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Paplašināta Siguldas novada
Daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programma

Kā iesniegt ierosinājumu
Siguldas
mobilajā lietotnē?

Decembrī Siguldā
durvis vērs
Ziemas koncertzāle

Sveikti apbalvojumu
„Goda novadnieks”
un „Gada cilvēks” laureāti

Foto: Alberts Linarts

Latvijas valsts proklamēšanas 99.gadadienai veltītajā Goda dienā „Simboli un
stihijas” tika godināti Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks”
un „Goda novadnieks” ieguvēji. Klātesošos ar Raimonda Paula dziesmu programmu
„Vienaldzības” sveica māksliniece Agnese Rakovska un stīgu kvartets „ReDo”.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Goda dienas
apmeklētājus sveica ar svinīgu pasākuma atklāšanas runu.

Esiet sveicināti Latvijas dzimšanas dienā!
Latvijas valsts netapa vienā dienā. Skatoties vēsturē, ir skaidrs, ka cauri gadu simteņiem
Latvijas tauta nesusi krūtīs brīvības gribu – par savu brīvību, par savu zemi.
Latvijas valstiskuma pirmās iezīmes apliecina arheologu izrakumi, kas liecina par 8.gadsimta
nocietinājumiem un atrastajiem kaltajiem ieročiem un bruņām pierobežā.
Katoļu priestera Latvieša Indriķa hronikā 13.gadsimtā pieminētās latviešu ciltis – kurši, zemgaļi, latgaļi, sēļi, tālavieši, jumārieši – tiek nosauktas kā politiski organizētas valstis ar firstiem, hercogiem un ķēniņiem priekšgalā.
Gadu simteņos Latvijas zeme ir bijusi nebrīva un tauta apspiesta no vāciešiem, poļiem, dāņiem, zviedriem un krieviem, līdz pagājušā gadsimta sākumā – Pirmā pasaules kara iznākums, Latvijas dzejnieku un darbinieku atmodas spars, cildinot Latviju un brīvības garu,
pēc gadu simteņiem radušies apstākļi bija tie priekšnosacījumi, lai piepildītu mūsu tautas
sapni. Laikā, kad latvieši karo deviņās dažādās armijās, dalās divpadsmit politiskajās organizācijās, 1918.gada 18.novembrī dzimst Latvijas valsts kā brīva, demokrātiska, neatkarīga
republika.
Un tomēr tā pa īstam savu brīvas valsts ceļu Latvija uzsāk pēc dažiem gadiem, jo vēl ir daudzi,
kuri cenšas stāties pretī neatkarībai, jo vēl ir Lāčplēša diena, vēl ir cīņas Latgalē, Satversmes
sapulces sasaukšana un Latvijas de iure atzīšana no lielvalstīm 1921.gadā, kā arī pirmās
Saeimas ievēlēšana 1922.gadā. Tā sākas Latvijas ceļš.
Skatoties vēsturē, ir skaidrs, ka Latvijas valsts tapšana bija tāda kā izlīšana caur adatas
aci – paveicot šķietami neiespējamo.
Un ziniet – tas ir noticis divas reizes! 1990.gada 4.maijā atjaunotā Latvija atkal ir tāds kā brīnums, kas sasniegts ar nepazaudēto atmiņu par reiz brīvu valsti, ticību, bezbailību, gudrību.
Ir skaidrs, ka šodien mūsu ikkatra viena latvieša dzīves cena ir daudzi jo daudzi simtgadēs
krituši vai nežēlīgi nomocīti vīri un sievas, sirmgalvji un bērni. Ikkatra no mums dzīves cena
ir ļoti, ļoti augsta.
Kļūstot vecāki, dzīves gudrāki, mēs jūtam, ka mūsu ikkatra dzīves piepildījumam nosapņotie
sapņi, kurus sasniedzam, ir tikai tādas kā dāvanas, dāvaniņas mazam bērnam, kuras saņemot, tās ātri vien kļūst mazvērtīgas vai pat tiek aizmirstas. Dzīves piepildījums, jēga ir kaut
kas daudz lielāks! Tā ir mūsu paaudžu paaudzēs izsapņotā Latvija. Ikkatram sava, mums
visiem kopā – mūsu Latvija!
Latvijas simtgades jautājums būs – kā nodot nākamajām paaudzēm to spēku un ticību par
Latviju, kas bija mūsu tēviem, dibinot valsti?
Latvija mūžīgi ir mūsu! Dievs, svētī Latviju!

l Titulu „Goda novadnieks 2017” ieguva Jānis Raslavs – par mūža ieguldījumu Siguldas novada kultūrizglītības
attīstībā, vadot vairākus pūtēju orķestrus un ansambļus. Jānis Raslavs
ir spēcīga autoritāte mūzikas jomā –
56 gadus garajā darba mūžā viņš darbojies kā mūzikas pedagogs, ansambļa un
orķestra vadītājs, diriģents, trompetists
un skaņdarbu aranžētājs. J.Raslavs
vairākkārt bijis Vispārējo latviešu

Dziesmu un deju svētku virsdiriģents
pūtēju orķestru grupā. Apbalvojuma
„Goda novadnieks” ieguvējam Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pasniedza Siguldas
novada ģerboņa sudraba piespraudi un
pašvaldības Atzinību.
Saņemot Siguldas novada pašvaldības Atzinību, kas ir augstākais pašvaldības apbalvojums, un Siguldas

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics kopā ar apbalvojuma
„Gada cilvēks 2017” Atzinību un Pateicību saņēmējiem
novada ģerboņa sudraba piespraudi,
titulu „Gada cilvēks 2017” ieguva:
l „Gada cilvēks sportā 2017” – Andrejs
Filipovs – par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu un iedzīvotāju
iesaisti sportiskās aktivitātēs Siguldas
pilsētvidē un dabā;
l „Gada cilvēks kultūrā 2017” – Siguldas novada Kultūras centra jauktā kora
„Atvars” mākslinieciskais vadītājs Jānis
Baltiņš – par 1.vietu starptautiskajā koru
konkursā „Kaunas Cantat”, augstāko kategoriju Dziesmu un deju svētku skatē un
augstvērtīgu koncertprogrammu realizēšanu;
l „Gada cilvēks izglītībā 2017” – Siguldas
Sporta skolas direktors Aivars Fridrihsons – par jaunu profesionālās ievirzes
izglītības programmu īstenošanu Siguldas Sporta skolā un aktīvu darbu Latvijas
Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valdē;
l „Gada cilvēks tūrismā 2017” – Ivars Beitāns un „Sigulda Adventures” komanda – par ieguldījumu ekstrēmā un piedzīvojumu tūrisma attīstībā Siguldā, izveidojot
Baltijā unikālu tūrisma atrakciju „Zērglis”;
l „Gada cilvēks labdarībā 2017” – nodibinājuma „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta
centrs” vadītāja Aelita Ziemele – par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšanu, sniedzot palīdzību bērniem un
pieaugušajiem, kas cietuši no vardarbības,
un personīgo ieguldījumu atbalsta centra
attīstībā;
l „Gada cilvēks Siguldas novada attīstībā 2017” – PA „Siguldas Attīstības aģen-

tūra” direktore Laura Skrodele – par
Siguldas mobilās lietotnes izveidi un
mērķtiecīgu darbu 2017.gada otrās mīlētākās Latvijas pilsētas Siguldas un tās
zīmola popularizēšanā;
l „Gada cilvēks sabiedriskajā dzīvē 2017” –
bērnu centra „Kā mājās” komanda – par
Siguldas novada ģimeņu saliedēšanas pasākumu „Tēta dienas futbola turnīrs” un „Ratu
rallijs” iniciēšanu un īstenošanu.
Siguldas novada pašvaldības Pateicību
saņēma titula „Gada cilvēks 2017” kandidāti:
l Latvijas Kamaniņu sporta federācijas
prezidents Atis Strenga – par Pasaules
čempionāta kamaniņu sportā junioriem un
Pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanu Siguldā;
l Mareks Gaļinovskis – par iniciatīvu Siguldas novada sporta pasākumu popularizēšanā, veidojot sacensību fotoreportāžas;
l Dace Pleša – par ieguldījumu 25.Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku norisē, kā arī kultūras pasākuma „Ziemas koncertzāle” organizēšanu;
l Marika Celma – par vietējās kopienas
stiprināšanu, īstenojot Mores pagasta Akenstakas muižas un parka atjaunošanas un kultūrvēstures izpētes projektu „Akenstakas
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”;
l Siguldas pilsētas vidusskolas direktore
Ņina Balode – par inovatīvu programmu – robotikas tehnoloģiju un radošo industriju klašu – ieviešanu Siguldas pilsētas vidusskolā;
Turpinājums 6.lpp.

02 | Novembris, 2017

Siguldas novada
pašvaldības domes sēdē
9.novembrī
• Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības Atzinības saņēmēji 2017.gada nominācijās „Gada cilvēks” un „Goda novadnieks”.
• Noslēgts zemes nomas līgums ar privātpersonu.
• Nolemts piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā, piesakot projektam jaunaudžu retināšanu meža nogabalā „Kreiļi” un ieplānojot pašvaldības līdzfinansējumu
118,80 eiro apmērā.
• Apstiprināta Siguldas novada pašvaldības konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”
vērtēšanas komisija četru cilvēku sastāvā.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu”.
• Atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Plānupe” Allažu pagastā, Siguldas novadā.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta nolikums.
• Izveidota Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisija piecu cilvēku sastāvā.
• Pieņemts dāvinājums atlīdzības nozīmē no privātpersonas.
• Veikti grozījumi lēmumā „Par piedalīšanos projektā „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas
1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” un finansējuma
piešķiršanu”.
• Atsavināšanai izsolē nodotas profesionālās virtuves tehnoloģiskās iekārtas.
• Atsavināšanai izsolē nodots Siguldas novada
pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Senču
ielā 3-2, Siguldā.
• Nolemts slēgt pirkuma līgumu par pašvaldībai
piederošā zemes gabala „Kalnairītes” Siguldas pagastā atsavināšanu.
• Atsavināšanai izsolē nodots Siguldas novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums „Jaunsētas”-3 Siguldas pagastā.
• Atsavināšanai izsolē nodots autobuss „Isuzu Turquoise” (valsts reģistrācijas numura zīme FR3460).
• Apstiprināta Siguldas pilsētas SIA „Jumis” maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā – 12,15 eiro kubikmetrā bez PVN.
Tarifs stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības konkursa „Siguldas novada kultūras un izklaides
pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss” nolikums, izveidota tā komisija piecu cilvēku sastāvā.
• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu
izmantošanu”.
• Nolemts noraidīt fiziskas personas sūdzību par
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumiem.
• Apstiprināts Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” interešu izglītības pulciņu maksas un mūzikas instrumentu nomas maksas cenrādis.
• Apstiprināta kārtība, kādā tiek noteikta Siguldas
novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” suvenīru un citu preču tirdzniecības cena.
• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums”.
Nākamā domes sēde notiks 30.novembrī plkst.16.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas Deputātu zālē.

AKTUALITĀTES

Paplašināta Daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programma

Kopš 2013.gada Siguldas novada pašvaldība īsteno atbalsta
programmu novada daudzbērnu
ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai
vairāk bērnu, tajā skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā
esoši bērni. No novembra atbalsta programma ir papildināta,
un daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kuri apmeklē bērnudārzu, paplašinātas atbalsta saņemšanas
iespējas ēdināšanas pakalpojumu maksai.

Daudzbērnu
ģimeņu
atbalsta
programmā veiktie papildinājumi
nosaka: ja bērnudārzu apmeklē
viens daudzbērnu ģimenes bērns,
ēdināšanas pakalpojumu maksai
tiek piemērota 20% atlaide, bet, ja
bērnudārzu apmeklē divi daudzbērnu ģimenes mazuļi, tiek piešķirta 30% atlaide. Ja bērnudārzu
apmeklē trīs vienas ģimenes bērni, atlaide par bērnu ēdināšanas
pakalpojumiem ir 50%, ja četri un
vairāk bērnu, tad pašvaldības atbalsts ir 75%.

Atlaides tiks piemērotas no šā gada
novembra, un pirmos rēķinus ar
samazinātu ēdināšanas maksu
daudzbērnu ģimenes saņems jau
decembrī. Turklāt turpmāk pašvaldība samazinātu ēdināšanas maksu
sniegs arī vasaras periodā, ja bērns
apmeklēs bērnudārzu. Ģimenēm,
kuras ir reģistrētas Daudzbērnu
ģimeņu reģistrā, lai saņemtu ēdināšanas pakalpojuma maksas atlaides, papildu darbības nav jāveic.
Šobrīd Siguldas novadā ir reģistrētas 320 daudzbērnu ģimenes.
Saskaņā ar pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts
uz 12 mēnešiem, jo Siguldas novada pašvaldība ik gadu pilnveido
Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu, un informācijas atjaunošana Daudzbērnu ģimeņu reģistrā
reizi gadā nepieciešama, lai ģimenēm būtu iespēja saņemt visus aktuālos atbalsta pasākumus un atlaides. Daudzbērnu ģimeņu statusu
iespējams pagarināt pašvaldības
klientu apkalpošanas centros vai

pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv.
Atgādinām, ka Siguldas novada
Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma paredz iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
50–70% apmērā par zemi, dzīvokli,
dzīvojamo māju, dzīvojamo māju
palīgēkām, garāžām, kā arī braukt
novada sabiedriskajā transportā
bez maksas. Tāpat daudzbērnu
ģimeņu bērniem tiek samazināta
maksa par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas
Sporta skolā. Papildus
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
sniegtajai 10% atlaidei daudzbērnu ģimeņu locekļiem tiek piešķirta
atlaide 10% apmērā vienreizējiem
apmeklējumiem Siguldas Sporta
centra Spēka zālē, peldbaseinā un
Ūdens atrakciju un atpūtas parkā.
Daudzbērnu ģimenēm pieejama arī
40% atlaide ieejas maksai pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos, ja biļetes cena ir lielāka par
diviem eiro.

Mazo novadnieku ikdienas izmaksas Siguldas
slimnīca tuvojas
bērnudārzos sasniedz
jaunam rekordam
teju 2,7 miljonus eiro gadā
Siguldas novada pašvaldības izmaksas, līdzfinansējot auklīšu
pakalpojumus un atbalstot gan
pašvaldības, gan privātos bērnudārzus, šogad sasniegušas
2 699 026 eiro, un ikdienā šos pakalpojumus izmanto 1203 mazie
novadnieki.
Šīs izmaksas katram mazulim nodrošina nepieciešamo pirmsskolas
izglītību, pašvaldības finansētu
bērnudārzu telpu uzturēšanas
darbus, atbalstošo audzinātāju un
personāla darbu, kā arī bērniem
ikdienā rotaļām un mācībām nepieciešamo inventāru. Finansē-

jums privātajiem bērnudārziem
un auklītēm šogad palielināts par
72 600 eiro un kopumā sasniedz
243 700 eiro.
Nākamajā gadā pašvaldības finansējums pirmsskolas izglītības nodrošināšanai tiks palielināts, tāpat
tiks turpināta jaunu vietu radīšana
pašvaldības bērnudārzos, saglabājot līdzfinansējumu privātajiem
bērnudārziem un auklēm, tādējādi
sniedzot vecākiem iespēju izvēlēties katram mazajam novadniekam
atbilstošāko pirmsskolas izglītību.
Pašvaldība izskata arī iespēju nākamgad līdzfinansēt bērnudārza
audzēkņu ēdināšanas izmaksas.

Uzsākta ielu, ceļu un stāvlaukumu
ziemas uzturēšanas sezona

No 1.novembra Siguldas novadā
uzsākta ielu, ceļu un stāvlaukumu
ziemas uzturēšanas sezona, kas
ilgs līdz 1.martam.
Novada ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu saskaņā ar atklāta konkursa
rezultātiem šajā gadā veic SIA „DGR
serviss”. Atbildīga par gājēju ietvju,
veloceliņu, skvēru un citu pašvaldības teritoriju kopšanu un uzturēšanu

saskaņā ar izsludināto iepirkumu ir
SIA „Hagberg”.
Siguldas novada iedzīvotāji par
ielu, ceļu un laukumu uzturēšanas nepilnībām aicināti informēt
pašvaldības klientu apkalpošanas
speciālistus, zvanot uz bezmaksas
tālruņa numuru 80000388; klientu
apkalpošanas speciālisti par nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem
informēs izpildītājus.

17.novembrī Siguldas slimnīcā
pieņemtas tūkstošās dzemdības,
kuras sagaidītas mēnesi agrāk
nekā pērn, un tas apliecina, ka
arī šogad – piekto gadu pēc kārtas – slimnīcā tiks uzstādīts jauns
dzimstības rekords.
Laikā, kad Latvijas mērogā dzimstības rādītāji krītas par astoņiem
procentiem, Siguldas slimnīcā pieņemto dzemdību skaits katru gadu
palielinās par 100 dzemdībām. Jau
pērn Siguldas slimnīcā pieņemto
dzemdību skaits bija absolūtais rekords kopš 1950.gada, kad tā dibināta, pārspējot arī 2015.gada rekordu,
kad slimnīcā pasaulē nāca 904 mazuļi. 2016.gadā ar 1016 pieņemtām
dzemdībām Siguldas slimnīcas
Dzemdību nodaļas statistika pārsniedza mazo dzemdību nodaļu kategorijas rādītājus, kas starptautiskā vērtējumā ir līdz 960 dzemdībām
gadā, un arī šogad šīs kategorijas
rādītāji jau ir apsteigti.
Kopš 2012.gada Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu
dzimis Siguldas novadā” sveic novadā
dzimušos novadniekus un viņu ģimenes. 2017.gada otrajā pusgadā dzimušie mazuļi un viņu ģimenes tiks godinātas 2018.gada februārī.
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ATTĪSTĪBA

Daļai novadnieku tiks mainītas
zemes vienību un ēku adreses
Siguldas novada pašvaldība 2018.gada
sākumā plāno mainīt to novada zemes
vienību un ēku adreses, kas atrodas
konkrētā ielā, bet nav ar piesaisti šīs
ielas nosaukumam. Kopumā izmaiņas
skars aptuveni 100 īpašumu.
Pašvaldība, izskatot Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra datus, ir
konstatējusi, ka Siguldas novada administratīvajā teritorijā ir zemes vienību
un ēku adreses, kuru adresācija neatbilst Ministru kabineta noteikumiem
Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, kas
nosaka to, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru
ar piesaisti ielas nosaukumam.
Gadījumi, kad adrese nav piesaistīta
ielas nosaukumam, bieži rada apgrūtinājumus operatīvajam transportam ātri
atrast īpašumu. Nākamajā gadā Siguldas novada pašvaldība mainīs to zemes
vienību un ēku adreses, kas atrodas konkrētā ielā, bet nav ar piesaisti šīs ielas
nosaukumam. Adrešu maiņas rezultātā
novada iedzīvotāji un arī viesi ilgtermiņā iegūs sakārtotu un stabilu adresācijas sistēmu.

Tiem zemes vienību un ēku īpašniekiem,
kuru īpašumu adrese tiks mainīta, ir nosūtīta informatīva vēstule, norādot plānoto adresi un tālāko rīcību, kas saistīta
ar izmaiņu veikšanu. Pēc adrešu maiņas
informācija tiks nodota Valsts zemes
dienestam, kas ir Valsts adrešu reģistra
turētājs, un valsts un pašvaldību institūcijās adreses pieraksts mainīsies automātiski. Arī līdz adreses maiņai izdotie
dokumenti, piemēram, Zemesgrāmatas
apliecība, zemes robežu plāni, līgumi un
citi dokumenti, kur ir fiksēta iepriekšējā
adrese, joprojām būs spēkā esoši. Izņēmums ir Uzņēmumu reģistrs, kas par
adreses maiņu būs jāinformē atsevišķi,
un tas šajā gadījumā būs bez maksas.
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības
domes saistošajiem noteikumiem ēkas
īpašniekam būs jānomaina numerācijas
plāksne atbilstoši piešķirtajai adresei
viena mēneša laikā no izmaiņu spēkā
stāšanās dienas.
Neskaidrību gadījumā par adrešu maiņu aicinām sazināties ar pašvaldības
nekustamā īpašuma speciālisti Revitu
Jakupāni, zvanot uz tālruņa numuru
67800957 vai rakstot uz e-pasta adresi
revita.jakupane@sigulda.lv.

Pakalpojumu centrā varēs pieteikt
noteiktus VID pakalpojumus
Siguldas novada pašvaldība ir vienojusies
ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par
sadarbību, piedāvājot iespēju novadniekiem pieteikt vairākus VID pakalpojumus:
iesniegt nosūtīšanai uz VID gada ienākumu deklarāciju, iesniegt iesniegumu par
elektronisko algas nodokļu grāmatiņu, kā
arī veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu vai anulēšanu.
Pakalpojumu centra darbinieki sniegs arī
atbalstu darbam ar VID elektroniskās
deklarēšanās sistēmu.

Jau ziņots, ka no šā gada vasaras novadnieki pašvaldības Pakalpojumu centrā
trešdienās no plkst.9.00 līdz 14.30 var noformēt un saņemt pasi un personas apliecību, pieteikties paātrinātai pases saņemšanai pēc divām dienām Rīgā, kā arī saņemt
dažādas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņas. Pašvaldība turpina sarunas
arī ar citām valsts iestādēm, lai vienotos
par iespēju to pakalpojumus vismaz reizi
nedēļā saņemt Siguldā, iespējami tuvāk
novada iedzīvotāju dzīvesvietai.

Novada iedzīvotājiem un viesiem
pieejama elektromobiļu uzlādes stacija
Attīstot elektromobiļu uzlādes infrastruktūru Siguldas novadā,
elektromobiļu uzlādes stacija dzelzceļa stacijas laukumā
Ausekļa ielā 6 turpmāk būs
pieejama ikvienam novada iedzīvotājam un viesim, un to būs
iespējams izmantot, norēķinoties ar
bankas maksājumu karti.
Šī ir pirmā šāda veida elektrouzlādes stacija Latvijā ar 10 collu skārienjutīgu ekrānu
un POS termināli, kurā iespējams norēķināties ar bankas maksājumu karti, atskaitot „American Express”. Tāpat uzlādes
stacijas klientiem ir ērti sekot līdzi uzlādei
viedtālrunī, redzot, cik ilgs laiks atlicis

līdz pilnai uzlādei, kāda ir cena par
uzlādes apjomu un cik kilovatu
apjomā uzlāde ir veikta. Pilnas
elektromobiļa uzlādes laiks ir
līdz četrām stundām. Uzlādes
stacija Ausekļa ielā 6 uzstādīta
projekta „Elektromobiļu uzlādes
infrastruktūras izveidošana stacijas
laukumā, Siguldā” (identifikācijas numurs
KPFI-16/34) ietvaros.
Siguldas novada pašvaldības domes deputāti pērn nolēma iznomāt daļu zemes pie
šobrīd rekonstrukcijā esošā Siguldas novada Kultūras centra Pils ielā 10 VAS „Ceļu
satiksmes drošības direkcija”, kur nākotnē
plānots veikt vēl vienas elektromobiļu uzlādes stacijas būvniecību.

Aicina sakopt apstādījumus privātīpašumos
Siguldas novada pašvaldība saskaņā
ar saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo
ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas
un aizsardzības saistošie noteikumi”
aicina privāto zemju un piemājas dārziņu īpašniekus sakopt savas teritorijas, pārskatot apstādījumos esošo
koku stāvokli.
Par bīstamiem kokiem tiek uzskatīti tādi
koki, kuriem ir vizuāli redzami bojājumi –
pacēlusies sakņu sistēma, sasvēries vai
ieplaisājis stumbrs, koks ir sašķēlies vai
nolūzuši tā galvenie zari. Vējainā laikā un
salā šādi koki var būt bīstami cilvēku un
apkārtējo ēku drošībai. Ārpus mežiem dekoratīvo koku ciršanu un vainagu veidoša-

nu, izņemot dzīvžogu apgriešanu pilsētas
un ciemu teritorijā, var veikt, ja pirms tam
ir saņemta Siguldas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu
un vides pārvaldības nodaļas atļauja. Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālruņa numuru 67800952.
Sakopjot savus privātīpašumus, īpašu uzmanību aicinām pievērst dzīvžogiem un citiem apstādījumiem – tie nedrīkst sazarot
uz veloceliņiem, gājēju ietvēm, brauktuvēm, kā arī apgrūtināt satiksmes pārskatāmību ielu krustojumos.
Par bīstamiem vai satiksmes drošību apdraudošiem kokiem iedzīvotāji aicināti
ziņot, zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80000388 vai izmantojot Siguldas
mobilo lietotni.

No nākamā gada mainīsies maksa
par atkritumu apsaimniekošanu
No 1.janvāra Siguldas novadā tiks paaugstināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Turpmāk tarifs būs 12,15 eiro
par vienu kubikmetru atkritumu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, līdzšinējās maksas 11,68 eiro vietā.
Izmaiņas ir saistītas ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz
pakāpenisku dabas resursu nodokļa likmes palielināšanu par sadzīves atkritumu
noglabāšanu poligonā līdz pat 2020.gadam.
Par vienas tonnas sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu apsaimniekotājam 2017.gadā jāmaksā 25 eiro, no nākamā gada 1.janvāra – 35 eiro, bet no
2019.gada janvāra – 43 eiro. 2020.gadā maksa
par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu sasniegs jau 50 eiro. Likmes paaugstināšana arī turpmāk ietekmēs maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā.

Lai samazinātu maksājumus par atkritumu
izvešanu un saudzētu vidi, aicinām šķirot
atkritumus, ievietojot tos īpašos konteineros. Siguldas novadā pieejams 81 konteiners
stikla pudelēm un burkām, 40 dzeltenie
konteineri PET pudelēm, plastmasas iepakojumam, kartonam, skārda bundžām. Lai
izvietotu dalītās vākšanas atkritumu konteinerus daudzdzīvokļu namu pagalmos,
apsaimniekotājiem jāvēršas SIA „Jumis”.
Šķiroto atkritumu konteineru tukšošana ir
bez maksas.
Šķirotos atkritumus un arī polietilēnu,
metāla iepakojumu, baterijas, akumulatorus, luminiscentās spuldzes, auto riepas
un nolietotās elektropreces bez maksas
var nodot atkritumu šķirošanas laukumā
„Zemdegas”.
Novadā tiek organizētas akcijas, kuru laikā
iedzīvotāji bez maksas var nodot lielgabarīta
un zaļos dārza atkritumus.

Atgādinājums

nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
Siguldas novada pašvaldība aicina
juridiskās un fiziskās personas – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus – pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv pieteikties nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas
paziņojuma saņemšanai e-pastā.
Pieteikšanās ir vienkārša un ērta, jo
turpmāk e-pastā varēs saņemt ne tikai maksāšanas paziņojumu, bet arī
atgādinājumu par termiņiem, kad jāveic dalītais maksājums.
Siguldas novada pašvaldības nodokļu
administratore Kristīne Bērze informē,
ka 15.novembris bija pēdējais 2017.gada
NĪN maksāšanas termiņš. Par nodokļu

maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05% par katru nokavēto
dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda, līdz ar to, lai nerastos parādi un
nokavējuma naudas aprēķini, aicinām
nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli
savlaicīgi, ko iespējams veikt pašvaldības
norēķinu punktos, bankā, internetbankā,
interneta vietnē www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv. Pieteikties elektroniskai maksājumu dokumentu saņemšanai var Siguldas novada pašvaldības
pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, kā arī
www.epakalpojumi.lv vai iesniedzot iesniegumu Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā.
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MOBILĀ LIETOTNE

Siguldas mobilā lietotne lejuplādēta vairāk nekā 3300 reižu
Siguldas mobilā lietotne ir visaptverošs saziņas rīks, kurā pieejama informācija par novada pašvaldības jaunumiem, pasākumiem un sabiedrisko transportu. Iecienītākā sadaļa lietotnē
ir iespēja ziņot par infrastruktūras bojājumiem vai sniegt savus ierosinājumus pilsētvides pilnveidošanai. Kopumā piecu mēnešu laikā pašvaldība ir saņēmusi vairāk nekā 130 ierosinājumu, ar kuru palīdzību ātrāk novērsti bojājumi vai noskaidrota situācija konkrētajā adresē.
Sadarbībā ar Siguldas uzņēmumiem mobilajā lietotnē ir iekļauti aktuāli piedāvājumi Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, kā arī Siguldas viesiem. Piecu mēnešu laikā
iedzīvotājiem sagatavoti vairāk nekā 100 dažādu uzņēmumu piedāvājumi, kas piedāvā iespēju saņemt izdevīgas atlaides pirkumiem un pakalpojumiem.
Katru gadu Siguldu apmeklē vairāk nekā 600 000 tūristu, no kuriem vairāk nekā puse jeb 55% ir ārzemju viesi, tāpēc nākamajā gadā plānota lietotnes sagatavošana arī angļu un krievu
valodā, lai nodrošinātu mūsdienīgu komunikāciju ar tūristiem, tādējādi palielinot to uzturēšanās laiku un izdevumus Siguldas novadā.
Tāpat 2018.gadā plānots mobilo lietotni papildināt ar jaunām sadaļām, tajā skaitā dažādiem pašvaldības pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt ar mobilās lietotnes palīdzību. Šobrīd
jau sākti darbi skolēnu ēdināšanas risinājumiem, un to testēšana varētu sākties 2018.gada pavasarī.
Siguldas mobilā lietotne izstrādāta maija beigās, to lejuplādējuši jau vairāk nekā 3300 siguldiešu un viesu. Lietotni bez maksas var lejuplādēt lietotņu veikalā App Store (iOS ierīcēm)
un Google Play (Android ierīcēm).

KĀ SIGULDAS MOBILAJĀ LIETOTNĒ IESNIEGT IEROSINĀJUMU?

Atveriet mobilās lietotnes sadaļu
„Ierosinājumi”. Lietotnes logā atvērsies
„Ierosinājumu” sadaļa ar visiem
jau pievienotajiem ierosinājumiem.

Izvēloties iespēju „Iesniegt jaunu”,
jūs varat izveidot jaunu ierosinājumu.

Lietotnes logā atvērsies
jauna ierosinājuma izveides forma.
Ierosinājuma izveides formā lūdzam norādīt
ierosinājuma aprakstu, kā arī pievienot
fotoattēlu, izvēloties iespēju „Pievienot foto”.
Ir iespējams gan uzņemt jaunu fotogrāfiju,
gan pievienot jau esošu attēlu no galerijas
jūsu viedtālrunī.

Tālāk lūdzam norādīt adresi vietai,
kurā esat novērojuši problēmu. Ja lietotne
nav noteikusi precīzu jūsu atrašanās vietu,
to var precizēt, izvēloties iespēju „Labot”.
Ja vēlaties saņemt paziņojumus par iesniegtā
ierosinājuma statusu, kā arī par pašvaldības
sniegtajām atbildēm, lūdzam atzīmēt to izvēlnē
„Vēlos saņemt paziņojumus”.
Ierosinājuma iesniegšanu pabeidziet,
izvēloties opciju „Nosūtīt”.

Sadaļā „Paziņojumu iestatījumi”
atzīmējiet sadaļas, par kurām vēlaties
saņemt paziņojumus.

Turpmāk saņemsiet paziņojumus
par jaunumiem sadaļās,
kuras būsiet atzīmējis.

KĀ SAŅEMT PAZIŅOJUMUS
PAR JAUNUMIEM SIGULDAS MOBILAJĀ LIETOTNĒ?

Mobilajā lietotnē atveriet sadaļu „Vairāk”,
kurā pieejamas mobilās lietotnes
papildu sadaļas.

Atveriet sadaļu „Paziņojumu iestatījumi”,
kurā tiks piedāvāts saņemt paziņojumus
par jaunumiem četrās sadaļās:
„Piedāvājumi”, „Pasākumi”, „Aptaujas”, „Ziņojumi”.

KULTŪRA
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Decembrī durvis vērs
Ziemas koncertzāle
Radot svētku noskaņu, Ziemassvētku gaidīšanas laiks Siguldā arī šogad būs dažādām aktivitātēm
piepildīts:
norisināsies
svētku tirdziņi, radošās darbnīcas,
amatiermākslas un profesionālās
skatuves mākslas mūziķu koncerti un
citi pasākumi. Pašā pilsētas centrā –
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā – no 16. līdz 26.decembrim durvis
otro gadu vērs Ziemas koncertzāle.
Ziemas koncertzāle šogad tiks atklāta
16.decembrī ar igauņu blūzmeņu Andresa Rootsa (Andres Roots) un Raula Terepa (Raul Terep) koncertu „Ziemas blūzs”.
Ziemassvētku gaidīšanas laikā novadnieki un viesi varēs klausīties Igo un
Tomasa Kleina Ziemassvētku koncertu,
Chris Noah jeb latviešu mūziķa Krista
Indrišonoka koncertu, ģitāras virtuoza
Mārča Auziņa soloprogrammu „Viens”
un citu mākslinieku sniegumu.
Ziemas koncertzālē uzstāsies arī Siguldas Absolventu orķestris, folkloras
kopa „Senleja” un Rīgas Danču klubs,

senioru deju kopas, bigbends „Sigulda”
ar solistiem Inesi Gresti un Raimondu
Eizenšmitu un citi. Tāpat Ziemas koncertzāli piepildīs pasākumi bērniem:
muzikālā izrāde „Olafa Ziemassvētki”,
animācijas filmu programmas, „Čaklo
rūķu darbistaba”, „Dirty Deal Teatro”
izrāde sākumskolas bērniem „Baltā
grāmata” un citi.
Līdztekus
koncertprogrammām
no
16. līdz 26.decembrim Ziemas koncertzālē būs skatāma Ināras Liepas ceļojošā
Leļļu mākslas muzeja krājumu izstāde.
16. un 17.decembrī Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā tradicionāli norisināsies Ziemassvētku tirdziņš. Savukārt no
16. līdz 23.decembrim Siguldas novada
Tūrisma informācijas centra veranda
pārtaps par pasta staciju „Viktora vēstules”, kur ikviens varēs darināt savu īpašo
Ziemassvētku apsveikumu.
Ziemas koncertzāles atklāšanas dienā,
16.decembrī,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem vēstuļu
rakstīšana – bez maksas (jāapmaksā
pasta izdevumi).

Ziemas koncertzāles pasākumu programma
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā

16. un 17.decembrī
no plkst.11.00 līdz 18.00
16.–23.decembrī
no plkst.12.00 līdz 18.00
16.decembrī plkst.12.00
16.decembrī plkst.15.00
16.decembrī plkst.19.00
17.decembrī plkst.12.00
17.decembrī plkst.13.00
17.decembrī plkst.18.00
18.decembrī plkst.17.00
19.decembrī plkst.18.00
20.decembrī plkst.17.00

21.decembrī plkst.17.00
22.decembrī plkst.18.00
22.decembrī plkst.19.30
23.decembrī plkst.16.00
23.decembrī plkst.19.00
25.decembrī plkst.14.00
25.decembrī plkst.18.00
26.decembrī plkst.17.00
*Biļetes cena – 5 eiro, ar

Ziemassvētku tirdziņš
Ziemassvētku apsveikumu pasta stacija „Viktora vēstules”
Siguldas novada Tūrisma informācijas centra verandā
Pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” koncerts
Muzikāla leļļu izrāde bērniem „Kauliņ, kociņ, knikt – Ziemassvētki!”
Andresa Rootsa (Andres Roots) un Raula Terepa (Raul Terep)
(Igaunija) koncerts „Ziemas blūzs”*
Siguldas pagasta pūtēju orķestra Ziemassvētku sveiciens
Biedrības „Cerību spārni” labdarības pasākums „Nāc kopā ar mums!”
Igo un Tomasa Kleina Ziemassvētku koncerts*
Ziemas kinozāles bērniem atklāšanas pasākums –
muzikāls stāsts „Olafa Ziemassvētki”, animācijas filmas
„Mūsu ome rullē” un „Bize un neguļa”
Koncerts senioriem „Ziemassvētki sabraukuši citu tautu kamanās”
kopā ar senioru deju kopām „Sniegaroze”, „Preilene” un „Dāmītes”
Ziemas kinozāle – filma „Ziemassvētku jampadracis”,
kā arī „Čaklo rūķu darbistaba” kopā ar pasākumu aģentūras
„Flamingos” rūķiem
Ziemas kinozāle – animācijas filmu programma bērniem,
kā arī „Čaklo rūķu darbistaba” kopā ar pasākumu aģentūras
„Flamingos” rūķiem
Bigbenda „Sigulda” un solistu Ineses Grestes
un Raimonda Eizenšmita koncerts „Reiz Ziemassvētkos”
Ziemas saulgriežu vakars kopā ar folkloras kopu „Senleja”
un Rīgas Danču klubu
Izrāde sākumskolas vecuma bērniem „Baltā grāmata”
Chris Noah koncertprogramma „What About Tomorrow”*
Ziemassvētku ballīte bērniem „Brīnumi notiek” kopā
ar Donaldu Daku, Deiziju, Mikiju, Balto lāci, Sniegbaltīti
un Ziemassvētku vecīti
Ģitāras virtuoza Mārča Auziņa soloprogramma „Viens”*
Siguldas Absolventu orķestra Ziemassvētku koncerts
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti un daudzbērnu ģimenes locekļiem – 3 eiro.

Siguldas pilsdrupu estrādē
uzstāsies leģendārā norvēģu grupa „A-ha”
Nākamā gada 17.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies visu laiku slavenākā Norvēģijas sintīpopa
grupa „A-ha”.

Nākamgad mūziķi dosies pasaules turnejā,
kurā akustiskais izpildījums mīsies ar kon-

certu sēriju „Electric Summer”. 17.jūlijā
grupa uzstāsies Siguldas pilsdrupu estrādē, piedāvājot klausītājiem gan laika pārbaudi izturējušos lielākos hitus jaunā skanējumā, gan pavisam jaunas kompozīcijas.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” kasēs,
biļetes cena – no 49 eiro.

Novadā iedegs Ziemassvētku egles
10.decembrī plkst.17.00 lieli un
mazi aicināti uz Ziemassvētku egles
iedegšanu Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.
Programmā „Jautrās ziemas dziesmas
Siguldā” novadniekiem un viesiem svētku sajūtu palīdzēs uzburt jautrās sniegpārsliņas no „Kašera sapņu fabrikas”,
kā arī viena no atraktīvākajām džezfanka grupām „Very Cool People” un solisti

Evilena Protektore un Ivo Grīsniņš-Grīslis. Koncertā būs dzirdamas klasiskās
Ziemassvētku melodijas dzīvespriecīgās,
jautrās un oriģinālās aranžijās.
12.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku
egles iedegšanas pasākums notiks Mores pagastā. Dalībnieki kopā ar rūķiem
varēs meklēt visskaistāko eglīti, darboties radošajās darbnīcās, iet rotaļās un
piedalīties citās aktivitātēs.
Dalība – bez maksas.

„Baltais Flīģelis” aicina
uz pasākumiem decembrī
l 2.decembrī no plkst.11.00 līdz 13.30
lielus un mazus aicina tradicionālās
Rūķu mākslas darbnīcas. Plkst.14.00
Teātra studijas audzēkņi aicina uz Santa Krusa izrādi „Aizburtais sniegs”
(režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece) par
mazajiem meža resgaļiem rūķiem un
zaķēniem, kuru nedarbu un pāridarījumu dēļ Ragana Ziemassvētkos aizbur
no meža visu sniegu, bet vienu no rūķēniem pārvērš par ledus kluci. Kā atgūt
sniegu, kā glābt rūķīti? Vajadzēs lielu
drosmi un uzdrīkstēšanos, lai dotos uz
lielo Raganu balli…
l 3.decembrī plkst.12.30 „Ziemassvētkus gaidot” – pirmajā Adventē Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks
tradicionālais Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” audzēkņu koncerts, kurā piedalīsies Siguldas Jauniešu kamerorķestris,
stīgu instrumentu spēles audzēkņi un
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” koris un solisti.
l 9.decembrī plkst.17.00 aicinām ģimenes ar bērniem uz lielo Ziemassvētku
burtošanu „Es esmu Sigulda!” koncertzālē „Baltais Flīģelis”. Spēlēsimies

ar burtiem, zilbēm, stāstiem un sajūtām, kuras veido Siguldas aizrautību,
kā arī tiksimies ar lieliem un maziem
īsteniem siguldiešiem. Pasākuma laikā
skatītājus pārsteigs dažādas aktivitātes,
kārumu lāde, kā arī īpašais Ziemassvētku smaržu kokteilis. Aicināti piedalīties
visu vecumu bērni un viņu vecāki!
Biļetes cena – no 4 līdz 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide.
l 12.decembrī plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā notiks ikgadējais Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
l Decembrī ikviens tiek aicināts aplūkot
Mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņu
darbu izstādi „Ziema” (pedagogs Raits
Tikums) un grafikas darbu izstādi. Līdz
10.janvārim apskatāma mākslinieces
Ināras Garklāvas darbu izstāde. Jauna
izstāde ar vides mākslinieces un datorgrafiķes Artas Mucenieces gleznām būs
apskatāma no 15.decembra. Izstādes atklāšana notiks piektdien, 15.decembrī,
plkst.17.00.
Ieeja pasākumos – bez maksas.

Izsludināts kultūras un izklaides
pasākumu mērķprogrammas
finansēšanas konkurss
Lai atbalstītu mākslinieciski kvalitatīvu un publiski pieejamu kultūras
un izklaides pasākumu rīkošanu,
Siguldas novada pašvaldība aicina pieteikties novada kultūras un
izklaides pasākumu finansēšanas
konkursam.
Festivālu finansēšanas mērķprogramma šogad paplašināta, dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu
daudzveidīgāka satura kultūras un izklaides pasākumiem. Atbalsta gadījumā ir iespējams saņemt finansējumu,
kas nepārsniedz 50% no kopējām pasākumu izmaksām.
Interesenti aicināti iepazīties ar mērķprogrammas nolikumu un vērtēšanas
kritērijiem un nepieciešamos dokumentus līdz 15.decembrim iesniegt Siguldas

novada Kultūras pārvaldē Raiņa ielā 3,
un nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi pasvaldiba@sigulda.lv. Tie, kuri dod
priekšroku elektroniskai komunikācijai, minētos dokumentus, kas parakstīti
ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu, var nosūtīt uz e-pasta adresi
pasvaldiba@sigulda.lv.
Savukārt līdz 15.decembrim turpinās
pieteikumu iesniegšana pašvaldības izsludinātajā kultūras projektu finansēšanas konkursā, kura mērķis ir atbalstīt
kultūras pasākumu, kultūrvēsturiskā
mantojuma izpētes un popularizēšanas
procesu, kultūrizglītības, iespieddarbu
un mūzikas ierakstu izdošanas projektus, kuru realizācija notiek Siguldas
novadā un kuru rezultāti ir nozīmīgi
novada kultūrvides pilnveidošanā un
kultūras aktivitāšu veicināšanā.

SABIEDRĪBA
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Tuvāko gadu laikā Siguldas senioriem
Īpašie piedāvājumi
Ūdens atrakciju un atpūtas parkā būs jauna tikšanās vieta
Siguldas Sporta centrs piedāvā īpašas
atlaides Ūdens atrakciju un atpūtas
parka apmeklējumam
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
un daudzbērnu ģimenēm, kuras ir reģistrētas Siguldas novada Daudzbērnu
ģimeņu reģistrā, kā arī aicina izmantot
īpašos ģimeņu piedāvājumus.
Skolēnu ziemas brīvlaikā no 27.decembra līdz 5.janvārim Ūdens atrakciju un
atpūtas parks darbdienās strādās no

plkst.12.00 līdz 22.00 un brīvdienās no
plkst.9.00 līdz 22.00.
Tuvojoties svētkiem, Siguldas Sporta
centrs piedāvā iespēju iegādāties Zelta
klienta karti, kas nodrošina neierobežotu
Spēka zāles, peldbaseina un Ūdens atrakciju un atpūtas parka apmeklējumu un
mēneša abonementus. Pieejamas arī dāvanu kartes Siguldas Sporta centra, Fischer
Slēpošanas trases un Siguldas Pilsētas
trases apmeklējumam. Biļetes pieejamas
tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv.

Siguldas Sporta centra peldbaseina darba laika izmaiņas
No novembra veiktas izmaiņas peldbaseina darba laikā. Turpmāk tas būs atvērts darbdienās no
plkst.7.00 līdz 22.00, brīvdienās no plkst.8.00 līdz 22.00.
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās Siguldas Sporta centrā būs saīsināts darba laiks:
• 24.decembrī no plkst.8.00 līdz 18.00 strādās peldbaseins un Spēka zāle, no plkst.9.00 līdz 18.00 – Ūdens
atrakciju un atpūtas parks;
• 25.decembrī – brīvdiena;
• 31.decembrī no plkst.8.00 līdz 18.00 strādās peldbaseins un Spēka zāle, no plkst.9.00 līdz 18.00 – Ūdens
atrakciju un atpūtas parks;
• 1.janvārī no plkst.12.00 līdz 22.00 strādās peldbaseins, Spēka zāle un Ūdens atrakciju un atpūtas parks.

Bezmaksas sporta nodarbības
turpināsies arī decembrī
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā „Esi vesels Siguldas novadā!” arī
decembrī Siguldas novadā turpināsies
bezmaksas sporta nodarbības.
2.decembrī plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un
plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā –
ciguna nodarbības pie treneres Fanijas Šitcas.
16.decembrī plkst.8.30 Allažu Sporta
centrā, plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā, plkst.11.30 Mores pagasta Tautas
namā notiks Anitas Baumanes vadītie izturības un koordinācijas treniņi.
2. un 16.decembrī plkst.9.00 Siguldas
Sporta centrā trenere Evita Berce vadīs
spēka un kardio treniņus.

9. un 23.decembrī plkst.9.00 visi aicināti
uz nūjošanas nodarbību kopā ar Faniju
Šitcu. Pulcēšanās pie Siguldas Sporta
centra.
Līdz ar sniega sezonas atklāšanu Fischer
Slēpošanas centrā gan lieliem, gan maziem būs iespēja apgūt distanču slēpošanu
pie profesionāliem treneriem. Nodarbības
tiek organizētas, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!” un Siguldas
novada pašvaldībai.

Godināti apbalvojumu „Goda novadnieks”
un „Gada cilvēks” laureāti
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
l Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Vaira Karlsone – par novada bērnu lasītprasmes
veicināšanu un ieguldījumu ģimeņu lasīšanas veicināšanā, īstenojot programmu
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”;
l SIA „Impresso” komanda – par aktīvās atpūtas piedāvājuma attīstīšanu
Siguldā, izveidojot futbolgolfa parku;
l SIA „Siguldas tauriņi” komanda –
par Tropu tauriņu mājas izveidi Siguldā;
l SIA „R.D.A.” komanda – par atbalstu labdarības pasākuma „Kalniešu
spēles” norisē četru gadu garumā, kā arī
par palīdzību grūtībās nonākušiem novadniekiem;
l biedrības „Nāc gaismā” komanda – par atbalsta pasākumu īstenošanu

Siguldas novada ģimenēm un labdarības
popularizēšanu sabiedrībā;
l biedrības „Cerību spārni” komanda – par sociālā pakalpojuma „Atelpas
brīdis” nodrošināšanu, sniedzot atbalstu
vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti;
l VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange – par Siguldas novada satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, rekonstruējot tiltu pār Gauju;
l Dzintra Bumbule – par aktīva dzīvesveida popularizēšanu un nodrošināšanu
Siguldas novada senioriem un brīvprātīgo darbu pensionāru biedrības „Sigulda”
valdē;
l Jēkabs Janovs – par sadarbību ar
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centru jauna slēpņošanas maršruta „Siguldas alas” izstrādē.

16.novembrī Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics un priekšsēdētāja vietniece
Līga Sausiņa tikās ar Siguldas pilsētas senioriem, lai pārrunātu iespējas
nodrošināt atbilstošas telpas senioru
nodarbībām un pasākumiem.

Nodarbību centrs „Namiņš” Oskara
Kalpaka ielā 9, kur pašlaik tiekas pilsētas seniori, kļuvis ne vien par šauru,
bet arī prasa arvien lielākus ieguldījumus tehniskā stāvokļa uzlabošanai,
turklāt ēka atrodas uz privātīpašnieka
zemes. Tāpēc Siguldas novada pašvaldības vadība iepazīstināja seniorus ar
priekšlikumu tuvāko gadu laikā pārcelt pulcēšanās vietu uz Pakalpojumu

centra ēku Raiņa ielā 3, ko pilsētas
seniori arī atbalstīja. Līdz tam pašvaldība turpinās nodrošināt seniorus
ar telpām nodarbību centrā „Namiņš”
un organizēs tajās neatliekamos remontdarbus.
Siguldas novada pašvaldībā ir izstrādāta attīstības vīzija, kas paredz, ka
pašreizējā Pakalpojumu centra ēka
Raiņa ielā 3 tuvāko gadu laikā tiks
pārveidota un paplašināta, lai tā kļūtu
par vietējās kopienas pulcēšanās vietu,
kur vienlīdz labi justos un brīvo laiku
pavadītu gan bērni un jaunieši, gan seniori. Tāpat plānots, ka ēkā atradīsies
Siguldas novada bibliotēka, Siguldas
novada Jaunrades centrs, darbu turpinās pašvaldības Pakalpojumu centrs.

Pie Siguldas poliklīnikas speciālistiem
var pierakstīties elektroniski
Elektroniskais pieraksts pieejams
pie Siguldas poliklīnikas traumatologa-ortopēda, urologa, endokrinologa, oftalmologa, diviem ķirurgiem,
neirologa, psihiatra, otolaringologa
un ginekologa.
Lai izmantotu elektroniskā pieraksta iespēju, pacientam ir nepieciešams reģistrēties tīmekļa vietnē www.piearsta.lv.

Pēc tam pieejama ārsta un pieņemšanas
laika izvēle, kam seko e-pieraksta formas
aizpildīšana un apstiprināšana. Veiktais
pieraksts automātiski tiek nosūtīts uz
ārsta pieraksta kalendāru, savukārt pacients saņem apstiprinājumu uz norādīto
e-pasta adresi vai elektroniskā pieraksta
portālā. Elektroniski iespējams arī pierakstu atcelt, un ārsts automātiski tiks
informēts par izmaiņām.

Jūdažos tiks mainīts pasta nodaļas darbības modelis
VAS „Latvijas Pasts” informē, ka zemā
pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Siguldas pagasta Jūdažos no 1.decembra
tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju
reālajām vajadzībām. Turpmāk Jūdažos
pasta pakalpojumi tiks nodrošināti līdzši-

nējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā
Jūdažu Sabiedriskajā centrā katru darbdienu no plkst.13.30 līdz 14.30.
Tāpat kā līdz šim, Jūdažu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta un arī citi
pakalpojumi.

Aicina nelietot uzturā
Siguldas novada apkārtnē esošo avotu ūdeni
Siguldas novada pašvaldība veikusi vairāku Siguldas un apkaimes avotu ūdens
analīzes, lai noskaidrotu, vai tajos ir sastopamas veselībai kaitīgas baktērijas, un lai
noteiktu, vai šo avotu ūdens ir droši izmantojams pārtikā. Visos avotos, atskaitot Līvkalna avotu, konstatēta veselībai bīstamu
baktēriju klātbūtne, un iedzīvotāji aicināti
avotu ūdeni uzturā nelietot. Tā kā visi Siguldas novadā esošie avoti atrodas privāt-

personu īpašumā vai Dabas aizsardzības
pārvaldes pārraudzībā, pašvaldība, vienojoties ar zemes īpašniekiem, uzsāks brīdinājuma zīmju uzstādīšanu ar aicinājumu
ūdeni uzturā nelietot. Atgādinām: lai gan
analīžu rezultāti apliecina, ka ūdens paraugu ņemšanas brīdī baktērijas Līvkalna
avotā nav atrastas, tie var būt mainīgi, un
jau nākamajā dienā avotā veselībai bīstamās baktērijas var tikt atklātas.

Daudzbērnu ģimenes var saņemt atlaides
reģionālajos autobusos un vilcienos
Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir
tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena brauciena biļetes, kā arī 20% apmērā
no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var
saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda „3+ Ģimenes karti” un pasi, personas apliecību jeb ID karti

un skolēna apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus. Lai varētu saņemt atlaidi, daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas Sabiedrības integrācijas fondā. Abonementa
biļeti pasažieris var iegādāties pārvadātāja,
kas apkalpo konkrēto maršrutu, birojā vai
autoostas kasē. Abonementa biļeti vilcienam
var nopirkt stacijas kasē.
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Siguldas Valsts ģimnāzijai
2.vieta skolu reitinga kopvērtējumā
Pēc centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējuma
Siguldas Valsts ģimnāzija
Draudzīgā aicinājuma fonda
skolu reitingā Latvijas pilsētu ģimnāziju topā
ierindojusies godpilnajā 2.vietā.

Arī pagājušajā gadā
Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojās 2.vietā pilsētu ģimnāziju grupā un
jau
septiņus gadus nemainīgi
noturējusies Draudzīgā aicinājuma fonda skolu

reitinga pirmajā trijniekā, vairākkārt uzrādot augstāko vērtējumu eksāmenu rezultātu
kopvērtējumā.
Sabiedriskā organizācija
„Draudzīgā
aicinājuma
fonds” kopš 2009.gada
veido Latvijas skolu reitingu pēc centralizēto
eksāmenu rezultātiem,
strādājot ar Izglītības
un zinātnes ministrijas apkopoto datubāzi. Reitings tiek veidots,
vērtējot 12.klašu skolēnu centralizēto
eksāmenu rezultātus.

Mores pamatskolas aktivitātes
Mores pamatskolā šajā mācību gadā
aktīvi tiek īstenots Valsts izglītības
satura centra projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura
laikā skolā tiek realizētas mācību vizītes, tematiskas radošās dienas, nometnes, inovatīvas interešu izglītības
programmas, debašu klubs un citas
aktivitātes.
Skolā tiek piedāvātas 11 dažādu virzienu interešu izglītības programmas
(zīmēšana, rokdarbi, dabaszinības, kokapstrāde, sports, dejošana, dziedāšana, matemātika, ķīmija, ģeogrāfija un
valoda). Mācību procesa pilnveidošanai
skolā ir papildināts mācību materiāltehniskais nodrošinājums – iegādāts sporta
inventārs, planšetdatori, digitālās klavieres, iekārtota skolas teritorija mācību

stundu vadīšanai ārpus skolas telpām
un izveidota atpūtas telpa skolēniem
brīvā laika pavadīšanai.
Skolas padomes vecāku iniciatīvas rezultātā skolai tika piesaistīts ziedojums
600 eiro apmērā sporta inventāra iegādei, kā arī ziedoti 30 lietussargi – tie
novietoti abās skolas ēkās un paredzēti
skolēniem, kad lietus laikā nepieciešams
pārvietoties no vienas ēkas uz otru.
Izglītojamo padomes jaunieši aktīvi iesaistās skolas ikdienas dzīvē, organizējot dažādus pasākumus un aktivitātes
skolēniem, kā arī iesaistās Siguldas novada jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
aktivitātēs.

Aicina ziņot par apdraudējumu bērniem
Rūpējoties par Siguldas novadā dzīvojošo bērnu un ģimeņu veselību, drošību un labklājību, Siguldas novada Bāriņtiesa sadarbībā ar pašvaldības
Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļu, Pašvaldības policijas un Valsts
policijas speciālistiem aicina Siguldas novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem
un informēt attiecīgās iestādes par krīzes situācijām, kurās iesaistīti bērni, tostarp vardarbību, psiholoģiski vai sociāli degradējošiem apstākļiem
ģimenē vai citiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kuru risināšanā jāiesaistās
pašvaldības Sociālajam dienestam vai Bāriņtiesai.
Neatliekamās krīzes situācijās jebkurā
diennakts laikā lūgums sazināties ar
Siguldas novada Pašvaldības policiju,
zvanot uz tālruņa numuru 26160288,
vai Valsts policiju, zvanot uz tālruņa
numuru 110. Saņemot konkrētu informāciju, policijas darbinieki izvērtēs
nepieciešamību piesaistīt Bāriņtiesas
vai Sociālā dienesta pārstāvjus. Savukārt, ja iedzīvotāji vēlas ziņot par kādu
ar bērnu saistītu situāciju, kurai nav
neatliekams raksturs, var vērsties Bāriņtiesā Raiņa ielā 3, Siguldā, tās darba laikā:
• pirmdienās un ceturtdienās no
plkst.8.00 līdz 18.00;

• otrdienās un trešdienās no plkst.8.00
līdz 17.00;
• piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00.
Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Zane Krauze apmeklētājus pieņem
pēc iepriekšēja pieraksta pirmdienās un
ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 13.00 un
no plkst.14.00 līdz 18.00.
Lai uzlabotu iedzīvotāju informētību
jautājumā par kārtību, kā rīkoties krīzes situācijā saistībā ar bērniem, plānots, ka Siguldas novada pašvaldības
Sociālais dienests sadarbībā ar Bāriņtiesu un Pašvaldības policiju 2018.gadā
izdos bukletu par bērnu tiesību aizsardzību Siguldas novadā.

Ziņas īsumā
Aizvadīta vērienīga
metodiskā konference
Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājusies
vērienīga metodiskā konference „Dziļā
mācīšanās – ceļš uz kompetencēs balstītu
izglītību”, kas pulcēja nebijušu skaitu pedagogu – kopumā tajā piedalījās 318 dalībnieki no 57 Latvijas izglītības iestādēm.
Skolotāja piedalās Eiropas konferencē
Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja
Ināra Vimba piedalījusies „eTwinning”
Eiropas konferencē Maltā, kur kopā ar
500 pedagogiem no visām Eiropas valstīm
diskutēja par skolēnu iespējām iekļauties
sabiedrības dzīvē un prezentēja Siguldas
pilsētas vidusskolas realizētos „eTwinning” projektus.
Siguldas 1.pamatskolā
popularizē ekoloģisko dzīvesveidu
Ekoskolu Rīcības dienu laikā Siguldas
1.pamatskolas 1.–9.klašu skolēni piedalījās radošā darbnīcā, izgatavojot atkārtoti
lietojamu maisiņu no lietota T-krekla. Tagad katram skolēnam ir savs maisiņš iepirkumiem, maiņas apaviem, sporta tērpam
vai citām vajadzībām.
Laurenču sākumskolā
sacenšas par skolas Lāčplēša titulu
Laurenču sākumskolā skolēni sacentās
roku saliekšanā un iztaisnošanā balstā
guļus (meitenēm – uz vingrošanas sola,
zēniem – uz grīdas), lai iegūtu stiprākā
Lāčplēša titulu. Atsevišķās klašu grupās
sacensība bija sīva un visu izšķīra vingrinājuma tehniskais izpildījums. Katrā
klašu grupā tika apbalvoti stiprākie gan
meiteņu, gan zēnu konkurencē. 3.klašu
grupas skolēnam Edvardam Demidovam
izdevās uzstādīt skolas rekordu – tehniski
pareizi izpildītas 100 reizes.
Bērnudārzs „Ieviņa”
piedalījies ekoskolu Rīcības dienās
Bērnudārza „Ieviņa” bērni un pedagogi
īstenoja vairākas Rīcības dienu aktivitātes, izveidojot no dabas materiāliem
ekotransportlīdzekļu izstādi „Iebrauc rudenī!”, gatavojot plakātus ar videi draudzīgiem uzsaukumiem, kā arī rakstot
ieteikuma vēstuli pašvaldībai un dodoties
ielās, aicinot līdzcilvēkus ikdienā izmantot videi draudzīgu pārvietošanos, tā mazinot autotransporta ietekmi uz klimata
pārmaiņām.

Aktivitātes bērnudārzā „Pasaciņa”
Bērnudārzā „Pasaciņa” notika Talantu diena, kuras laikā bērni demonstrēja
prasmes skrituļslidošanā, baletā, dziedāšanā un bungu spēlēšanā. Savukārt vecāko grupu bērni jau otro mēnesi apgūst
centra „Dardedze” izstrādāto preventīvi
izglītojošo „Džimbas drošības programmu”, kas māca bērniem drošības iemaņas
saskarsmē ar citiem cilvēkiem un rīcību
dažādās situācijās.
Latvijas dzimšanas dienas mēnesis
bērnudārzā „Ābelīte”
Latvijas dzimšanas dienas noskaņās novembrī ikvienā bērnudārza „Ābelīte” grupiņā tika akcentēta patriotiskā audzināšana
un savas valsts mīlestība. Visas grupiņas
Latvijai kā dāvanu svētkos darināja smilšu
gleznas, kuras ik dienu priecē visus iestādes
bērnus, vecākus un pedagogus.
Labo darbu nedēļa bērnudārzā „Saulīte”
Jau trešo gadu bērnudārza „Saulīte” vecāki, bērni un darbinieki piedalījās Labo
darbu nedēļā, kuras laikā vāca segas,
dvieļus un palagus, kā arī gādāja dzīvnieku barību dzīvnieku patversmes „Ulubele”
suņiem un kaķiem. Īpaši centīgi šogad bija
„Rūķu skolas” bērni, vecāki un skolotājas.
„Kastanīša” bērni iet ķekatās
un izzina novada iestādes
Siguldas novada Jaunrades centra pirmsskolas grupas „Kastanītis” mācību procesa pamatā ir latvisko vērtību saglabāšana, tāpēc bērni Mārtiņu nedēļā devās
ķekatās, nesot gaismu uz Siguldas novada
bibliotēku un bērnudārzu „Pasaciņa”. Savukārt Latvijas svētkus mazie „kastanīši”
gaidīja, iepazīstoties ar pašvaldības darbu
un apmeklējot pašvaldības iestādes – Pakalpojumu centru, Tūrisma informācijas
centru, Siguldas novada bibliotēku, kā arī
viesojoties pie tautas lietišķās mākslas
studijas audējām.
Jaunrades centrs
aicina uz „Dronu skolu”
Siguldas novada Jaunrades centrs uzsācis
bezmaksas interešu izglītības „Dronu skola” nodarbību ciklu, ko vada siguldietis Agris Tabaks. Nodarbības notiek sestdienās
plkst.11.00 gan Raiņa ielas 3 hallē, gan Siguldas novada Jaunrades centra tehniskās
jaunrades telpās Skolas ielā 3. Dalība nodarbībās – bez maksas.

Bērnudārzu ēdienkartē iekļauti augļi un dārzeņi
No novembra Siguldas novada bērnudārzos programmas „Piens un
augļi skolai” laikā bērniem papildus
ierastajām ēdienreizēm tiek nodrošināti augļi un dārzeņi.
Eiropas Komisijas finansētā programma
jau iepriekš īstenota skolās, bet šis ir
pirmais gads, kad augļi un dārzeņi papildus ikdienas maltītei tiek nodrošināti
arī pirmsskolas vecuma bērniem. Programmas laikā bērnudārziem tiek nodro-

šināti vietējie augļi un dārzeņi, tādējādi
ne tikai papildinot bērnu uzturu ar papildu vitamīnu devu, bet arī veicinot veselīgas ēšanas paradumus.
Bērnudārzos no 1.oktobra papildus
ēdienreizēm tiek nodrošināti arī piena
produkti. Gan piena produkti, gan augļi
un dārzeņi tiek dalīti katrā mācību nedēļā trīs reizes.
Augļus, dārzeņus un piena produktus
bez maksas trīs reizes mācību nedēļā saņem arī 1.–9.klašu skolēni.
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Kultūra
2.decembrī

16.–26.decembrī
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

17.decembrī
plkst.14.00
Allažu pagasta
Tautas namā

plkst.11.00–13.30
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Rūķu darbnīcas ģimenēm ar bērniem.
Ieeja – bez maksas

2.decembrī

Teātra studijas audzēkņu pirmizrāde
„Aizburtais sniegs” (Santa Krusa).
Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieeja – bez maksas

plkst.14.00
Bērnu literatūras
nodaļā

Siguldas novada Kultūras centra
vidējās paaudzes deju kolektīva
„Dūka” koncerts. Ieeja – bez maksas

22.decembrī

plkst.14.00
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

2.decembrī

plkst.17.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

3.decembrī

plkst.12.30
Siguldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

3.decembrī

plkst.15.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

8.decembrī

plkst.16.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

9.decembrī

plkst.12.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

9.decembrī

plkst.14.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

9.decembrī

plkst.17.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

10.decembrī

plkst.17.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

11.decembrī

plkst.10.00
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

12.decembrī

plkst. 10.00
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

12.decembrī
plkst.15.00
Turaidas
muzejrezervātā

12.decembrī
plkst.18.00
Mores pagastā

14.–22.decembrī
Turaidas
muzejrezervātā

15.decembrī

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Adventes laika ieskaņas koncerts
„Ziemassvētkus gaidot”. Piedalās
Siguldas Jauniešu kamerorķestris
un Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” koris un solisti.
Ieeja – bez maksas
Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīva
„Purenīte” ziemas noskaņas koncerts
„Ziemassvētki ir ceļā”. Ieeja – bez maksas
TLMS „Vīgrieze” darbu izstādes
„Vīgriezes egļu stāsti” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Biedrības „Aicinājums Tev” labdarības
koncerts „Skaņu putenī”.
Uzstāsies Anita Zambare un
Helvijs Kārkliņš, Ieva Svētiņa un Co,
bērnu vokālā grupa „Zibsnis”, deju grupa
„Jautrie zābaciņi”, senioru deju kopa
„Preilene” un „Sniegaroze”, kā arī Valda
un Dainis Garūti. Informācija
par pasākumu un transporta pieteikšana
cilvēkiem ar invaliditāti (līdz 7.decembrim),
zvanot uz tālruņa numuru 26421634.
Ieeja – bez maksas
Radošās darbnīcas Ziemassvētku
noskaņās: piparkūku cepšana, zvaigžņu
rakstu veidošana aplikācijās, zvaigžņu
rotu gatavošana no salmiem, maskošanās,
spēles, rotaļas un dejas. Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku burtošana „Es esmu
Sigulda”. Ieejas maksa – no 4 līdz 6 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide
Ziemassvētku egles iedegšana
kopā ar grupu „Very Cool People”
Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
„Ziemassvētkus gaidot”, kurā būs iespēja
klausīties Ziemassvētku rūķu stāstus,
veidot Ziemassvētku grāmatas
un sniegpārsliņas. Ieeja – bez maksas
Tematiskais pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem „Ziemassvētkus gaidot”,
kurā būs iespēja klausīties Ziemassvētku
rūķu stāstus, veidot Ziemassvētku grāmatas
un sniegpārsliņas. Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku ieskaņas koncerts,
kurā piedalās Mūzikas un Teātra
nodaļas audzēkņi un pedagogi.
Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku egles iedegšana.
Notiks radošās darbnīcas.
Ieeja – bez maksas
Izglītojoša programma „Ziemassvētki
Turaidas muižā” skolēnu grupām.
Plašāka informācija un pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 26572142
Koncertprogramma „Pieci Amerikā”.
Biļetes cena – no 6 līdz 12 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide

18.decembrī

plkst.12.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

22.decembrī

plkst.18.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

23.decembrī

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Ziemas koncertzāles pasākumi
un darbnīcas. Plašāka programma –
5.lappusē
Senioru pēcpusdiena ,,Ziemassvētku laiks”.
Ieeja – bez maksas
Radošās aktivitātes „Gaišo domu karuselis”.
Ieeja – bez maksas
Siguldas novada senioru Ziemassvētku
pasākums „Brīnumi notiek, vajag tikai
ticēt!” kopā ar iluzionistu Dmitriju Bubinu.
Ierašanos apstiprināt līdz 20.decembrim,
zvanot uz tālruņa numuru 26308518
Alfonam vai 29105303 Rutai (vakaros).
Ieeja – bez maksas
Koncerts „Pāri tuksnesim uz zvaigznēm”.
Pasaules tautu Ziemassvētku dziesmas
izpildīs Evita Zālīte, Ieva Nīmane
un Ilze Grunte. Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku koncerts „Ir spožums
kāds tuvāks”. Piedalās Valts Pūce,
Laima Jansone, Agnese Rakovska,
Jānis Aišpurs, zēnu koris un īpašie viesi.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro

Izstādes
Līdz 31.janvārim
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

1.–12.decembrī
Jūdažu bibliotēkā

1.–15.decembrī
Allažu pagasta
bibliotēkā

1.–16.decembrī
Siguldas novada
bibliotēkas lasītavā

1.–29.decembrī
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

1.–30.decembrī
Bērnu literatūras
nodaļā

1.–30.decembrī

Siguldas novada
bibliotēkas izstāžu telpā

2.–31.decembrī
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

4.–18.decembrī
Bērnu literatūras
nodaļā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

15.–31.decembrī
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

18.–30.decembrī
Siguldas novada
bibliotēkas lasītavā

2.decembrī

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

2.decembrī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

Grafiķes Ināras Garklāvas darbu
izstāde „Saulgrieži”
Literatūras izstāde
„Mans laiks ir mana dzīve”.
Rakstniekam Andrejam Upītim – 140
Literatūrzinātniecei, folkloristei,
politiķei, bijušajai Latvijas Valsts
prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai veltīta
materiālu izstāde
Izstāde „Siguldas novada bibliotēka
90 gados”
Izstāde par Ziemassvētkiem
„Adventes laiks”
Literatūras izstāde „Lasi un vērtē
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017”
grāmatas”
Novadpētniecības izstāde
„Siguldas novada bibliotēkas stāsts”
Mākslas nodaļas vecāko klašu
audzēkņu darbu izstāde „Ziema”
(pedagogs Raits Tikums)
Tematiska izstāde par zvēru dzīvi ziemā
„Zaķēns mežā ezi sauc”

plkst.10.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā
plkst.11.30
Mores pagasta
Tautas namā

9.decembrī

plkst.18.00
Siguldas Sporta skolā

10.decembrī

plkst.15.00
Siguldas Sporta skolā

10.decembrī

plkst.17.00
Siguldas Sporta skolā

13.decembrī

plkst.15.00
Siguldas Sporta centrā

16.decembrī

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

16.decembrī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

16.decembrī

plkst.10.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

16.decembrī

plkst.10.00
Siguldas Sporta centrā

16.decembrī

plkst.10.00
Allažu Sporta centrā

16.decembrī
plkst.11.30
Mores pagasta
Tautas namā

Izstāde „XXI gadsimta eksistenciālais
romantiķis”. Dzejniekam un tulkotājam
Edvīnam Raupam – 55

plkst.17.00
Siguldas Sporta skolā

8.–21.decembrī

TLMS „Vīgrieze” darbu izstāde
„Vīgriezes egļu stāsti”. Izstāde aplūkojama
darbdienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00

plkst.10.00
Siguldas Sporta centrā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Literatūras izstāde „Latviešu spēka zīmes”

26.decembrī

11.–23.decembrī

Ziemassvētku tematikai veltītā literatūras
izstāde „Mani sapņu Ziemassvētki”

11.–22.decembrī

Bērnu literatūras nodaļā

12.–30.decembrī
Jūdažu bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Ziemassvētkus gaidot”

Bezmaksas spēka un kardio treniņš

Bezmaksas ciguna nodarbība

Bezmaksas ciguna nodarbība
Siguldas novada skolu atklātās sacensības
basketbolā D grupai

Bezmaksas nūjošanas nodarbība
plkst.9.00
pie Siguldas Sporta centra

5.–29.decembrī

Siguldas pagasta
Kultūras nama
izstāžu zālē

Bezmaksas ciguna nodarbība

9.decembrī

Izstāde „Mīlestībā radītais dzīvo mūžīgi”.
Rakstniecei un esejistei
Zentai Mauriņai – 120

Siguldas novada
bibliotēkas abonementā

Ziemassvētkiem veltīta izstāde
„Sirds siltuma un mīlestības svētki”

2.decembrī

5.–29.decembrī

Siguldas novada
bibliotēkas abonementā

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

2.decembrī

plkst.9.00
Siguldas Sporta skolā

grafikas darbu izstāde „Pilsēta”
(pedagoģe Agita Zālīte)

„Laiks ir vienmēr labs, tikai mainīgs”.
Rakstniecei Zentai Mauriņai – 120

Sports

5.decembrī

Līdz 12.decembrim Mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņu
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

15.–22.decembrī

16.decembrī
17.decembrī

Maxibasket čempionāts, K55+ grupa.
Sigulda–Aizkraukle
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U16.
Sigulda–Krāslava
Latvijas Jaunatnes basketbola U17
superlīga. Sigulda–Rīga/Jugla
Vieglatlētikas sacensības U10 grupai
„Cerību starti”
Bezmaksas izturības
un koordinācijas nodarbība
Bezmaksas spēka un kardio treniņš
Bezmaksas izturības un koordinācijas
nodarbība
15.Siguldas atklātais
čempionāts badmintonā
Novusa turnīrs pieaugušajiem
Bezmaksas izturības
un koordinācijas nodarbība
Latvijas Jaunatnes basketbola U17
superlīga. Sigulda–BJBS „Rīga/Rīdzene”
15.Siguldas atklātais
čempionāts badmintonā

23.decembrī
plkst.9.00
pie Siguldas
Sporta centra

plkst.9.30
Siguldas Sporta centrā

26.–28.decembrī
Siguldas Sporta skolā
un Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nūjošanas nodarbība

Ziemassvētku volejbola turnīrs
Starptautiskais basketbola turnīrs
jauniešiem „Ziemassvētku kauss 2017”

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī
Nākamais izdevums 22.decembrī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 25 jaundzimušie – 10 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi: Dārta, divas Emīlijas, divas Esteres, Samanta, Kristena, Sofija, Stefānija,
Viktorija, divi Edvardi, Uldis, Raido, Rafaels, Vigo, Miķelis, Emīls, Alekss, Reinis, Olivers, Adrians,
Ričards, Alberts, Krišjānis.
Reģistrētas astoņas laulības, no tām divas baznīcā.

