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Siguldas slimnīcā
sveikts 1000.dzemdībās
dzimušais mazulis

No 2019.gada pašvaldības
atbalstu saņems tikai novadā
deklarētie iedzīvotāji

Siguldas novadā
straujākā izaugsme
darbā ar jaunatni

Spāru svētki Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā
19.decembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā notiks spāru svētki – būvuzņēmējs SIA „MONUM” pabeidzis dabaszinātņu un matemātikas mācību korpusa
karkasa būvniecību, samontētas galvenās metāla konstrukcijas, notiek ēkas norobežojošo konstrukciju montāža, tostarp fasādes plaknes tiek apšūtas ar paneļiem, tiek
montētas stiklotās konstrukcijas. Ēkā turpinās iekšējo tīklu instalācijas darbi.
un savienojamība, alumīnija stiklotās konstrukcijas un dubultā stiklotā fasāde – tiktu
kvalitatīvi samontēta. Būvuzņēmējs informē,
ka janvāra vidū tiks demontēts celtnis, jo paredzēts pabeigt ēkas karkasa norobežojošo
konstrukciju montāžas darbus.
Jāatzīmē, ka 25.oktobrī skolas laukumā
tika iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm, kas netika tradicionāli iemūrēts
ēkas pamatos, bet gan visiem redzamā vietā jaunā korpusa iekšpagalmā, kuru klās
bruģakmens segums un plāksne, norādot
kapsulas atrašanās vietu.
Skolas jaunā korpusa būvniecība uzsākta gadā, kad skola, tāpat kā Latvija, svin
100 gadu jubileju. Plānots, ka būvniecības
kopējās izmaksas līdz ar esošā korpusa
pārbūvi būs vairāk nekā 12 miljoni eiro.

Foto: Juris Dzenis

Plānots, ka nākamajā mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā mācības uzsāks aptuveni 450 skolēnu, kurus
izglītos 45 pedagogi. Skolā varēs izmantot
11 mūsdienīgi aprīkotas mācību klases ar
laboratorijām, sagataves telpām un palīgtelpām, kā arī mūsdienīgi aprīkotu multimediju auditoriju un informācijas centru,
kurā novada un reģiona pedagogiem būs
pieejama arī mūsdienīga digitālā bibliotēka, kas ļaus piekļūt dažādiem digitalizētiem metodiskajiem materiāliem un zinātniskās pētniecības darbiem.
Ikdienā būvniecības darbos, kurus plānots
noslēgt 2019.gada vasarā, ik dienu strādā turpat 60 darbinieku, kuri rūpējas, lai jaunbūvējamās ēkas arhitektoniskie un konstruktīvie
risinājumi – dažādu materiālu pielietošana

ZIEMASSVĒTKU UN GADUMIJAS
PASĀKUMI SIGULDAS NOVADĀ
Ziemas koncertzāle
Siguldas pils kompleksā
l 18.XII 18.00 ziemas kino, animācijas filmu programma bērniem. Filmu studija
„Animācijas brigāde” piedāvās filmiņu
„Puteklis” un „Parīzes noslēpumi”, kā arī
„Vaikiki”, „Ruksīša ceļojums”, „Tornis” un
„Kraukšķītis”. Pēc tam būs iespēja baudīt
īpašu džeza mūzikas programmu ar Ziemassvētku laika dziesmu interpretācijām.
l 19.XII 18.00 bigbenda „Sigulda” koncerts.
l 20.XII 18.00 „Danču vakars ziemas
saulgriežos” kopā ar folkloras kopu
„Senleja” un Rīgas Danču klubu.
l 21.XII
18.00 improvizācijas teātra
„Spiediens” izrāde „Citi Ziemassvētki...”. Biļetes cena – 5 eiro,
4 eiro.
l 22.XII 13.00 biedrības „Cerību spārni”
labdarības pasākums.
l 22.XII 19.00 čellu trio „Melo-M” koncerts „Trīs čelli Ziemassvētkos”. Biļetes
cena – 10 eiro,
8 eiro.

23.XII 17.00 Siguldas Absolventu orķestra koncerts.
l 25.XII 14.00 Ziemassvētku programma
bērniem „Svētki ziemas pasaku dārzā”
kopā ar lācēnu Brīnumu, kuplasti vāveri un meža elfiņu.
l 26.XII 14.00 Ziemassvētku programma
bērniem „Satiec brīnumu”.
l 26.XII 18.00 „Kamīns & Vīns” – Dita
Lūriņa, Zane Dombrovska, Gints Sola
un Aigars Voitišķis. Biļetes cena –
10 eiro,
8 eiro.
Aicinām apmeklēt arī radošās amatnieku darbnīcas un leļļu izstādi Siguldas
pils kompleksa teritorijā.
l

Kultūras centrs „Siguldas devons”
l 20.XII 19.00 koncerts „Reiz, Ziemassvētkos” kopā ar Guntaru Raču, grupu „Saldās sejas”, Lauri Reiniku, Ivo Fominu,
Latvijas Radio popgrupu „Dzeguzīte”.
Biļetes cena – no 12 līdz 25 eiro, 10%.

l

l

l

l

l

21.XII 20.00 jauktā kora „Atvars”
Ziemassvētku koncerts. Biļetes cena –
2,50 eiro,
2 eiro.
25.XII 19.00 Daumanta Kalniņa koncerts „Frenks Sinatra Ziemassvētkos”.
Izpārdots!
28.XII 19.00 Ulda Marhileviča Ziemassvētku koncerts. Biļetes cena – no 12 līdz
20 eiro,
10%.
31.XII 21.00 Jaungada balle kopā
ar Lauri Dzelzīti un grupu „Dziļi violets”. Biļetes cena – no 30 līdz 60 eiro,
20%.
6.I 19.00 TV3 Jaungada šovs „Prieks
kopā būt”. Biļetes cena – no 12 līdz
25 eiro,
10%.

Koncertzālē
„Baltais flīģelis”
l 21.XII 19.00 un 21.00 Marijas Naumovas Ziemassvētku koncerts „Pa īstam”.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro.

Siguldas pagasta Kultūras namā
l 20.XII 14.00 Ziemassvētku pasākums
Siguldas novada senioriem.
Mores pagasta Tautas namā
l 31.XII 00.00 Jaungada balle kopā ar
grupu „Kreisais pagrieziens”. Biļetes
cena – 6 eiro,
5 eiro.
Dzelzceļa stacijas laukumā
l 31.XII 23.30 Jaunā gada sagaidīšanas
svinības. Īsi pirms pusnakts klātesošos
sveiks Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, bet
gadumijā visus priecēs krāšņa uguņošana. Klātesošie tiks cienāti ar svētku
torti, kura tiks gatavota pēc 4.maija
Baltā galdauta svētku kūku konkursa
uzvarētājas receptes. Plānoti satiksmes
ierobežojumi.
Turpinājums 7.lpp.
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Siguldas slimnīcā sveikts
Sigulda saņem novērtējumu
1000.dzemdībās dzimušais mazulis par inovatīvu pieeju ģimenei
8.decembrī Siguldas novada pašvaldībai piederošajā Siguldas slimnīcā pieņemtas
1000.dzemdības, pasaulē nākot Santas un Māra pirmdzimtajai Freijai.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Īpašās piemiņas monētas „Esmu dzimis
Siguldas novadā” var saņemt jaundzimušie, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta līdz
pasākuma norises dienai ir Siguldas novadā, kā arī vismaz vienam no vecākiem
deklarētā dzīvesvietas adrese ir Siguldas
novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms
pasākuma norises dienas. Svinīgais jaundzimušo godināšanas pasākums notiks
marta sākumā.
Lai pieteiktos pasākumam, ģimenei, autorizējoties ar internetbankas datiem vai
e-parakstu, Siguldas novada pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv līdz
31.janvārim būs iespēja pieteikties svinīgā
pasākuma apmeklējumam.

tes, kā arī vairāku miljonu investīcijas novada
publiskās infrastruktūras uzlabošanā. Jau
vairākus gadus Siguldas novadā ir stabili
pieaugoši dzimstības rādītāji un novada iedzīvotājiem ir pieejams viens no lielākajiem
jaundzimušā pabalstiem – 320 eiro. Tāpat
Siguldas novadā, kur ir vairāk nekā
300 daudzbērnu ģimeņu, darbojas daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma, īpaši atbalsta pasākumi ir pieejami novada senioriem,
maznodrošinātajām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Siguldas Valsts ģimnāzijai
2.vieta skolu reitinga kopvērtējumā

tājs Valdis Siļķe. Jaunā māmiņa atzina, ka
Siguldas slimnīcu izvēlējusies profesionālās komandas, labo atsauksmju un sakārtotās vides dēļ.
Šogad, domājot par mazo novadnieku veselību, ar pašvaldības atbalstu Siguldas
slimnīcas Dzemdību nodaļai iegādāts mazuļu reanimācijas galds, vēl viena augļa
sirds toņu pieraksta sistēma ar bezvadu
zondēm, kas nodrošina augstu mātes un
mazuļa izmeklējumu precizitāti un drošību, kā arī papildu fototerapijas iekārta
jaundzimušajiem.

Uzsāks reģistrēšanos jaundzimušo godināšanas
pasākumam „Esmu dzimis Siguldas novadā”
No 1. līdz 31.janvārim novadnieki varēs
elektroniski pieteikties jaundzimušo
godināšanas pasākumam „Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā tiks godinātas novadnieku ģimenes, kuru mazuļi piedzimuši no 2018.gada 1.jūlija
līdz 31.decembrim.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
Siguldas novada pašvaldība saņēmusi
novērtējumu par inovatīvu pieeju ģimenei draudzīgas vides un iespēju nodrošināšanā.
Ģimenēm draudzīgu vidi Siguldas novadā
raksturo kvalitatīvs un plašs izglītības iestāžu piedāvājums, ģimenēm pieejama kultūras
un sporta infrastruktūra, dažādas aktivitā-

Jauno māmiņu Santu ar pirmdzimtās Freijas piedzimšanu sveic Siguldas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un Siguldas slimnīcas vadītājs
Valdis Siļķe.
Ņemot vērā to, ka Latvijā dzimstības rādītāji
2018.gadā kritušies par aptuveni 8%, šis kritums skāris arī Siguldas slimnīcā pieņemto
dzemdību skaitu. Tomēr Siguldas slimnīcas
Dzemdību nodaļa jau vairākus gadus pēc
kārtas pārsniedz mazo dzemdību nodaļu kategorijas rādītājus, kas starptautiskā vērtējumā ir līdz 960 dzemdībām gadā.
Tūkstošajās dzemdībās dzimušo meitenīti Freiju un viņas māmiņu Santu pašvaldības vārdā 10.decembrī sveica Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics un Siguldas slimnīcas vadī-

draudzīgas vides un iespēju nodrošināšanā

Ģimenes, kuras pieteiksies pasākumam, februārī saņems ielūgumu, savukārt tās ģimenes, kuras neatbildīs pasākuma nolikumā
noteiktajai kārtībai, desmit dienu laikā pēc
pieteikuma aizpildīšanas saņems atteikuma
vēstuli uz e-pasta adresi, kura tiks norādīta,
aizpildot elektronisko pieteikumu.
Ģimenes, kurām nav iespēju pieteikumu aizpildīt elektroniski, aicinātas to iesniegt pašvaldības Pakalpojumu centrā, Mores un Allažu
pagasta pārvaldē vai kādā no novada bibliotēkām, kurās pieejams publiskais dators.
Ģimenes, kuras pasākumu nevarēs apmeklēt, līdz 20.jūnijam aizpildot elektronisku
iesniegumu portālā e.sigulda.lv, piemiņas
monētu varēs saņemt pašvaldības Pakalpojumu centrā, līdz 30.jūnijam, kad tiks atvērta pieteikšanās 2019.gada pirmajā pusgadā
jaundzimušo reģistrācijai.
Atgādinām, ka 2018.gada pirmajā pusgadā jaundzimušo piemiņas monētas varēs
saņemt līdz 28.decembrim, pirms tam aizpildot elektronisko pieteikumu. Vēlāk monētas vairs netiks izsniegtas.

Pēc centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējuma Draudzīgā aicinājuma fonda skolu
reitingā Siguldas Valsts ģimnāzija Latvijas
pilsētu ģimnāziju topā ierindojusies godpilnajā otrajā vietā. Labākus centralizēto eksāmenu rezultātus uzrādījusi vien Cēsu Valsts
ģimnāzija. Siguldas Valsts ģimnāzija pēdējos

astoņus gadus apliecinājusi kvalitāti, saglabājot vietu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu
reitinga pirmajā trijniekā.
Šajā gadā divos mācību priekšmetos – latviešu valodā un vēsturē – Siguldas Valsts ģimnāzijai ir augstākie rezultāti no visām pilsētu
ģimnāzijām.

Drīzumā varēs iegādāties dāvanu kartes
uz „Siguldas devona” pasākumiem
Lai būtu iespēja kultūras centra „Siguldas devona” koncertpriekus un aizraujošos pasākumus uzdāvināt, drīzumā dāvanu kartes varēs
iegādāties „Siguldas devons” biļešu kasē Pils
ielā 10, izvēloties vēlamo dāvanu kartes vērtību. Dāvanu karte būs derīga sešus mēnešus,

un to varēs izmantot biļešu iegādei uz kultūras centra „Siguldas devons” pasākumiem,
iegādājoties biļetes klātienē, „Siguldas
devona” kasē.
Plašāka informācija pieejama, zvanot uz
tālruņa numuru 66117114.

Nākamgad mainīsies maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
SIA „Jumis” informē, ka, mainoties dabas resursu nodokļa likmei un maksai par
atkritumu noglabāšanu SIA „Getliņi EKO” poligonā, kurā tiek nogādāti arī Siguldas novada iedzīvotāju nešķirotie sadzīves atkritumi, plānots, ka no 2019.gada
1.janvāra maksa par kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas
novadā būs 14,39 eiro/m3 bez PVN jeb 17,41 eiro/m3 ar PVN.
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” atgādina,
ka saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto arī turpmāk katru gadu pieaugs
dabas resursu nodoklis par atkritumu
noglabāšanu poligonā, kas proporcionāli
atspoguļosies pakalpojumu cenās, tādēļ

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
aicina izmantot bezmaksas iespējas un
daļu atkritumu šķirot.
Plašāka informācija pieejama SIA „Jumis”
klientu apkalpošanas centrā, zvanot uz tālruņa numuru 26112288.

INFORMĀCIJA PAR EKSPLUATĀCIJĀ
NENODOTIEM ĪPAŠUMIEM
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka būvēm, kuras nav nodotas ekspluatācijā un kurām nav pagarināta būvatļauja, no 2019.gada 1.janvāra tiks piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā, tādēļ Siguldas
novada Būvvalde aicina nodot ēku ekspluatācijā vai pagarināt būvatļauju.
Jāatzīmē, ka nodoklis saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiks piemērots būvei no
augstākās – vai nu piekritīgās zemes kadastrālās, vai būves kadastrālās – vērtības.
Plašāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru 67800956.

ATTĪSTĪBA
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No 2019.gada pašvaldības atbalstu
saņems tikai novadā deklarētie iedzīvotāji
Jau kopš 2011.gada, kad Siguldas novada pašvaldība uzsāka iedzīvotāju deklarēšanās jautājuma aktualizēšanu, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tam, lai pašvaldības atbalstu saņemtu tie iedzīvotāji, kuri ar saviem nodokļiem atbalsta Siguldas
novada attīstību.
Sākot ar 2019.gadu, pašvaldības atbalstu pilnā apmērā saņems tie iedzīvotāji,
kuri ir deklarējušies Siguldas novadā. Tas attiecas gan uz daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu, uz prioritāru uzņemšanu skolās un bērnu reģistrēšanu rindā
bērnudārzos, kā arī bērnu piedzimšanas pabalstu, līdzfinansējumu profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs, iespēju laulāties bez maksas. Tos iedzīvotājus, kuri
vēl nav deklarējušies novadā, aicinām to izdarīt līdz 2018.gada 31.decembrim.
Deklarēt dzīvesvietu Siguldas novadā bez
maksas var portālā www.latvija.lv vai
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā un klientu apkalpošanas centrā
Morē un Allažos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un samaksājot valsts nodevu 4,27 eiro.

Daudzbērnu ģimeņu priekšrocības
saņems tikai Siguldas novadā
deklarētās ģimenes

Plānots, ka 2019./2020.mācību gadā pašvaldības atbalstu un priekšrocības pilnā apmērā
varēs saņemt tikai tās daudzbērnu ģimenes,
kurās līdz 2019.gada 1.janvāra plkst.00.00
vecāki un vismaz trīs bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina iegūt izglītību pilna laika klātienē, savu
dzīvesvietu būs deklarējuši Siguldas novadā.
Savukārt tās ģimenes, kuras deklarēs savu
dzīvesvietu Siguldas novadā pēc 2019.gada
1.janvāra plkst.00.00, varēs saņemt tikai daļu
no pašvaldības piedāvātajām priekšrocībām.
Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt no
20 līdz pat 75% atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pirmsskolas izglītības
iestādēs un Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās, kā arī atlaidi 60% apmērā
profesionālās ievirzes izglītības programmām Siguldas Sporta skolā vai Mākslu
skolā „Baltais flīģelis”. Pašvaldība daudzbērnu ģimenēm piemēro arī atvieglojumus
nekustamā īpašuma nodoklim, katru gadu
izmaksā 50 eiro pabalstu skolēniem mācību
līdzekļu iegādei, bez maksas izsniedz Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, nodrošina
bezmaksas sabiedrisko transportu, piemēro

atlaides dažādu veidu aktivitātēm un 40%
atlaidi ieejas biļetēm kultūras pasākumos,
kurus organizē pašvaldība.

Bērnudārzos un skolās
prioritāri uzņems
novadā deklarēto ģimeņu bērnus

2019./2020.mācību gadā reģistrācijai bērnudārzu rindā prioritāri tiks uzņemti tie
bērni, kuri paši un viņu vecāki vai aizbildņi Siguldas novadā būs deklarējušies līdz
2019.gada 1.janvāra plkst.00.00. Tāda pati
uzņemšanas kārtība būs arī pirmklasnieku
uzņemšanai novada skolās. Lai nodrošinātu iespēju mācības izvēlētajā skolā uzsākt
Siguldas novada bērniem, prioritāri tiks uzņemti to ģimeņu topošie skolēni, kuri paši
un viņu vecāki Siguldas novadā būs deklarējušies līdz 2019.gada 1.janvāra plkst.00.00.
Pirmklasnieku reģistrēšana uzņemšanai
Siguldas pilsētas skolās sāksies 1.martā
no plkst.8.00. Pirmklasnieku reģistrs tiks
veidots pēc rāvējslēdzēja principa, apvienojot klātienē saņemtos iesniegumus ar
elektroniski saņemtajiem iesniegumiem.
Pirmklasnieku uzņemšanas rinda tiks kārtota atbilstoši Siguldas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos „Par kārtību, kādā
bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas
vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs” noteiktajām prioritātēm.
Izmaiņas skars arī pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas apmēru bērnu uzraudzības
pakalpojumu apmaksai vai privāto bērnudārzu izmaksu segšanai – to pilnā apmērā
varēs saņemt tās ģimenes, kas deklarētas
līdz 2019.gada 1.janvāra plkst.00.00. Ģime-

nēm, kurās Siguldas novadā būs deklarēts tikai bērns un viens no vecākiem, pašvaldības
līdzfinansējums tiks samazināts.

Nodokļa atlaides deklarētajiem
iedzīvotājiem un uzņēmējiem

2018.gadā pašvaldība novada iedzīvotājiem
ir piemērojusi nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus vairāk nekā 103 tūkstošu eiro
apmērā, no kuriem vairāk nekā 31 tūkstotis
eiro ir piemēroti trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm un represētajām personām,
savukārt atvieglojumi vairāk nekā 72 tūkstošu eiro apmērā piemēroti maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm,
siltināto daudzdzīvokļu māju īpašniekiem,
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, tiem, kuru nekustamais īpašums atrodas torņa celtņa izlices zonā, citu
kategoriju iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem.

maksātāji. 1154 dzīvokļos vai privātmājās neviens nav deklarējies, bet, ņemot vērā namu
apsaimniekotājiem un dažādu pakalpojumu
sniedzējiem pieejamo informāciju, vairākumā gadījumu īpašumi tiek apdzīvoti.

Atbalsts pāriem, kuri vēlas
noslēgt laulību, un jaunajiem vecākiem

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
veic svinīgo laulību reģistrācijas ceremoniju bez maksas, ja līgavas un līgavaiņa
deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā
ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma
par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas. Iesniedzot iesniegumu par laulības
noslēgšanu, ir jāveic vienīgi valsts nodevas
samaksa 14 eiro apmērā.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis nosaka, ka svinīgās laulību reģistrācijas maksa ir 87 eiro. Ja laulību Siguldas novada
Nodoklis pieaugs īpašumiem,
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēs pāris, kur
kuros nav deklarēti iedzīvotāji
viens no laulātajiem vismaz gadu ir deklaIr apstiprināti grozījumi saistošajos noteiku- rējies Siguldas novadā, ceremonijas maksa
mos „Par nekustamā īpašuma nodokļa pie- būs 43,50 eiro.
mērošanu Siguldas novadā”, kas paredz, ka Tiesības saņemt vienu no Latvijā lielādaudzdzīvokļu namu dzīvokļiem un privāt- kajiem jaundzimušā pabalstiem 320 eiro
mājām, kurās no 2019.gada 1.janvāra
apmērā ir tiem vecākiem, kuri
plkst.00.00 nebūs deklarēta neSiguldas novadā deklarējuši savu
viena pilngadīga persona,
pamata dzīvesvietu ne malīdzšinējās 0,2–0,6% nozāk kā 12 mēnešus pirms
Deklarēt dzīvesvietu
dokļa likmes vietā tiks
bērna reģistrācijas. SaSiguldas novadā bez maksas
aprēķināta 1,5% likvukārt, ja dzīvesvievar portālā www.latvija.lv
me no īpašuma katu Siguldas novadā
vai Siguldas novada pašvaldības
dastrālās vērtības,
12 mēnešus pirms
Pakalpojumu centrā, kā arī klientu
kas var sasniegt
bērna dzimšanas ir
pat 7,5 reizes lielādeklarējis viens no
apkalpošanas centrā Morē
ku nodokļa pieaujaundzimušā
bērna
un Allažos, uzrādot personu
gumu.
vecākiem,
pabalsts
apliecinošu dokumentu
Šādu lēmumu jau ietiek izmaksāts 50%
un samaksājot valsts nodevu
priekš ir pieņēmušas
apmērā – 160 eiro.
4,27 eiro.
arī citas Latvijas pašPlašāku informāciju par
valdības, aicinot faktiskos
Siguldas novada pašvaldīiedzīvotājus deklarēties tajā pašbas atbalstu deklarētajiem iedzīvaldībā, kurā tie dzīvo un kurā saņem
votājiem iespējams uzzināt pašvaldības
pakalpojumus sev un savai ģimenei.
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, zvanot uz
Kopumā Siguldas novadā ir 6624 zemes un tālruņa numuru 80000388 vai rakstot uz
būvju, 3764 dzīvokļu īpašumi, 8338 nodokļu e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.

Pašvaldība uzņēmējiem piešķīrusi nekustamā īpašuma atvieglojumus 53 tūkstošu eiro apmērā
Lai mudinātu novada uzņēmējus radīt jaunas darbavietas, kā arī rosinātu paplašināt saimniecisko darbību, pašvaldība saistošajos noteikumos „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”
paredzējusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus novada uzņēmējiem –
2018.gadā nekustamā īpašuma atlaides piešķirtas 53 tūkstošu eiro apmērā.
Pašvaldības noteikumi paredz, ka jaundibinātas saimnieciskās darbības veicēji
turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu var saņemt divus gadus no
reģistrācijas brīža: pirmajā gadā – 50% apmērā, otrajā gadā – 25% apmērā par ēku
un tai piekritīgo zemi. Lai saņemtu atvieglojumu, jaunajiem uzņēmējiem jārada ne
mazāk kā divas darbavietas, tajās jānodarbina Siguldas novadā deklarētās personas un darbinieku ikmēneša vidējā darba

samaksa nedrīkst būt zemāka par valstī
noteikto minimālo darba algu.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
var saņemt tie novada uzņēmējiem, kuri
iepriekšējā taksācijas gadā izveidojuši
jaunas darbavietas. Nodokļa atvieglojumu
par ēku un tai piekritīgo zemi piešķir
divus gadus: 25% apmērā, ja izveidotas
3–10 jaunas darbavietas, 50% apmērā, ja
izveidotas 10–20 jaunas darbavietas, 70%
apmērā, ja izveidotas 20–50 jaunas dar-

bavietas, un 90% apmērā, ja izveidotas
vairāk nekā 50 jaunas darbavietas. Jāatzīmē, ka nākamajā gadā nodokļa atlaides
varēs saņemt tādā gadījumā, ja vairāk
nekā pusē jaunizveidoto darbavietu nodarbināti tiks Siguldas novadā deklarētie
iedzīvotāji.
Tiem uzņēmējiem, kuri ieguldījuši līdzekļus esošas būves atjaunošanā, pārbūvē vai
jaunas būves celtniecībā savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai, tiek piešķirts nodokļa atvieglojums atkarībā no investīciju
apjoma:
l 25% apmērā, ja investīciju apjoms ir no
100 000 līdz 200 000 eiro;
l 50% apmērā, ja investīciju apjoms ir no
200 001 līdz 400 000 eiro;

70% apmērā, ja investīciju apjoms ir no
400 001 līdz 700 000 eiro;
l 90% apmērā, ja investīciju apjoms ir vairāk nekā 700 000 eiro.
Savukārt uzņēmēji, kuri ieguldījuši vismaz 5000 eiro ēkas, kurā veic uzņēmējdarbību, fasādes atjaunošanā, saņem
nekustamā nodokļa atvieglojumu vienu
gadu 90% apmērā.
Lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus, kas piemēroti uz visu taksācijas
gadu, uzņēmējiem līdz 31.martam Siguldas novada Pakalpojumu centrā jāiesniedz
iesniegums. To iespējams izdrukāt un
aizpildīt iepriekš vai arī aizpildīt elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv.
l
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Pārvalde
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Sigulda ieguvusi 1.vietu Latvijas mīlētāko
pilsētu zīmolu topā.
Sigulda saņēmusi novērtējumu par inovatīvu pieeju ģimenēm draudzīgas vides un
iespēju nodrošināšanā.
Pašvaldība izvirzīta Eiropas Mobilitātes
konkursā mazo pilsētu grupā.
Siguldas novads saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas novērtējumu par straujāko izaugsmi darbā ar jaunatni.
Turpinās darbs pie Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādes.
Iegādāts jauns autobuss „Siguldieši
brauc!”, kā arī jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai.
Atjaunoto Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti saņēmuši vairāk nekā 12 tūkstoši
novadnieku.
Piešķirti jauni nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi līdz pat 90% apmērā dažādām
iedzīvotāju un uzņēmēju grupām.
Saziņai ar pašvaldību iedzīvotājiem pieejams bezmaksas informatīvais tālrunis

Tūrisms
l

l
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80000388, sociālie tīkli „Facebook”, „Twitter” un „Instagram”, kā arī Siguldas mobilā
lietotne un tīmekļa vietne www.sigulda.lv.
Pašvaldība nodrošina domes sēžu tiešraižu
translāciju tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Pašvaldības
e-pakalpojumu
portālā
e.sigulda.lv pieaug pieteikto e-pakalpojumu
skaits. Izveidoti vairāki jauni e-pakalpojumi.
Pašvaldības Pakalpojumu centrā vienu reizi nedēļā pieejami Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi.
Siguldas mobilā lietotne papildināta ar jaunām sadaļām un pieejama vairākās valodās.
To lieto ceturtā daļa novadnieku.
Apstiprināts Siguldas siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāns nākamajiem
gadiem.
Izveidota Siguldas novada Jaunatnes lietu
konsultatīvā padome.
Jau desmito gadu norisinās akcija „Dāvini
ideju domei” un ikgadējās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.

Infrastruktūra, vide, investīcijas
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Pašvaldība un Latvijas Olimpiskā komiteja
vienojusies par sadarbību ar Zviedrijas Olimpisko komiteju Stokholmas pieteikumā uz
2026.gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu.
Pieņemts konceptuāls lēmums iegādāties
zemi jaunas dzīvojamās zonas attīstīšanai un
iespējamā olimpiskā ciemata izveidošanai.
Atklāts atjaunotais kultūras centrs „Siguldas
devons”, kurā investēti vairāk nekā astoņi
miljoni eiro.
Siguldas pils kompleksā pēc rekonstrukcijas
atklātas trīs ēkas, uzsākta Siguldas Jaunās
pils restaurācija.
Novada ielu un ceļu pārbūvē un uzturēšanā
investēti 3,5 miljoni eiro.
Veikta Miera ielas pārbūve.
Ielu seguma atjaunošana notikusi Leona
Paegles, Cēsu, Stacijas, Lāčplēša, Pulkveža
Brieža un Miera ielā, kā arī Birztalu ielā Allažos. Noslēgti būvdarbu līgumi Meldru un
Doņu ielas pārbūvei.
Veikta vairāku grantēto ceļu sakārtošana; vairākiem ceļiem veikta seguma atjaunošana un
apauguma noņemšana. Grantēto ielu un ceļu
seguma greiderēšana un profilēšana veikta
vairāk nekā 2200 kilometru kopgarumā.
Veikta ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu vairāk nekā 260 tūkstošu kvadrātmetru apjomā.
Uzsākti ceļa pārbūves darbi uz Pelītēm Siguldas pagastā.
Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai veikti asfalta bedrīšu remonta darbi 5000 kvadrātmetru
apjomā.
Atjaunots gājēju pāreju marķējums un ielu
horizontālais krāsojums.
SIA „Saltavots” sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu veikusi Pulkveža Brieža,
Strēlnieku, Nītaures, Ata Kronvalda, Allažu,
Eduarda Veidenbauma, Krišjāņa Barona, Leona Paegles, kā arī Doņu, Meldru, Kalmju un
Mālkalnu ielā.
Notiek būvprojektu izstrāde autoceļa A2 un
Pulkveža Brieža ielas krustojuma pārbūvei,
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Helmaņa, Jūdažu, Atbrīvotāju, Mālkalnu,
Kalmju, Vizbuļu un Oskara Kalpaka ielas
pārbūvei, kā arī gājēju ietves izbūvei no autoceļa A2 līdz Saltavota ielai.
SIA „Wesemann–Sigulda” veikusi maģistrālās siltumtrases pārbūvi Krišjāņa Barona ielā.
Veikti priekšdarbi vairāku ielu un gājēju ietvju projektēšanai.
Siguldas slimnīcas iekšpagalmā veikti lietus
kanalizācijas sistēmas atjaunošanas darbi.
Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu un privātmāju ūdens un kanalizācijas infrastruktūras
sakārtošanai pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu vairāk nekā 160 tūkstošu eiro.
Uzstādīta otrā elektromobiļu uzlādes stacija.
Pabeigta Mores Amatu mājas būvniecības
pirmā kārta.
Sociālās aprūpes mājā „Gaismiņas” veikta fasādes atjaunošana, nomainīts apkures katls.
Veikti trīs kapsētu uzturēšanas darbi 17 hektāru platībā.
Siguldas kapsētā izbūvēts labiekārtots stāvlaukums, izveidota sabiedriskā transporta
pieturvieta un uzstādīts informācijas stends.
Saules parkā iestādīti 100 ozolu stādi.
Bērnu rotaļu laukumos uzlaboti rotaļu elementi, Raiņa parkā uzstādītas divas tandēmšūpoles, Institūta ielas bērnu rotaļu laukumā
uzstādīti jauni āra trenažieri.
Turpinās darbs pie zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveides.
Iedzīvotājiem vairāku akciju laikā nodrošināta iespēja bez maksas nodot lielgabarīta un
bioloģiski noārdāmos atkritumus, savukārt
šķirošanas laukumā „Zemdegās” pagarināts
darba laiks.
Siguldas Sporta centrs un Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves
pirmās kārtas projekts Jāņa Poruka, Leona
Paegles un Peldu ielā novērtēti skatē „Gada
labākā būve Latvijā 2017”.
Akcijas „Diena bez auto” laikā Pils ielā izveidots paraugmakets pirmajai veloielai Latvijā.
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2017.gadā uzņemts rekordliels ārvalstu
viesu skaits.
2018.gada pirmajā pusgadā par 10% pieaudzis apkalpoto ārvalstu viesu skaits novada
tūristu mītnēs.
Par 52% pieaudzis apmeklētāju skaits tūrisma informācijas centros.
Lai iepazīstinātu ar Siguldas novada tūrisma piedāvājumu, uzņemtas vairāk nekā
30 tūrisma operatoru un mediju vizītes.
Divas reizes gadā organizēta „Siguldas
Restorānu nedēļa”, piesaistot vairāk nekā
3000 apmeklētāju.
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Siguldas mobilajā lietotnē izstrādāta tūrisma sadaļa, kurā apkopota informācija
par tūrisma maršrutiem, apskates objektiem un nozares pakalpojumiem. Lietotni
lejupielādējuši vairāk nekā 5900 iedzīvotāju un viesu.
Starptautiskās izstādēs Somijā, Nīderlandē, Vācijā, Spānijā, Lietuvā, Igaunijā
un Latvijā popularizēts zīmols „Enter
Gauja” un Siguldas novads.
Izveidots pastaigu maršruts pa tēlnieka Teodora Zaļkalna vietām Siguldas
novadā.

Uzņēmējdarbība
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Siguldas novads atzīts par uzņēmējiem
draudzīgāko novadu.
Nodrošināta iespēja radīt jaunas darbavietas atjaunotajā Siguldas pils kompleksā.
Novada uzņēmējiem piešķirti nekustamā
īpašuma atvieglojumi vairāk nekā 53 tūkstošu eiro apmērā.
Organizēta „Siguldas uzņēmēju izstāde”.
Popularizēta preču zīme „Radīts S!guldā”,
kuru lieto 70 novada uzņēmēji, izdots informatīvais materiāls „Radīts S!guldā”.
Uzsākta sadarbība ar Pierīgas pašvaldībām SEB bankas grantu programmā
„(ie)dvesma”.
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts sniedzis
vairāk nekā 240 konsultāciju, organizēti izglītojoši semināri uzņēmējiem.
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Trešo gadu organizēts konkurss „Māmiņa.
Siguldiete. Uzņēmēja”.
Organizēts trešais Siguldas novada Uzņēmēju forums.
Iedzīvotāju balsojumā noskaidroti desmit
mīlētākie novada uzņēmumi.
Siguldas Biznesa inkubatorā darbojas
17 jaunie un topošie uzņēmēji.
Tiek organizēts konkurss „Siguldas novada
Uzņēmēju gada balva”.
ID karšu programmai pievienojušies
22 jauni sadarbības partneri.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā
iesaistījušies 42 novada uzņēmumi.
Kokapstrādes nozares atbalstam uzņemts
video par darba iespējām novada kokapstrādes uzņēmumos.

Izglītība
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Pašvaldība ģimenēm, kuras deklarētas
Siguldas novadā, līdzfinansē ēdināšanas
pakalpojumu apmaksu 10% apmērā pašvaldības un privātajos bērnudārzos.
Pašvaldības līdzfinansējums novada jauno
ģimeņu atbalstam privāto bērnudārzu apmeklējuma un auklīšu pakalpojuma izmantošanai sasniedzis vairāk nekā 200 tūkstošus eiro.
Vairāk nekā 150 pašvaldības bērnudārzu
pedagogiem un skolotāju palīgiem jeb auklītēm palielināta alga.
2018./2019.mācību gadā par 138 skolēniem
pieaudzis audzēkņu skaits novada skolās.
Siguldas Valsts ģimnāzija šogad svin
100 gadu jubileju.
Izdota Siguldas Valsts ģimnāzijas simtgades grāmata, kurā apkopoti absolventu un
pedagogu atmiņu stāsti par skolas laiku.
Norisinājies skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, kurā nodrošinātas darbavietas 350 skolēniem.
Atklāta 1.klase ar mākslas novirzienu. Siguldas pilsētas vidusskolā ir iespēja apgūt
Radošo industriju programmu, Robotu un
tehnoloģiju programmu, kā arī Līderības,
vadības un pārvaldības programmu, turpina darboties klase ar sporta novirzienu.
Laurenču sākumskolā var padziļināti apgūt dabaszinības un informācijas tehnoloģijas, bet Siguldas Valsts ģimnāzijā – matemātiku, dabaszinātnes un svešvalodas.
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7000 eiro apmērā atbalstītas 14 bērnu un
jauniešu vasaras nometnes, kā arī septiņas
nometnes projekta „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.
Nodrošināti autobusi skolēnu pārvadāšanai 13 maršrutos bez maksas.
Pašvaldība atbalstījusi novada skolēnu dalību valsts un starptautiskajās olimpiādēs.
Novada maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem nodrošināti atvieglojumi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
un profesionālās ievirzes izglītības nodarbību maksai Mākslu skolā un Sporta skolā.
Notikusi otrā „Siguldas novada Gada balvas izglītībā” pasniegšanas ceremonija,
kurā desmit nominācijās par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītībā cildināti izglītības jomas pārstāvji.
Ceturto gadu pašvaldība organizē konkursu „Siguldas novada Gada klase”.
Bērnudārzu audzēkņiem nodrošinātas bezmaksas vingrošanas nodarbības.
Starptautiskās ekoskolas nosaukumu un
Zaļā karoga balvu piekto gadu pēc kārtas
saņēmis bērnudārzs „Ieviņa” un pirmo reizi
Siguldas 1.pamatskola.
Siguldas pilsētas vidusskola saņēmusi
„eTwinning skolas” statusu.
Jaunrades centrs organizējis lielākās Latvijas skolēnu robotikas sacensības.
Pašvaldība pirmklasniekiem dāvinājusi kalendāru un plānotāju visam mācību gadam.
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Sports
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Remontdarbi izglītības iestādēs

Ar pašvaldības atbalstu bērniem un jauniešiem bez maksas pieejamas slēpošanas un
peldētapmācības nodarbības.
Siguldas Sporta centru novadnieki un viesi
apmeklējuši vairāk nekā 150 tūkstošu reižu.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu vairāk nekā
150 tūkstošu eiro apmērā organizēti 47 sporta pasākumi.
Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu mācību
un treniņu darba nodrošinājumam, kā arī
augsto sasniegumu sportam 84 tūkstošu eiro
apmērā.
Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga pasākumu norise Siguldā: pasaules čempionāts orientēšanās sportā, Eiropas meža
darbinieku orientēšanās čempionāts, Eiropas čempionāts kamaniņu sportā, Pasaules

l

l

l

l
l

l

kausa posms bobslejā un skeletonā, Latvijas
riteņbraucēju Vienības brauciens, SEB kalnu
divriteņu maratons, astotais Siguldas pusmaratons, FIS Baltijas kauss kalnu slēpošanā,
Siguldas kalnu maratons un citi.
Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā piedalījās desmit siguldieši.
Izveidota publiskā slidotava pie Siguldas
Sporta centra.
Apstiprināta novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2018.–2024.gadam.
Pasniegtas „Gada balvas sportā”.
Latvijas čempiona titulu vasaras un ziemas
sporta veidos izcīnījis 41 Siguldas Sporta skolas audzēknis.
Trešo reizi Siguldā rīkots „SkiErg pasaules
sprints”.

l

l
l

l

l

Allažu pagastā veikti ielu un ceļu atjaunošanas darbi, atjaunots segums Birztalu ielā.
Pašvaldība veikusi grantēto ceļu sakārtošanu, veicot grants seguma atjaunošanu un apauguma noņemšanu vairākiem
ceļiem Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi,
Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnieki–Pullēni, Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Darbnīca–Stīpnieki–Bulduri, Kalni–
Pādes, Šķiliņi–Ozolkalns.
Veikta Allažu pamatskolas ēkas atjaunošana.
Paplašinātas un atjaunotas pirmsskolas
izglītības grupu telpas.
Veikti remontdarbi Allažu pagasta bibliotēkā un Allažu pagasta pārvaldes telpās.
Allažu pagasta kapsētā veikti būtiski infrastruktūras uzlabojumi – labiekārtots
stāvlaukums un kapsētas pievedceļš, veikti

l

l

l

Pēc pašvaldības iniciatīvas uzsākta vietējā
ceļa Jūdaži–Nītaure grants ceļa posma no
Jūdažiem līdz Morei pārbūve, lai veiktu ceļa
dubulto virsmas apstrādi.
Pabeigta Mores Amatu mājas būvniecības
pirmā kārta.
Noslēgusies siltumtrases un apkures sistēmas izveide Mores pagasta pārvaldes ēkai.
Turpinās projekta izstrāde, lai Mores Amatu
mājas katlumājai pieslēgtu daļu Mores pamatskolas.

l

l

l

l

l

l

apjomīgi organisko atkritumu utilizācijas
darbi, kā arī kosmētiskais remonts kapličā.
Sociālās aprūpes mājā „Gaismiņas” veikta fasādes atjaunošana, nomainīts apkures katls.
Veikta Allažu pagasta Tautas nama ēkas
siltināšana, fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
Uzstādītas videonovērošanas kameras
Jūdažos un Allažos.
Organizēts seminārs par daudzdzīvokļu
māju siltināšanu.
Pēc pašvaldības ierosinājuma nojaukta
vidi degradējoša jaunbūve Allažu pagasta
centrā.
Allažos norisinājušies vairāki kultūras un
sporta pasākumi, aizvadīti Allažu pagasta
svētki „Dižosimies Allažos”, kā arī Vislatvijas zaļumballe.

l

l

Pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem ir vairāk nekā 750 tūkstoši eiro. Sociālo palīdzību saņēmušas
vairāk nekā 442 ģimenes.
Novadā deklarētajiem vecākiem pieejams
pabalsts 320 eiro par katru jaundzimušo.
Pašvaldības Dienas centra Koordinācijas
padomē piedalās 18 novada biedrības, lai
kopā ar pašvaldību organizētu nevalstisko organizāciju veiksmīgu darbu novadā.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Uzsākta Siguldas 1.pamatskolas pārbūves
pirmā kārta, atjaunota skolas materiāltehniskā bāze.
Mores pamatskolā veikts divu klašu remonts.
Mākslu skolā veikti ūdensapgādes sistēmas remontdarbi, uzstādīta zibens novadīšanas sistēma.
Bērnudārzā „Saulīte” veikta ēdamzāles
pārbūve un izveidota jauna grupiņa.
Bērnudārzā „Pīlādzītis” veikts pagraba remonts un teritorijas labiekārtošanas darbi.
Iestādēs uzstādīts avārijas izeju apgaismojums, veikti elektroierīču pārbaudes
mērījumi.

l

l
l

l

l

l
l

l

Atklāts atjaunotais kultūras centrs „Siguldas devons”.
Veikta Allažu pagasta Tautas nama ēkas
atjaunošana.
Veikti remontdarbi Allažu bibliotēkā.
Atklāts novadnieka, latviešu profesionālās
tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna
skulpturālais portrets.
Notikuši vairāk nekā 100 kultūras pasākumi, pulcējot vairāk nekā 55 tūkstošus apmeklētāju.
Kultūras projektu finansēšanas konkursā
pašvaldības atbalstu vairāk nekā 30 tūkstošu eiro apmērā saņēmuši 23 projekti.
Pasniegtas „Gada balvas kultūrā”.
Organizētas Kultūras konsultatīvās padomes sēdes.
Siguldas pils kompleksā norisinājusies
starptautiskā Dizaina vasaras skola.

l

l

l

l

l

l

Koncertzāles „Baltais flīģelis” organizētās
Muzikālās brokastis apmeklējuši vairāk
nekā 4000 iedzīvotāju.
Novadā darbojas 30 amatiermākslas kolektīvi, kuros dalība iedzīvotājiem ir bez
maksas.
Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un
XVI Deju svētkos, kuros Siguldas novadu
pārstāvēja 571 dalībnieks no 20 amatiermākslas kolektīviem.
Trešo gadu norisinājies festivāls „Latvija
šūpojas Siguldā” ar 100 īpaši festivālam
veidotām neparastām šūpolēm.
Siguldas pilsētas svētkos atjaunots Gaisa
balonu festivāls.
Novada bibliotēkās reģistrēti aptuveni
50 tūkstoši apmeklējumu, organizētas vairāk nekā 130 izstādes un 60 pasākumi.

Veselība
l
l
l

l

l

l

Mores pagastā veikti ceļu atjaunošanas darbi.
Mores pamatskolā vairākās klasēs veikti remontdarbi.
Uzstādītas atbalsta margas, lai uzlabotu piekļūšanu ģimenes ārsta prakses vietai.
Norisinās bezmaksas sporta nodarbības,
Mores pamatskolā organizēta veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu nometne.
Morē norisinājušies vairāki kultūras un sporta pasākumi, aizvadīti Mores pagasta svētki
„Satiksimies Morē”.

l

Siguldas slimnīcā brīvdienās un svētku dienās akūtas saslimšanas gadījumos bērniem
pieejamas pediatra konsultācijas.
Siguldas slimnīcas aprīkojums papildināts ar mazuļu reanimācijas galdu, papildu fototerapijas iekārtu jaundzimušajiem, augļa sirds toņu pieraksta sistēmu
ar bezvadu zondēm, funkcionālās diagnostikas sistēmu, kā arī piecām funkcionālajām gultām.

l

l

Divas reizes gadā organizēta Veselības un
sporta nedēļa, kuras laikā bezmaksas lekcijas, nodarbības un vizītes pie ārsta apmeklējuši vairāki tūkstoši novadnieku.
Pašvaldība īsteno projektu „Esi vesels Siguldas novadā!”, kura laikā līdz
2019.gadam norisināsies 1268 bezmaksas
aktivitātes – pasākumi, lekcijas, nodarbības, nodarbību cikli un nometnes dažādām
novada iedzīvotāju grupām.

Sabiedrība un drošība

Sociālā joma
l

l

l

Mores pagasts
l

l

Uzsākta Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā
korpusa būvniecība.
Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu
remontiem, labiekārtošanai un projektēšanai sasniedzis 4,4 miljonus eiro.
Atjaunota Allažu pamatskolas ēka.
Veikti remontdarbi Allažu pamatskolas
pirmsskolas grupu ēkā un izveidotas vēl
vienas grupas telpas.
Veikti remontdarbi Jaunrades centra un jauniešu iniciatīvu centra telpās Raiņa ielā 3.
Bērnudārzā „Tornīši” veikts divu grupu remonts, izveidota viena jauna grupiņa.
Laurenču sākumskolā veikta radiatoru nomaiņa un ģērbtuvju remonts.

Kultūra

Allažu pagasts
l

l

l

l

l

l

l

Novadā ir 504 maznodrošinātās un trūcīgās personas, no tām 51 ģimene ar nepilngadīgiem bērniem.
Pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas un dažādas atbalsta un
interešu grupas.
Ar sadraudzības pilsētas Štūres atbalstu
nodrošināta zupas virtuve.
Biedrība „Cerību spārni” saņēmusi tiesībsarga balvu „Gada pakalpojumu nodrošinātājs 2018”.

l

l

l

Iespēju pārvietoties bez maksas, uzrādot ID
karti, novadnieki izmantojuši vairāk nekā
76 tūkstošus reižu.
Pašvaldības atbalstu saņem vairāk nekā
300 daudzbērnu ģimenes.
Turpina pieaugt jaundzimušo skaits, divas
reizes gadā svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” ar īpašu piemiņas
monētu tiek sveikti jaunie novadnieki.
Pašvaldības policija organizējusi velosipēda
vadītāju bezmaksas apmācības, kurās vairāk nekā 200 novadnieku ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību.

l

l

l

l

l

Virs bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”
pacelts monumentāls Latvijas karogs, kas
tapis par novadnieku ziedojumiem.
Gaujas pludmalē vasarā kārtību un apmeklētāju drošību uzrauga Pašvaldības policijas
kārtībnieki glābēji.
Pašvaldības policija organizējusi drošības
nodarbības novada bērnudārzos un skolās.
Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” uzsācis
īstenot vairākus projektus novada jauniešiem.
Novada bērniem un jauniešiem drošības
dienesti organizējuši pasākumu „Esi zinošs,
esi drošs”.
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Siguldā aizvadīts Pasaules kausa pirmais posms bobslejā un skeletonā
Apliecinot Siguldas jaudu pasaules līmeņa pasākumu organizēšanā, noslēgusies Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā. Sacensībās startēja gandrīz
visi pasaules bobsleja un skeletona atlēti, kuri pavisam nesen spēkiem mērojās
2018.gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā. Sacensības bija unikāls notikums bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”, jo Pasaules kausa posms bobslejā
Siguldā tika aizvadīts pirmo reizi vēsturē.
Līdztekus sacensību norisei Siguldā notika
Zviedrijas Olimpiskās komitejas, Latvijas
Olimpiskās komitejas, starptautisko federāciju, Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijas, bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”, kā arī Siguldas novada pašvaldības pārstāvju tikšanās. Trases
tehniskajai izpētei piesaistītie inženieri
sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar
pirmajiem priekšlikumiem trases pārbūvei,

kas balstīti uz šobrīd pieejamajiem datiem,
savukārt Siguldas Attīstības aģentūras direktore Laura Skrodele informēja par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar nepieciešamo infrastruktūras plānojumu, tajā skaitā
transportu, loģistiku, pasākuma organizēšanu un nodrošināšanu, kā arī iespējamā
olimpiskā ciemata plānošanas gaitu.
Pasaules kausa izcīņas posmi bija lieliska
iespēja visām iesaistītajām pusēm novērtēt

pasākuma organizēšanas nianses, trases
kā galvenās norises vietas priekšrocības un
saistībā ar potenciālo olimpisko spēļu norisi veicamos nepieciešamos uzlabojumus.
Tāpat sacensības iezīmēja būtiskākos izaicinājumus, ar kuru risinājumiem turpmāk
jāstrādā pilsētas infrastruktūras plānošanā
un izbūvē līdz 2026.gadam.
Tikšanās laikā tika pārrunāti arī aktuālie
jautājumi par Stokholmas un Siguldas kandidēšanu uz 2026.gada olimpisko spēļu sacensību rīkošanu un turpmāko sadarbību, lai
2019.gada janvārī Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai iesniegtu kandidēšanai nepieciešamās garantijas un citu dokumentāciju.
Pēc tikšanās ar Siguldas novada pašvaldības pārstāvjiem un sacensību organizato-

riem Starptautiskās Bobsleja un skeletona
federācijas (FIBT) prezidents Ivo Feriāni
atzina, ka Sigulda ir izcili piemērota vieta ledusrenes sporta veidu attīstībai, tādēļ
nākotnē te varētu izveidot izcilības centru,
jo pilsētā ir piemērotas treniņu iespējas
gan ziemā, gan vasarā.
Zīmīgi, ka Pasaules kausa izcīņas posmu
norisi un organizāciju atzinīgi novērtējuši
gan pasākuma dalībnieki, gan starptautiskās federācijas un pasākuma viesi. Starptautiskie eksperti atzinuši, ka Latvijas un
Siguldas institūciju profesionālais darbs
šajās dienās apliecina Siguldas gatavību
kopā ar Stokholmu 2026.gadā rīkot Ziemas
olimpisko spēļu sacensības bobslejā, skeletonā un kamaniņās.

Janvārī Siguldā norisināsies
Novadniekiem panākumi
Pasaules kausa posms kamaniņu sportā pasaulē lielākajās robotikas sacensībās
Siguldas novada Jaunrades centra pārstāvji no 29.novembra līdz 2.decembrim
ar panākumiem piedalījās pasaulē lielākajā robotikas pasākumā „Robotex 2018”,
kurā 25 sacensību disciplīnās sacentās
vairāk nekā 1750 konstruētu robotu.

Pēcolimpiskajā sezonā trasē dosies aptuveni 120 sportistu no 20 valstīm, tostarp visi
Latvijas labākie kamaniņu braucēji – brāļi
Andris un Juris Šici, Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš, Kendija Aparjode, Kristers
Aparjods, Riks Kristens Rozītis, Artūrs Dārznieks, Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs,
Ulla Zirne, Elīza Cauce un Inārs Kivlenieks.
Sacensību programma:
l piektdien, 11.janvārī, plkst.9.30 notiks
Nāciju kauss;
l sestdien, 12.janvārī, plkst.14.45 starts
tiks dots pirmajam braucienam divvietīgajām ekipāžām, bet otrais divvietīgo ekipāžu
brauciens sāksies plkst.16.05. Sacensību
līdzjutējiem, kuri šajā dienā brauks ar vilcienu Rīga–Sigulda, kas no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas atiet plkst.12.30, būs
iespēja vērot burvju trikus, žonglieru un
jokdaru priekšnesumus, bet Siguldā, trases teritorijā, atkarībā no laikapstākļiem
būs iespēja sasveicināties ar garkājiem un
žonglieriem. Uz skatuves uzstāsies duets
„Bermudu divstūris”, kā arī klātesošos
pārsteigs uguns šovs. Plkst.17.30 starts
tiks dots sieviešu kamaniņsporta pārstāvju
pirmajam braucienam, bet plkst.18.55 –
norisināsies otrais brauciens, kam sekos
apbalvošanas ceremonija un uguņošana;

Šogad sacensībās startēja komandas ne tikai
no Eiropas valstīm, bet arī no Kolumbijas,
Meksikas, Ķīnas, Mali, Kenijas, Nigērijas,
Indijas un citām. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 35 tūkstoši interesentu. Siguldas
pilsētas vidusskolas 11.a klases skolnieks
Dairis Irbe „Folkrace” vecuma kategorijā
līdz 18 gadu vecumam saspringtā finālā izcīnīja 1.vietu un ieguva „Robotex 2018” kausu.
Savukārt viņa klasesbiedrs Mārtiņš Zemlītis
„Lego” līnijsekošanas disciplīnā tehnisku
neveiksmju dēļ nepārvarēja kvalifikācijas
kārtu, bet „Folkrace” vecuma kategorijā līdz

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
12. un 13.janvārī notiks 6.Viessmann
Pasaules kausa posms kamaniņu sportā, pulcējot pasaulē labākos šā sporta
veida pārstāvjus un līdzjutējus no dažādām valstīm.

l

Turpinās bezmaksas sporta nodarbības
svētdien, 13.janvārī, plkst.9.55 sāksies pirmais kamaniņu brauciens vīriešiem, plkst.11.30 – otrais brauciens.
Dienas gaitā klātesošajiem būs iespēja
vērot žonglierus, lelles, pankūku šovu no
Francijas un grupas „Neon Saturdays”
uzstāšanos. Plkst.13.40 starts tiks dots
komandu stafetei, kam sekos apbalvošanas ceremonija.
Ieeja bez maksas.

Novadniekiem 1.vieta kartingu sacensībās
Siguldas novada Jaunrades centra Motodarbnīcas pulciņa komanda kopā ar skolotāju Dzintaru Vilciņu „Pro-Kart” kartinga sešu sacensību seriālā izcīnījusi
1.vietu „LMT Autosporta akadēmijas”
Skolu kartinga kausa kopvērtējumā,
pieveicot 15 pretinieku komandas.
Augstākos rezultātus, iegūstot 2.vietu sezonas kopvērtējumā „TK-Senior” klasē skolu kartinga kausa ieskaitē, uzrādīja pilots

18 gadu vecumam pusfināla braucienā piekāpās vienam no finālistiem.
Andris Jenerts un Edgars Bajaruns piedalījās „Folkrace” sacensībās vecākajā grupā,
kurā 37 dalībnieku konkurencē abi roboti
iekļuva finālā, pārvarot grupas kārtas un
pusfināla braucienus. Trīs spraigos fināla
braucienos tika noskaidroti šā gada labākie
„Folkrace” roboti pasaulē, un siguldiešu konstruētie roboti izcīnīja 2. un 4.vietu.
Siguldas novada Jaunrades centra pārstāvji
piedalījās „Mind Control” disciplīnā, kurā,
izmantojot pārdošanā esošu elektroencefalogrāfijas sensoru, bija nepieciešams izstrādāt
risinājumu, lai vadītu robotu labirintā. Siguldas jauniešu risinājums bija viens no retajiem, kurš izturēja tehnisko inspekciju un atbilda noteikumiem. Jaunrades centra robots
„GWAIHIR” sacensībās veiksmīgi veica divas
trešdaļas labirinta un ieguva 3.vietu.

Roberts Klinsons, savukārt „TK-Junior”
klasē 2.vietu ieguva Miķelis Būks, Markusam Mārtiņam Sostem – 3.vieta, bet Martai
Evelīnai Klinsonei – 4.vieta un balva par labāko debiju. Jēkabs Šverns, startējot pirmo
gadu ar paša uzbūvētu kartingu, „TK-Junior”
klasē ieguva 10.vietu.
Gints Britiks elektrokartinga ieskaitē
ieguva 8.vietu pirmajā Latvijas Nacionālajā
elektrokartingu čempionātā, kas bija arī pirmās elektrokartingu sacensības pasaulē.

Arī ziemā Siguldas novada sporta bāzēs
norisinās dažādas bezmaksas sporta
nodarbības, kurās aicināts piedalīties ikviens interesents.
Bezmaksas NTC nodarbības pie trenera
Andreja Filipova Siguldas Sporta centrā
notiks 5. un 19.janvārī plkst.9.00, bet bezmaksas ciguna nodarbības pie treneres Fanijas Šitcas norisināsies 12. un 26.janvārī
plkst.9.00. Bezmaksas nodarbības cilvēkiem
ar speciālām vajadzībām Siguldas Sporta
centrā notiks 12. un 19.janvārī plkst.13.00
peldbaseinā pie treneres Lindas Līces, kā arī
18.janvārī plkst.12.00 spēka zālē pie trenera
Vitālija Tenkaļuka.
Janvārī bezmaksas ārpusstundu peldēšanas
nodarbības skolēniem notiks pirmdienās,
otrdienās un ceturtdienās plkst.16.00. Atgādinām: lai piedalītos peldēšanas nodarbībās,
iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruņa numuru 25448860.
Bezmaksas nodarbības „Vesela mugura”
pie treneres Lindas Līces 5.janvārī Allažos
notiks plkst.8.30, Jūdažos – plkst.10.00,
Morē – plkst.11.30. Savukārt bezmaksas
jogas nodarbības pie treneres Karīnas Gai-

des 20.janvārī plkst.8.30 notiks Allažos,
plkst.10.00 – Jūdažos, plkst.11.30 – Morē.
22. un 29.decembrī Fischer Slēpošanas
centrā būs iespēja uzlabot distanču slēpošanas prasmes kopā ar treneriem Raivi
Zīmeli un Kasparu Kārkliņu – plkst.10.00
bērniem un jauniešiem, plkst.12.00 pieaugušajiem. Savukārt janvārī bērniem
un jauniešiem bezmaksas slēpošanas
nodarbības notiks trešdienās plkst.19.00
un sestdienās plkst.10.30, bet pieaugušajiem – katru sestdienu plkst.12.00. Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņiem
distanču slēpošanas nodarbībās inventārs
ir pieejams bez maksas. Pieaugušajiem, ja
nav sava inventāra, ir iespēja to iznomāt.
Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots,
tādēļ, lai piedalītos nodarbībās, dalībniekiem ir jāpiesakās, zvanot uz tālruņa
numuru 29118847 vai rakstot uz e-pasta
adresi fsc@siguldassports.lv.
Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.
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SABIEDRĪBA

„Cerību spārni” saņem Atzinības rakstu

27.novembrī Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) jau ceturto gadu
LNB telpās rīkoja Invaliditātes dienai veltītus pasākumus, kuros piedalījās arī
biedrība „Cerību spārni”.
Svinīgajā pasākumā „Gada balva cilvēku
ar invaliditāti atbalstam” biedrība saņēma
Atzinības rakstu nominācijā „Pakalpoju-

mu nodrošinātājs” par aktīvu un rezultatīvu ieguldījumu, pārstāvot personas ar
invaliditāti, to tiesības un intereses.

Notiks stāstu vakars „Lai skan stāsti –
Siguldas gaisa trošu ceļam 50”
Pirms 50 gadiem, 1969.gada 3.janvārī,
tika atklāts Siguldas gaisa trošu ceļš
jeb Siguldas vagoniņš, un pirmo reizi
cilvēki varēja šķērsot Gaujas senleju no
Siguldas uz Krimuldu trīs minūšu laikā.
Tolaik tas bija vienreizējs notikums ne
vien Latvijas, bet visas Baltijas mērogā,
jo tika realizēts nebijis projekts – izveidots horizontālas pārkares trošu ceļš,
kura idejas autors un realizētājs bija Si-

guldas novada Goda novadnieks Aivars
Janelsītis. Lai atzīmētu Siguldas vagoniņa
50.pastāvēšanas
gadadienu,
Siguldas
novada bibliotēkā 16.janvārī plkst.17.00
notiks stāstu vakars „Lai skan stāsti –
Siguldas gaisa trošu ceļam 50”, kurā būs
skatāmas fotogrāfijas un ekspozīcija par
vagoniņa tapšanu, videomateriāls ar vagoniņa idejas realizētāja A.Janelsīša un
iesaistīto personu atmiņām.
Ieeja – bez maksas.

Mores pamatskolas pedagogi
piedalās pieredzes apmaiņā Rumānijā
Projekta „Jauna mācību pieredze
skolām, kas īsteno iekļaujošo izglītību” laikā decembra sākumā pieci Mores pamatskolas pedagogi viesojās
sadarbības skolā Rumānijā.
Pieredzes apmaiņas laikā Mores pamatskolas pedagogi apguva jaunas mācību
un novērtēšanas metodes, iepazinās ar
Rumānijas skolotāju pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, vadīja mācību
stundas Rumānijas sadarbības skolas
skolēniem, kā arī iepazinās ar Rumānijas kultūru un tradīcijām. Nākamā gada

februārī Rumānijas kolēģi viesosies Mores pamatskolā, lai iegūtu labas prakses
piemērus par iekļaujošo izglītību Latvijā,
kā arī vadītu nodarbības Mores pamatskolas skolēniem.
Projekts tiek īstenots saskaņā ar Valsts
izglītības attīstības aģentūras un Mores
pamatskolas noslēgto līgumu, un pieredzes apmaiņa Rumānijā notika Eiropas
Savienības „Erasmus+” programmas skolu apmaiņas partnerības projekta laikā.

ZIEMASSVĒTKU UN GADU MIJAS PASĀKUMI SIGULDAS NOVADĀ
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Svētku dievkalpojumi
Siguldas novadā un apkārtnē

Siguldas Romas katoļu baznīcā
l 23.XII 15.00 Siguldas Absolventu orķestra koncerts.
l 24.XII 17.00 Ziemassvētku Vigīlijas
Mise ģimenēm ar bērniem un 21.00 Ganiņu (Pusnakts) Mise.
l 25.XII 9.00 Rītausmas Mise un 12.00
Dienas Mise.
l 26.XII 9.00 Svētā Mise.
l 27.XII 8.00 Svētā Mise, vīna svētīšana.
l 30.XII 9.00 Svētās Ģimenes svētki un
12.00 Svētā Mise.
l 31.XII 8.00 Pateicības Mise par aizvadīto gadu.
l 1.I 12.00 Jaunā gada dievkalpojums.
l 6.I 9.00 Kunga parādīšanās svētku
(Triju Ķēniņu diena) Svētā Mise un
12.00 Svētā Mise, krīta svētīšana, zelta un vīraka svētīšana, 13.30 Zvaigznes
dienas koncerts, kurā uzstāsies koris
„Spārni”.
Siguldas Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
l 24.XII 16.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Koncertē jauktais koris „Līgatne” un 18.00 piedalās Vizma Zvaigzne
(mecosoprāns) un Ferdinands Šenks
trompete).
l 25.XII 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalās draudzes ansamblis.
Allažu Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
l 24.XII 20.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
l 25.XII 14.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Turaidas baznīcā
l 24.XII 17.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
l 26.XII 11.00 Otro Ziemassvētku dievkalpojums, pēc kura notiks draudzes
sadraudzības pēcpusdiena.
Siguldas Baptistu draudzē
l 24.XII 17.00 Ziemassvētku koncerts.
Latvijas
Jaunapustuliskās
baznīcas Siguldas draudzē
l 23.XII 13.00 dievkalpojums.
l 30.XII 13.00 Vecgada dievkalpojums.
Svētā Apustuļa
Andreja Pirmsauktā
Siguldas pareizticīgo baznīcā
l 22.XII 9.00 Dievišķā liturģija.
l 6.I 9.00 rīta dievkalpojums, iepriekšiesvētīto dāvanu liturģija.
Krimuldas Evaņģēliski
luteriskajā draudzē
l 21.XII 19.00 koncerts „Ar mīlestību sirdī”, kurā uzstāsies Kaspars Markševics
un Jenny May. Biļetes cena – 8 eiro.
l 22.XII 16.00 koncerts, kurā uzstāsies
vīru koris „Vecie draugi” un sieviešu koris „Bangotne”.
l 22.XII 19.00 kontemplatīvais dievkalpojums.
l 23.XII 12.00 Ceturtās adventes svētdienas dievkalpojums.
l 24.XII 17.00 koncerts „Ledus zieds”,
kurā koncertēs grupa „Dakota”. Biļetes
cena – no 7 līdz 10 eiro.
l 24.XII 19.00 Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums.
l 25.XII
12.00 Kristus piedzimšanas
svētku dievkalpojums.

JAUNIEŠIEM

Siguldas novadā straujākā izaugsme darbā ar jaunatni
7.decembrī paziņoti konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2018” uzvarētāji – Siguldas novada pašvaldība saņēma
godalgu par straujāko lēcienu darbā ar
jaunatni.
Siguldas novads augsto novērtējumu saņēma gan par pērn uzsākto projektu „Domā
domas domē”, ko organizēja jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”, sniedzot iespēju
jauniešiem sagatavot pašvaldībai priekšli-

kumus un lemt par jauniešiem svarīgiem
jautājumiem Siguldas novadā, gan par
regulāri īstenotajām aktivitātēm – apmācībām, diskusijām ar dažādu jomu
ekspertiem, meistarklasēm, labdarības
projektiem un mērķtiecīgiem pieredzes
braucieniem Latvijā un ārvalstīs.
„Šis augstais novērtējums apliecina, ka Siguldas novada pašvaldības uzsāktais virziens jaunatnes politikas jomā ir pareizs.
Jau decembrī tiks apstiprināta Siguldas no-

vada jaunatnes politikas programma 2019.–
2021.gadam, kas paredz pašvaldības rīcības
turamākajiem gadiem, lai novada jauniešiem
būtu iespēja pilnvērtīgi izmantot neformālās
izglītības sniegtās iespējas un augt kopā ar
novadu, būt konkurētspējīgiem un ar plašu
redzējumu,” stāsta jauniešu iniciatīvu centra
„Mērķis” vadītāja Katrīna Leitāne, norādot,
ka liela nozīme saņemtajam novērtējumam
Latvijas mērogā ir aktīviem un zinātkāriem
novada jauniešiem.

Jaunieši varēs saņemt finansiālu atbalstu ideju īstenošanai
Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”
aicina novada jauniešus piedalīties
Siguldas novada jauniešu projektu konkursā, lai īstenotu kādu no savām idejām.
Projekta mērķis ir veicināt Siguldas novada jauniešu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē un sniegt iespēju jauniešiem iegūt
jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrā-

dē un īstenošanā. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 2000 eiro, no kuriem
viens projekts var saņemt līdzfinansējumu
līdz 500 eiro.
Projekta pieteikumu līdz 15.janvārim
var iesniegt gan jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” Raiņa ielā 3, Siguldā, gan
elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi
merkis@sigulda.lv. Projektu konkursa noli-

kums un cita projekta dokumentācija pieejama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Plašāka informācija vai konsultācijas par
projekta pieteikuma sagatavošanu var
saņemt pie jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” projektu vadītājas Vitas
Beinertes, rakstot uz e-pasta adresi
vita.beinerte@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29342475.

Jauniešu
ceptās piparkūkas
tiek dāvinātas
novada senioriem
14.decembrī biedrībā „Cerību spārni” norisinājās labdarības darbnīca, kurā novada
jaunieši un vairāki Siguldas novada domes
deputāti gatavoja piparkūkas un apsveikuma kartītes ar laba vēlējumiem, kas tiks nogādātas uz novada pansionātiem. Tradīcija
aizsākta pirms diviem gadiem, kad jaunieši
ierosināja pirmssvētku laikā paveikt kādu
labu darbu kopā ar lēmumu pieņēmējiem
novadā, tādējādi veicinot dialoga veidošanu
neformālā vidē un vienlaikus paveicot kādu
labu darbu kopā.
Pasākums norisinās projekta „Proti un dari”
(projekta līguma numurs 8.3.3.0/15/l/001,
Nr.6-13/66) laikā sadarbībā ar Siguldas
novada Jaunrades centru.

PASĀKUMI JANVĀRĪ
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Kultūra
3.I 17.00
Jūdažu
bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka”
nodarbība bērniem

6.I 19.00
„Siguldas
devonā”

TV3 Jaungada šovs „Prieks kopā būt”.
Biļetes cena – no 12 līdz 25 eiro, 10%

14.I 14.00
Siguldā

Izcilai siguldietei, režisorei un teātra
pedagoģei Felicitai Ertnerei (1891–
1975) veltīti atceres pasākumi:
l plkst.14.00 saruna „Personība teātrī.
Iedvesma sabiedrībā”, tikšanās
ar Felicitas Ertneres laikabiedriem
un jaunajiem aktieriem Siguldas
pilsētas vidusskolā un Siguldas
Valsts ģimnāzijā;
l plkst.16.00 muzikāls svētku
brīdis pie Felicitai Ertnerei veltītā
pieminekļa „Žests” Institūta ielā 5,
Siguldas pagastā;
l plkst.17.00 deju eksperiments
(izrāde) Siguldas pagasta Kultūras
namā

15.I 11.00
Mores
pagasta
bibliotēkā

Vēstures stunda „Pirmais pasaules
karš morēniešu dzīvē”

16.I 17.00
Siguldas
novada
bibliotēkā

Stāstu vakars „Lai skan stāsti –
Siguldas gaisa trošu ceļam 50”

18.I 19.00
„Siguldas
devonā”

Sezonas atklāšana ar grupu
„Big All & The Jokers”.
Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro

19.I 12.00
Jūdažu
Radošā filcēšanas darbnīca
Sabiedriskajā
centrā
28.I 14.00
un 19.00
„Siguldas
devonā”

Ģertrūdes ielas teātra izrāde „Āda”.
Biļetes cena – 10 eiro, 20%

29.I 13.00
Allažu
pagasta
bibliotēkā

Pensionāru kopas tikšanās
„Plānojam gadu”

Izstādes
Līdz 9.I
„Siguldas
devonā”

Mākslinieces Dinas Dubiņas izstāde

Līdz 3.II
Siguldas
pils
kompleksā

Mākslinieces Ināras Liepas ceļojošā
Leļļu mākslas muzeja izstāde
„Kofermājiņu ceļojums”.
Biļetes cena – 2 eiro, bērniem
no 3 līdz 12 gadu vecumam – 1,50 eiro,
ģimenei (5 cilvēki) – 5 eiro

3.–31.I
Siguldas
novada
bibliotēkā

3.–31.I
Siguldas
pagasta
Centra
bibliotēkā
3.–31.I
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā
14.–25.I
Allažu
pagasta
bibliotēkā
14.I–10.II
„Siguldas
devonā”
16.I–16.II
Siguldas
novada
bibliotēkā
28.–31.I
Allažu
pagasta
bibliotēkā

Literārās izstādes: „Kaķis –
peļu junkuriņš”; „Noslēpumainais
romantiķis” jeb Amerikāņu
rakstniekam Džeromam Deividam
Selindžeram – 100; „Vienmēr stāvēt
cerību vārtos” – rakstniecei, dzejniecei
Dzintrai Žuravskai – 80; A. Pumpura
eposam „Lāčplēsis” veltīta izstāde
„Mūsu senču likteņgaitas”

Tematiskā izstāde „Baltās grāmatas”

Izstāde „Zināmās un nezināmās
Ziemeļvalstis” un literatūras izstāde
„Labklājības maģija ikdienā”
Materiālu izstāde 1991.gada
barikāžu aizstāvju atcerei

Tautas lietišķās mākslas izstāde

Fotogrāfiju izstāde
„Siguldas vagoniņš”

Materiālu izstāde
„Plānojam ceļojumus”

Sports
5.I
Siguldas
novadā

5., 19.I 9.00
Siguldas
Sporta centrā
5., 12., 19.,
26.I 12.00
Fischer
slēpošanas
centrā
11.I 9.30
Bobsleja
un kamaniņu
trasē
12.I 14.45
Bobsleja
un kamaniņu
trasē

Bezmaksas vingrošanas
nodarbība „Vesela mugura”:
l plkst.8.30 Allažu Sporta centrā;
l plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā;
l plkst.11.30 Mores pagasta
Tautas namā
Bezmaksas NTC nodarbība

Bezmaksas distanču slēpošanas
nodarbība pieaugušajiem*

Pasaules kausa posms
kamaniņu sportā. Nāciju kauss
Pasaules kausa posms kamaniņu
sportā. Divnieku ekipāžu un sieviešu
nobraucieni

13.I 9.55
Bobsleja
Pasaules kausa posms kamaniņu
un kamaniņu sportā. Vīriešu nobraucieni un stafete
trasē

12., 26.I 9.00
Siguldas
Bezmaksas ciguna nodarbība
Sporta centrā
Bezmaksas peldēšanas nodarbība
12., 19.I 13.00
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Siguldas
Jāpiesakās iepriekš, zvanot
Sporta centrā
uz tālruņa numuru 26879835
15.I 9.00
Siguldas novada skolu
Siguldas
atklātās sacensības tautas bumbā
Sporta centrā
17.I 18.00
Fischer
Distanču slēpošanas sacensības
slēpošanas „S!-Slēpo”, 1.posms
centrā
18.I 11.00
Fischer
S!-Fischer Ziemas skolēnu čempionāts
slēpošanas distanču slēpošanā, 1.posms
centrā
Bezmaksas nodarbība spēkā zālē
18.I 12.00
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Siguldas
Jāpiesakās iepriekš, zvanot
Sporta centrā
uz tālruņa numuru 26761072
19.I 10.00
Kaķīškalna Kalnu slēpošanas sacensības bērniem
slēpošanas „Vilciņa kauss”, 1.posms
trasē
19.I 17.00
Bobsleja
Sacensības šļūkšanā ar lāpstu
un kamaniņu „ShowelRace”, VI sezonas 7.posms
trasē
Bezmaksas jogas nodarbība:
l plkst.8.30 Allažu Sporta centrā;
20.I
l plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
Siguldas
centrā;
novadā
l plkst.11.30 Mores pagasta
Tautas namā
25.–27.I 9.00
Latvijas kauss kalnu
Siguldas
slēpošanā, 1.posms
Pilsētas trasē
25.I 14.00
Eiropas kausa posms bobslejā
Bobsleja
un skeletonā. Bobsleja divnieku
un kamaniņu
ekipāžu nobrauciens
trasē
26.I 10.00 Eiropas kausa posms
Bobsleja
bobslejā un skeletonā.
un kamaniņu Vīriešu un sieviešu skeletons
un bobsleja divnieku ekipāžas
trasē
27.I 10.00
Latvijas Apvienotās
Siguldas
badmintona līgas bērnu turnīrs
1.pamatskolā
Pirmdienās
un trešdienās
Bezmaksas distanču
19.00,
slēpošanas nodarbības
sestdienās
izglītības iestāžu audzēkņiem*.
10.00
Jāpiesakās iepriekš, zvanot
Fischer
uz tālruņa numuru 29118847
slēpošanas
centrā
Pirmdienās,
otrdienās un Bezmaksas peldēšanas nodarbības
ceturtdienās izglītības iestāžu audzēkņiem.
Jāpiesakās iepriekš, zvanot
16.00
uz tālruņa numuru 25448860
Siguldas
Sporta centrā

– pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem pieejama norādītā atlaide vai biļetes cena. Pasākumos, kuros biļetes cena nav norādīta, ieeja ir bez maksas.
*Bezmaksas rollerslēpošanas vai distanču slēpošanas nodarbības tiks organizētas atbilstoši laikapstākļiem un trases stāvoklim.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī
Nākamais izdevums otrdien, 29.janvārī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 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 20 jaundzimušie – 11 meitenes un 9 zēni.
Bērniem doti vārdi: Agate, Alise, Nora, Melānija, Daimona, Helēna, Katrīna, Nora, Estere,
Madara, Amanda, Markuss Zigfrīds, Ernests, Rihards, Jēkabs (diviem zēniem), Austris, Madars,
Armands, Ralfs.
Reģistrētas 10 laulības, no tām divas baznīcā.

