Siguldas

Novad a Zi ņ as

Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevums

J

Ziemas saulgrieži ir laiks, kad dienas kļūst garākas par naktīm, saule
sāk ceļu uz gada gaišāko laiku, un mēs
svinam gaismas un dzīvības atgriešanos, svinam Ziemassvētkus.
Lai šis laiks, Ziemassvētki mums
dod pārliecību un vienošanos katram ar sevi un apkārtējiem par to, kas
mums ir svarīgs, par ko mēs celsimies,
iesim un, ja vajag, – cīnīsimies.
Pateicos visiem par šajā gadā kopīgi paveikto, ticot Ziemassvētku
brīnumam – brīnumam ikkatrā no
mums, novēlu ticību mūsu kopīgiem darbiem arī nākamajā gadā.
Ar cieņu,
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Jaunā gada sagaidīšana
Siguldas Svētku laukumā

au no plkst. 23.00 ar pasaules skanīgākajiem svētku hitiem
gadu mijas ballīti piedāvās DJ Putenis!
Kā dzirkstošu šampanieti kopīgi baudīsim Siguldas novada aizejošā gada svarīgāko notikumu mirkļus!
Laimes vēlējumus un spēka vārdus, Jaunajā gadā ieejot, novadniekiem teiks Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, bet pusnaktī
Jauno gadu ieskandinās košas uguns dejas Siguldas debesīs.
Visi mīļi aicināti un gaidīti!

Es vēlos, lai šajā straujajā Ziemassvētku laikā ļaudis apstātos, spētu ieklausīties
klusumā un pārdomāt, kāds bijis šis gads
un vai izdevies paveikt darbus, kurus bijām
plānojuši. Jo Jaunais gads kā allaž ir iespēju
un pārmaiņu laiks. Tas var nest sapņu piepildījumu un es ticu – viss izdosies!
Būsim draudzīgāki, atvērtāki un galvenais – patiesāki pret saviem līdzcilvēkiem.
Lai Jaunais gads ir kā virzītājspēks jauno apņemšanos piepildīšanai, lai tas dod iespēju
augt un sasniegt to, ko esam vēlējušies!
Lai svētsvinīgi un ģimeniski Ziemassvētki un dzirkstošs Jaunais gads!
Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektore Inese Zīle
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Kādam cepure ir jāceļ pirmam,
Jāspēj akmenim pat roku dot.
Kur Tu esi, Kukažiņa sirmā,
Baltais tēvs, kas burvju vārdus prot?
Tad, kad Ziemassvētku zvaigzne zvīļo,
Pasakām un brīnumiem sirds tic.
Cilvēks nosalušais jāsamīļo,
Un viņš lēnām atkusīs, kļūs cits.
(V. Rūja)
Lai Ziemassvētki atnāk mīlestībā,
jums esot kopā ar saviem vistuvākajiem! Lai Jaunajā gadā par īstenību
kļūst visi jūsu esošie un arī vēl neizsapņotie sapņi!
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers

Juši pārceļas uz dzīvi
Siguldā
4. lpp.

Siguldā koncertēs
“Dzelzs Vilks” 5. lpp.

Jaunākais ID karšu
piedāvājums 7. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Aktualitātes

Siguldā izdemolēts jaunais veloceliņš
Siguldas novada Dome saņem
Efektīvas pārvaldības gada balvu
Naktī uz 15. decembri Šveices
ielas posmā no Šveices ielas 9 līdz
Kalna ielas kafejnīcai, krustojumā
ar Senču ielu, Siguldā, tika izdemolētas apgaismojuma laternas un norobežojošā metāla sēta. Šveices ielā
izgāzti astoņi apgaismes ķermeņi
un norobežojošā sēta 10 m garumā.
Par notikušo Siguldas novada pašvaldība ir ziņojusi Valsts policijai.

Decembra sākumā Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics saņēma balvu
par labas pārvaldības principu
ieviešanu pašvaldībā, īstenojot novada iedzīvotāju vienotas identitātes un integrācijas
pasākumus.

Aicina laikus noslēgt līgumus
par ceļu tīrīšanu ziemā

FOTO: Pašvaldības arhīvs

Efektīvas pārvaldības gada
balvu Siguldas novada pašvaldība
saņēma par 2011. gadā īstenotu,
unikālu publiskās pārvaldes projektu – identifikācijas kartēm (ID
kartēm) novadā deklarētajiem
iedzīvotajiem. Bronzā lieta lauvas statuja pasniegta labākajiem
pārvaldības un darba efektivitātes
līderiem vairākās kategorijās.
“Iegūtā balva ir augsts novērtējums par Siguldas novada pašvaldības īstenoto projektu, kas ir
unikāls piemērs Latvijā, kā sekmēt
iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības sadarbību,” skaidro priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, kurš, saņemot balvu, pasniedza neaktivizētas ID kartes Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministram

Aicinām iedzīvotājus būt saudzīgiem pret sabiedrības īpašumu
un kopīgiem spēkiem rūpēties par
novada labiekārtotajām teritorijām, ziņojot par pārkāpumiem Siguldas novada Pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 26160288
vai Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Siguldas iecirkņa dežūrdaļai pa tālruni 67950402.

Saņemot Efektīvas pārvaldības gada balvu no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža, Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pateicas par augsto novērtējumu.
Edmundam Sprūdžam un ministrijas valsts sekretāram Guntim
Puķītim, rosinot deklarēties Siguldas novadā.
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs saņēma arī žurnāla “Kapitāls” balvu par izcilu
organizācijas vadību.
Efektīvas pārvaldības gada bal-

va tiek pasniegta jau piekto gadu
pēc kārtas, lai godinātu uzņēmumus, valsts un pašvaldību iestādes
par sasniegumiem organizāciju
pārvaldībā. Ikgadējo konferenci šogad kopīgi organizēja Valsts kanceleja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas
Darba devēju konfederācija.

Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa informē, ka ceļi, kas nav pašvaldības valdījumā (īpašumā),
2011./2012. gada ziemas sezonā
netiks tīrīti no sniega.

Lai nodrošinātu privāto ceļu
attīrīšanu no sniega ziemas sezonā, aicinām privāto ceļu īpašniekus noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju, kas par attiecīgu samaksu
sniegs šo pakalpojumu.

Vācijas sadraudzības pilsēta Štūre
zupas virtuvei ziedo 4000 eiro
Pateicoties Vācijas sadraudzības
pilsētas ziedojumam, no 1. decembra biedrība “Saullēkts” varējusi nodrošināt zupas virtuvi un iespēju saņemt siltu ēdienu trīs reizes nedēļā –
pirmdienās, trešdienās un piektdienās, tāpat palielinājies porciju skaits,
un zupu vidēji dienā saņem jau

120 trūcīgie novada iedzīvotāji.
Vācijas pilsēta Štūre ir Siguldas sadraudzības pilsēta vairāk
nekā 20 gadus. Sadraudzības pilsēta jau vairākus gadus ar ziedojumiem zupas virtuvei un citām
labdarības aktivitātēm atbalsta
Siguldas novada iedzīvotājus.

Pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem iegūst atsaucību

Novembra beigās un decembra sākumā Siguldas novada pašvaldības speciālisti septiņās tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem diskutēja
par novadā svarīgām aktualitātēm, meklējot problēmu risinājumus
un izsakot idejas pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Diskusijas ar iedzīvotājiem pašvaldībā tiek organizētas
jau trešo gadu pēc kārtas un iedzīvotāju vidū guvušas atsaucību.
Visās tikšanās reizēs Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics prezentēja
pašvaldības paveiktos projektus, iepriekšējo gadu iedzīvotāju
ideju realizāciju, kā arī ieskicēja
nākamā gada budžeta finanšu
izlietojumu. 2011. gada budžeta
divās pozīcijās nācās palielināt
izdevumu daļu, citur darbus samazinot, jo sniegotā ziema un
finanšu izlietojums ielu un ceļu
uzturēšanai, kā arī sociālā budžeta palielinājums par 50 tūkstošiem latu kopumā radīja
80 tūkstošus latu deficītu. Tomēr
pašvaldība strādājusi ļoti taupīgi un ieņēmumi jau gada vidū
pildījušies ar pieaugumu, kā rezultātā 2011. gada budžetā izveidojies uzkrājums, ko pašvaldība
izlietos svarīgu projektu realizācijai nākamajā gadā.
Jānis Zilvers, Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
iedzīvotājiem stāstīja par namu apsaimniekošanas aktualitātēm un
problēmjautājumu risināšanu.
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Analizējot izskatītos jautājumus visās Siguldas novada apdzīvotajās vietās, redzams, ka Siguldas novada iedzīvotājiem tāpat
kā iepriekšējos gados svarīgs
ir infrastruktūras sakārtošanas
jautājums un novadnieku dzīves
kvalitātes uzlabošana.
• Tika aktualizēts jautājums
par Iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidi, kurā varēs iesaistīties cilvēki, kas ir sabiedriski aktīvi, pārstāv vairākuma viedokli,
kā arī nav pašvaldības darbinieki.
• Iedzīvotājiem aktuāls jautājums bija par Teritorijas plānojumu. Attīstības pārvaldes vadītāja
Inga Zālīte skaidroja, ka Teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana notiks janvārī,
aicinot iedzīvotājus iesaistīties un
būt aktīviem.
• Pēc iedzīvotāju lūguma,
pašvaldība varētu apsvērt iespēju
palielināt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju infrastruktūras uzlabošanai, ar noteikumu, ka iespējami vairāk cilvēku to izmantos.

• Uz iedzīvotāju jautājumu
par ceļa asfaltēšanu uz Mori, tika
saņemta atbilde, ka tā ir valsts
kompetence un Latvijas ceļu plānā šī ceļa asfaltēšana nav paredzēta tuvāko divu gadu laikā.
• Īpašumu nodaļas pārstāvji
informēja iedzīvotājus: lai attīrītu
privātos piebraucamos ceļus, iedzīvotājiem jāvēršas pašvaldībā,
noslēdzot patapinājuma līgumus,
lai par attiecīgu samaksu veiktu
šo pakalpojumu.
• Pašvaldība apņēmās rakstīt
iesniegumu VAS “Latvijas Valsts
ceļi”, lai tiktu uzstādītas norādes
uz Mori un Mores muzeju.
• Atbildot uz jautājumiem
par Mores kapiem – Mores kapu
plānojums tiks izstrādāts šīs ziemas laikā, un projektā tiks paredzēta kapličas atrašanās vieta,
bet tās būvniecība pagaidām netiek plānota. Tiks veikts aprēķins
finanšu izlietojumam leģionāru
kapu plākšņu atjaunošanai.
• Novada uzņēmēji bija neapmierināti ar dažādu dienestu
darbiem, jo pēc remontdarbu veikšanas nekvalitatīvi tiek
sakārtota teritorija.
• Iedzīvotāji ierosināja visiem
pasākumiem Siguldas novadā
dot ID karšu atlaides, kuras saglabājas līdz pasākuma sāku-

mam, tā piesaistot plašāku auditoriju kultūras pasākumiem.
• Tika norādīts, ka atkritumu
laukumam Augļu ielā nepieciešama augstāka sēta, lai netraucētu
apkārtējiem iedzīvotājiem un
uzņēmējiem.
• Sociālā dienesta vadītāja
Diāna Indzere informēja, ka šajā
gadā nav plānotas Ziemassvētku
naudas dāvanas novada pensionāriem. Tāpat netikšot apmaksāti sabiedriskā transporta
izdevumi, jo pašvaldības budžetā pietiek līdzekļu tikai skolēnu
pārvadājumiem. Savukārt, lai saņemtu dažādus pabalstus, jāvēršas Sociālajā dienestā, jo pabalsta
piešķiršanas kārtība tiek risināta
individuālās pārrunās.
• Uz jautājumu, kad tiks pārskatīta Allažu pagasta zemes
kadastrālā vērtība, Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
uzsvēra, ka, visticamāk, tas notiks nākamajā gadā.
• Iedzīvotāji lūdza Pašvaldības policijai pievērst pastiprinātu
uzmanību kaķu un suņu turētāju
kontrolēšanai, lai pavasarī nebūtu
mūžsenās problēmas ar dzīvnieku
izkārnījumiem publiskās vietās.
Novadnieki lūdza paplašināt patruļas darbinieku skaitu, uz ko saņēma atbildi, ka tuvākajā laikā tas

nav plānots finanšu trūkuma dēļ.
Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Garjānis norādīja, ka problēma tiks risināta un papildu tam
ir pieņemti jauni saistošie noteikumi, kas aizliedz “staidzināt” suņus
Svētku laukumā.
• Iedzīvotāji norādīja, ka
pašvaldībai vajadzētu izveidot
atraktīvāku pilsētas noformējumu Ziemassvētku laikā, jo šogad
greznojumi esot vienmuļi.
• Jūdažu iedzīvotājus interesēja, kad tiks atjaunots gājēju celiņš
pie bērnu rotaļu laukuma. Īpašumu nodaļas vadītājs Didzis Skrodelis atbildēja, ka laika apstākļu
dēļ šobrīd to nav iespējams izdarīt, celiņš tiks atjaunots pavasarī.
• Līdz nākamās peldēšanas
sezonas sākumam pašvaldība
risinās problēmjautājumus ar
Umerīša ezera apsaimniekotājiem, savukārt pie Jūdažu ezera
plānots izveidot peldvietu.
• Vecās pasta mājas Jūdažos
nodošana lietošanā uzņēmējiem
vai sabiedriskā darba veicējiem
pagaidām nav iespējama, jo ēkai
nepieciešama pārbaude, jānoskaidro tās tehniskais drošības
stāvoklis, kā arī jāapzina rekonstrukcijas apmēri.
Turpinājums 6. lpp.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. decembris, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Attīstība

Siguldā apskatāmas deviņas
laternas ar īpašu noformējumu
Siguldas novada pašvaldība apkopojusi laternu objektu
konkursa rezultātus un no pieteiktajām gandrīz 40 idejām atbalstījusi deviņas. No 18. decembra septiņas laternas izvietotas
Siguldas Svētku laukumā, bet divas – Maija parkā, tostarp arī
kinētisks objekts. Festivāla laikā pārtapušas arī laternas Pils
dārzā, bet Štūres laukumā izvietots NATURE/URBAN/FUTURE
gaismas objekts.
Svētku laukuma laternas
spēlējas ar formu, veidojot interaktīvu izstādi visai ģimenei –
apmeklētājiem iespējams apskatīt Sniega rūķi, Briedi, Bērzu
birztalu, atstāt gardumus Putnu
būrīšos, paklausīties pasaku pie
Pasaku laternas un pat ieraudzīt Rīgu. Maija parkā izvietota
Urbānā egle un kinētiskais objekts Bugi Bugi.

Līdztekus laternu maršrutam festivālā NATURE/URBAN/
FUTURE Siguldā decembrī un
janvārī notiek dažādi kultūras
pasākumi – izstādes, koncerti,
radošās darbnīcas. Janvārī Siguldas pilsētvidē būs redzamas
video projekcijas.
Jau ziņots, ka no 2011. gada
11. decembra līdz 2012. gada
29. janvārim Siguldā notiks māks-

las un līdzdalības festivāls NATURE/URBAN/FUTURE (DABA/
PILSĒTA/NĀKOTNE). Festivāla
moto ir “Ikviens ir radošs”. Festivāla mērķis ir aktivizēt dažādu
mākslas jomu un iedzīvotāju sadarbību. Festivāls aicina nevis pasīvi vērot, bet aktīvi līdzdarboties.
Festivāls NATURE/URBAN/
FUTURE ir viena no projekta
“Eiropas kultūras galvaspilsēta
2014” aktivitātēm, ar ko Sigulda piesaka jaunas, novatoriskas
un interesantas norises savā
pilsētā, kas veicina radošuma
attīstību. Festivāla organizators
ir Siguldas novada Dome un
pasākumu operators “Untitled
productions”.

Nākotnes pilsētas spēlē iegūtas
vērtīgas idejas novada attīstībai
Lai iegūtu vērtīgas un oriģinālas idejas Siguldas novada kultūras nozares un Jaunās pils teritorijas attīstībai, Siguldas novada
pašvaldība organizēja Nākotnes pilsētas spēles. “Nākotnes pilsētas
spēle” ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam
komandās, lai veicinātu jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas
uzlabotu dzīves kvalitāti reģionos. Spēle veiksmīgi tiek īstenota dažādās pasaules valstīs un kopš 2009. gada – vairāk nekā
15 Latvijas pilsētās.
Spēles “Izaicinājumi kultūras
nozares attīstībai Siguldā” ietvaros tika meklētas idejas kultūras
nozares stratēģijas saturiskajam
ietvaram: mērķi un uzdevumi
tuvākajiem pieciem gadiem, kā
arī iestrādes rīcības programmai
un ieteicamās metodes stratēģisko mērķu īstenošanai un plānoto uzdevumu veikšanai. Spēles

27 dalībnieki palīdzēja pašvaldībai saņemt vietējo iedzīvotāju
skatījumu par Siguldas novada
turpmāko attīstību, jauniem virzieniem kultūrā un jaunām pilsoniskām aktivitātēm.
Iegūtās idejas – atslēgvārdi –
tiks izmantoti Siguldas novada
Kultūrpolitikas stratēģijas 2012.–
2016. gadam izstrādē.

Savukārt spēlē “Siguldas pils
kompleksa attīstība” 24 novadnieki sniedza savu skatījumu par
Siguldas Jaunās pils teritorijas attīstību. Spēles dalībnieki atzina,
ka visvairāk šī vieta piemērota
radošām un aktīvām izpausmēm.
Galvenais secinājums, ka cilvēki
pulcējas un uzturas ilgāk tur, kur
ir “Dzīve”.
Nākotnes pilsētas spēles organizatori – Siguldas novada
pašvaldība, Britu padome un
biedrība “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” – pateicas visiem
spēles dalībniekiem par aktīvo
līdzdalību un radošo resursu ieguldījumu, novērtējot, ka mūsu
novadā dzīvo radoši un idejām
bagāti cilvēki.

Parakstīts līgums par ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību Morē
Decembra sākumā starp v/a “Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra” un SIA “Saltavots” tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores
ciemā”. Projekta kopējās izmaksas ir 458 885,10 lati.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pieejamības
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. decembris, 2011

paplašināšana. Projekta realizācijas laikā tiks izbūvēts jauns
artēziskais urbums, rekonstruēta
daļa no ūdensapgādes sistēmas,
veikts daļējs tās sacilpojums,
izbūvētas jaunas notekūdeņu

attīrīšanas iekārtas un paplašināti
kanalizācijas sistēmas tīkli.
Projekta īstenošanas rezultātā
palielināsies iedzīvotāju skaits,
kuriem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un
kanalizācijas pakalpojuma pieejamība, tiks samazināts ūdens
zudums ūdensapgādes tīklos un
vides piesārņojuma risks, kas
radies novecojušu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas
rezultātā.

Veloceliņa izbūve tuvojas
noslēgumam
Siguldā aktīvi norit projekta
“Velotūrisma maršruta izstrāde
un veloceliņa izbūve Siguldā” (Nr.
VPA/3.4.2.1.2/08/01/011) īstenošana. Veloceliņš sastāvēs no divām
speciālām joslām – viena gājējiem,
otra velosipēdistiem. Tā tiks papildus veicināta arī gājēju drošība.
Projekta ietvaros tiek izveidots

velomaršruts un notiek veloceliņu/
gājēju ietvju izbūve vai rekonstrukcija vairāk nekā 10 kilometru garumā. Šobrīd veloceliņa būvniecības
pamatdarbi tuvojas noslēgumam.
46,52 % no projekta attiecināmajām izmaksām segs ERAF, 3 % segs
Valsts budžeta dotācija, bet 50,48 %
segs Siguldas novada pašvaldība.

Jaunu speciālistu piesaiste
paaugstina administratīvo
kapacitāti
Siguldas novada pašvaldība
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā 2010. gada 5. novembrī parakstīja vienošanos par Eiropas
Sociālā fonda projekta “Speciālistu
piesaiste Siguldas novada pašvaldībā” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/038/013) īstenošanu.
Projekta laikā tiek paaugstināta Siguldas novada pašvaldības

administratīvā kapacitāte, sekmējot publiskās pārvaldes darbu. Šobrīd projekta ietvaros Siguldas novada pašvaldībā strādā
referents un vecākais datortīklu
administrators.
Kopējās projekta izmaksas ir 21 000 latu, kurus 100 %
apmēra sedz Eiropas Sociālais
fonds.

Siguldas Rotari kluba labdarības
akcijā saziedoti 272 lati

Jau otro gadu pēc kārtas Siguldas Rotari klubs Ziemassvētku
laikā organizē labdarības akciju, kad par ziedojumiem cilvēkiem kā
pateicību dod pašceptas kūkas. Šogad Rotari kluba biedri sadarbībā
ar Ogres un Cēsu Rotari klubiem bija sarūpējuši 21 torti, karstu tēju
un citus kārumus.
Šī gada labdarības mērķis bija savākt līdzekļus tehnoloģiskās
jaunrades pulciņa “Siguldas Tehnoloģiju tornis” darbības sākšanai.
Labdarības akcijā savākti 272 lati.
Vienu no tortēm “nosolīja“ uzņēmējs Andis Ozoliņš, dāvinot to
Rīgas rajona slimnīcā esošajiem bērniem Ziemassvētku noskaņas
radīšanai.

Paziņojums par detālplānojuma galīgās
redakcijas apstiprināšanu Siguldas novadā

Siguldas novada Dome saskaņā ar MK 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
2011. gada 30. novembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu nekustamajā īpašumā ar adresi “Laurenči”
Sigulda, Siguldas novads, 1. zemes vienībai” (sēdes prot. nr. 23, 4 §):
1) apstiprināt detālplānojuma pirmo redakciju kā galīgo nekustamajā īpašumā ar adresi “Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1. zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80150054804, 43 548 m2 platībā;
2) izdot detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā saistošos noteikumus Nr. 20 “Detālplānojuma grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nekustamam īpašumam ar adresi “Laurenči” Sigulda, Siguldas novads, 1. zemes vienībai”;
3) noteikt, ka ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Siguldas
pašvaldības Attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00.
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Izglītība
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Ar interaktīvas Ziemassvētku grāmatas
izdošanu Jušu kustība iegūst mājvietu Siguldā

Visa Jušu ģimene: Bolis, Tauša, Ozis, Auša, Smeķis un Būtis.
12. decembrī ar plašu pasākumu un pirmās grāmatas “Ziemassvētki. Ilustrēta zināšanu grāmata” prezentāciju savu darbību sāk
unikāla izziņu, izpratni un radošumu veicinoša kustība bērniem –
Jušu kustība, kas māca bērnus paraudzīties uz notikumiem un
lietām dziļāk, patiesāk un vērīgāk. Juši turpmāk dzīvos Siguldā, bet
darbosies gan interneta vidē (www.jushi.lv), gan savās vēstniecībās,
piemēram, Mākslas muzejā “Rīgas birža”, bibliotēkās un citur.
Juši ir aizraujoši tēli, kas caur
dažādiem pasākumiem, grāmatām, konkursiem un sadarbības
projektiem mācīs bērniem dziļāk
izzināt un izprast lietas un notiku-

mus sev apkārt, izmantojot visas
sešas maņas – redzi, tausti, dzirdi,
ožu, garšu un intuīciju. Katrai no
maņām radīts savs aizraujošs Jusis – Auša, Tauša, Smeķis, Bolis,

Ozis, Būtis. Jušu kustība domāta
bērniem no 7 līdz 12 gadiem.
Jušu unikālā ģimene par savu
mājvietu ir izvēlējusies Siguldas
novadu. “Ieklausīšanās savās sajūtās, iedziļināšanās pasaulē ar
visām savām maņām un būtību
ir atvērtas un jūtīgas personības
pamats, un tieši tādu personību
mēs gribam palīdzēt veidot ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam un viesim. Siguldai ar
tās daudzveidīgo dabas ainavu,
kultūras dzīvi un vēstures mantojumu tam ir ārkārtīgi liels potenciāls. Tāpēc ar lielu gandarījumu
un atvērtību uzņēmām iespēju
kļūt par Jušu kustības mājvietu
un sadarbībā ar Jušu vēstniecībām visā Latvijā palīdzēt attīstīt
šo kustību par jaudīgu un pamanāmu spēku,” atzīst Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.

“Swedbank” apbalvo novada skolotājas
“Swedbank” jau kopš 2002. gada apbalvo Latvijas labākos
pedagogus. Šogad bankas apbalvojumu saņēma divas Siguldas
novada skolotājas.

Par skolēnu iesaistīšanu, gūtajiem panākumiem vizuālās
mākslas konkursos un radošu
darbu mācību stundās “Swedbank” balvu un dāvanu karti
saņēma Siguldas pilsētas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja
Rudīte Kaša.
Savukārt bankas dāvināto
portatīvo datoru saņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures

skolotāja Inta Romanovska,
kura savā profesionālajā darbībā
pielieto jaunākās informācijas
tehnoloģijas, papildus strādājot
ar talantīgiem skolēniem un sasniedzot labus rezultātus, kā arī
mudinot audzēkņus piedalīties
dažāda līmeņa ar vēsturi saistītos konkursos. Viņa katru gadu
apkopo savu metodisko pieredzi
un veido metodiskos darbus.

“Tikai izglītota un zinoša sabiedrība var balstīt ilgtspējīgu
ekonomiku. Tādēļ mēs skolotājiem novēlam – lai jums izdodas! Lai izdodas pārvarēt visas
grūtības, lai izdodas sekot savam
aicinājumam un iedegt katra audzēkņa sirdī gudrības mīlestību
un nebeidzamu zinātkāri – pamatu, kas liek meklēt arvien
plašākus apvāršņus un pilnveidoties visas dzīves garumā,”
novada pedagogiem vēl “Swedbank” Siguldas filiāles vadītāja
Daina Dalke.

Ražīgi noslēdzies gads Siguldas novada vidusskolā
Siguldas novada vidusskolas kolektīvs ar labi padarīta darba
gandarījumu atskatās uz aizejošā 2011. gada nogali, kas bijusi
bagāta ar skolā vēl nebijušiem pasākumiem. Tradicionālā Latvijas
nedēļa šogad tika papildināta ar spēku pārbaudi 11. novembrī, kad
starp skolas puišiem spraigā cīņā tika noteikts skolas Lāčplēsis.
Par tādiem kļuva E. Bulajevs no 11.a klases un J. Zalcmanis no
10.a klases.
Savukārt 17. novembra rīts
sākās ar svinīgajām brokastīm,
kam sekoja viens no svētku
nedēļas centrālajiem notikumiem – projekta “Mēs lepojamies ar cilvēkiem Latvijā” darbu
prezentēšana. Audzēkņi pusotra
mēneša garumā gatavoja izklāstu par kādu Latvijā zināmu
personību – zinātnieku, mūziķi, sportistu, – kas devis ieguldījumu Latvijas attīstībā, kā arī

4

popularizējis valsts vārdu ārpus
tās robežām. Daudz nezināma
10.a klases audzēkne L. Blomkalne atklāja par brāļiem Šiciem,
Ē. Kuharjonoks vēlreiz ļāva izjust prieku par M. Štromberga
uzvaru Olimpiskajās spēlēs, bet
E. Gabrāne uzdeva mūžīgo jautājumu “Vai viegli būt jaunam?”,
līdzīgi J. Podniekam. Labākais
bija 11.a klases audzēknes L. Miķelsones darbs par A. Kronvalda

lomu latvietības izkopšanā. Pēcpusdienā spilgts bija arī vakara
apmācības audzēkņu sniegums,
piemēram, M. Kuļebas stāsts
par K. Šteinu – planētas “Latvija” atklājēju. Konkursā par Latvijas vēsturi 1. vietu ieguva 11.a
klases komanda, gan veiksmīgi,
atbildot uz jautājumiem, gan demonstrējot lirisku prezentāciju
par klases skolēnu dzīvesvietām
Siguldas apkaimē.
Ziemassvētku laikā domājot
par iemītniekiem Siguldas sociālās aprūpes biedrības “Saullēkts” namā, visu klašu audzēkņi iesaistījās labdarības akcijā
“Dāvā no sirds”, iepriecinot nama
iemītniekus.
Elita Vīgante

Siguldas Valsts ģimnāzija iegūst
1. vietu pilsētu ģimnāziju reitingā
Aprēķinot skolēnu sekmju
vērtējumu centralizētajos eksāmenos, Siguldas Valsts ģimnāzija
ieņem 1. vietu pilsētu ģimnāziju
reitingā, liecina Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga
2011. gada dati.
Draudzīgā aicinājuma fonda
skolu reitinga mērķis ir izveidot
objektīvu vērtējumu pēc cen-

tralizēto eksāmenu rezultātiem
skolām, kurās realizē vidējo izglītību. Reitinga dalībnieces ir
visas skolas, kurās realizē vidējo
izglītību. Par datubāzi izmanto
Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus viena mācību
gada laikā.

Balvu saņem ģimnāzijas
skolotāja Natālija Elste
Decembra sākumā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē
universitāte un sadarbības uzņēmumi pasniedza balvas 18 labākajiem
ķīmijas un dabaszinātņu skolotājiem
no visas Latvijas. Šogad balvu saņē-

ma arī Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolotāja Natālija Elste. RTU un
uzņēmumu apbalvojums ķīmijas
skolotājiem tiek piešķirts kopš 1999.
gada. Balva ir kā pateicība par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas
studentu sagatavošanu.

JIC Mērķis saņem
Eiropas Brīvprātīgā darba gada balvu
Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi Siguldas novada
Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centram “Mērķis” Eiropas Brīvprātīgā darba gada balvu un goda
rakstu par nozīmīgu ieguldījumu
brīvprātīgā darba attīstībā un veicināšanā brīvprātīgajiem, brīvprātīgā darba organizatoriem un brīvprātīgā darba atbalstītājiem.

Balva ir vienreizēja un tiek
piešķirta 2011. gadā, pamatojoties uz Latvijas Brīvprātīgā darba
programmā noteikto un ievērojot
2009. gada 27. novembra Eiropas
Savienības padomes lēmuma par
Eiropas gadu brīvprātīgajam darbam aktīvās pilsonības veicināšanai un noslēgto valdības garanta
līgumu.

Bērnudārzs “Ieviņa”
atzīmē savu
pirmo dzimšanas dienu

22. novembrī Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”
valdīja svētku noskaņa – smaržoja pašu gatavotie svētku cepumi, skanēja dziesmas un smiekli. Vecāki kopā ar bērniem gatavoja apsveikumus, arī no katras grupas bija kāds pārsteigums –
krāsaini plakāti, novēlējumi, fantāziju torte, baltu ziedu klēpji...
Mēs parādījām, cik esam radoši, dziedoši un jautri.
Svētku noskaņu kuplināja komponists Imants Paura ar
jautrām rotaļām un dziesmām un noslēgumā – svētku salūts.
Draudzība un no sirds teiktie vārdi mūs stiprina un palīdz
augt. Tāpēc gribam teikt lielu paldies saviem draugiem, vecākiem, bērniem un kolēģiem par to, ka bijāt un esat kopā ar
mums!
Maira Gavare, PII “Ieviņa” vadītāja

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. decembris, 2011
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Kultūra
Sveic ilggadīgos bibliotēku darbiniekus
Jau par tradīciju kļuvis Rīgas
rajona bibliotekāru gada noslēguma seminārs – svinīgs pasākums, kurš šogad 7. decembrī
notika Salaspilī. Par viesu uzņemšanu rūpējās Salaspils novada bibliotekāres. Šogad semināru
apmeklēja īpaši liels bibliotēku
darbinieku skaits – 83 bibliotekāri no Rīgas rajona bibliotēkām.
Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Salaspils novada grāmatas virtuālo prezentāciju, kā arī
jauku Nika Matvejeva koncertprogrammu. Pasākuma svinīgajā
daļā sveica bibliotekārus, kas ilgi
strādājuši bibliotekārajā jomā. No
tiem četri Siguldas novada kolēģi
tika sveikti darba jubilejās:
• Dainuvīte Bērziņa – 20
(Siguldas novada Allažu pagasta

bibliotēka);
• Līga Salmiņa – 25 (Siguldas novada Jūdažu pagasta bibliotēka);
• Vaira Karlsone – 30 (Siguldas novada bibliotēka);
• Ligita Zīverte – 30 (Siguldas novada bibliotēka). Vēl Ligita
Zīverte ieguva atzinības rakstu
no Salaspils novada bibliotēkas
par kultūrvides veidošanu Siguldas novadā.
Apsveicam kolēģus darba jubilejās, vēlot veselību un dzīvesprieku, jo bibliotekāra profesija pārsvarā ir aicinājums. Tie, kuri izvēlas šo
amatu, strādā ilgus gadus.
Paldies visiem svētku organizatoriem, atbalstītājiem un dalībniekiem!
Ieva Ozola

Labdarības akcijas “Sirsniņa prasa,
lai bērniņš lasa” ziedojums Siguldas
novada bibliotēkai
4. decembrī Siguldā, koncertzālē “Baltais Flīģelis”, viesojās koncertu programma “Ziemassvētki
Brīnumskapī”, kuras organizatori
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas atbalsta biedrību aicināja koncerta apmeklētājus ziedot
grāmatas bibliotēkām, piedaloties
labdarības akcijā “Sirsniņa prasa,
lai bērniņš lasa”.
Siguldas novada bibliotēka
pateicas šīs idejas atbalstītājiem,
jo akcijas rezultātā Bērnu literatūras nodaļas krājums papildināts ar šobrīd pusaudžu vidū ļoti
populāro grāmatu – amerikāņu
rakstnieka Džefa Kinnija “Grega
dienasgrāmatas” 3. daļu “Pēdējais
salmiņš”, gan ar lasītāju iemīļotās zviedru rakstnieces Astridas

Lindgrēnes grāmatām – “Ronja – laupītāja meita” un “Mēs –
Sālsvārnas salas vasarnieki”.
Pateicoties grāmatu ziedojumam, lasītājiem pieejamas “Puiku pasakas”, “Rībkājis atrod olu”,
“Arlabunakti, Rībkāji!”, “Ezītis
Edzītis”, “Mazā cilvēka pasaciņas”, kā arī Ērika Kestnera “Lidojošā klase”, V. Gubareva “Greizo
spoguļu karaļvalsts”, Žila Verna
“Kapteiņa Granta bērni”, G. Priedes “Centrifūga” un citas.
Kopumā bibliotēkas krājums
papildināts ar 20 labas kvalitātes
grāmatām, kādas bibliotēkā vēl
nav bijušas, gan arī aizstātas jau
esošās, bet fiziski nolietotās grāmatas.
Dzintra Kalniņa

“Dzelzs vilks” aicina uz koncertu Siguldā!
Pazīstamā grupa “Dzelzs Vilks” 14. janvārī plkst. 19.00 aicina
uz savas 20. gadskārtas albuma “Dzīvnieks pilsētā” prezentācijas koncertu Siguldas pilsētas kultūras nama jaunatklātajā
Kinozālē (Pils iela 10).
Šogad “Dzelzs Vilkam” jau
20, bet tas nenozīmē, ka pienācis
laiks pieminekļiem, vaska figūrām vai labāko dziesmu izlasei.
Vasarā un rudens sākumā Siguldas skaņu ierakstu studijā radīts
pavisam svaigs “Dzelzs Vilka”
albums “Dzīvnieks pilsētā”, kas
ir jau 12. studijas plate grupas
pastāvēšanas laikā un dzīvajā

skanēs Siguldā, grupas dzimtajā
pilsētā.
Koncertā īpašā atmosfērā
līdztekus jaunā albuma dziesmām tiks atskaņotas arī labi
zināmas grupas kompozīcijas.
Pirmoreiz “Dzelzs Vilka” mūziku papildinās video mākslinieces Lauras Rožkalnes radītas
video ainavas. Līdz ar mūziķiem

uz skatuves kāps arī laikmetīgās
dejas grupa – Andris Kačanovskis, Ilze Zīriņa, Jūlija Kobceva
un Lelde Feldmane.
Biļetes var iegādāties “Biļešu
paradīzes” kasēs, kā arī Siguldas
pilsētas kultūras namā. Cena:
Ls 6–7. ID karšu īpašniekiem,
iegādājoties biļeti Siguldas pilsētas kultūras namā līdz 30. decembrim, atlaide Ls 1. Biļešu skaits
ir ierobežots!
“Dzelzs Vilks” pateicas par
atbalstu Siguldas novada pašvaldībai.

Allažos notiks muzikāls Ziemassvētku ceļojums
27. decembrī plkst. 18.00 Allažu Tautas namā lieliem un maziem ir iespēja doties muzikālā Ziemassvētku ceļojumā kopā ar
Ziemeļlatvijas kameransambli “Livonija”. Skaistākās Ziemassvētku
dziesmas, atraktīvi stāstījumi par Ziemassvētku svinībām Latvijā
un pasaulē, ticējumi, vēlējumi, zvaniņi.
Koncertā piedalās Miks Vilsons (flauta), Elīna Kuduma
(oboja, angļu rags), Valdis Drulle
(klarnete, ansambļa vadītājs), In-

tars Grīnbergs (fagots) un Andris
Ādamsons (mežrags).
Kameransamblis “Livonija”
dibināts 2006. gadā kā profesio-

nālu mūziķu apvienība. Piecos
darbības gados ansamblim bijusi sadarbība ar Ingu Pētersonu,
Ingu Šļubovsku, Silgu Tīrumu,
Eviju Martinsoni, Gintu Ēķi,
Guntaru Freibergu, Induli Cintiņu un daudziem citiem profesionāliem dziedātājiem, koriem,
instrumentālistiem.
Ieeja koncertā bez maksas.

Folkloras kopai “Senleja” izcils vērtējums skatē
Ir noslēgušās Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2012”
folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skates, kas no oktobra
sākuma līdz novembra beigām notika visā Latvijā. Piecpadsmit
skatēs savu festivālam gatavoto programmu par tēmu “Ceļš” rādīja
23 etnogrāfiskie ansambļi un 135 folkloras kopas. Skatē piedalījās
arī Siguldas folkloras kopa “Senleja” ar programmu “Meitas ceļš –
līgavas ģērbšana”.
Folkloras kopa “Senleja” tika
augstu novērtēta, iegūstot I kategoriju un augstāko vērtējumu
Vidzemes folkloras kopu vidū.
Pārrunās pēc skates žūrija uzteica folkloras kopu “Senleja” par

Vidzemes kāzu godu tradīciju
popularizēšanu, skanīgo dziedātprasmi, dzīvās pārmantojamības
uzturēšanu paaudžu starpā, kopas ietvaros piedaloties dažādu
paaudžu cilvēkiem, un spēju iz-

dzīvot tradīciju patieso būtību,
aizkustinot skatītājus.
Salīdzinājumā ar iepriekšējās
skates vērtējumu 2010. gadā folkloras kopa “Senleja” ieguva par
vienu punktu augstāku vērtējumu nekā iepriekš, līdz ar to apliecinot kopas izaugsmi un kvalitatīvo darbību.
Kopumā skatē I kategoriju
(40–50 punkti) ieguva 75 kopas,
II kategoriju (26–39 punkti) –
92 kopas un III kategoriju (0–25
punkti) – piecas kopas.

Siguldas novada bibliotēkai – pozitīvu pārmaiņu laiks
Kopš 11. novembra Siguldas
novada bibliotēka kopā ar Bērnu
literatūras nodaļu mājo zem viena jumta Skolas ielā 3 kā ģimenes
bibliotēka.
Bibliotēkas jaunās mājīgās un
krāsainās telpas tapušas, pateicoties
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un Kultūras
pārvaldes vadītājas Jolantas Borītes
atbalstam un izpratnei par bibliotēkas būtisko nozīmi sabiedrības kultūras un informācijas pieejamības
nodrošināšanā. Bibliotēkas darbiniecēm ļoti īsā periodā bija jāpadara milzum daudz – no bibliotēkas
jauno telpu plānošanas, krāsu un
mēbeļu izvēles līdz pat telpu iekārRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. decembris, 2011

tošanai un grāmatu pārvietošanai.
Liels prieks par šajā laikā izveidojušos ļoti veiksmīgo sadarbību ar telpu pārbūves projekta autoru Āriju
Skujiņu, novada galveno arhitekti
Maiju Geidāni un būvinženieri
Leonīdu Ermansonu, kā arī Latvijas
Mākslas akadēmijas studentiem,
kuri noformēja Bērnu literatūras
nodaļas sienas. Sadarbības rezultātā tika uzklausītas un realizētas
bibliotēkas speciālistu vēlmes un
vajadzības.
Jaunajā gadā saviem lasītājiem piedāvāsim gan pasākumus
un izstādes, gan organizēsim tikšanās ar novadniekiem, gan arī izglītojošas nodarbības ģimenēm.

Viena no aktivitātēm paredzēta
visa gada garumā: veidot tikšanās ciklu – sarunas par grāmatām ar psiholoģi Marutu Līvenu
“Kāpēc bērnam vajadzīgas robežas?”, kurā vecākiem skaidros
tādus jautājumus kā, piemēram,
“Robežas palīdz bērnam veidot
spēju atbildēt par sevi”, “Robežu
būtība – pašsavaldība, atbildība,
brīvība, mīlestība”, “Kad bērnam
jāsaka “jā” un kad – “nē”?” un
daudzas citas tēmas. Taču, kamēr
pieaugušie būs iesaistīti sarunās
par vecāku un bērnu attiecībām, mazie varēs ieklausīties un
darboties “Grāmatu rītu” cikla
ietvaros. Rīkosim arī orientēša-

nās spēles bibliotēkā – kopā ar
vecākiem iepazīsim bibliotēku,
meklēsim dažādus objektus un
atradīsim apslēptas lietas.
Gada sākumā aicināsim bērnus uz lietām un notikumiem
raudzīties dziļāk, patiesāk, vērīgāk, izmantojot visas sešas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu,
garšu un intuīciju, iesaistoties
“Jušu” kustībā, kura ir aizsākusies Latvijā.
Siguldas novada bibliotēka ir
iesaistījusies akcijā “Pasaule t@vā
bibliotēkā”, kuras ietvaros apzināsim un iepazīsim kādu UNESCO
Pasaules kultūras mantojuma un
vietējā mēroga nozīmīgu objektu.

Nākamajā gadā izstāžu ciklā “Grāmatu terapija” aicināsim lasīt dažādu žanru literatūru, sajūtot grāmatu dziedinošo spēku. Kā īpašs
piedāvājums senioriem – katru
dienu no plkst. 11.00 līdz 12.00 tiks
rīkotas konsultācijas datorprasmju
un interneta iespēju izmantošanā.
Uz šiem un vēl daudziem
citiem pasākumiem aicināsim
savus lasītājus nākamajā gadā.
Sīkāka informācija būs pieejama
Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, kā
arī “Siguldas Novada Ziņās”.
Vēlam siguldiešiem gaišu noskaņu un sirds bagātību Ziemassvētkos
un veiksmi Jaunajā gadā!
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Sports

Slidotava Siguldas centrā aicinās baudīt
slidošanas prieku jau decembra nogalē
Sagaidot bargāku ziemu, stāvlaukumā pie viesnīcas “Sigulda” plānots izveidot slidotavu, kurā ziemas priekus varēs baudīt
Siguldas novada iedzīvotāji un viesi.
Projektu īstenos SO Nodibinājums Bērnu fonds “Attīstība”
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un Siguldas uzņēmējiem.
Plānots, ka publiskā slidotava
būs ar uzlabotu tehnisko risinājumu un darbosies ilgāk nekā divus
mēnešus, kuru laikā tiks organizēti dažādi tematiskie pasākumi
bērniem un pieaugušajiem.
Bērnu fonda “Attīstība” īstenotie projekti sabiedrībai tiek
veidoti ar mērķi nodrošināt to

pieejamību plašākai bērnu auditorijai, uzmanību vēršot uz bērnu prasmju attīstību un veicinot
izglītības procesu, kultūrvides un
sociālās vides veidošanu.
Slidotavā slidošana būs bez
maksas, bet par maksu būs pieejama slidu īre: bērniem līdz
12 gadu vecumam – Ls 1, bet pieaugušajiem – Ls 2. Pirms ieejas
uz ledus visiem būs jāsaņem “laika karte”. Slidotavas darba laiks
plānots no plkst. 11.00 – 21.00.

Konkrētās stundās būs iespēja
pamēģināt slidošanu ar nūjām
hokeja cienītājiem: darba dienās
laikā no plkst. 16.00 līdz 17.00
un brīvdienās no plkst. 10.00 līdz
12.00. Par slidošanu šajā laikā ar
nūjām būs jāmaksā Ls 1, jo slidotavā neslidos citi slidotāji.
Satiksme
caurbraukšanai
stāvlaukumā būs slēgta.
Gaidām visus, it īpaši vecākus
kopā ar bērniem, līdzi ņemot sportisku noskaņojumu un slidot vēlmi!
Projekts veidots sadarbībā ar
uzņēmējiem: “Siguldas dizains”,
viesnīcu “Sigulda”, a/s “Siguldas
Būvmeistars” un “Ramirent”.

Sporta pasākumu plāns janvārī, 2012
Datums
Sacensību nosaukums
3. janvāris Siguldas boulinga amatieru līga
6. janvāris Latvijas čempionāts slalomā
5.–7.
janvāris
7.–8.
janvāris
14.–15.
janvāris
17. janvāris
21. janvāris
28. janvāris
31. janvāris

Laiks, vieta
“ELVI” boulings, Vidus iela 1,
sacensību sākums plkst. 19.00
OC “Sigulda”

Organizatori, atbildīgie
Ilze Menca, tālr. 26133446, 67970007

Latvijas Slēpošanas savienība,
www.infoski.lv
“Siguldas grozs” basketbolā, 1997. un Siguldas Sporta skolas zāle un Allažu www.siguldassports.lv
1999. gadā dzimušie zēni
sporta centrs
Ēvalds Tukišs, tālr. 29390733
Latvijas kauss kalnu slēpošanā, 1. kārta OC “Sigulda”
Latvijas Slēpošanas savienība,
www.infoski.lv
Latvijas badmintona amatieru līga,
Siguldas 1. pamatskolas sporta zāle, www.sigbadminton.lv
2. kārta
P. Brieža iela 105, plkst. 9.00
Ainārs Gureckis, tālr. 29265140
Siguldas boulinga amatieru līga
ELVI boulings, Vidus iela 1, sacensību Ilze Menca, tālr. 26133446, 67970007
sākums plkst. 19.00
“Vilciņa kauss” kalnu slēpošanā
OC “Sigulda”
Latvijas Slēpošanas savienība sadarbībā
ar sporta klubiem, www.infoski.lv
Siguldas novada 2012. gada sporta
Siguldas “Dienas centrs”, Pils iela 3, www.siguldassports.lv
spēles – Zolīte
plkst. 11.00
Karīna Putniņa, tālr. 29360283
Siguldas boulinga amatieru līga
“ELVI” boulings, Vidus iela 1,
Ilze Menca, tālr. 26133446, 67970007
sacensību sākums plkst. 19.00

Aktualitātes

Pašvaldības speciālistu tikšanās
ar iedzīvotājiem iegūst atsaucību
Turpinājums, sākums 2. lpp.

• Pašvaldība lūgs VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Valsts ceļu
policiju izskatīt iespēju Jūdažu
iedzīvotāju drošības uzlabošanai,
apgaismojot pieturvietu un sekojot līdzi ātruma pārkāpējiem apdzīvotajā vietā.
• Novadnieki jautāja, kad un
vai gar jaunizbūvēto veloceliņu
pilsētas centrā būs izvietotas miskastes, uz ko speciālisti atbildēja,
ka projekts vēl nav pabeigts, bet
tajā ir plānots risināt šo jautājumu. Papildus informējot, ka Siguldā nākamajā gadā tiks izveido-
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tas labiekārtotas 15 atpūtas vietas
ar soliņiem un atkritumu urnām.
• Uzlabojot Siguldas pilsētas kultūras nama vizuālo tēlu,
pašvaldība mēģinās piesaistīt
Eiropas fondu līdzekļus, jo ēkai
nepieciešama siltināšana un apkures sistēmas maiņa.
• Aktualizējot Lakstīgalas ielas sakārtošanu, speciālisti klāstīja, ka janvāra vidū, kad tiks
pabeigti būvdarbi Lakstīgalas
ielā, tajā atkal būs divvirziena
satiksme. Pavasarī tiks sakārtots
ceļazīmju un automašīnu novietošanas jautājums.
Siguldas novada Domes

priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
un pašvaldības speciālisti izsaka
pateicību Siguldas novada iedzīvotājiem par šo un citu jautājumu aktualizēšanu. Tādējādi
pašvaldības darbinieki saņem
objektīvu informāciju par novada attīstības iespējām nākotnē,
kā arī iedzīvotāju problēmām,
kuras iespējams risināt, samērojot pašvaldības budžeta iespējas
un likuma robežas.
Ceram uz turpmāku iedzīvotāju atsaucību un aktīvu dalību,
iesaistoties pašvaldības organizētos pasākumos un citās sabiedriskajās aktivitātēs.

Siguldiešiem 26 zelta medaļas
badmintonā

Vairāk nekā 140 spēlētāju no Valkas, Valmieras, Cēsīm, Rīgas,
Talsiem un Siguldas novada divas dienas sacentās Siguldā, lai
noskaidrotu labākos valsts badmintonistus un Latvijas čempionus
visās jauniešu vecuma grupās.
Šogad tika atļauts spēlēt ne
tikai savā vecuma grupā, bet arī
kopā ar divus gadus vecākiem spēlētājiem. Pateicoties šim jauninājumam, daudzi jaunie badmintonisti
varēja sevi pierādīt, sacenšoties ar
spēcīgākiem pretiniekiem, un iegūt savā īpašumā vairāk medaļas.
Tāpat kā iepriekšējos gadus šajā
čempionātā teicami startēja Siguldas badmintona kluba (BK)/Siguldas Sporta skolas spēlētāji. Siguldieši kopumā izcīnīja piecdesmit
medaļas, no kurām 26 ir zelta un pa
divpadsmit sudraba un bronzas.
Par seškārtēju Latvijas jaunatnes čempioni, uzvarot visās spēļu
kategorijās vecuma grupās U-11 un
U-13, kļuva Liāna Lenceviča. Tas ir
nebijis gadījums Latvijas badmintona vēsturē, kad viens spēlētājs
kļūst par absolūto čempionu divās
vecuma grupās. Par valsts absolūtajiem čempioniem vecuma grupā
U-15 kļuva Jekaterina Romanova
un Teodors Kerimovs. Jekaterinai
vēl divas zelta un viena bronzas medaļa vecuma grupā U-17, Teodors
no U-17 grupas spēlēm summēja
savam medaļu klāstam vienu zelta
un vienu sudraba medaļu. Vecuma
grupā U-11 par absolūto čempionu
tika kronēts Gints Bērziņš. Sešas me-

daļas vecuma grupās U-17 un U-19
izcīnīja Oskars Akmens. Viņam
kopumā divas zelta, trīs sudraba un
viena bronzas godalga. Ieva Eglīte
pārī ar Jekaterinu Romanovu kļuva par valsts čempioni dubultspēlēs
U-17 grupā. Ievai vēl divas sudraba
un trīs bronzas medaļas. Divas zelta, viena sudraba un viena bronzas
medaļa tika Ardim Danielam Bedrītim, startējot vecuma grupās U-13
un U-15. Vēl par valsts čempioniem
kļuva Pauls Gureckis dubultspēlēs
pārī ar Oskaru Akmeni vecuma
grupā U-19. Paulam vēl divi vicečempiona tituli. Viena zelta un viena
sudraba godalga Rūtai Aizupietei vecuma grupā U-11. Līva Pūka kopā ar
Liānu Lenceviču palika nepārspētas
meiteņu dubultspēlēs vecuma grupā
U-13. Līvai vēl divas otrās un viena
trešā vieta vecuma grupu U-13 un
U-15 spēlēs. Bez medaļām nepalika
arī Kristaps Kalniņš – viens sudrabs
un viena bronza (U-15, U-17), Rihards Sorokins un Kristers Danče –
trešie dubultspēlēs vecuma grupā U-19, un Diāna Lenceviča pārī
ar Ievu Eglīti – trešās dubultspēlēs
U-19.
Sacensību rezultātu tabulas un
foto var atrast Siguldas BK interneta vietnē www.sigbadminton.lv.

Siguldiete Priedulēna izcīna 11. vietu
Starpkontinentālā kausa posmā Siguldā
Latvijas skeletoniste Lelde Priedulēna decembra vidū Siguldā
Starpkontinetālā kausa izcīņas posmos abās dienās ierindojās
11. vietā. Starpkontinentālā kausa izcīņa ir otrs nozīmīgākais
sacensību līmenis skeletonā uzreiz aiz Pasaules kausa, informēja
Latvijas skeletonistu treneris un Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trases direktors Dainis Dukurs.
Mačos dāmu sacensībā pirmo
vietu ieguva Lielbritānijas skeletoniste Roza Makgrandla, otrajā vietā
ierindojās arī Lielbritānijas skeletoniste Lizija Jarnolda, bet trešā palika
Vācijas pārstāve Sofija Griebela.
Vīriešu skeletona mačos abās
dienās pirmās trīs vietas izcīnīja
Vācijas sportists Mihi Halilovičs
(1. vieta), Krievijas skeletonists
Antons Balujevs (2. vieta) un
Lielbritānijas skeletonists Deivids Svifts (3. vieta).
Latvijas Bobsleja federācijas
viceprezidents Zintis Ekmanis
norādīja, ka šāda līmeņa mačus
Siguldā bija ļoti svarīgi organizēt,
jo starptautiska līmeņa sacensību
organizētājvalsts tā iegūst vēl vie-

nu papildu balsi Starptautiskajā
Bobsleja un skeletona federācijā,
kas ļauj daudz būtiskāk ietekmēt
dažādus lēmumus nākotnē.
Pēc Jaunā gada Lelde Priedulēna pievienosies Latvijas skeletonistiem brāļiem Tomasam un Martinam Dukuriem, lai piedalītos Pasaules kausa izcīņas posmos skeletonā. Dainis Dukurs skaidroja, ka
skeletonistu komandai šāds risinājums būs finansiāli izdevīgāks, jo
kopīgi pārbraucieni uz sacensību
norises vietām ļaus samazināt kopējos izdevumus. Turklāt Starpkontinentālā kausa izcīņa nākamgad turpināsies arī ASV, kas vēl jo
vairāk sadārdzinātu L. Priedulēnas
dalību otrā ranga sacīkstēs.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. decembris, 2011
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ID karšu piedāvājums

Priekšrocības Siguldas novada
iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem
JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI

“Le Fizio” fizioterapijas
centrs

Krodziņš “Raibais suns”
“Datoru doktorāts”

10 % atlaide maltītēm
Atlaides dažādām preču grupām un
servisa pakalpojumiem
Laikraksts “Siguldas Elpa” 10 % atlaide laikraksta abonēšanai
Dienas centrā
I. Baltiņas zobārstniecības Bezmaksas mutes dobuma
privātprakse
profilaktiskā apskate un 10 % atlaide
zobārstniecības pakalpojumiem
bērniem
“Veloriba”
10 % atlaide lietotu velosipēdu un
bērnu ratiņu iegādei

Viesnīca “Segevold”
Viesnīca “Sigulda”

KULTŪRAS PASĀKUMI

Grupas “Dzelzs Vilks”
Atlaide Ls 1, iegādājoties biļeti līdz
albuma “Dzīvnieks pilsētā” 30.12. Siguldas pilsētas kultūras
prezentācijas koncerts
namā
Kinozālē 14. janvārī
plkst. 19.00

SPORTS

Biedrība “A2”

Siguldas tenisa korti
Velo noma “Tridens”

50 % atlaide biedrības “A2”
organizētajos sporta pasākumos
10 % atlaide kortu nomai, 20 %
atlaide inventāra nomai
20 % atlaide velosipēdu nomas
pakalpojumiem
20 % atlaide pakalpojumiem sporta
klubā
10 % atlaide sporta preču iegādei

Sporta klubs “Panatta
Fitness”
Sporta veikals “Sport
2000”
Atpūtas parks “Reiņa trase” 10 % atlaide golfa spēlei
Olimpiskais centrs
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar
“Sigulda”
pacēlāju Siguldas pilsētas trasē
Olimpiskais centrs
Bezmaksas slēpošana pensionāriem
“Sigulda”
darba dienās līdz plkst. 15.00
Siguldas pilsētas trasē
Slēpošanas trases
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar
Kaķīškalnā
pacēlāju Kaķīškalna trasēs

VEIKALI

“Elvi”

“Positcomes”
“Zapping Milano”
“Copes nams”
“Pūks”
“Lelle”
Grāmatu veikals
“Jānis Roze”

2 % atlaide pirkumiem (izņemot
telekartes, dāvanu kartes, presi,
cigaretes, akcijas preces un
nocenotas preces)
5 % atlaide pirkumiem, izņemot
akcijas preces
10 % atlaide pirkumiem, izņemot
akcijas preces
5 % atlaide makšķerēšanas precēm,
izņemot laivas un motorus
5 % atlaide rotaļlietu iegādei
7 % atlaide pirkumiem, 15 % atlaide
pirkumiem gaviļniekiem
5 % atlaide pirkumiem

PĀRVIETOŠANĀS

Latvijas gumijlēcēju klubs 66 % atlaide darba dienās un 80 %
atlaide brīvdienās braucienam ar
Siguldas gaisa trošu vagoniņu –
brauciens vienā virzienā Ls 0,50
“Impresso”
20 % atlaide braucieniem ar
elektromobīļiem “Siguldas Tūre”
Makara tūrisma birojs
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā
“Siguldas pludmale”

SIA “Malus”
Makara tūrisma birojs
20 % atlaide laivu nomai
Latvijas gumijlēcēju klubs 30 % atlaide bērnu piepūšamajām
atrakcijām darba dienās
un 20 % atlaide brīvdienās,
kā arī piegāde Siguldas novada
teritorijā bez maksas

DAŽĀDI

Apdrošināšanas
sabiedrība “BTA”

“Swedbank”

“Janex – būve”

“Evor”
SIA “Pūce GP”

VESELĪBA

“Hercoga optika”

Mutes veselības centrs
Vidzemes aptieka
(diennakts)

AKTĪVĀ ATPŪTA

Piedzīvojumu parks
“Tarzāns”
Piedzīvojumu parks
“Tarzāns”

50 % atlaide pieaugušajiem
braucienam ar krēslu pacēlāju
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50
(bērniem līdz 16 g. v.) atlaide ieejas
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā
“Tarzāns”
Bobsleja un kamaniņu
10 % atlaide braucieniem ar bobsleja
trase “Sigulda”
kamanām
Piedzīvojumu parks
20 % atlaide ieejas maksai
“Mežakaķis”
piedzīvojumu parkos “Mežakaķis”
Siguldā un Rīgā
Atpūtas parks “Rāmkalni” 10 % atlaide braucieniem ar
rodeļiem, velo un laivu nomai
Atpūtas parks “Reiņa trase” 10 % atlaide aktīvās atpūtas
pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
trasei, skrituļslidu nomai, vasaras kalnu
dēļu nomai, batutam, kanoe laivām
un sporta laukumiem (pludmales
volejbols, mini futbols, strītbols)
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. decembris, 2011

“A” aptieka
Rīgas rajona slimnīca

10 % atlaide sauszemes
transportlīdzekļu apdrošināšana
(KASKO);
15 % atlaide īpašuma un mantas
apdrošināšanai;
15 % atlaide vispārējai civiltiesiskajai
apdrošināšanai;
15 % atlaide palīdzības (ceļojumu)
apdrošināšanai
Jaunajiem “Swedbank” klientiem:
• jaunā klienta komplekts bez maksas
(multivalūtu konts, Maestro norēķinu
karte, internetbanka, telefonbanka,
mobilā banka);
• OPEN jauniešu komplekts bez
maksas (no 7 gadu vecuma)*
Esošajiem “Swedbank” klientiem:
• jaunas debetkartes Maestro
izsniegšana bez maksas (cenrādī Ls 5);**
• valūtas maiņa bez komisijas maksas
(cenrādī Ls 1,50)
* īpašas OPEN programmas atlaides,
vērtīgas balvas OPEN konkursu un
loteriju uzvarētājiem
** debetkarte Maestro bez maksas
esošiem klientiem, kuriem nekad
iepriekš nav bijusi debetkarte
Meistara bezmaksas konsultācija
pa tālruni, kā arī 10 % atlaide darba
stundas maksai, ja pakalpojuma laiks
pārsniedz vienu stundu
10 % atlaide apsardzes
pakalpojumiem
7 % atlaide grāmatvedības
pakalpojumiem
50 % atlaide redzes pārbaudei,
pasūtot brilles
Bezmaksas konsultācija un 10 %
atlaide pakalpojumiem
2 % atlaide preču pirkumiem virs
Ls 20 (izņemot valsts
kompensējamiem medikamentiem);
5 % atlaide gatavām brillēm;
20 % atlaide briļļu ietvariem;
10 % atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana
no plkst. 22.00 līdz 7.00;
5 % atlaide asinsspiediena mērāmiem
aparātiem
6 % atlaide recepšu medikamentu
iegādei
10 % atlaide ārstnieciskajai
vingrošanai grupās (arī grūtniecēm
un jaunajām māmiņām);
10 % atlaide ūdens dziedniecības
pakalpojumiem;
10 % atlaide dūņu procedūrām;
10 % atlaide sporta nodarbībām
grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10 % atlaide dzemdībām;
10 % atlaide paaugstināta komforta
palātās

SIA “Kaķītis”

10 % atlaide visiem pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām;
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām vingrošanām
individuāli un grupās;
grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
zīdaiņu vingrošanai pēc
Bobata metodes
10 % atlaide atpūtas kompleksa
apmeklējumam
20 % atlaide pirts un baseina
apmeklējumam pieaugušajiem
10 % atlaide ārsta homeopāta
konsultācijām;
10 % atlaide sertificēta uztura
speciālista konsultācijai veselības
jautājumos, ēšanas programmas
topošām māmiņām, bērniem,
sportistiem un aktīviem cilvēkiem,
maznodrošinātajiem i
edzīvotājiem, speciālās diētas;
5 % atlaide ārstniecisku produktu
iegādei
10 % publiskās pirts apmeklējumam

SKAISTUMKOPŠANA

Skaistumkopšanas salons 10 % atlaide solārija
“Ēra”
apmeklējumam;
10 % atlaide manikīra
pakalpojumiem;
10 % atlaide matu veidošanai;
5 % atlaide kosmētikas produktu
iegādei;
5 % dāvanu kartes iegādei
Skaistumkopšanas salons 5 % atlaide kosmētikas produktu
“Elfrisa”
iegādei

IZKLAIDE

Kino “Lora”
“Elvi” boulings

10 % atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20 % atlaide celiņa nomai

Restorāns “Aparjods”
“Gustava beķereja”
Krodziņš “Kaķītis”
Bistro “Kaķu māja”
Krodziņš un bistro atpūtas
parkā “Rāmkalni”
Bistro “Zaļumnieku
piestātne”
Ekspresrestorāni “Ņamma”
Restorāns viesnīcā
“Segevold”
Restorāns “Kropotkins”

10 % atlaide maltītēm restorānā
10 % atlaide pirkumiem beķerejā
10 % atlaide pirkumiem krodziņā
10 % atlaide bistro un beķerejā
10 % atlaide gardumiem
krodziņā un bistro
10 % atlaide maltītēm bistro

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Bārs “Ritters”

AUTO APKOPE
“Neste” Latvija

“Īle un Herbst”
“GrosAuto”

10 % atlaide gardām maltītēm
10 % atlaide restorāna
pakalpojumiem
10 % atlaide restorāna
pakalpojumiem
7 % atlaide ēdināšanas
pakalpojumiem
1 santīma atlaide par katru iegādāto
degvielas litru
10 % atlaide auto mazgātavas
pakalpojumiem
Iespēja saņemt 2. līmeņa
“GrosAuto” klienta karti,
kas piedāvā atlaides līdz 35 %
rezerves daļu, riepu iegādei un
servisa pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI

“Meistars”

“Balex ekspresis”

VIESNĪCAS

5 % atlaide pirkumiem, izņemot
akcijas preces
20 % atlaide jumta segumu un
komplektējošo elementu iegādei

Viesnīca “Aparjods”

10 % atlaide viesnīcas
pakalpojumiem
Atpūtas parks “Reiņa trase” 10 % atlaide nakšņošanai
viesu mājā
“Hotel Segevold”
10 % atlaide nakšņošanai viesnīcai
Viesnīca “Sigulda”
10 % atlaide nakšņošanas
pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

“Yamaha” mūzikas skola

50 % atlaide iestāšanās maksai
“Yamaha” mūzikas skolā
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Siguldas Novada Ziņas

Sabiedrība
pasākumi decembrī un 2012. gada janvārī
Laiks
24. decembris
plkst. 22.00
25. decembris
plkst. 22.00
27. decembris
plkst. 11.00
27. decembris
plkst. 18.00
28. decembris
plkst. 19.30
29. decembris
plkst. 19.00
30. decembris
plkst. 22.00
31. decembris
plkst. 23.00
Līdz
6. janvārim
3.–14. janvāris

Pasākums
Vakars ar dzīvo mūziku. Spēlē DJ Aivars.
Ieeja – Ls 2
Vakars ar dzīvo mūziku. Spēlē “Tutti Frutti”.
Ieeja – Ls 3
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem
Muzikāls Ziemassvētku ceļojums kopā ar
kameransambli “Livonija”
Vecgada koncerts ar Igo un orķestri

Vieta
“Muzikālā kurtuve”
“Muzikālā kurtuve”
Mores kultūras nams
Allažu Tautas nams

Koncertzāle
“Baltais Flīģelis”
Ziemassvētku prieka dimensija ar jaukto kori Jūdažu Sabiedriskais
“Sigulda”
centrs
Deju vakars ar dzīvo mūziku. Spēlē grupa
“Muzikālā kurtuve”
“Jūrkant”. Ieeja – Ls 4
Tradicionālā Jaungada sagaidīšana Siguldas Siguldas Svētku laukums
Svētku laukumā
Delfīnu gleznotu gleznu izstāde “Ūdens
Jūdažu
zīmes”
Sabiedriskais centrs
Tematiskā literatūras izstāde “Talants
Jūdažu bibliotēka
un godaprāts” – rakstniekam un
literatūrzinātniekam Jānim Kalniņam – 90
5.–14. janvāris Izstāde “Es nebaidos pazaudēt dzīvi. Daudz Jūdažu bibliotēka
sliktāk ir pazaudēt mīlestību” – rakstniekam
Egilam Lukjanskim – 75
11. janvāris
Audiovizuāla lekcija – nodarbība ar
Allažu pagasta bibliotēka
plkst. 15.00
klausīšanos un iesaistīšanos “Stāstu
stāstīšana senatnē un mūsdienās, Latvijā un
pasaulē”. Lektors Latviešu folkloras krātuves
vadošais pētnieks Guntis Pakalns
14. janvāris
Radošā darbnīca – izstāde “Krāsosim koku” – Siguldas pilsētas
plkst. 11.00– ļaujies krāsu priekam uz dabas materiāla
kultūras nams
15.00
14. janvāris
Grupas “Dzelzs Vilks” koncerts”Dzīvnieks
Siguldas pilsētas
plkst. 19.00
pilsētā”. Ieeja – Ls 6 – 7
kultūras nams
14. janvāris
Biedrības “Aicinājums Tev” Jaungada
Siguldas pagasta
plkst. 13.00
pasākums
kultūras nams
16.–21.
Literatūras izstāde “Laima Muktupāvela.
Jūdažu bibliotēka
janvāris
Sieviete ar laimīgām acīm” –
rakstniecei L. Muktupāvelai – 50
16. janvāris
Mākslas izstādes “Viss nav” atklāšanas
Siguldas pagasta
plkst. 17.00
pasākums
kultūras nams
Siguldas pagasta
16.–29.
Mākslas izstāde “Viss nav”. Atvērta
kultūras nams
janvāris
darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00;
sestdienās, svētdienās
no plkst. 10.00 līdz 14.00
19. janvāris
Barikāžu atceres pasākums. Aicinām dalīties Allažu pagasta bibliotēka
plkst. 17.00
ar atmiņu stāstiem un nostāstiem, izdziedāt
dziesmas, pārlapot fotogrāfijas un ieskatīties
tā laika video dokumentos
20. janvāris
Tikšanās ciklā “Sarunas pie tējas tases” par Siguldas pagasta
plkst. 19.00
tēmu – “Cilvēka garīgais un fiziskais spēks” kultūras nams
kopā ar spēkavīru Raimondu Bergmani.
Ieeja – Ls 1
Jūdažu bibliotēka
20.–28.
Tematiskā literatūras izstāde “Viens no
janvāris
Latvijas trīs tenoriem – Miervaldis Jenčs” –
operdziedātājam M. Jenčam – 50
21. janvāris
“Dziedošo ģimeņu” dalībnieku Riču ģimenes Siguldas pagasta
plkst. 19.00
koncerts jaunajā programmā “Riču kāzas”. kultūras nams
Ieeja – Ls 3 – 5
26. janvāris
Vakarošanas cikls “8 Dimensiju pārvērtības” – Jūdažu
Sabiedriskais centrs
plkst. 19.00
Optimisma dimensija kopā ar lektoru,
psihologu un pedagogu
Kasparu Bikši “Kā izmainīt sevi,
lai justos laimīgs”.
Ieeja – Ls 0,50
27. janvāris
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt Siguldas pagasta
plkst. 14.30
uz skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs kultūras nams
pedagogs Atis Priedītis
27. janvāris– Tematiskā literatūras izstāde “Vai esmu
Jūdažu bibliotēka
4. februāris
tur, kur man jābūt?” – dramaturģei un
rakstniecei – Leldei Stumbrei – 60
29. janvāris
Grupas “Baltie Lāči” koncerts
Siguldas pilsētas
plkst. 18.00
“Ziemas pasaka”.
kultūras nams
Ieeja – Ls 3 – 5

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
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Dievkalpojumi Siguldas novadā
24. DECEMBRIS
• plkst. 16.00 – Ziemassvētku dievkalpojums un S. Rajas
(soprāns) koncerts Siguldas ev. lut. baznīcā
• plkst. 16.00 – Ziemassvētku dievkalpojums Turaidas ev.
lut. draudzē
• plkst. 18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums Siguldas ev. lut. baznīcā. Dievkalpojuma laikā uzstāsies draudzes
ansamblis (vad. I. Ozoliņa, pie ērģelēm L. Nikalavska-Putniņa)
• plkst. 18.00 – Svētvakara dievkalpojums Turaidas ev. lut.
draudzē
• plkst. 19.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Krimuldas ev. lut. draudzē. Pēc svētku dievkalpojuma visi mīļi aicināti pievienoties svētku sadraudzībai
mācītāja mājā. Lūdzam ņemt līdzi cienastam groziņus
• plkst. 20.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums Allažu
ev. lut. draudzē
• plkst. 24.00 – Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojums Siguldas katoļu baznīcā
25. DECEMBRIS
• plkst. 9.00 – Svētku dievkalpojums Krimuldas katoļu
draudzē
• plkst. 12.00 – Ziemassvētki Krimuldas ev. lut. draudzē
• plkst. 12.00 – Ziemassvētku dievkalpojums Siguldas
katoļu baznīcā
• plkst. 14.00 – Svētku dievkalpojums Allažu ev. lut. draudzē
26. DECEMBRIS
• plkst. 11.00 – Draudzes 20 gadu atjaunošanas svētku dievkalpojums Turaidas ev. lut. draudzē
• plkst. 12.00 – Svētku dievkalpojums Siguldas Romas Katoļu draudzē. Plkst. 13.30 jauktā kora “Atvars” koncerts
31. DECEMBRIS
• plkst. 22.45 – Jaungada sagaidīšanas dievkalpojums
Krimuldas ev. lut. draudzē. Pēc dievkalpojuma Jaunā gada nakts
svinēšana mācītāja mājā
1. JANVĀRIS
• plkst. 12.00 – Jaunā gada Pirmais dievkalpojums Krimuldas ev. lut. draudzē
8. JANVĀRIS
• plkst. 12.00 – Zvaigznes dienas dievkalpojums Krimuldas ev. lut. draudzē. Pēc dievkalpojuma bērnu Ziemassvētki
mācītāja mājā

Gadus neaizputina sniegi,
Cauri puteņiem gadi iet.
Brīžiem skaudri un brīžiem liegi,
Kādreiz nosirmo, citreiz zied.
Gadi, gadi – jūs vēja plūsmas,
Kam caur dzīvi tā patīk skriet.
Jūs, kā Daugavas viļņu plūsmas,
Kurās saule uzlec un riet.

Tad apstājas laiks,
Un tā bija mīlestība.
Jo tikai mīlestības
priekšā tas apstājas. [..]
Un tas ir tas skaistākais –
Ka mīlestība neprot skaitīt.
(Imants Ziedonis)

Sirsnīgi sveicam laulāto pāri
Valentīnu un Staņislavu Vanagus,

Možu garu un veselību nozīmīgajā
102 gadu jubilejā
HERMANIM DZELZKALNAM
vēl Siguldas novada pašvaldības kolektīvs!

kuriem 30. decembrī aprit
60 gadu kāzu jubileja –
Dimanta kāzas.

Cieņpilnas un mīlošas attiecības
saglabāt vēl tuvākie radinieki un
Siguldas novada pašvaldības kolektīvs

Siguldas novada Dome sveic decembra jubilārus
90 gadi Velta Kurzemniece,
80 gadi Nellija Tetere, Alīda Kalniņa, Jānis Vilks,
Valentina Spiridoviča, Raimonds Grūbe, Jānis Cakuls, Jānis
Zemlītis, Lia Rinkus, Ausma Laiviņa, Laimonis Krūmiņš

Gaida Buša, Rozalija Jahoša

85 gadi Ārija Tentere, Adolfs Stucka
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī reģistrētas
26 bērnu piedzimšanas – 12 meitenes un 14 zēni.
Bērniem doti vārdi: Kerija, Daniela, Estere, Kate, Sonora, Terēze, Alise, Olīvija,
Kristiāna, Patrīcija, Diāna, Helēna, Gabriels, Ansis, Patriks, Kārlis, Sandis,
Kristofers, Mārcis, Svens, divi Emīli un četri Roberti.

Reģistrētas desmit laulības, no tām Siguldas novada baznīcās – divas.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. decembris, 2011

