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Sigulda saglabā
Latvijas mīlētākās
pilsētas titulu

Drīzumā noslēgsies
asfalta seguma
atjaunošanas darbi

Rudens Restorānu
nedēļa norisināsies
no 11. līdz 18. novembrim

Sveicot Latviju dzimšanas dienā, aicinām
pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti
Īsi pirms patriotiskās nedēļas, kad Siguldas novadā, tāpat kā citviet Latvijā, tradicionāli tiek atzīmēta Lāčplēša diena un Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadiena, Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piespraust pie apģērba lentīti Latvijas valsts karoga krāsās. Lentītes no 4. novembra būs pieejamas
pašvaldības klientu apkalpošanas centros un kultūras iestādēs.
Kā ik gadu, Lāčplēša dienā visā
Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas
sveces, pieminot Latvijas valsts
armijas uzvaru pār Rietumkrievijas
brīvprātīgo armiju, tā saukto Bermonta karaspēku, 1919. gada 11.
novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas
brīvības cīnītāji, kuru liktenīgajai uzvarai šogad svinēsim simto gadadienu. No 8. novembra kinoteātrī “Kino
Lora” būs skatāma vēsturiska kara
drāma “Dvēseļu putenis”. Tās scenārija pamatā ir strēlnieka Aleksandra
Grīna romāna motīvi, un tā stāsta par
sešpadsmitgadīgo Artūru, kurš dodas
strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās
par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama.

11. novembris – Lāčplēša diena

11. novembrī, Lāčplēša dienā, atceres
pasākumi Siguldas novadā tiks aizsākti Allažos, kad plkst. 16.00 notiks
lāpu gājiens un svētbrīdis ar ugunskuru stāvlaukumā pie Allažu pagasta
pārvaldes.
Atzīmējot neatkarības kara izšķirošo
notikumu simtgadi un godinot brīvī-

bas cīnītāju piemiņu, uzvelkot rakstainus cimdus, novadnieki tiek aicināti no plkst. 17.30 pulcēties Svētku
laukumā, lai plkst. 18.00 dotos vienotā lāpu gājienā uz bobsleja un kamaniņu trasi “Sigulda”, kur plkst. 18.30
notiks monumentālā Latvijas karoga
svinīgā nomaiņas ceremonija. Pie bobsleja un kamaniņu trases varēs vērot
īpašu māksliniecisko veltījumu Lāčplēša dienai.
Pirms gada, mūsu valsts simtgades
priekšvakarā, mēs cēlām augtajā
mastā sarkanbaltsarkano karogu,
kurā ierakstīts mūsu tautas varoņu
raksts. Arī šogad aicinām ņemt līdzi
lāpas un svecītes, lai izvietotu tās
gaismas sienā bobsleja un kamaniņu
trases mūrī.
Lāčplēša dienas lāpu gājiena laikā
plānoti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi Leona Paegles ielā, Pils ielas
posmā no Leona Paegles ielas līdz
Šveices ielai. Pasākuma laikā būs

slēgta Šveices un Kalna iela līdz
Nolik
tavu ielai. Šveices ielā un pie
bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” būs aizliegts apstāties un stāvēt
abās ielas pusēs.

29. oktobrī sāksies ikgadējās iedzīvotāju
tikšanās ar pašvaldības speciālistiem
Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam un uzņēmējam būtu iespēja klātienē
pārrunāt aktuālos jautājumus un izteikt
viedokli par pašvaldības darbu, Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina iedzīvotājus uz
tikšanos ar pašvaldības speciālistiem.
Tikšanās ar novada iedzīvotājiem un
uzņēmējiem notiks:
• 29. oktobrī plkst. 16.00 Mores pagasta pārvaldē;
• 30. oktobrī plkst. 17.00 Allažu pagasta pārvaldē;

• 31. oktobrī plkst. 17.00 Jūdažu
Sabiedriskajā centrā;
• 1. novembrī plkst. 15.00 tikšanās ar
jauniešiem jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis”;
• 5. novembrī plkst. 18.00 Siguldas
pagasta Kultūras nama Mazajā zālē;
• 6. novembrī plkst. 18.00 kultūras
centra “Siguldas devons” “Digiti”
zālē.
Aicinām novadniekus iesūtīt jautājumus, kurus nepieciešams pārrunāt
iedzīvotāju tikšanās laikā, rakstot uz
e-pasta adresi prese@sigulda.lv.

Valsts proklamēšanas gadadienai
veltīti pasākumi

15. novembrī plkst. 14.00 Turaidas muzejrezervātā notiks saruna
ar režisoru Jāni Streiču par latvieša vērtību sistēmu 19. gadsimtā un
mūsdienās. Būs iespēja apmeklēt
ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti.
Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” un
noskatīties filmu “Rūdolfa mantojums”.
15. novembrī plkst. 19.00 kultūras
centrā “Siguldas devons” ar krāšņu
koncertu “Rīta un vakara dziesmas”
atzīmēsim Latvijas Republikas prok-

lamēšanas 101. gadadienu. Goda
dienā tiks pasniegti apbalvojumi
“
Sigul
das novada Gada novadnieks”
un “Siguldas novada Goda novadnieks”, izrādot cieņu mūsu novada izcilībām, dzīvesveida vērtībām un aizrautīgajam garam.
Koncertā uzstāsies Rīgas Doma zēnu
koris novadnieka Mārtiņa Klišāna vadībā un komponists Raimonds Tiguls,
kuri pirmatskaņojumā izpildīs jaundarbu “Rīta un vakara d
ziesmas”.
Ieeja – bez maksas.
Turpinājums 5. lpp.

Iesūti savu ierosinājumu akcijā
“Dāvini ideju domei”!
Vēl pāris dienu var iesūtīt ierosinājumu vai savas idejas, kā Siguldas novada
pašvaldībai saimniekot lietderīgāk un ar
mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt
labāku rezultātu visu novadnieku labā.
Turpinot darbu pie nākamā gada budžeta plānošanas un novada infrastruktūras sakārtošanas, pašvaldība
aicina novadniekus iesaistīties pašvaldības darba uzlabošanā un rosina
iesniegt idejas teritorijas labiekār
tošanai un jaunu iniciatīvu attīstī-

bai, kas veicinātu Siguldas novada
izaugsmi. Jau vairāk nekā 10 gadu
Siguldas novada pašvaldība izsludina akciju “Dāvini ideju domei”, ik
gadu no iedzīvotājiem saņemot vairāk
nekā 100 ideju, no kurām liela daļa
tikušas īstenotas. Ierosinājumus līdz
oktobra beigām aicinām aizpildīt Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela
11, More) un Allažu pagasta pārvaldē
(Birzes iela 4, Allaži) vai pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

02 | Oktobris, 2019

aktualitātes

Sigulda saglabā Latvijas mīlētākās pilsētas titulu
3. oktobrī Baltijas zīmolu forumā –
“Baltic Brand Forum” – Sigulda jau
otro gadu pēc kārtas tika atzīta par mīlētāko pilsētu Latvijā.

“Tas ir neticami, ka mazās Siguldas aizrautība iedvesmo visu Latviju! Siguldas aizrautība dzimst mūsu cilvēkos,
un, pat ja esam tikai 1% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, mums ir bijusi jau-

da noturēt šo titulu, neskatoties uz to,
ka konkurence starp pilsētām pieaug.
Katrs jauns izaicinājums, kas jāpārvar
vai jāsasniedz, mums dod dubultu spēku tiekties kļūt par labāko dzīvesvietu
Latvijā!” ar lepnumu teic Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics, uzsverot, ka Latvijas
iedzīvotāju dāvātā mīlestība Siguldai ir
milzīgs spēks rītdienai.

Šogad Latvijas “Mīlētāko zīmolu topa”
kategorijā “Pilsētas” pirmo vietu ar
vienādu rezultātu (32,2%) dalīja Sigulda un Rīga.
“Mīlētāko zīmolu tops” tiek veidots
jau kopš 2004. gada. Pēdējos gados
Sigulda novērtēta atzinīgi – tā bijusi zīmolu topa līderu vidū, bet pērn
pirmoreiz tika atzīta par mīlētāko
pilsētu Latvijā.

Par 70% pieaudzis apkalpoto tūristu skaits
Šā gada pirmajā pusgadā pieaudzis apkalpoto tūristu skaits ne tikai Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā pie Gūtmaņa alas un Tūrisma informācijas centrā
Ausekļa ielā 6, bet palielinājusies arī tūristu plūsma novada naktsmītnēs. No Siguldā reģistrētajiem nakšņotājiem šā gada pirmajā pusgadā 56% bijuši ārvalstu tūristi,
kas norāda uz tūrisma jomas stabilu izaugsmi un nepieciešamību piesaistīt jaunus
tūrisma produktus, kā arī paplašināt esošās vai būvēt jaunas tūristu mītnes.
Rekordlielu rādītāju izaugsmi uzrādījis Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs pie Gūtmaņa alas, kur
šā gada pirmajā pusgadā un vasaras
mēnešos kopumā apkalpoti vairāk
nekā 102 tūkstoši tūristu, kas ir par
70% vairāk nekā pērn šajā periodā.
Savukārt rudens zelta lapu laikā Gūt-

maņalas Tūrisma informācijas centrā
tūristu skaits pieauga līdz pat 79%,
salīdzinot ar apmeklējumu pērn. Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrs Ausekļa ielā 6 šā gada pirmajā pusē apkalpojis 21 tūkstoti tūristu,
kas ir par 34% vairāk nekā šajā laika
posmā 2018. gadā.

Tāpat pieaudzis gan apkalpoto personu skaits, gan Siguldas novada
naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits.
Šā gada pirmajā pusgadā apkalpoti vairāk nekā 23 tūkstoši viesu, kas
ir par 6,6% vairāk nekā 2018. gada
pirmajā pusgadā, kā arī par 5,8% pieaudzis naktsmītnēs pavadīto nakšu
skaits. Patlaban vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs Siguldā ir 1,4 naktis.
Livonijas ordeņa Siguldas pili šā gada
pirmajā pusgadā apmeklējuši vairāk
nekā 30 tūkstoši tūristu, kas ir par
12% vairāk nekā pērn šajā periodā.

Veiktas novada avotu ūdens pārbaudes; daļā konstatēts piesārņojums
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoruden Siguldas novada pašvaldība veikusi vairāku Siguldas un apkaimes avotu
ūdens analīzes, lai noskaidrotu, vai
tajos ir sastopamas veselībai kaitīgas
baktērijas, un lai noteiktu, vai šo avotu
ūdens ir droši izmantojams pārtikā.
Pamatojoties uz analīžu rezultātiem,
visvairāk piesārņoti (konstatēta veselībai kaitīgu baktēriju klātbūtne) ir
Kaļķugravas (Mežmuižas) avoti, Ancīšu gravas avots, Saltavots, Nurmižu avots un Lakstīgalas gravas avots.
Pašvaldība aicina šo avotu ūdeni uzturā nelietot, bet, ja tomēr tas tiek darīts, ūdeni obligāti pirms tam novārīt.

Neliels piesārņojums konstatēts arī
Princešu avotā.
Labi analīžu rezultāti ir Zušu sēr
avotam, Satezeles (Līvkalna) avotam
un Gūtmaņa alas avotam. Mikrobioloģiskais piesārņojums Gūtmaņa
alas avota ūdenī nav konstatēts kopš
2016. gada, savukārt Satezeles (Līvkalna) avota ūdenī – kopš 2015. gada.
Droši lietojams uzturā ir Ķemeru
avotiem radnieciskā Zušu sēravota
ūdens.
Mikrobioloģiskā piesārņojuma – veselībai kaitīgo baktēriju – klātbūtne
avotu ūdenī liecina par neattīrītu notekūdeņu nonākšanu gruntsūdeņos
un rada pamatotas bažas par ūdens

kvalitāti arī vietējās ūdensapgādes
sistēmās – akās. Siguldā un tās apkārtnē nozīmīgākais mikrobioloģiskā
piesārņojuma avots ir neatbilstošas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Lai risinātu šo problēmu Siguldas novada pašvaldība aicina visus
iedzīvotājus, kuri neizmanto centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, apsekot savā īpašumā esošo
decentralizēto kanalizācijas sistēmu,
reģistrēt to atbilstoši saistošajiem
noteikumiem un nodrošināt savā īpašumā esošās kanalizācijas risinājuma
atbilstību prasībām vai, ja ir iespēja,
pieslēgt īpašumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Aktualitātes
nekustamā īpašuma
īpašniekiem

Grozījumi likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” paredz to, ka no
2020. gada ar nekustamā īpašuma nodokli tiks apliktas vairākas būvju kategorijas, kurām tas līdz šim netika piemērots, ja tās tiks klasificētas kā vidi
degradējošas būves.
Atgādinām, ka no 2019. gada sākuma Siguldas novadā tika noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme par
ēkām vai dzīvokļiem 1,5% apmērā no
objekta kadastrālās vērtības, ja objektā dzīvesvietu nav deklarējusi neviena pilngadīga persona. Savukārt
likumā noteiktā nekustamā īpašuma
nodokļa likme 0,2–0,6% tika piemērota tiem objektiem, kuros taksācijas
gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvietu
bija deklarējusi vismaz viena pilngadīga persona. Šie noteikumi būs spēkā arī nākamgad, tāpēc pašvaldība
aicina nekustamā īpašuma īpašniekus pārliecināties, vai viņu ēkās un
dzīvokļos ir deklarētas pilngadīgas
personas.
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma
nodokļa ceturtā ceturkšņa maksājums
jāveic līdz 15. novembrim.
Siguldas novada pašvaldība aicina nodokļu maksātājus izturēties atbildīgi
pret aprēķināto nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksu un apzināties tiesiskās sekas, kas iestājas, normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos un pilnā
apmērā neveicot nodokļa samaksu.
Tomēr, ja dažādu apstākļu dēļ maksājumu nav iespējams veikt termiņā
noteiktā apmērā un kārtībā, aicinām
vērsties Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3,
Siguldā, pie nodokļu administratorēm vai sazināties par situācijas risinājumu, zvanot uz tālruņa numuru
67385830 vai rakstot uz e-pasta adresi kristine.berze@sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 10. oktobrī
• Izdarīti grozījumi iekšējos noteikumos “Siguldas novada pašvaldības
sportistu un komandu dalības valsts
un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
• Apstiprināts Mākslu skolas “Baltais flīģelis” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis, Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu cenrādis, Siguldas
Sporta skolas interešu izglītības nodarbību cenrādis, Siguldas novada
pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis, Siguldas novada kapsētu
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
• Apstiprināti saistošie noteikumi
“Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””, kā
arī saistošie noteikumi “Par Siguldas
novada pašvaldības apbalvojumiem”.
• Precizēti saistošie noteikumi “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 21. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par
Siguldas novada teritorijas kopšanu
un būvju uzturēšanu”” un saistošie
noteikumi “Kapsētu uzturēšanas un
lietošanas noteikumi Siguldas novadā”, kā arī apstiprināti iekšējie noteikumi “Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu nomu”.
• Apstiprināti saistošie noteikumi
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6

“Par Siguldas novada pašvaldības
aģentūras
“Siguldas
Attīstības
aģentūra” maksas pakalpojumiem”
un saistošie noteikumi “Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību”.
• Apstiprināti kustamās mantas –
mežā augošu koku – izsoles rezultāti
nekustamajā īpašumā “Čiekuri” Allažu pagastā, nekustamajā īpašumā
“Kaļļu grantskarjers” Mores pagastā, nekustamajā īpašumā “Kreiļi”
Siguldas pagastā un nekustamajā
īpašumā Siguldas ielā 18, Mores pagastā.
• Atzīta par nenotikušu nekustamo
īpašumu Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, un Siguldas iela 370,
Egļupē, Allažu pagastā, izsole. Nolemts rīkot atkārtotu Siguldas nova-

da pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upes” Plānupē, Allažu
pagastā, izsoli.
• Nolemts nodot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus “Veckreiļi”
un “Vidus Nurmiži” Siguldas pagastā. Nolemts atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gāles iela 6A, Siguldā.
• Apstiprināti saistošie noteikumi
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
un iekšējie noteikumi “Par Siguldas
novada iedzīvotāju identifikācijas
karšu un pieejas karšu izsniegšanas
kārtību”.
Plašāk ar pašvaldības domes
sēžu materiāliem aicinām iepazīties
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

attīstība
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Drīzumā noslēgsies asfalta seguma atjaunošanas darbi;
pašvaldība investējusi turpat 5 miljonus eiro
Ņemot vērā ielu un ceļu remontdarbiem labvēlīgos laikapstākļus, Siguldā turpinās asfalta seguma atjaunošanas darbi Oskara Kalpaka un Parka ielā. Asfalta virskārtas atjaunošanas darbus, kuros pašvaldība investējusi vairāk nekā
132 tūkstošus eiro, veic SIA “Limbažu ceļi”. Kopumā šajā sezonā ielu un ceļu būvniecībā pašvaldība investējusi turpat piecus miljonus eiro.

Turpinās autoceļa A2 un
Pulkveža Brieža ielas krustojuma
pārbūves otrā kārta

Turpinās autoceļa A2 un Pulkveža
Brieža ielas krustojuma pārbūves
otrās kārtas labiekārtošanas darbi,
investējot vairāk nekā 530 tūkstošus
eiro. Krustojuma pārbūvi, iekļaujot
ceļa posmu no Saules ielas līdz Ventas
ielai, veic AS “A.C.B.”.
Pārbūvējot krustojumu, prioritāri tika
risināta izbraukšana uz valsts galvenā
autoceļa A2, izbūvējot papildu izbraukšanas joslu. Būvdarbu posmā izbūvēta
arī gājēju un velobraucēju infrastruktūra. Papildus šajā posmā tika izbūvēts
ielas apgaismojums, kā arī nepieciešamie centralizētās sadzīves kanalizācijas, ūdens un lietus ūdens kanalizācijas
tīkli. Tāpat krustojums tika aprīkots ar
jauniem luksoforiem, kuru mūsdienīgā
funkcionalitāte ļaus regulēt satiksmes
plūsmu atkarībā no automašīnu kustības intensitātes visos virzienos.

Turpinās Jaunās
pils pārbūve

Siguldas pils kompleksā turpinās
Siguldas Jaunās pils pārbūves un

iekštelpu restaurācijas darbi, kas tika
uzsākti 2018. gada pavasarī.
Siguldas Jaunajā pilī ir nomainītas teju
visas bojātās pirmā un otrā stāva koka
pārseguma sijas, kā arī jumta koka
konstrukcijas. Tiek veikta jumta seguma un jumta latojuma demontāža, vienlaikus veicot Jaunās pils jumta skārda
seguma montāžu. Restaurēti Siguldas
Jaunās pils logi, atjaunota mūra fasāde
un uzsākta tās krāsošana, kas tiks turpināta pēc jumta seguma montāžas pabeigšanas. Lielākā daļa sienu un griestu
ir attīrīti no krāsas un bojātā apmetuma.
Lai turpinātu iekšējās apdares darbus,
paredzēts veikt inženierkomunikāciju
izbūvi, kā arī sienu un griestu labošanu
vai atjaunošanu. Turpinās arī Siguldas
Jaunās pils interjera priekšmetu restaurācijas darbi – tiek restaurētas lustras,
gleznas, sienu paneļi, intarsijas, durvis,
radiatori un citi priekšmeti. Pilnībā pabeigt šo priekšmetu atjaunošanu būs
iespējams pēc to uzstādīšanas objektā.

Siguldas Jaunās pils pārbūves un re
staurācijas izmaksas ir 5 291 138,27 eiro.
Daļu no izmaksām – 499 999,50 eiro –
sedz Emisijas kvotu izsolīšanas instru
menta finansējums, ERAF līdzfinansē
jums ir 1 355 982,35 eiro, savukārt valsts
budžeta finansējums ir 154 349,25 eiro.

Jau ziņots, ka valsts galvenā autoceļa
A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma
un piegulošo ielu pārbūve notiek četrās
kārtās. Nākotnē, pārbūves trešajā kārtā, plānots izbūvēt jaunu rotācijas apli
Ventas ielas un Allažu ceļa krustojumā,
savukārt ceturtajā kārtā plānots veikt
Saules ielas un Priežu ielas pārbūvi.

Vairākām pilsētas ielām
jauns asfalta segums

Oktobrī noslēdzās asfalta seguma
virskārtas atjaunošanas darbi Pulkveža Brieža ielas posmā no Pūpolu līdz
Gāles ielai, Rūdolfa Blaumaņa ielā un
Strēlnieku ielas posmā no Vainagu līdz
Rūdolfa Blaumaņa ielai. Būvdarbu laikā šajos ielu posmos tika veikta ceļa seguma profila labošana, apauguma noņemšana un uzklāta asfalta virskārta.
Lai uzlabotu gājēju drošību Blaumaņa
ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas
līdz valsts galvenajam autoceļam A2,
pašvaldība ir uzsākusi gājēju ietves

projektēšanu. Patlaban norisinās tehniskā projekta izstrāde, kam sekos
būvniecības iepirkuma procedūra. Gājēju un riteņbraucēju drošībai Rūdolfa
Blaumaņa ielā uzstādītas ceļa zīmes
braukšanas ātruma ierobežošanai līdz
30 kilometriem stundā.
Ielu un ceļu remontdarbiem turpinoties, labvēlīgos laikapstākļos plānots
uzklāt jaunu asfaltbetona segumu
Parka un Oskara Kalpaka ielai no
Raiņa ielas līdz Parka ielai.
Asfalta seguma virskārtas atjaunošanas darbi šosezon veikti arī Institūta,
Mores, Allažu un Stacijas ielā, pašvaldībai investējot vairāk nekā 650 tūkstošus eiro.
Šajā gadā ekspluatācijā nodotas arī
Doņu un Meldru ielas, kuras izbūvētas pēc Siguldas identitāti veidojošā
tematiskā plānojuma vadlīnijām ar
bruģa segumu ielas virskārtā.

Turpinās remontdarbi Peldu ielā

Oktobrī Siguldas novada pašvaldība
saņēma pieprasīto līdzfinansējumu –
210 tūkstošus eiro – no valsts budžeta
neparedzētiem gadījumiem, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar avārijas
seku likvidēšanu Peldu ielā. Būvdar-

bus veic SIA “Strauteks” par vairāk
nekā 564 tūkstošiem eiro.
Peldu ielas bīstamajā posmā patlaban
uzklāta asfaltbetona apakškārta un turpinās būvdarbi. Ielas asfaltseguma virskārta tiks ieklāta nākamā gada pavasarī, kad noslēgsies arī labiekārtošanas
darbi. Satiksme Peldu ielā tiks atjaunota šīs nedēļas laikā, un plānotais ātruma
ierobežojums, līdz būvdarbi pilnībā noslēgsies, būs 10 kilometri stundā. Ielas
platums saglabāts līdzšinējais – 5 metri,
bet paplašinātas ceļa nomales drošākai
gājēju un velosipēdistu kustībai.
Ņemot vērā to, ka Gaujas senielejā samērā bieži notiek izskalojumi vai noslīdējumi, Peldu ielas posms turpmāk
tiks uzraudzīts pastiprināti, it īpaši
pavasara palu laikā.

Ielu un ceļu remontdarbi

Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai šogad
veikti asfalta bedrīšu remonta darbi
dažādās tehnoloģijās, izlietojot vairāk
nekā 200 tūkstošus eiro. Veikta vairāku grantēto ceļu sakārtošana, seguma
atjaunošana un apauguma noņemšana.
Regulāri veikti grantēto ielu un ceļu
seguma greiderēšanas un profilēšanas
darbi 2200 kilometru kopgarumā.

Uzņēmējiem
Notiks svinīgā apbalvošanas ceremonija
“Uzņēmēju gada balva”; sākta biļešu tirdzniecība
29. novembrī plkst. 19.00 kultūras centrā “Siguldas devons” jau piekto reizi
norisināsies Siguldas novada uzņēmēju godināšanas pasākums “Uzņēmēju
gada balva”, kurā 11 nominācijās tiks
godināti aizvadītā gada veiksmīgākie
Siguldas novada uzņēmēji. Pateicības
saņems komersanti, kuri iesaistījušies
pašvaldības organizētajā skolēnu vasaras nodarbinātības projektā.
Uz pasākumu Siguldas novada pašvaldība aicinās 2019. gada “Uzņēmēju gada balvas” nominantus, 30 uzņēmumus, kuri nodrošina visvairāk
darbavietu novadā, 20 lielākos nodokļu maksātājus, skolēnu nodarbinātības projekta dalībniekus, kuri
nodrošinājuši vismaz četras darbavie-

tas, kā arī 30 uzņēmumus – ID karšu projekta partnerus, kuri ieguva
visvairāk balsu Siguldiešu mīlētāko
uzņēmumu balsojumā 2019. gadā. Uz
pasākumu tiks aicināti arī uzņēmēji,
kuri 2019. gadā pievienojās preču zīmei “Radīts S!guldā”, un Uzņēmēju
konsultatīvās padomes locekļi. Visu
minēto uzņēmumu pārstāvji saņems
ielūgumu uz pasākumu līdz novembra vidum.
Uzaicinātos viesus pavadošajām personām vai citiem uzaicināto uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī novadniekiem,
kuri vēlas apmeklēt apbalvošanas
ceremoniju “Uzņēmēju gada balva”,
būs iespēja Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6
katru dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00

iegādāties ieejas biļeti, kas maksās
24,20 eiro.
Balli pēc apbalvošanas ceremonijas
krāšņos grupa “Dziļi violets”. Pasākuma ģērbšanās stils – tumšs uzvalks.
Vakara gaitā darbosies kafejnīca.
Atgādinām, ka pretendentus Siguldas
novada “Uzņēmēju gada balvai” 11 nominācijās līdz 10. novembrim iespējams izvirzīt pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, tirdzniecības centra
“Šokolāde” 1. stāvā, Jāņa tirgū, veikalā
“Elvi” (Vidus ielā 1), kā arī pašvaldības
Pakalpojumu centrā un klientu apkalpošanas centros Morē un Allažos.
Iesniegtos pieteikumus izvērtē kompetenta vērtēšanas komisija – nozares
eksperti. Papildu informācija pieejama,
zvanot uz tālruņa numuru 29414798.

Notiks ceturtais Siguldas novada uzņēmēju forums
7. novembrī plkst. 14.00 Siguldas
Valsts ģimnāzijas Kvantu korpusa aktu
zālē tiks atklāts ceturtais Siguldas novada uzņēmēju forums. Pieteikties forumam var līdz 4. novembrim, dalība
pasākumā ir bez maksas.
Forumā ar ieskatu Latvijas un globālās ekonomikas attīstības tendencēs iepazīstinās Latvijas Bankas ekonomists Klāvs Zutis, ar

savu redzējumu par administratīvi
teritoriālās reformas iespējām un
izaicinājumiem
uzņēmējdarbībai
pasākuma dalībniekiem stāstīs ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs. Biznesa
un eksporta inovāciju vadītāja Līga
Brasliņa prezentācijas laikā aplūkos tēmas par eksporta noteikšanas
kritērijiem, kā atvērt eksporta tirgu
un veiksmīgi vairot pārdošanu, savukārt LEAN eksperts un Biznesa

efektivitātes asociācijas valdes loceklis Ruslans Sosinovičs, izmantojot plašās zināšanas un praktisko
pieredzi, dalībniekiem ieskicēs ceļu
uz efektīvām pārmaiņām.
Pasākuma noslēgumā dalībniekiem
būs iespēja iepazīties ar Siguldā radītiem un ārpus novada popularitāti ieguvušiem uzņēmumiem “Stirna
& Avocado” un “Bērnu centrs “Kā
mājās””.

izglītība
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Pašvaldības bērnudārzos ēdināšanas pakalpojumus
sniedz jauns ēdinātājs
No 14. oktobra ēdināšanu pašvaldības bērnudārzos nodrošina SIA “Vectēvs”, kas
ēdināšanas pakalpojumus sniedz vairākās izglītības iestādēs Vidzemes reģionā.
Ja kāds no vecākiem joprojām nav saņēmis jauno līgumu par ēdināšanas pakalpojuma apmaksas kārtību, aicinām vērsties pie izglītības iestādes vadības.
Septembra beigās, izsludinot ārkārtas iepirkuma procedūru, pašvaldības
pārstāvji uzrunāja septiņus ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus ar labu
reputāciju un rekomendācijām, bet tikai trīs no tiem apstiprināja dalību iepirkumā. Arī Siguldas novada vietējie
uzņēmēji, kuriem tika piedāvāts piedalīties konkursā, nepietiekamas kapacitātes dēļ no šīs iespējas atteicās.
Divi uzņēmēji piedāvājumu neiesniedza, jo nespēja izpildīt pašvaldības uzstādītās augstās prasības.
Siguldas novada pašvaldība, ņemot
vērā vecāku ieteikumus, 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 normatī-

vajiem aktiem tika iekļautas arī Zaļā
iepirkuma prasības.
Pašvaldības speciālisti sadarbībā ar
uztura speciālistu rūpīgi izvērtēja SIA
“Vectēvs” iesniegto piedāvājumu, kas,
palielinot uzņēmuma kapacitāti, būs
spējīgs nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus visās Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Uzņēmums
ēdināšanas pakalpojumus bērnudārzos
nodrošinās līdz brīdim, kad tiks veikta
jauna iepirkuma procedūra likumā noteiktā kārtībā un noslēgts jauns līgums
par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu pašvaldības bērnudārzos. Ja SIA
“Vectēvs” pakalpojuma kvalitāte apmierinās gan pašvaldību, gan vecākus
un bērnus, visticamāk, šis ēdinātājs varēs nostrādāt līdz mācību gada beigām.
Jaunais ēdināšanas pakalpojuma līgums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga
veikt no valsts institūcijām neatkarīgas
analīzes, lai regulāri pārbaudītu, vai

higiēnas normas nomā nodotajās telpās
tiek nodrošinātas atbilstoši prasībām.
Savukārt izglītības iestādes medmāsa kontrolēs ēdienkaršu atbilstību un
ēdiena kvalitāti, kā arī produktu izcelsmi, tostarp piegādātāju atbilstību iepirkuma piedāvājumā solītajam.
Ēdināšanas pakalpojuma cena pirmsskolas izglītības iestādēs nemainīsies,
kā to paredzēja iepirkuma procedūras
nosacījumi. Par trīsreizēju ēdināšanu
vecākiem būs jāmaksā līdzšinējā summa 3 eiro apmērā, no kuras pašvaldība dažādu sociālo grupu ģimenēm
saskaņā ar noteikumiem līdzfinansē
no 10 līdz pat 75% no ēdināšanas izdevumiem. 10% pašvaldības līdzmaksājumu saņem ikviens Siguldas novadā
deklarētais bērnudārza audzēknis,
tātad trīsreizēja ēdināšana ģimenēm
maksā 2,70 eiro, bet, piemēram, 75%
līdzfinansējums tiek piešķirts tām
daudzbērnu ģimenēm, kurās četri un
vairāk bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai skolu.
Pašvaldība aicina bērnudārzu audzēkņu vecākus aktīvi iesaistīties ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes kontrolē.

Nākamajā gadā pirms atklātā konkursa izsludināšanas par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas
izglītības iestādēs pašvaldība aicinās
vecākus piedalīties sanāksmēs, lai
pārrunātu iepirkuma kvalitātes kritērijus un citus iekļaujamos papildnosacījumus. Aicinām sekot līdzi informācijai par plānoto sanāksmju laiku.
Turpinās atklāta iepirkuma procedūra par ēdināšanas pakalpojuma
sniegšanu Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās, kuru plānots no
slēgt novembrī. Līdz ar jauna līguma
parakstīšanu pašvaldība būs lauzusi
visus ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas līgumus ar līdzšinējo ēdinātāju
SIA “Baltic Restaurant Latvia”.
Pašvaldība ir saņēmusi Slimību profilakses un kontroles centra oficiālu
informāciju, ka epidemioloģiskā izmeklēšana par šiga toksīnu veidojošās Escherichia coli (STEC) izraisītās
infekcijas cēloņiem joprojām turpinās.
Turpinās arī Valsts policijas izmeklēšana uzsāktā kriminālprocesa ietvaros. Pašvaldība seko līdzi izmeklēšanas gaitai.

Bērnudārzā “Tornīši”
atver jaunu grupiņu 19 bērniem

Aizvadīta jauniešu un deputātu
diskusija “Kafija ar politiķiem”

Bērnudārza “Tornīši” telpu atjaunošanu par iepirkuma procedūrā paredzētajiem 58 tūkstošiem eiro veica
SIA “AB Vidzemes nami”, savukārt
gandrīz 20 tūkstoši eiro novirzīti grupas telpu iekārtošanai, kā arī pedagogu un auklīšu atalgojumam.
Bērnudārzs “Tornīši” darbu sāka
2017. gada rudenī, un šobrīd astoņas
pilna laika grupiņas un divas nepilna
laika grupiņas bērnudārzā apmeklē
204 bērni.
Pieaugot mazo siguldiešu skaitam,
Siguldas novada pašvaldība arvien

Pasākumā piedalījās Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics, domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Sausiņa, domes deputātes Katrīna Leitāne un Eva Viļķina,
kā arī jauniešu iniciatīvu centra “Mēr-

Oktobra vidū atvērta jauna pilna laika
grupiņa “Cīrulīši”, kuru apmeklēs deviņpadsmit 2017. gadā dzimušie mazie
novadnieki. Jaunā grupiņa izveidota
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļas telpās, Siguldas
novada pašvaldībai investējot gandrīz
78 tūkstošus eiro.

meklē jaunas iespējas, lai pēc iespējas
vairāk mazo siguldiešu tiktu nodrošināti ar vietu bērnudārzā. Kopumā
septiņu gadu laikā pašvaldība, atverot jaunas grupiņas, radījusi papildu
vietas vairāk nekā 445 bērniem. Šajā
mācību gadā pašvaldības bērnudārzus apmeklē aptuveni 1100 bērnu, bet
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu
un aukļu pakalpojumus izmanto vairāk nekā 200 mazo novadnieku.
Atgādinām, ka Siguldas novadā deklarēto bērnu vecākiem ir pieejams
pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem no bērna pusotra
gada līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā sagatavošana pamatizglītības
ieguvei, vai ja bērns apgūst obligāto
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Tāpat Siguldas novadā deklarēto bērnu vecākiem ir pieejams pašvaldības
līdzfinansējums auklītes pakalpojuma
apmaksai.

Siguldas pilsētas vidusskola īsteno
starptautisku projektu
Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni kopā ar vienaudžiem no Francijas,
Portugāles un Grieķijas no 2017. gada
septembra līdz šā gada septembrim
piedalījās “Erasmus+” un “eTwinning”
projektā “You can be a hero”, kas veicināja sociālo iekļaušanos un jauniešu
līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Projekts iekļuva “eTwinning” Nacio-

nālās balvas konkursa finālā, un skolēni to prezentēja konferencē Rīgā,
kur pulcējās aktīvākie un labākie
projektu realizētāji no visas Latvijas. Iepazīstinot ar savu projektu, novadnieki uzsvēra, ka tam bijusi liela
loma skolēnu izaugsmē – attīstītas
prasmes strādāt internacionālā vidē,
iegūta jauna pieredze starpkultūru
attiecību jomā.

7. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijā
norisinājās diskusija “Kafija ar politiķiem”, kas bija arī projekta “Domā
domas domē, II daļa” noslēdzošais pasākums. Diskusijā neformālā gaisotnē
novada jauniešiem bija iespēja pārrunāt sev aktuālos jautājumus ar Siguldas
novada pašvaldības domes deputātiem.

ķis” vadītāja, jaunatnes lietu speciāliste Anda Upeniece.
Diskusijas laikā tika apspriesti jautājumi par Siguldas, Allažu un Mores
pagasta jauniešu mobilitāti, skolēnu
pašpārvalžu lomu un iespējamo finansējumu, atkritumu šķirošanas tvertņu ieviešanu novada skolās un jauniešu centrā un citi jauniešiem svarīgi
jautājumi. Pasākumā pārrunāto plānots izmantot turpmāko jaunatnes
politikas pasākumu organizēšanā un
īstenošanā, lai jaunatnes politika Siguldas novadā tiktu īstenota atbilstoši
pašu jauniešu interesēm.

Mores pamatskolā viesojas
Rumānijas skolēni un pedagogi
Lai pilnveidotu un attīstītu skolotāju mijiedarbību ar izglītojamajiem no
sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, pērn Mores pamatskola sāka īstenot “Erasmus+” pieredzes
apmaiņas projektu “Jauna mācību pieredze skolām, kas īsteno iekļaujošo
izglītību”.
Projekta ietvaros oktobra sākumā
Mores pamatskolā viesojās desmit
skolēni un trīs pedagogi no Maguras
skolas Rumānijā (Scoala Gimnaziala
Magura).
Pieredzes apmaiņas laikā skolēni un
pedagogi piedalījās Mores pamatsko-

las pedagogu vadītajās mācību stundās – mūzikas stundā, kā arī datorikas stundās, kurās skolēni veidoja
savus robotus. Tāpat Rumānijas viesi
mācību vizīšu laikā apmeklēja Mores
kauju muzeju, Mores briežu dārzu,
zinātkāres centru “Zinoo”, Cēsu pili,
kā arī iepazinās ar mākslas vērtībām
mākslas muzejā “Rīgas birža”, apskatīja Vecrīgas ievērojamākās vietas un
devās rudenīgā pastaigā pa Siguldas
takām.
Visās projekta aktivitātēs piedalījās
arī Mores pamatskolas skolēni, kuri
saviem Rumānijas draugiem palīdzēja
kā mācību stundu, tā arī ārpusskolas
mācību vizīšu laikā.

kultūra
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Aicina uz unikālu izstādi
“Gaujas stāsti audeklos”
Kultūras centrā “Siguldas devons” apskatāma unikāla izstāde “Gaujas stāsti
audeklos”, kurā vienkopus var aplūkot
20. gadsimta otrās puses gleznotāju
mākslas darbus, kas veltīti Latvijas dabas karalienei – Gaujas senielejai. Izstāde būs aplūkojama līdz 20. novembrim
darbdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00,
sestdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00 un
pasākumu laikā.
Izstādē var aplūkot izcilu personību –
Valda Kalnrozes, Ārija Skrides, Leo
Svempa un Ģederta Eliasa – glezno-

tās Gaujas senielejas ainavas. Izstādē
ir iespēja apskatīt novadnieka Voldemāra Gudovska akvareli “Gaujas
krasts” (1960), kā arī Rūdolfa Piņņa
darbu “Agrs rīts. Gauja” (1967). Apskatāmi arī senāki mākslas darbi, kas
tapuši Latvijas brīvvalsts laikā, piemēram, Eduarda Metuzāla “Gaujas
senleja” (1916), Hugo Grotusa “Skats
uz Gauju” (1932) un Indriķa Zeberiņa
mākslas darbi.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo mākslas muzeju un Turaidas
muzejrezervātu. Ieeja – bez maksas.

Siguldā aizvadīts pirmais
Latvijas kultūras vēstnieku forums
16. oktobrī kultūras centrā “Siguldas
devons” aizvadīts pirmais Latvijas
kultūras vēstnieku forums “Kultūras
līderība Latvijas reģionos”, kur vairāk
nekā 150 kultūras nozares speciālistu no visas Latvijas dalījās ar saviem
iedvesmas stāstiem un kopīgi ģenerēja jaunas ieceres, kā attīstīt kultūras
līderību un stiprināt Latvijas kultūras
vēstnieku tīklu arī turpmāk.
Diskusijās piedalījās pārstāvji no Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā

kultūras centra, Eiropas Parlamenta, “Britisch Council” pārstāvniecības
Latvijā, kultūras un kultūrizglītības
iestādēm, nevalstiskā sektora un mazākumtautību kultūras biedrības. Pasākuma dalībnieki atzina, ka forums
deva iespēju mācīties un atsvaidzināt
radošo ideju bāzi, lai apzinātu un attīstītu personisko un profesionālo potenciālu, spētu sabalansēt dažādās lomas un sniegt iedvesmu citiem un arī
sev un turpinātu ikdienas darbus ar
vēl lielāku atdevi.

Decembris kultūras centrā “Siguldas devons”
4. decembrī plkst. 18.00 kultūras centrā “Siguldas devons” notiks koncertcikla “Simfoniskais hits ar Goran
Gora” sarunas ar dziesminieku Goran Gora par akordeonu un tango.
Tiks pārrunāts Artura Maskata skaņdarbs “Tango”, kas ir viens no latviešu
simfoniskās mūzikas slavenākajiem
paraugiem. Ieejas maksa – 10 eiro,
ar Siguldas novada iedzīvotāja ID
karti 20% atlaide, novada daudzbērnu
ģimenēm – 40% atlaide.
9. decembrī plkst. 19.00 Ralfs Eilands
un viņa draugi piedāvās skanīgu un
ģimenisku Ziemassvētku koncertu
“Ralfs Eilands & “Sniegavīru ekspresis””. Koncertā būs iespēja kopā
padziedāt! Biļetes cena – no 12 līdz
20 eiro.
Kā ik gadu, neaizmirstamā piedzīvojumā savās Ziemassvētku izrādēs
aicinās doties deju kolektīvs “Vizbulīte”. Ieeja – ar ielūgumiem.
Savukārt koris “Atvars” Ziemassvētku brīnumu izdziedās 20. decembrī

plkst. 20.00. Biļetes cena – 2,50 eiro.
ar Siguldas novada iedzīvotāja ID
karti 20% atlaide.
23. decembrī plkst. 18.00 kultūras
centrā “Siguldas devons” Ziemassvētku noskaņu koncertā uzstāsies tautas mūzikas grupa “Tautumeitas”,
dziedātājs un grupas “The Sound
Poets” līderis Jānis Aišpurs un talantīgā koklētāja Laima Jansone.
Mūziķi atskaņos tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, folkloras skaņdarbus un korāļus. Biļetes cena – no
15 līdz 25 eiro. Bērniem līdz septiņu
gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu
sēdvietu, ieeja bez maksas.
Svētku laikā arī šogad Latvijas mūziķi
Aija Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš, grupa “Putnu balle” un aktieris
Artūrs Skrastiņš turpinās sadarbību
projektā “Tev tuvumā”, aicinot uz
koncertu “Siguldas devonā” 29. decembrī plkst. 19.00. Biļetes cena – no
18 līdz 25 eiro. Bērniem līdz septiņu
gadu vecumam ieeja bez maksas.

“Baltajā flīģelī” uzstāsies “Latvian Blues Band”
23. novembrī plkst. 18.00 koncertzālē
“Baltais flīģelis” notiks “Latvian Blues
Band” koncerts “Grandpa’s Blues”, kurā
varēs dzirdēt mazliet klasiskākas blūza
melodijas, nekā tradicionāli ierasts.
Šajā koncertā klausītājs varēs piedzīvot aizraujošu un oriģinālu blūza skanējumu un piedalīties koncerta tap-

šanā. Koncertprogrammu atskaņos
Jānis Bukovskis (ģitāra, vokāls), Rolands Saulietis (bungas), Mārcis Kalniņš (bass) un Artis Ločmelis (taustiņi, saksofons).
Biļetes cena – no 15 līdz 20 eiro,
ar
Siguldas novada iedzīvotāja ID kar
ti – 20% atlaide, daudzbērnu ģime
nēm – 40% atlaide.

Sveicot Latviju dzimšanas dienā, aicinām pie
apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti
Turpinājums. Sākums 1. lpp.
16. novembrī plkst. 18.00 Mores pagasta Tautas namā amatiermākslas kolektīvi piedalīsies Latvijas 101. gadadienai
veltītajā koncertā “Latvijas likteņdziesma”. Ieeja – bez maksas. Savukārt
plkst. 22.00 Siguldas pagasta Kultūras namā novadnieki aicināti uz svētku balli kopā ar grupu “Kompromiss”.
Pasākumu vadīs Juris Mūrmanis; pasākums pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Galdiņus var rezervēt līdz
14. novembrim biļešu kasē Pils ielā 10.
Biļetes cena – 10 eiro, ar Siguldas no
vada iedzīvotāja ID karti – 8 eiro.
17. novembrī plkst. 10.00 Siguldas
Sporta centrā norisināsies Lego diena

Siguldā “Izzini Latviju!”, kurā bērniem kopā ar savu ģimeni būs iespēja
izveidot Lielvār
des jostas motīvu no
Lego klucīšiem, kā arī piedalīties Lego
robotikas darbnīcās.
17. novembrī plkst. 21.00 Allažu pagasta Tautas namā visi aicināti uz
atpūtas vakaru “Lai dvēsele līksmo”
kopā ar grupu “Vēja radītie”. Pasākuma laikā notiks radošas aktivitātes
kopā ar pasākuma vadītāju Nauri Seisumu. Galdiņu var rezervēt, zvanot
uz tālruņa numuru 28309186. Biļetes
cena – 8 eiro,
ar Sigulds novada
iedzīvotāja ID karti – 7 eiro.
Aicinām iedzīvotājus piedalīties valsts
svētku svinīgajos pasākumos un svinēt
Latvijas dzimšanas dienu kopā!

Bibliotēku ziņas
Islandes daba un mode apvienota izstādē
Siguldas novada bibliotēkā 12. novembrī plkst. 17.00 tiks atklāta izstāde
“Islande”, kas tapusi, sadarbojoties
mākslas studijai “SmArts.studio” ar
modes dizaineri Baibu Ladigu. Izstādes atklāšanā piedalīsies mākslinieki
un izstādes veidotāji Marija Rukina
un Sergejs Podolaks.
Izstādē varēs izdzīvot Islandes mūžīgo
veidolu, elpu aizraujošās dabas pieskārienu un modernu dizainu fotogrāfijās
apvienojumā ar dizaineres Baibas La-

digas apģērbiem. Apvienotais projekts
piedāvā ne tikai atklāt šīs zemes apbrīnojamo dabu, bet arī to, kā tā var tikt
ietverta modes pasaulē. Iedvesmojoties
no arhitektūras un minimālisma, apģērbos pārsvarā dominē melnā un baltā
krāsa. Zīmola koncepcijas pamatā ir izturīga apģērba radīšana no pārstrādāta
un pārstrādājama materiāla, lai tā veidošanā netiktu piesārņota vide.
Izstāde būs aplūkojama no 12. līdz
30. novembrim. Ieeja – bez maksas.

Atklāta izstāde “Satversme skolēnu acīm”
Oktobra sākumā Siguldas novada bibliotēkā tika atklāta ceļojošā izstāde
“Satversme skolēnu acīm”, kuru vēl
var aplūkot līdz 4. novembrim.
Atklāšanas pasākumā Siguldas novada
bibliotēka no Latvijas Republikas Satversmes tiesas dāvinājumā saņēma grāmatu par tiesas darbību un Satversmi,
tajā skaitā “Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu” izdevumu
kolekciju (1997.–2017. gads). Grāmatas

bibliotēkā būs pieejamas ikvienam interesentam. Izstādē aplūkojami 46 koši
skolēnu zīmējumi par Satversmē ietverto personas pamattiesību tēmu un
12 radoši citāti no domrakstiem par
Satversmes nākamajiem 100 gadiem.
Izstādes pamatā ir skolēnu zīmējumi
un domraksti, kas 2018. gada septembrī tika iesūtīti Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā par godu Satversmes
pieņemšanas 97. gadadienai.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi
No 11. līdz 16. novembrim visas Siguldas novada bibliotēkas aicina apmeklēt
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumus, lai, lasot Ziemeļvalstu autoru
darbus, runājot par Ziemeļvalstu stāstīšanas tradīcijām un literatūru, iepazītu šo valstu literatūru un kultūru.
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma
būs “Svētki Ziemeļvalstīs”. Mazākie
lasītāji tiks aicināti pārlapot Astridas Lindgrēnes “Pepiju Garzeķi” un
paviesoties Pepijas dzimšanas dienas

svinībās savrupmājā “Vistas kāja”, savukārt pusaudži lasīs norvēģu rakstnieka Justeina Gordera grāmatas “Sofijas pasaule” fragmentu un iejutīsies
Sofijas 15 gadu dzimšanas dienas filozofiskajos dārza svētkos. Pieaugušie
tiks aicināti atcerēties dāņu rakstnieces Kārenas Bliksenas romānu “Babetes svētki”.
Precīzus lasīšanas laikus un vietas
aicinām meklēt kultūras pasākumu

kalendārā 7. lappusē.

Godinot novadnieku Aivaru Janelsīti...

22. novembrī plkst. 14.00 Siguldas pilsētas kapsētā notiks piemiņas brīdis Siguldas novada Goda novadniekam, Siguldas gaisa trošu vagoniņa idejas autoram un
realizētājam Aivaram Janelsītim. Plkst. 16.00 Siguldas novada bibliotēkā ikviens
aicināts uz atmiņu pasākumu “Ar Siguldu sirdī. Aivaram Janelsītim – 90”.
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9. Siguldas pusmaratons pulcē vairāk nekā
2200 aizrautīgu dalībnieku
19. oktobrī Siguldā aizvadīts devītais Siguldas pusmaratons, un tajā piedalījās
2256 dalībnieki. Sacensības vienlaikus bija arī skriešanas seriāla “Bigbank Skrien
Latvija” sezonas astotais, noslēdzošais posms, tādēļ sacensību trasē līderu vidū
bija vērojama spraiga cīņa par izšķirošajiem punktiem šīs sezonas kopvērtējumā.
Kopumā 9. Siguldas pusmaratonā
piedalījās aptuveni 500 novadnieku,
tostarp 313 bērni no Siguldas izglītības iestādēm.
Aizraujošākā cīņa Siguldas trasē notika pusmaratona distancē, kur uzvaru
izcīnīja Dmitrijs Serjogins. Dmitrijs

nesen pārstāvēja Latviju arī pasaules čempionātā Katarā maratona distancē. 2. vietu ieguva Salvis Gruševs,
3. vietu – Valērijs Žolnerovičs.
Sieviešu konkurencē Siguldas pusmaratona zeltu izcīnīja Karīna HelmaneSorečenkova, 2. vietā, tāpat kā pagājušā

gada maratonā, ierindojās Ilona Marhele, bet 3. vietu izcīnīja Lelde Neimande.
“Nike” skrējienā divus apļus garo trasi visātrāk veica Reinis Hartmanis un
Dace Almane, savukārt par Tautas
skrējiena uzvarētājiem kļuva Amanda
Valtasa un Uģis Jocis.
Pusmaratona laikā notika bērnu skrējieni un mazuļu rāpošanas sacensības,
savukārt Siguldas Sporta centrā visas
dienas garumā varēja iesaistīties pasākuma atbalstītāju sarūpētās aktivitātēs.

Ķīnas sportisti uzsāk pirmos renes sporta sezonas treniņus Siguldā
3. oktobrī tika atklāta bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” jaunā sezona. Treniņus uzsāka vairāk nekā 20 kamaniņu sporta un skeletona pārstāvju no Ķīnas. Treniņus uzsāks arī Latvijas izlases renes sportisti kopā ar sportistiem no Ukrainas,
Gruzijas, Polijas, Šveices, Krievijas un citu valstu izlases komandām.

norisināsies Pasaules kausa izcīņa skeletonā un bobslejā. Viessmann Pasaules kausa 6. posms kamanās norisināsies no 24. līdz 26. janvārim, savukārt
Eiropas čempionāta meistarsacīkstes
bobsleja divniekos un skeletonā tiks
aizvadītas no 10. līdz 16. februārim.
Jāatzīmē, ka starptautisko sacensību
laikā Siguldā norisināsies arī aizraujoši kultūras notikumi, par kuriem pašvaldība informēs pirms sacensībām.
Vēl šogad no 27. līdz 28. decembrim
bobsleja un kamaniņu trasē “Sigulda”
notiks arī Latvijas Kauss kamaniņu
sportā.

“Tā kā skaitliski lielā Ķīnas kamaniņu un skeletona komanda izrādīja interesi par mums, pielāgojoties viņiem,
treniņus trasē uzsākām agrāk nekā
iepriekšējos gados. Trases treniņu
grafiks ir saspringts, un sportisti novērtē ne tikai trases sniegtās iespējas
ar mākslīgā ledus starta estakādi, bet
arī iespēju trenēties Siguldas Sporta
centra smagatlētikas zālē. Savukārt

mums tas dod iespēju kvalitatīvi sagatavoties gaidāmajām starptautiskajām sacensībām,” stāsta bobsleja un
kamaniņu trases “Sigulda” direktors
Dainis Dukurs.
Jau decembra beigās ne tikai novadniekiem, bet arī Siguldas viesiem būs
iespēja vērot elites sportistu nobraucienus, cīņas sparu un emocijas, jo no
30. decembra līdz 5. janvārim Siguldā

Siguldieši izcīna
godalgotu vietu
Pasaules skolu
čempionātā
pludmales volejbolā

Notiks “SkiErg Pasaules sprints”

Oktobra sākumā Itālijas pilsētā San
Vito Lo Capo norisinājās ISF Pasaules
skolu čempionāts pludmales volejbolā,
kur Latviju trīs vecuma grupās pārstāvēja Siguldas Valsts ģimnāzijas zēnu
pludmales volejbola komandas, iegūstot sudraba medaļas.
Jaunākās vecuma grupas (2005.–
2007. gadā dzimušie) pārstāvji
Gustavs Auziņš un Gabriēls Vēvers spraigās spēlēs izcīnīja godalgoto 2. vietu. Vidējā vecuma grupā
(2003.–2004. gadā dzimušie) Sandijs
Suhānovs un Martins Dāvis Vēvers,
gūstot uzvaru pār Puertoriko, ieguva
9. vietu, bet vecākās vecuma grupas
(2001.–2002. gadā dzimušie) dalībnieki Renārs Knēža, Mārtiņš Auziņš
un Kristaps Liepa, uzvarot Itālijas/
Sicīlijas spēlētājus, ierindojās 7. vietā. Audzēkņus sacensībām gatavoja treneris un skolotājs Normunds
Šulte.
Dalību Pasaules skolu čempionātā bija
pieteikušas 19 valstu delegācijas: Argentīna, ASV, Brazīlija, Čīle, Franču
Polinēzija, Horvātija, Igaunija, Jaunzēlande, Indija, Itālija, Ķīna, Latvija,
Nepāla, Nīderlande, Polija, Puertoriko, Slovēnija, Ungārija un Vācija.

8. novembrī no plkst. 14.00 līdz 20.00
un 9. novembrī no plkst. 10.00 līdz
14.00 Fischer Slēpošanas centrā notiks
“SkiErg Pasaules sprints”, un šajās sacensībās, kāpjot uz speciāla distanču
slēpotājiem paredzēta trenažiera, var
piedalīties ikviens interesents.
Dalībnieki aicināti pieteikties iepriekš,
rakstot uz e-pasta adresi fsc@siguldassports.lv vai zvanot uz tālruņa numuru
29118847. Pieteikumā jānorāda vārds,
uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, sporta klubs, ja tāds tiek pārstāvēts, kā arī
vēlamā sacensību diena un sev ērtākais laiks startam.
Sacensībās varēs startēt vīriešu un

sieviešu grupās atbilstoši vecumam.
Katrs dalībnieks uz SkiErg distanču
slēpošanas trenažiera veiks 1000 metru distanci, kas tiks fiksēta trenažiera
datorā. Tādējādi pēcāk dalībniekiem
būs iespēja salīdzināt savu veikumu
gan ar sportistiem Latvijā, gan visā
pasaulē. Dalībnieks drīkst startēt vairākas reizes, bet ieskaitīts tiks pēdējais sasniegtais rezultāts.
Sacensību dienā Fischer Slēpošanas
centrā būs pieejami divi SkiErg trenažieri, kas dos iespēju startēt kopā ar
savu treniņu biedru un izaicināt vienam otru.
Dalības maksa līdz 18 gadu vecu
mam – 1,50 eiro, pārējiem – 3 eiro.

Noslēdzies čempionāts šahā
Oktobrī Siguldas pilsētas vidusskolā norisinājās 8. atklātais čempionāts
šahā. Par Latvijas čempionu 11 spēlēs
kļuva turnīra reitinga līderis, Latvijas
izlases dalībnieks lielmeistars Arturs
Neikšāns, 2. vietā starptautiskais
meistars Vladimirs Svešņikovs, bet
trešais – meistars Matīss Mustaps.
Līdzīgi kā iepriekšējos septiņus gadus,
turnīrs bija plaši pārstāvēts starptautiskā mērogā, jo tajā piedalījās 118 dalībnieki no septiņām valstīm. Ar katru
gadu arvien vairāk ir vietējo šaha cienītāju – 19 novada šahistu vidū bija
12 skolēni no Siguldas novada skolām.
Atsevišķajā labāko siguldiešu konkurencē trīs labākie ieguva sešus
punktus, bet vietu secību noteica pa-

pildrādītāji, saskaņā ar kuriem 1. vietu izcīnīja Ivars Jēkabsons, 2. vietu
ieguva Boriss Muškejs, bet 3. vietā
ierindojās Aivars Bautris. Ulda Deisona piemiņas balvu, kas tiek piešķirta
labākajam Siguldas novada skolēnam,
izcīnīja Valters Veinbergs no Siguldas
Valsts ģimnāzijas.
Paralēli norisinājās arī slavenās novadnieces, trīspadsmitkārtējās Latvi
jas
čempiones Mildas Laubertes piemiņas
turnīrs ātrspēlē. Šajā turnīrā pirmās
trīs vietas ieguva Matīss M
 ustaps,
meistarkandidāts Lauris Laimiņš
un sieviešu lielmeistare Laura Rogule. Labākie siguldieši – Jānis Vītiņš,
Valdis Jansons un Visvaldis Gercāns.
Ātrspēles turnīrā piedalījās 64 šahisti
no Latvijas, Lietuvas un Krievijas.

Sabiedrība
Rudens Restorānu
nedēļa norisināsies no
11. līdz 18. novembrim
Šogad Siguldas Restorānu nedēļai
izstrādāts jauns koncepts – “Piešķir
krāsas rudenim”, kurā septiņu restorānu šefpavāri un ēdienu virtuozi apspēlēs rudens krāšņumu un krāsainību caur gastronomisku piedzīvojumu.
Restorānu nedēļas piedāvājums būs
spēkā valsts svētku nedēļas laikā no
11. līdz 18. novembrim.
Gardēžus nedēļas garumā uzņems
restorāni “Aparjods”, “Gadalaiki”,
“Fazenda” un “Kungu rija”, viesnīcas
“Sigulda” restorāns, “Bīriņu pils restorāns” un arī “Mālpils muižas restorāns”. Kā ierasts, Restorānu nedēļā
būs iespēja baudīt gan trīs ēdienu
maltītes par 20 vai 25 eiro, gan arī
īpaši katrai ēdienkartei pieskaņotu
dzērienu karti.
Siguldas Restorānu nedēļas ēdienkartes būs pieejamas novembra sākumā;
aicinām sekot līdzi informācijai un atcerēties – lai baudītu Restorānu nedēļas piedāvājumu, apmeklētāji aicināti
iepriekš rezervēt galdiņu.

Aicina pieteikties
pārus, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 gadus
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina līdz 1. novembrim pieteikties
Siguldas novada iedzīvotājus – pārus,
kuri šogad atzīmē Zelta kāzu jubileju. Godināšanas pasākums plānots
decembrī, kad svinīgā ceremonijā pāriem tiks pasniegtas atjaunotas laulības apliecības.
Godinot novadniekus, kuri laulībā
nodzīvojuši pusi gadsimta, Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces apkopos stāstus par Zelta pāru
satikšanos, kāzām un atziņām, kas
laulātajiem kopdzīvē palīdzējušas, un
dalīsies stāstos par ilgas un saskanīgas laulības noslēpumiem.
Papildu informācija pieejama Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
zvanot uz tālruņa numuru 67385829.

Tiks piešķirts pabalsts
politiski represētām
personām
Sociālā dienesta vadītāja informē, ka
politiski represētajām personām par
godu valsts svētkiem tiks izmaksāts
pabalsts 30 eiro apmērā, ieskaitot tos
bankas kontā. Personas, kurām nav
bankas konta, pabalstu no 11. novembra varēs saņemt Siguldas novada
pašvaldības kasē Raiņa ielā 3, Siguldā, līdzi ņemot pasi un politiski represētās personas apliecību. Plašāka informācija pieejama, zvanot uz tālruņa
numuru 67381454.

PASĀKUMI NOVEMBRĪ
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Kultūra
1. XI 16.00
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

Mākslinieces Patricijas Brektes Grafikas
vasaras skolas audzēkņu darbu izstādes
atklāšana

5. XI 15.00
“Siguldas devonā”

Izrāde “Meistars un Aleksandra”. Biļetes
20%, novada daudzbērnu
cena – 5 eiro,
ģimenēm – 40% atlaide

7. XI 10.00
Turaidas
muzejrezervātā

Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā
zinātniski praktiskā konference

7. XI 19.00
“Siguldas devonā”

Izrāžu apvienības “Panna” izrāde “Viņi
melo labāk jeb Randiņš ar 50 gramiem
balzama”. Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro

8. XI 18.00
“Siguldas devonā”

Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju
kolektīva “Vizbulīte” un draugu koncerts.
2 eiro
Biļetes cena – 2,50 eiro,

9. XI
“Baltajā flīģelī”

Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
60. gadadienas salidojums.
Dalība pasākumā – 10 eiro.

10. XI 14.30
Turaidas
muzejrezervātā

Gadskārtu svētki “Mārtiņdiena Turaidā”.
Kopā ar Siguldas folkloras kopu “Senleja”
tiks izdzīvotas Mārtiņdienas senās
tradīcijas, norisināsies rudens velšu izsole,
kā arī būs iespēja kopīgi vārīt un baudīt
gaiļa zupu. Ieejas maksa – no 0,70 līdz
3,50 eiro

11. XI 16.00
Allažos

Lāpu gājiens Allažos. Plkst. 16.30 –
svinīgais brīdis Allažu pagasta centrā

11. XI 18.00
Siguldā

Lāpu gājiens no Svētku laukuma līdz
bobsleja un kamaniņu trasei “Sigulda” un
monumentālā Latvijas karoga nomaiņas
ceremonija. Pulcēšanās no plkst. 17.30

12. XI 13.00
Allažu pagasta
bibliotēkā

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa: Karenas
Bliksenas stāsta “Babetes mielasts” un
krājuma “Likteņa anekdotes” lasījumi

12.XI 17.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa:
plkst. 17.00 “SmArts.studio” fotogrāfiju
izstādes “Islande” atklāšana, plkst. 17.30
“Krēslas stundas” lasījums pieaugušajiem
“Babetes mielasts” un omulīgs groziņu
vakars

12. un 14. XI 10.00 Ziemeļvalstu literatūras nedēļa:
Siguldas pagasta tematiskais “Rīta stundas” pasākums
Centra bibliotēkā bērniem “Svētki Ziemeļvalstīs”

17. XI 21.00
Allažu pagasta
Tautas namā

20. XI 19.00
“Siguldas devonā”

22. XI
Siguldas novadā

Atpūtas vakars “Lai dvēsele līksmo”
kopā ar grupu “Vēja radītie”. Radošas
aktivitātes kopā ar pasākuma vadītāju
Nauri Seisumu. Galdiņu rezervācija,
zvanot uz tālruņa numuru 28309186.
7 eiro
Biļetes cena – 8 eiro,
Filma, drāma “Zaglēni”. Biļetes cena –
2 eiro
Novadniekam Aivaram Janelsītim
veltīti piemiņas pasākumi – plkst. 14.00
piemiņas brīdis Siguldas pilsētas kapsētā,
plkst. 16.00 atmiņu pasākums “Ar Siguldu
sirdī. Aivaram Janelsītim – 90” Siguldas
novada bibliotēkā

22. XI 18.00
“Siguldas devonā”

Liepājas teātra viesizrāde “Polianna”.
20%,
Biļetes cena – no 6 līdz 10 eiro,
novada daudzbērnu ģimenēm –
40% atlaide

23. XI 18.00
“Siguldas devonā”

Dinas Dubiņas izstādes “Prieks” atklāšana

23. XI 18.00
“Baltajā flīģelī”

“Latvian Blues Band” koncerts “Grandpa’s
Blues”. Biļetes cena – no 15 līdz 20 eiro,
20%, novada daudzbērnu ģimenēm,
Mākslu skolas audzēkņiem – 40% atlaide

23. XI 19.00
“Siguldas devonā”

Deju kolektīva “Dūka” sadraudzības
2 eiro
koncerts. Biļetes cena – 2,50 eiro,

24. XI 16.00
Siguldas
1. pamatskolā

29. XI 16.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Pūtēju orķestra sadraudzības koncerts.
Biļetes cena – 2 eiro
Autoru kolektīva grāmatas “Šūpuļpasaka”
atvēršanas svētki – tikšanās ar autoriem,
grāmatu izstāde. Pasākumā ar dziesmām
priecēs bērnu vokālā grupa “Zibsnis”
Ata Priedīša vadībā un Siguldas
1. pamatskolas bērnu ansamblis Ingas
Jansones vadībā

Izstādes
Līdz 20. XI
“Siguldas devonā”

Izstāde “Gaujas stāsti audeklos”

7.–25. XI
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde “Kārļa Skalbes pasakas
bērniem – dvēseles emocionālo izjūtu
atainojums”

7.–30. XI
Siguldas novada
bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde “Ar Siguldu sirdī.
Aivaram Janelsītim – 90”

12.–15. XI
Allažu pagasta
bibliotēkā

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas literārā
izstāde “Ziemeļnieki svin” – dāņu
literatūras izlase

12.–30. XI
Siguldas novada
bibliotēkā

“SmArts.studio” fotogrāfiju izstāde
“Islande”

15.–30. XI
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiska izstāde “Mana visskaistākā
Latvija!”

18.–29. XI
Allažu pagasta
bibliotēkā

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīta tematiskā izstāde

Sports
2. XI 10.00
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

Bezmaksas nodarbība “Vesela mugura”

2. XI 11.00
Siguldas pilsētas
vidusskolā

Ceturtais novada skolēnu šaha turnīrs

5. XI 11.00
Siguldas Sporta
skolā

Siguldas novada skolu sacensības telpu
futbolā, D grupa

8. XI 9.00
Siguldas Sporta
centrā

“Lāčplēša dienas” stafetes

9. un 23. XI 13.00
Siguldas Sporta
centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot uz tālruņa
numuru 26879835
Bezmaksas jogas nodarbība:
• plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
• plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
• plkst. 11.30 Mores pagasta Tautas namā

Līdz 30. XI
Turaidas
muzejrezervātā

Izstāde “Gaismas ceļā. “Baltijas ceļam” – 30”.
Biļetes cena – 1,15 eiro

10. XI
Allažos, Jūdažos,
Morē

Cikla “Bērnu grāmatu ilustratori” literārā
izstāde “Iepazīsim mākslinieka Agra
Liepiņa daiļradi!”

14. XI 11.00
Siguldas Sporta
skolā

Siguldas novada skolu sacensības telpu
futbolā, C grupa

12.–15. XI 10.00
Siguldas novada
bibliotēkā

“Svētki Ziemeļvalstīs”: Rīta stundas
lasījums bērniem “Pepija svin dzimšanas
dienu”

1.–15. XI
Siguldas novada
bibliotēkā

14. XI 17.00
Jūdažu bibliotēkā

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa: lasījums
bērniem “Svētki Ziemeļvalstīs”

1.–29. XI
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

Mākslinieces Patricijas Brektes Grafikas
vasaras skolas audzēkņu darbu izstāde

15. XI 12.00
Siguldas Sporta
centrā

Bezmaksas nodarbība spēka zālē
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot uz tālruņa
numuru 26761072

1.–30. XI
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Tematiskā izstāde “Latvju rakstu zīmes”

16. XI 12.00
Gaujas tilts–
Gleznotājkalns

Orientēšanās sacensību seriāls “Siguldas
kompass 2019”

4.–29. XI
Jūdažu bibliotēkā

Literārā izstāde “Latviešu mīlētākās
pasakas autoram Kārlim Skalbem – 140”

Lego diena Siguldā “Izzini Latviju!”
un Lego robotikas darbnīcas

5.–11. XI
Allažu pagasta
bibliotēkā

17. XI 10.00
Siguldas Sporta
centrā

Gleznotājai Maijai Tabakai veltīta literārā
izstāde

5.–20. XI
Mores pagasta
bibliotēkā

Tematiska izstāde “Es un Latvija”

15. XI 14.00
Turaidas
muzejrezervātā

15. XI 19.00
“Siguldas devonā”

16. XI 18.00
Mores pagasta
Tautas namā

16. XI 22.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Tikšanās un sarunas ar režisoru Jāni
Streiču. Ekskursija ekspozīcijā “Ceļā uz
Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks.
Pilsonis” un filma „Rūdolfa mantojums”
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas pasākums – Goda diena.
Apbalvojumu “Gada novadnieks” un
“Goda novadnieks” pasniegšana un
Rīgas Doma zēnu kora un komponista
Raimonda Tigula koncertprogramma
“Rīta un vakara dziesmas”
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts “Latvijas
likteņdziesma”
Valsts svētku balle ar grupu “Kompromiss”
un pasākuma vadītāju Juri Mūrmani.
Pasākums pie galdiņiem ar pašu sarūpētu
cienastu. Galdiņu rezervēšana līdz
14. novembrim “Siguldas devona” kasē
8 eiro
Pils ielā 10. Biļetes cena – 10 eiro,

5.–30. XI
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārās izstādes: “Tu tautu
sargāt nāci”, vācbaltu rakstniekam,
publicistam Garlībam Merķelim – 250;
“Laikmeta ikona”, gleznotājai
Maijai Tabakai – 80

18. XI 11.00
pie Siguldas Sporta “Izskrien Latviju Siguldā”
centra
23. XI
Allažos, Jūdažos,
Morē
28. XI 11.00
Siguldas Sporta
skolā

Bezmaksas nodarbība “Vesela mugura”:
• plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
• plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
• plkst. 11.30 Mores pagasta Tautas namā
Siguldas novada skolu sacensības telpu
futbolā, B grupa

– 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.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembrī
Nākamais izdevums otrdien, 26. novembrī
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 17 jaundzimušie – 7 meitenes un 10 zēni.
Bērniem doti vārdi: Elza, Nadīna, Rūta, Krista, Māra, Grēta, Madara, Pauls, Toms,
Lauris, Mārcis, Ralfs, Jēkabs, Emīls, Augusts Klāvs, Rodrigo, Gunārs.
Reģistrētas 18 laulības.

fotoziņas
Foto: Ginta Zīverte

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs
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Siguldas novada pašvaldība līdz
31. oktobrim organizē zaļo un dārza
atkritumu savākšanas akciju, kuras
laikā novadnieki bez maksas var nodot
savāktās lapas, dārza atkritumus un
nelielus zarus atkritumu šķirošanas
laukumā “Zemdegas”. Akcijas laikā
iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas
saņemt īpašus 120 l atkritumu maisus, bet par samazinātu cenu – BigBag
maisus. Kopumā vairāk nekā 280 novada mājsaimniecības zaļo atkritumu
izvešanai saņēmušas turpat 1400 bezmaksas atkritumu maisu. Nākamā
zaļo un dārza atkritumu bezmaksas
savākšanas akcija plānota pavasarī.

Foto: Juris Dzenis

Foto: Siguldas Valsts ģimnāzijas arhīvs

Skaistas kļavu lapas – šādas medaļas saņēma vairāk nekā 2200 devītā Siguldas pusmaratona dalībnieku, kuri veica dažādu garumu distances Siguldas pilsētvidē izveidotā trasē.

Oktobra sākumā, atzīmējot Starptautisko skolotāju dienu, “Gada balvu izglītībā 2019” saņēma Siguldas
Valsts ģimnāzijas skolotāja Inta Romanovska (no kreisās), Allažu pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Ināra Paegle, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Anita Ūdre, bērnudārza “Tornīši” vadītāja
Indra Podziņa, Turaidas muzejrezervāts (saņēma Gunta Zaķīte, Anda Skuja un Margita Poriete), Siguldas
Valsts ģimnāzijas skolotājs Jānis Bukins, Laurenču sākumskolas Vērtību projekts (saņēma skolas direktors
Kristaps Zaļais), Mākslu skolas “Baltais flīģelis” direktore Jolanta Bimbere un Siguldas pilsētas vidusskolas
skolotāja Līga Trupavniece. Nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā” tika godināta bijusī Siguldas Valsts
ģimnāzijas direktora vietniece Ina Krūmiņa.
Foto: Mareks Gaļinovskis

Foto: Mareks Gaļinovskis

Šajā oktobrī rekordu uzstādījis Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrs pie Gūtmaņa alas!
5. un 6. oktobrī centrs apkalpojis četras reizes
vairāk tūristu nekā pērn šajā laikā. Viens no apmeklētākajiem pilsētas objektiem – S! Svētku
laukumā, kurš bija ietērpies krāsainā rudens lapu
mētelī.

Pārbūvējot autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojumu, būvdarbu otrajā kārtā prioritāri tika risināta izbraukšana uz valsts galvenā autoceļa A2,
izbūvējot papildu izbraukšanas joslu. Izbūvēta arī gājēju un velobraucēju infrastruktūra. Krustojums aprīkots ar jauniem luksoforiem, kuru mūsdienīgā
funkcionalitāte ļauj regulēt satiksmes plūsmu atkarībā no automašīnu kustības intensitātes visos virzienos.

ISF Pasaules skolu čempionātā pludmales volejbolā, kas norisinājās Itālijā,
piedalījās trīs vecuma grupu Siguldas Valsts ģimnāzijas zēnu pludmales volejbola komandas. Jaunākās vecuma grupas pārstāvji Gustavs Auziņš un Gabriēls
Vēvers izcīnīja sudraba medaļas.

