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Siguldas tūrisma rādītāji
turpina iezīmēt
pozitīvu izaugsmi
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Siguldas pils kvartālā

Fischer Slēpošanas centrs
gatavojas ziemas sezonas
sacensībām

Siguldas novada pašvaldības ID karšu programmai
pievienosies Krimulda un Mālpils

Kopš tika ieviestas jaunās personalizētās ID kartes, tās saņēmuši vairāk nekā
13 600 Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka ID karte ir 80%
novadnieku.
“Siguldas novada iedzīvotāja ID karte ir unikāls projekts. Mūsu piemēram ir mēģinājušas sekot vairākas pašvaldības, un ar lepnumu varu teikt: mums vienīgajiem ir izdevies
izveidot tik apjomīgu lojalitātes programmu
un attīstīt to arvien augstākā līmenī! Tas
ir ieguvums gan iedzīvotājiem, kuri saņem
virkni ievērojami izdevīgāku priekšrocību
pašvaldības nodrošinātajos pakalpojumos,
piemēram, bezmaksas sabiedrisko transportu, atlaides vai bezmaksas ieeju kultūras
un sporta pasākumos, atlaides medicīnas
pakalpojumu saņemšanai, gan uzņēmējiem,
kuri var kļūt pievilcīgāki klientiem ar savām piedāvātajām atlaidēm. Tāpēc projekta
paplašināšana ir tikai loģisks solis, un to
Uzņēmēju forumā apliecināja arī uzņēmēji –
mums ir jāpaplašina lojalitātes programma,
raugoties nākotnē. Pirmie šai iniciatīvai atsaucās Krimuldas un Mālpils novads. Ja iniciatīvu izrādīs arī Inčukalns, mēs lojalitātes
programmā uzņemsim arī šī novada iedzīvotājus. Vienlaikus pievienoties aicinām arī
apkārtējo novadu uzņēmējus. Kā veiksmīgu
piemēru varu minēt Inčukalna novada uzņēmumu “Rāmkalni”, kurš, neesot Siguldas
novadā, mūsu priekšrocību programmā darbojas jau no projekta pirmsākumiem,” par
identifikācijas karšu paplašināšanas projekta ieviešanu stāsta tā idejas autors, Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
ID kartes priekšrocības veido divi bloki –
pašvaldības un uzņēmēju piedāvājums.
Uzņēmēju piešķirtās atlaides būs pieejamas vienoti visu novadu iedzīvotājiem, taču
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Lai attīstītu Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu programmu, paplašinātu
uzņēmējiem lojālo klientu loku, nodrošinot atlaižu pieejamību ne tikai novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem, Siguldas
novada Uzņēmēju foruma laikā nolemts
uzsākt ID karšu programmas paplašināšanas projektu. No nākamā gada ID kartes ar individuālu dizainu un pielāgotu
lojalitātes programmas pakalpojumu
klāstu tiks izsniegtas arī Krimuldas un
Mālpils novada iedzīvotājiem.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pasniedz Siguldas novadā deklarētā iedzīvotāja ID karti siguldietim
Markusam Žundam.
pašvaldību piedāvātais pakalpojumu klāsts
būs pieejams tikai tā novada ietvaros, kur
iedzīvotājs deklarējies. Piemēram, Siguldas
novada iedzīvotāji par draudzīgāku cenu varēs peldēt Siguldas Sporta centra baseinos,
krimuldieši – Krimuldas novada peldbaseinā, savukārt mālpilieši – Mālpilī.
Kartēm būs viena funkcionalitāte, bet atšķirīgs dizains. Krimuldas un Mālpils novadā būs pieejamas kartes ar novada dabas skatu, kā arī oranžā “Sigulda aizrauj!”
karte, kuras no nākamā gada pēc izvēles
varēs saņemt katras pašvaldības norādītajos klientu apkalpošanas punktos.
Foruma laikā arī uzņēmēji atzinīgi vērtēja
ID karšu piedāvājuma paplašināšanās iespējas, jo tādējādi lojālo klientu loku būs
iespējams palielināt par vairāk nekā 35%.
Šobrīd pieejami vairāk nekā 220 pakalpojumi un preces ar atlaidēm, ko ID kartes īpašniekam piedāvā vairāk nekā 150 uzņēmumi
ne tikai Siguldas novadā, bet arī citviet.

SIGULDAS DZELZCEĻA STACIJAS LAUKUMĀ

IEDEGS
SVĒTKU EGLI

Pirmajā adventē, 1. decembrī, plkst. 17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā notiks Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums kopā
ar sniegavīru Olafu, Elfu, Sniegbaltīti un Ziemassvētku vecīti.
Pasākumā piedalīsies arī jautrie rūķi no bērnu vokālās studijas
“Siguldiņa”. Lieliem un maziem novadniekiem būs iespēja kopā ar
Olafu un viņa draugiem sadziedāt, līksmi uzdancot, sagaidīt Ziemassvētku vecīti un iedegt spožas lampiņas Siguldas centrālajā eglē, kura,
saudzējot lielos un vērtīgos kokus, izveidota no 50 mazākām eglītēm.
No plkst. 16.30 līdz aptuveni plkst. 19.00
plānoti satiksmes ierobežojumi Ausekļa ielas posmā no Pils līdz Raiņa ielai.

AKTUALITĀTES
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Biedrība “Providus” atzinīgi novērtējusi
Siguldas novada pašvaldības komunikāciju
ar iedzīvotājiem
Lai apzinātu biežāk izmantotos iedzīvotāju iesaistes veidus Latvijas pašvaldībās
un veicinātu labo piemēru popularitāti Latvijā, biedrība “Providus” ir izstrādājusi
pārskatu par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas pašvaldībās, kurās Siguldas novada pašvaldība ar trim iniciatīvām atzīta par veiksmīgu piemēru komunikācijā ar sabiedrību.

15. novembrī kultūras centra “Siguldas devons” lielajā zālē “Radix” nenoskaidrotu iemeslu dēļ nostrādājusi
ugunsdzēsības signalizācijas trauksme
skatuves zonā. Tika izsaukti atbildīgo iestāžu speciālisti, lai noskaidrotu
trauksmes iemeslu.
Lai Goda dienas pasākuma norise un apmeklētāju drošība netiktu apdraudēta, tika pieņemts lēmums pārcelt svinīgo pasākumu uz

Publicitātes foto

Pārskatā kā labais piemērs minēta iedzīvotāju iesaiste Siguldas identitāti veidojošā
tematiskā plānojuma izstrādē. Divu gadu
laikā novadnieki tika aicināti piedalīties
apspriedēs, iesakot labākos risinājumus
tematiskā plānojuma izstrādātājiem un
kopīgi veidojot kvalitatīvu un ilgtspējīgu
novada infrastruktūru un publisko telpu.
Izstrādes laikā norisinājās 25 tikšanās
ar iedzīvotājiem, ko apmeklēja, sākot no
15 iedzīvotājiem šaurāku tēmu apspriešanai
līdz 50 un vairāk iedzīvotāju plašāku tēmu
apspriešanai. Līdztekus klātienes tikšanās
reizēm saziņa notika, izmantojot Siguldas
novada mobilo lietotni, kā arī tematiskā
plānojuma izstrādei atsevišķi izveidotajā
“Facebook” lapā “Siguldieši plāno”.
Tāpat pārskatā kā radoša iedzīvotāju iesaiste plānošanas procesā akcentēts pārgājiens pa plānoto gājēju taku Gaujas Nacionālā parka augšējā nogāzē, kas nākotnē
varētu savienot Kaķīškalnu ar pilsētas
centru (Lakstīgalu gravu, Svētku laukumu), Siguldas pils kvartālu un Gleznotājkalnu. Pārgājiens norisinājās augustā, un
tajā piedalījās Siguldas novada iedzīvotāji, Siguldas novada pašvaldības pārstāvji,
uzņēmēji, kā arī eksperti un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, lai kopīgi
aplūkotu nozīmīgākos gājēju takas ieguvumus – potenciālās skatu vietas.
Biedrības “Providus” pārskatā izcelta arī
Siguldas novada mobilā lietotne, kurā iedzīvotāji var ziņot par nepieciešamajiem
uzlabojumiem novadā. Lietotne izstrādāta 2017. gadā, un tā lejupielādēta jau
vairāk nekā 6000 reižu, kļūstot par efek-

Pārcelts Goda dienas pasākums
svētdienu, 8. decembri, plkst. 16.00. Atgādinām, ka koncertā uzstāsies komponists Raimonds Tiguls, Rīgas Doma zēnu koris un tā
mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns un
pasākuma laikā tiks godināti apbalvojuma
“Siguldas novada Goda novadnieks” un “Siguldas novada Gada novadnieks” saņēmēji.
Kultūras centra “Siguldas devons” darbība
ir atjaunota, lai gan turpinās ekspertu darbs
un tiek aprēķināti zaudējumi, kurus segs apdrošinātāji.

Siguldas tūrisma rādītāji
turpina iezīmēt pozitīvu izaugsmi
Centrālās statistikas pārvaldes dati
liecina, ka 2019. gada pirmajos deviņos
mēnešos Siguldas novada naktsmītnēs
apkalpoti par 13,82% vairāk viesu nekā
2018. gada attiecīgajā periodā. Siguldas tūrisma nozares rādītāji joprojām
iezīmē pozitīvu nozares izaugsmi. Statistikas dati liecina, ka palielinājies gan
naktsmītnēs apkalpoto viesu skaits,
gan arī viesu pavadīto nakšu skaits.

tīvu platformu pašvaldības, iedzīvotāju
un uzņēmēju komunikācijā. Divu gadu
laikā pašvaldība ir saņēmusi jau vairāk
nekā 420 ierosinājumus. Visbiežāk ierosinājumi iesniegti par novada ceļu un ielu
infrastruktūru, nesakoptiem īpašumiem
novadā, kā arī infrastruktūras bojājumiem
Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Ikvienam lietotnes izmantotājam redzami arī
citu iedzīvotāju ierosinājumi, kā arī pašvaldības sniegtā atbilde un norāde, kad un
kā ierosinājums atrisināts.
Lietotnē ik dienu ir iespējams lasīt pašvaldības jaunumus un iegūt informāciju par
aktuālākajiem piedāvājumiem Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, kā
arī tūrisma informāciju par Siguldā pieejamiem atpūtas vai pastaigu maršrutiem.

2019. gada trešajā ceturksnī apkalpoti
par 20% vairāk viesu nekā pērn šajā pašā
periodā, turklāt pirmajos deviņos mēnešos kopumā apkalpoti par 13,82% tūristu
vairāk nekā pērn. Savukārt salīdzināju-

mā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu
viesu pavadīto nakšu skaits ir pieaudzis
par 7,53%.
Periodā no 2019. gada janvāra līdz septembrim vidējais viesu uzturēšanās laiks Siguldas novada naktsmītnēs bija 1,37 naktis. 62% viesu, kas izmantojuši Siguldas
novada naktsmītnes, bijuši ārvalstu tūristi. 2019. gada trešajā ceturksnī visvairāk
tūristu ieradušies no Vācijas, Igaunijas,
Krievijas, Dienvidkorejas un Lietuvas.
Apskatot tūrisma nozari visā Latvijā, visvairāk ārvalstu viesu uzņemti Rīgā – 66,7%,
Jūrmalā – 11,2%, Siguldas novadā – 2,7%,
Liepājā – 2,5%, Ventspilī – 2,4%, Salacgrīvas novadā – 1,1% un Daugavpilī – 1%.

AICINA PIEDALĪTIES APTAUJĀ

PAR KLIENTU APKALPOŠANU SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Lai novērtētu klientu apkalpošanu Siguldas novada pašvaldībā un noteiktu jomas, kuras nākotnē nepieciešams pilnveidot, novada iedzīvotāji aicināti līdz
20. decembrim sniegt atsauksmes un ierosinājumus, aizpildot aptaujas anketu
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv. Aptaujas anketa pieejama arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros – Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Mores pagasta
pārvaldē (Siguldas iela 11, More), Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži)
un Zinātnes ielā 7.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 14. novembrī
l

l

l

l

l

Veikti grozījumi Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu
cenrādī.
Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā iecelta Vineta
Ērentraute. Siguldas novada pašvaldības
aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra”
direktora amatā iecelta Dace Preisa.
Veiktas izmaiņas Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas
sastāvā.
Apstiprināts Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.–2024. gadam aktualizētais Investīciju plāns 2019. gadam.
Nolemts piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Siguldas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve Allažu un Mores pagastā”
un “Siguldas novada pašvaldības trīs
grants ceļu posmu pārbūve Siguldas un
Mores pagastā”.

l

l

l

l

l

Apstiprināts detālplānojuma projekts
nekustamajam īpašumam “Grīvnieki”
Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma “Jaunveldzes” Allažu
pagastā, Siguldas novadā, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0242.
Izdarīti grozījumi Siguldas novada pašvaldības nolikumā. Veikti grozījumi
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā.
Dzēsta nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa un nekustamā īpašuma nodokļa
parādi fiziskām un juridiskām personām.
Nolemts pilnvarot Siguldas novada Kultūras centru dalībai biedrības “Latvijas
Pasākumu norišu vietu asociācija” dibināšanā un atbalstīt iestāšanos biedrībā
Siguldas novada pašvaldības interešu
pārstāvēšanai.
Slēgti un pagarināti nomas līgumi ar fiziskām personām.

l

l

l

l

l

l

Nolemts iznomāt zemes vienību “Jaunozolnieki” Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināti pašvaldības īpašumā esošās
kustamās mantas – mežā augošu koku,
kas atrodas nekustamajā īpašumā “Apses” Allažu pagastā, – izsoles rezultāti.
Nolemts nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu Saules ielā 16B, Siguldā.
Nolemts atzīt par nenotikušām šādu nekustamo īpašumu izsoles: Avotu iela 15,
Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads; Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas
novads; Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas
novads.
Apstiprināti šādu nekustamo īpašumu izsoles rezultāti: Krišjāņa Barona iela 39,
Sigulda, Siguldas novads; Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināti saistošie noteikumi “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2019. gada 21. februāra saistošajos notei-

l

l

l

kumos Nr. 5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu””.
Nolemts atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu –
dzīvokļa īpašumu Stacijas ielā 14B-2,
Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināti saistošie noteikumi “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2013. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 36 “Par ēku, ielu nosaukumu
un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā””.
Apstiprināti saistošie noteikumi “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2015. gada 11. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā””.
Plašāk ar pašvaldības domes
sēžu materiāliem aicinām iepazīties
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

03 | Novembris, 2019

ATTĪSTĪBA

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novadā atkritumus šķiro
jau 74% iedzīvotāju

Šogad Siguldas novadā atkritumus šķiro par 2% vairāk iedzīvotāju nekā pērn,
izpētīts Siguldas pilsētas SIA “Jumis”
šogad veiktajā klientu aptaujā, kurā
piedalījās vairāk nekā 500 iedzīvotāju.
Kopumā Siguldas novadā atkritumus
šķiro 74% novadnieku, kas ir augsts rādītājs, jo vidēji Latvijā atkritumus šķiro
56% iedzīvotāju.
Kā liecina aptaujas dati, līdz šim novadnieki visaugstāk vērtējuši stikla, vieglā
(plastmasas un papīra) iepakojuma un bateriju šķirošanas iespējas. Piemēram, stikla
pudeles un burkas šķiro vairāk nekā 90%
Siguldas novada iedzīvotāju, plastmasas iepakojumu – vairāk nekā 84%, papīra iepakojumu – 80%, savukārt baterijas – gandrīz
85% novadnieku. Tāpat teju 70% iedzīvotāju
labprāt nodod šķirošanai nevajadzīgās elektroiekārtas, savukārt 57% izmanto iespēju
trīs reizes gadā bez maksas nodot nolietotās
mēbeles un bioloģiskos atkritumus.
SIA “Jumis” aicina iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un šķirot pēc iespējas
vairāk mājsaimniecībā radīto atkritumu.
Uz katra šķirošanas konteinera ir vizuālas
norādes, kas palīdz šķirot pareizi.

Stikla šķirošanas konteinerā drīkst ievietot tikai dzērienu stikla pudeles un burkas.
Tām jābūt tīrām un ievietotām tvertnē bez
atkritumu maisiņa.
Vieglajam iepakojumam paredzētajā konteinerā drīkst izmest plastmasas, kartona un metāla iepakojumu – plastmasas
pudeles, šampūnu un citas līdzīga veida
pudeles, sulas un piena pakas, polietilēna
maisiņus, skārdenes, kā arī grāmatas, žurnālus un avīzes.
Atgādinām, ka visiem iepakojumiem jābūt
tīriem, bez jebkādiem pārtikas pārpalikumiem, kā arī pēc iespējas saplacinātiem,
lai atkritumu izvešanas mašīnā būtu iespējams savākt pēc iespējas lielāku apjomu, tādējādi samazinot CO2 izmešu veidošanos, regulāri transportējot “tukšu gaisu”.
Novadniekiem ir iespēja atkritumus nogādāt arī šķirošanas laukumā “Zemdegas”,
kur līdz ar dažādiem iepakojumiem tiek
pieņemta arī elektrotehnika, baterijas, luminiscentās spuldzes, smēreļļas un eļļas
filtri un cita veida priekšmeti.
Plašāka informācija par Siguldas pilsētas
SIA “Jumis”, kā arī atkritumu šķirošanas
iespējām novadā pieejama tīmekļa vietnē
www.jumis.lv.

Mainoties MK noteikumiem, iespējams,
tiks paplašināts cūku audzēšanas komplekss Allažos
Siguldas novada pašvaldība informē, ka
šā gada 8. oktobrī stājās spēkā Ministru
kabineta noteikumi Nr. 461 “Grozījums
Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa
noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi””, ar kuriem svītrots
Ministru kabineta noteikumu Nr. 240
143. punkts, kas paredzēja, ka, “plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro
nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km
rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu
1500 dzīvnieku vienības”.
Saskaņā ar šo punktu Siguldas novada pašvaldība 2018. gadā noraidīja SIA “Baltic
Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas” A alternatīvas paplašināšanās izbūvi, kas paredzēja palielināt dzīvnieku
skaitu līdz 27 631 vietai. 2019. gada 19. decembra domes sēdē tiks izskatīts SIA “Baltic Pork” atkārtoti iesniegtais pieprasījums
par dzīvnieku skaita palielināšanu. Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biro-

ja 2018. gada 22. janvāra atzinumu “Par
cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas”
pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”, kurā birojs norādījis, ka A alternatīvas īstenošana nevar būt akceptējama
un nav pieļaujama, jo tā ir pretrunā ar
Ministru kabineta noteikumu 143. punktu,
2018. gadā Siguldas novada pašvaldība
neatbalstīja cūku fermas paplašināšanas
projekta A alternatīvu. Tika atbalstīta B alternatīva, kas paredzēja palielināt dzīvnieku skaitu līdz 20 916 vietām, – Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ir izsniegusi piesārņojošās darbības atļauju.
Sākotnēji cūku audzēšanas kompleksā Allažos tika atļautas 10 000 dzīvnieku vietas.
Ņemot vērā izmaiņas MK noteikumos un
SIA “Baltic Pork” atkārtoti iesniegto iesniegumu, Siguldas novada pašvaldības
domes sēdē atkārtoti tiks lemts par lēmumprojektu “Par paredzētās darbības –
cūku audzēšanas kompleksa “Krastmalas”
Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārbūves – akceptēšanu”.

Noslēgušies šīs sezonas labiekārtošanas darbi
Parka, Oskara Kalpaka un Peldu ielā
Noslēgušies šosezon plānotie labiekārtošanas darbi Parka un Oskara Kalpaka
ielā, kur veikti asfaltseguma apakškārtas ieklāšanas remontdarbi. Asfaltseguma
virskārtu un iebrauktuves plānots pabeigt nākamās būvniecības sezonas sākumā. Šo ielu asfalta seguma virskārtas atjaunošanai Siguldas novada pašvaldība
izlietojusi vairāk nekā 160 000 eiro.
Arī Peldu ielā atjaunota satiksme, un
plānotais ātruma ierobežojums līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai būs 10 kilometri stundā.
Ielas bīstamajā posmā vēl šogad būvuzņēmējs paspējis uzstādīt norobežojošās
aizsargbarjeras, lai netiktu apdraudēta
satiksmes drošība ziemas periodā. Peldu
ielas posmā asfaltseguma virskārta tiks
uzklāta nākamās būvniecības sezonas
sākumā. Kopējās būvdarbu izmaksas ir
turpat 683 000 eiro.
Jau ziņots, ka 2019. gadā ielu un ceļu
būvniecībā Siguldas novada pašvaldība

investējusi piecus miljonus eiro, sakārtojot Institūta, Mores, Allažu un Stacijas
ielas, kā arī Pulkveža Brieža ielas posma
no Pūpolu līdz Gāles ielai, Rūdolfa Blaumaņa ielas un Strēlnieku ielas posma
no Vainagu līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai
asfaltsegumu, kā arī izbūvējot Doņu un
Meldru ielu, 1,2 kilometrus garu posmu
no valsts reģionālā autoceļa P8 (Inciems–
Sigulda–Ķegums) līdz Pelītēm Siguldas
pagastā un autoceļa A2 un Pulkveža
Brieža ielas krustojuma otro kārtu, prioritāri risinot izbraukšanu uz valsts galvenā autoceļa.

Uzņēmējiem

Noskaidroti grantu programmas
“(ie)dvesma” uzvarētāji
Noslēgusies “SEB bankas” un septiņu
pašvaldību kopīgi rīkotās grantu programmas “(ie)dvesma” konkursa trešā
sezona, kurā izvēlētas astoņas perspektīvas biznesa idejas, to īstenošanā
investējot 70 000 eiro. Siguldas novads
konkursā atbalstījis divus biznesa
projektus – grantu 6000 eiro apmērā saņems uzņēmums SIA “Bee Tech
Services”, savukārt grants 4000 eiro
apmērā piešķirts SIA “Bērnu centrs
“Kā mājās”” projekta “Lego robotikas
nodarbības” realizēšanai.
Uzņēmums SIA “Bee Tech Services” izstrādājis lietotni dravniekiem “BeeKing”, kura
ir paredzēta biškopju darba atvieglošanai,

pierakstu veikšanai un darbu plānošanai.
Savukārt SIA “Bērnu centrs “Kā mājās””
projekta “Lego robotikas nodarbības” apguve sekmēs bērnu interesi par eksaktajām zinībām, attīstīs loģisko domāšanu
un spriestspēju, palīdzēs padziļināti apgūt pirmsskolas un sākumskolas mācību
programmu.
Šogad grantu programmā tika iesniegtas vairāk nekā 50 biznesa idejas, tostarp
11 no Siguldas, turklāt izvēlētas astoņas
perspektīvas biznesa idejas. Kopumā biznesa ideju autori saņems 70 000 eiro to īstenošanai.
Iesniegtos projektus vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā ir gan uzņēmējdarbības
profesionāļi, gan pašvaldību pārstāvji.

Notiek biļešu tirdzniecība
uz pasākumu “Uzņēmēju gada balva”
29. novembrī plkst. 19.00 kultūras centrā “Siguldas devons” norisināsies apbalvošanas ceremonija “Siguldas novada Uzņēmēju gada balva 2019”. Tās
laikā tiks godināti aizvadītā gada veiksmīgākie Siguldas novada uzņēmēji
11 nominācijās, savukārt pateicības
saņems komersanti, kuri iesaistījušies
pašvaldības organizētajā skolēnu vasaras nodarbinātības projektā.
Ielūgumu uz pasākumu saņems 2019. gada
Uzņēmēju gada balvas nominanti – uzņēmumi, kuri nodrošina visvairāk darbavietu novadā, lielākie nodokļu maksātāji,
skolēnu nodarbinātības projekta dalībnieki, kuri nodrošinājuši vismaz četras darbavietas, novadnieku 30 mīlētākie uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri 2019. gadā
pievienojās preču zīmes “Radīts S!guldā”

programmai, un Uzņēmēju konsultatīvās
padomes locekļi. Uzaicināto viesu pavadošajām personām vai citiem uzņēmumu
pārstāvjiem un interesentiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pasākumu, iegādājoties ieejas biļeti. Biļetes pieejamas Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā
Ausekļa ielā 6 katru dienu no plkst. 9.00
līdz 18.00. Biļetes cena ir 24,20 eiro.
Balli pēc apbalvošanas ceremonijas krāšņos grupa “Dziļi violets”. Pasākuma dreskods jeb ģērbšanās stils – tumšs uzvalks.
Vakara gaitā darbosies kafejnīca.
Apbalvošanas ceremonija “Siguldas novada
Uzņēmēju gada balva” norisinās jau piekto
reizi, un pretendentus balvas saņemšanai
vienpadsmit nominācijās izvirza novada iedzīvotāji, savukārt iesniegtos pieteikumus
izvērtē kompetenta vērtēšanas komisija –
nozares eksperti.

IZGLĪTĪBA
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Noslēgusies novada skolu ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma procedūra
Oktobra sākumā Siguldas novada pašvaldība izsludināja iepirkuma procedūru ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Siguldas novada skolās. Iepirkums sastāvēja no trim daļām, un uzņēmējs varēja
pieteikties gan uz kādu atsevišķu daļu,
gan visām daļām kopā.
Iepirkuma procedūrā piedalījās trīs ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji – SIA “Aniva”,
SIA “Arseja” un SIA “P. Dussmann”, kuri piedāvājumu iesniedza uz visām trim iepirkuma
daļām. Saskaņā ar uztura speciālista, paš-

valdības speciālistu un Iepirkumu komisijas
locekļu vērtējumu par saimnieciski izdevīgāko un kvalitatīvāko visās iepirkuma daļās
tika atzīts SIA “Aniva” piedāvājums. Līgums
ar jauno ēdinātāju tika noslēgts 25. novembrī, un ēdināšanas pakalpojumu skolās tas
uzsāks no 2020. gada 6. janvāra. Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību un jaunais uzņēmējs SIA “Aniva” spētu
aprīkot trīs skolu virtuves blokus, Siguldas
novada skolēnus līdz šā semestra beigām
(20. decembrim) turpinās ēdināt SIA “Baltic
Restaurants Latvia”. Skolēnu brīvlaikā no-

tiks ēdinātāju maiņa, virtuves bloku iekārtošana, kā arī sagatavošanās jaunajam darba
cēlienam.
Siguldas novada pašvaldība, ņemot vērā
vecāku iesniegtos ieteikumus, gan skolu,
gan arī bērnudārzu ēdināšanas iepirkumā
bija iestrādājusi augstas prasības produktu kvalitātei, produktu piegādātāju izvēlē, speciālo diētu nodrošināšanā, kā arī
papildu prasība bija nodrošināt dārzeņu
pirmapstrādi uz vietas ēdināšanas blokā,
neizmantojot jau mizotus, vakuumā fasētus dārzeņus. Iepirkumā saskaņā ar nor-

matīvajiem aktiem tika iekļautas arī Zaļā
iepirkuma prasības.
Iesniegtie piedāvājumi tika vērtēti atbilstoši
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma un Zaļā
iepirkuma nosacījumiem saskaņā ar šādiem
kritērijiem:
l ēdiena kvalitāte – 55 punkti (tajā skaitā
ēdienkaršu kvalitāte – 15 punkti, ēdienkaršu uzturvērtība, atbilstība – 20 punkti,
produktu daudzveidība – 20 punkti);
l produktu kvalitāte – 18 punkti;
l videi draudzīgs piegādes veids – 15 punkti;
l cena – 12 punkti.

Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājusies
Pārtikas un veterinārais dienests:
jaunais ēdinātājs pašvaldības bērnudārzos metodiskā konference pedagogiem
Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās mājup no konferences, ieviešot to savā ikstrādā labā līmenī
metodiskā konference pedagogiem dienas darbā. Savukārt Siguldas novada

Pārtikas un veterinārā dienesta kārtējo
pārbaužu rezultāti liecina, ka trijās iestādēs – bērnudārzos “Tornīši”, “Pīlādzītis” un
“Ābelīte” – visos pārbaudes posmos ir A jeb
augstākais vērtējums, savukārt bērnudārzos “Ieviņa”, “Pasaciņa” un “Saulīte” ir
atsevišķi aizrādījumi par paškontroles dokumentāciju vai palielinātu uzturvērtību
ēdienkartēs. Bērnudārzā “Saulīte” saņemti
aizrādījumi par telpu kosmētisko stāvokli.
Lai nodrošinātu ēdināšanas kvalitāti, iepirkuma nosacījumos tika iekļauta prasība ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam
nodrošināt darbu vadītāju, kurš pārrauga
procesus visās virtuvēs, kā arī piegādi uz
bērnudārziem “Pīlādzītis” un “Tornīši”.
Papildus tam pašvaldība ir nolēmusi izmantot sabiedrības veselības speciālista
pakalpojumus, kurš no pašvaldības puses

kontrolē higiēnas normu ievērošanu, kā arī
pārtikas produktu piegādātāju un ēdienkaršu atbilstību prasībām.
Visās pirmsskolas izglītības iestāžu virtuvēs notika arī pilnīga vai daļēja darbinieku nomaiņa, tāpēc jaunajam ēdinātājam
visgrūtāk bija nodrošināt ēdienu gatavošanas vietas ar kvalificētiem darbiniekiem.
Tāpat sākotnēji bija atsevišķi aizrādījumi
par ēdienkaršu kvalitāti, taču sadarbībā ar
uztura speciālistiem un bērnudārzu medmāsām ēdienkartes ir pilnveidotas.
Jau ziņots, ka 10. oktobrī tika paziņoti ārkārtas ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma
rezultāti un no 14. oktobra ēdināšanu pašvaldības bērnudārzos nodrošina SIA “Vectēvs”. 11. oktobrī tika lauzts līgums ar
SIA “Baltic Restaurants Latvia” par pakalpojuma sniegšanu bērnudārzos.

“Vērtēšana mācīšanās atbalstam”,
kurā pulcējās 236 dažādu mācību
priekšmetu skolotāji no visas Latvijas.

Laikā, kad skola un skolotāji atrodas pārmaiņu procesā un tiek diskutēts par izglītības reformu un vērtēšanas lomu, skolēni
un skolotāji tika aicināti domāt un analizēt, kas ir vērtēšanas mērķis, kādi ir vērtēšanas veidi, kāds ir vērtēšanas rezultāts
un kādus paņēmienus skolotājiem izmantot efektīvākai sadarbībai ar skolēnu, lai
vērtēšanas process būtu jēgpilns un attīstību veicinošs.
Konferences sākumā dalībniekus sveica
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, aicinot katru konferences
dalībnieku pārdomāt, kāds ir šīs satikšanās sasniedzamais rezultāts, kas ir tā
doma un ideja, ar kādu pedagogi dosies

Piemiņas brīdis pie Lāčplēša Kara ordeņa
kavaliera Žaņa Ķinča kapa

Mākslu skolā “Baltais flīģelis”
aizvadīts 60. gadadienas salidojums
9. novembrī notika Siguldas Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” 60. gadadienas
salidojums, kurā Mūzikas, Mākslas un
Teātra nodaļas esošie un bijušie pedagogi, vairāk nekā 200 absolventu, koncerta dalībnieki un klausītāji baudīja
svētku atmosfēru, sengaidīto satikšanās prieku un lielisko koncertu.
Salidojumā tika atskaņota Siguldas pirmā bērnu simfonija, kurā piedalījās arī
tās autors Semjuels Grejs no Jaunzēlan-

des. Savdabīgo, neparastiem efektiem
bagāto simfoniju diriģenta Pētera Plūmes
vadībā atskaņoja Siguldas Jauniešu kamerorķestris un pedagogi, piedaloties arī
skolas korim.
Klātesošajiem bija iespēja aplūkot arī
mākslas darbu izstādi, kurā plaši un
daudzveidīgi atspoguļots gan pedagogu,
mākslas profesionāļu, gan audzēkņu jubilejas gadā paveiktais. Šos darbus Mākslu
skolā “Baltais flīģelis” ikviens varēs aplūkot līdz 8. decembrim.

Siguldiešiem 1. vieta elektronikas pulciņu darbu konkursā
Siguldas novada Jaunrades centra
elektronikas pulciņa dalībnieki Dairis Irbe un Mārtiņš Zemlītis atzīti par
vieniem no labākajiem Latvijas elektroniķiem.
Rīgas Tehniskajā universitātē notiekošajās
Elektronikas dienās viņu veidotais drons

līnijsekotājs tika atzīts par labāko elektronikas pulciņu darbu žūrijas vērtējumā. Šajās sacensībās piedalījās 150 jauniešu un
skolotāju no visas Latvijas.
Labākos Siguldas elektroniķus elektronikas pulciņā izglīto pedagogs Edgars Bajaruns.
Lepojamies!

pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa konferences dalībniekus
rosināja domāt par vērtēšanu plašākā
nozīmē un ilgtermiņā, kā arī par prasmi
vērtēt un tikt vērtētam, uzsverot vērtēšanu kā dzīves elementu un ikdienas darba
sastāvdaļu.
Par formatīvās vērtēšanas lomu, īstenojot
mācīšanos iedziļinoties, stāstīja un rosināja diskutēt Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra eksperte
Ilze Gaile. Savukārt pieredzē par veiksmīgas sadarbības modeļiem ar skolēniem
un viņu vecākiem pārmaiņu laikā dalījās
psiholoģe Iveta Aunīte, uzsverot skolotāja
zināšanu un iekšējā spēka nozīmīgumu
profesionālā sadarbībā. Konferences dalībnieki piedalījās arī darbnīcās, kuras vadīja dažādu jomu profesionāļi, daloties savā
profesionālajā pieredzē.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

No 14. oktobra ēdināšanas pakalpojumus Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs
sniedz SIA “Vectēvs”. Lai arī darbs pēc oktobra sākumā veiktā ārkārtas iepirkuma
bija jāuzsāk īsā laikā, ēdinātājam tomēr ir izdevies pakalpojuma kvalitāti nodrošināt labā līmenī – par to liecina no 22. oktobra līdz 4. novembrim Pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārbaudes Siguldas novada pašvaldības bērnudārzos.

11. novembrī četru Siguldas Valsts ģimnāzijas klašu skolēni atsaucās vēsturnieces Ievas Kvāles aicinājumam Lāčplēša
dienā atcerēties un godināt vienīgā Siguldas kapos guldītā Lāčplēša Kara ordeņa
kavaliera Žaņa Ķinča piemiņu.
Gatavojoties pasākumam, vēstures stundās
skolēni iepazinās ar Neatkarības kara notikumiem un Žaņa Ķinča biogrāfiju. Viņš Latvijas armijā tika iesaukts 1919. gada februārī, cīnījies Kurzemē pret lieliniekiem Oskara
Kalpaka bataljona 3. atsevišķajā (studentu)
rotā. 1919. gada 18. maija kaujā pie Kaugu-

riem lielinieku uzbrukuma laikā ļoti kritiskā brīdī, kad rotai bija beigusies munīcija,
Ž. Ķincis veda karavīrus durkļu cīņā un pirmais ielauzās lielinieku ieņemtajos ierakumos.
Šajā kaujā viņš tika smagi ievainots un zaudēja redzi. Mūža pēdējos gadus viņš pavadīja
Siguldā, kur arī tika apbedīts.
Lāčplēša dienas svinīgajā pasākumā pie
Ž. Ķinča kapa stāvēja zemessargu goda
sardze, kuras sastāvā bija arī ģimnāzijas
direktors Rūdolfs Kalvāns. Ģimnāzijas
skolēni kopā ar pārējiem pasākuma dalībniekiem nodziedāja Latvijas himnu un
nolika sveces.

KULTŪRA
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Ziemas koncertzāle Siguldas pils kvartālā Izsludināts kultūras un izklaides pasākumu
Ziemassvētku laiks Siguldā tradicionāli sākas ar aizraujošiem koncertiem Ziemas
koncertzālē. Šajā gadā Siguldas pils kvartālā, degot mirdzošām lampiņām, apmeklētājiem būs iespēja baudīt koncertus, kinoseansus un pasākumus bērniem.
Ziemas koncertzāle tiks atvērta 14. decembrī, kad no plkst. 12.00 Siguldas pils
kvartālā pulcēsies Ziemassvētku tirdziņa
dalībnieki, bet plkst. 18.00 izskanēs Igo un
Aivara Hermaņa koncertprogramma “Mēnessnakts”. Tirdziņš šajā gadā norisināsies
14. un 15., kā arī 21. un 22. decembrī.
Ziemas koncertzāles laikā līdz pat 26. decembrim būs iespēja vērot leļļu teātra izrādes, muzikālos uzvedumus, kinoseansus,

kā arī baudīt koncertus, kuros piedalīsies
Atis Ieviņš, Annija Putniņa, Ieva Kerēvica, Madars Kalniņš, Aija Vītoliņa un citi
mūziķi.
Ziemas koncertzāle Siguldā norisinās jau
ceturto gadu. Lielākā daļa programmas koncertu pieejami bez maksas, bet uz dažiem
maksas koncertiem biļetes var iegādāties
iepriekšpārdošanā;
ar Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti pieejama 20% atlaide.

ZIEMAS KONCERTZĀLES PROGRAMMA
SIGULDAS PILS KVARTĀLĀ
14. decembrī
l
l

l

l

l

plkst. 12.00–18.00 Ziemassvētku tirdziņš
plkst. 13.00 pūtēju orķestra “Sudrabskaņa” koncerts
plkst. 14.00–16.00 Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” Rūķu darbnīcas ģimenēm ar bērniem
plkst. 15.00 muzikāla Ziemassvētku
programma bērniem “Muzikālās eglītes”
plkst. 18.00 Igo un Aivara Hermaņa
koncertprogramma “Mēnessnakts”. Biļetes cena – 5 eiro,
20% atlaide, iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā

l

21. decembrī
l

l

15. decembrī
l
l

l

l

l

plkst. 12.00–18.00 Ziemassvētku tirdziņš
plkst. 12.00 Siguldas pagasta pūtēju
orķestra koncerts
plkst. 14.00–16.00 Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” Rūķu darbnīcas ģimenēm ar bērniem
plkst. 15.00 Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Teātra studijas jauniestudējuma
“Ziemassvētku dāvana” pirmizrāde (režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece)
plkst. 18.00 Siguldas Absolventu orķestra koncerts

l
l

l

19. decembrī
l

plkst. 18.00 ziemas kino bērniem “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”

20. decembrī
l

plkst. 18.00 ziemas kino – latviešu komēdija “Jaungada taksometrs 2”

plkst. 12.00–18.00 Ziemassvētku tirdziņš
plkst. 12.00 biedrības “Cerību spārni”
labdarības pasākums “Baltie cerību
spārni”, Siguldas pagasta pūtēju ansambļa “Sigulda” koncerts
plkst. 16.00 ziemas saulgriežu svētku
brīdis un bluķa vilkšana kopā ar Siguldas folkloras kopu “Senleja”

25. decembrī
l

plkst. 19.00 “Ziemas vakars Siguldā” – ielūdz bigbends “Sigulda” un solisti Inese Greste, Daiga Matisone, Eva
Strazdiņa un Raimonds Eizenšmits

plkst. 12.00–18.00 Ziemassvētku tirdziņš
plkst. 17.00 ziemas koncerts “Pelēkie
zirņi ar speķi”. Piedalās Emīla Dārziņa jauktais koris un Jēkaba Bernāta
kamerorķestris “Sforzando”, solisti –
Annija Putniņa un Mārtiņš Zvīgulis.
Biļetes cena – 5 eiro,
20% atlaide,
iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā

22. decembrī

17. decembrī
l

plkst. 20.00 “Ziemas ballīte” – ielūdz
Atis Ieviņš & Co. Biļetes cena – 5 eiro,
20% atlaide, iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā

plkst. 15.00 Ievas Kerēvicas un
Madara Kalniņa koncertprogramma
“Ziemas laiks”. Biļetes cena – 5 eiro,
20% atlaide, iegādājoties biļeti
iepriekšpārdošanā

26. decembrī
l

l

plkst. 14.00 muzikāls uzvedums bērniem “Sīkstuļa Ziemassvētki”
plkst. 18.00 Aijas Vītoliņas (Amber)
koncertprogramma “Ziemas vakars
stāsta…”. Biļetes cena – 5 eiro,
20%
atlaide, iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā

mērķprogrammas finansēšanas konkurss
Lai atbalstītu mākslinieciski kvalitatīvu
un publiski pieejamu kultūras un izklaides pasākumu rīkošanu, Siguldas novada pašvaldība līdz 15. decembrim aicina
pieteikties novada kultūras un izklaides
pasākumu finansēšanas konkursam.
Kultūras un izklaides pasākumu finansēšanas mērķprogramma dod iespēju pretendēt
uz pašvaldības līdzfinansējumu ar konceptuāli pārdomātu, atlasītu un producētu izklaides un kultūras pasākumu programmu,
kas tiek piedāvāta kā vienots veselums un
kuras mērķis ir:
l akcentēt kādas konkrētas kultūras jomas,
starpkultūru, mākslas jomu prezentāciju
un attīstību, veidojot īpašu sabiedrības
tikšanās platformu plašai un daudzveidīgai mērķauditorijai;
l radīt īpašus notikumus, kam raksturīga augsta mākslinieciskā kvalitāte,

plaša sabiedrības iesaiste un kuri savā
formā atšķiras no regulāra kultūras
procesa;
l nodrošināt Siguldas novada iedzīvotājiem
un novada viesiem daudzveidīgas kultūras un izklaides aktivitātes, izmantojot
unikālās Siguldas novada dabas un kultūrvides iespējas.
Piedalīties konkursā un pieteikties finansējumam var biedrība vai nodibinājums, kura
pamatdarbības veids ir ar kultūru, izklaidi
un/vai mākslu saistīta darbība. Atbalsta
gadījumā ir iespējams saņemt finansējumu,
kas nepārsniedz 50% no pasākumu kopējām izmaksām.
Interesenti aicināti iepazīties ar mērķprogrammas nolikumu un pieteikuma anketu tīmekļa vietnē www.sigulda.lv. Dokumenti līdz
15. decembrim jāiesniedz Siguldas novada
Kultūras centrā (Pils ielā 10) un arī elektroniski uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.

Iespēja pieteikties tirdzniecībai Ziemassvētku tirdziņā
Ziemas koncertzāles pasākumu laikā
14. un 15. decembrī, kā arī 21. un 22. decembrī Siguldas pils kvartālā norisināsies tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš.
Lai plānotu Ziemassvētku tirdziņa norisi,
interesenti aicināti pieteikties tirdzniecībai,
kas abas dienas norisināsies no plkst. 12.00
līdz 18.00. Pieteikumu tirdzniecībai var iesniegt līdz 10. decembrim plkst. 17.00, raks-

tot uz e-pasta adresi dace.plesa@sigulda.lv.
Tirgotājiem vēlams atbalstīt Ziemassvētku
tirdziņa māksliniecisko koncepciju, ietverot
to savas tirdzniecības vietas noformējumā
un sortimenta piedāvājumā. Priekšroka tiks
dota Latvijā audzētai vai ražotai produkcijai,
kā arī oriģināliem dizaina priekšmetiem, apģērbiem un Ziemassvētku dāvanām. Aicinām
piedāvāt oriģinālu risinājumu savas tirdzniecības vietas noformējumā.

Pilsdrupu estrādē būs vērojams multimediāls uzvedums
No 13. decembra nedēļas nogalēs Siguldas pilsdrupu estrādē tiks īstenots multimediāls brīvdabas fantāzijas uzvedums
“Sapnis”, kurā līdztekus radošajai komandai un māksliniecei Elitai Patmalniecei darbojusies arī kultūras centra “Siguldas devons” režisore un producente
Ilze Jakubovska.
Elitas Patmalnieces darbi ļaus vērotājam saplūst ar darbu un iejusties neparastā nomo-

da sapņa pasaulē. Mākslinieces iespaidīgā
krāsaino un dzīvespriecīgo darbu kolekcija
ir kļuvusi par pamatu stāstam, kurā, izmantojot video projekciju, gaismu, lāzeru un skaņas sintēzi, atdzīvosies Elitas Patmalnieces
gleznas. Uzveduma ilgums – 40 minūtes.
Informācija par demonstrēšanas laikiem būs
pieejama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv. Ieejas
maksa iepriekšpārdošanā – 7 eiro, pasākuma
norises dienā – 15 eiro,
ar Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti – 20% atlaide.

Atbalsti Siguldas novada amatierteātrus ikgadējā skatē!
1. decembrī Siguldas novadā notiks ikgadējā amatierteātru skate, kurā teātru trupu
sniegumu vērtēs īpaši izveidota profesionāļu žūrija.
Siguldas novada iedzīvotāji ir aicināti atbalstīt sava novada aktierus, bez maksas apmeklējot izrādes Siguldā, Allažos un Morē:
l plkst. 12.00 kultūras centrā “Siguldas
devons” būs skatāma Siguldas Tautas teātra izrāde “Tās dullās Paulīnes dēļ” (au-

l

l

tores Vizma Belševica un Tatjana Šverste, režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece);
plkst. 14.30 Allažu pagasta Tautas namā
notiks amatierteātra “Aka” izrāde “Dūdene zin” (autors Andris Niedzviedzis, režisore Aiva Grundmane);
plkst. 17.00 Mores pagasta Tautas namā
varēs vērot amatierteātra “Oga” izrādi
“Ansītis un Grietiņa” (autors Lauris Gundars, režisore Lauma Vītola).

Aicina pieteikt projektus novada kultūras projektu finansēšanas konkursam
Siguldas novada pašvaldība līdz
15. decembrim aicina pieteikties Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursam, kura mērķis
ir veidot labvēlīgus nosacījumus iedzīvotāju iniciatīvām un vietējās kopienas
iesaistīšanai kultūras piedāvājumu radīšanā un patēriņā.

Par 2020. gada Siguldas novada kultūras
projektu finansēšanas konkursa prioritātēm
noteikta jaunu kultūras produktu veidošana bērnu un ģimeņu auditorijai Siguldas
novada piederības stiprināšanai; Siguldas
novada kultūrvēsturiskā mantojuma, tajā
skaitā sporta un kultūrtūrisma attīstības,
apzināšana, dokumentēšana un popularizē-

šana; Siguldas novada kultūrvidei un dabas
videi atbilstošu, unikālu kultūras aktivitāšu
veidošana; jaunu un inovatīvu kultūras ideju
realizēšana Siguldas novadā, kas spēj radīt
rezonansi un būt nozīmīgas Latvijas mērogā.
Katrs pretendents konkursā var iesniegt ne
vairāk kā divus projektus. Piešķirtā finansējuma apmērs vienam projektam ir no 70 līdz

2000 eiro, konkursā pieejamais kopējā finansējuma apjoms ir 24 000 eiro.
Papildu informācija, kā arī nepieciešamā
dokumentācija pieejama tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv. Dokumenti līdz 15. decembrim jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3) vai jāsūta
elektroniski uz e-pasta adresi kultura@sigulda.lv.

SPORTS
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Fischer Slēpošanas centrs gatavojas ziemas sezonas sacensībām
Ziemas sezona Siguldā vairs nav aiz kalniem, un Fischer Slēpošanas centrs sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību rīko distanču slēpošanas sacensības gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Šogad ir paredzētas treniņsacensības distanču slēpošanā “S!–Slēpo” trijos posmos un “S!–Fischer” Ziemas skolēnu čempionāts
skolēniem četros posmos.
“S!–Slēpo” treniņsacensību seriālā aicināts
piedalīties ikviens mazs un liels slēpošanas
entuziasts. Sacensības notiks trīs posmos –
9. janvārī, 13. februārī un 5. martā. Savukārt “S!–Fischer” Ziemas skolēnu čempio-

nāts šogad notiks jau sesto reizi, un šajā
laikā tas no vietēja mēroga sacensībām ir
izaudzis līdz nacionāla mēroga čempionātam, kurā piedalās jau vairāk nekā 30 Latvijas vispārizglītojošo skolu.

Lai popularizētu distanču slēpošanu un paplašinātu Siguldas sacensību dalībnieku
loku, šogad iecerēts otro un trešo posmu aizvadīt citās distanču slēpošanas trasēs Latvijā.
Sacensību pirmais posms plānots 17. janvārī,
otrais – 31. janvārī, trešais – 28. februārī, bet
ceturtais posms – 13. martā.
Četru posmu kopvērtējumā tiks noskaidrots,
kura Latvijas skola iegūs galveno balvu – dāvanu karti 1500 eiro vērtībā slēpošanas inventāra iegādei, ko nodrošina “Fischer Latvia”.

2019. gada sākumā galveno balvu izcīnīja
Laurenču sākumskola, tāpēc arī šajā ziemā
Siguldas novada skolas tiek aicinātas aktīvi
piedalīties sacensībās un trenēties bez maksas
Fischer Slēpošanas centrā. Šajā ziemas sezonā
distanču slēpotāji Fischer Slēpošanas centrā
tiks aicināti uz FIS Latvijas čempionāta otrā
posma sacensībām distanču slēpošanā, kas
norisināsies 2020. gada 15. un 16. februārī.
Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.siguldassprots.lv.

Aizvadīts “SkiErg Pasaules sprints” Siguldā Notiks “S!-Peld” peldēšanas sacensību otrais posms
Novembrī jau ceturto reizi Fischer
Slēpošanas centrs rīkoja sacensības
“SkiErg Pasaules sprints”, kurās varēja piedalīties visu vecumu un fiziskās
sagatavotības sportisti un sacensties
ar citiem sprinta dalībniekiem no visas
pasaules.
Kopā šogad visā pasaulē piedalījās 2032 dalībnieki, un labus rezultātus pasaules līmenī uzrādīja Siguldas Sporta skolas distanču
slēpošanas grupas audzēkņi.
Sieviešu konkurencē vecuma grupā no
13 līdz 18 gadiem 1. vietu Latvijā un
5. vietu pasaulē uzrādīja Kristīne Brunere

ar laiku 4:16.8. Savukārt vīriešu vecuma
grupā līdz 12 gadiem 1. vietu Latvijā un
9. vietu pasaulē uzrādīja Dāvis Kalniņš ar
laiku 5:03.6, bet vecuma grupā no 13 līdz
18 gadiem 1. vietu Latvijā un 2. vietu
pasaulē ieguva Rainers Paeglis ar laiku
3:21.9, uzlabojot pagājušā gada rezultātu
par 12 sekundēm.
Teicams rezultāts Latvijas pārstāvim vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem ir Aigaram
Kotānam, kurš pasaulē 163 dalībnieku
konkurencē ieguva 3. vietu savā grupā,
51. vietu kopējā vīru konkurencē un 1. vietu Latvijā.
Lepojamies!

11. decembrī plkst. 17.00 Siguldas Sporta
centra peldbaseinā norisināsies peldēšanas treniņsacensības “S!-Peld” otrais
posms gan maziem, gan lieliem peldētājiem. Peldēšanas sacensībās aicināti
piedalīties peldēšanas entuziasti, Peldētapmācības skolas audzēkņi, Siguldas
Sporta skolas audzēkņi, kā arī Siguldas
novada skolu audzēkņi, kuri peldētprasmes apgūst sporta stundās.
Sacensības norisināsies brīvajā stilā, un ikviens dalībnieks varēs izvēlēties startēt kādā
no septiņām vecuma grupām, pārbaudot savas peldētprasmes un izvirzot jaunus mērķus

peldētapmācībā. Sacensību otrajā posmā tiks
dots starts ar kontrollaiku. Sacensību reģistrācija plānota no plkst. 16.30 līdz 17.00. Paši
mazākie peldētāji no SV-9 un SV-11 grupas
startēs plkst. 17.00 un veiks 25 metru peldējumu, SV-13 un SV-15 grupas dalībnieki
startēs plkst. 18.00 ar 50 metru peldējumu,
savukārt plkst. 19.00 ar 100 metru peldējumu
startēs dalībnieki no SV-19 līdz SV-50 grupai.
Reģistrēties peldēšanas sacensībām un apmaksāt dalību var Siguldas Sporta centra tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv. Dalības
maksa jauniešiem un pieaugušajiem – 7 eiro,
skolēniem – 4,50 eiro,
ar Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti – 10% atlaide.

SABIEDRĪBA

14. novembrī Latvijas Nacionālās operas
un baleta Beletāžas zālē Kultūras ministrijas Atzinības raksts kultūras nozares
izcilniekiem, godinot viņu radošo ieguldījumu, tika pasniegts Dainim Kalnam
par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu Starptautisko Siguldas Opermūzikas
svētku izveidošanā un rīkošanā, kā arī
nozīmīgu devumu Latvijas kultūrtelpas
stiprināšanā un attīstībā.
Daini Kalnu Kultūras ministrijas apbalvojumam izvirzīja Siguldas novada pašvaldība,

novērtējot Siguldas Opermūzikas svētku organizatora nesavtīgo ieguldījumu teju 30 gadu
garumā, kā arī godinot viņu 75 gadu jubilejā.
Siguldas pilsdrupu estrāde kļuvusi par
greznu ietvaru Starptautiskajiem Siguldas
Opermūzikas svētkiem, kas nākamgad norisināsies no 31. jūlija līdz 2. augustam. Svētku
mīļotājiem Siguldas pilsdrupu estrādē būs iespēja baudīt izcilā itāļu komponista Džakomo
Pučīni operas “Manona Lesko” brīvdabas iestudējumu. Biļetes uz XXVIII Siguldas Opermūzikas svētku koncertiem var iegādāties
visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas Opermūzikas svētku dibinātājs
Dainis Kalns saņēmis Kultūras ministrijas Atzinības rakstu
Siguldas Starptautisko Opermūzikas svētku
pirmsākumi meklējami 1993. gadā, kad to
pastāvīgais organizators – operas mūzikas
mīļotājs ārsts Dainis Kalns – pirmo reizi uz
Siguldu uzaicināja Inesi Galanti, Ingu Pētersonu un Egilu Siliņu. Turpmākajos gados pasākuma popularitāte auga, un šobrīd Siguldas
Opermūzikas svētkus apmeklē tūkstošiem
skatītāju. Šogad Siguldas pilsdrupu estrādē
norisinājās jau XXVII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, pulcējot vairāk nekā
6000 apmeklētāju un piedāvājot apmeklētājiem krāšņu svētku koncertu programmu.

Zviedru dienās Siguldā aicina aplūkot gan fotoizstādi, gan noskatīties filmu programmu
Šogad decembris Siguldā ir ne vien Ziemassvētku, bet arī Zviedru dienu laiks,
kad Zviedrijas vēstniecība Latvijā novadniekiem un viesiem dāvinās iespēju
aplūkot fotoizstādi “Tētis Zviedrijā –
tētis Latvijā” Siguldas novada bibliotēkā un noskatīties filmu programmu
kultūras centrā “Siguldas devons”.

Filmu seansi zālē “Digiti”

12. decembrī
l Plkst. 15.00 gan seniori, gan visi, kam
piemīt spēja un vēlēšanās pasmieties par
nenovēršamām lietām, aicināti uz filmas
“Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda” (104 min.) seansu. Filma iepazīstinās ar Alanu Karlsonu, kurš savulaik
vakariņojis ar Hariju Trūmenu un stopējis
kopā ar Vinstonu Čērcilu, bet savā simtajā
dzimšanas dienā sakravā čemodānu un pa-

l

l

met pansionātu, lai dotos vēl vienā aizraujošā ceļojumā; režisors Fēlikss Harngrēns.
Plkst. 17.00 krāšņiem Grieķijas dabas
skatiem bagātā režisores Līsas Džeimsas
Larsones filma jauniešiem “Tsatsiki, tētis
un olīvu karš” (95 min.), kas seko līdzi
Tsatsiki un Alvas piedzīvojumiem, glābjot
puiša tēva viesnīcu un olīvkoku birzi no
pārdošanas.
Plkst. 19.00 Helēnas Bergstrēmas filma
“Brīnišķīgie Ziemassvētki” (108 min.). Tā
stāsta par jaunu geju pāri, kas ielūdz ciemos savas nedaudz homofobiskās ģimenes,
lai pirmo reizi kopā nosvinētu Ziemassvētkus. Filma skatītājiem ļaus ne vien smieties, bet arī gremdēties pārdomās.

13. decembrī
l Plkst.
15.00 drāma “Nopietnā spēle”
(115 min.), kas vēsta par žurnālista

Arvida Šērnblūma un mākslinieka meitas Lidijas Stilles ugunīgo mīlas stāstu
20. gadsimta sākumā, kad bija veicamas
pavisam citas izvēles; režisore Pernilla
Auguste.
l Plkst. 17.00 jauniešiem veltītā Gabrielas
Pičleres komēdija “Amatieres” (102 min.),
kas stāsta par divām attapīgām vidusskolniecēm, kuras pārspēj pompozu mārketinga direktoru un atmasko viņa centienus
radīt neīstu dzimtās pilsētiņas tēlu.
l Plkst. 19.00 biogrāfiskā drāma “Astridas Lindgrēnas jaunība” (123 min.) –
filma, kas noteikti jāredz ikvienam, jo tā
ir iespēja iepazīties ar izcilo zviedru bērnu grāmatu autori, kura dāvājusi mums
gan Pepiju Garzeķi, gan Karlsonu.
Filmas tiks demonstrētas zviedru valodā,
nodrošinot tulkojumu latviešu valodā.
Ieeja – bez maksas.

Fotoizstāde
Siguldas novada bibliotēkā

No 12. decembra līdz 30. janvārim
Siguldas novada bibliotēkā būs aplūkojama fotoizstāde par tiem tēviem, kuri
izvēlējušies palikt mājās un aprūpēt savus bērnus.
Zviedru fotomākslinieks Johans Bēvmans (Johan Bävman) portretējis vīriešus, kuri izmantojuši bērna kopšanas
atvaļinājumu. Tāpat fotoizstāde pēta, kā
tēvi saredz mūsdienu vīrieša lomu, salīdzinot ar senākiem tradicionālajiem stereotipiem par vecāku lomu sadalījumu
ģimenē.
Latviešu fotogrāfi Anda Krauze un Māris
Lazdāns papildinās izstādi ar 25 latviešu
tēvu portretiem – Zviedrijas vēstniecības
izsludinātā konkursa “Tētis Latvijā” uzvarētājiem.

PASĀKUMI DECEMBRĪ
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Kultūra
1. XII
Siguldā,
Allažos un Morē

Siguldas novada amatierteātru skate.
Plašāka informācija pieejama 5. lappusē

1. XII 17.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Ziemassvētku egles iedegšanas
pasākums kopā ar sniegavīru Olafu,
Elfu, Sniegbaltīti, Ziemassvētku vecīti
un bērnu vokālo ansambli “Siguldiņa”

1. XII 18.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Siguldas 1. pamatskolas tautisko deju
kolektīva “Purenīte” Ziemassvētku
gaidīšanas koncerts “Sidraba sakta”

1.–23. XII
Turaidas
muzejrezervātā

7. XII 14.00
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā
7. XII 17.00
“Baltajā flīģelī”
7.–8. XII
Zaļās Villas
kvartālā

8. XII 16.00
“Siguldas devonā”

9. XII 19.00
“Siguldas devonā”
10. un 17. XII
10.00
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Programma “Ziemassvētki Turaidas
muižā” jaunāko klašu skolēniem un
bērnudārza vecāko grupu audzēkņiem.
Biļetes cena skolēniem – 0,70 eiro;
maksa par programmu grupai – 1,30 eiro
(grupa līdz 30 cilvēkiem). Pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 26572142
vai rakstot uz e-pasta adresi
turaida.muzejs@apollo.lv
Piparkūku darbnīca
kopā ar bērnu centru “Kā mājās”
Izrāde bērniem un viņu vecākiem
“Tētis”. Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro,
20%, novada daudzbērnu ģimenēm
un Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
audzēkņiem – 40% atlaide
Ziemassvētku dāvanu un gardumu
tirdziņš
Goda diena. Apbalvojumu “Siguldas
novada Goda novadnieks” un “Siguldas
novada Gada novadnieks” ieguvēju
godināšana. Rīgas Doma zēnu kora
un komponista Raimonda Tigula
koncertprogramma “Rīta un vakara
dziesmas”
Koncerts “Sniegavīru ekspresis” –
Ralfs Eilands, Kristīne Prauliņa
un grupa “Very Cool People”.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro

Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas
koncerts. Piedalās Mūzikas un Teātra
nodaļas audzēkņi un pedagogi

11. XII 18.00
“Siguldas devonā”

Tikšanās ar mākslinieci Dinu Dubiņu
“Emaljas stāsti”

11. XII 19.00
“Siguldas devonā”

Dokumentālā filma “Laimīgā filma”
sadarbībā ar kinoteātri “Kino Bize”.
Filma angļu valodā ar subtitriem
latviešu valodā. Biļetes cena – 2,50 eiro,
2 eiro

12.–13. XII
“Siguldas devonā”

Zviedru dienas Siguldā sadarbībā
ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā.
Plašāka informācija pieejama 6. lappusē

13.–26. XII
Siguldas pilsdrupu
estrādē

Multimediāls brīvdabas fantāzijas
uzvedums “Sapnis” – videoprojekcijas,
gaismas, lāzeru starojums, skaņas
un Elitas Patmalnieces gleznas.
Biļetes cena – 7 eiro,
20% atlaide,
iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā,
pasākuma norises dienā – 15 eiro

14.–26. XII
Siguldas pils
kvartālā

15. XII 17.00
“Siguldas devonā”

16. XII 18.00
“Baltajā flīģelī”

Senioru vokālā ansambļa
“Melodija” koncerts
Jauktā kora “Spārni” koncerts
Bērnu Ziemassvētku eglītes
uzvedums “Rūķīši un meža vecis”.
Biļetes cena – 10 eiro, novada
daudzbērnu ģimenēm un
–
40% atlaide (iekļauta saldumu paciņa
un pasākuma apmeklējums diviem
pieaugušajiem)
Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
kora klases koncerts “Ziemassvētkiem
pa pēdām”. Piedalās kora klases
audzēkņi un pedagogi

17. XII 14.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Siguldas novada senioriem veltīts
Ziemassvētku koncerts “Uzbur laimi’’
ar Jāni Moiseju. Pasākumam pieteikties
līdz 13. decembrim, zvanot uz tālruņa
numuru 25925589 vai 29105303

20. XII 20.00
“Siguldas devonā”

Jauktā kora “Atvars” Ziemassvētku
koncerts. Biļetes cena – 2,50 eiro,
2 eiro

21. un 22. XII
12.00–18.00
Siguldas pils
kvartālā
21. XII 16.00
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā
21. XII 16.00
Siguldas pagasta
Kultūras centrā
21. XII 17.00
Turaidas baznīcā
23. XII 18.00
“Siguldas devonā”

Tematiskais pasākums bērniem
“Ziemassvētku laiks ar pasaku”.
Grupām pieteikties iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru 67800954

10. XII 15.00
Turaidas
muzejrezervātā

14. XII 15.00
Allažu pagasta
Tautas namā
14. un 15. XII
12.00–18.00
Siguldas pils
kvartālā

15. XII 11.00
Turaidas baznīcā
15. XII 12.30
Siguldas
Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

Ziemassvētku tirdziņš

Anitas Ozolas Ziemassvētku koncerts
“Ciemos pie vecmāmiņas”
Jauktā kora “Teiksma”
un draugu kolektīvu koncerts
Jauktā kora “Spārni” koncerts
Ziemassvētku koncerts
ar grupu “Tautumeitas”,
Jāni Aišpuru un Laimu Jansoni.
Biļetes cena – no 15 līdz 25 eiro,
20% atlaide

28. XII 17.00
“Baltajā flīģelī”

Koncertuzvedums bērniem
“Svētki kora pilī”. Biļetes cena –
no 7 līdz 10 eiro,
20%, novada
daudzbērnu ģimenēm, Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” audzēkņiem – 40%
atlaide

28. XII 12.00
Mores pagasta
Tautas namā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem “Zem lielās rūķu
mices”. Ieejas karte – 5 eiro
(cenā iekļauta saldumu paka).
Ieejas karti var iegādāties līdz
20. decembrim Mores pagasta pārvaldē

29. XII 19.00
“Siguldas devonā”

Vecgada koncerts “Tev tuvumā”.
Biļetes cena – no 18 līdz 25 eiro

31. XII 21.00
“Siguldas devonā”

Jaungada balle “Gadumija devonā”.
Biļetes cena – no 30 līdz 60 eiro

31. XII 23.30
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Jaunā gada sagaidīšana.
Muzikālā un draudzīgā gaisotnē
cienāsimies ar svētku torti
un karstvīnu, baudot krāšņas
ugunspuķes Siguldas debesīs.
Aicināts ikviens novadnieks
un Siguldas novada viesis!

Senioru pēcpusdiena “Lai sildās sirds”

Ziemassvētku tirdziņš
Ziemas koncertzāle. Ieeja dažos
koncertos – par maksu,
20% atlaide.
Plašāka informācija pieejama
5. lappusē

1. I 00.30
Mores pagasta
Tautas namā

Jaungada balle kopā ar grupu
“Kompromiss”. Biļetes cena – 6 eiro

Izstādes
Līdz 8. XII
“Baltajā flīģelī”

Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
pedagogu un audzēkņu mākslas
darbu izstāde ““Baltais flīģelis”
ar skatu nākotnē”

2.–20. XII
Siguldas novada
bibliotēkā

Cikla “Bērnu grāmatu ilustratori”
literārā izstāde “Iepazīsim mākslinieka
Edgara Folka daiļradi!”

2.–30. XII
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā
2.–30. XII
Jūdažu bibliotēkā
2.–30. XII
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā
4.–30. XII
Siguldas novada
bibliotēkā
9.–23. XII
Siguldas novada
bibliotēkā
9.–30. XII
Allažu pagasta
bibliotēkā

9. XII–4. I
“Baltajā flīģelī”

9. XII–11. I
“Baltajā flīģelī”
10.–30. XII
Allažu pagasta
bibliotēkā
12. XII–30. I
Siguldas novada
bibliotēkā
16.–30. XII
Siguldas novada
bibliotēkā

Atklātņu kolekcijas izstāde
“Ziemassvētku sveicieni senajās
atklātnēs”
Tematiskā izstāde
“Aicini eņģeli ciemos”
Tematiskā izstāde
“Baltais Ziemassvētku laiks”
Dzejniekam Leonam Briedim
70 gadu jubilejā veltīta izstāde
“Ienirstot dzejas, dzīves un Visuma
dzīlēs” un rakstniecei Evai Mārtužai
65 gadu jubilejā veltīta izstāde
“Visas pārliecības vienlīdzīgas”
Leona Brieža dzejai veltīta
literārā izstāde “Ūsainā puķe”
Tematiskā izstāde
“Idejas radošiem darbiņiem”
Mākslas nodaļas 2. klases
audzēkņu darbu izstāde “Karnevāls”
(pedagoģe Dace Andersone) pirmā
stāva gaitenī. Mākslas nodaļas
6. un 7. klases audzēkņu datorgrafikas
darbu izstāde “Pastkarte. Svētki tev”
(pedagoģe Iveta Bambere)
Mākslinieces Kristīnes Kliginas
tekstila darbu izstāde “Pelēkā pasaka”
Fotogrāfiju izstāde “Baltais klusums”
Zviedru fotomākslinieka Johana
Bēvmana fotoizstāde “Tētis Zviedrijā –
tētis Latvijā”
Tematiskā izstāde “Brīnumu pilnais
ziemas saulgriežu laiks”

Sports
1. XII
Allažos,
Jūdažos, Morē
1. XII 9.00
Siguldas
Sporta centrā
6. XII 12.00
Siguldas
Sporta centrā
7. XII
Allažos,
Jūdažos, Morē
7. XII 10.00
Siguldas
Sporta centrā
7. un 14. XII 13.00
Siguldas
Sporta centrā
11. XII 17.00
Siguldas
Sporta centrā
14. un 28. XII
18.00
bobsleja
un kamaniņu
trasē “Sigulda”
26. XII 10.00
Siguldas
Sporta centrā
28.–29. XII 10.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas jogas nodarbība:
l plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā
l plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
l plkst. 11.30 Mores pagasta
Tautas namā
Sporta deju sacensības
“Ziemassvētki Siguldā”
Bezmaksas nodarbība spēka zālē
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot uz tālruņa
numuru 26761072
Bezmaksas nodarbība “Vesela mugura”:
l plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā
l plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
l plkst. 11.30 Mores pagasta
Tautas namā
Latvijas Karatē čempionāts
Bezmaksas peldēšanas nodarbība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot uz tālruņa
numuru 26879835
Peldēšanas sacensību “S!-Peld 2019”
2. posms
VII sezonas sacensības šļūkšanā
ar lāpstu “Showel Race”

Ziemassvētku volejbola turnīrs
16. 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.

Nākamais izdevums piektdien, 13. 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!

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī
Reģistrēti 32 jaundzimušie – 14 meitenes un 18 zēni.
Bērniem doti vārdi: Paula (divām meitenēm), Luīze, Elza, Laura, Diāna Roze, Samanta,
Grieta, Grēta, Elza, Eimija, Māra, Madara Alise, Emīlija, Martins, Alekss, Zemgus, Emīls,
Kristaps, Ernests (diviem zēniem), Teodors, Oskars, Arno, Valters, Augusts, Alfs Alberts,
Aleksis, Lūkass, Mairis, Miks, Adrians Krists.
Reģistrētas 17 laulības.
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Valsts svētku laikā S! Svētku laukumā ieguva sarkanbaltsarkanu krāsojumu, un Latvijas valsts karoga krāsas papildināja arī tradicionālās
latvju zīmes.

Mākslu skolas “Baltais flīģelis” 60. gadadienas salidojumā piedalījās
vairāk nekā 200 absolventu, un pasākumā tika atskaņota Siguldas pirmā bērnu simfonija, kurā piedalījās arī tās autors Jaunzēlandes komponists Semjuels Grejs.

17. novembrī bērnu centrs “Kā mājās” organizēja Lego dienu Siguldā
“Izzini Latviju!”, kurā ģimenes ar bērniem visas dienas garumā varēja darboties ar Lego klucīšiem, piedalīties robotikas darbnīcās, kā arī
priecāties par automašīnu un tehnikas modeļiem, vides objektiem, fotogrāfijām un pat veselu pilsētu no Lego klucīšiem. Robotikas meistarklasēs piedalījās vairāk nekā 250 bērnu.

Ceturtajā Uzņēmēju forumā Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzņēmējiem stāstīja Siguldas aizrautības
un mīlētākās pilsētas stāstu.

11. novembrī, Lāčplēša dienā, godinot neatkarības kara izšķirošo notikumu simtgadi un brīvības cīnītāju piemiņu, vairāki simti novadnieku devās tradicionālajā lāpu gājienā no Siguldas Svētku laukuma līdz
bobsleja un kamaniņu trasei “Sigulda”, kur notika monumentālā Latvijas karoga svinīgā nomaiņas ceremonija un uz ēkas sienas varēja vērot
māksliniecisku gaismas veltījumu Lāčplēša dienai.

Turaidas muzejrezervātā Mārtiņdiena, kā allaž, tika aizvadīta ar tradicionāliem dančiem, zupas ēšanu un masku gatavošanu.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs, Oskars Briedis, Ginta Zīverte, Agris Tabaks, Andris Jenerts

