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Drīzumā tiks atklāts
Siguldas Sporta centrs

Noslēgusies ielu un
ceļu remontdarbu sezona

Ziemassvētku un
gadu mijas ceļvedis

Valsts svētku pasākumā godināti titulu „Goda novadnieks” un
„Siguldas novada Gada cilvēks” ieguvēji
18.novembrī norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienas svinīgais pasākums – Goda
diena – „Manas zemes zelta stīgas”, kurā Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica
titulu „Goda novadnieks” un „Siguldas novada Gada
cilvēks” ieguvējus.
„Siguldas novada Goda novadnieks 2016”

Augstāko Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu „Siguldas novada Goda novadnieks 2016” saņēma divas siguldietes – Lilija Vītola par mūža ieguldījumu Siguldas
novada izglītības attīstībā un ilggadēju, mērķtiecīgu darbu, nodrošinot Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes „Ābelīte” vadību un attīstību, un Daina Štāla
par mūža ieguldījumu latviešu tautas deju tradīciju attīstībā Siguldas novadā un Latvijā. Abām titula „Siguldas novada Goda novadnieks” ieguvējām Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pasniedza Siguldas
novada ģerboņa sudraba piespraudi un Domes Atzinības
rakstu.

„Siguldas novada Gada cilvēks 2016”

Saņemot Siguldas novada pašvaldības Atzinības rakstu,
kas ir augstākais pašvaldības apbalvojums, un Siguldas
novada ģerboņa sudraba piespraudi, titulu „Siguldas novada Gada cilvēks 2016” ieguva:
• „Siguldas novada Gada cilvēks sportā 2016” – Kaspars
Kārkliņš par skriešanas tradīciju ieviešanu un attīstīšanu Siguldas novadā, piesaistot jaunus pasākumus,
organizējot bezmaksas skriešanas nodarbības un izveidojot Siguldas Maratona klubu.
• „Siguldas novada Gada cilvēks kultūrā 2016” – Ilze
Jakubovska par aktīvu un radošu darbu, organizējot
kultūras pasākumus Siguldas novadā un piesaistot
profesionālus māksliniekus, kā arī par jaunas tradīcijas – Šūpoļu festivāla – radīšanu.
• „Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā 2016” – Vaira
Siliņa par Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu sagatavošanu un izciliem skolēnu sasniegumiem valsts un
starptautiska mēroga olimpiādēs, kā arī kvalitatīvu
metodisko darbību.
• „Siguldas novada Gada cilvēks tūrismā 2016” –
SIA „L Tips Agency” vadītājs Gints Putniņš par
jauna festivāla – „Sunset Festival” – tradīcijas dibināšanu Siguldā, piesaistot pasaulē zināmus mūziķus un
Siguldas pils kompleksā pulcējot ievērojamu skaitu apmeklētāju no Latvijas un ārvalstīm.
• „Siguldas novada Gada cilvēks labdarībā 2016” – Eva
Viļķina par sociālā atbalsta centra „Cerību māja” izveidi, kā arī pašaizliedzīgu darbu biedrībā „Cerību
spārni” un sociālajā uzņēmumā „Pogotava”, atbalstot
Siguldas novada iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām.
• „Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas novada attīstībā 2016” – Jānis Bormanis par ieguldījumu kino-

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
sveica divas titula „Siguldas novada Goda novadnieks"
ieguvējas – Liliju Vītolu (pa kreisi) un Dainu Štālu
Foto: A.Jenerts
teātra „Kino Lora” rekonstrukcijā un modernizācijā,
atverot trešo kinozāli.
• „Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas novada lauksaimniecības attīstībā 2016” – veterinārārsts Mārtiņš Dubavs par nesavtīgu darbu un mūža ieguldījumu Siguldas novada veterinārmedicīnas nozarē un
veiksmīgu sadarbību ar novada lauksaimniekiem.
• „Siguldas novada Gada cilvēks sabiedriskajā dzīvē
2016” – Rihards Rasnacis par ekumēnisku tradīciju stiprināšanu Siguldas novadā, organizējot Kristiešu vienotības nedēļu, Lūgšanu brokastis un Tautas
krusta ceļu, saliedējot dažādu konfesiju pārstāvjus,
par atbalstu Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī aktīvo līdzdalību Siguldas novada norisēs.
Pārējiem titula „Siguldas novada Gada cilvēks 2016”
kandidātiem tika pasniegta Siguldas novada pašvaldības Pateicība:
• Zintis Ekmanis par starptautiska mēroga sacensību – Eiropas kausa bobslejā un skeletonā – īstenošanu Siguldā, atjaunojot Latvijas tiesības organizēt
prestižo sporta notikumu.
• „Fit Nation Latvia” komanda par fizisko aktivitāšu popularizēšanu Siguldas novada bērnu un jauniešu
vidū, organizējot bezmaksas pārgājienus, ārpusskolas
nodarbības un meistarklases.
• Agita Zālīte par jaunu mākslas notikumu organizēšanu, popularizējot Siguldas novada māksliniekus un
Siguldu Latvijā un ārpus tās robežām.
• Artis Gāga par radošu un lokālpatriotisku darbību
mūzikā, vairojot Siguldas atpazīstamību, kā arī par
multimediālā projekta „Upe, upe, Gauja, Gauja” realizēšanu.

• Andris Jenerts par ieguldīto darbu Siguldas novada
Jaunrades centra elektronikas un mehatronikas pulciņu
izveidē un veiksmīgā darbībā, dodot iespēju novada bērniem un jauniešiem apgūt elektronikas pamatus, kā arī
par izciliem sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga sacensībās eksakto zinātņu jomā.
• Raivis Zīmelis par aizrautīgu trenera darbu Siguldas
Sporta skolas distanču slēpošanas nodaļā, kā arī novada skolēnu sagatavošanu un izciliem skolēnu sasniegumiem valsts mēroga sacensībās.
• „John Neeman tools” dibinātājs Jēkabs Dimiters
par uzdrošināšanos, veidojot pirmo publisko izstādi, un
vēl nebijušas performances īstenošanu Siguldas pils
kompleksa rekonstruētā staļļa ēkas atklāšanā.
• Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienam
veltītā vides objekta meta autors Arvīds Endziņš
par unikāla vides objekta radīšanu par godu 2015.gada
Vienības velobraucienam.
• Ģertrūde Līvmane par ieguldījumu Siguldas novada
nevalstisko organizāciju darbā, Latvijas Sarkanā Krusta
Siguldas nodaļas darba nodrošināšanu un brīvprātīgo
darbu donoru kustības organizēšanā Siguldas novadā.
• Štūres–Siguldas sadraudzības biedrība par Vācijas
pilsētas iedzīvotāju sniegto finansiālo atbalstu Siguldas
novada iedzīvotājiem, astoņus gadus nodrošinot zupas
virtuvi, kā arī par ziedojumiem un atbalstu Siguldas novada nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un amatiermākslas kolektīviem.
• VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis, viceprezidents Aivars Strakšas par pirmās regulējamās gājēju
pārejas pār dzelzceļu izveidi Latvijā, uzlabojot Siguldas
novada iedzīvotāju drošību.
• SIA „KG Latvija” direktore Kristīne Lārmane par
uzņēmējdarbības attīstību lopbarības ražošanas nozarē,
paplašinot darbību un radot jaunas darbavietas Siguldas
novada iedzīvotājiem.
• SIA „Vāverlauki” līdzīpašnieks Māris Vāvere par
veiksmīgi attīstītu saimniecisko darbību graudkopības
nozarē Siguldas novada Siguldas pagastā, graudkopības
nozares attīstību vairākās paaudzēs, kā arī sekmīgu Eiropas Savienības finanšu piesaisti, realizējot lauksaimniecības nozares projektus.
• SIA „LZZ Plus” dalībnieks Aivars Gailītis par ieguldījumu Siguldas novada Nurmižu ciema attīstībā un
vides sakārtošanā, par veiksmīgu saimniecisko darbību
lauksaimniecības nozarē – gaļas liellopu un aitu audzēšanā.
• Dzintra Meldere par aktīvu darbību Siguldas–Štūres
sadraudzības biedrībā, veicinot pilsētu sadarbību, kā arī
brīvprātīgo darbu, pasniedzot novada iedzīvotājiem vācu
valodu.
• Lilita Pladare par sabiedrisko aktivitāšu organizēšanu
Siguldas pagasta Jūdažos, iesaistot cilvēkus Siguldas novada norisēs.

Aktualitātes
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Drīzumā tiks atklāts
Siguldas Sporta centrs

Siguldas Sporta centrā ir uzsākta būves kas sektors, aerobikas un fitnesa zāles un
nodošana ekspluatācijā, un šobrīd no- smagatlētikas zāle, kas īpaši piemērota
tiek inženiersistēmu testēšana, multi- profesionāliem sportistiem. Ēkai izveidots
savienojums – slēgta pāreja – ar blakus
funkcionālās sporta zāles iekārtošana
ar aprīkojumu, kas atbilst vairāku spor- esošo Siguldas pilsētas vidusskolu, kā arī
ta federāciju starptautiskajiem stan- funkcionāls savienojums ar vieglatlētikas
dartiem, IAAF (Starptautiskā vieglatlē- stadionu. Plānots, ka šī gada nogalē Domes deputāti apstiprinās Siguldas Sporta
tikas savienība) standartiem atbilstoša
vieglatlētikas sektora seguma izveide, centra pakalpojumu cenrādi, bet jau šobrīd
fitnesa un smagatlētikas zonas iekār- zināms, ka Siguldas novada iedzīvotājiem
tošana, kā arī telpu piekļuves kontroles ar ID kartēm tajā būs atlaides, savukārt
un apmeklētāju vadības sistēmas tes- novada skolēniem pašvaldība nodrošinās
tēšana. Pēc visas nepieciešamās doku- bezmaksas peldēšanas stundas.
mentācijas un saskaņojumu saņemša- „Sporta centrs ar plašo piedāvājumu aknas no būvuzņēmēja vērienīgo būvi Ata tīva dzīvesveida cienītājiem ir sen gaidīts
Kronvalda ielā 7A plānots atklāt jaunā Siguldas novada iedzīvotāju sapnis. Ceļš
gada sākumā. Sporta centra izmaksas līdz būvniecības uzsākšanai bija vairākus
ir vairāk nekā astoņi miljoni eiro, no gadus garš, sarežģīts un izaicinājumiem
kuriem turpat trīs miljonus eiro lielu piepildīts, tādēļ esam gandarīti, ka ēkas
atbalstu būves tapšanā sniedz Izglītības būvniecība ir noslēgusies un jau pavisam
drīz maziem un lieliem siguldiešiem, kā
un zinātnes ministrija.
Sporta centra pirmajā stāvā būs multifunkcionāla sporta zāle ar laukumiem basketbolam, volejbolam, futbolam un badmintonam, kā arī ūdens zona ar lielo un bērnu
baseinu, ūdens atrakcijām un atpūtas zonu,
bet ēkas otrajā stāvā atradīsies vieglatlēti-

arī mūsu olimpiešiem un citiem sportistiem būs pieejams baseins un kvalitatīvas
sporta zāles. Ir tikai godīgi, ka valsts kopā
ar pašvaldību rada šo Siguldā iztrūkstošo
sporta infrastruktūru, kas siguldiešu jau
desmit izcīnītajām olimpiskajām medaļām ziemas sporta veidos piepulcēs jau-

Siguldas novada
Domes sēdē
2.novembrī

• Atbalstīta biedrības „Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība” dalība Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā ar projektu „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko un
māksliniecisko aktivitāšu nodrošināšanai Laurenčos”.
• Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinība” saņēmēji 2016.gadā nominācijās
„Gada cilvēks” un „Goda novadnieks”.
• Par neatgūstamu parādu atzīti 6 870,84 eiro, kas
saskaņā ar cesijas līgumu ir pārņemti no Siguldas
pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma „Siguldas siltums”.
• Apstiprināts Domes priekšsēdētāja komandējums
no 21. līdz 23.novembrim uz Štūri, Vācijā, lai darba vizītes laikā ar sadraudzības pilsētas Štūres
birģermeistaru un Štūres–Siguldas sadraudzības
biedrības valdes priekšsēdētāju izvērtētu esošās sadarbības rezultātus un vienotos par turpmākajiem
sadarbības projektiem.
• Nolemts nodot īpašumā bez atlīdzības trīs zemes
gabalus Allažu un Siguldas pagastā atbilstoši privatizēto objektu kopīpašuma domājamajai daļai.
• Nolemts samaksāt parādus par pašvaldībai piederošo dzīvokli Pulkveža Brieža ielā 117, sedzot 712,77
eiro siltumenerģijas parādu SIA „Wesemann-Sigulda”, 800,49 eiro dzīvokļa apsaimniekošanas parādu
SIA „CDzP”, kā arī veikt procesuālās darbības parādu piedziņai no privātpersonas.
• Noteiktas Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritātes un veikti grozījumi
nolikumā „Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
• Apstiprināti atsevišķi augošu, pašvaldībai piederošu koku ciršanas tiesību pārdošanas izsoles rezultāti, un nolemts slēgt līgumu ar SIA „DGR Serviss”.

Jaunā gada sākumā plānots atklāt jauno Siguldas Sporta centru, kura būvniecības
izmaksas pārsniedz astoņus miljonus eiro
Foto: J.Dzenis
nas godalgas arī turpmāk. Sporta centrs
palielinās ieņēmumus Latvijas valsts budžetā no sporta tūrisma, kas jau šobrīd,
pateicoties Bobsleja un kamaniņu trases
aktīvam darbam, ir vairāk nekā miljons
eiro gadā,” vērienīgo kompleksu novērtē
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Siguldas Sporta centrs kalpos kā sporta
bāze Latvijas sportistiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot olimpiskās me-

• Par spēku zaudējušu atzīts nolikums „Siguldas novada domes vēlēšanu komisijas nolikums”.
• Publiskai apspriešanai no 14.novembra līdz 5.decembrim nodots detālplānojuma projekts nekustamiem
īpašumiem Pēteralas ielā 2 un Pēteralas ielā 6.
• Noteikta maksa par Laurenču sākumskolas interešu izglītības nodarbībām 2016./2017.mācību gadā
15 eiro mēnesī.
• Siguldas novadā darbu uzsākušam pedagogam izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā Puķu ielā 2.
• Nolemts slēgt nodomu līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes gabala Pils ielā 10 daļas iznomāšanu 25 – 30 m2
platībā uz desmit gadiem elektrotransportlīdzekļu
ātrās uzlādes stacijas būvniecībai.
• Apstiprināts pārskats par pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2014.–2016.gadam izpildi.
• Atkārtoti amatā uz pieciem gadiem apstiprināta pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
direktore Laura Skrodele.
• Pēc Siguldas Sporta centra Ata Kronvalda ielā 7A
nodošanas ekspluatācijā nolemts to iznomāt SIA „Siguldas Sporta serviss”, kura valdes loceklei uzdots
organizēt darbinieku atlasi, veikt nepieciešamos iepirkumus un izsoles.
• Apstiprināta Siguldas novada pašvaldības konkursa
„Siguldas novada Uzņēmēju gada balva” vērtēšanas
komisija.
• Pašvaldības īpašumā bez atlīdzības pieņemts valsts
nekustamais īpašums „Gaismas” Stīveros, un apstiprināts nekustamā īpašuma izsoles noteikumu
projekts.
• No pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirti 28 301,04 eiro ārkārtas situācijā nonākušajiem ugunsgrēkā cietušās daudzdzīvokļu
ēkas Leona Paegles ielā 6 iedzīvotājiem.
• Atbalstīts Bāriņtiesas lūgums paredzēt atlīdzību Bāriņtiesas uzskaitē reģistrēto aizgādnībā esošo personu aizgādņiem 21,77 eiro mēnesī.

daļas un godalgotas vietas pasaules līmeņa sacensībās, kā arī būs vieta bērnu un
jauniešu sporta attīstībai, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
Jau ziņots, ka 2015.gada 15.oktobrī Siguldas Sporta centra pamatos svinīgi
tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, sākot ilgi gaidītās
ēkas būvniecību, kurai novada iedzīvotāji
varēja sekot līdzi arī pašvaldības interneta vietnes tīmekļa kamerā.

Pašvaldības policijas
darbam noteiktas
turpmākās prioritātes

Siguldas novada pašvaldība rudenī aicināja novada iedzīvotājus izteikt viedokli par Siguldas novada Pašvaldības
policijas darbu. Apkopojot vairāk nekā 100 iedzīvotāju ieteikumus, ir noteiktas Pašvaldības policijas turpmākās
prioritātes – sabiedriskās kārtības nodrošināšana, informēšana un intensīvākas patruļas.

Viens no Siguldas novada Pašvaldības policijas pamatuzdevumiem ir saistošo noteikumu ievērošanas kontrole novada administratīvajā teritorijā – sabiedriskās kārtības nodrošināšana,
patruļas novada teritorijā, novada teritoriju uzturēšanas kontrole, dzīvnieku labturības prasību ievērošana, tostarp klaiņojošu
dzīvnieku kontrole sadarbībā ar dzīvnieku patversmēm, māju
numerācijas plāksnīšu atbilstības pārbaude, atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārbaude, kā arī citi uzdevumi.
Pašvaldības policija, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, nākotnē vēl vairāk pievērsīs uzmanību gan patrulēšanas biežumam, gan patrulēšanas maršrutiem novada administratīvajā
teritorijā. Nākamajā vasarā tiks atjaunota arī Pašvaldības policijas velopatruļa. Lielāka uzmanība tiks pievērsta arī komunikācijas jautājumiem – gan sabiedrības informēšanas aktivitātēm,
gan Pašvaldības policijas darbinieku un sabiedrības savstarpējai
komunikācijai, paredzēti vairāki preventīvie pasākumi, tostarp
novada skolēniem. Tāpat tiks turpināta saistošo noteikumu ievērošanas kontrole un regulāra novada apsekošana, lai sekmētu
privātīpašniekiem piederošo teritoriju sakoptību.
Pašvaldības policijas darba uzlabošanai novembrī izsludināts
atkārtots konkurss uz Siguldas novada Pašvaldības policijas
priekšnieka vakanci, kas pretendentu trūkuma dēļ ilgstoši nav
aizpildīta.
Aptaujas laikā saņemti arī pozitīvi vērtējumi par Pašvaldības
policijas darbinieku atsaucību un ieinteresētību dažādās situācijās, kad iedzīvotājiem bijusi nepieciešama palīdzība un atbalsts.
Siguldas novada Pašvaldības policija pateicas iedzīvotājiem,
kuri aizpildīja aptauju, un aicina arī turpmāk ziņot par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem pa diennakts tālruni 26160288.
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Noslēgusies ielu un ceļu remontdarbu sezona

Siguldas novada pašvaldība paralēli regulārajiem
ielu un ceļu uzturēšanas darbiem vasarā – asfaltbedrīšu remontiem, grants ceļu greiderēšanai un
ceļmalu kopšanai, ir noslēgusi šī gada ielu un ceļu
remontdarbu sezonu. Šogad novada ceļu infrastruktūras sakārtošanā pašvaldība investējusi vairāk nekā vienu miljonu eiro.
Siguldas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai šovasar
izlietoti vairāk nekā 210 tūkstoši eiro. Novadā veikti grantēto ielu un ceļu remontdarbi 18 kilometru garumā, asfalta bedrīšu remonti 2 742 kvadrātmetru platībā, bet grantēto ielu un ceļu greiderēšana norisinājusies vairāk nekā
220 kilometru garumā – vietām greiderēšana, saskaņā
ar attiecīgā ceļa klasi, šajā sezonā veikta pat astoņas
reizes. Tāpat veikta atsevišķu ielu un ceļu apstrāde ar
putekļu absorbentu, ceļmalu tīrīšana, krūmu izciršana,
grāvju tīrīšana un jaunu ceļazīmju uzstādīšana.
Šovasar pabeigta asfaltseguma rekonstrukcija Dārza
ielas posmā no Nītaures līdz Televīzijas ielai un, uzlabojot satiksmes drošību, izveidots jauns apļveida kustības
krustojums, kā arī sabiedriskā transporta pietura pie
Laurenču sākumskolas. Izbūvēts arī ielu apgaismojums
Graudu, Strautu un Jasmīnu ielā, bet līdz gada beigām
tiks pabeigta Ventas ielas apgaismojuma būvniecība –
jauns ielu apgaismojums būs izbūvēts vairāk nekā divus
kilometrus garā posmā.
Pašvaldība šogad uzsākusi vairākus būtiskus satiksmes
infrastruktūras attīstības objektus, kuri tiks pabeigti
nākamajā gadā – piemēram, asfaltseguma rekonstrukcija un ielas pārbūve Televīzijas ielā un Līvkalna ielā.
Šoruden tika uzsākta grantētās Nākotnes ielas pārbūve
par asfaltseguma ielu – tiesa, ielas asfaltēšana, visticamāk, norisināsies nākamajā gadā, jo pašvaldība ir neapmierināta ar būvdarbu veicēju SIA „IKO” un šobrīd
veic pārrunas par iespējamajiem risinājumiem. Turpinās arī apgaismotas gājēju ietves izbūve Strēlnieku
ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai
gandrīz kilometra garumā. Iedzīvotāju ērtībām gandrīz
pabeigta jauna auto stāvlaukuma izveide pie Laurenču
sākumskolas.

Ziņas īsumā
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņš

Pašvaldības Finanšu pārvalde atgādina, ka līdz 15.novembrim jāveic pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums.
Pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokli nomaksāt
laikus, jo normatīvie akti paredz, ka kavējumu gadījumā
tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Papildu informācija par nekustamā īpašuma nodokļa
jautājumiem pieejama pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 pie nodokļu administratorēm vai zvanot
uz tālruni 67895796, kā arī rakstot uz e-pasta adresi:
kristine.berze@sigulda.lv.

Bez jau uzsāktajiem infrastruktūras projektiem, kas aktīvi turpināsies nākamā gada pavasarī, nākamajā gadā
tiks sākti darbi vairākos nozīmīgos satiksmes infrastruktūras objektos, kuriem šogad veikta dokumentācijas sagatavošana. Nākamajā gadā tiks veikta Zinātnes ielas
pārbūve, asfaltseguma rekonstrukcija Leona Paegles ielā
līdz Svētku laukumam. Savukārt Siguldas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves ietvaros jaunu bruģa segumu
plānots izveidot Jāņa Poruka ielas posmā no Cēsu ielas
līdz autostāvlaukumam pie gaisa trošu ceļa stacijas.
Nākamgad plānota arī grantēto Siguldas ielu asfaltēšana
un bruģēšana – pēc Televīzijas ielas rekonstrukcijas pabeigšanas plānots asfaltēt grantēto Paparžu ielu posmā
no Televīzijas ielas līdz Doņu ielai, izveidojot arī gājēju
ietvi. Tāpat nākamgad plānota grantētās Atbrīvotāju
ielas daļas asfaltēšana posmā no Cielavu līdz Līvkalna

SIGULDAS NOVADA IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA ZIEMĀ
UZTUR UN APSAIMNIEKO:
ielas un ceļus –
SIA „DGR SERVISS”

daudzdzīvokļu ēku
teritorijas –
gājēju ietves –
KS „GARTENS SIGULDA” NAMU APSAIMNIEKOTĀJI

privātīpašumus, tiem
pieguļošās teritorijas –
ĪPAŠNIEKI

PAŠVALDĪBAS PĀRRAUDZĪBĀ IR CEĻI UN IELAS 285 KILOMETRU GARUMĀ
SIGULDAS NOVADA TERITORIJU
ŠĶĒRSOJOŠOS
VALSTS AUTOCEĻUS:

NOVADA IELAS UN CEĻI

o A2 – Vidzemes šoseja;
o P8 – Inciems–Sigulda–Ķegums
(Gāles iela–Stacijas iela–
Ausekļa iela–Turaida);
o V58 – Vidzemes šoseja–Allaži;
o V83 – Sigulda–Nurmiži;
o V85 – Jūdaži–Nītaure
UZTUR VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI”!
Informācija un ieteikumi par valsts
autoceļu uzturēšanu, zvanot
uz bezmaksas tālruni 80005555.

Ielas un ceļi
nav tīrīti kā nākas?
ZVANI UZ BEZMAKSAS TĀLRUNI
80000388,
ceļa posms tiks reģistrēts
un informācija nodota
pakalpojumu
nodrošinātājam!
WWW.SIGULDA.LV
FACEBOOK.COM/SIGULDASNOVADS
TWITTER.COM/SIGULDA_LV
INSTAGRAM.COM/SIGULDA_LV

B

Paziņojums par detālplānojuma projekta
publisko apspriešanu

No 14.novembra līdz 5.decembrim iedzīvotāji aicināti
piedalīties detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Pēteralas ielā 2 un Pēteralas ielā 6 publiskajā
apspriešanā. Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 1.decembrī plkst.17.00 pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā Zinātnes ielā 7, trešajā stāvā.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Būvniecība” –
„Plānošana” – „Aktuālie paziņojumi”, vai arī klātienē Zinātnes ielā 7, 3.stāvā.

ielai. Savukārt Doņu, Meldru, Kalmju un Mālkalnu ielās
SIA „Saltavots” nākamgad plāno izbūvēt kanalizācijas
sistēmu, bet pašvaldība pēc tam veiks arī šo ielu bruģēšanu.
Lai uzlabotu satiksmes organizāciju un paaugstinātu
satiksmes dalībnieku drošību, līdz nākamā gada vasarai pašvaldība pārbūvēs divus apļveida kustības krustojumus – Pils, Cēsu un Līvkalna ielas krustojumu pie
Krišjāņa Barona pieminekļa, kā arī Pulkveža Brieža un
Vildogas ielas krustojumu. Nākamgad plānots izbūvēt
arī gājēju ietvi gar Nurmižu ceļu no Televīzijas ielas līdz
Nākotnes ielai, savukārt, tiklīdz VAS „Latvijas Valsts
ceļi” izstrādās būvprojektu, pašvaldība uzsāks jaunas
gājēju ietves izbūvi arī gar Vidzemes šoseju posmā no
Rūdolfa Blaumaņa līdz Zinātnes ielai. 2017.gadā plānota
arī vairāku citu ceļu, ielu un ietvju pārbūve vai remontdarbi, par kuriem pašvaldība informēs pēc nākamā gada
budžeta apstiprināšanas.
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klase

ielas un ceļi uz
SADALĪTI
sabiedriskajām
UZTURĒŠANAS
KLASĒS:
iestādēm un
ielas, pa kurām
kursē sabiedriskais
transports
pārējās ielas
un ceļi

C
klase

D
klase

IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA ZIEMĀ

o Ielu un ceļu apsekošana tiek veikta reizi dienā vai biežāk, būtiski
mainoties laikapstākļiem. Katru dienu tiek sagatavots pārskats
par iepriekšējā diennaktī paveiktajiem uzturēšanas darbiem.
o Atkarībā no brauktuves stāvokļa un laikapstākļiem, ielu un ceļu
slīdamība tiek mazināta, attīrītu brauktuvi kaisot ar:
smilti
vai
šķembām*

smilts
un sāls
maisījumu

mitro
sāli*.

*pie zemas temperatūras, ja uz brauktuves ir piebraukts
sniegs vai uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

o Lai uzlabotu braukšanas apstākļus un satiksmes drošību,
ar piebrauktu sniegu un ledu klātajās brauktuvēs var tikt izveidotas rievas, rūpīgi sekojot līdzi to dziļumam, lai nebojātu
asfaltsegumu.

KAS TIEK ŅEMTS VĒRĀ,
VEICOT SNIEGA TĪRĪŠANU:

Tīrot ielas un ceļus no sniega, nedrīkst
Ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti
aizstumt ar sniega valni ietves, pietusaskaņā ar ceļu uzturēšanas klaras, nobrauktuves piebraucamajiem
sēm, laikapstākļiem un atsevišķos
gadījumos saskaņā ar pašvaldības ceļiem un ielām.
speciālistu norādījumiem.

Intensīvas snigšanas gadījumā ielu
attīrīšana no sniega jāveic 6 līdz 18
stundu laikā pēc snigšanas beigām,
prioritāri notīrot pašvaldības ielas un
ceļus, pa kuriem pārvietojas sabiedriskais transports un notiek skolēnu
pārvadājumi.
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SPORTS

Siguldas Sporta skolas aktualitātes

• Oktobra beigās Rīgā norisinājās Alfrēda Kraukļa 25.piemiņas turnīrs basketbolā zēniem, kurā
startēja 85 komandas no četrām valstīm sešās vecuma grupās. Skola turnīrā piedalījās ar četrām komandām. Treneres Leldes Bērziņas zēni spēlēja U11 grupā, iegūstot 12.vietu 20 komandu konkurencē. Savukārt trīs komandas vadīja trenere Agnija Labrence – vienu U12 grupā, kas
ierindojās kopvērtējuma 14.vietā, un divas U16 grupā, no kurām viena komanda izcīnīja otro
vietu, piekāpjoties komandai no Krievijas, bet otra komanda ieguva 17.vietu. Trenerei Agnijai
Labrencei šis ir jau otrais sudraba starts Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrā.
• Orientēšanās pulciņa dalībnieki piedalījušies Latvijas Telpu orientēšanās līgas divos posmos.
31.oktobrī tirdzniecības centrā „Rīga Plaza” norisinājās pirmais posms, kurā orientēšanās distances pārsvarā bija pa veikala koridoriem un avārijas izejas kāpņu telpām. Labākais rezultāts
no siguldiešiem – Verneram Saleniekam – V16 grupā 13.vieta. Otrais posms risinājās Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. Labāko rezultātu sasniedza Anete Actiņa – S16 grupā astotā vieta.
• Latvijas U19 badmintona komandas sastāvā siguldieši izcīnījuši 39.vietu Pasaules junioru čempionātā, kas novembra sākumā risinājās Spānijas pilsētā Bilbao. Siguldu Latvijas komandas
sastāvā pārstāvēja Kristaps Kalniņš, Liāna Lenceviča un treneris Ainārs Gureckis. Čempionātā
piedalījās 54 komandas ar 700 pasaules labākajiem jaunajiem badmintonistiem.

„Lāčplēša stafetes 2016”
otrklasniekiem

Novembra sākumā Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē norisinājās Siguldas novada skolu 2.klašu sporta pasākums „Lāčplēša stafetes 2016”, kas pulcēja vairāk nekā 260 skolēnus.

Pasākums sākās ar kopīgu skrējienu un iesildīšanos Siguldas Sporta
skolas treneres Guntas Blūmiņas vadībā. Sacensībās skolēni veica trīs
disciplīnas – tāllēkšanu no vietas, pildbumbas metienu tālumā un „atspoles skrējienu” –, kā arī piedalījās trīs stafetēs. Lai noteiktu labākos,
tika ņemts vērā katra skolēna rezultāts, izrēķinot vidējos rādītājus katrā disciplīnā katrai klasei. Uzvarētāji kopvērtējumā: pirmā vieta – Siguldas pilsētas vidusskolas 2.s klase; otrā vieta – Siguldas pilsētas vidusskolas 2.b klase; trešā vieta – Siguldas pilsētas vidusskolas 2.c klase;
ceturtā vieta – Siguldas 1.pamatskolas 2.c klase; piektā vieta – Laurenču sākumskolas 2.c klase; sestā vieta – Siguldas 1.pamatskolas 2.b klase.

Latvijas Volejbola federācijas
kausa izcīņa jauniešiem

5.–6.novembrī Siguldā sākās Latvijas Volejbola federācijas kausa
izcīņas jauniešiem finālsacensības ar U13 (2004.gadā dzimuši un
jaunāki) vecuma grupas zēnu spēlēm.

Pēc kvalifikācijas sacensībām starp 13 komandām finālsacensībās par
1.–6.vietu ir iekļuvušas sešas labākās komandas – Daugavpils Bērnu un
jaunatnes sporta skola, Tukuma Sporta skola, Jēkabpils Sporta skola,
Jelgavas novada Sporta centrs, Kuldīgas novada Sporta skola un Cēsu
pilsētas Sporta skola/Siguldas Valsts ģimnāzija, kuras rezultatīvākie
spēlētāji – Gustavs Auziņš (Siguldas Valsts ģimnāzija) un Daniels Žukovskis (Cēsu pilsētas Sporta skola). Vēl komandā spēlēja siguldieši Kārlis Jaundžeikars un Reinis Aizupietis. Komandas treneris – Normunds
Šulte.

Notiks Latvijas čempionāts
spēka trīscīņā bez ekipējuma
26.novembrī plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē otro
reizi norisināsies Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā
bez ekipējuma, ko organizē Latvijas Pauerliftinga federācija.

Siguldas Sporta skolas badmintonisti Latvijas komandas sastāvā piedalījušies Pasaules junioru čempionātā badmintonā – no kreisās Siguldas Sporta skolas audzēkņi Kristaps Kalniņš, Liāna Lenceviča,
treneris Ainārs Gureckis, kā arī Niks Podosinoviks (Rīga) un Una Berga (Valmiera)
Foto: Siguldas Badmintona klubs

• 5.novembrī norisinājās Latvijas Kausa izcīņas sacensības 64 lauciņu dambretē, kurās piedalījās 34 trenera Edgara Ratnieka vadītās dambretes nodaļas audzēkņi. U10 grupā starp
60 meitenēm nepārspēta palika Keita Eglīte, viņai deviņās cīņās astoņas uzvaras un viena
neizšķirta spēle. Šajā vecuma grupā labāko desmitniekā vēl trīs siguldietes, – piektajā vietā
Evelīna Cillinberga, sestajā vietā Sabīne Bērziņa, septītajā vietā Adriana Girgensone. U10
zēnu turnīrā spēlēja 113 dalībnieki. Šajā konkurencē ļoti labu rezultātu uzrādīja siguldietis
Ņikita Morozovs, izcīnot trešo vietu. Arī U13 grupas zēnu turnīrā trešo vietu izcīnījis siguldietis – Vilnis Lembergs.
• 5. un 6.novembrī Lietuvā Druskininku pilsētas „Snow Arena” hallē norisinājās Baltijas kausa
izcīņas pirmais posms kalnu slēpošanā, kurā startēja arī Siguldas Sporta skolas audzēkņi.
Sacensību pirmajā dienā slaloma disciplīnā jauniešu grupās sacentās 154 kalnu slēpotāji, kas
pārstāvēja sešas valstis – Latviju, Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Poliju un Baltkrieviju. Latvijas
kalnu slēpotājiem spēcīgajā konkurencē sešās grupās izdevās izcīnīt trīs uzvaras un septiņas
godalgotas vietas. Siguldieši slalomā izcīnīja četras medaļas: U14 grupā (2003.–2004.gadā
dzimušie) zelta medaļa Dženiferai Ģērmanei, U12 grupā (2005.–2006.gadā dzimušie) zelta
medaļas izcīnīja Artemijs Terlanovs un Patrīcija Ansonska, bronza – Frīdai Saļņikovai. Sacensību otrajā dienā piedalījās 150 kalnu slēpotāji. U14 grupā arī šoreiz zelta medaļa Dženiferai
Ģērmanei, tāpat arī zelts U12 grupā atkārtoti Patrīcijai Ansonskai, šajā grupā sudrabs – Elzai Saļņikovai.

Sacensības notiks trīs disciplīnās – pietupienā ar svaru stieni uz pleciem, svaru stieņa spiešanā guļus un svaru stieņa vilkmē no zemes.
Atgādinām, ka Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā pērn pēc
iedzīvotāju balsojuma tika atzīts par populārāko Siguldas novada sporta pasākumu.
Ieeja – bez maksas.

Norisināsies Ziemassvētku
volejbola turnīrs
Otrajos Ziemassvētkos, 26.decembrī, plkst.11.00 Siguldas
1.pamatskolā notiks tradicionālais Ziemassvētku volejbola
turnīrs.

Turnīrā aicināts piedalīties ikviens
volejbola cienītājs. Dalībnieku reģistrācija notiks no plkst.10.30. Kā ik
gadu – komandas tiks izlozētas uz
vietas pēc dalībnieku pieteikšanās.
Dalība turnīrā – bez maksas. Papildu informācija, zvanot galvenajam
tiesnesim Andrim Nuķim uz tālruni
20355535. Sacensības organizē pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar sporta klubu „Nuki”.

SABIEDRĪBA
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Atkritumu apsaimniekošana
Siguldas novadā

Palielinoties valsts noteiktajam dabas resursu nodoklim, līdz 2020.gadam Latvijā būtiski pieaugs arī maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
tādēļ iedzīvotājiem savlaicīgi jāuzsāk atkritumu šķirošana, radot iespēju maksāt
mazāk par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu savās mājsaimniecībās.

Saistošie noteikumi „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” nosaka, ka Siguldas novadā dažāda veida atkritumus apsaimnieko pašvaldības SIA „Jumis” – šķirotos un
nešķirotos sadzīves atkritumus, pieņem būvgružus, bīstamos, lielgabarīta un zaļos atkritumus, kā arī veic asenizācijas pakalpojumus. Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka
katrai novada daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, privātmājai vai juridiskai personai (uzņēmumam) ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu. Ja šāda līguma nav, var tikt uzlikts sods – no 70 līdz 1000 eiro fiziskām personām un no
280 līdz 2100 eiro juridiskām personām.

Atkritumu šķirošana Siguldas novadā

Mājsaimniecībās lielāko daļu atkritumu veido sadzīves atkritumi, kurus iedzīvotāji, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, var nešķirotā veidā ievietot savos piemājas
atkritumu konteineros, saskaņā ar līgumu par pakalpojumu veicot ikmēneša maksājumu.
Šie atkritumi tiek apglabāti atkritumu poligonā „Getliņi Eko”.
Mājsaimniecībām, kuras vēlas samazināt savus izdevumus par nešķiroto atkritumu nodošanu, ir iespēja atkritumus šķirot un ievietot tos īpašos konteineros bez maksas – šim mērķim Siguldas novadā pieejami 84 zaļi konteineri stiklam, 39 dzelteni konteineri plastmasai
(PET pudelēm) un 13 zili konteineri papīram un kartonam. Tāpat šķirotos atkritumus
var bez maksas nodot atkritumu šķirošanas laukumā „Zemdegas”, Siguldas pagastā, kas
atvērts otrdienās no plkst.14.00 līdz 16.00 un sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Lai veicinātu nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma samazināšanos, Siguldas novadā nākotnē plānots papildināt šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ieviešot bioloģisko
atkritumu konteinerus un izbūvējot bioloģisko atkritumu pārstrādes laukumu zaļajiem
atkritumiem, piemēram, lapām un bojātajiem dārzeņiem, kā arī ēdiena atlikumiem.

Iespēja saņemt pašvaldības atbalstu atkritumu novietņu sakārtošanai

Pašvaldība aicina daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus vienoties par kopīgu atkritumu laukumu izveidošanu un apsaimniekošanu, piemēram, iekārtojot slēgtas, tikai konkrēto
namu iedzīvotājiem pieejamas atkritumu konteineru vietas, kurās pieejami konteineri
gan nešķirotajiem, gan šķirotajiem sadzīves atkritumiem. Atgādinām, ka pašvaldība ar
līdzfinansējumu no 50% līdz 90% apmērā atbalsta daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kas
vēlas sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, tostarp atkritumu tvertņu novietnes,
iebraucamos ceļus un stāvlaukumus. Plašāka informācija par pašvaldības sniegto atbalstu
pieejama pie pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Natālijas Balodes pa tālruni
67800947.

Bezmaksas elektropreču, lielgabarīta un citu atkritumu nodošana

Papildu bez maksas pieejamajiem stikla, plastmasas un papīra konteineriem Siguldas
novada iedzīvotāji atkritumu apsaimniekošanas laukumā „Zemdegas”, Siguldas pagastā,
otrdienās no plkst.14.00 līdz 16.00 un sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00 bez maksas var
nodot polietilēnu, logu stiklu, metālu, baterijas, akumulatorus, luminiscentās spuldzes,
auto riepas un nolietotās elektropreces. Nododot elektropreces, tām ir jābūt pilnā komplektācijā, neizjauktām.
Pašvaldības SIA „Jumis” sadarbībā ar pašvaldību trīs reizes gadā organizē īpašas akcijas,
kuru laikā iedzīvotāji var bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus atkritumu šķirošanas
laukumā „Zemdegas”.
Plašāka informācija par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā pieejama pašvaldības SIA „Jumis”, zvanot uz tālruni 67972286.

Turpinās ikgadējā pabalsta izmaksa
politiski represētajām personām

Līdz 18.decembrim turpinās ikgadējā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pabalsta izmaksa 30 eiro apmērā politiski represētajām personām.

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pabalstu var saņemt personas, kurām piešķirts politiski represētās
personas statuss un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā.
Pabalstu var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti) un politiski represētās personas apliecību: Siguldas pagastā un Siguldas pilsētā deklarētie iedzīvotāji – Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra kasē, Raiņa ielā 3, Siguldā; Allažu pagastā deklarētie iedzīvotāji – Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos;
Mores pagastā deklarētie iedzīvotāji – Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Morē.
Ja politiski represētā persona veselības problēmu dēļ nevar ierasties saņemt pabalstu, to
var saņemt pilnvarota persona vai pabalsts tiks izmaksāts personas dzīvesvietā. Pabalsta
izmaksu mājās var pieteikt, zvanot Finanšu pārvaldes kasierei Dzintrai Priedei uz tālruni
67970861. Papildu informācija pieejama pie Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļas vadītājas Ilzes Pavasares, zvanot uz tālruni 67381455.

Ziņas īsumā
Siguldā izveidota regulējama gājēju pāreja pār dzelzceļu

Sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldību, VAS „Latvijas dzelzceļš” Siguldā izveidojis
pirmo regulējamo gājēju pāreju pār sliežu ceļiem, kas aprīkota ar luksoforu un skaņas
signālu. Tā ir pirmā šāda veida pāreja pār dzelzceļu Latvijā un izveidota, lai uzlabotu
iedzīvotāju drošību.

Darbu atsāks Zupas virtuve maznodrošināto iedzīvotāju atbalstam

6.decembrī darbu atsāks Zupas virtuve, kas novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
nodrošinās bezmaksas siltu maltīti divas reizes nedēļā. Silts ēdiens būs pieejams otrdienās un ceturtdienās no plkst.13.00 Siguldas pilsētas tirgus laukuma autostāvlaukumā. Siguldas ilggadējā sadraudzības biedrība „Stuhr-Sigulda Foerderkreis” (Vācija) novembrī ir
ziedojusi 1000 eiro Zupas virtuves nodrošināšanai – šis ziedojums ļaus nodrošināt Zupas
virtuves darbību desmit nedēļas.

Dienas centrā notiks Pasaules diabēta diena

30.novembrī no plkst.10.00 līdz 14.00 pašvaldības Dienas centrā Rīgas ielā 1 norisināsies
Pasaules diabēta dienai veltīts pasākums, kurā ikviens aicināts uz endokrinoloģes Unas
Gailišas lekciju un konsultācijām, kā arī būs iespēja veikt cukura līmeņa testus. Dalība –
bez maksas.

Siguldā notiks Donoru diena

6.decembrī no plkst.9.00 līdz 13.00 Siguldas slimnīcas administrācijas ēkas aktu zālē,
Lakstīgalas ielā 13, norisināsies Donoru diena. Valsts asinsdonoru centrs aicina siguldiešus ziedot asinis, lai varētu uzturēt stabilu asins krājumu un ar nepieciešamajiem asins
komponentiem apgādāt pacientus ārstniecības iestādēs. Donoriem jābūt līdzi pasei vai
identifikācijas kartei, kā arī pirms asins ziedošanas būs jānorāda savs bankas konts, uz
kuru tiks pārskaitīta kompensācija.

Mobilais mamogrāfs Siguldā

6.decembrī pie tirdzniecības centra „Raibais suns” darbosies „Veselības Centra 4” mobilais
mamogrāfs. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta, valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga divus gadus no iesūtīšanas datuma). Uz pārbaudi iepriekš jāpierakstās,
zvanot uz tālruni 67142840 vai 27866655.

Pieejami pabalsti kurināmā iegādei un apkures maksājumiem
Siguldas novada pašvaldība maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (personām) nodrošina sociālās palīdzības
pabalstus kurināmā iegādei vai apkures
maksājumu daļējai segšanai, šim mērķim budžetā šogad plānojot 76 300 eiro.
Gada pirmajos desmit mēnešos šos pabalstus jau saņēmušas 425 ģimenes.
Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka iedzīvotāji, kas ieguvuši
maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes vai
personas statusu, var saņemt pašvaldības
pabalstu kurināmā iegādei vienu reizi kalendārajā gadā. Ģimenēm ar bērniem tiek
piešķirts līdz 115 eiro un papildu 15 eiro
par katru ģimenē dzīvojošu bērnu. Ģimenēm, kurās nav nepilngadīgu bērnu, bet ir
vismaz viena persona darbaspējas vecumā,

piešķir līdz 95 eiro; vientuļam pensionāram
vai vientuļai personai ar invaliditāti – līdz
130 eiro; pensionāram vai personai ar invaliditāti, kura dzīvo atsevišķi no bērniem – līdz
110 eiro; un ģimenēm, kurās ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, pabalstu
kurināmā iegādei piešķir līdz 95 eiro apmērā.
Pabalstu apkures maksājumu daļējai segšanai, kas tiek izmaksāts no 15.oktobra
līdz 15.aprīlim, piešķir maznodrošinātas
vai trūcīgas ģimenes vai personas statusa
periodā. Ģimenēm ar bērniem pabalsta apmērs ir līdz 45 eiro mēnesī un papildus par
katru bērnu 10 eiro mēnesī. Ģimenēm, kurās nav nepilngadīgu bērnu, bet ir vismaz
viena persona darbaspējas vecumā, apkures pabalstu piešķir līdz 40 eiro mēnesī;
vientuļam pensionāram vai vientuļai personai ar invaliditāti – līdz 50 eiro mēnesī; pen-

sionāram vai personai ar invaliditāti, kura
dzīvo atsevišķi no bērniem, – līdz 45 eiro
mēnesī; ģimenēm, kurās ir tikai pensionāri
vai personas ar invaliditāti, pabalstu apkures maksājumu daļējai segšanai izmaksā
līdz 40 eiro mēnesī.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
tiek piešķirts no trim līdz sešiem mēnešiem: ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem,
kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
225 eiro; ģimenei bez bērniem ar ienākumiem uz katru ģimenes locekli līdz 195 eiro;
kā arī vientuļam, nestrādājošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kuras ienākumi nepārsniedz 290 eiro; nestrādājošam
pensionāram vai personai ar invaliditāti,
kura dzīvo atsevišķi no bērniem un kuras

ienākumi nepārsniedz 240 eiro; un ģimenēm, kurās kopā dzīvo tikai nestrādājoši
pensionāri vai personas ar invaliditāti ar
ienākumiem līdz 225 eiro uz katru ģimenes
locekli. Savukārt trūcīgas ģimenes statuss
tiek piešķirts, ja ienākumi uz vienu personu ģimenē nepārsniedz 128,06 eiro.
Izziņu par maznodrošinātas vai trūcīgas
ģimenes (personas) statusu var saņemt
Siguldas novada pašvaldības Sociālajā
dienestā (Zinātnes ielā 7), Sociālo pakalpojumu centrā (Rīgas ielā 1), Allažu pagasta pārvaldē (Birzes ielā 4, Allažos) un
Mores pagasta pārvaldē (Siguldas ielā 11,
Morē). Papildu informācija par pašvaldības atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām pieejama pie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļas
vadītājas Ilzes Pavasares, zvanot uz tālruni 67381455 vai rakstot uz e-pasta adresi
ilze.pavasare@sigulda.lv.
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IZGLĪTĪBA

Mainīti noteikumi par bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību pašvaldības bērnudārzos

Siguldas novada pašvaldība informē, ka mainīti noteikumi par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Būtiskākās izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk bērniem būs iespējams uzsākt pirmsskolas izglītību visa mācību gada garumā, nevis reizi gadā kā līdz šim.

Līdzšinējā kārtība paredzēja, ka bērnu uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek vienu reizi gadā – mācību gada noslēgumā Izglītības pārvaldes speciālists
sazinājās ar pirmsskolas izglītības iestāžu rindā reģistrēto bērnu vecākiem, lai noskaidrotu, vai bērns uzsāks apmeklēt izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi. Tomēr šī kārtība
nebija efektīva, jo nereti viena bērna vecāki, nevarot pieņemt lēmumu, palēnināja citu,
tālāk rindā esošo, bērnu uzņemšanu pašvaldības bērnudārzos. Tāpat iepriekš noteikumi
neparedzēja iespēju uzsākt apmeklēt bērnudārzu mācību gada laikā.
Ņemot vērā pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības, kā arī nepieciešamību vecākiem atgriezties darbā, pašvaldība plāno turpināt palielināt vietu skaitu bērnudārzos un dot iespēju lielākam skaitam Siguldas novadā deklarēto bērnu uzsākt apmeklēt pašvaldības
bērnudārzu no 1,5 gadu vecuma.
Izmaiņas saistošajos noteikumos paredz, ka turpmāk vecākiem būs iespēja savlaicīgi –
vismaz mēnesi iepriekš – iesniegt pieteikumu pašvaldībai, lai bērns pēc mēneša uzsāktu
apmeklēt bērnudārzu. Vecāki varēs izlemt, vai pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības uzsākšanai nākamajā mācību gadā kā līdz šim vai uzsākt pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu ātrāk. Par vēlmi uzsākt apmeklēt pašvaldības bērnudārzu vecākiem, iesniedzot
pieteikumu pašvaldības Pakalpojumu centrā vai Izglītības pārvaldē, būs jāpaziņo:
• līdz 15.maijam, ja izglītības iestādi bērns uzsāks apmeklēt jaunā mācību gada sākumā –
septembrī;
• mēnesi pirms plānotā bērnudārza apmeklēšanas laika, ja bērns izglītības iestādi uzsāks apmeklēt mācību gada laikā.
Mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas Izglītības pārvaldes darbinieks sazināsies ar
vecākiem, informējot par iespējām uzsākt pirmsskolas izglītību izvēlētajā bērnudārzā vai
mācīties citā bērnudārzā, ja bērnam nebūs iespēja apmeklēt vecāku izvēlēto bērnudārzu.
Tāpat kā līdz šim bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestāžu rindā joprojām būs
iespējama gan pašvaldības Pakalpojumu centrā, gan elektroniski – pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rinda ir vienota visiem
pašvaldības bērnudārziem, un tā ir publiski pieejama pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv. Saņemtie reģistrācijas iesniegumi tiks sistematizēti pēc iesniegšanas datuma,
ņemot vērā noteiktās prioritātes:
1. Siguldas novadā deklarētie bērni, kuru viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada teritorijā;
2. Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas novada teritorijā;
3. Bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas novada teritorijā.
Siguldas novada pašvaldības bērnudārzus šobrīd apmeklē 1010 bērni. Pēdējos piecos gados pašvaldība ir radījusi vairāk nekā 400 jaunas vietas pašvaldības bērnudārzos. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā šobrīd ir reģistrēti 479 bērni, 127 no tiem
ir vecāki par 1,5 gadu. Lai palielinātu vietu skaitu pašvaldības bērnudārzos, pašvaldība
2017.gada sākumā plāno atvērt vēl divas grupiņas bērnudārza „Pasaciņa“ filiālē Skolas
ielā 3, kurā tiks uzņemti 40 bērni. Pašvaldība arī turpmāk plāno radīt jaunas vietas pašvaldības bērnudārzos, lai nodrošinātu vecākiem iespēju saņemt pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus jau no 1,5 gadu vecuma.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde atgādina, ka Siguldas novadā deklarēto
bērnu vecākiem ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums 106,41 eiro auklīšu pakalpojumu apmaksai, ja pašvaldība nevar nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī
139,96 eiro līdzfinansējums, ja bērns apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi.

Topošo pirmklasnieku
vecākus aicina uz tikšanos

Lai apspriestu sagatavošanas procesā esošos Siguldas novada
pašvaldības noteikumus par skolēnu uzņemšanu 1.klasē Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās, pašvaldība topošo pirmklasnieku vecākus aicina uz tikšanos, kas notiks 6.decembrī
plkst.18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā.

Tikšanās laikā Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa un Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe vecākus informēs par plānoto uzņemšanas
kārtību novada vispārizglītojošajās skolās, kā arī aicinās vecākus paust
ierosinājumus.

KĀ PIETEIKT BĒRNU
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BĒRNUDĀRZĀ?
1.

Bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji
reģistrē bērnu uzņemšanai bērnudārzā:
Pakalpojumu
centrā vai

2.

elektroniski
vai
e.sigulda.lv

Izglītības
pārvaldē

Izglītības pārvaldes darbinieks pieteikumu reģistrē
bērnudārzu reģistrā, ievērojot noteiktās prioritātes:
1. Siguldas novadā deklarētie bērni, kuru viena no vecākiem
deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā.
2. Siguldas novadā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā
dzīvesvieta nav Siguldas novadā.
3. Bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas novadā.

3.

Vecāku iesniegums par vēlēšanos
uzsākt apmeklēt pašvaldības bērnudārzu:
līdz 15.maijam, ja bērnudārzu
vēlas uzsākt apmeklēt ar jaunā
mācību gada sākumu

4.
5.

mēnesi pirms plānotā uzsākšanas
laika, ja bērnudārzu vēlas
uzsākt apmeklēt mācību gada laikā

Vecāki saņem apliecinājumu par bērna uzņemšanu
izvēlētajā bērnudārzā vai informāciju par iespējām
apmeklēt citu bērnudārzu

Piecu darbadienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas:
1.

Vecāki vai
likumiskie
pārstāvji

apliecinājums

līgums

2.

Bērnudārza
vadītājs

dzimšanas apliecība,
3. medicīniskie
dokumenti
Plašāka informācija un pirmsskolas
izglītības iestāžu reģistrs e.sigulda.lv

Siguldas Valsts ģimnāzijai otrā vieta
Draudzīgā aicinājuma fonda skolu
reitinga kopvērtējumā
Pēc centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējuma Draudzīgā aicinājuma fonda skolu
reitingā Siguldas Valsts ģimnāzija Latvijas pilsētu ģimnāziju topā ierindojusies otrajā vietā; labākus centralizēto eksāmenu rezultātus uzrādījusi vien Dobeles Valsts ģimnāzija.
Pilsētu ģimnāziju grupā Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem 2016.gadā ir bijuši visaugstākie rezultāti vēstures un dabaszinību centralizētajos eksāmenos, savukārt latviešu valodā Siguldas Valsts
ģimnāzija uzrādījusi labākos rādītājus lielpilsētu ģimnāziju grupā. Siguldas Valsts ģimnāzija šogad
uzlabojusi 2015.gada rādītājus, pilsētu ģimnāziju grupā pakāpjoties no trešās uz godpilno otro vietu,
un pēdējos sešus gadus ir nemainīgi noturējusies Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga pirmajā
trijniekā, vairākkārt uzrādot augstāko vērtējumu eksāmenu rezultātu kopvērtējumā.

KULTŪRA
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Ziemassvētku un gadu mijas ceļvedis
Ziemassvētku un gadu mijas laika burvību ikviens aicināts sajust
plašā svētku pasākumu programmā visā Siguldas novadā.

Siguldā

27.novembrī plkst.12.30 Siguldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā skanēs Siguldas Jauniešu kamerorķestra un Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” kora un stīgu instrumentu spēles audzēkņu koncerts „Gaismas tuvošanās”. Ieeja –
bez maksas.
3.decembrī plkst.11.00 Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis” darbosies tradicionālās Rūķu darbnīcas, gaidot mazus un lielus viesus, lai kopā
darbotos un muzicētu. Plkst.12.00 un 13.00 notiks Rūķu koncerti, bet plkst.14.00 Teātra studijas izrāde – Ingeborgas Krustkalnes „Sniegpārsliņa” –, režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieeja – bez maksas.
No 5. līdz 9.decembrim plkst.18.00 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis” notiks Mūzikas nodaļas audzēkņu Ziemassvētku koncertu maratons. Ieeja – bez maksas.
10.decembrī plkst.18.00 Siguldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā ar koncertu viesosies Dartmundas koledžas (ASV) Hendeļa biedrības koris;
koncertā piedalīsies arī jauktais koris „Atvars”.
Ieeja – bez maksas.
12.decembrī plkst.19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks vokālās studijas „Siguldiņa” koncerts. Ieeja – bez maksas.
16.decembrī plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā tiks iedegta Siguldas novada Ziemassvētku egle un novadnieki aicināti
uz koncertizrādi visai ģimenei „Brīnumskapja Dziesmu bildes Ziemassvētkos”. Ieeja – bez
maksas.
17.decembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais
Flīģelis” skanēs Ziemassvētku noskaņu koncerts „Es palūgšu Baltajam eņģelim” – piedalās vokālā grupa „Ēra”, čellists Pēteris Ozoliņš,
pianiste Elīna Gruzniņa. Biļetes cena – no 5
līdz 10 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.
No 17.līdz 26.decembrim pasākumu cikla
„Satiksimies Ziemassvētkos!” ietvaros Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā durvis vērs
„Ziemas koncertzāle”, aicinot apmeklēt amatiermākslas kolektīvu koncertus, ieklausīties
Latvijā pazīstamu mūziķu priekšnesumos,
atbalstīt biedrību „Cerību spārni”, iegādājoties biedrības radītos rokdarbus īpašā labdarības kioskā, atrast smaržīgāko piparkūku
Ziemassvētku tirdziņā, vilkt bluķi un apgūt
dančus ziemas saulgriežu vakarā, darināt
savu īpašo Ziemassvētku sveicienu „Čaklo
rūķu darbistabā”, satikt Ziemassvētkus „Ziemas kinozālē”.
22.decembrī plkst.14.00 Siguldas 1.pamatskolā notiks Ziemassvētku koncertuzvedums
novada senioriem „Kluso nakšu pieskāriens”.
Koncertā piedalīsies aktrise Anita Grūbe,
komponists Māris Lasmanis un dziedātāja Ingūna Kalniņa. Ieeja – bez maksas.
22.decembrī plkst.16.58 uz dzelzceļa stacijas
perona tiks sagaidīti Ziemassvētki programmā
bērniem „Kas dzīvo zem lielās rūķa mices”.
22.decembrī plkst.19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis" notiks deju grupas „A-Zarts” Ziemassvētku deju izrāde „Sniegbaltīte”. Ieeja –
bez maksas.
31.decembrī plkst.23.30 aizraujošs gadu mijas pasākums, svētku torte, muzikāli pārsteigumi un uguņošana Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.

Aicina iesniegt kultūras
projektus
Siguldas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu par iespēju saņemt līdzfinansējumu kultūras aktivitātēm Siguldas novadā
2017.gadā un sagaidot Latvijas simtgadi.

Par 2017.gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa
prioritātēm noteiktas:
• Siguldas apkārtnes ainavisko vērtību popularizēšana, radot jaunus kultūras produktus vai tos pilnveidojot;
• jaunrade Siguldas novada četru gadalaiku popularizēšanai mākslā, mūzikā, literatūrā, skatuves mākslās;
Allažos
17.decembrī plkst.13.00 Allažu pagasta Tau- • Siguldas vēstures notikumu pētniecība un popularizēšana Siguldas
tas namā svētki jaunākā vecuma bērniem „Vie810 gadu norišu veidošanai Siguldas novadā;
nās kamanās ar vecīti”. Pieteikšanās līdz 15.de- • Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā sporta un kulcembrim, zvanot uz tālruni 28309186. Dalības
tūrtūrisma attīstības, apzināšana, dokumentēšana un popularizēšana
maksa bērniem – 5 eiro, vecākiem – bez maksas.
Latvijas simtgades aktivitāšu nodrošināšanai Siguldas novadā;
18.decembrī plkst.13.00 Allažu pagasta Tau- • ar valstiskuma veidošanos Latvijā saistītu siguldiešu un siguldiešu
tas namā senioru pēcpusdiena „Ar gaišām dodzimtu, personību cildināšana kultūras un mākslas produktos un aktimām Ziemassvētki nāk”. Ieeja – bez maksas.
vitātēs;
31.decembrī plkst.21.30 Allažu pagasta Tau• vietējās sabiedrības iesaistīšana kopienu lokālajās iniciatīvās Latvijas
tas namā notiks „Balle gadu mijā”. Aizraujošu
simtgades norišu veidošanai Siguldas novadā.
šovu skatītājiem piedāvās Linda un Artūrs
Ar nolikumu un iesniedzamo informāciju iespējams iepazīties pašvaldības
Manguļi, bet dančiem piemērotu mūziku
interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Kultūra” – „Finansēšanas konspēlēs grupa „Buččča”. Galdiņu rezervācikursi”. Projekts, kas noformēts atbilstoši konkursa nolikumam, iesnieja, zvanot uz tālruni 28309186. Biļetes cena,
dzams pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un sūtot uz e-pasta
piesakoties līdz 20.decembrim, – 10 eiro, pēc
adresi kultura@sigulda.lv līdz 16.decembrim.
tam – 15 eiro.

Jūdažos

11.decembrī plkst.14.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā norisināsies Ziemassvētku radošās darbnīcas. Ieeja – bez maksas.
23.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku koncerts ar dziesminieku Arni Miltiņu. Jūdažu Sabiedriskajā centrā. Ieeja – bez maksas.

Morē

3.decembrī plkst.12.00 Mores pagasta Tautas
namā tradicionālā Ziemas deju diena „Piparkūku valsis” kopā ar senioru deju kolektīviem.
Ieeja – bez maksas.
11.decembrī plkst.16.00 Mores pagasta Tautas namā svētku radošās darbnīcas un Mores
skatuves mākslu studijas muzikāls uzvedums
„Pretī Ziemassvētkiem”. Ieeja – bez maksas.
22.decembrī plkst.13.00 Mores pagasta Tautas namā paaudžu pēcpusdiena „Ar baltu sveces liesmu” un muzikāls apsveikums no amatiermākslas kolektīviem. Ieeja – bez maksas.
29.decembrī plkst.11.00 Mores pagasta Tautas namā pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Ielec brīnumā”. Pieteikšanās līdz 27.decembrim, zvanot uz tālruni 28646332. Dalības
maksa bērniem – 4 eiro, vecākiem – bez maksas.
31.decembrī pusnaktī Mores pagasta Tautas
namā Jaungada nakts balle kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant”. Galdiņu rezervācija,
zvanot uz tālruni 28646332. Ieejas maksa – 2
eiro.

Turaidas muzejrezervātā

No 5. līdz 30.decembrim Turaidas muzejrezervāts piedāvā izglītojošu programmu „Ziemassvētki Turaidas muižā” pirmskolas audzēkņiem un jaunāko klašu skolēniem. Pieteikšanās,
zvanot uz tālruni 26572142. Maksa par programmu grupai – 31,30 eiro, ieejas biļete muzejrezervātā skolēniem – 0,70 eiro.
13.decembrī plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā ar koncertu viesosies Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņi. Ieeja – bez maksas.

Aicina pieteikties festivālu
mērķprogrammas
līdzfinansēšanas konkursam

Siguldas novada pašvaldība līdz 30.novembrim aicina pieteikties Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursam. Konkursu reizi gadā organizē pašvaldība, un tā mērķis ir atlasīt
un finansiāli atbalstīt mākslinieciski kvalitatīvu un publiski pieejamu
festivālu rīkošanu Siguldas novadā.

Konkursā iespējams saņemt līdzfinansējumu, kas nepārsniedz 50% no attiecīgā festivāla kopējām izmaksām.
Ar mērķprogrammas nolikumu un iesniedzamo informāciju iespējams
iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Kultūra” – „Finansēšanas konkursi”. Projekts, kas noformēts atbilstoši konkursa nolikumam, iesniedzams personīgi Siguldas novada Kultūras pārvaldē, pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3 un sūtot uz e-pasta
adresi kultura@sigulda.lv līdz 30.novembrim.

Jau gadu darbojas Kultūras
konsultatīvā padome

Apritējis gads, kopš darbu uzsāka Siguldas novada Kultūras konsultatīvā padome, kuras uzdevums ir sekmēt novada kultūras aktivitāšu un kultūrvides attīstību, kā arī aktivizēt dialogu starp pašvaldību
un sabiedrību. Padome apvieno piecpadsmit radošo nozaru, kultūras biedrību, institūciju un sabiedrības interešu grupu pārstāvjus.
Gada laikā septiņās padomes sēdēs tās locekļi izteikuši savus viedokļus un
priekšlikumus par Siguldas novada Kultūras nozares attīstības stratēģiju
2016.–2020.gadam un pašvaldības programmas Latvijas simtgadei sagatavošanu, iepazinušies ar topošo radošo kvartālu Siguldas pils kompleksā,
mākslas un kultūras telpu „Siguldas Tornis”, diskutējuši par pašvaldības
finansētā kultūras projektu konkursa prioritātēm, iepazinušies ar informāciju par pašvaldības plānotajām investīcijām kultūras infrastruktūras
uzlabošanai un citām aktualitātēm.
Padome ir vienojusies arī par tuvākajā laikā izskatāmajām aktuālajām
tēmām – novada vēstures dokumentēšanas jeb novadpētniecības muzeja
nepieciešamību, Siguldas kultūrvēsturisko personību pieminekļu izvietošanu pilsētvidē, kā arī sadraudzības pašvaldību starptautisko kultūras
sakaru attīstību.

08 | Novembris, 2016

Pasākumi

Kultūra
plkst.12.30 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Siguldas Jauniešu kamerorķestra, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” kora un stīgu instrumentu
spēles audzēkņu koncerts „Gaismas tuvošanās”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
02.12. Valsts
akadēmiskā kora „Latvija” koncerts „Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro. Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro
atlaide
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
03.12. plkst.11.00
Rūķu darbnīcas.
Plkst.12.00 un 13.00 Rūķu koncerts.
Plkst.14.00 Teātra studijas izrāde „Sniegpārsliņa”
Ieeja – bez maksas
Mores pagasta Tautas namā
03.12. plkst.12.00
Senioru sadancošanās pasākums „Piparkūku valsis”.
Ieeja – bez maksas
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
05.– plkst.18.00
Skolas Ziemassvētku koncertu maratons.
09.12. Ieeja – bez maksas
Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
10.12. plkst.18.00
Dartmutas koledžas (ASV) Hendeļa biedrības kora un Siguldas jauktā kora „Atvars” koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.13.30 Krimuldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
11.12. Jauktais
koris „Sigulda”, ģitāriste Lauma Kazaka un „Muzikālā darbnīca” koncertprogrammā
„Miers un gaismas atspulgs Tevī”.
Ieeja – bez maksas
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
11.12. plkst.14.00
Ziemassvētku radošās darbnīcas.
Ieeja – bez maksas
Mores pagasta Tautas namā
11.12. plkst.16.00
Svētku radošās darbnīcas un muzikāls uzvedums „Pretī Ziemassvētkiem”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
12.12. Vokālās
studijas „Siguldiņa” koncerts.
Ieeja – bez maksas
Turaidas muzejrezervātā
13.12. plkst.13.00
Pasākums „Fotogrāfam Mārtiņam Bucleram – 150”. Izstādes „Mārtiņš Buclers. Fotogrāfijai
veltīts mūžs” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā
13.12. Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu koncerts.
Ieeja – bez maksas
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
16.12. plkst.17.00
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Novada Ziemassvētku egles iedegšana. Koncertizrāde „Brīnumskapja Dziesmu bildes Ziemassvētkos”.
Dalība – bez maksas
plkst.12.00 līdz 19.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
17.– no
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Ziemassvētku tirdziņš „Čaklo rūķu darbistaba”.
18.12. Ieeja – bez maksas
Allažu pagasta Tautas namā
17.12. plkst.13.00
Svētki jaunākā vecuma bērniem „Vienās kamanās ar vecīti”.
Biļetes cena bērniem – 5 eiro, vecākiem – bez maksas
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
17.12. plkst.14.00
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” un pūtēju
ansambļa „Sigulda” koncerts.
Ieeja – bez maksas
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
17.12. plkst.16.00
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Pasākums bērniem „Pasaku lāde”.
Ieeja – bez maksas
koncertzālē „Baltais Flīģelis”
17.12. plkst.18.00
Ziemassvētku koncerts „Es palūgšu Baltajam eņģelim”.
Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro
atlaide
plkst.13.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā

27.11.

18.12

18.12.
18.12.
20.12.
22.12.
22.12.
22.12.
22.12.
23.12
23.12.
23.12
25.12
25.12
26.12

Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 Allažu pagasta Tautas namā
Senioru pēcpusdiena „Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Bigbenda „Sigulda” Ziemassvētku koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Ziemas saulgriežu vakars – bluķa vilkšana,
tradīcijas, danči un rotaļas kopā ar folkloras kopu „Senleja”.
Dalība – bez maksas
plkst.13.00 Mores pagasta Tautas namā
Paaudžu pēcpusdiena „Ar baltu sveces liesmu”.
Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Siguldas 1.pamatskolā
Ziemassvētku koncertuzvedums Siguldas novada senioriem „Kluso nakšu pieskāriens”.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.58 uz Siguldas dzelzceļa stacijas perona
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Ziemassvētku sagaidīšana ar programmu
bērniem „Kas dzīvo zem lielās rūķa mices”.
Dalība – bez maksas
plkst.19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Deju grupas „A-Zarts" Ziemassvētku deju izrāde „Sniegbaltīte"
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!". „Reinis Young Trio" koncertprogrammā „Tumšs".
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Ziemassvētku koncerts ar dziesminieku Arni Miltiņu. Ieeja bez maksas
plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!". Koncerts „Sus Dungo Ziemassvētkos"
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!". Ziemassvētku uzvedums bērniem „Ielec brīnumā!".
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!". Siguldas Absolventu orķestra koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!". Koncerts „Par Ziemu, Sniegu un Prieku...".
Ielūdz „Juris Kaukulis un draugi".
Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 23.decembrī

plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Koncerts „Christmas is here”. Ielūdz Jolanta
Gulbe-Paškeviča, Deniss Paškevičs, Madars Kalniņš.
Ieeja – bez maksas
Mores pagasta Tautas namā
29.12. plkst.11.00
Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Ielec brīnumā”.
Dalības maksa bērniem – 4 eiro, vecākiem – bez maksas
plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
31.12. „Balle
gadu mijā”. Lindas un Artūra Manguļu šovs, grupa „Buččča”.
Ieejas maksa, piesakoties līdz 20.decembrim, – 10 eiro, vēlāk – 15 eiro
plkst.23.30 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
31.12. Jaunā
gada sagaidīšana.
Dalība – bez maksas
plkst.00.00 Mores pagasta Tautas namā
31.12. Jaungada
nakts balle kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant”.
Ieejas maksa – 2 eiro

26.12.

Izstādes

līdz
30.12.
līdz
30.12.
līdz
31.12.
līdz
31.12.
01.12.–
30.12.
01.12.–
30.12.
02.12.–
15.01.
05.12.–
19.12.
05.12.–
30.12.
05.12.–
30.12.
05.12.–
30.12.
06.12.–
30.12.
09.12.–
23.12.
09.12.–
30.12.
17.12.–
30.12.
19.12.–
30.12.

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Fotoizstāde „Teiksmainā Norvēģija”
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas Mini studijas audzēkņu darbu izstāde „Mana ziema”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Latvijas mākslu skolu grafikas konkursa dalībnieku darbu izstāde „Siguldas līnija”
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Ziemas motīvi...”
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Lai top gaišāks!”
Nodarbību centrā „Namiņš” Oskara Kalpaka ielā 11
Tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda” izstāde
Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde „Idejas radošiem Ziemassvētku darbiem”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Rakstnieks jau nevar paslēpties”. Rakstniekam Zigurdam Skujiņam – 90
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Ziemassvētku un Jaunā gada vēlējumu izstāde „Gaišo domu karuselis”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Baltie Ziemassvētki”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
„Cilvēks vienmēr meklē mīlestību”. Garīdzniekam, rakstniekam, sabiedriskajam darbiniekam Jurim Rubenim – 55
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Tematiskā literatūras izstāde „Ziemassvētki – gaismas un brīnuma gaidīšanas laiks”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāde „Mārtiņš Buclers – profesionālās fotogrāfijas pamatlicējs”. Mārtiņam Bucleram – 150
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Ziemas atainojums latviešu bērnu grāmatu ilustrāciju meistaru darbos”
Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo Ziemassvētku darbu izstāde

Sports

03.12.
06.12.
08.12.
12.12.
17.12.
17.12.
17.12.
17.–
18.12.
18.12.
18.12.
18.12.
26.12.
27.–
28.12.

plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas Jaunatnes čempionāts badmintonā
plkst.14.00 Siguldas Sporta skolā
„Siguldas novada jaunais sportists 2016”. „EUROFIT” testi un stafetes
plkst.9.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības basketbolā, D grupa
plkst.17.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U15 grupa;
Siguldas Sporta skola–Jēkabpils Sporta skola
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Bērnu sporta rīts
plkst.16.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U16 grupa; Siguldas Sporta skola–Rīga/DSN 2
plkst.18.30 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Maxibasketbola čempionāts. „K55+ Sigulda”–Garkalnes novads
plkst.9.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas Apvienotās badmintona līgas trešā kārta
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas novada turnīrs novusā un galda tenisā
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U16; Siguldas Sporta skola–Rīga/Rīdzene
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas un nūjošanas pasākums „Noskrien ziemu”
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Ziemassvētku volejbola turnīrs
plkst 9.00 Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
Latvijas Kauss kamaniņu sportā 2016. Startēs pieaugušie, juniori un jaunieši

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī
Reģistrēti 18 jaundzimušie – 8 meitenes un 10 zēni.
Bērniem doti vārdi: Gerda, Agate, Madara, Elīza, Lote, Sofija, Aleksandra, Anna,
Alberts Gustavs, Edvards, Kristers, Ģirts, Emīls, Olivers, Gustavs, Orests Gustavs, Artūrs, Viesturs.
Reģistrētas 11 laulības, no tām divas baznīcās.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība,
Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga Siguldas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

