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Pašvaldība ir gatava
ielu un ceļu
uzturēšanai ziemā

Vairāk nekā 200 priekšrocību
un atlaižu Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem

Siguldas pils kompleksā
durvis vērs
Ziemas koncertzāle

Svinot Latvijas simtgadi, godināti
Siguldas novada Goda un Gada novadnieki
„Kas man, tev, mums esi tu, Latvija?
Ojārs Vācietis atbildētu, rakstot: „Šo
pašu svētāko Tu neaizmirsti: vai celies
debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats
satiecies ar pretinieku – Tu esi Latvija!”
Bet es atbildētu: Tu esi Latvija ar mūsu
tēvu tēvu spēku, kas īstenoja sapni par
brīvu Latviju. Ar spēku, kas vienā mirklī
no sapņotāja un valsts dibinātāja kļuva
par uzvarošu cīnītāju, kas gatavs celties
vienmēr. Tu esi Latvija ar svēto uzdevumu dziļi apziņā, ko klusi zvēr asinsbalss.
Tu esi tikai turpinājums mūsu tēvu tēvu
ieliktajiem pamatiem sirdī būt pilsoņiem
un patriotiem. Klusībā, bez lieka trokšņa un bravūras. Tu esi Latvija ar brīvu
un lepnu tautu, kas pēc plašajiem vēstures ceļiem tur savu likteni savās rokās.
Tu esi mana, tava, mūsu Latvija! Dievs,
svētī Latviju!” valsts proklamēšanas

100.gadadienas svinīgā pasākuma atklāšanā sacīja Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Siguldas novada pašvaldības domes augstāko apbalvojumu „Goda novadnieks”
par mūža ieguldījumu mūzikas pedagoga
darbā un kultūrvēsturiskā mantojuma
apkopošanā un popularizēšanā pasniedza
muzikoloģei Dainai Samtai, kura Siguldas Mākslu skolā strādā jau 56 gadus un
ir iedibinājusi tradicionālo „Zēnu koncertu” Māmiņdienā, kas norisinās jau 50 gadus. Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei,
pedagoģe veikusi pētījumu par Siguldu
18. un 19.gadsimtā – grāmata „Bēthovens
un Sigulda” vēsta par Siguldai nozīmīgo
grāfu fon Braunu dzimtas dzīvi un tās likteņiem, apliecinot tiešo saikni ar diženo
komponistu Ludvigu van Bēthovenu.
Turpinājums 7.lpp.

Tiks paaugstināts nekustamā īpašuma
nodoklis īpašumiem,
kuros nav deklarētu iedzīvotāju
Siguldas novada pašvaldības budžetu galvenokārt veido ieņēmumi no deklarēto
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (80,5% no kopējiem ieņēmumiem) un nekustamā
īpašuma nodokļa (7,5% no kopējiem ieņēmumiem), kas ļauj pašvaldībai veikt investīcijas novada attīstībā – izglītībā, kultūrā, sportā, novada ielu un ceļu sakārtošanā, kā arī veselības un sociālās aprūpes infrastruktūrā, sabiedriskajā kārtībā
un kultūras vēstures mantojuma saglabāšanā.
Lai veiktu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu
un neatliekamos remontdarbus, nodrošinātu
novada teritorijas apsaimniekošanu, ielu apgaismojumu, pašvaldība izlieto vairāk nekā
8% no kopējiem budžeta ieņēmumiem, kas ir
līdzvērtīgi deklarēto iedzīvotāju nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumiem. Tādējādi jaunu projektu uzsākšana, ielu asfaltēšana, kā
arī citu projektu realizēšana notiek galvenokārt par tiem līdzekļiem, kurus pašvaldība
saņem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Īpašumiem,
kuros nav deklarēti iedzīvotāji,
nodoklis pieaugs 7,5 reizes

Lai pašvaldība arī turpmāk varētu kvalitatīvi attīstīt novada infrastruktūru
un nodrošināt tās uzturēšanu, ir apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”, kas paredz,
ka daudzdzīvokļu namu dzīvokļiem un
privātmājām, kurās no 2019.gada 1.jan-
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18.novembrī kultūras centrā „Siguldas devons” norisinājās Latvijas Republikas
proklamēšanas 100.gadadienai veltīts pasākums „Tā mana daļa gadsimta”, kura
laikā tika godināti supervaroņi – apbalvojumu „Siguldas novada Goda novadnieks” un „Siguldas novada Gada novadnieks” ieguvēji. Savukārt Pateicības saņēma novadnieki, par kuru ziedojumiem virs bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”
11.novembrī pacelts monumentāls Latvijas karogs.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pasniedza Siguldas
novada ģerboņa sudraba piespraudi un pašvaldības domes Atzinības rakstu apbalvojuma „Goda novadnieks” saņēmējai Dainai Samtai par mūža ieguldījumu mūzikas
pedagoga darbā un kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanā un popularizēšanā.

2019.GADĀ SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
MAINĪS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APRĒĶINU TIEM NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM,
KUROS LĪDZ 2019.GADA 1.JANVĀRA PLKST.00.00
NEBŪS DEKLARĒTA NEVIENA PILNGADĪGA PERSONA
Priekšrocības
Siguldas novadā deklarētajiem:
l ID karte ar 210 piedāvājumiem
l Bezmaksas transports astoņām iedzīvotāju grupām
l Sociālie pabalsti
l Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides līdz 90%
l Profesionālās izglītības maksas atlaides
l Uzņemšana bērnudārzos un skolās
l Aukļu un privāto bērnudārzu līdzfinansējums
l Atlaide bērnu un skolēnu ēdināšanai
l Jaundzimušā piedzimšanas pabalsts
l Pediatra konsultācijas Siguldas slimnīcā
l Bezmaksas laulību ceremonija
l Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma

Nekustamā
īpašuma
nodokļa likme
0,2–0,6%
Nekustamā
īpašuma
nodokļa likme
1,5%

DEKLARĒJIES SIGULDAS NOVADĀ BEZ MAKSAS,
IZMANTOJOT E-PAKALPOJUMU PORTĀLĀ WWW.LATVIJA.LV!
vāra plkst.00.00 nebūs deklarēta neviena
pilngadīga persona, līdzšinējās 0,2–0,6%
nodokļa likmes vietā tiks aprēķināta
1,5% likme no īpašuma kadastrālās vēr-

tības, kas ir aptuveni 7,5 reizes vairāk
nekā līdz šim.
Turpinājums 2.lpp.
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Pašvaldība ir gatava ielu
un ceļu uzturēšanai ziemā

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē
1.novembrī
l

Siguldas novada ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu saskaņā ar atklāta konkursa
rezultātiem veic SIA „DGR serviss”, savukārt gājēju ietvju, veloceliņu, skvēru un
citu pašvaldības teritoriju kopšanu un uzturēšanu nodrošina SIA „Hagberg”. Uzņēmumi apliecina, ka ir gatavi novada infrastruktūras uzturēšanai ziemā.

l

l

SIA „DGR serviss” ziemā nodrošina pašvaldības autoceļu, tiltu, ielu, stāvlaukumu un
sabiedriskā transporta pieturvietu ikdienas
uzturēšanu – sniega tīrīšanu un slīdamības
mazināšanu, atkarībā no laikapstākļiem,
pielietojot samitrinātas sāls tehnoloģiju, kaisot ielas ar smilts–sāls maisījumu, smilti vai
veidojot rievas apledojumā. Siguldas novada
ielu un ceļu ikdienas uzturēšana notiek prioritārā secībā, ņemot vērā autoceļu uzturēšanas klasi. Siguldas novadā visas ielas un ceļi
ir iedalīti trīs klasēs (B, C, D) atbilstoši satiksmes intensitātei. Ziemas laikā maģistrālajām jeb B klases ielām un ceļiem saskaņā
ar normatīvajiem aktiem no sniega jābūt attīrītiem līdz sešām stundām pēc snigšanas,
savukārt intensīvas snigšanas gadījumā ielu
attīrīšana no sniega jāveic 6–18 stundu laikā pēc snigšanas beigām, prioritāri notīrot
pašvaldības ielas un ceļus, pa kuriem pārvietojas sabiedriskais transports un notiek
skolēnu pārvadājumi.
SIA „Hagberg” ziemā nodrošina pašvaldības ietvju, veloceliņu un trotuāru ikdienas
uzturēšanu – sniega tīrīšanu un kaisīšanu
ar pretslīdes materiālu. Uzņēmums veic
arī sabiedriskā transporta – pilsētas marš-

ruta autobusu – pieturvietu attīrīšanu no
sniega, kā arī slapja sniega un kūstoša ledus nostumšanu no gājēju ietvēm un veloceliņiem.
Ietves, trotuāri, veloceliņi un laukumi sniega un sala periodā tiek nokaisīti ar pretslīdes materiālu līdz plkst.8.00, izņemot gadījumus, kad snieg nepārtraukti. Teritorijai
jābūt attīrītai no sniega līdz plkst.7.30. Ja
snieg nepārtraukti – ne vēlāk kā trīs stundas
pēc snigšanas beigām. Operatīva ietvju kaisīšana tiek veikta pēc nepieciešamības vairākas reizes dienā. Jāatgādina, ka privātās
teritorijās ietves, piemēram, gar veikaliem,
no sniega jāattīra uzņēmējiem, bet daudzdzīvokļu ēku teritorijās – namu apsaimniekotājam.
Siguldas novada teritoriju šķērso vairākas
valsts nozīmes brauktuves, par kuru kopšanu ir atbildīga VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Aicinām iedzīvotājus ziņot, zvanot uz tālruņa numuru 80005555, ja autoceļi A2 (Vidzemes šoseja), P8 (Inciems–Sigulda–Ķegums
(Gāles iela–Stacijas iela–Ausekļa iela–Turaida)), V58 (Vidzemes šoseja–Allaži), V83
(Sigulda–Nurmiži) un V85 (Jūdaži–Nītaure)
netiek uzturēti pienācīgā kvalitātē.

Uzsākta siltumtrases un apkures sistēmas izveide
Mores pagasta pārvaldes ēkai
Novembrī noslēdzās Mores Amatu mājas pārbūve, kur 2019.gadā būs pieejami Sociālā dienesta pakalpojumi.
Turpinot investīcijas Mores pagastā, Mores pagasta pārvaldes ēkā tiek veikti vienkāršotie siltumtrases un apkures sistēmas
atjaunošanas darbi, kurus plānots pabeigt
līdz 8.decembrim. Siltumapgādes montāžas un būvniecības darbus vairāk nekā
15 tūkstošu eiro apmērā veic SIA „Sanart”.

Šobrīd Mores pagasta pārvaldes ēkas iekštelpās ir pabeigta siltuma padeves cauruļu
uzstādīšana, radiatoru montāža un veikta
to spiediena pārbaude, kā arī uzsākti rakšanas darbi pievada pieslēgšanai pie Mores Amatu mājas katlumājas.
Patlaban notiek projekta izstrāde, lai
katlumājai pieslēgtu arī daļu Mores pamatskolas. Piemērotu laikapstākļu gadījumā projekta realizācija tiks uzsākta vēl
šajā gadā.

TIKS IEDEGTA ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE
SIGULDAS DZELZCEĻA STACIJAS LAUKUMĀ
Sestdien, 2.decembrī, plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā tiks
iedegta Ziemassvētku eglīte kopā ar Peli Karameli, Sniegbaltīti, Ziemassvētku
vecīti un jautrajiem rūķiem no Lienes Šomases radošās studijas. Lieliem
un maziem novadniekiem būs iespēja ielūkoties Ziemassvētku brīnumu lādē,
iet rotaļās un dziedāt svētku dziesmas.

l

l

l

l

Lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu
norisi un saistīto finanšu līdzekļu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
apstiprināta dalības maksa 24,20 eiro
apmērā „Siguldas novada Uzņēmēju
gada balvas” pasākumā 22.decembrī, no
kuras tiks atbrīvoti nominanti, viens no
uzņēmuma pārstāvjiem, kas piedalījies
2018.gada Siguldas novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības projektā,
viens no uzņēmēja pārstāvjiem, kam
ir sadarbības līgums par ID karšu
programmas īstenošanu, kā arī viens
no uzņēmēja pārstāvjiem, kas ir preču
zīmes „Radīts S!guldā” programmas
dalībnieks.
Apstiprināts Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodekss un Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” nolikums.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas
novadā”, kā arī Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas
maksas pakalpojumu cenrādis.
Nolemts nodot telpas daļu Allažu pagasta pārvaldes ēkā Birzes ielā 4 iznomāšanai uz trim gadiem VAS „Latvijas
Pasts” pasta pakalpojumu nodrošināšanai.
Izdarīti grozījumi Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
Nolemts iznomāt nekustamo īpašumu
vienai privātpersonai.
Apstiprināti kafejnīcas nomas tiesību
nekustamajā īpašumā „Siguldas novada

l

l

l

l

l

l

Kultūras centrs” Pils ielā 10, Siguldā,
izsoles rezultāti, slēdzot līgumu ar SIA
„BBS–Dizain” restorānu „Aparjods”.
Apstiprināti meža cirsmas nekustamajā
īpašumā „Čiekuri” Allažu pagastā cirtes
veikšanas tiesību izsoles rezultāti, slēdzot līgumu ar SIA „R Grupa”.
Nolemts pārdošanai izsolē nodot transportlīdzekli „Peugeot 406” (valsts reģistrācijas numurs FB566), traktoru
„MTZ-82” (valsts reģistrācijas numurs
T395LD), transportlīdzekli „Volkswagen Touran” (valsts reģistrācijas numurs HD4248), kā arī pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Augšupes”-3
Plānupē un nekustamo īpašumu Egļupē,
Garajā ielā 133 un 152.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
Kultūras centra un tā struktūrvienību
organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādī.
Apstiprināts Siguldas novada kultūras
projektu finansēšanas konkursa nolikums un Siguldas novada kultūras un
izklaides pasākumu mērķprogrammas
finansēšanas konkursa nolikums.
Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinība” saņēmēju nominācijā
„Goda novadnieks” par mūža ieguldījumu mūzikas pedagoga darbā un kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanā un
popularizēšanā 2018.gadā apstiprināta
muzikoloģe Daina Samta.
Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinība” saņēmēji nominācijā „Gada novadnieks”
2018.gadā.

Tiks paaugstināts nekustamā īpašuma
nodoklis īpašumiem,
kuros nav deklarētu iedzīvotāju
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Šādu lēmumu jau iepriekš ir pieņēmušas
citas Latvijas pašvaldības, aicinot faktiskos
iedzīvotājus deklarēties tajā pašvaldībā, kurā
tie dzīvo un kurā saņem pakalpojumus sev
un savai ģimenei.
Kopumā Siguldas novadā ir 6624 zemes un
būvju īpašumi, 3764 dzīvokļu īpašumi un
8338 nodokļu maksātāji. 1154 dzīvokļos vai
privātmājās neviens nav deklarējies, bet,
ņemot vērā namu apsaimniekotājiem un
dažādu pakalpojumu sniedzējiem pieejamo
informāciju, vairākumā gadījumu gan privātmājas, gan dzīvokļi, kuros nav deklarēti
iedzīvotāji, tiek apdzīvoti. Pašvaldība aicina
iedzīvotājus sakārtot ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus, bez maksas deklarējoties portālā www.latvija.lv, kā arī Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
vai klientu apkalpošanas vietās pagastu pārvaldēs, samaksājot valsts nodevu 4,27 eiro.

Deklarēšanās nodrošinās iespēju
saņemt pašvaldības atbalstu

Deklarēšanās arī turpmāk tiks sasaistīta ar iespēju saņemt pašvaldības atbalstu.
2019.gada 1.janvārī plkst.00.00 tiks fiksēts

deklarēto iedzīvotāju statuss, un tas būs par
pamatu iegūt daudzbērnu ģimenes statusu,
kas nodrošinās iespēju novadā deklarētajām
daudzbērnu ģimenēm saņemt dažādas atlaides, kā arī ģimenēm ar bērniem saņemt profesionālās izglītības maksas atlaides, prioritāru uzņemšanu bērnudārzos un skolās,
atlaidi bērnu un skolēnu ēdināšanai.
Savukārt astoņām iedzīvotāju grupām ir
iespēja novada sabiedriskajā transportā
pārvietoties bez maksas. Deklarētie iedzīvotāji no pašvaldības var saņemt arī sociālo
palīdzību un pabalstus, nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides līdz pat 90% apmērā, kā
arī bezmaksas laulību un jaundzimušā piedzimšanas pabalstu. Lai saņemtu vēl vairāk
priekšrocību no pašvaldības un novada uzņēmējiem, Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai
Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6
ir iespēja saņemt ID karti, kas ļauj iegūt
atlaides 210 piedāvājumiem vairāk nekā
138 uzņēmumos.
Papildu informāciju par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem deklarētajiem iedzīvotājiem iespējams saņemt klientu apkalpošanas centros, kā arī zvanot uz bezmaksas
tālruņa numuru 80000388.

ATTĪSTĪBA
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Notikusi novada grantēto ielu un ceļu planēšana,
kā arī asfaltbetona bedrīšu remontdarbi
Novembrī notikusi Siguldas novada grantēto ielu un ceļu planēšana un brauktuvju
seguma papildināšana ar šķembu vai grants maisījumu, kur tas bija nepieciešams.
Turpinās arī asfaltbetona bedrīšu remontdarbi.
Veicot grants virskārtas piebēršanu, apauguma noņemšanu un planēšanu, sakārtots
Limbu ceļš Siguldas pagastā, kas ir apbraucamais ceļš laikā, kad, pašvaldībai investējot vairāk nekā 1,5 miljonus eiro, notiek
ceļa uz Pelītēm pārbūve par ceļu ar dubultā
pārklājuma virsmas segumu 1,2 kilometru
garumā, tiek sakārtota lietus notekūdeņu
kanalizācijas sistēma un izbūvēts gājēju un

veloceliņš. Ceļa uz Pelītēm pārbūves darbus
plānots noslēgt nākamajā gadā.
Šogad pašvaldība veikusi grantēto ceļu sakārtošanu vairāk nekā 30 kilometru garumā, veicot grants seguma atjaunošanu un
apauguma noņemšanu vairākiem ceļiem
Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi, Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnieki–Pullēni, Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Kalni–

Ekspluatācijā nenodotiem īpašumiem
bez derīgas būvatļaujas
piemēros lielāku nodokļa likmi
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka
būvēm, kuras nav nodotas ekspluatācijā
un kurām nav pagarināta būvatļauja, tiek
piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.
Saskaņā ar grozījumiem likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.6.daļā, būvi,
kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības
termiņa beigām līdz mēnesim, kad parakstīts
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā,
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3% apmērā. Nodoklis tiek piemērots būvei no
augstākās – vai nu piekritīgās zemes kadastrālās, vai būves kadastrālās – vērtības. Būvvalde atgādina, ka pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumi attiecas uz būvdarbiem,

kas uzsākti ar būvatļauju, kura izsniegta pēc
2013.gada 1.jūlija un kurai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500
„Vispārīgie būvnoteikumi” 80.punktā noteiktais maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums
līdz būves nodošanai ekspluatācijā:
l būvēm, kurām veikts paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi;
l pārējām būvēm – astoņi gadi.
Savukārt tām būvēm, kuru būvniecība uzsākta pirms 2013.gada 1.jūlija un būvatļaujas
termiņš ir beidzies līdz 2013.gada 31.decembrim, pēc tam nepagarinot būvatļauju un nenododot ēku ekspluatācijā, tiks piemērots 3%
nodoklis no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
Plašāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā,
zvanot uz tālruņa numuru 67800956.

Pādes, kā arī Darbnīca–Stīpnieki–Bulduri
un Šķiliņi–Ozolkalns.
Siguldas novada pašvaldības pārvaldībā ir
ielas un autoceļi vairāk nekā 250 kilometru garumā, no kuriem 47 kilometri ir asfaltētas ielas, 5 kilometri – asfaltēti autoceļi,
vairāk nekā 50 kilometru – ielas ar grantēto
segumu, 150 kilometru – grantētie autoceļi.
Novada ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu
saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem
šajā gadā veic SIA „DGR serviss”.
Atgādinām, ka greiderēšanas darbus iespējams veikt tikai sausos laikapstākļos, kad

zemes virskārta ir nožuvusi. Mitrā vai lietainā laikā to darīt nav efektīvi, jo, uzbraucot ar smago tehniku un greiderējot pārmitrinātu ielas vai ceļa segumu, to var tikai
pasliktināt un vēl vairāk sabojāt.
Siguldas novada iedzīvotāji tiek aicināti
informēt pašvaldības klientu apkalpošanas
speciālistus par infrastruktūras uzturēšanas nepilnībām uz pašvaldības ielām, ceļiem un laukumiem, zvanot uz bezmaksas
tālruņa numuru 80000388, un tie par nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem tālāk
informēs SIA „DGR serviss”.

Uzņēmējiem
Trešais Siguldas novada Uzņēmēju forums
pulcē rekorddaudz dalībnieku
Novembra sākumā Siguldas pils kompleksa Muižas koka mājā norisinājās
tradicionālais Siguldas novada Uzņēmēju forums, uz kuru pulcējās rekorddaudz dalībnieku – forumu apmeklēja
103 uzņēmēji. Par pozitīvu tradīciju
kļuvusi prakse foruma vadīšanu uzticēt
kādam aktīvam siguldietim, un šoreiz
tas tika uzticēts siguldietei, fitnesa trenerei Fanijai Šitcai.
Siguldas novada Uzņēmēju forumā bankas
„Citadele” ekonomikas eksperts Mārtiņš
Āboliņš prezentēja savu redzējumu par
biznesa attīstības perspektīvām Latvijā 2019.gadā, savukārt līderības trenere
Katrīna Ošleja stāstīja par vadītāja lomu
darbinieku kompetenču attīstībā, koman-

das spējā sadarboties un jauno darbinieku
integrāciju, lai motivētu un virzītu uz mērķi. Prezentāciju aģentūras „Nime.ga” biznesa attīstības vadītājs Kristaps Pētersons
dalījās ar padomiem, kā veidot efektīvu
prezentāciju, ieteica metodes informācijas
atlasei un izkārtošanai slaidos.
Mārketinga aģentūras „New Black” vadītājs Artūrs Mednis foruma dalībniekiem
ieteica, kā veidot pārdomātu saturu komunikācijai sociālajos tīklos, kā arī norādīja
uz datu analīzes nozīmi, izvēloties komunikācijas kanālu. Pasākumu noslēdza pirmās Siguldas kopstrādes telpas „Coworking Sigulda” vadītājs Toms Gustavs Čivčs,
kurš iepazīstināja ar telpas attīstības plāniem un informēja, ka uzņēmējiem tās būs
pieejamas jau decembrī.

Aicina neuzkrāt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu

Noskaidroti grantu programmas
„(ie)dvesma” uzvarētāji

Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratores atgādina, ka 15.novembrī
bija veicams šā gada pēdējais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums, kuru var
veikt pašvaldības Pakalpojumu centra kasē
Raiņa ielā 3, ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā, kā arī portālā www.latvija.lv.

Šogad SEB bankas grantu programmas
„(ie)dvesma” jauno uzņēmēju atbalsta
konkursā izvēlētas septiņas perspektīvākās biznesa idejas, kuru autori saņems
kopumā 58 000 eiro to īstenošanai.

Tiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri
nodokļa nomaksu nav veikuši laikus, saskaņā
ar normatīvajiem aktiem tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% dienā no nesamaksā-

tās summas. Atgādinām, ka iedzīvotāji, kuri
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai atgādinājumu par kārtējo maksājumu vēlas saņemt e-pastā, aicināti aizpildīt
pieteikuma veidlapu pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai iesniegt iesniegumu pašvaldības administrācijā.
Papildu informāciju par nekustamā īpašuma
nodokli var saņemt pašvaldības Pakalpojumu
centrā pie nodokļu administratorēm, zvanot
uz tālruņa numuru 67385830 vai rakstot uz
e-pasta adresi kristine.berze@sigulda.lv.

Siguldas
novada
pašvaldības
grantu
10 000 eiro apmērā saņems Daina Ločmele,
un tas tiks ieguldīts harmoniskās attīstības
sākumskolas „ESME” materiāltehniskās bāzes papildināšanā, lai sākumskola kļūtu konkurētspējīgāka un varētu paplašināt darbību.

Harmoniskās
attīstības
sākumskola
„ESME” ir šā gada augustā dibināta izglītības iestāde ar tiesībām īstenot sākumskolas izglītību no 1. līdz 6.klasei. Pakalpojums unikāls ar to, ka mācību programmā
apvienoti Montesori un humānās pedagoģijas principi un metodes un klasē ir ne
vairāk kā desmit bērnu.
Kopumā grantu programmā šogad tika
iesniegtas 55 biznesa idejas. Visaktīvākie
bija Siguldas novada jaunie uzņēmēji, kas
iesniedza 20 projektus.

Uzsākti degvielas uzpildes stacijas „Circle K” būvniecības darbi Siguldā
Siguldas novada Būvvalde informē, ka uzsākti būvniecības darbi Mazajā Saules
ielā 2 – nekustamajā īpašumā, kas atrodas pretī tirdzniecības centram „Šokolāde”, starp autoceļu A2 un Saules ielu, kur SIA „Circle K Latvia” veic degvielas
uzpildes stacijas (DUS) izbūvi.
Inženierkomunikāciju tīklu izbūvi, kā arī
DUS būvniecību veiks SIA „Energoremonts
Rīga”. Labvēlīgos laikapstākļos vēl šogad
plānots izbūvēt degvielas uzglabāšanas

rezervuārus, kā arī stacijas ēkas pamatus.
Lai apkārtējo teritoriju īpašnieki un iedzīvotāji nejustu troksni un zemes vibrāciju,
ēkas pamatu izbūvei pāļi tiks urbti, nevis

dzīti, apliecina SIA „Circle K Latvia” pārstāvis Māris Emsiņš.
Pilna servisa degvielas uzpildes staciju
„Circle K”, kurā būs desmit jaunas darbavietas, plānots ierīkot aptuveni 0,5 hektārus plašā teritorijā, un tajā būs pieejamas
trīs degvielas uzpildes iekārtas vieglajiem
transportlīdzekļiem, viena – kravas automašīnām, tostarp iespēja AdBlue šķīduma

uzpildei. Stacijā būs jauna koncepta veikals
ar atpūtas zonu un paplašinātu ēdienu piedāvājumu, automazgātava, kā arī servisa
zona ar gaisa un ūdens iekārtu un putekļusūcēju transportlīdzekļu pašapkalpošanās
apkopei. Ierīkot elektroautomobiļu uzlādes
punktu stacijā pagaidām nav paredzēts.
Plānots, ka degvielas uzpildes stacija tiks
atklāta 2019.gada vasarā.

ID KARTES PIEDĀVĀJUMI
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Vairāk nekā 200 priekšrocību un atlaižu
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
No 2011.gada 30.maija Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā un Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrā var saņemt iedzīvotāja ID karti, ar kuru iespējams iegūt dažādas priekšrocības,
apmeklējot kultūras un sporta pasākumus, izmantot dažādus pašvaldības iestāžu pakalpojumus, savukārt, pateicoties
novada uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji, uzrādot novada identifikācijas karti, var izdevīgāk iegādāties preces un pakalpojumus.
2016.gada vasarā pašvaldība sāka izsniegt jaunās ID kartes, kurām ir lielāks personalizācijas līmenis un kuras nodrošina
plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu. Patlaban jaunās ID kartes saņēmuši jau vairāk nekā 12 tūkstoši novadnieku.
Aktuālākais uzņēmēju piedāvājums un vietas, kur iespējams saņemt ID kartes priekšrocības, atrodamas gan tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv, gan Siguldas mobilajā lietotnē.
TIRDZNIECĪBAS VIETAS
ELVI, Vidus iela 1
un Vidzemes šoseja 16
COPES NAMS,
Gāles iela 12A

2% atlaide preču iegādei, izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi,
tabakas izstrādājumus, akcijas un nocenotās preces
5% atlaide makšķerēšanas preču iegādei,
izņemot laivas, motorus, tārpus

VELORIBA, Ausekļa iela 7

10% atlaide velosipēdu iegādei

DATORU DOKTORĀTS,
Ausekļa iela 9

5% atlaide preču iegādei, 10% atlaide servisa pakalpojumiem

JĀNIS ROZE,
Leona Paegles iela 3A

5% atlaide preču iegādei

DĀRZA LIETAS,
Vidzemes šoseja 16
MĀJAS MĪLULIS,
Krišjāņa Valdemāra iela 1A
MILLY,
Mednieku iela 3, Krimulda
PŪKS, Vidzemes šoseja 16
LĀČUKS, Strēlnieku iela 2
SAIMNIECĪBAS PALETE,
Ausekļa iela 7
KALHOJ,
Vidzemes šoseja 4C
MY FASHION SPACE,
Krišjāņa Valdemāra iela 1
OKEJ, Raiņa iela 1
CHERRY PICKING,
Baznīcas iela 37, Rīga
SIGULDAS SALDĒJUMS,
Pils iela 1
CUISIPRO,
www.veikals.cuisipro.lv
MANTU GALERIJA,
Ausekļa iela 7 (2.stāvs)
OUTLET OPTIKA,
Strēlnieku iela 2
METROPOLE,
Vidzemes šoseja 16
BALTU ROTAS,
Pils iela 16
SPIEĶU DARBNĪCA,
Pils iela 16
BALONI,
Vidzemes šoseja 16
SIGULDAS PĒRLE,
Strēlnieku iela 2
GARDS, Mazā Gāles iela 1
DINADUBINAART,
Pils iela 1
DĒVA, Turaidas iela 10
IEVA, Pils iela 1
NATURE KING,
www.natureking.lv
TILIBS&LACIS,
www.tilibslacis.com

MAKARS, Peldu iela 2

MEŽAKAĶIS, Senču iela 1
TARZĀNS, Peldu iela 1

10% atlaide stādu iegādei
5% atlaide preču iegādei
5% atlaide preču iegādei, izņemot tabakas un alkohola izstrādājumus
5% atlaide rotaļlietu iegādei
10% atlaide preču iegādei; spēkā visos „Lāčuks” veikalos
5% atlaide preču iegādei
10% atlaide „Stölzle Lausitz” „Ultra”, „Classic Long-Life” un „Weinland”
glāzēm, 10% atlaide „Sola” Switzerland „City” galda piederumiem
5% atlaide preču iegādei (nesummējas ar citām veikala atlaidēm)
8% atlaide preču iegādei, 20% atlaide nesezonas preču iegādei
10% atlaide gaismas virteņu iegādei
Saldējums 450 ml kārbās – 3,50 eiro (standarta cena 4 eiro)
Bezmaksas preču piegāde Siguldas novada teritorijā
10% atlaide apavu un apģērbu iegādei
10% atlaide visiem briļļu ietvariem un saulesbrillēm
(atlaide summējas ar aktuālajām veikala akcijām šiem produktiem)
10% atlaide visiem briļļu ietvariem
10% atlaide rotām, 20% atlaide S! suvenīru izgatavošanai,
izņemot labdarības kolekcijas
20% atlaide spieķu izgatavošanas nodarbībai,
10% atlaide gatavajai produkcijai
8% atlaide ar hēliju pildītiem lateksa baloniem bez apdrukas
5% atlaide preču iegādei, 10% atlaide preču iegādei, kuru kopējā pirkuma
summa pārsniedz 50 eiro. Atlaides spēkā arī veikalos Ogrē un Ādažos
5% atlaide preču iegādei
10% atlaide preču iegādei salonā „Ieva”

10% atlaide visiem pirkumiem interneta veikalā

10% atlaide slēpošanas pacēlāja izmantošanai

RĀMKALNI, „Vītiņkalni”,
Inčukalna novads

10% atlaide visām atrakcijām – rodeļiem, kameršļūkšanai,
lidojošajam krēslam, trakajam rotoram, bērnu autoskolai,
jautrajām gumijām, velo un laivu nomai, velo slēpņošanai

BOBSLEJA UN KAMANIŅU
TRASE „SIGULDA”,
Šveices iela 13

10% atlaide braucienam ar bobsleja kamanām

LGK ATRAKCIJAS

30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darbdienās,
20% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām brīvdienās,
bezmaksas piegāde Siguldas novada teritorijā

LAIVUIRE.LV, Ganību iela 3,
15% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Siguldas pagasts
SUPGARAGE, Avotu iela 30
MAKARS, Peldu iela 2
POLIGON 1, Miera iela 15
AERODIUM, Rīgas–
Vidzemes šosejas 47.km
REIŅA TRASE, „Kalnzaķi”,
Krimuldas novads
BIEDRĪBA A2
TRIDENS, Cēsu iela 15
GREEN GRASS
SIGULDA ADVENTURES,
Jāņa Poruka iela 14
SIGULDAS
PILSĒTAS TRASE,
Peldu iela 1
FISCHER
SLĒPOŠANAS CENTRS,
Puķu iela 4
SIGULDAS
SPORTA CENTRS,
Ata Kronvalda iela 7A
A APOTHEKA, Pils iela 3
LE FIZIO, Raiņa iela 5A

SIGULDAS SLIMNĪCA,
Lakstīgalas iela 13

5% atlaide visai produkcijai interneta veikalā
5% atlaide gatavajai precei.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka, zvanot uz tālruņa numuru 26310091

ANATOLS, „Kitiņi”

10% atlaide visiem pirkumiem, izņemot žāvētus augļus, sēklas
un riekstus, SIA „Anatols” ofisā katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 17.00

LYNX SPORT SPOT,
Krišjāņa Valdemāra iela 1A

10% atlaide visiem pirkumiem
PĀRVIETOŠANĀS
Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā Siguldas novadā deklarētiem
iedzīvotājiem, kuri atbilst kādai no astoņām pasažieru kategorijām
Brauciens ar vagoniņu: 5 eiro vienā virzienā (standarta cena 8 eiro),
8 eiro abos virzienos (standarta cena 12 eiro)

15% atlaide braucieniem ar elektromobiļiem „Siguldas Tūre”.
Atlaide spēkā elektromobiļa nomai bez vadītāja,
minimālais brauciena ilgums – viena stunda
Bezmaksas autostāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
AKTĪVĀ ATPŪTA UN SPORTS
10% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis”
Siguldā un Rīgā, 5 centu atlaide no pamatcenas vienai pacēlāja reizei
uz lielā slēpošanas kalna
20% atlaide ieejas maksai šķēršļu parkā,
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju

REIŅA TRASE, „Kalnzaķi”,
Krimuldas novads

5% atlaide sudraba un bronzas baltu rotu iegādei
10% atlaide apģērbu un rotu iegādei,
15% atlaide mākslinieka Andra Gūtmaņa gleznu iegādei

ROZĪNĪTE, Paparžu iela 6

Trīspadsmit
autobusu maršruti
SIGULDAS VAGONIŅŠ,
Jāņa Poruka iela 14

IMPRESSO

ĢIMENES SIRDS,
Gāles iela 27
INETAS BALTIŅAS
ZOBĀRSTNIECĪBAS
PRIVĀTPRAKSE,
Ziedu iela 5
MALUS, Mālpils iela 2A
REDZES CENTRS,
Leona Paegles iela 3A

10% atlaide sporta inventāra nomai
20% atlaide kanoe braucienam maršrutā Līgatne–Sigulda
10% atlaide lāzerkaujas spēlei
10% atlaide lidojumam vēja tunelī, 10% atlaide dāvanu kartei,
iegādājoties klātienē „Aerodium” vēja tunelī
10% atlaide golfa spēlei, inventāra nomai un treniņlaukumam
10% atlaide dalības maksai biedrības rīkotajos sporta pasākumos
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem grupām
no 7 līdz 40 personām ar iepriekšēju pieteikšanos
Viena brīvdabas treniņa cena 3,50 eiro (standarta cena 4 eiro)
10% atlaide „Smart bike” elektrisko velosipēdu nomai,
10% atlaide SUP dēļu nomai
10% atlaide pacēlāja maksai, 10% atlaide inventāra nomai, 10% atlaide
slēpošanas un snovborda abonementam, bezmaksas slēpošana
Siguldas novada pensionāriem darbdienās no plkst.12.00 līdz 14.00
10% atlaide saldētās un dabīgās trases lietošanai, 10% atlaide inventāra
nomai, 10% atlaide slēpošanas abonementam, bezmaksas trases
lietošana Siguldas novada pensionāriem un bērniem līdz 18 gadiem
10% atlaide baseina, Ūdens atrakciju parka, fitnesa un trenažieru zāles
pakalpojumiem, 20% atlaide Ūdens atrakciju parka apmeklējumam svētku
dienās un brīvdienās, 10% atlaide mēneša un trīs mēnešu abonementam
VESELĪBA UN LABSAJŪTA
4% atlaide preču iegādei, izņemot valsts kompensējamos medikamentus,
privāto apdrošinātāju apmaksājamo daļu un akcijas preces
10% atlaide visiem pakalpojumiem
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (pēc diagnozes),
10% atlaide grūtnieču un jauno māmiņu vingrošanai grupā, 10% atlaide
grupu vingrošanai zālē vai baseinā ar fizioterapeitu (abonements),
10% atlaide veselības vingrošanas nodarbībām baseinā (grupā),
10% atlaide ārstnieciskajām nodarbībām baseinā grupā (pēc diagnozes),
10% atlaide grupu vingrošanai fizioterapijas zālē vai baseinā,
25% atlaide kriosaunai, 20% atlaide dzemdībām ūdenī (ja noslēgts
līgums ar vecmāti), 20% atlaide relaksācijai vannā dzemdībās
(nav nepieciešams līgums ar vecmāti), 10% atlaide dzemdībām ūdenī
ar dežūrpersonālu bez individuāla līguma ar vecmāti (pakalpojuma
pieejamība atkarīga no personāla noslogojuma)
10% atlaide fizioterapijai, 10% atlaide masāžām
10% atlaide zobārstniecības pakalpojumiem bērniem,
bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate
5% atlaide uztura konsultācijām, 5% atlaide masāžu kursam (10 reizes),
5% atlaide Baha ziedu terapijai, 5% atlaide jogas nodarbībām,
10% atlaide homeopāta konsultācijām
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei, bezmaksas redzes pārbaude,
pasūtot optiskās brilles
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KAĶĪTIS, Senču iela 1
SPA VIESNĪCA „EZERI”,
Siguldas pagasts
GS SEGEVOLD,
Mālpils iela 4
VIESNĪCA „SIGULDA”,
Pils iela 6
REHABILITĀCIJAS
CENTRS „KRIMULDA”,
Mednieku iela 3
MASĀŽAS KABINETS,
Leona Paegles iela 7K-1,
2.stāvs
UZ VESELĪBU,
www.well24.eu
ĒRA, Pils iela 8A
SAULESPUĶE,
Pils iela 1A
LAINE’S NAIL ART
STUDIO, Mālpils iela 2A
ELFRISA, Pils iela 1
KOLONNA,
Krišjāņa Valdemāra
iela 1A
PATTI, Pils iela 11
KINO LORA,
Strēlnieku iela 2
SIGULDAS BOULINGS,
Vidus iela 1
SIGULDAS TAURIŅI,
Lāčplēša iela 9A
RITTERS, Pils iela 4B
KAĶU MĀJA, Pils iela 8
ZAĻUMNIEKU
PIESTĀTNE, Pils iela 9
GUSTAVBEĶEREJA,
Strēlnieku iela 2
ŅAMMA,
Vidzemes šoseja 16
RĀMKALNI, „Vītiņkalni”,
Inčukalna novads
FAZENDA,
Vidzemes šoseja 14
DOMA,
Leona Paegles iela 15A
MR.BISKVĪTS,
Ausekļa iela 9
KAĶĪTIS, Senču iela 1
ČILI PIZZA,
Strēlnieku iela 2
APARJODS, Ventas iela 1A
GADALAIKI,
Siguldas pagasts
VIESNĪCAS „SIGULDA”
RESTORĀNS, Pils iela 6
GARŠAS FREKVENCE,
Mālpils iela 4B
LA PIZZA VELOCE,
Raiņa iela 2
KUNGU RIJA,
Krimuldas pagasts
DABAS LABORATORIJA,
Atbrīvotāju iela 11A

ID KARTES PIEDĀVĀJUMI

10% atlaide privātai pirts kompleksa īrei,
10% atlaide publiskās pirts apmeklējumam pieaugušajiem
10% atlaide spa procedūrām, 20% atlaide saunas
un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
20% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
10% atlaide rehabilitācijas pakalpojumiem –
ārstnieciskajai vingrošanai grupās, nūjošanas inventāra nomai,
dūņu procedūrām
20% atlaide ķermeņa masāžai
30% atlaide zīmola „LYL” produktu līnijai –
vitamīniem un uztura bagātinātājiem interneta veikalā
SKAISTUMKOPŠANA
3% atlaide salona pakalpojumiem un kosmētikas produktu iegādei
5% atlaide matu kosmētikas produktu iegādei,
5% atlaide solārija kosmētikas iegādei
10% atlaide komplektam – manikīrs un pedikīrs,
10% atlaide komplektam – skropstu pieaudzēšana un pedikīrs
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
30% atlaide solārija pakalpojumiem, 30% atlaide matu griešanai
ar karstajām šķērēm. Īpašas cenas divām skaistumkopšanas
procedūrām: „Ella Bache” mitrinoša sejas procedūra – 15 eiro,
„Guinot” attīrošā sejas procedūra „Hydra clean” – 20 eiro
Īpaša cena ausu caurduršanai ar vienreizējiem medicīniskajiem
auskariem 15 eiro (standarta cena 20 eiro)
IZKLAIDE
Katru ceturtdienu, pērkot vienu biļeti, otru var saņemt bez maksas
10% atlaide boulinga spēlei
10% atlaide tauriņu mājas apmeklējumam
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
10% atlaide maltītēm bistro
10% atlaide maltītēm bistro
5% atlaide pašu gatavotām tortēm
8% atlaide maltītēm. Atlaide spēkā ekspresrestorānos „Ņamma”
Siguldā, Ādažos, Ķekavā un Jelgavā
10% atlaide maltītēm bistro un restorānā
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide beļģu vafelēm ar pašvārītu karameļu vai svaigu ogu mērcīti
10% atlaide, pasūtot tortes un kliņģerus
10% atlaide maltītēm
10% atlaide maltītēm picērijā Siguldā,
10% atlaide piegādes pasūtījumiem Siguldā
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide maltītēm restorānā
5% atlaide picām un dzērieniem
15% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide „DABLAB” dienas sulu pakai

COFFEELAB LATVIA,
Leona Paegles iela 4

10% atlaide lielajai kafijai „Latte” (450 ml) līdzņemšanai

VALMIERMUIŽAS
VĒSTNIECĪBA SIGULDĀ,
Pils iela 16

10% atlaide visiem pirkumiem

NESTE,
Vidzemes šoseja 4
VSM SERVISS,
Ventas iela 16
JŪDAŽU 4, Jūdažu iela 4
VIRŠI-A,
Gauja, Inčukalna pagasts
TOTĀLS,
Rīgas–Veclaicenes
šosejas 37.km,
Inčukalna pagasts

AUTO
1,50 centu atlaide par katru iegādāto degvielas litru
(nesummējas ar citām DUS „Neste” atlaidēm un bonusiem)
5% atlaide autogāzes uzstādīšanai – 4.pluss paaudzes tiešās
iesmidzes dzinējiem un 6.paaudzes gāzes iekārtām; iegādājoties jaunu
„Nokian” riepu komplektu, riepu montāža bez maksas
1,50 centu atlaide par katru autogāzes litru
4 centu atlaide no standarta cenas par katru degvielas (benzīna,
dīzeļdegvielas, autogāzes) litru, 10% atlaide kafijai un citiem karstajiem
dzērieniem, 10% atlaide uzkodām, „Virši-A” sviestmaizēm un karstmaizēm,
10% atlaide vējstiklu šķidrumiem, 10% atlaide auto mazgāšanai
visās pilna servisa „Virši-A” degvielas uzpildes stacijās Latvijā
1,50 centu atlaide no standarta cenas par katru degvielas (benzīna,
dīzeļdegvielas, autogāzes) litru, 10% atlaide vējstiklu šķidrumiem,
10% atlaide visiem karstajiem dzērieniem, 10% atlaide restorāna
„Subway” 30 centimetru sendvičiem (atlaides nesummējas ar citiem
akcijas piedāvājumiem)

Par sadarbības iespējām interesēties, rakstot uz e-pasta adresi id@sigulda.lv.

FIXUS SIGULDA,
Mālpils iela 1
AUTO KRĀSAS,
Pulkveža Brieža iela 65
DML AUTO,
Helmaņa iela 11,
Siguldas pagasts
TABAX,
Pulkveža Brieža iela 113A
MCCLEAN,
Pulkveža Brieža iela 111C

10% atlaide auto rezerves daļām, 10% atlaide velosipēdiem,
to rezerves daļām un aksesuāriem, kas darbojas visos
„Baltic Auto Parts” („Fixus”) veikalos
10% atlaide auto krāsām, krāsošanas materiāliem un instrumentiem
10% atlaide visām auto rezerves daļām,
15% atlaide izlejamām eļļām, 10% atlaide auto servisa pakalpojumiem,
10% atlaide eļļām un autoķīmijai
10% atlaide visiem pirkumiem

5% atlaide auto virsbūves mazgāšanai, 5% atlaide auto salona tīrīšanai,
10% atlaide auto salona ķīmiskai tīrīšanai
BŪVNIECĪBA
KURZEMES JUMTI,
25% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei,
Dārza iela 29
10% atlaide PVC logiem un durvīm, plus palodzes bez maksas
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei, 20% atlaide pensionāriem
DEMETRA KRAIN,
PVC logu un durvju iegādei, 10% mājas siltināšanai ar ekovati,
Pulkveža Brieža iela 38
HK-35 un minerālvati
AKVEDUKTS,
10% atlaide visām precēm, kas neattiecas uz akcijas
Pulkveža Brieža iela 111C un pasūtāmajām precēm
JANEX – BŪVE,
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, 10% atlaide darba stundas
Pulkveža Brieža iela 93B–26 maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
VIESNĪCAS
APARJODS, Ventas iela 1A 10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
GS SEGEVOLD,
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
Mālpils iela 4B
SIGULDA,
15% atlaide nakšņošanai viesnīcā
Pils iela 6
SPA VIESNĪCA „EZERI”,
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
Siguldas pagasts
VILLA ALBERTA,
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā,
Līvkalna iela 10A
10% atlaide banketu un konferenču pakalpojumiem
PILS, Pils iela 4B
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
YAMAHA,
100% atlaide iestāšanās maksai mūzikas skolas ģitāras programmā
Ausekļa iela 5 (3.stāvā)
ANDŽEJA GRAUDA
BUNGU SKOLA,
10% atlaide uzņēmuma pakalpojumiem
Rūdolfa Blaumaņa iela 10
PAKALPOJUMI
10% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai, 5% atlaide ceļojumu
ERGO,
apdrošināšanai, 5% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai,
Krišjāņa Valdemāra
5% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai
iela 1A
(KASKO, ar jaunajiem līgumiem)
20% atlaide īpašumu apdrošināšanai (ieskaitot ģimenes komplekso
BALTA, Ausekļa iela 5
polisi), 20% atlaide civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai,
15% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO)
LLKC PIERĪGAS BIROJS,
10% atlaide pakalpojumiem un konsultācijām
Dārza iela 2A
MERIDA–LATVIJA,
15% atlaide pirkumiem interneta veikalā,
www.merida.lv
bezmaksas pirkumu piegāde Siguldas novadā
TENTTEX, „Siljēkas”,
10% atlaide visai uzņēmuma ražotajai produkcijai
Siguldas pagasts
OSKARS BRIEDIS
10% atlaide kāzu foto pakalpojumiem
BIZNESASTRO.LV
20% atlaide personalizētā lietišķās astroloģijas kalendāra abonementam
5% atlaide telšu nomai, 10% atlaide mēbeļu un inventāra nomai,
TELTIS PASĀKUMIEM
bezmaksas piegāde Siguldas novada teritorijā
VĪTOLU
APBEDĪŠANAS
10% atlaide apbedīšanas piederumiem
DIENESTS, Paparžu iela 6
TRAVEL BIIZ,
5% atlaide vienas dienas ekskursijām pa Latviju un Baltiju
Rīgas iela 53, Cēsis
(nesummējas un neattiecas uz akcijas piedāvājumiem)
30% atlaide bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem, 5% atlaide bērnu
KĀ MĀJĀS,
ballīšu rīkošanas pakalpojumiem (neattiecas uz akcijas piedāvājumiem
Leona Paegles iela 3A
uzņēmuma „Facebook” lapā)
DPD LATVIJA,
10% atlaide sūtījumu sagatavošanai interneta sūtījumu
eserviss.dpd.lv
sagatavošanas rīkā
SKAISTO DĀRZU
DARBNĪCA,
10% atlaide apstādījumu projekta izstrādei un ikdienas dārza kopšanai
Vidzemes šoseja 16
100% atlaide svinīgajai laulību reģistrācijas ceremonijai
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba telpās (tajā skaitā
telpas noformējums, pianista pakalpojums), ja abu personu,
kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā
SIGULDAS NOVADA
ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju
DZIMTSARAKSTU
iesniegšanas dienas, kā arī 50% atlaide svinīgajai laulību reģistrācijas
NODAĻA,
ceremonijai Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba telpās
Raiņa iela 3
(tajā skaitā telpas noformējums, pianista pakalpojums), ja vienas
no personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta
ir Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma
par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas
KULTŪRA
KULTŪRAS CENTRS
10–20% atlaide biļetes cenai un 40% atlaide biļetes cenai
„SIGULDAS DEVONS”,
daudzbērnu ģimenei, ja biļetes cena ir lielāka par 2 eiro
Pils iela 10
KONCERTZĀLE
„BALTAIS FLĪĢELIS”,
10–40% atlaide biļešu iegādei uz koncertzāles pasākumiem
Šveices iela 19
LIVONIJAS ORDEŅA
SIGULDAS PILS,
Pils iela 16

Bezmaksas ieejas biļete
* Piedāvājums var mainīties!
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SABIEDRĪBA

Siguldas Valsts ģimnāzija Aicina pieslēgt īpašumus
atzīmē 100 gadu jubileju centralizētajiem ūdensapgādes

Foto: Ginta Zīverte

Latvijas simtgadē 100.dzimšanas dienu svin arī Siguldas Valsts ģimnāzija. Jubilejas svinības rudenī netika izvēlētas nejauši – par skolas dibināšanas datumu
tiek uzskatīts 1918.gada 17.novembris. Gatavojoties skolas simtgadei, vēstures
skolotāja Inese Berga un Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīvs īpašā grāmatā apkopojuši absolventu un pedagogu skolas gadu atmiņas.

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns skolas simtgadē sveica Vilni
Trupavnieku, kurš pirms tam skolu vadīja 20 gadus.
8.novembrī kultūras centrā „Siguldas devons” tika atzīmēta Siguldas Valsts ģimnāzijas 100.dzimšanas diena, kurā pulcējās
ģimnāzijas pašreizējie un bijušie skolotāji,
darbinieki un pašvaldības pārstāvji, kā arī
skolas sadarbības partneri un draugi.
Svinīgo pasākumu vadīja un mākslinieciskos priekšnesumus sniedza Siguldas Valsts
ģimnāzijas absolventi – aktieris Kaspars Zvīgulis, horeogrāfs Agris Daņiļevičs, žurnālists
Ēriks Palkavnieks, mūzikas grupas „Dzelzs
vilks” un „Zelta kniede”, kā arī jauktais koris „Atvars”, dziedātājas Vizma Zvaigzne un

Inese Ērmane-Peiča, mūziķi Edijs Everss,
Artis Gāga un citi. Par nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā īpaši tika godināti tās bijušie darbinieki – direktori Valdis Jēkabsons
un Vilnis Trupavnieks, ilggadējās direktora
vietnieces Ina Krūmiņa un Tekla Silanža, kā
arī skolotāji Andris Muižnieks, Aina Raudziņa, Daina Štāla, Regīna Jercīte, Rasma Rozentāle un Māra Rune.
Savukārt 10.novembrī norisinājās Siguldas
Valsts ģimnāzijas absolventu salidojums ar
sirsnīgu atkalredzēšanos, kuru apmeklēja
teju 1400 viesu.

Pateicības saņem novada Goda donori
Oktobra beigās Siguldas slimnīcas administrācijas aktu zālē norisinājās Siguldas
novada Goda donoru godināšanas pasākums, kurā Latvijas Sarkanā Krusta
Siguldas nodaļa izteica pateicību pieciem
novadniekiem, kuri asinis ziedojuši vai-

rāk nekā 25 reizes. Latvijas Goda donora
III pakāpes apliecību saņēma Indra Podziņa, Dana Lūse, Uģis Reņģe, Nora Egle un
Ausma Ābola, savukārt Siguldas novada
pašvaldība donoriem piešķīra pateicību
50 eiro apmērā.

un kanalizācijas tīkliem

SIA „Saltavots” apkopojis informāciju par Siguldas pilsētā, Ķiparos, Peltēs un
Kalnabeitēs radītajām iespējām pieslēgt nekustamos īpašumus centralizētajiem
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Nekustamajiem īpašumiem, kuros vēl ir decentralizētā sistēma, SIA „Saltavots” izsūtījis informāciju ar aicinājumu izvērtēt iespēju pieslēgt tos centralizētajām sistēmām.
Pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 eiro par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu var iegūt
personas ar I invaliditātes grupu, kā arī
ģimenes, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un daudzbērnu ģimenes. Savukārt uz finansējumu
50% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 eiro
var pretendēt gan fiziska, gan juridiska
persona katram pieslēgumam. Līdzfinansējums saskaņā ar pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” tiek piešķirts pieslēguma
būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes
vai kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam
piederošai būvei.
Papildu informācija par līdzfinansējumu
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem pieejama
pie pašvaldības nekustamā īpašuma speciālista Laura Lācgalvja, zvanot uz tālruņa numuru 26363496 vai rakstot uz

e-pasta adresi lauris.lacgalvis@sigulda.lv.
SIA „Saltavots” informē, ka ir vairāki varianti nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem. Vienkāršākos
gadījumos iespējams nolīgt būvdarbu veicēju, kurš tos izbūvēs atbilstoši tehnisko
noteikumu prasībām, savukārt sarežģītākos gadījumos jānolīgst projektētājs, kurš
izstrādās būvniecības ieceres dokumentāciju, un būvdarbu veicējs, kurš atbilstoši
izstrādātajai būvniecības dokumentācijai
veiks nepieciešamos būvdarbus.
Lai īpašumu pieslēgtu inženierkomunikācijām, SIA „Saltavots” izsniedz tehniskos
noteikumus, kurus var saņemt, uzrakstot
iesniegumu klātienē SIA „Saltavots” birojā
Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, vai arī sūtot
uz e-pasta adresi saltavots@saltavots.lv.
Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un zemes gabala robežu plāna kopija. Tehniskie
noteikumi tiek izsniegti bez maksas un ir
derīgi divus gadus.

Allažniekiem pasta pakalpojumi
turpmāk būs pieejami bibliotēkā
Turpmāk VAS „Latvijas Pasts” pakalpojumi allažniekiem būs pieejami
Allažu pagasta bibliotēkā Birzes ielā 4
darbdienās, izņemot trešdienu, no
plkst.13.00 līdz 14.00.
Pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā
Allažu pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot
uz tālruņa numuru 23281794. Savukārt, saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņem-

šanu, allažniekiem ir iespēja pieteikt sūtījuma
bezmaksas saņemšanu Allažu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Allažu pagasta bibliotēkā,
iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 25701970
un norādot saņemšanas datumu, kad paciņa
tiks izņemta. Pasta sūtījuma izņemšana bez
iepriekšēja pieteikuma turpmāk būs iespējama
Siguldas pasta nodaļā Pils ielā 2 katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 18.00 un sestdienās no
plkst.10.00 līdz 15.00.

SPORTS

Siguldā notiks Pasaules kausa izcīņas Dambretistu starts pasaules čempionātā
1.posms bobslejā un skeletonā
No 7. līdz 9.decembrim Siguldā notiks 2018./2019.gada sezonas Pasaules kausa
izcīņas 1.posms bobslejā un skeletonā. Tas būs vēl nebijis notikums šajos sporta
veidos bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”.
7.decembrī plkst.14.30 trasē dosies bobsleja divnieku ekipāžas sievietēm, 8.decembrī
plkst.9.30 notiks sacensības skeletonā vīriešiem, bet plkst.13.00 – bobsleja nobraucieni vīriešu divniekiem.
Savukārt 9.decembrī plkst.9.30 trasē notiks sacensības skeletonā sievietēm, bet
plkst.13.00 jau sezonas 2.posma sacensības bobsleja nobraucienos vīriešu divniekiem. Pēcolimpiskajā sezonā daudzās ko-

mandās iespējamas pārmaiņas, taču paši
labākie piloti joprojām palikuši ierindā,
kas nozīmē – Siguldā varēs redzēt labākos
atlētus.
Sacensību laikā trases teritorijā būs izvietoti vairāki videoekrāni, kā arī izklaides un
ēdināšanas vietas.
Pasākums tiek organizēts ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu un skatītājiem
pieejams bez maksas.

Novembra sākumā Baltkrievijas pilsētā Gomeļā noslēdzās pasaules jauniešu čempionāts 100 lauciņu dambretē, kurā Latvijas
izlases sastāvā startēja arī divi Siguldas
Sporta skolas audzēkņi – Ance Zālmane un
Renards Helfrehts. Dalībnieki izspēlēja divus turnīrus – ātrspēles un klasikas. Ance
Zālmane startēja U-10 vecuma grupā. Kla-

sikas turnīrā viņai 20.vieta 28 dalībnieku
konkurencē, bet ātrspēlē – augstā 14.vieta
36 dalībnieku konkurencē. Vēl pirms pēdējās
kārtas Ancei bija izredzes uz godalgotu vietu,
ja būtu izdevies uzvarēt pēdējo partiju. Savukārt Renards startēja U-16 grupā. Klasikas
turnīrā viņam 24.vieta 38 dalībnieku konkurencē, ātrspēlē – 32.vieta.

Siguldietēm medaļa Baltijas jauniešu čempionātā badmintonā
Igaunijas pilsētā Tartu oktobra beigās
norisinājās Baltijas valstu čempionāts
badmintonā jauniešiem, kas pulcēja vairāk nekā 120 reģiona labākos spēlētājus
no Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas, Lie-

tuvas un Somijas. Siguldas badmintona
kluba/Siguldas Sporta skolas pārstāves
Anna Kupča un Annija Rulle-Titava U-15
grupas dubultspēļu turnīrā izcīnīja bronzas godalgu.

KULTŪRA
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Valsts apbalvojumi piešķirti
novadniekiem Inesei Bergai,
Aivaram Irbem un Visvaldim Dzenim
17.novembrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis par sevišķiem nopelniem
Latvijas valsts labā pasniedza Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un par ordeņa kavalieri
iecēla Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures
skolotāju Inesi Bergu un ilggadējo latviešu
sabiedrisko darbinieku Amerikas Savienotajās Valstīs, mecenātu, uzņēmuma SIA

„Kokpārstrāde 98” dibinātāju un līdzīpašnieku Visvaldi Dzeni, kurš novembrī devās
mūžībā. Atzinības krusta IV šķiru Latvijas
Valsts prezidents pasniedza un par ordeņa
virsnieku iecēla Turaidas muzejrezervāta
Kultūrvides nodaļas vadītāju Aivaru Irbi.
Lepojamies ar novadnieku nopelniem
Siguldas novada un Latvijas valsts labā!

Iespēja saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu
Siguldas novada pašvaldība aicina līdz
5.decembrim piedalīties līdzfinansējuma konkursos kultūras un izklaides
pasākumu vai projektu organizēšanai.
Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa mērķis ir veidot labvēlīgus nosacījumus iedzīvotāju iniciatīvām
un vietējās kopienas iesaistīšanai kultūras
piedāvājumu radīšanā un patēriņā. Katrs
pretendents konkursā var iesniegt ne vairāk kā divus projektus. Piešķirtā finansējuma apmērs vienam projektam ir no
70 līdz 2000 eiro.
Līdzfinansējumu pieteikumus pretendenti līdz 5.decembrim aicināti iesniegt
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai nosūtīt pa pastu Siguldas
novada Kultūras centram Pils ielā 10,
Siguldā, LV-2150, kā arī elektroniski

uz e-pasta adresi kultura@sigulda.lv.
Savukārt otrā līdzfinansējuma konkursā
pasākumu organizatoriem ir iespēja saņemt atbalstu mākslinieciski kvalitatīvu
un publiski pieejamu kultūras un izklaides
pasākumu rīkošanai.
Piedalīties konkursā un pieteikties finansējumam var biedrība vai nodibinājums,
kura pamatdarbība ir saistīta ar kultūru,
izklaidi un/vai mākslu. Atbalsta gadījumā ir iespējams saņemt finansējumu, kas
nepārsniedz 50% no pasākuma kopējām
izmaksām.
Līdzfinansējuma pieteikumus pretendenti
līdz 5.decembrim aicināti iesniegt pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3
vai nosūtīt pa pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150,
kā arī elektroniski uz e-pasta adresi
pasts@sigulda.lv.

Siguldas pils kompleksā
durvis vērs Ziemas koncertzāle
Ziemassvētku laiks Siguldā tradicionāli sākas ar Ziemas koncertzāles aizraujošajiem koncertiem. Šajā gadā Siguldas pils kompleksā ziemas dārzā līdztekus koncertiem apmeklētājiem būs iespēja piedalīties amatnieku radošajās darbnīcās,
aplūkot leļļu izstādi, kā arī priecāties dažādās aktivitātēs.
9.decembrī plkst.17.00 Siguldas pils kompleksā tiks atklāts ziemas dārzs un mākslinieces Ināras Liepas ceļojošā Leļļu mākslas
muzeja izstāde „Kofermājiņu ceļojums”, kas
būs apskatāma līdz 3.februārim. Ieejas maksa – 2 eiro, bērniem no 3 līdz 12 gadu vecumam – 1,50 eiro, ģimenei (5 cilvēki) – 5 eiro.
No 15. līdz 26.decembrim Siguldas pils
kompleksā būs iespēja apmeklēt skanīgus

Ziemas koncertzāle Siguldas pils kompleksā
15. un 16.XII
Ziemassvētku tirdziņš
12.00–18.00
Ziemas koncertzāles atklāšana, Siguldas pagasta pūtēju orķestra Ziemassvētku
15.XII 12.00
koncerts un Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Rūķu darbnīcas ģimenēm ar bērniem
15.XII 15.00 Muzikāla izrāde bērniem „Baltā trusīša pasaka”
Režisores Rozes Stiebras jaunā pilnmetrāžas animācijas filma „Saule brauca debesīs”
15.XII 18.00 un muzikālās apvienības „Jauno Jāņu orķestris” koncerts.
Ieejas maksa – 5 eiro, 4 eiro
Pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” koncerts, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
16.XII 12.00
Rūķu darbnīcas ģimenēm ar bērniem
16.XII 14.00 Teatralizēts Ziemassvētku uzvedums bērniem „Ielūdz rūķis Šņāpulis”
16.XII 17.00 Pūtēju ansambļa „Sigulda” koncerts „Lai tik snieg…”
18.XII 18.00 Ziemas kino. Animācijas filmu programma bērniem
19.XII 18.00 Bigbenda „Sigulda” koncerts
20.XII 18.00 „Danču vakars ziemas saulgriežos” ar folkloras kopu „Senleja” un Rīgas Danču klubu
Improvizācijas teātra „Spiediens” izrāde „Citi Ziemassvētki...”.
21.XII 18.00
Ieejas maksa – 5 eiro, iepriekšpārdošanā 4 eiro
22.XII 13.00 Biedrības „Cerību spārni” labdarības pasākums
Čellu trio „Melo-M” koncerts „Trīs čelli Ziemassvētkos”.
22.XII 19.00
Ieejas maksa – 10 eiro, iepriekšpārdošanā 8 eiro
23.XII 17.00 Absolventu orķestra koncerts
Ziemassvētku programma bērniem „Svētki ziemas pasaku dārzā”
25.XII 14.00
kopā ar lācēnu Brīnumu, kuplasti vāveri un meža elfiņu
26.XII 14.00 Ziemassvētku programma bērniem „Satiec brīnumu”
„Kamīns & Vīns” – Dita Lūriņa, Zane Dombrovska, Gints Sola un Aigars Voitišķis.
26.XII 18.00
Ieejas maksa – 10 eiro, iepriekšpārdošanā 8 eiro

Siguldas novada mākslinieku izstāde
kultūras centrā „Siguldas devons”
Līdz 9.decembrim kultūras centrā
„Siguldas devons” aplūkojama Siguldas novada mākslinieku izstāde, kurā
vienuviet var aplūkot novada meistaru
jaunākos veikumus gan lietišķajā, gan
stājmākslā.
Izstādē var apskatīt Agitas Zālītes,
Raita Tikuma, Daces Melbārdes, Zinaīdas
Ceskes un Gunas Petrevicas darbus. Tāpat apmeklētājus pārsteigs mākslinieku

Jāņa Puriņa, Dinas Dubiņas, Patrīcijas
Brektes, Ausmas Šmites, Ārijas Bērzes,
Oskara Plāciņa, Kristīnes Kliginas,
Sabīnes Stāles, Anetes Mikosas, Unas Leitānes, Zandas Pučes un Elmāra Gaigalnieka darbi, kuru autoru līdzšinējā daiļrade
bijusi aplūkojama dažādos konkursos un
izstādēs.
Izstādē skatāmi arī fotogrāfu Aigara
Truhina, Vladimira Tjurina un Armanda
Andžes darbi.

Siguldas amatiermākslas kolektīvu koncertus, Latvijā pazīstamu mūziķu uzstāšanos,
piedalīties bluķa vilkšanā, apgūt Ziemassvētku danču soļus, satikt Ziemassvētku
vecīti un doties rotaļās ar pasaku tēliem.
Pils dārzā bērni varēs priecāties karuselī ar
Baltās pasakas tēliem. Neizpaliks arī ziemas kino un Ziemassvētku dāvanu tirdziņš
15. un 16.decembrī.

Bezmaksas aktivitātes Siguldas pils kompleksa amatnieku darbnīcās
9.XII,
15.–25.XII
16.XII
15.–23.XII
15.–26.XII
15.–26.XII
15.–26.XII
1., 9., 12.,
22., 29.XII

Origami saldējumu locīšana „Siguldas saldējuma” darbnīcā
Sniega bumbu darināšana bērniem „Siguldas saldējuma” darbnīcā (līdzi jāņem burciņa
ar vāciņu, neliela mantiņa, čiekurs vai cita lieta, ko gribētos iestrādāt sniega bumbā)
Eglē iekarināma Siguldas spieķīša izgatavošana Spieķu darbnīcā
Ziemassvētku vēstuļu rakstīšana papīrmākslas darbnīcā „Viktora vēstules”
Ziemassvētku zvana veidošana un dabīgā vaska sveču liešana Keramikas darbnīcā
Rokassprādžu gatavošana Ādas artelī
Nameja gredzenu pīšana Baltu rotu darbnīcā. Iepriekšēja pieteikšanās
un informācija par dalības maksu, zvanot uz tālruņa numuru 29295142
Plašākai programmai aicinām sekot līdzi tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Svinot Latvijas simtgadi, godināti Siguldas novada Goda un Gada novadnieki
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Apbalvojumu „Gada novadnieks 2018” saņēma:
l fotogrāfs Mareks Gaļinovskis – par Siguldas novada popularizēšanu medijos
un sociālajos tīklos;
l Siguldas slimnīcas pediatru neonatologu komanda, personīgi Vija Blūmiņa,
Aiva Brūmane un Marika Borovska –
par pašaizliedzīgu atbalstu un veselības
aprūpes nodrošināšanu Siguldas novada
ģimenēm ar bērniem;
l Siguldas katoļu draudzes pastorālās komandas koordinators Harijs Teteris –

l

l

l

par aktīvu līdzdalību draudzes kopienas
veidošanā un brīvprātīgajā darbā;
allažnieks Aivars Pavasars – par nesavtīgu atbalstu Allažu pagasta iedzīvotājiem;
Mores kauju muzeja vadītāja Anta
Brača – par ieguldījumu Mores kauju
muzeja ekspozīcijas atjaunošanā, aktīvu
līdzdalību Siguldas novada sabiedriskajās aktivitātēs un skolēnu izglītošanā;
pensionāre, pensionāru biedrības „Sigulda” dalībniece Tatjana Zilvere – par sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu pēckara
paaudzes skolēnu atmiņu apkopošanā
un grāmatas „Baltā pils” sagatavošanā;

l

l

tautas daiļamatu meistare Irita Lukšo –
par ieguldījumu aušanas amata prasmju
veicināšanā, iniciējot un īstenojot akciju
„Latvijas karogu aušana”;
Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Inese Berga – par ieguldījumu
Siguldas Valsts ģimnāzijas simtgades
grāmatas izveidošanā.

Apbalvojuma „Siguldas novada Goda novadnieks” un „Siguldas novada Gada novadnieks” ieguvējiem Siguldas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics un priekšsēdētāja vietniece Līga
Sausiņa pasniedza Siguldas novada ģerbo-

ņa sudraba piespraudi, pašvaldības domes
Atzinības rakstu un rakstainus cimdus.
Emocionālu un sirsnīgu gaisotni pasākumā „Tā mana daļa gadsimta” uzbūra
Dailes teātra un Valmieras Drāmas teātra dziedošie aktieri Ieva Segliņa, Gints
Andžāns, Ģirts Rāviņš un Rūta Dišlere,
Siguldas jauktais koris „Atvars” diriģenta
Jāņa Baltiņa vadībā, kā arī mūziķu apvienība Emīla Zilberta vadībā.
Latvijas valsts simtgadē Alīdas Lindes
studijas rokdarbnieces Siguldas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Uģim
Mitrevicam pasniedza pašu austu Latvijas karogu.

PASĀKUMI DECEMBRĪ
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Ziemassvētku eglīšu uzvedums bērniem
„Īstais ceļš brīnumā”. Biļetes cena – 10 eiro
16.XII 18.00 (iekļauta saldumu paciņa un pasākuma
„Siguldas devonā”
apmeklējums diviem pieaugušajiem),
katram nākamajam bērnam ģimenē – 7 eiro

Kultūra
1.XII 18.00

Senioru deju kolektīva „Sidrabdancis”

„Siguldas devonā” sadraudzības koncerts

2.XII 13.00

Turaidas
muzejrezervāta
baznīcā

19.XII 15.00

Siguldas novada jauktā kora „Spārni”
koncerts „Ar vēsti nāca eņģelis”.
Biļetes cena – 1,15 eiro,
bez maksas

Siguldas novada
bibliotēkā

20.XII 14.00

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra
2.XII 15.00 studijas jauniestudējuma – I.Šefanovskas
„Siguldas devonā”
lugas „Laimes meklējumos” – pirmizrāde

2.XII 15.00

Siguldas pagasta
Kultūras namā

Siguldas pagasta
Kultūras namā

4.XII 10.00

Ziemassvētku pasākums senioriem. Izrāde
pieaugušajiem „Jūlijonkuliņa Ziemassvētki”.
Jāpiesakās līdz 19.decembrim, zvanot
uz tālruņa numuru 25925589 vai 29105303

Projekta „Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība
Jūdažu bibliotēkā bērniem no četru līdz astoņu gadu vecumam

20.XII 17.00

Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīva
„Purenīte” ziemas garšu koncerts

Koncerts „Reiz Ziemassvētkos”. Uzstāsies
20.XII 19.00 Guntars Račs un grupa „Saldās sejas”,
„Siguldas devonā” Lauris Reiniks, Ivo Fomins un „Dzeguzīte”.
Biļetes cena – no 12 līdz 25 eiro,
10%

2.XII 17.00 Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums
Siguldas dzelzceļa kopā ar Peli Karameli, Sniegbaltīti
stacijas laukumā un Ziemassvētku vecīti
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Radošā nodarbība
„Mana sniegpārsliņa baltā”

21.XII 17.00

Projekta „Mūsu mazā bibliotēka”
nodarbība bērniem par grāmatu
„Sniegbaltais un ogļmelnais”

Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

Ciklā „Ceļojumu karuselis” Karitas Plakanes
stāsti „Stounhedža un citas pērles Eiropā”

Koncerts „Ziemassvētku prelūdija”.
Piedalās Siguldas jauniešu kamerorķestris
un Stīgu nodaļas audzēkņi un pedagogi

21.XII
19.00, 21.00

Daugavpils teātra viesizrāde „Jubileja 98”.
Biļetes vairs nav pieejamas

Marijas Naumovas
Ziemassvētku koncerts „Pa īstam”.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro

„Siguldas devonā” Biļetes cena – 2,50 eiro,

21.XII 20.00

Jauktā kora „Atvars” Ziemassvētku koncerts.
2 eiro

„Baltajā Flīģelī”

6.XII 18.00

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
simfoniskā orķestra koncerts

„Siguldas devonā”

7.XII 16.00

Egles iedegšanas pasākums

5.XII 18.00

„Baltajā Flīģelī”

6.XII
17.00, 20.00

„Siguldas devonā”

7.XII 20.00
8.XII 12.00
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

8.XII 14.00

Siguldas
pils kompleksā

8.XII 17.00

„Baltajā Flīģelī”

8.XII 19.00

Radošā darbnīca
„Pašu rokām gatavoti rotājumi”
Barona Herberta fon Blankenhagena
grāmatas „Pasaules vēstures malā.
Atmiņas par veco Vidzemi / 1913–1923”
atvēršanas svētki
Koncertizrāde bērniem „Kropotkina stāstiņi”.
Biļetes cena – no 4 līdz 6 eiro, daudzbērnu
ģimenēm – 40% atlaide,
20%
Aijas Andrejevas koncerts „Mēs pārejam

9.XII 16.00

Siguldas Romas
katoļu baznīcā

Lūcijas dienai veltīts koncerts „Santa Lucia”,
kurā piedalās Rīgas Skolēnu pils meiteņu
koris „Rīga”

11.XII 10.00
11., 13.XII
11.00

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība bērniem
par igauņu autores Hilli Randas grāmatu
„Sniegbaltais un ogļmelnais”

Siguldas novada
bibliotēkā

11.XII 15.00

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
Ziemassvētku ieskaņas koncerts

14.XII 12.00

Pasākums Mores senioriem
„Balts sniedziņš snieg uz skujiņām...”

Turaidas
muzejrezervātā
Mores pagasta
Tautas namā

15., 16.XII
12.00–18.00
Siguldas
pils kompleksā

15.–26.XII

Siguldas
pils kompleksā

15.XII 14.00
Allažu pagasta
Tautas namā

15.XII 19.00
„Baltajā Flīģelī”

31.XII 21.00

Izstādes

Līdz 4.XII

„Baltajā Flīģelī”

Līdz 9.XII

„Siguldas devonā”

Līdz 21.XII

Siguldas novada
bibliotēkā

Līdz 30.XII

Siguldas novada
bibliotēkā

2.–31.XII

Ziemas koncertzāle. Aktivitātes Siguldas
pils amatnieku darbnīcās. Uz dažām
koncertzāles aktivitātēm – ieeja par maksu.
Plašāka informācija pieejama 7.lappusē

Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

Sieviešu kora „Teiksma” 40 gadu
„Siguldas devonā” jubilejas koncerts

16.XII 15.00

Izstāde „Sasildi sevi
un Latviju rakstainos cimdos!”
Izstāde „Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”,
kā arī novadpētniecības izstāde „Kā dzima
bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””

Izstāde „Ziemassvētki ienāk
ar adventes laiku”

Allažu pagasta
bibliotēkā

20%

Siguldas novada mākslinieku izstāde

1.–28.XII

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Pasākums senioriem
„Ziemassvētku noskaņās”

Mākslinieka un mūziķa Jāņa Maļecka
gleznu izstāde „Intermēdija”

Kārlim Skalbem veltīta literārā izstāde
„Dzīvības siltums”

Siguldas novada
bibliotēkā

3.–28.XII

Fotogrāfiju izstāde „Dabā spēku smelies”
Aidas Skalbergas gleznu izstāde
„Es tikai mirklim pieskāros...”

Literārā izstāde
Jūdažu bibliotēkā „Ziemassvētku gaidīšanas laiks”
Izstādes: „Latviešu detektīvu meistars”.
3.–29.XII Rakstniekam Andrim Kolbergam – 80;
Siguldas novada „Vārdi izskan, bet rakstītais paliek”.
bibliotēkā
Krievu rakstniekam Aleksandram
Solžeņicinam – 100

3.–28.XII

6.–13.XII

Allažu pagasta
bibliotēkā

Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiskā izstāde
„Sapnis par Ziemassvētkiem”

Turaidas
muzejrezervātā

9.XII–3.II

Siguldas
pils kompleksā

10.XII–7.I

14.–30.XII
15.–22.XII

Mores pagasta
bibliotēkā

18.XII–8.I

„Siguldas devonā”

Tematiskā izstāde
„Akadēmiķim Jānim Stradiņam – 85”

Rakstniekam, scenāristam
Andrim Kolbergam – 80
Mākslinieces Dinas Dubiņas izstāde

Allažu pagasta
bibliotēkā

20.–31.XII

Pirmsskolas bērnu darbu izstāde
„Ziemassvētki nāk”

Mores pagasta
bibliotēkā

22.–29.XII

Tematiskā izstāde
„Ziema stāstos un fotogrāfijās”

Sports

1.XII

Allažos,
Jūdažos un Morē

1., 15.XII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

1., 8., 15., 22.,
29.XII 10.30
Fischer
Slēpošanas centrā

4.XII 9.00
Siguldas
Sporta skolā

5., 12., 19.XII
19.00
Fischer
Slēpošanas centrā

7.XII 14.30

Bobsleja un
kamaniņu trasē

8., 22.XII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

8.XII

1.–17.XII

Ziemassvētku tirdziņš
un aktivitātes lieliem un maziem

„Xylem Trio” koncerts.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide,

Ulda Marhileviča Ziemassvētku koncerts.
10%

Jaungada balle. Vakaru vadīs Lauris Dzelzītis,
muzicēs „Dziļi violets” un DJ Edgars Bercis.
„Siguldas devonā”
Biļetes cena – no 30 līdz 60 eiro,
20%
Jaunā gada sagaidīšana. Muzikālā
un draudzīgā gaisotnē cienāsimies
31.XII 23.30 ar svētku torti un karstvīnu, baudot
Siguldas dzelzceļa
krāšņas ugunspuķes Siguldas debesīs.
stacijas laukumā
Aicināts ikviens novadnieks un Siguldas
novada viesis!
Jaungada balle kopā ar grupu „Kreisais
31.XII 00.00 pagrieziens”. Galdiņu rezervācija,
Mores pagasta
zvanot uz tālruņa numuru 28646332 (Sintija).
Tautas namā
Ieejas maksa – 6 eiro,
5 eiro

10%

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība bērniem
par grāmatu „Brīnumu gredzens”

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Daumanta Kalniņa koncerts
„Frenks Sinatra Ziemassvētkos”.
Biļetes cena – no 15 līdz 25 eiro,
10%

„Siguldas devonā” Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro,

Bigbenda „Sigulda” 60 gadu jubilejas koncerts

„Siguldas devonā” uz tu”. Biļetes cena – no 12 līdz 25 eiro,

25.XII 19.00

28.XII 19.00

pie Mores pagasta
„Sniega piku jampadracis”
Tautas nama
„Siguldas devonā”

„Baltajā Flīģelī”

„Baltajā Flīģelī”

Muzeja krājuma izstāde
„Piemineklis lauku sētai”.
Ieejas maksa – 1,15 eiro (tikai izstāde)
Ināras Liepas ceļojošā Leļļu mākslas
muzeja izstāde „Kofermājiņu ceļojums”.
Ieejas maksa – 2 eiro
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde
„Baltā ziema”

8.–28.XII

Bobsleja un
kamaniņu trasē

8., 22.XII
13.00

Siguldas
Sporta centrā

9.XII

Bobsleja un
kamaniņu trasē

14.XII 12.00
Siguldas
Sporta centrā

15.XII

Allažos,
Jūdažos un Morē

15.XII 9.30
Siguldas
1.pamatskolā

15., 22., 29.XII
17.00
Bobsleja un
kamaniņu trasē

22., 23.XII
10.00
Siguldas
Sporta skolā

26.XII 10.00
Siguldas
Sporta centrā

29., 30.XII
10.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas veselības vingrošana
plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā,
plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā
Bezmaksas stepa aerobikas nodarbība
Bezmaksas rollerslēpošanas
vai distanču slēpošanas nodarbība*
Siguldas novada skolu sacensības
basketbolā D grupai
Bezmaksas rollerslēpošanas
vai distanču slēpošanas nodarbība*
Pasaules kausa izcīņas posms bobslejā
un skeletonā. Bobsleja nobrauciens sievietēm
Bezmaksas nodarbība skolēniem
„Vispārattīstošā vingrošana”
Pasaules kausa izcīņas posms bobslejā un
skeletonā. Plkst.9.30 skeletona nobrauciens
vīriešiem, plkst.13.00 pirmais nobrauciens
bobslejā vīriešu divnieku ekipāžām
Bezmaksas peldēšanas nodarbība cilvēkiem
ar speciālām vajadzībām. Iepriekš jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 26879835
Pasaules kausa izcīņas posms bobslejā un
skeletonā. Plkst.9.30 skeletona nobrauciens
sievietēm, plkst.13.00 otrais nobrauciens
bobslejā vīriešu divnieku ekipāžām
Bezmaksas nodarbība spēka zālē cilvēkiem
ar speciālām vajadzībām. Iepriekš jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 26761072
Bezmaksas ciguna nodarbība
plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā,
plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā
Loka šaušanas sacensības „Siguldas spieķis”
VI sezonas sacensības šļūkšanā
ar lāpstu „ShowelRace”
Basketbola turnīrs „Ziemassvētku
kauss 2018” 2008. un 2006.gadā
dzimušo zēnu komandām
Ziemassvētku volejbola turnīrs
Siguldas novada atklātais
starptautiskais čempionāts badmintonā

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

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī
Nākamais izdevums otrdien, 18.decembrī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 33 jaundzimušie – 15 meitenes un 18 zēni.
Bērniem doti vārdi: Matilde, Patrīcija, Elza, Karlīna, Estere (divām meitenēm), Grēta, Danija,
Marta (divām meitenēm), Helēna, Klinta, Šarlote, Gabriela, Leila, Austris, Domeniks, Henrijs,
Alberts, Marsels, Rāgners, Kristaps, Patriks, Pauls, Gabriels, Krišjānis, Gustavs Kārlis, Ričards,
Artūrs, Ralfs, Augusts, Olivers, Kārlis.
Reģistrētas 10 laulības.

