adresi
laura.skrodele@sigulda.lv.

Uzņēmējiem

Pasniegtas „Siguldas novada
Uzņēmēju gada balvas”
8.decembrī Siguldas Sporta centrā norisinājās Siguldas novada pašvaldības organizētā konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju
gada balva” apbalvošanas ceremonija.
Konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju gada
balva” nomināciju ieguvēji 2017.gadā:
• „Novada popularizētājs” – SIA „Baltu
rotas”. Šogad uzņēmums piedalījās tūrisma izstādē Japānā Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras stendā. „Baltu rotu”
darbnīcā notika filmas „Nameja gredzens”
filmēšana, arī filmas galvenais varonis –
gredzens – ir radīts Siguldā.
• „Novada izaugsme” – SIA „Di Boni”. Uzņēmums par 70% palielinājis darbinieku
skaitu, apgrozījumu un paaugstinājis
darba efektivitāti. Uzņēmuma darbības
joma – mēbeļu ražošana.
• „Novada jaunais uzņēmējs” – SIA „Ice
Bliss”. 2017.gadā saražota vairāk nekā
tonna itāliešu tradicionālā saldējuma gelato, iegūts augsts vērtējums konkursā
„Great Taste Awards”.
• „Novada viesmīlīgākais uzņēmums” –
SIA „J.D. & Co”. Uzņēmuma viesmīlību
novērtējuši gan Siguldas viesi, gan novada
iedzīvotāji, baudot restorāna dienas piedāvājumu un gardās meistarklases.
• „Novada lauksaimnieks” – SIA „LZZ Plus”.
Uzņēmums sekmīgi apguvis projektu „Ražošanas procesu optimizācija”, investējis
līdzekļus apkārtējās vides sakoptībā.

• „Novada mecenāts” – SIA „KG Latvija”.
Šogad uzņēmums atbalstīja vairākus
Siguldas novada pasākumus un novada
jaunos sportistus.
• „Novada eksportētājs” – SIA „VILSA”.
Uzņēmuma produkcija ceļo uz Lielbritāniju, Īriju, Spāniju, Islandi, Somiju, Itāliju un Norvēģiju. Uzņēmums
specializējies
impregnētu
virpoto,
mizoto mietu ražošanā un pīto stiepļu
žogu tirdzniecībā Latvijas un ārvalstu
tirgos.
• „Novada investors” – SIA „SC KOKS”.
Uzņēmums investējis līdzekļus jaunas
noliktavas un produkcijas izstāžu zāles
izveidei, sakārtojot pilsētas vidi degradējošu objektu. SIA „SC KOKS” ir mēbeļu
ražotājs.
• „Novada inovācija” – SIA „LGK grupa”
atrakcija „Zērglis”. „Zērglis” ir pasaulē
pirmā un šobrīd vienīgā šāda veida atrakcija, kur brauciens ar zipline notiek
pa gaisa trošu ceļu.
• „Novada labākais darba devējs” –
SIA „Kokpārstrāde 98”. Uzņēmumā ir
izstrādāta darbinieku lojalitāti veicinoša
programma. Uzņēmums ir lielākais darba devējs kokapstrādes nozarē, kā arī ir
pelnošākais uzņēmums novadā.
• „Novada aizrautība” – SIA „POLIGON 1” – pirmais un lielākais uzņēmums Baltijas valstīs, kurš specializējies lāzertaga sistēmās.

Pašvaldība saņem balvu
par uzņēmējdarbības veicināšanu
Siguldas novada pašvaldība ieguvusi Rīgas
plānošanas reģiona galveno balvu konkursā
„Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”, iegūstot naudas balvu 10 390 eiro apmērā, ko plānots izmantot
līdzfinansējuma konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” organizēšanai 2018.gadā.
„Siguldas novadam un Latvijai ir svarīga
katra ideja un katrs radošs un aizrautīgs uzņēmējs,” pauž Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. „Mūsu
pašvaldības mērķis ir radīt vidi un sniegt atbalstu, kas ļauj uzņēmējiem netraucēti strādāt, attīstīties un radīt jaunas darbavietas,

tāpēc pašvaldība jau vairākus gadus mērķtiecīgi strādā pie uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem. Mums ir līdzfinansējuma
programma māmiņām uzņēmējām, izveidota
vietējo ražotāju atbalsta programma „Radīts
Siguldā”, gadu ir pieejami Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatora pakalpojumi. Rekonstruējot Siguldas pils
kompleksu un izveidojot tajā radošo industriju
kvartālu, nākamajos gados tiks radītas vismaz
56 jaunas darbavietas. Siguldas novadā ir spēkā plaša nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu programma uzņēmējiem, kā arī ieviesti
atbalsta pasākumi vietējiem mājražotājiem un
amatniekiem.”

Siguldas novads –
ģimenei draudzīgākā pašvaldība
Siguldas novada pašvaldība ieguvusi galveno balvu reģionālas nozīmes attīstības
centru grupā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā konkursā „Ģimenei draudzīga pašvaldība”.
Siguldas novada pašvaldība konkursa „Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmajā kārtā
ieguva 1.vietu savā grupā administratīvo datu
vērtējumā. Otrajā kārtā tika vērtēts pašvaldību budžeta izdevumu apmērs, ko tās atvē-

lējušas pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem
2016.gadā. Konkursa rezultāts apliecina, ka
Siguldas novada pašvaldībā dzīvo visaktīvākā
kopiena, jo iedzīvotāju balsojuma laikā konkursā par „Ģimenei draudzīgu pašvaldību”, kas
notika oktobrī, tieši par Siguldas novada pašvaldību tika saņemts vislielākais iedzīvotāju
balsu skaits, pārspējot pat lielo pilsētu pašvaldības, kurās ir ievērojami vairāk iedzīvotāju.
Balsojuma laikā Siguldas novada pašvaldība
saņēma arī visvairāk iedzīvotāju komentāru.
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Pārvalde
l Uzsākts darbs pie Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādes,
kas paredz nodrošināt novada telpiskās,
vizuāli uztveramās struktūras vienotību,
identitāti.
l Uzsākta Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu
izstrāde.
l Pabeigta Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrāde.
l Piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā dažādām
iedzīvotāju un uzņēmēju grupām.
l Siguldas novada iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem ir
iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu dažādu projektu īstenošanai un infrastruktūras sakārtošanai.
l Lai novadniekiem atvieglotu nodokļu slogu,
atcelta nodeva par būvatļaujas saņemšanu
gan fiziskām, gan juridiskām personām.
l Sigulda atzīta par otro mīlētāko pilsētu
Latvijā, ierindojoties Latvijas mīlētāko zīmolu topā uzreiz aiz Ventspils.
l Siguldas novada pašvaldība izcīnījusi 1.vietu
„Latvijas e-indeksa” lielo novadu kategorijā.
l Pašvaldība ieguvusi Rīgas plānošanas
reģiona galveno balvu konkursā „Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.
l Pašvaldība ieguvusi nosaukumu „Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība” reģionālas nozīmes attīstības centru grupā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rīkotā konkursā.
l Siguldas novada iedzīvotājiem un viesiem pieejami vairāk nekā 10 publiskie
bezmaksas bezvadu interneta punkti novada teritorijā.
l Pašvaldībā ieviestas jaunas dokumentu
vadības sistēmas „Namejs” un „Horizon”, un pašvaldības pakalpojumu portāls e.sigulda.lv papildināts ar jauniem
e-pakalpojumiem.
Turpat
izveidots
Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas kalendārs, kurā redzami laulībām
pieejamie datumi un laiki.
l Izveidota Siguldas mobilā lietotne, kurā
viedtālruņa lietotāji ērti un mūsdienīgi var
sazināties ar pašvaldību un uzzināt par aktualitātēm novadā.
l Siguldas novada iedzīvotāja ID karti
saņēmuši jau vairāk nekā 10 300 novadnieku.
l Pašvaldībā apstiprināts Klientu apkalpošanas standarts iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai.
l Uzsākts darbs pie zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveides, kurā novadniekiem būs iespēja bez maksas nodot zaļos
un dārza atkritumus.
l Stājušies spēkā saistošie noteikumi „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kas paredz palielināt šķiroto atkritumu apjomu un izveidot slēgta
tipa atkritumu konteineru novietnes pie
daudzdzīvokļu namiem.
l Siguldas novads ieguvis 9.vietu starp
114 pašvaldībām pēc teritorijas attīstības
līmeņa indeksa.
l Pašvaldības Pakalpojumu centrā pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta
pakalpojumi.
l Jau devīto gadu norisinās akcija „Dāvini
ideju domei” un ikgadējās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.
l Organizēts konkurss „Sakoptākais īpašums Siguldas novadā”.
l Novadā turpina pieaugt jaundzimušo
skaits, un divas reizes gadā svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” ar
īpašu piemiņas monētu tiek sveikti jaunie
novadnieki.
l Lai koordinētu zīmola „Sigulda aizrauj!”
lietošanu, jau gadu darbojas Mārketinga
padome.
l Siguldas novada pašvaldība iesaistījusies
akcijā „Dienas bez rindām”.

Infrastruktūra, vide, investīcijas
l Atklāts Siguldas Sporta centrs – ievērojamākā būve,
kas Siguldā uzbūvēta pēdējo 30 gadu laikā. Vērienīgajā Sporta centrā ir dažādas sporta zāles, vieglatlētikas treniņiem paredzēts skrejceļš, vairāki peldbaseini, ūdens atrakciju un atpūtas parks ar slīdrenēm
40 metru garumā, kā arī bērnu baseini, hidromasāžas
baseins un pirtis.
l Uzsākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi Siguldas pils
kompleksā, nākamajā gadā tie turpināsies arī Siguldas Jaunajā pilī, vēsturisko kompleksu veidojot par
radošo kvartālu ar uzņēmējdarbības iespējām, radot
vismaz 56 jaunas darbavietas.
l Pašvaldība novada ielu un ceļu uzturēšanā un pārbūvē investējusi turpat piecus miljonus eiro.
l Veikti vērienīgi pārbūves darbi Zinātnes ielā –
1,7 kilometrus garā posmā no Vidzemes šosejas līdz
autoceļam P8.
l Rekonstruēta Televīzijas iela, tajā skaitā izbūvēts
lietus ūdens kolektors uz Vējupīti, kas aizvada lietus
ūdeni no Televīzijas ielas.
l Veikta Līvkalna ielas pārbūve, kur izbūvēts jauns
asfaltsegums vairāk nekā kilometru garā posmā.
l Veikta Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas,
kā arī Pulkveža Brieža ielas un Vildogas ielas apļveida
krustojuma izbūve.
l Pabeigta asfaltseguma virskārtas atjaunošana
Lakstīgalas, Ziedu un Lāčplēša ielas posmā no Ziedu līdz Jāņa Čakstes ielai, Jāņa Čakstes, Vidus,
Bebrenes un Kalna ielā no Vidzemes šosejas līdz
Noliktavu ielai.
l Asfaltseguma izbūve veikta Nākotnes ielas posmā no
Riekstu līdz Tilta ielai, kā arī Paparžu ielā.
l Veicot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un lietus
ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi, pabeigta Jāņa Poruka ielas pārbūve posmā no Cēsu ielas līdz gaisa
trošu vagoniņa stāvlaukumam, 360 metru garumā
izbūvējot bruģa segumu un jaunas auto novietošanas kabatas.

l Veikts autoceļa A2–Mednieki–V85 (Jūdaži–Nītaure)
grants seguma remonts gandrīz septiņu kilometru
garumā.
l Gar Nurmižu ceļu izbūvēta jauna gājēju ietve no
Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai. Gandrīz 900 metru garumā izbūvēta gājēju ietve Strēlnieku ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai.
l Peldu ielā 400 metru garumā uzstādītas metāla drošības barjeras.
l Pabeigta stāvlaukuma labiekārtošana pie Laurenču
sākumskolas un Fischer Slēpošanas centra.
l Drīzumā noslēgsies būvprojektu izstrāde Doņu,
Meldru, Mālkalnu, Kalmju, Atbrīvotāju (no Krišjāņa
Barona līdz Līvkalna ielai), Jūdažu, Helmaņa (no Jūdažu līdz Zinātnes ielai), Miera un Vizbuļu ielai.
l Tiek izstrādāts projekts gājēju ietvei gar valsts autoceļu V58 no Ventas ielas līdz Saltavota ielai.
l Turpinās Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un Dailes ielas savienojuma projektēšana.
l Tiek izstrādāti būvprojekti autoceļa A2–Pulkveža
Brieža ielas, Ventas ielas–autoceļa V58 un Nītaures
ielas–Pulkveža Brieža ielas krustojuma pārbūvei.
l Veikti asfalta bedrīšu remonti vairāk nekā 3000 kvadrātmetru apjomā, grantēto ielu un ceļu seguma profilēšana 2220 kilometru garumā, ceļu seguma greiderēšana 600 kilometru garumā.
l Atjaunots grantēto ielu un ceļu segums 4400 kubikmetru apjomā, veikta ielu un ceļu apstrāde ar putekļu
absorbentu vairāk nekā 200 tūkstošu kvadrātmetru
apjomā. Visā novada teritorijā atjaunots gājēju pāreju
marķējums un ielu horizontālais krāsojums.
l Tiek veikts ielu un ceļu audits, lai līdz gada beigām
izstrādātu pašvaldības transporta infrastruktūras
pārvaldības sistēmu.
l Uzsākta adrešu maiņa aptuveni 100 īpašumos, lai sakārtotu adreses Siguldas novadā.
l Pēc nomaiņas atklāta elektromobiļu uzlādes stacija
Ausekļa ielā 6.

l Sadarbojoties ar pašvaldību, VAS „Latvijas Valsts ceļi”
atjaunojusi tiltu pār Gauju, izbūvējusi jaunu gājēju
ietvi gar Vidzemes šoseju starp sabiedriskā transporta pieturām „Kaķīši” un „Internātskola”, kā arī pārbūvējusi Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas krustojumu, uzstādot jaunus luksoforus, rekonstruējot gājēju
ietves un apgaismojumu.
l Sadarbojoties ar pašvaldību, VAS „Latvijas Valsts ceļi”
veic projektēšanas darbus valsts autoceļa P8 posmam,
daļas Gaujas ielas un Turaidas ielas sakārtošanai un
gājēju un veloceliņu izbūvei.
l Pašvaldība turpina mērķtiecīgu novada teritorijas apstādījumu izvērtēšanu un atjaunošanu, šogad iestādot
vairāk nekā 100 kokaugu stādu.
l Izbūvēts kanalizācijas spiedvads Atbrīvotāju ielas
posmā no Pērsieša līdz Vizbuļu ielai, kā arī sadzīves
kanalizācijas tīkli un maģistrālā ūdensvada posms
Doņu ielā. Uzsākta sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Meldru ielā, kā arī maģistrālā kanalizācijas pašteces tīkla izbūve un kanalizācijas spiedvada izbūve
Krišjāņa Barona ielas posmā. Izbūvēts maģistrālais
ūdensvads Rotas un Kraukļalas ielā. Izbūvēts maģistrālais ūdensvads un kanalizācija Strautu ielā.
Rekonstruēts ūdensvads Pulkveža Brieža ielas apļveida krustojumā. Izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas
pievadi Jāņa Poruka ielā.
l Lai iedzīvotājiem būtu iespēja vienkopus gūt informāciju par notiekošajiem un plānotajiem ielu pārbūves
un komunikāciju izbūves darbiem, pašvaldība izveidojusi interaktīvo karti par minētās infrastruktūras
attīstību tuvāko gadu laikā.
l Krimuldā demontēta avārijas stāvoklī esošā katlumāja un palīgēka.
l Visos bērnu rotaļu laukumos veikta infrastruktūras
uzlabošana un pilnveide. Jauni rotaļu elementi uzstādīti Raiņa parkā un Jēkaba laukumā.
l Iedzīvotājiem nodrošināta iespēja bez maksas nodot
lielgabarīta un bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Mores pagasts
l Pabeigta būvprojekta izstrāde Mores Amatu mājai,
kurā plānots veidot plašu izglītības un mūžizglītības
piedāvājumu, jaunatnes centru un telpas izstādēm,
kā arī sociālās aprūpes centru.
l Mores pagasta Tautas namā iegādāts skaņas un
gaismas aprīkojums 30 tūkstošu eiro apmērā.
l Sadarbībā ar Latviešu Strēlnieku apvienību uzstādīta Peļņu kaujas simtgadei veltīta piemiņas zīme.
l Uzlabots bezmaksas interneta piekļuves punkts
Mores pagasta bibliotēkā.
l Ar pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējumu biedrība „Mores muzejs” ir organizējusi Muzeju
nakts pasākumu Mores kauju muzejā un vasaras rokdarbu meistarklasi.
l Projekta „Esi vesels Siguldas novadā!” laikā
Morē norisinās bezmaksas sporta nodarbības.

Uzņēmējdarbība
l

l

l

l

Mores pamatskolā organizēta veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu nometne bērniem un
jauniešiem.
Noslēdzies Akenstakas muižas mantojuma popularizēšanas projekts „Akenstakas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 3.kārta”.
Uzsākti priekšdarbi Mores pamatskolas rekonstrukcijas projekta izstrādei. Skolā veikts kosmētiskais remonts vairākās klasēs un zālē.
Veiksmīgi aizvadīta Mores pamatskolas akreditācija – visas pamatizglītības programmas akreditētas
uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem.
Novada svētku ietvaros aizvadīts vasaras pasākums
„Satiksimies Morē”. Organizēti vēl dažādi kultūras
pasākumi: „Koru kari Morē”, teātra diena „Laiks
svinēt” un citi.

l Pašvaldības saistošajos noteikumos ietverti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi uzņēmējiem līdz pat 90% apmērā.
l Otro gadu organizēts konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”, kurā šogad pieteiktas 17 Siguldas novada māmiņu biznesa idejas. Atbalstītas
piecas idejas.
l Uzņēmējdarbības atbalsta punkts sniedzis
250 konsultācijas ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, organizēti vairāki informatīvie semināri.
l Organizēts otrais Siguldas novada Uzņēmēju
forums, kurā pirmo reizi ietverta programma vidusskolēniem par uzņēmējdarbību.
l Popularizēta preču zīme „Radīts Siguldā”, kurai
šogad pievienojušies astoņi novada uzņēmēji; kopējais dalībnieku skaits – 66 uzņēmumi.
l Aizvadīts ID karšu programmas „Es esmu siguldietis” sešu gadu jubilejas pasākums, kurā iedzīvotāju balsojumā noskaidroti desmit mīlētākie
novada uzņēmumi.
l Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatorā patlaban darbojas
27 jaunie un topošie uzņēmēji.
l Lai novērtētu novada uzņēmējus, trešo gadu notiek konkurss „Siguldas novada Uzņēmēju gada
balva”.
l Lai veicinātu sadarbību ar komersantiem un risinātu aktuālos uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jautājumus, darbu turpinājusi Uzņēmēju
konsultatīvā padome.
l Siguldā darbu uzsākuši divi sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki.

Allažu pagasts
l Veikta Allažu pamatskolas ēkas atjaunošana:
nosiltināta skolas ēkas fasāde, nomainīti logi
un apkures sistēma, izbūvēta jauna ventilācijas
sistēma un nomainīts telpu apgaismojums. Visā
ēkā izveidota jauna apskaņošanas sistēma, kā arī
nomainīta apsardzes sistēma. Nodrošināta vides
pieejamība cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.
l Veikta gājēju ietves rekonstrukcija pie Allažu pagasta pārvaldes.
l Uzlabota interneta pieejamība Allažu pagasta
bibliotēkā.

l Saņemts 50 000 eiro finansējums, lai nākamajā
gadā turpinātu Allažu pagasta Tautas nama atjaunošanu.
l Ierīkots apgaismojums pie autobusu pieturvietām
Allažmuižā, Stīveros un pie Allažu pagasta Tautas
nama.
l Projekta „Esi vesels Siguldas novadā!” laikā Allažos
norisinās bezmaksas sporta nodarbības.
l Pie Allažu pamatskolas izveidota sajūtu taka.
l Novada svētku ietvaros aizvadīts rudens pasākums
„Dižosimies Allažos”.

Remontdarbi izglītības iestādēs
l Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu remontiem
un labiekārtošanai, kā arī projektēšanas darbiem pārsniedzis 962 tūkstošus eiro.
l Veicot remontdarbus 500 kvadrātmetru platībā ēkā
Skolas ielā 3, izveidots sestais pašvaldības bērnudārzs
„Tornīši”, kuru apmeklē 125 bērni.
l Uzsākti priekšdarbi Mores pamatskolas rekonstrukcijas projekta izstrādei. Šogad skolā veikts kosmētiskais
remonts vairākās klasēs un zālē.
l Veikta Allažu pamatskolas ēkas atjaunošana: nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi, izbūvēta apkures un

ventilācijas sistēma, nomainīts telpu apgaismojums.
Visā ēkā izveidota jauna apskaņošanas sistēma, kā arī
nomainīta apsardzes sistēma. Sakārtota lietus ūdens
novadīšanas sistēma.
l Siguldas Valsts ģimnāzijā veikts remonts.
l Laurenču sākumskolas pagrabstāva zālē uzstādīti
radiatori, ap skolas pamatiem izbūvēta bruģakmens
apmale.
l Izstrādāts skolas ēkas pārbūves un Siguldas Valsts
ģimnāzijas mācību korpusa būvniecības projekts;
izstrādes stadijā ir Siguldas 1.pamatskolas ēkas

l
l

l
l

pārbūves projekts – abas ieceres plānots realizēt līdz
2020.gadam.
Siguldas 1.pamatskolā veikts kāpņu telpas un sporta
zāles remonts.
Bērnudārzā „Saulīte” veikta ventilācijas iekārtas gaisa vadu izolācijas atjaunošana, kā arī inventāra noliktavas uzstādīšana.
Bērnudārzā „Ieviņa” izbūvēts jauns rotaļu laukums
un uzstādīta jauna inventāra noliktava.
Bērnudārzā „Pīlādzītis” veikti āra skatuves remontdarbi.
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Izglītība
l Pieaug skolēnu skaits – 1.septembrī mācības novada
vispārizglītojošajās skolās uzsāka 2290 skolēnu, izveidotas divpadsmit 1.klases, kurās mācās 225 skolēni.
Bērnudārzus apmeklē 1063 bērni. Siguldas Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis” mācības uzsāka 401 audzēknis, savukārt Siguldas Sporta skolā – 477 audzēkņi
profesionālajā ievirzē un 100 interešu izglītībā. Jaunrades centru apmeklē 518 skolēni.
l Palielināts līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem un sertificētām auklēm. Kopumā līdzfinansējums novada jauno ģimeņu atbalstam sasniedzis
vairāk nekā 200 tūkstošus eiro.
l Jau astoto gadu norisinās skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, kurā šogad pašvaldība un 40 novada uzņēmēji nodrošināja darbavietas 330 skolēniem.
Pašvaldības finansējums projektam ir vairāk nekā
55 tūkstoši eiro.
l Uzsākta skolēnu elektroniskā reģistrācija mācībām
novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē.

l 7000 eiro apmērā konkursa kārtībā atbalstītas
10 bērnu un jauniešu vasaras nometnes.
l Nodrošināti bezmaksas skolēnu autobusi 14 maršrutos.
l Siguldas 1.pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā uzstādītas ieejas piekļuves kontroles un drošības sistēmas jeb turniketi.
l Novada skolēni ar teicamiem panākumiem piedalījušies pašvaldības un Valsts izglītības satura centra
rīkotajās olimpiādēs, skatēs un konkursos, pašvaldība atbalstījusi novada skolēnu dalību valsts un starptautiskajās olimpiādēs.
l Uzsākta peldētprasmes apmācība novada skolēniem
sporta skolotāja un sertificēta peldēšanas instruktora
uzraudzībā.
l Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja
Vaira Siliņa saņēmusi Ata Kronvalda balvu par
ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā.

l Siguldas Valsts ģimnāzija ieņēmusi 2.vietu Latvijas
Zvaigžņu reitingā par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos konkursos.
l Siguldas Valsts ģimnāzija ieguvusi 2.vietu Draudzīgā
aicinājuma fonda skolu reitinga kopvērtējumā.
l Novada maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek nodrošināti atvieglojumi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai un profesionālās ievirzes
izglītības nodarbību maksai Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā.
l Notikusi pirmā „Siguldas novada Gada balvas izglītībā” pasniegšanas ceremonija, kurā desmit nominācijās par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada
izglītībā cildināti izglītības jomas pārstāvji.
l Siguldas pilsētas vidusskolā atvērtas robotikas tehnoloģiju un radošo industriju klases.
l Siguldas novada Jaunrades centrā atklāta jauna interešu izglītības programma „Dronu skola”.

Kultūra
l Turpinās vērienīga Siguldas novada Kultūras centra
rekonstrukcija, ko plānots pabeigt 2018.gadā.
l Novadā notikuši vairāk nekā 100 kultūras pasākumi,
pulcējot 24 tūkstošus novadnieku un pilsētas viesu.
l Atbalstītas un īstenotas vairākas festivālu programmas: vasaras saulgriežu svinības Turaidā, „Sunset
Festival” ar starptautiski pazīstamu mūziķu koncertiem Livonijas ordeņa Siguldas pilī, kā arī mūzikas
un mākslas festivāls „Pagalms”.
l Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas
konkursā pašvaldības atbalstu 27 259 eiro apmērā
saņēmuši 18 projekti.
l Uzsākta četru kultūras gadalaiku stratēģijas īstenošana, piedāvājot katrā no gadalaikiem īpašu kultūras aktivitāšu programmu.
l Ar pašvaldības atbalstu notikuši Siguldas Opermūzikas svētki.
l Notikusi pirmā „Siguldas novada Gada balvas kultūrā” ceremonija, kurā 11 nominācijās par nozīmīgu

l Siguldas Valsts ģimnāzijā iegādāti 15 izglītības roboti, kurus izmantos vairāku pamatskolas mācību
priekšmetu apguvē.
l Trešo gadu pašvaldība organizē konkursu „Siguldas
novada Gada klase”, uzvarētājiem dāvinot iespēju doties ekskursijā.
l Visās Siguldas novada skolās uzsāktas veselīga uztura nodarbības, savukārt bērnudārzos piecus un sešus
gadus veciem audzēkņiem nodrošinātas vingrošanas
nodarbības fizioterapeita vadībā.
l Izglītības pārvalde izdevusi krāsojamo grāmatu bērniem „Iepazīsti Siguldu. Siguldai 810”.
l Starptautisko ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga
balvu saņēmis bērnudārzs „Ieviņa”, Siguldas 1.pamatskolai – starptautiskais ekoskolas nosaukums un
diploms.
l Top Siguldas Valsts ģimnāzijas simtgades grāmata,
kurā tiks apkopoti absolventu un pedagogu atmiņu
stāsti par skolas laiku.

Sabiedrība
l

l
l

l

l

ieguldījumu kultūras dzīvē godināti kultūras jomas
pārstāvji.
Strādājot pie Siguldas pils kompleksa rekonstrukcijas, sadarbībā ar Eiropas valstu partneriem uzsākta
projekta „Mazu un vidēja izmēra Eiropas pilsētu
kultūras mantojuma stratēģiju ieviešanas tīkls”
īstenošana.
Lai veicinātu pašvaldības un sabiedrības dialogu,
organizētas Kultūras konsultatīvās padomes sēdes.
Siguldas pagasta Kultūras namā izremontēta Mazā
zāle un aktieru telpa, kā arī veikts vērienīgs kosmētiskais remonts.
Saņemts finansējums 50 tūkstošu eiro apmērā, lai
nākamajā gadā turpinātu atjaunot Allažu pagasta
Tautas namu.
Siguldas spieķa darināšanas prasmes iekļautas Nemateriālā kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā, kas notika, pateicoties pašvaldības un novadnieku iniciatīvai.

l Siguldas Jaunajā pilī norisinājās starptautiskā
Dizaina vasaras skola, kuras noslēgumā tika izveidota izstāde.
l Siguldas novadā darbojas 31 amatiermākslas kolektīvs, kuros dalība iedzīvotājiem ir bez maksas. Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu dalību starptautiskos
festivālos un konkursos.
l Koncertzāles „Baltais Flīģelis” organizētās Muzikālās
brokastis apmeklējuši vairāk nekā 4000 iedzīvotāju.
l Pirmo gadu organizēta „Ziemas koncertzāle” dzelzceļa stacijas laukumā, pulcējot 3500 apmeklētāju.
l Norisinājies festivāls „Latvija šūpojas Siguldā”
ar 100 īpaši festivālam veidotām neparastām
šūpolēm.
l Siguldas novada bibliotēkās reģistrēti 55 300 apmeklējumi, organizētas 132 izstādes un 44 pasākumi ar
1300 apmeklētājiem.
l Siguldas novads iesaistījies Baltā galdauta svētku
svinēšanas 4.maijā tradīciju iedibināšanā.

l Siguldas slimnīcā labots dzimstības rekords –
pasaulē nākuši vairāk nekā 1080 mazuļi.
l 2017.gadā Siguldas novada iedzīvotājiem par
siltumu jāmaksā par 7,9% mazāk.
l Pakalpojumu centrā iespējams reģistrēt mājas
(istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības datu
centra datubāzē.
l Pašvaldība iniciējusi VUGD Rīgas reģiona
pārvaldes Siguldas daļas darbiniekiem piedāvāt bezmaksas apmeklējumu Siguldas Sporta
centra peldbaseinā un trenažieru zālē.
l Siguldas novada Pašvaldības policija organizējusi bezmaksas velosipēda vadītāju apmācības.
Eksāmenu sekmīgi nokārtoja 31 novadnieks,
iegūstot velosipēda vadītāja apliecību.
l Cēsu un Raiņa ielas krustojumā uzstādīta
brīvpieejas velosipēdu apkopes stacija.
l Lielās talkas aktivitāšu laikā Siguldas novadā
iestādīts vairāk nekā 100 koku.

Sports un veselība
l Atklāts Siguldas Sporta centrs, kurā novadnieki var izmantot peldbaseinu, ūdens atrakciju un atpūtas parku
ar ūdens slīdrenēm 40 metru garumā un pirtis, bērnu
un hidromasāžas baseinu, īpašu sauļošanās zonu, kā
arī vairākas sporta zāles, apmeklējot dažādas grupu
nodarbības vai piedaloties individuālos treniņos.
l Ar pašvaldības līdzfinansējumu dažādām sporta biedrībām 108 tūkstošu eiro apmērā Siguldas novadā organizēti 35 dažādu mērogu sporta pasākumi.
l Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga
pasākumu norise Siguldā: 32.FIL Pasaules junioru čempionāts un Pasaules kausa posms kamaniņu
sportā, IBSF Pasaules junioru čempionāts skeletonā,
Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens, SEB kalnu
divriteņu maratons, septītais Siguldas pusmaratons,
FIS Baltijas kauss kalnu slēpošanā, UCI MTB XCO
krosa sacensības „Sigulda Cup”, Siguldas kalnu ma-
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ratons un citi, kā arī turpinās darbi pie 2018.gada pasaules čempionāta orientēšanās sportā organizēšanas.
Sniegts atbalsts Siguldas novada bērnu un jauniešu
mācību un treniņu darbam un augsto sasniegumu
sporta nodrošināšanai 75 tūkstošu eiro apmērā.
Piešķirtas naudas balvas Siguldas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā vairāk nekā
30 tūkstošu eiro apmērā.
Pašvaldībai piederošajā Siguldas slimnīcā atklāts mūsdienīgs hemodialīzes centrs, kas nodrošinās aizstājterapiju nieru mazspējas slimniekiem un valsts piešķirtā finansējuma ietvaros būs bez maksas. Izveidots
arī datortomogrāfijas kabinets. Savukārt Siguldas
slimnīcas poliklīnikā atklāts jauns pasažieru lifts.
Organizētas divas Siguldas novada Veselības un sporta
nedēļas, kuru laikā sportiskās aktivitātēs iesaistījās
aptuveni 2000 novadnieku, gandrīz 1500 cilvēku veica

Tūrisms
l Turpina pieaugt apkalpoto viesu skaits Siguldas novada tūristu mītnēs, kas liecina par stabilu tūrisma
nozares attīstību un izaugsmi.
l Siguldas novada Tūrisma informācijas centros uzņemts par 10 tūkstošiem apmeklētāju vairāk nekā
pērn.
l Lai iepazīstinātu ar Siguldas novada tūrisma piedāvājumu, uzņemtas vairāk nekā 30 tūrisma operatoru
un mediju vizītes.
l Rīgas–Gaujas reģions, kurā ietilpst Siguldas novads, ieguva iespēju 2017.gadā kļūt par Eiropas
Gastronomijas reģionu, un gada laikā notika plaša pasākumu programma, veicinot Siguldas novada atpazīstamību.
l Divas reizes gadā organizēta „Siguldas Restorānu
nedēļa”.
l Siguldas mobilajā lietotnē izstrādāta tūrisma sadaļa,
kurā apkopota informācija par tūrisma maršrutiem,
apskates objektiem un nozares pakalpojumiem.
Pusgada laikā lietotni lejuplādējuši vairāk nekā
3550 iedzīvotāju un viesu.

l

l
l
l
l

dažādas pašvaldības apmaksātas veselības pārbaudes
vai saņēma ārstu konsultācijas bez maksas.
Pašvaldība īsteno projektu „Esi vesels Siguldas novadā!”, kura laikā līdz 2019.gadam norisināsies 1268 aktivitātes – pasākumi, lekcijas, nodarbības, nodarbību
cikli un nometnes –, kas pieejamas dažādām novada
iedzīvotāju grupām. Šā projekta laikā atjaunots skolas
slēpju fonds – iegādāti 100 distanču slēpošanas inventāra komplekti.
Atjaunots un papildināts Siguldas 1.pamatskolas sporta inventārs vairāk nekā 3000 eiro apmērā.
Organizēts konkurss „Siguldas novada Sporta laureāts”,
novērtējot Siguldas sportistus un viņu sasniegumus.
Nodrošināta 76 sportistu, 14 treneru dalība Latvijas Jaunatnes olimpiādē. Siguldieši izcīnījuši astoņas medaļas.
Fischer Slēpošanas centrs piedāvā jaunu sportisko aktivitāti – lāzerbiatlonu.

l Siguldas Sporta centrā ir iespēja apmeklēt 18 dažādas
grupu nodarbības. No aprīļa līdz decembrim iedzīvotājiem piedāvāta 101 bezmaksas sporta nodarbība, to
skaitā sporta nodarbības divas reizes mēnesī cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem. No septembra trīs reizes nedēļā izglītības iestāžu audzēkņiem tiek piedāvāts
apmeklēt bezmaksas peldēšanas nodarbības. Pirmsskolas izglītības iestādē notiek vingrošanas nodarbības stājas uzlabošanai piecus un sešus gadus veciem bērniem.
l Latvijas čempionāta titulu vasaras un ziemas sporta
veidos savā vecuma grupā izcīnījuši 36 Siguldas Sporta
skolas audzēkņi.
l Mācību gada laikā īstenoti vairāk nekā 25 Siguldas novada skolu sporta pasākumi.
l Siguldas Sporta skolā atklātas divas profesionālās
ievirzes sportā izglītības programmas – orientēšanās
sportā un peldēšanā.

Sociālā joma
l Veikts Siguldas novada Tūrisma informācijas centra
„Gūtmaņala” iekštelpu remonts.
l Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra”
piedalījusies starptautiskās izstādēs, popularizējot
zīmolu „Enter Gauja” un Siguldas novadu kā tūrisma galamērķi.
l Sadarbībā ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību saņemts finansējums klasteru programmas
ietvaros zīmola „Enter Gauja” un galamērķa veicināšanai Gaujas Nacionālajā parkā.
l Lai veicinātu uzņēmēju iesaisti tūrisma jomas attīstībā, organizētas Tūrisma konsultatīvās padomes
sēdes.
l Sadarbībā ar grupu „Carnival Youth” uzņemts mūzikas videoklips Siguldā.
l Sadarbībā ar Siguldas skolēnu Jēkabu Janovu izstrādāts jauns slēpņošanas maršruts „Siguldas alas”.
l Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
ieguvis populārā ceļojumu atsauksmju portāla
„Trip Advisor” sertifikātu par izcilu pakalpojumu
sniegšanu.

l Pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem 2017.gadā
pārsniedza 750 tūkstošus eiro.
l Sociālo palīdzību, tostarp pabalstus garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa
pabalstus, pabalstus veselības uzlabošanai, bērnu
ēdināšanai izglītības iestādēs, pabalstus bāreņiem,
palīdzību krīzes situācijās, kā arī aprūpi mājās un citus sociālos pakalpojumus, gada vienpadsmit mēnešos
saņēmušas 434 ģimenes, 679 personas.
l Pašvaldības atbalstu saņem 330 daudzbērnu ģimenes. Novadā ir 652 maznodrošinātās un trūcīgās personas, no tām 71 ģimene, kurā ir nepilngadīgi bērni.
Ģimenes atbalsta nodaļas speciālistu redzeslokā ir
58 ģimenes ar bērniem.
l Lai nodrošinātu medicīnisko aprūpi mājās vai slimnīcas veselības aprūpes stacionārā, izveidota koordinācija starp Sociālo dienestu un SIA „Siguldas slimnīca”.
l Siguldas novadā deklarētajiem vecākiem pieejams
vienreizējs pabalsts 320 eiro apmērā par katru jaundzimušo; tas ir viens no lielākajiem Latvijā.

l Sociālais dienests regulāri sadarbojies ar novada
Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem, novada izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem
un novada nevalstisko organizāciju sociālajiem
darbiniekiem.
l Lai nodrošinātu veselības aprūpes speciālistu pieejamību, divas reizes gadā – aprīlī un septembrī – organizēta Siguldas novada Veselības diena.
l Pateicoties novada iedzīvotājiem, skolēniem un uzņēmējiem, atbalsts sniegts novada maznodrošinātajām
ģimenēm.
l Biedrība „Aicinājums Tev” izveidojusi jaunu specializēto darbnīcu, kurā cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem apgūt prasmes adīšanā ar adāmmašīnu.
l Biedrība „Cerību spārni” saņēmusi tiesībsarga balvu
„Gada pakalpojumu nodrošinātājs 2017”.
l Biedrība „Cerību spārni” izveidojusi pakalpojumu
„Atelpas brīdis” vecākiem, kuriem ir bērni ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem. Pie sociālā atbalsta centra „Cerību māja” izveidots rotaļlaukums.

SPORTS
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Atvērta distanču slēpošanas trase Siguldas Sporta centrā jaunas nodarbības
Līdz ar piemērotu laikapstākļu iestāšanos Fischer Slēpošanas centrā atvērta
distanču slēpošanas trase 1,2 kilometru
garumā.
Sniega sega trasē ir pietiekama, un slēpotājiem ir pieejams lielais aplis 1,2 kilometru garumā, pa kuru šobrīd ir iespējams
slēpot slīdsolī. Fischer Slēpošanas centrā
ir uzsākta arī trases mākslīgā saldēšana. Sniega stāvoklim trasē interesenti
var sekot līdzi Fischer Slēpošanas centra

tiešsaistes kamerā. Trases izmantošanas
cena pieaugušajiem ir 2 eiro, skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 1,80 eiro.
Uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, cena pieaugušajiem ir 1 eiro,
skolēniem, jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un pensionāriem – bez maksas,
kā arī tiek piemērota 10% atlaide inventāra
nomai. Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm, kuras ir reģistrētas Siguldas novada
Daudzbērnu ģimeņu reģistrā, tiek piešķirta 20% atlaide ziemas inventāra nomai.

Aicina uz bezmaksas
distanču slēpošanas nodarbībām
No 3.janvāra katru otrdienu un ceturtdienu plkst.18.00 un katru sestdienu
plkst.12.00 Fischer Slēpošanas centrā notiks bezmaksas distanču slēpošanas nodarbības izglītības iestāžu
audzēkņiem. Savukārt no 6.janvāra
katru sestdienu plkst.10.00 notiks bezmaksas distanču slēpošanas nodarbības pieaugušajiem.

Uz distanču slēpošanas nodarbībām ir
obligāti jāpiesakās, zvanot uz tālruņa
numuru 29118847 vai 67970262, jo vietu
skaits nodarbībā ir ierobežots. Distanču
slēpošanas nodarbības Fischer Slēpošanas centrā notiks, ja trasē varēs nodroši-

Trešdienās plkst.17.30 notiek vispārattīstošā vingrošana 10–15 gadus veciem
skolēniem, bet piektdienās plkst.18.30
notiek nodarbība „Vesela mugura” ikvienam, kurš vēlas uzlabot ķermeņa fizisko
sagatavotību un atbrīvoties no muguras

sāpēm. Piektdienās plkst.18.30 notiek
funkcionālie treniņi. Nodarbību cena ir
5,50 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 10% atlaide. Uz
nodarbībām iepriekš jāpiesakās, zvanot
uz tālruņa numuru 67973111.

Siguldas Sporta centra darba laiks svētkos
31.decembrī no plkst.8.00 līdz 18.00 strādās
peldbaseins un Spēka zāle, no plkst.9.00 līdz
18.00 – ūdens atrakciju un atpūtas parks.
1.janvārī no plkst.12.00 līdz 22.00 strādās
peldbaseins, Spēka zāle un ūdens atrakciju

un atpūtas parks. Skolēnu ziemas brīvlaikā, no 27.decembra līdz 5.janvārim, ūdens
atrakciju un atpūtas parks darbdienās strādās no plkst.12.00 līdz 22.00 un brīvdienās
no plkst.9.00 līdz 22.00.

Siguldas novada skolu sacensības D grupā basketbolā

nāt piemērotus apstākļus. Siguldas Sporta centrā un Fischer Slēpošanas centrā
janvārī notiks arī citas veselību veicinošas bezmaksas sporta nodarbības ikvienam iedzīvotājam.
Tiks piedāvātas gan vispārattīstošas nodarbības, gan nodarbības cilvēkiem ar
speciālām vajadzībām, kā arī ārpusskolas
peldētapmācības nodarbības bērniem.
Nodarbības tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.

5.decembrī Siguldas Sporta skolā notika
Siguldas novada skolu sacensības D grupā basketbolā (2006.–2008.gadā dzimušajiem). Pārliecinoši 1.vietu izcīnīja Siguldas

1.pamatskolas komanda: Reinis Aizupietis,
Kurts Biša, Rodrigo Auziņš, Valts Šūmanis, Silvestrs Kalniņš, Roberts Nekrašs un
Jānis Stūrītis. Skolotāja Diāna Meirāne.

Siguldas novada skolu sacensības telpu futbolā A un B grupām
Novembra beigās notika Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu
futbolā. Katrā vecuma grupā piedalījās
četras komandas.
Turnīri tika izspēlēti pēc apļa sistēmas.
Tā kā B grupā trīs komandas ieguva
vienādu punktu skaitu, papildu kritēriji
par uzvarētājiem noteica Siguldas Valsts

ģimnāzijas komandu, 2.vietā – Siguldas
1.pamatskola, 3.vietā – Vangažu vidusskola. A grupā uzvarēja Vangažu vidusskola, 2.vietā – Siguldas Valsts ģimnāzijas I komanda, 3.vietā – Siguldas pilsētas
vidusskola. Tālākās izspēlēs Vidzemes
reģionā Siguldas novadu D un C grupās
pārstāvēs Siguldas 1.pamatskola, B un
A grupās – Siguldas Valsts ģimnāzija.

SABIEDRĪBA

Novada ugunsdzēsējiem glābējiem
Godina Siguldas novada zelta pārus
bez maksas pieejami Sporta centra pakalpojumi Lai pateiktos par ģimenisko vērtību sa- pāri. Tika sveikti Jānis un Biruta Bērziņi,
Lai rūpētos par ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta darbinieku fizisko
sagatavotību un veselību, no decembra Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Siguldas daļas darbinieki bez maksas
var izmantot Siguldas Sporta centra pakalpojumus – peldbaseinu un
Spēka zāli.
„Esam panākuši vienošanos, ka tie
dienesta darbinieki, kuri ugunsdzēsības un glābšanas darbus veic Siguldas

administratīvajā teritorijā, spēkus un
veselību varēs atjaunot Siguldas Sporta centrā.
Šī iniciatīva ir mūsu iespēja uzlabot to
cilvēku ikdienu, kuru darba pienākums
ir glābt dzīvības, un tas ir mazākais, ko
varam sniegt pateicībā par viņu neizmērojamo ieguldījumu,” pauž Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Siguldas Sporta centra Spēka zāli un
peldbaseinu bez maksas var apmeklēt
35 glābēji.

Uzlabota interneta pieejamība Morē un Allažos
Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus
akcijā „Dāvini ideju domei” un tikšanās laikā ar pašvaldības darbiniekiem,
Allažu un Mores pagasta iedzīvotājiem
uzlabota interneta pieejamība.
Gan Mores, gan Allažu bibliotēkā
pieslēgts „Lattelecom” 4G internets,

kā arī izveidots papildu bezvadu interneta piekļuves punkts bibliotēku apmeklētājiem.
Patlaban Siguldas novada iedzīvotājiem un viesiem pieejami vairāk nekā
10 publiskie bezmaksas bezvadu interneta punkti.

Informēs par bērnu
tiesību aizsardzības jautājumiem
28.decembrī no plkst.13.00 līdz 15.00
Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7 notiks Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas speciālistu rīkota Konsultāciju diena bērnu tiesību

aizsardzības jomā. Uz Konsultāciju dienu aicināti iestāžu speciālisti, kuri strādā ar bērniem, kā arī vecāki un iedzīvotāji, kuri interesējas par bērnu tiesību
jautājumiem.

glabāšanu, godinātu stiprās ģimenes
par viņu rādīto piemēru, 16.decembrī
Siguldā sveica tos novada pārus, kas
laulībā nodzīvojuši 50 gadus un šajā
gadā atzīmē zelta kāzu jubileju.
Pārus sveica Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, pasniedzot atjaunotās laulības apliecības.
Pasākumā tika godināti divi novada zelta

kuri ir dzimuši Mores pagastā, tur arī līdz
šim dzīvojuši un reģistrējuši laulību. Savukārt Juris un Marija Burvji, lai arī dzimuši
katrs citā Latvijas vietā, no agras bērnības
par savām mājām sauc Siguldu. Burvji ģimeni dibinājuši pirms 50 gadiem novembrī
Siguldas pilsētas Kultūras namā.
Zelta pārus sveica arī viņu ģimenes locekļi. Pasākumu ar muzikālu programmu papildināja dziedātājs Mārtiņš Ruskis.

„Cerību spārni” saņem tiesībsarga balvu
Novembra beigās norisinājās tiesībsarga,
apvienības „Apeirons” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā konkursa „Gada
balva personu ar invaliditāti atbalstam”
apbalvošanas ceremonija. Nominācijā „Pakalpojumu nodrošinātājs 2017” par uzvarētāju tika atzīta biedrība „Cerību spārni”,
saņemot novērtējumu par daudzveidīgu

un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. 2016.gadā tika atklāts biedrības
„Cerību spārni” izveidotais sociālā atbalsta
centrs „Cerību māja”, kur tiek nodrošināts
pakalpojums „Atelpas brīdis” ģimenēm,
kurās aug bērni ar invaliditāti. Tāpat „Cerību mājā” pieejams atbalsts grūtībās nonākušām māmiņām ar maziem bērniem.

Aicina uz tirdziņu „Radīts S!guldā”
Līdz 7.janvārim katru dienu no plkst.9.00
līdz 18.00 Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā (Ausekļa iela 6, Sigulda)
norisināsies tirdziņš „Radīts S!guldā”,
kur ikviens var iegādāties Siguldas novadā ražotas preces: SIA „Baltu rotas” sudraba rotas, zīmola „EDIVETRO” Murano
stikla izstrādājumus, biedrības „Cerību
spārni” sveces, SIA „Anatols” garšvielas,
Unas Brakšas gardās medus piparkūkas,

ZS „Liepuziedi” biškopības produktus,
IU „Valenti” apaļšalles, SIA „Sortus”
dzērvenes krāsainā glazūrā, zīmola „Rozīnīte” svētku tauriņus, „Drawies” krāsainos krītiņus, Evijas Amoliņas koka
kartītes, mākslinieces Dinas Dubiņas rotas un citus darbus.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide visiem
pirkumiem.

IZGLĪTĪBA
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Plāno līdzfinansēt ēdināšanas
pakalpojuma maksu visiem pirmsskolēniem
Lai pārrunātu ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbības pilnveidošanu saistītus jautājumus, novembrī Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa tikās ar bērnudārzu padomēm.
Tika pārrunāta iestāžu infrastruktūras attīstība, vietu skaita palielināšana, kā arī apspriests iespējamais līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojuma maksai un ēdināšanas
pakalpojuma kvalitāte.

Ņemot vērā sarunās panākto vienošanos,
pašvaldība plāno līdzfinansēt ēdināšanas pakalpojumu 10% apmērā, kā arī turpmāk segt
ēdināšanas pakalpojuma pieauguma daļu, ja
tāda tiks prasīta atbilstoši publiskā iepirkuma
līguma nosacījumiem un būs ekonomiski pamatota. Sarunās vecāki tika iepazīstināti arī
ar pilnveidoto Daudzbērnu ģimeņu atbalsta
programmu, kurā ietverts līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojumiem ne tikai pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem, bet arī Siguldas
novada skolu 5.–12.klašu skolēniem.

Alternatīvas mācību darba formas 1.pamatskolā
Šajā mācību gadā Siguldas 1.pamatskolā tiek
īstenoti vairāki projekti, ar alternatīvām mācību darba formām attīstot un pilnveidojot
skolēnu radošumu un domāšanu.
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” laikā
skolēni divus gadus apmeklēs nodarbības dažādos Latvijas dabas izglītības centros, kur iegūs
praktiskas zināšanas par augu un dzīvnieku
daudzveidību un citām dabaszinību stundās
apgūtām tēmām. Tā kā skola aktīvi darbojas
Ekoskolu programmā, skolēniem regulāri tiek
piedāvātas mācību stundas brīvā dabā.
Uzsāktajā Eiropas valstu sadarbības projektā „Nedz laiks, nedz vieta spēj mūs šķirt”, ko

finansē „Erasmus+” programma, skolēni sadarbojas ar citu valstu skolēniem, veido kopīgas prezentācijas par dažādiem ēdieniem,
Ziemassvētku tradīcijām ģimenē. Aktīvākie un
centīgākie skolēni klātienē tiekas ar citu valstu
projektā iesaistītajiem skolēniem, kur ne tikai
praktiski izmanto skolā apgūtās angļu valodas
zināšanas, bet arī iegūst jaunus draugus un iepazīst dažādas valstis. Novembrī aizvadīta pirmā apmaiņas vizīte Čehijā.
Skola īsteno arī projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”, kura
laikā skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām, tiek motivēti izvēlēties nākotnes nodarbošanos atbilstoši savām spējām un darba tirgus
vajadzībām.

Siguldas pilsētas vidusskolā apgūst robotu tehnoloģijas
Šajā mācību gadā Siguldas pilsētas vidusskolā
uzsākta unikāla mācību programma vidusskolas 10.klasē, piedāvājot apgūt robotu tehnoloģijas. Skolēni, iegūstot vidējo izglītību un
apgūstot obligātos vidējās izglītības ieguvei nepieciešamos mācību priekšmetus, izvēles kārtā
apgūst arī mācību priekšmetus, kas saistīti ar
robotikas tehnoloģijām. Lai varētu īstenot jauno mācību programmu, Siguldas pilsētas vi-

dusskola ir izstrādājusi un saskaņojusi Valsts
izglītības satura centrā trīs jaunus mācību
priekšmetu standartus: „Elektronika”, „Mehatronika” un „Telpiskā modelēšana”. Līdz ar to Siguldas pilsētas vidusskola ir kļuvusi par pirmo
skolu Latvijā, kur telpiskā 3D modelēšana un
3D drukāšana iekļauta mācību programmā kā
atsevišķs priekšmets, kurā skolēni apgūst jaunākās tehnoloģiju prasmes jēgpilnā veidā.

Ziņas īsumā
Novada skolēni ar izcilām sekmēm saņem dāvanu – braucienu ar vučko
22.decembrī Siguldas novada skolu skolēni, kuriem ir izcilas sekmes mācībās, saņēma Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Uģa Mitrevica un bobsleja un kamaniņu trases
„Sigulda” direktora un domes deputāta Daiņa
Dukura sarūpētu dāvanu – braucienu ar vučko. Iespēja nobraukt ar vučko tika uzdāvināta
30 Siguldas novada skolu skolēniem, kuru sekmes pirmajā mācību pusgadā bija izcilas. Šāda
tradīcija aizsākta pirms četriem gadiem.
12.a klases skolēnu mācību uzņēmums
saņem atzinību
Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.a klases skolēni Ligita Pudņika, Madis Ciglis un Loreta
Lemberga, kuri izveidojuši skolēnu mācību uzņēmumu, piedalījās „Start Strong 3+3” meistarklasē un Valmierā notiekošajā reģionālajā
Vidzemes gadatirgū „Ieskandini Ziemassvētkus!”, prezentējot skolēnu uzņēmuma produktu – dizaina lampas. Biznesa ideju atzinīgi
novērtēja žūrija, apbalvojot nominācijā „Labākā Ziemassvētku dāvana”, un tā ieguva arī
AS „Swedbank” simpātiju balvu.

Jaunrades centrs attīstās
Siguldas novada Jaunrades centrā šogad darbojas 518 bērni un jaunieši: dažādos pulciņos
piedalās 410, pirmsskolas izglītības programmā „Kastanītis”– 57, bet jauniešu iniciatīvu
centrā „Mērķis” – 51 jaunietis. 2017.gadā izcili
sasniegumi gūti tehniskās jaunrades jomā,
konkursos un iniciatīvās piedalījušies vairāki
interešu izglītības un pulciņu dalībnieki. Šīs
sezonas jauninājums – izveidota jauna interešu izglītības programma „Dronu skola”, kurā
bērni un jaunieši var apgūt drona pilotēšanas,
mehānikas, filmēšanas prasmes un piedalīties
sacensībās.
Allažu pamatskolas skolēni piedalās konkursā „Skaļā lasīšana”
Allažu pamatskolas 5.–6.klašu skolēni piedalījušies konkursā „Skaļā lasīšana”, kuru uzsākusi Latvijas Nacionālā bibliotēka un kas
notiek visā Latvijā. Konkursā īpaši tika izcelts
Megijas Dulpes, Elisas Strunkšteinas, Sindijas
Miksītes, Edurda Vijupa, Ramonas Vabeles un
Samantas Jansones sniegums. Skolas konkursā uzvarēja Ramona Vabele (5.klase), kura skolu pārstāvēs republikas konkursā.

Novadnieki iesaistās labdarības pasākumos
Decembrī Siguldas novada skolēni piedalījās dažādās labdarības akcijās. Laurenču
sākumskolas 3.c klases un Siguldas Valsts
ģimnāzijas 7.b klases skolēni labdarības
akcijas „Zvaigzne austrumos” ietvaros sagatavoja dāvanas karadarbībā cietušajiem
bērniem pasaules karstajos punktos.

Laurenču sākumskolas 2.a klases skolēni sagatavoja piparkūkas ar īpašiem novēlējumiem
Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolai, bet
ikviena Laurenču sākumskolas ģimene sadarbībā ar Sociālo dienestu tika aicināta sagatavot dāvaniņas Siguldas novada vientuļajiem
pensionāriem. Cilvēkiem ar invaliditāti un se-

nioriem Adventes vainagus gatavoja Siguldas
pilsētas vidusskolas skolēni. Allažu pamatskolas skolēni iesaistījās labdarības pasākumā
bērniem un jauniešiem no Allažu Bērnu un
ģimenes atbalsta centra un „Cerību spārni”.
Savukārt biedrībā „Cerību spārni” norisinājās
piparkūku cepšanas darbnīca, kur Siguldas
novada pašvaldības domes deputāti kopā ar
novada jauniešiem un biedrības „Cerību spārni” pārstāvjiem cepa piparkūkas un gatavoja
apsveikumus novada senioriem.
Pirmsskolas grupas „Kastanītis” bērni un vecāki
iepriecināja novada trūcīgo ģimeņu bērnus, sagatavojot dāvaniņas un nododot tās pašvaldības
Ģimenes atbalsta nodaļas darbiniekiem.

KULTŪRA

Aicina piedalīties Siguldas novada bibliotēkas 90 gadu jubilejas aktivitātēs „Sunset Festival”
1.decembrī Siguldas novada bibliotēka tūras ministrijas Atzinību par ieguldījumu bibliotēka aicina piedalīties akcijā „Dāvi- izsludina pirmos divus
atzīmēja 90 gadu pastāvēšanas jubile- bibliotēkas attīstībā 36 gadu garumā. Šo ni bibliotēkai!”, kuras laikā iedzīvotāji tiek
ju. Savu ceļu Siguldas novada bibliotēka gadu laikā bibliotēka darbojusies dažādās aicināti dāvināt bibliotēkai grāmatas, mū- pasākumus Siguldā
sāka kā Siguldas miesta valdes bibliotēka ar bibliotekāru Jāni Zuzi, un tā atradās
Ausekļa ielā 7.
Patlaban Siguldas novada bibliotēku vada
Ligita Zīverte, kura bibliotēkas 90 gadu
jubilejā saņēma Latvijas Republikas Kul-

telpās, bet šobrīd tās darbība tiek organizēta atbilstoši ģimenes bibliotēkas modelim,
nodrošinot visai ģimenei piemērotu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, īpašu uzmanību pievēršot uz ģimeni vērstām aktivitātēm. Par
godu nozīmīgajai jubilejai Siguldas novada

zikas ierakstus un spēles, kas varētu iepriecināt citus bibliotēkas apmeklētājus.
Savukārt bērni un jaunieši aicināti piedalīties eseju un zīmējumu konkursā „Mana
sapņu bibliotēka”, iesniedzot darbus līdz
30.janvārim bibliotēkā vai sūtot uz e-pasta
adresi biblioteka@sigulda.lv.

„Sunset Festival” izsludina 2018.gada vasaras sezonu ar britu elektroniskās mūzikas
grupas „Clean Bandit” uzstāšanos 5.jūlijā
un vērienīgo „Radio SWH” 25 gadu flashback (atmiņu) pasākumu 14.jūlijā. Pakāpeniski tiks izziņotas arī turpmākās „Sunset
Festival” koncertu dienas un mākslinieki.

vembrī Mores kauju piemiņas vietas un
muzeju vairākās lielās grupās apmeklēja
Kanādas bruņoto spēku kontingenta NATO
kaujas grupas karavīri. Biedrība „Mores
muzejs” dibināta 2006.gadā un desmit gadu
laikā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, ir izveidojusi Otrā pasaules kara
Mores kauju memoriālā muzeja militāro un
novadpētniecības ekspozīciju un infrastruktūru brīvdabas teritorijā.
Anta Brača

5.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies
šobrīd aktuālo hitu „Rockabye” un „Symphony” autori – britu elektroniskā grupa
„Clean Bandit”.
Savukārt 14.jūlijā „Sunset Festival” laikā
Siguldā norisināsies „Radio SWH” 25 gadu
flash-back (atmiņu) pasākums, kurā, atsaucot
atmiņā radio atklāšanas pasākuma notikumus 1994.gada jūlijā, uzstāsies „Dr.Alban”,
„Haddaway”, „Ace of Base” (pārstāvēs soliste
Dženija Bergrena), „Army of Lovers” un Rozalla. Visu mūziķu hiti joprojām ir aktuāli un tiek
iekļauti radio raidlaikos.

Mores kauju muzejs Latvijas simtgades gadā
Nākamgad Mores kauju muzejā notiks
vairāki pasākumi, kas veltīti Latvijas
simtgadei.
Muzeju naktī, 19.maijā, apmeklētājiem tiks
piedāvāta iespēja iepazīties ar 100 gadu
seniem notikumiem Mores pagastā, kas
saistīti ar Pirmo pasaules karu un sarežģīto posmu Latvijas neatkarības atgūšanā.
Latvijas simtgadei tiks veltīta arī rokdarbu izstāde, kurā būs skatāmi trīs dzimtu,

trīs paaudžu rokdarbnieču radītie lietišķās
mākslas darbi. Latvju rakstu pielietošanu
mūsdienās izmantojamos rokdarbu materiālos varēs apgūt vasaras pasākumā –
rokdarbu meistarklasē Morē. Pasākumus
plānots organizēt ar Siguldas novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējuma atbalstu. Plānoti arī citi pasākumi,
kas piesaistīs arvien vairāk apmeklētāju,
jo 2017.gadā muzeju apmeklējuši aptuveni
4000 viesu no Latvijas un ārvalstīm. No-
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Kultūra
5.janvārī

plkst.17.00
Siguldas novada
bibliotēkas izstāžu telpā

5.janvārī

plkst.19.00
Allažu pagasta
Tautas namā

14.janvārī

plkst.12.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

14.janvārī

plkst.16.00
Institūta ielā 5A,
Siguldā

14.janvārī

plkst.16.30
Siguldas pagasta
Kultūras namā

15.janvārī

stundu laikā
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

19.janvārī

plkst.14.00
Siguldas novada
bibliotēkas lasītavā

19.janvārī

plkst.17.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

21.janvārī

plkst.12.30
Siguldas Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

23.janvārī

plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

25.janvārī

plkst.13.00
Allažu pagasta
bibliotēkā

Mākslinieka Elmāra Gaigalnieka
audzēkņu gleznu izstādes
„Mani skolēni – mani skolotāji” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Inčukalna amatierteātra izrāde
„Pidžama sešiem” (Marks Kamoleti)
par draudzīgu ģimeni jeb garnējumu
franču gaumē. Režisore – Zigrīda Ezeriņa.
Ieejas maksa – 2 eiro
Felicitas diena teātra cienītājiem –
aktieru meistardarbnīcu pilnveide.
Meistardarbnīca Siguldas un apkārtnes
amatierteātru aktieriem „Žests” kopā
ar režisoriem Juri Rijnieku un Valdi
Lūriņu un teātra pedagoģi Ligitu
Smildziņu. Dalībnieku pieteikšanās līdz
8.janvārim, zvanot uz tālruņa numuru
26432154 (Inga). Ieeja – bez maksas
Teatrāli muzikāls brīdis pie Felicitai
Ertnerei veltītā pieminekļa „Žests”.
Dalība – bez maksas
Sarunas pie kafijas tases
„Personība teātrī. Iedvesma sabiedrībā.
Atbildība politikā”. Tikšanās ar režisores
Felicitas Ertneres audzēkņiem –
Dailes teātra aktieriem, teātra
zinātniekiem, kultūrvēstures pētniekiem.
Sarunu vadīs mūsu novadniece teātra
zinātniece Guna Zeltiņa. Noslēgumā –
Pierīgas novadu amatierteātru skates
uzvarētāju apbalvošana.
Ieeja – bez maksas
Starpdisciplinārā nedēļa „Latvija neona
gaismās jeb Tradīcijas 21.gadsimtā”.
Ieeja – bez maksas
Latvijas simtgades ciklā „Sajūti Latviju
lasot!” tikšanās ar novadnieku
Māri Ansi Mitrevicu: sarunas par dzīvi
un jauno grāmatu „Izvēle. Gauja”.
Ieeja – bez maksas
Starpdisciplinārās nedēļas
noslēguma koncerts.
Ieeja – bez maksas
Pieminot barikāžu laiku un traģiskajos
notikumos bojāgājušos, Vecumnieku
novada jauniešu kora „Via Stella”
koncerts „Lūgsna” (diriģente Liene Batņa).
Ieeja – bez maksas
Teātra izrāde „Bļitka”
(režisors – Dž.Dž.Džilindžers).
Galvenajās un vienīgajās lomās –
Kaspars Gods un Egons Dombrovskis.
Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide
Pensionāru kopas tikšanās
„Atskats uz 2017.gadu”.
Ieeja – bez maksas

Līdz 31. janvārim
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

2.–31.janvārī
Jūdažu
bibliotēkā

3.–30.janvārī

Siguldas novada
bibliotēkas lasītavā

Līdz 7.janvārim
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Līdz 20.janvārim
Allažu pagasta
bibliotēkā

Grafiķes Ināras Garklāvas darbu
izstāde „Saulgrieži”

Literatūras izstāde „Ceļojumu maģija”
Latvijas simtgades cikla
„Sajūti Latviju lasot!” izstāde
„Redzes gleznas: Siguldas novads mākslā”

3.–30.janvārī

Animācijas filmu režisora
Volta Disneja piemiņai veltīta literārā
izstāde „Un piedzīvojumi sākas šeit!”

5.–31.janvārī

Mākslinieka Elmāra Gaigalnieka
audzēkņu gleznu izstāde
„Mani skolēni – mani skolotāji”

Siguldas
novada bibliotēkā
Siguldas novada
bibliotēkas izstāžu telpā

5.–31.janvārī

Siguldas novada
bibliotēkas abonementā

5.–31.janvārī

Siguldas novada
bibliotēkas abonementā

8.–27.janvārī

Siguldas pagasta
Kultūras nama
izstāžu zālē

10.–31.janvārī
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

15.–31.janvārī
Siguldas
novada bibliotēkā

Izstāde „Es runāt gribētu uz visu zemi…”.
Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 155
Valsts simtgadei veltītā izstāžu cikla
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
izstāde „Rīgā deg ugunskuri” par
1991.gada barikādēm
Siguldieša Aigara Lapiņa
karikatūru izstāde
Jaunāko klašu audzēkņu darbu izstāde
„Kukaiņi un gaisma”
Mūsu sportistu sasniegumiem veltīta
tematiskā izstāde „Ziemas sports Siguldā”

6.janvārī

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

6.janvārī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

6.janvārī

plkst.10.00
Fischer Slēpošanas centrā

6.janvārī

plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā

7.janvārī

plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā

11.janvārī

plkst.8.30
Siguldas pilsētas trasē

11.janvārī
11.janvārī

plkst.18.00
Fischer Slēpošanas centrā

13.janvārī

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

Bezmaksas veselības vingrošana

plkst.10.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā

Bezmaksas nodarbība „Vesela mugura”
Bezmaksas distanču slēpošana
(pieaugušajiem)

Bezmaksas veselības vingrošana

Bezmaksas distanču slēpošana
(pieaugušajiem)
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-13 grupas sabraukums

13.janvārī

plkst.11.30
Mores pagasta
Tautas namā

14.janvārī
plkst.10.00
Siguldas
Sporta skolā

19.janvārī

plkst.10.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Bezmaksas veselības vingrošana

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-13 grupas sabraukums

„S!-Fischer skolēnu
ziemas čempionāts 2018”

20.janvārī

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

Funkcionālais treniņš

20.janvārī

plkst.10.00
Siguldas
1.pamatskolas
sporta zālē

„Victor Latvia GP 2018” 2.posms

21.janvārī

plkst.11.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Pasaules sniega diena

25.janvārī

26.janvārī

Siguldas
pilsētas trasē

Sacensību seriāla „S!-Slēpo 2018” 2.posms

Eiropas čempionāta kamaniņu sportā
atklāšanas ceremonija
FIS sacensību 1.posms kalnu slēpošanā
„Latvijas kauss 2018”

26.janvārī

plkst.9.30
Bobsleja
un kamaniņu trasē

Nāciju kauss kamaniņu sportā

27.janvārī

plkst.9.40
Bobsleja
un kamaniņu trasē

Eiropas čempionāts kamaniņu sportā

27.janvārī

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-12 grupas sabraukums

plkst.9.00
Fischer
Slēpošanas centrā

27.janvārī

Bezmaksas veselības vingrošana

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-12 grupas sabraukums
,,MASTER” balvas izcīņa kalnu slēpošanā
Siguldas novada atklātās sacensības
tautas bumbā
Sacensību seriāla „S!-Slēpo 2018” 1.posms

Siguldas
pilsētas trasē

27.janvārī

plkst.10.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Latvijas čempionāts sniega volejbolā

FIS sacensību 1.posms kalnu slēpošanā
„Latvijas kauss 2018”
Bezmaksas distanču slēpošana
(pieaugušajiem)

28.janvārī

plkst.9.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Tautas slēpojums „Sigulda 2018”

28.janvārī

plkst.9.15
Bobsleja
un kamaniņu trasē

Eiropas čempionāts kamaniņu sportā

28.janvārī

Bezmaksas veselības vingrošana

13.janvārī

Pirmsskolas bērnu radošo darbu izstāde

13.janvārī

plkst.19.30
Dzelzceļa stacijas
laukumā

6.janvārī

plkst.11.30
Mores pagasta
Tautas namā

plkst.10.00
Fischer
Slēpošanas centrā

25.janvārī

6.janvārī

plkst.10.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

13.janvārī

plkst.18.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Sports

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

Izstādes

Vides un grāmatu mākslinieces
Artas Mucenieces gleznu izstāde
„Krāsu prieks”

Bezmaksas veselības vingrošana

plkst.10.00
Siguldas
1.pamatskolas
sporta zālē

28.janvārī

Siguldas
pilsētas trasē

Karatē čempionāts „Sigulda Open 2018”

FIS sacensību 1.posms kalnu slēpošanā
„Latvijas kauss 2018”

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī
Nākamais izdevums otrdien, 30.janvārī
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: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 26 jaundzimušie – 10 meitenes un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi: Adelīna, Emīlija, Stefania, Enija, Alise, Estere, Vanesa, Ambera, Elizabete,
Laura, Pēteris, Francis, divi Tomi, Ričards, Rūdolfs, Eduards, Valters, Kārlis, Mariss, Kennets, divi
Oskari, Rodrigo, Emīls, Patriks.
Reģistrētas astoņas laulības.

