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Pašvaldība piemērojusi
jaunas atlaides
nekustamā īpašuma nodoklim

Valsts svētki
Siguldas novadā

Interešu izglītības nodarbības
Siguldas novada
izglītības iestādēs

Izsludināts iepirkums par Siguldas Valsts ģimnāzijas
mācību korpusa būvniecību un skolas ēkas pārbūvi
Pašvaldība izsludinājusi publisko iepirkumu par Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību
korpusa jaunbūvi un skolas ēkas pārbūvi Ata Kronvalda ielā 7. Jau ziņots, ka Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģija paredz, ka no 2019./2020.mācību
gada Siguldas Valsts ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 7, kur tā jau savulaik
darbojusies, savukārt Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas un mūsdienīgākas telpas, turpinās darbu Krišjāņa Barona ielā 10.
Izsludinātais iepirkums paredz skolas
ēkas Ata Kronvalda ielā 7 atjaunošanu
un 22 mācību kabinetu pārbūvi, daudzfunkcionālas aktivitāšu zāles, mākslas
darbnīcas un mākslas telpas izveidi, kā
arī garderobju pārbūvi un jauna sko-

las korpusa būvniecību, kurā atradīsies
12 mācību klases, pedagogu kabineti,
ēdamzāle, aktu zāle, bibliotēka, lifts, kā
arī tehniskās telpas. Skolā tiks veidota
atvērta un skolēniem draudzīga vide, ieplānojot zonu atpūtai un individuālajam

darbam. Tāpat plānots izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot
un atjaunojot galveno ieeju skolā. Gan
esošais, gan jaunais skolas korpuss tiks
veidoti kā energoefektīvas ēkas ar mūsdienīgām apgaismojuma, ventilācijas un
siltuma apgādes sistēmām – telpu zonējums ļaus veikt neatkarīgu siltumenerģijas un ventilācijas regulāciju.
Plānots, ka jaunais skolas korpuss durvis vērs 2019./2020.mācību gadā, bet
esošās skolas ēkas pārbūve tiks pabeigta
2020.gada vasarā.

„Pretēji tendencei valstī Siguldas
novadā pēdējos gados skolēnu
skaits turpina pieaugt – prognozējam, ka tuvāko četru gadu laikā Siguldas
skolās izglītojamo skaits palielināsies par
aptuveni 500 skolēniem, tādēļ pašvaldība
jau vairākus gadus mērķtiecīgi plāno izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstību, lai ilgtermiņā
mūsu novada bērniem nodrošinātu kvalitatīvu un
mūsdienīgu mācību vidi. Siguldas Valsts ģimnāzijas
un Siguldas pilsētas vidusskolas paplašināšanai
sekos arī Siguldas 1.pamatskolas un Mores
pamatskolas rekonstrukcija,” stāsta Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Sausiņa, atgādinot, ka
jau šoruden noslēgsies nozīmīga
Allažu pamatskolas
rekonstrukcija.

Pēc iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanas turpinās vairāku ielu projektēšana
Aizvadītas divas tikšanās ar pašvaldības speciālistiem un projektētājiem, kurās iedzīvotāji tika aicināti izteikt savus ierosinājumus par
vairāku ielu pārbūves projektēšanu
Siguldā.
Uzsākta projekta izstrāde Helmaņa
ielas un Jūdažu ielas pārbūvei par cietā seguma ielu. Tāpat norisinās projek-

ta izstrāde grantētās Mālkalnu ielas
un Kalmju ielas pārbūvei par bruģa
seguma ielu un savienojot šīs ielas ar
Atbrīvotāju ielu, tādējādi nodrošinot
ielu caurbraucamību un uzlabojot satiksmes drošību. Sākta arī asfaltētās
Miera ielas un Vizbuļu ielas posmā no
Skolas ielas līdz Kraukļupītei pārbūves projektēšana. Turpinās jauna ielu
savienojuma izbūves projektēšana, lai

savienotu Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un
Dailes ielu.
Turpinot projektēšanas darbus, tiks
ņemti vērā argumentēti un konstruktīvi
iedzīvotāju ierosinājumi, piemēram, par
nepieciešamību sakārtot lietusūdens
novadīšanas sistēmas vairākās projektējamajās ielās, kā arī par satiksmes
drošības papildu pasākumu un auto novietošanas risinājumu īstenošanu.

Pēc ielu pārbūvju projektu dokumentācijas izstrādes tiks izsludināts būvniecības iepirkums, lai savlaicīgi plānotu
un uzsāktu ielu būvniecību.
Ar plānotajiem ielu un ceļu pārbūves
darbiem var iepazīties infrastruktūras
attīstības interaktīvajā kartē pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv,
sadaļā „Pašvaldība” – „Infrastruktūras
attīstība”.

Siguldas novada iedzīvotāja ID karti
saņēmis desmittūkstošais novadnieks
16.oktobrī Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica Siguldas novada iedzīvotāju, kura saņēma desmittūkstošā
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti.
Novada uzņēmēji, ID karšu projekta
sadarbības partneri, desmittūkstošās kartes īpašniecei bija sarūpējuši
aizraujošas dāvanas.
„Tas, ka Siguldas novada iedzīvotāja ID
karti saņēmuši jau desmit tūkstoši iedzīvotāju, kārtējo reizi pierāda mūsu kopienas spēku un iedzīvotāju vēlmi apliecināt savu piederību Siguldai, kā papildu
priekšrocību izmantojot plašo ID karšu
projekta piedāvājumu. Mēs varam lepoties
ne tikai ar desmit tūkstošiem izsniegtu uzlaboto ID karšu, bet arī ar trim tūkstošiem
Siguldas mobilās lietotnes lejupielāžu, kas

apliecina, ka siguldieši ir mūsdienīgi un
viedi,” stāsta Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Desmittūkstošās ID kartes saņēmēja
Evita Lācīte bija nolēmusi noformēt karti, lai apmeklētu Siguldas Sporta centra
peldbaseinu un izmantotu tajā sniegtos
pakalpojumus ar atlaidi.
Atgādinām, ka ID karti iedzīvotāji no
pirmdienas līdz sestdienai var saņemt
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, kā arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā.
ID karti bez maksas var saņemt Siguldas novadā deklarētie bērni un skolēni,
pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji,
daudzbērnu ģimenes un iedzīvotāji ar invaliditāti, kuriem kopā ar pieteikuma anketu jāuzrāda arī attiecīgā apliecība vai
izziņa. Pārējiem ID kartes cena ir 5 eiro.
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Siguldas novada Divās skolās ierīkotas ieejas drošības sistēmas
Siguldas 1.pamatskolā un Siguldas pilpašvaldības
sētas vidusskolā oktobrī ierīkotas ieejas
piekļuves kontroles un drošības sistēmas
domes sēdē
jeb turniketi.

19.oktobrī
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes, Teritorijas
attīstības pārvaldes, Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas un Investīciju nodaļas nolikums, kā arī grozījumi
Siguldas novada Pašvaldības policijas
nolikumā un apstiprināts tās jaunais
nolikums, kas stāsies spēkā 2018.gada
1.janvārī.
• Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības nolikumā.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
kārtību Siguldas novada brīvpieejas
bērnu rotaļu un sporta laukumos”.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par
atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas
novada pašvaldības dibinātie amatiermākslas kolektīvi, dalībai Vispārējos
latviešu dziesmu un deju svētkos”.
• SIA „Siguldas slimnīca” valdes locekļa
amatā uz pieciem gadiem atkārtoti ievēlēts Valdis Siļķe.
• Nolemts uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamajam īpašumam „Grīvnieki”
Siguldas pagastā.
• Pagarināts detālplānojuma izstrā-des
darba uzdevuma derīguma termiņš nekustamajam īpašumam „Jaundzelves”
Stīveros, Allažu pagastā.
• Nolemts noslēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes
vienības Lāčplēša ielā, Siguldā,
174 kvadrātmetru platībā iznomāšanu publiski pieejama auto stāvlaukuma iekārtošanai.
• Izdarītas izmaiņas zemes īpašuma Krišjāņa Barona ielā 10A nomas līgumā.
• Nolemts nodot īpašumā bez atlīdzības
zemes gabalu Lakstīgalas ielā 5B, Siguldā, Lakstīgalas ielas 5 privatizēto
dzīvokļu īpašniekiem.
• Apstiprinātas novada kultūras projektu
finansēšanas konkursa prioritātes un
nolikums. Nolemts izsludināt konkursu.
• Apstiprināts Siguldas koncertzāles
„Baltais Flīģelis” telpu nomas komercpakalpojumu cenrādis.
• Nolemts samaksāt SIA „Wesemann–
Sigulda” parādu par patērēto siltumenerģiju par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Krišjāņa Barona
ielā, Siguldā.
• Nolemts pirms termiņa izbeigt nomas
līgumu ar diviem Siguldas novada pašvaldības telpu nomniekiem.
• Nolemts izsniegt SIA „Siguldas Būvmeistars” zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus vairākām zemes
vienībām savstarpējo robežu pārkārtošanai un apvienošanai.
• Nolemts uz noteiktu laiku izīrēt pašvaldības dzīvojamo platību trim personām.

DONORU DIENA
14.novembrī no plkst.9.00 līdz 13.00 Siguldas
slimnīcas administrācijas aktu zālē norisināsies asins donoru diena. Šajā dienā īpaši aicina ziedot asinis siguldietei Baibai Zaksai.

Izglītības iestāžu ieejas zonā izvietotas speciālas barjeras, un ieeja skolā iespējama
ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai
ar speciālu bezkontakta elektronisko pieejas karti citās pašvaldībās deklarētiem skolēniem, pedagogiem un darbiniekiem. Citu
apmeklētāju ieeju skolā kontrolē dežuranti.

„Turniketi Siguldas 1.pamatskolā un Siguldas
pilsētas vidusskolā uzstādīti, lai vēl vairāk uzlabotu drošību un kārtību izglītības iestādēs
un nepakļautu skolēnus un pedagogus riskam, ka telpās iekļūst nepiederošas personas.
Bezkontakta identifikācijas karšu izmantošana skolēniem ir arī disciplinējoša un izglītojoša, jo māca viņiem atbildību. Domājot par
izglītības iestāžu modernizēšanu un darbības
uzlabošanu, elektronisko bezkontakta karšu
pielietojumu nākotnē plānots paplašināt, lai
skolēni, izmantojot tās, varētu norēķināties

Uzsākta apkures sezona
Oktobrī uzsākta Siguldas novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieslēgšana siltuma apgādei. Jau gada
sākumā siltuma tarifs samazināts
par 7,9%, un arī šosezon siltuma
apgāde tiks nodrošināta par samazināto tarifu. Dažviet Siguldas novadā turpinās darbs ar parādniekiem,
kuri nav norēķinājušies par siltumu
iepriekšējās apkures sezonās.
SIA „Wesemann–Sigulda” aktīvi strādā ar parādniekiem, iespēju robežās cenšoties novērst situācijas, kad
daudzdzīvokļu mājas apkurei pieslēgt
nav iespējams.
„Beidzoties 2016./2017.gada apkures
sezonai, maija sākumā visiem parādniekiem nosūtīti brīdinājumi ar aicinājumu nomaksāt parādu vai noslēgt
vienošanās līgumu par parāda apmaksu. Katra mēneša pirmajā datumā visiem namu apsaimniekotājiem,
biedrībām un pārvaldniekiem tiek
nosūtīta aktuālā informācija par
parādniekiem katrā mājā,” informē
SIA „Wesemann–Sigulda” valdes lo-

cekle Oksana Careva. Siguldas novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un savlaicīgi nomaksāt rēķinus, jo no tā ir atkarīga siltuma padeve
visā daudzdzīvokļu mājā.
Tāpat pašvaldība strādā ar nemaksātājiem, kuri iekrāj parādus pašvaldības
izīrētajos dzīvokļos. „Pēc siltumapgādes
uzņēmuma brīdinājuma par parādu uzkrāšanos pašvaldībai piederošajos īpašumos pašvaldība informēja dzīvokļu
īrniekus par esošajiem parādiem, un
daļa īrnieku pilnībā nomaksāja parādu,
savukārt daļa to izdarīja daļēji,” informē
Siguldas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma speciāliste Natālija Balode.
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuri atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) un trūcīgās
ģimenes (personas) statusam, vērsties
Sociālajā dienestā par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu apkures
izmaksu daļējai segšanai. Papildu informācija pieejama, zvanot Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības nodaļas vadītājai Ilzei Pavasarei uz tālruņa numuru 67381455.

par pusdienām,” stāsta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Sausiņa. Uzstādītās iekārtas neapgrūtina
iekļūšanu skolā cilvēkiem riteņkrēslā – šim
nolūkam ir speciāli vārti, ko vajadzības gadījumā atslēdz dežurants. Turniketi ir savienoti
ar drošības un ugunsdrošības signalizācijas
sistēmām – avārijas gadījumā tie atveras
automātiski. Turniketi iegādāti par Siguldas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ieejas
piekļuves kontroles sistēmas plānots pakāpeniski ierīkot arī citās izglītības iestādēs.

Pabalsts
politiski
represētajām
personām
Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests informē: lai saņemtu ikgadējo pabalstu 30 eiro apmērā
personas bankas kontā, personām,
kurām piešķirts politiski represētās
personas statuss un kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Siguldas novadā, līdz
13.novembrim jāvēršas Sociālajā
dienestā ar iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte) un politiski represētās personas apliecību, kā arī
bankas konta numuru. Personas,
kurām nav bankas konta, pabalstu varēs saņemt pašvaldības kasē
Raiņa ielā 3, Siguldā, sākot no
14.novembra.
Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālruņa numuru 29265023.

Aktualitātes uzņēmējiem
Aicina izvirzīt pretendentus
Uzņēmēju gada balvai

Lai godinātu Siguldas novada uzņēmējus, kuri veiksmīgi darbojas
uzņēmējdarbībā un sekmē tās attīstību, pašvaldība trešo gadu organizē konkursu „Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”. Novada
iedzīvotāji, uzņēmēji un viesi tiek
aicināti pieteikt pretendentus Uzņēmēju gada balvas apbalvojumam
vienpadsmit nominācijās:
• Novada popularizētājs;
• Novada izaugsme;
• Novada jaunais uzņēmējs;
• Novada viesmīlīgākais;
• Novada lauksaimnieks;
• Novada mecenāts;
• Novada eksportētājs;
• Novada investors;
• Novada inovācija;
• Novada labākais darba devējs;
• Novada aizrautība.
Dalībai konkursā līdz 12.novembrim var
pieteikt komercsabiedrības, to filiāles
un struktūrvienības, kuras saimniecisko

darbību neatkarīgi no darbības nozares
veic Siguldas novada teritorijā, kā arī komersantus, lauksaimnieciskās ražošanas
un citu aroddarbību veicējus – fiziskas
personas, kuras saimniecisko darbību ir
reģistrējušas un veic Siguldas novadā.
Aptaujas anketas un balsojumu urnas
pieejamas Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3,
visās Siguldas novada pagastu pārvaldēs, kā arī tirdzniecības centrā „Šokolāde” Strēlnieku ielā 2, veikalā „Elvi”
Vidus ielā 1, tirdzniecības centrā „Gāles
nams” Gāles ielā 23A. Anketu var aizpildīt arī elektroniski pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Konkursam pieteiktos pretendentus izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks uzņēmēju godināšanas pasākumā
8.decembrī.

Norisināsies Siguldas novada
Uzņēmēju forums

10.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas
zālē norisināsies otrais Siguldas novada

Uzņēmēju forums. Tajā savā redzējumā
par uzņēmējdarbības nozari Latvijā dalīsies dažādu nozaru pārstāvji.
Foruma dalībniekiem būs iespēja
iesaistīties diskusijās un tīklošanās
procesā.
Dalība forumā ir bez maksas, vietu
skaits ierobežots. Aicinām dalību forumā pieteikt līdz 7.novembrim, zvanot uz
tālruņa numuru 29414798 vai rakstot uz
e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.

Siguldas jaunā uzņēmēja
iegūst GrandPrix balvu

Konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” dalībnieces Elīnas Skujiņas produkts „SUPULIS” ieguvis GrandPrix
balvu žurnāla „Deko” rīkotajā dizaina
risinājumu konkursā.
Elīna Skujiņa ar savu ideju par
bērnu šūpuļa izveidi startēja Siguldas novada pašvaldības biznesa ideju
konkursā 2017.gada maijā un ieguva
pašvaldības līdzfinansējumu tās īstenošanai. Mēneša laikā tapa produkta
prototips.

ATTĪSTĪBA

03 | Oktobris, 2017

Pašvaldība noteikusi jaunas atlaides nekustamā īpašuma nodoklim
14.oktobrī stājušies spēkā grozījumi Siguldas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā”, papildinot saistošos noteikumus ar vairākiem
jauniem atvieglojumiem un atvieglojumu
nosacījumiem.
Pašvaldības
administratīvajā
teritorijā ir 6624 zemes un būvju īpašumi,
3764 dzīvokļu īpašumi un 8338 nodokļu
maksātāji. 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins uz gada sākumu
bija 1 617 209,15 eiro, un kopējie ieņēmumi uz 2017.gada 1.oktobri Siguldas
novada pašvaldībai ir 1 363 014,02 eiro,
tajā skaitā par kārtējo gadu samaksāts
1 162 618,17 eiro, bet par iepriekšējo gadu
parādiem ieskaitīti 148 402,45 eiro, tajā
skaitā nokavējuma nauda 51 993,40 eiro
apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds uz 1.oktobri ir 607 595,82 eiro.
Piemērotas atlaides turpat 80 tūkstošu eiro apmērā. 2017.gadā ir piemēroti
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
79 165,98 eiro apmērā. 24 794,85 eiro apmērā atlaides saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” tika piemērotas trūcī-

gām personām, represētām personām, kā arī
daudzbērnu ģimenēm. Saskaņā ar Siguldas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem piemēroti atvieglojumi 54 371,13 eiro apmērā. Atlaides
piemērotas daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām personām, ģimenēm, kurās ir bērni ar
invaliditāti, vientuļiem pensionāriem, siltināto
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, zemes īpašniekiem
par īpašumiem, kuros tiek veikta latvāņu apkarošana, kā arī uzņēmējiem un biedrībām.
Paplašināta atvieglojuma piemērošana
daudzbērnu ģimenēm. Jaunie saistošo
noteikumu grozījumi papildu jau esošajiem
atvieglojumiem paredz, ka atlaides daudzbērnu ģimenēm tiks piemērotas arī par tiem
īpašumiem, kuri ir īpašumā vai valdījumā
daudzbērnu ģimenes vecākiem vai vecvecākiem, ja daudzbērnu ģimene deklarējusies
šajā adresē. Lai saņemtu šo atvieglojumu vēl
šogad, daudzbērnu ģimenēm līdz gada beigām Siguldas novada pašvaldībā jāiesniedz
iesniegums par atvieglojuma piemērošanu.
Precizēts regulējums un atvieglojuma
likmes saimnieciskās darbības veicējiem. Tika precizēts regulējums attiecībā uz

atvieglojumu piemērošanu saimnieciskās
darbības veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas
gadā ir izveidojuši jaunas darbavietas. Atvieglojums tiks piemērots, ja attiecīgās darbavietas radītas saimnieciskās darbības veicēja
Siguldas novada teritorijā esošajā juridiskajā
adresē, struktūrvienībā vai filiālē.
Precizētas arī atvieglojuma likmes saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir uzbūvējuši
jaunu nekustamā īpašuma nodokļa objektu,
kura lietošanas veids ir daudzstāvu mājas, –
trešajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā piešķiramais atvieglojuma apmērs no
50% palielināts līdz 70%.
Ja iepriekšējā gadā ieguldīti līdzekļi visa
jumta un/vai fasādes atjaunošanā ēkai, kas
iekļauta valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, piešķiramais atvieglojuma apmērs palielināts līdz
90%. Šie regulējumi stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

Jaunas nekustamā īpašuma atlaides.
Atvieglojums tiks piemērots par īpašumiem,
kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, ja
attiecīgais īpašums piekļaujas ielai vai ceļam, kur pašvaldība veic ielas vai ceļa pārbūvi vai būvniecību, piešķirot nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. Atvieglojumu piemēros
par laiku, kad faktiski notiek ielas vai ceļa

Informācija par kadastrālo vērtību 2018.gadam
Saeima pieņēmusi grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likumā, kas paredz līdz 2020.gadam
iesaldēt nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar likuma izmaiņām 2014.gadā
apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze, kas
bija spēkā 2016. un 2017.gadā, tiks piemērota arī 2018. un 2019.gada kadastrālo
vērtību aprēķinam. Tādējādi saistībā ar
plānotajām nodokļu politikas izmaiņām
plānots novērst nekustamā īpašuma vērtības pieaugumu tuvākajos gados.

Grozījumi arī nosaka, ka zemei, kuras
lietošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve
(individuālā un daudzdzīvokļu) un kurai
reģistrēts apgrūtinājums – kultūras piemineklis –, aprēķinot kadastrālās vērtības
2018. un 2019.gadam, tiks samazināta kadastrālā vērtība.
Normu, kas paredz kadastrālo vērtību
bāzi izstrādāt atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, piemēros, tikai izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2020.–
2023.gadam.
Vienlaikus paredzētas arī vairākas atkāpes no šīs kārtības, atsevišķu kadastrālo

vērtību zonām un ēku tipiem nākamajos
gados tomēr paredzot kadastrālās vērtības pieaugumu. Vērtības kāpums skars
ēkas, kas pirmreizēji ekspluatācijā nodotas pēc 2000.gada 1.janvāra. Kadastrālās vērtības pieaugums jaunajām ēkām
plānots, jo patlaban kadastrālā vērtība
tām nereti ir būtiski zemāka nekā tirgus
vērtība – vidēji sasniedzot tikai 39% no
tirgus vērtības. Savukārt padomju laikā
būvētām ēkām kadastrālā vērtība vidēji
ir daudz tuvāka tirgus vērtībai.
Likuma grozījumi arī noteic, ka turpmāk
kadastrālo vērtību bāzi valdība izstrādās

būvniecība un ja tas ir ne mazāks kā trīs kalendārie mēneši pēc kārtas. Šis regulējums
stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.
Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu saimnieciskās darbības veicējam, kā arī vienlaicīgi iedzīvotājam, kurš
īrē dzīvokli no uzņēmēja, atlaides tiks
piemērotas saimnieciskās darbības veicējam, kas uz savā īpašumā esošās zemes
uzbūvējis vai pārbūvējis daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju, tādējādi nodrošinot ar dzīvojamo fondu iedzīvotājus un piesaistot tos
Siguldas novadam, piemērojot atvieglojumu 70% apmērā par izīrētiem dzīvokļiem,
ja tajos ir deklarētas īres līgumā norādītās personas. Atvieglojums tiks piemērots
arī par tām daudzdzīvokļu dzīvojamajām
mājām, kas uzceltas, pārbūvētas vai atjaunotas iepriekšējos gados. Lai saņemtu atvieglojumu par 2017.gada pēdējo ceturksni,
saimnieciskās darbības veicējam Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
jāiesniedz iesniegums par atlaižu piemērošanu, pievienojot īres līgumus un aktu par
ēkas nodošanu ekspluatācijā.
Papildu informācija par nekustamā īpašuma nodokļiem un piemērojamajām atlaidēm pieejama, zvanot uz tālruņa numuru 67385830 nodokļu administratorei
Kristīnei Bērzei.

un apstiprinās reizi četros, nevis divos gados, kā tas ir patlaban.
Lauksaimniecībā izmantojamai un
meža zemei nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam joprojām izmantos
speciālo vērtību, ko Valsts zemes dienests aprēķina ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Ikgadējais speciālās vērtības
nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām pieaugums lauku zemēm nepārsniedz 10% no iepriekšējā gadā zemes
vienībai aprēķinātās kadastrālās vērtības vai speciālās vērtības.

Turpina paplašināt centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu
Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Siguldā līdz 2018.gada
beigām turpināsies notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšana,
tādējādi arvien vairāk mājsaimniecību sniedzot iespēju izmantot centralizētās kanalizācijas sistēmas
priekšrocības.
Īstenojot projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” aktivitātes, SIA „Saltavots” noslēgusi līgumu
ar SIA „Būvenergo A” par kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbiem.
Rezultātā 210 īpašnieki varēs pieslēgt
savu mājsaimniecību centralizētajai
notekūdeņu savākšanas sistēmai, samazinot decentralizēto sistēmu radīto
vides piesārņojumu.
Šogad jau veikta kanalizācijas spiedvada izbūve Atbrīvotāju ielas posmā

PAPILDINFORMĀCIJA
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka 31.oktobrī noslēgsies pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam 2018.gadā, kurā mājsaimniecībām ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums
50% apmērā pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmas līdz dzīvojamajai mājai. Trūcīgām vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un personām ar I invaliditātes grupu atbalsts tiek piešķirts 100% apmērā. Kopējais
iespējamais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro par katru pieslēguma veidu. Atbalsts pieejams būvdarbiem, bet ne dokumentācijas sagatavošanai. Tāpat pašvaldības līdzfinansējums
netiek piešķirts, ja pieslēguma būvniecība skar no jauna izbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta
segumu piecu gadu laikā no ielas nodošanas ekspluatācijā.
Papildu informācija par līdzfinansējumu centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas
pieslēgumiem pieejama, zvanot pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Laurim Lācgalvim uz
tālruņa numuru 67971372 vai rakstot uz e-pasta adresi lauris.lacgalvis@sigulda.lv.

un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
Doņu ielā, nodrošinot iespēju piecām
mājsaimniecībām pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai.
Līdz 2018.gada decembra beigām tiks
pabeigta
maģistrālā
kanalizācijas
pašteces tīkla izbūve un kanalizāci-

jas spiedvada izbūve Krišjāņa Barona
ielas posmā. Darbi objektā tika uzsākti jau šogad, bet saskaņā ar saņemtās
rakšanas atļaujas nosacījumiem tie
pārtraukti 31.augustā un tiks turpināti no nākamā gada 1.jūnija. Šajā posmā
vēl ir jāveic kanalizācijas pievadu izbūve, jāatjauno asfalta segums būvdarbu

zonā un par pašvaldības finansējumu
vienā ielas posmā jāveic asfalta seguma atjaunošana visā ielas platumā,
jo šobrīd uzklātais asfalts ir tikai pagaidu segums. Īpašumu pieslēguma
iespējas centralizētajai kanalizācijas
sistēmai šajos Krišjāņa Barona ielas
un Eduarda Veidenbauma ielas posmos
būs pieejamas 2018.gadā.
Šajā gadā ar Eiropas Savienības atbalstu uzsākta arī sadzīves kanalizācijas
tīklu izbūve Meldru ielā. Darbi aizkavējušies nepiemēroto laikapstākļu dēļ.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus pieslēgt
savu īpašumu pilsētas komunikācijām,
jo, nākotnē plānojot grantēto ielu pārbūvi par ielu ar cieto segumu, priekšroka tiks dota tām ielām, kur iedzīvotāji ir pieslēguši savu īpašumu visām
komunikācijām, to skaitā centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
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IZGLĪTĪBA

Siguldas Valsts ģimnāzija
Jauniešus aicina pieteikties
mācību procesā izmantos robotus atbalstam prasmju attīstīšanai
Mācību procesa uzlabošanai Siguldas Valsts ģimnāzijā iegādāti 15 STEM
(angl. science, technology, engineering
and mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)
izglītības roboti „mBot Ranger”, kurus
izmantos dažādu mācību priekšmetu
apguvē pamatskolā, veicinot algoritmisko un radošo domāšanu.

Roboti iegādāti ar Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Mācību procesa
modernizēšanai šogad iegādāti arī deviņi
portatīvie datori. Nākamgad robotu skaitu
skolā plānots palielināt, un tiek domāts arī
par līdzīgu produktu iegādi, kas ļautu mācību saturu apgūt radošāk. Jaunās iekārtas
iespējams savienot ar mobilajām ierīcēm un
datoru, izmantojot Bluetooth un USB.

Veicinās skolēnu individuālo kompetenču attīstību

Siguldas 1.pamatskola, Laurenču
sākumskola un Mores pamatskola ir
iesaistījušās projektā „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”, kura
mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīta uz
individuālās mācību pieejas attīstību
un ieviešanu, lai uzlabotu skolēnu
kompetences un sasniegumus.

Siguldas 1.pamatskolā un Mores pamatskolā individuālo kompetenču attīstības projektā ietverta STEM programma, tāpēc Siguldas 1.pamatskolas 1.–6.klašu audzēkņi un

pedagogi viesojās Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrā „Ziemeļvidzeme” Salacgrīvā. Kopā pētījumos piedalījās
370 skolēnu. Savukārt Mores pamatskolas
skolēni mācību vizītē apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu un Latvijas Universitātes Botānisko dārzu. Divu mācību gadu
laikā ar ES Sociālā fonda atbalstu Siguldas
novadā tiks īstenotas dažādas mācību un
ārpusstundu aktivitātes, kopā tām atvēlot
vairāk nekā 144 tūkstošus eiro.

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu
darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbnieki, aicināti pieteikties atbalstam Eiropas Sociālā fonda
finansētā projektā „Proti un dari!”.
Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm,
iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tiek izstrādāta individuālo pasākumu
programma, piedāvājot piemērotus atbalsta
pasākumus, kuros ietilpst tādas aktivitātes
kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas, dalība pasākumos un
dažādos projektos, brīvprātīgais darbs, ie-

saiste nevalstisko organizāciju un jauniešu
centru aktivitātēs, profesijas specifikas iepazīšana, to skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos profesionālo kvalifikāciju vai apgūtu
arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās
sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti.
Katrs jaunietis, īstenojot individuālo pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā
līdz deviņiem mēnešiem. Jaunieši, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlētos veicināt
pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, aicināti vērsties jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” Raiņa ielā 3, Siguldā, darbdienās no plkst.11.00
līdz 19.00, lai uzzinātu par iespēju piedalīties
projektā „Proti un dari!”.

Izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkurss
SIA „Zaļā josta” aicina mācību iestādes iesaistīties izlietoto bateriju un makulatūras
vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”. Izlietoto bateriju vākšana norisināsies līdz 28.februārim, un pieteikums dalībai bateriju
vākšanas konkursā līdz gada beigām jāsūta uz e-pasta adresi konkurss@zalajosta.lv.

Arī makulatūras vākšanas konkursam
dalībnieku pieteikšanās norisināsies līdz
gada beigām, reģistrējot izglītības iestādi interneta vietnē www.zalajosta.lv.
Makulatūra – nevajadzīgi papīra un kartona izstrādājumi – tiks vākti līdz 2018.gada
martam.

SPORTS

Notiek bezmaksas ārpusklases
peldētapmācības nodarbības
Turpinās Siguldas novada izglītības
iestāžu 2.–12.klašu audzēkņu pieteikšanās bezmaksas ārpusstundu
peldētapmācības grupu nodarbībām
Siguldas Sporta centra peldbaseinā.
Peldētapmācības grupas tiek komplektētas līdz astoņiem audzēkņiem,
un nodarbības vada sertificēti Siguldas Sporta centra peldētapmācības
treneri. Nodarbības notiek lielā peldbaseina malējos celiņos, tādējādi bēr-

ni atrodas maksimāli tuvu instruktoram – trenerim. Nodarbības notiek trīs
reizes nedēļā – pirmdienās, otrdienās
un ceturtdienās plkst.16.00 (ilgums
60 minūtes).
Nodarbībām pieteikties iespējams, zvanot uz tālruņa numuru 67973111.

Bezmaksas nodarbības Allažos, Jūdažos un Morē
Ikviens Siguldas novada iedzīvotājs aicināts apmeklēt bezmaksas sporta nodarbības Allažos, Jūdažos un Morē.
Ciguna nodarbības notiks 4.novembrī plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un plkst.11.30 Mores pagasta Tautas
namā. Izturības un koordinācijas treniņi notiks 11.novembrī plkst.8.30 Allažu
Sporta centrā, plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā. Lai piedalītos nodarbī-

bās, iedzīvotājiem iepriekš nav jāpiesakās.
Labu laikapstākļu gadījumā nodarbības
notiks ārā, tādēļ treneres aicina līdzi ņemt
piemērotu sporta apģērbu.
Ciguna nodarbības notiek treneres Fanijas Šitcas vadībā, savukārt treneres Anitas Baumanes vadībā notiek izturības
un koordinācijas treniņi.

Aicina uz nodarbībām Siguldas Sporta centrā
Siguldas
Sporta
centrs
piedāvā
jaunas nodarbības – „Aquafitmat” un
„Aqua Balance”. Sporta centrs ir vienīgā
vieta Latvijā, kur tiek piedāvātas šādas
ūdens fitnesa nodarbības, kuras norisinās
uz īpaša fitnesa matrača, kas nodarbības
laikā atrodas nepārtrauktā ūdens kustībā,
cilvēkam ir jāstrādā ar ķermeņa muskulatūru, lai saglabātu līdzsvaru.

Nodarbībām pieteikties iespējams, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860 vai 67973111.
Dalībnieku skaits nodarbībā ir ierobežots.
Nodarbības cena – 12,50 eiro; skolēniem,
studentiem, pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām – 12 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem līdz
šā gada beigām – 7,50 eiro (papildu atlaides
netiek piemērotas!).

Siguldas Sporta skola
Siguldieši – trešie
basketbola turnīrā Polijā

Siguldas Sporta skolas U13 jauniešu basketbola komanda oktobra sākumā piedalījās starptautiskā basketbola turnīrā Polijas
pilsētā Ostrovā Velkopolskā. Sešas komandas turnīru izspēlēja pēc apļa sistēmas. Siguldieši zaudēja mājiniekiem un Toruņas
(Polija) basketbolistiem, toties pārliecinoši
uzvarēja pārējās turnīra komandas, kas rezultātā ļāva ieņemt trešo vietu. Par turnīra
vērtīgāko spēlētāju Siguldas komandā atzīts
Raivis Krūmkalns, turnīra simboliskajā
piecniekā tika iekļauts Markuss Kalniņš,
savukārt Reinis Aizupietis uzvarēja soda
metienu konkursā.

Siguldai trīs medaļas
Latvijas Kausa izcīņā dambretē

Oktobra vidū Liepupē 35 Siguldas Sporta
skolas Dambretes nodaļas audzēkņi piedalījās Latvijas Kausa izcīņas sacensībās 64 lauciņu dambretē U10, U13 un U16 vecuma
grupās. Spēcīgā konkurencē labāko desmitniekā savās vecuma grupās iekļuva 11 siguldieši: U10 grupā Ancei Zālmanei ceturtā vieta, Madarai Mackēvičai desmitā, Hugo Lelim
septītā vieta; U13 grupā Keitai Eglītei otrā
vieta, Kristianam Lelim sestā, Rinaldam
Garkalnam septītā, Arturam Jeguram astotā, bet Ņikitam Morozovam desmitā vieta;
U16 grupā otrā vieta Līvai Oliņai, tāds pats
sasniegums arī Vilnim Lembergam, savukārt ceturtā vieta Renardam Helfrehtam.

Siguldas badmintonistiem
medaļas Talsos

Oktobra vidū Talsos risinājās Latvijas otrā
posma sacensības junioriem un jauniešiem,
kurās startēja 107 spēlētāji no Latvijas un

Igaunijas. Divas zelta medaļas izcīnīja Patriks Krūze, kurš bija labākais vienspēlēs
un pārī ar valmierieti Edgaru Vaivadu dubultspēlēs U17 vecuma grupā. Dubultspēlēs jaunietēm U17 vecuma grupā pirmajā
vietā Amanda Azarova kopā ar rīdzinieci
Diānu Stogniju, otro vietu dubultspēlēs izcīnīja Diāna Aleksejeva un Arta Priedniece,
trešo – Marta Brengule un Amanda Sofija
Grosberga, ceturto – Anna Kupča un Annija Rulle-Titava. Par uzvarētāju meiteņu
vienspēlēs U11 vecuma grupā kļuva Anete
Priedniece, bet U19 vecuma grupā siguldietes A.Priedniece, M.Brengule, A.Rulle-Titava,
D.Aleksejeva, A.Kupča un A.S.Grosberga
ieguva septiņas vietas pirmajā astotniekā,
uzvaru gan atdodot D.Stognijai.

Latvijas čempionāts krosā

15.oktobrī Carnikavas apkaimē risinājās
Latvijas čempionāts rudens krosā, kurā
startēja 33 Siguldas Sporta skolas audzēkņi. Uzvaru savā vecuma grupā (V10) izcīnīja Martins Stūrītis, viņa brālim Jānim
Stūrītim V12 grupā sudraba medaļa. Keita
Marcinkēviča S10 grupā palika soli aiz labāko trijnieka, bet Laurai Petrovskai šajā
grupā piektais rezultāts. Ketai Keitai Zeltiņai S12 grupā piektā vieta, tāpat Kristaps
Garnčs piektais V12 grupā. Četri siguldieši
ierindojās V14 grupas labāko astotniekā,
diemžēl ārpus medaļniekiem: Jānis Kravalis
ceturtais, Matīss Filippovs piektais, Renārs
Jumiķis sestais, bet Eduards Ločs astotais.
Labi veicās siguldietēm S16 grupā: Kristīnei
Brunerei sudrabs, Esterei Vīksnei bronza,
Līnai Gailei piektā vieta, Paulai Lucānei
sestā vieta. Magda Cigle uzrādīja piekto rezultātu S18 grupā. Pauls Daugulis sestais
V20 grupā.
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Valsts svētki Siguldas novadā Aicina pieteikties Siguldas novada
Novembrī Siguldas novadā tradicionāli ar dažādiem pasākumiem tiks atzīmēta gan Lāčplēša diena, gan Latvijas
valsts dzimšanas diena, dzejā, dziesmās, fotogrāfijās un sarunās pāršķirstot mūsu valsts nozīmīgākās vēstures
lappuses.

novada bibliotēkas izstāžu telpā varēs noskatīties filmu „Spricis Paegle. Atmiņas”.
Jūdažu Sabiedriskajā centrā 18.novembrī
plkst.14.00 būs valsts svētku koncerts „Ar
dzimteni dvēselē” kopā ar Ingu Pētersonu.
Latvijas valsts dzimšanas dienā, 18.novembrī, plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
norisināsies Goda diena. Pasākuma laikā
Valsts svētkiem veltīts sarīkojumu cikls sāk- tiks godināti nomināciju „Siguldas novada
sies ar Lāčplēša dienas pasākumiem. 11.no- Gada cilvēks” un „Siguldas novada Goda
vembrī no plkst.15.00 Allažos būs iespēja novadnieks” ieguvēji. Apmeklētājus priecēs
vērot Zemessardzes 19.bataljona tehnikas kultūras programma.
un ekipējuma demonstrējumus un pēc tam Savukārt Siguldas pagasta Kultūras namā
doties lāpu gājienā. Pie pagasta
šajā dienā notiks balle kopā ar
pārvaldes ēkas notiks svigrupu „Zvaigžņu lietus”.
Valsts svētkus
nīgs pasākums, kuru
Lai vēstītu par mūsu
aicinām atzīmēt,
noslēgs svētku salūts.
valsts
nozīmīgajiem
piespraužot pie apģērba
Pēc tam ikviens tiek
notikumiem, novemlentīti Latvijas valsts karoga krāsās.
aicināts uz balbrī būs skatāmas
Lentītes no 6. līdz 18.novembrim
li kopā ar grupu
vairākas tematisbez maksas varēs saņemt pašvaldības
„Baltie lāči”.
kās izstādes. No
klientu apkalpošanas centros – PakalpoLāpu gājiens Lāč6. līdz 24.novemjumu centrā, Siguldas pagasta pārvaldē
plēša dienā tradibrim
Siguldas
(2.stāvs), Mores pagasta pārvaldē un
cionāli norisināpagasta
Centra
Allažu pagasta pārvaldē, kā arī Sigulsies arī Siguldas
bibliotēkā būs apdas pagasta Kultūras namā un
pilsētā. Šogad tas
lūkojama ekspozīcija
Jūdažu Sabiedriskajā
sāksies plkst.18.00 un
„Ir tikai viena Latvija”,
centrā.
virzīsies no Svētku lausavukārt no 9. līdz 30.nokuma līdz dzelzceļa stacijas
vembrim Siguldas novada
laukumam.
bibliotēkas lasītavā būs skatāma
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai izstāde „Vējā augušam kokam stipras sakveltītie pasākumi sāksies jau 16.novembrī nes”. No 11. līdz 30.novembrim Siguldas
plkst.17.00 ar svētku koncertu „Sveiciens novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Latvijai” Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
mazākajiem apmeklētājiem valsts vēsturi
Savukārt 17.novembrī plkst.14.00 Siguldas būs iespēja izzināt izstādē „Mana Latvija”.

kultūras projektu
finansēšanas konkursam
Siguldas novada pašvaldība aicina
pieteikties Siguldas novada kultūras
projektu finansēšanas konkursam.
Pieteikumi iesniedzami līdz 15.decembrim.
Konkursa mērķis ir atbalstīt kultūras
pasākumu, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes un popularizēšanas procesu,
kultūrizglītības, iespieddarbu un mūzikas ierakstu izdošanas projektus, kuru
realizācija notiek Siguldas novadā un
kuru rezultāti ir nozīmīgi novada kultūrvides pilnveidošanā un kultūras aktivitāšu veicināšanā.
Konkursā ar neierobežotu projektu skaitu var piedalīties jebkura fiziska persona,
kura ir reģistrēta kā individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicējs, vai
juridiska persona.
Par 2018.gada Siguldas novada kultūras
projektu finansēšanas konkursa prioritātēm noteiktas:
l jaunu kultūras produktu veidošana bērnu un ģimeņu auditorijai Siguldas novada piederības stiprināšanai;
l jaunrade Siguldas novada četru gadalaiku popularizēšanai mākslā, mūzikā,
literatūrā, skatuves mākslās;
l Siguldas
novada kultūrvēsturiskā
mantojuma, tajā skaitā sporta un

kultūrtūrisma attīstības, apzināšana,
dokumentēšana un popularizēšana
Latvijas simtgades aktivitāšu nodrošināšanai Siguldas novadā (realizējams
līdz 2019.gada 31.decembrim);
l ar valstiskuma veidošanos Latvijā saistītu novadnieku un viņu dzimtu, personību cildināšana kultūras un mākslas
produktos un aktivitātēs (realizējams
līdz 2019.gada 31.decembrim);
l vietējās sabiedrības iesaistīšana kopienu
lokālajās iniciatīvās Latvijas simtgades
norišu veidošanai Siguldas novadā (realizējams līdz 2019.gada 31.decembrim).
Piešķirtā finansējuma apmērs ir no
70 līdz 2000 eiro. Ar Latvijas simtgadi
saistīto projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz divu
gadu periodam, katrā no realizācijas kārtām paredzot finansējumu līdz 2000 eiro.
Interesenti aicināti pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv iepazīties ar projektu konkursa nolikumu
un vērtēšanas kritērijiem. Aizpildīto pieteikuma veidlapu, projekta aprakstu un
tāmi līdz 15.decembrim lūdzam iesniegt
personīgi Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā vai nosūtīt pa pastu
Siguldas novada Kultūras pārvaldei Raiņa
ielā 3, Siguldā, LV-2150, kā arī elektroniski uz e-pasta adresi kultura@sigulda.lv.

Kultūras ziņas īsumā
l Līdz 9.novembrim Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” izstāžu zālē būs
skatāma Mākslas nodaļas pedagogu
darbu izstāde „Vasarnīca”.
Šogad izstāde tematiski sasaucas ar nesen
izskanējušo Mūzikas nodaļas pedagogu
koncertu „Alfrēda Kalniņa vasarnīca”. Kā
zināms, Mākslu skolas vietā kādreiz atradās Alfrēda Kalniņa ģimenes pansija, kur
pulcējās mūziķi, mākslinieki un rakstnieki. Izstādē skatāmie darbi pārstāv dažādus
mākslas veidus, jo dažādi ir arī „Baltajā Flīģelī” strādājošie mākslinieki: gleznotāja un
grafiķe Agita Zālīte, gleznotāji Indra Blaua,
Vita Vīksne, Una Leitāne un Raits Tikums,
vides māksliniece Maija Avota, stikla māksliniece Laura Rostoka, tekstilmāksliniece Ieva
Vanaga, dizaineres Ārija Bērze un Dace Andersone, datorgrafiķe Iveta Bambere.
Izstāde
apskatāma
darbdienās
no
plkst.10.00 līdz 20.00, sestdienās no
plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas.
l 4.novembrī plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks grupas
„Rāmi riti” meditatīvs etnomūzikas
koncerts „Saules rīti – Dieva rīti”.
Muzikālās apvienības „Rāmi riti” mūzikā
savijas skaistākās dainas par Sauli, Laimu, Dievu, Māru, Austras koku, par cilvēkiem, dzīves gājumu, mūsu zemi un latvisko dievsajūtu, vedot klausītāju iekšējā
ceļojumā pie sevis.

Meditatīvo skanējumu rada katra grupas
dalībnieka spēlētais instruments, izteiksme mūzikā un iekšējā dzirksts, kā arī
dziedinošā 432 Hz frekvence, kurā dziesmas tiek atskaņotas.
Koncertā piedalās: Inese Kozuliņa (balss,
kokle, taustiņi), Arnolds Kārklis (ģitāra,
balss), Ansis Jansons (kokle), Mārtiņš Miļevskis (perkusijas, balss), Alisa Klimanska
(flauta) un Līva Gaile (balss, stabule).
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro. Skolēniem
un pensionāriem – 50% atlaide.
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
10% atlaide (ar vienu ID karti – divas biļetes
ar atlaidi).
l 12.novembrī plkst.15.00 Siguldas
1.pamatskolā notiks pūtēju orķestru
koncerts „Rudens dabā, mūzikā, Siguldā”.
Koncertā piedalīsies Inčukalna Tautas nama pūtēju orķestris (diriģents
Vitalis Ķikusts), Salaspils kultūras
nama „Enerģētiķis” pūtēju orķestris
„Salaspils” (diriģents Laimonis Paukšte), Līgatnes pūtēju orķestris (diriģents
Anatolijs Terentjevs), Siguldas novada
Kultūras centra pūtēju orķestris „Absolventi” (diriģents Andris Muižnieks),
Siguldas jauniešu pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (diriģenti Elmārs Rudzītis un
Arnis Šmitiņš), Siguldas pagasta pūtēju
orķestris (diriģents Gintis Kalniņš).
Ieejas maksa – 1 eiro.

l 13.novembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks koncerts „Pēteris Vasks ielūdz. Rudens.
Sigulda.”.
Sadarbībā ar bezpeļņas organizāciju „Pētera Vaska fonds” un Valsts kultūrkapitāla fondu Siguldas Mākslu skola „Baltais
Flīģelis” uzņems vienus no izcilākajiem
Latvijas mūziķiem – Latvijas Nacionālās
operas un baleta solisti Ingu Šļubovsku,
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
vijoļu grupas koncertmeistaru Sandi
Šteinbergu, lai iepriecinātu klausītājus
ar latviešu kamermūzikas skaņdarbiem
un diviem nesen pirmatskaņotiem jaundarbiem – Viļņa Šmīdberga „Trīs dziesmas Kunga godam” un Platona Buravicka
„Eņģeļa skatiens”. Pie klavierēm – profesors Jānis Maļeckis.
Koncertā tiks atskaņoti arī Pētera Vaska, Jāzepa Mediņa un Ērika Ešenvalda kamermūzikas skaņdarbi. Skaņdarbs „Trīs dziesmas
Kunga godam” iekļauts arī „Pētera Vaska
fonda” pirmajā jaundarbu diskā, kurš klajā
nāks šā gada nogalē.
Ieeja – bez maksas.
l 21.novembrī plkst.19.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā būs skatāma
„Pannas Teātra” stāvizrāde (stand-up) –
komēdija „Mačo”.
Izrādes režisors ir Juris Rijnieks, autore –
Aiva Birbele. Galvenajā lomā iejutīsies aktieri Ivars Kļavinskis vai Ainārs Ančevskis.

„Vai dzīve ir kļuvusi sievišķīga un vīrieši arī?
Kā tas ir – būt īstam vecim un īstam vīrietim? Kāds ir īsts vīrietis šodien?” Atbildes uz
šiem jautājumiem izrādes autore Aiva Birbele meklējusi caur sievietes priekšstatiem.
Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro.
l 25.novembrī plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” būs skatāma
horeogrāfes Kristīnes Brīniņas dokumentālās dejas monoizrāde „I am
a really shy person” („Esmu ļoti kautrīgs cilvēks”).
Ideja dejas izrādei radusies, iedvesmojoties
no diriģenta Andra Nelsona, vērojot viņu
darbībā un klausoties intervijas. Horeogrāfi dziļi aizkustinājusi mākslinieka atklātība, vienkāršība un mīlestība pret to,
ko viņš dara. Ar teksta, mūzikas, ķermeņa valodas un fantāzijas starpniecību horeogrāfe centīsies iemiesoties apbrīnotajā
māksliniekā ar cerību tajā saskatīt sevi.
Domājot par diriģenta un orķestra attiecībām, Kristīne Brīniņa vēlas, lai izrāde ir
ne tikai personīgs stāsts, bet lai tā ir arī
aicinājums skatītājiem pievērst uzmanību
kustībām un darbībām, ko mēs izpildām
ikdienā un kādu „skanējumu” tās rada
sabiedrībā un notikumos ap mums. Idejas
autore, horeogrāfe un izpildītāja – Kristīne
Brīniņa, producents – „Pigeon-Bridge”.
Biļetes cena – 10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide.

IZGLĪTĪBA

06 | Oktobris, 2017

Interešu izglītības nodarbības
Siguldas novada izglītības iestādēs
Programmas nosaukums,
Maksa mēnesī
Nodarbību laiks
īstenotājs
Bērnudārzs „Pasaciņa” (tālruņa numurs 66118642, e-pasta adrese pasacina@sigulda.lv)
Tautas dejas bērniem
vecumā no diviem līdz
10 eiro
Pirmdienās un ceturtdienās
septiņiem gadiem
S.Parfenkova
Angļu valoda. SIA „Hello”
12 eiro
Otrdienās un ceturtdienās
Lego robotikas grupas
„Tehnoprātnieks”
Trešdienās plkst.16.00–16.45
bērniem vecumā no pieciem
28 eiro
un plkst.17.00–17.45
līdz septiņiem gadiem
Bērnu centrs „Kā mājās”
Bērnudārzs „Pīlādzītis” (tālruņa numurs 67971466, e-pasta adrese maija.berga@sigulda.lv)
Viens bērns
(astoņas
nodarbības) –
Angļu valodas nodarbības
13 eiro,
bērniem vecumā no četriem
viens bērns
Pirmdienās un trešdienās plkst.15.10–16.30
līdz septiņiem gadiem
(četras
I.Krilovska
nodarbības) –
6,50 eiro,
dvīņiem –
6,50 eiro
Viens bērns –
Tautas deju
15 eiro, divi
un rotaļdeju pulciņš
bērni – 22 eiro
bērniem vecumā
Otrdienās un ceturtdienās plkst.15.10–17.15
vai par katru
no trim līdz septiņiem gadiem
nodarbību
SIA „Eņģeļu dejas”
3,50 eiro
Lego robotikas grupa
„Tehnoprātnieks”
bērniem vecumā no pieciem
28 eiro
Piektdienās plkst.16.45–17.30
līdz septiņiem gadiem
Bērnu centrs „Kā mājās”
Bērnudārzs „Ieviņa” (tālruņa numurs 67704026, e-pasta adrese ievina@sigulda.lv)
Angļu valoda
12 eiro
Pirmdienās un trešdienās plkst.15.10–17.00
SIA „Hello”
Lego robotikas grupa
„Tehnoprātnieks”
bērniem vecumā no pieciem
28 eiro
Ceturtdienās plkst.16.15–17.00
līdz septiņiem gadiem
Bērnu centrs „Kā mājās”
Mūzikas pamatu apguve
10 eiro
Piektdienās plkst.15.20–17.30
Bērnudārzs „Ābelīte” (tālruņa numurs 67971158, e-pasta adrese abelite@sigulda.lv)
Angļu valoda
12 eiro
Pirmdienās un ceturtdienās plkst.15.00–17.00
SIA „Hello”
Ansamblis
„Mūzika bērniem
vecumā no pieciem
10 eiro
Trešdienās un piektdienās plkst.15.00–17.00
līdz septiņiem gadiem”
A.Petrikas
Lego robotikas grupa
„Tehnoprātnieks”
bērniem vecumā no pieciem
28 eiro
Otrdienās plkst.15.00–15.45
līdz septiņiem gadiem
Bērnu centrs „Kā mājās”
Latviešu rotaļa un rotaļa dejā
SIA „Līgas deju varavīksne”

24 eiro

Otrdienās un ceturtdienās plkst.15.00–18.30

Bērnudārzs „Tornīši” (tālruņa numurs 63511789, e-pasta adrese indra.podzina@sigulda.lv)
„Zīmētprieks” –
zīmēšana, gleznošana,
līmēšana bērniem
15 eiro
Otrdienās no plkst.16.00
no trīs gadu vecuma
B.Leitena
Vokālās mūzikas
nodarbības – dziedāšana,
Pirmdienās, trešdienās plkst.15.20–15.50 (2–3 gadi),
ritma sajūtas attīstīšana,
15 eiro
plkst.16.00–16.30 (3–4 gadi),
koncertēšana
plkst.16.35–17.05 (4–5 gadi)
S.Sīle
Bērnudārzs „Saulīte” (tālruņa numurs 67976177, e-pasta adrese evija.grava@sigulda.lv)
Lego robotikas grupas
„Tehnoprātnieks”
Pirmdienās plkst.16.10–16.55
bērniem vecumā no pieciem
28 eiro
un plkst.17.10–17.55
līdz septiņiem gadiem
Bērnu centrs „Kā mājās”
Angļu valoda
12 eiro
Otrdienās un ceturtdienās plkst.16.10–17.00
SIA „Hello”
Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa
(tālruņa numurs 67970235, e-pasta adrese allazu.pamatskola@sigulda.lv)
Lego robotikas grupa
„Tehnoprātnieks”
bērniem vecumā no pieciem
līdz deviņiem gadiem
Bērnu centrs „Kā mājās”

28 eiro

Piektdienās plkst.15.30–16.15

Siguldas Valsts ģimnāzija (tālruņa numurs 67971461, e-pasta adrese svg@sigulda.lv)
7.–9.klašu zēni (N.Šulte) otrdienās
un ceturtdienās plkst.16.30–19.30
Volejbola pulciņš
Bez maksas
10.–12.klašu meitenes un zēni,
7.–9.klašu meitenes (A.Dolženko) pirmdienās,
trešdienās un piektdienās plkst.17.00–20.00
7.klase pirmdienās un trešdienās plkst.17.30–18.30
8.–9.klase pirmdienās un trešdienās
Deju kolektīvs „Vizbulīte”
Bez maksas
plkst.18.30–19.30
I.Ozoliņa, koncertmeistare S.Ilvasa
10.–12.klase pirmdienās un trešdienās
plkst.19.30–22.00
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” otrdienās
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”
un ceturtdienās plkst.13.30–19.00
Bez maksas
E.Rudzītis, A.Šmitiņš
Siguldas Valsts ģimnāzijā trešdienās
plkst.18.00–20.00, pirmdienās plkst.13.30–15.50
Šaha pulciņš
Bez maksas
Ceturtdienās plkst.14.00–16.30
S.Harlinska
Siguldas Sporta skola (tālruņa numurs 29427341, e-pasta adrese sportaskola@sigulda.lv)
Vispārējā fiziskā sagatavošana
A.Fridrihsone

10 eiro

Siguldas Sporta centrā pirmdienās, trešdienās un
piektdienās plkst.15.00–16.00

Siguldas Sporta centrā, A.Fridrihsone
(tālruņa numurs 26434461):
otrdienās un ceturtdienās plkst.15.00–18.00
Peldēšana
15 eiro
Siguldas Sporta centrā, D.Jankauska
(tālruņa numurs 26703861):
trešdienās un piektdienās plkst.16.00–18.00
Allažu pamatskola (tālruņa numurs 67970954, e-pasta adrese allazu.pamatskola@sigulda.lv)
Pirmdienās 2.–4.klases plkst.12.40–13.20,
4.–5.klases plkst.13.30–14.20,
6.–9.klases plkst.14.20–18.00
Tautas dejas
Otrdienās 1.–3.klases plkst.12.40–13.20,
Bez maksas
I.Šime
4.–5.klase plkst.13.30–17.00
Ceturtdienās 2.–4.klases plkst.12.40–13.20,
4.–5.klases plkst.13.30–14.20,
6.–9.klases plkst.14.20–18.00
Piektdienās 1.–2.klases plkst.12.20–13.00,
Vokālais ansamblis
Bez maksas
3.–5.klases plkst.13.00–15.00,
I.Kalviša
6.–9.klases plkst.15.00–16.20
Trešdienās 1.–2.klases plkst.12.40–13.20,
Basketbols
3.–9.klases plkst.14.15–15.05
Bez maksas
A.Labrence
Piektdienās 1.klase plkst.11.20–12.00,
2.–9.klases plkst.14.00–14.50
Vizuālās mākslas
Bez maksas
Otrdienās plkst.15.30–17.30
un rokdarbu pulciņš. G.Pētersone
Keramika
Pirmdienās 1.klase plkst.12.40–13.20
Bez maksas
A.Lubgane
Trešdienās plkst.12.40–15.00
Mores pamatskola (tālruņa numurs 64147217, e-pasta adrese mores.skola@sigulda.lv)
Vizuālās mākslas pulciņš
Trešdienās 1.–4.klases plkst.14.45–15.25,
Bez maksas
G.Pētersone
5.–9.klases plkst.15.30–16.10
Pirmdienās 1.–4.klases plkst.13.20–14.00,
Rokdarbu pulciņš. G.Pētersone
Bez maksas
5.–9.klases plkst.15.30–16.10
Radošā darbnīca
Pirmdienās 1.–6.klases plkst.13.20–14.00
Bez maksas
„Mēs paši sev”. M.Matveja
un plkst.14.05–14.45
Trešdienās 1.–2.klases plkst.13.55–14.35,
Sporta pulciņš
Bez maksas
3.–4.klases plkst.14.45–15.25,
K.Grīnbergs
5.–9.klases plkst.15.30–16.10
Kokapstrādes pulciņš
Otrdienās 1.–4.klases plkst.14.40–15.20,
Bez maksas
G.Rozītis
5.–9.klases plkst.15.30–16.10
Ritmikas pulciņš „Dzērvenīte”
Otrdienās 1.–4.klases plkst.14.40–15.20
Bez maksas
S.Laizāne
un plkst.15.25–16.05
Popgrupa
Trešdienās 1.–9.klases plkst.14.45–15.25
Bez maksas
M.Ādamsone
un plkst.15.30–16.10
*Matemātikas pulciņš
Otrdienās 1.–6.klases plkst.13.55–14.35
Bez maksas
„Domā un rēķini”. I.Saulīte
un plkst.14.40–15.20
*Ķīmijas/dabas pulciņš
Ceturtdienās 4.–9.klases plkst.14.45–15.25
„Brīnumu laboratorija”
Bez maksas
un plkst.15.30–16.10
M.Matveja
*Ģeogrāfijas/valodas pulciņš
„Ceļojumu firma”
Bez maksas
Otrdienās 4.–9.klases plkst.15.30–16.10
M.Matveja
*Debašu pulciņš. S.Irša
Bez maksas
Piektdienās 5.–9.klases plkst.14.45–15.25
Jaunsardzes pulciņš
Bez maksas
Otrdienās 4.–9.klasei plkst.15.00–16.00
A.Ansviesulis
* Pulciņi tiek īstenoti VISC projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros

Siguldas novada Jaunrades centrs (tālruņa numurs 67972434, e-pasta adrese ilze.sulte@sigulda.lv)
Praktiskā elektronika
Bez maksas
Pirmdienās un trešdienās plkst.16.30–20.00
E.Bajaruns
Alfrēda lidmodelistu skola
Piektdienās plkst.17.00–19.00,
Bez maksas
A.Dubaņēvičs
sestdienās plkst.9.00–12.00
Keramikas pulciņš „Pika”
Bez maksas
Trešdienās un piektdienās plkst.13.00–17.30
B.Kupča
Radošo darbu studija „Rotas”
Bez maksas
Otrdienās plkst.14.00–18.00
B.Kupča
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Lego robotika. J.Miglinieks
Mehatronika. E.Bajaruns
Jauno makšķernieku pulciņš
A.Stiglics
Kokdarbnīca. Ē.Pastars
Motodarbnīca. Dz.Vilciņš
Tekstilmākslas studija. I.Vanaga
Pašgatavota papīra darbnīca
Z.Ceske
Smilšu mākslas pulciņš
E.Gaigalnieks
Vides pulciņš. D.Bojāre
Gleznošanas studija jauniešiem
E.Gaigalnieks
Sporta bridžs. K.Rubins
Kokles spēle. A.Auziņa
Integrētā svešvaloda
V.Z.Ozola, A.Čivča
Pirmsskolas izglītības grupa
„Kastanītis”
Brīvā laika pavadīšanas centrs
„Ideju namiņš”
Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”

Bez maksas
Bez maksas

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Otrdienās un ceturtdienās plkst.16.15–19.15
Katru otro sestdienu plkst.11.00–15.00
Otrdienās plkst.15.00–17.00,
ceturtdienās plkst.16.30 (Jūdažos)
Otrdienās un ceturtdienās plkst.16.00–18.00
Otrdienās un ceturtdienās plkst.18.00–20.00
Pirmdienās un otrdienās plkst.15.00–17.00

Bez maksas

Ceturtdienās plkst.15.30–17.40

Bez maksas

Otrdienās un ceturtdienās plkst.14.00–15.30

Bez maksas

Bez maksas

Ceturtdienās plkst.15.15–17.30

Bez maksas

Otrdienās un ceturtdienās plkst.16.00–18.00

Bez maksas
Bez maksas

Trešdienās plkst.18.30–20.30
Pirmdienās plkst.13.00–14.30
Otrdienās plkst.10.20 (piecus gadus vecie bērni),
plkst.12.40 (sešus gadus vecie bērni),
trešdienās plkst.9.00 (piecus gadus vecie bērni),
plkst.10.00 (sešus gadus vecie bērni)
Pirmdienās, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās plkst.9.00–14.00

8 eiro
Bez maksas
Bez maksas

Katru darbdienu plkst.12.30–19.00

Bez maksas

Katru darbdienu plkst.11.00–19.00

Siguldas 1.pamatskola (tālruņa numurs 67973800, e-pasta adrese 1.pamatskola@sigulda.lv)
1.klase pirmdienās plkst.12.45–13.35,
otrdienās plkst.12.45–13.30
2.klase (mazie) otrdienās plkst.14.30–15.10,
trešdienās plkst.13.35–14.15
2.klase (lielie) pirmdienās plkst.14.30–15.10,
trešdienās plkst.12.45–13.25
3.klase (mazie) pirmdienās plkst.15.10–16.00,
trešdienās plkst.14.15–15.00
3.klase (lielie) otrdienās plkst.15.10–16.00,
trešdienās plkst.11.35–12.15
Tautas deju kolektīvs
4.klase pirmdienās plkst.13.35–14.30,
„Purenīte”
Bez maksas
otrdienās plkst.13.35–14.30
Dz.Fogele
5.klase otrdienās plkst.16.00–17.00,
trešdienās plkst.15.00–16.00
6.klase pirmdienās plkst.16.00–17.00,
trešdienās plkst.15.50–17.00
7.klase pirmdienās plkst.17.00–18.00,
trešdienās plkst.17.00–18.00
8.klase otrdienās plkst.17.00–18.00,
trešdienās plkst.18.00–19.00
9.klase pirmdienās plkst.18.00–19.00,
otrdienās plkst.18.00–19.00
Iesācēji otrdienās un piektdienās plkst.8.05–8.45
Spāņu valoda
Bez maksas
2.gads pirmdienās un ceturtdienās
L.Bogdane
plkst.14.20–15.00
Ekonomika. J.Stepiņš
Bez maksas
5.–8.klase ceturtdienās plkst.14.20–15.40
Matemātika. V.Priedīte
Bez maksas
6.–8.klase pirmdienās plkst.14.20–15.40
Ceturtdienās 1.–2.klasei plkst.13.35–14.15,
Aerobika. L.Namiķe
Bez maksas
2.–4.klasei plkst.14.20–15.00
un 5.–9.klasei plkst.15.00–16.00
3.klase trešdienās plkst.12.45–13.25
Tautas bumba
4.–5.klases zēni trešdienās plkst.13.35–15.00
Bez maksas
D.Meirāne
4.–5.klases meitenes ceturtdienās
plkst.13.35–15.00
Zīmēšana
1.klase ceturtdienās plkst.12.45–13.25
Bez maksas
D.Melbārde
2.–6.klase ceturtdienās plkst.13.35–15.00
Amatniecība. M.Kosolapova
Bez maksas
5.–8.klase pirmdienās plkst.14.20–16.20
Zēnu koris. E.Rozena
Bez maksas
2.–6.klase otrdienās un piektdienās plkst.8.05–8.45
Meiteņu koris. E.Rozena
Bez maksas
5.–9.klase pirmdienās un ceturtdienās plkst.13.35–14.15
2.–4.klašu koris. I.Jansone
Bez maksas
Otrdienās un piektdienās plkst.8.05–8.45
Ansamblis. I.Jansone
Bez maksas
1.– 2.klase piektdienās plkst.12.45–13.25
Kulinārija. A.Indriksone
Bez maksas
5.–7.klase pirmdienās plkst.14.20–15.40
Šahs. A.Mihailovs
Bez maksas
1.–6.klase otrdienās plkst.17.00–18.30
Bridžs. K.Rubins
Bez maksas
4.–9.klase trešdienās plkst.14.20–16.00
SIA „Hello”
1.klasēm trešdienās un piektdienās
angļu valodas nodarbības
18 eiro
2.klasēm pirmdienās un ceturtdienās
L.Bogdāne
3.klasēm otrdienās un ceturtdienās
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” (tālruņa numurs 67971578, 22005612, e-pasta adrese skola@baltaisfligelis.lv)
Mini studija mākslā bērniem
Pirmdienās un trešdienās plkst.13.00–14.00,
vecumā no četriem līdz
Tiks precizēts
otrdienās plkst.17.15–18.15,
septiņiem gadiem divas reizes
piektdienās plkst.15.45–16.45
nedēļā. D.Andersone
Mini mini studija mākslā
bērniem vecumā no trim līdz
Tiks precizēts
Pirmdienās plkst.17.15–18.15
pieciem gadiem. I.Blaua
Vispusīgas attīstības studija
bērniem vecumā no sešiem
Otrdienās plkst.15.45–17.55,
Tiks precizēts
līdz astoņiem gadiem
ceturtdienās plkst.16.30–17.55
R.Lankovska
Mūzikas apmācības
Nodarbības notiek individuāli
Tiks precizēts
bērniem un jauniešiem
40, 30 vai 20 minūtes nedēļā
Siguldas Jauniešu
Bez maksas
Pirmdienās un trešdienās plkst.17.15–18.55
kamerorķestris. P.Plūme
5.–9.klašu koris. S.Vītoliņa
Bez maksas
Otrdienās un ceturtdienās plkst.15.45–17.10
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”
Bez maksas
Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.25
Deju studija „Sidrabiņš”
bērniem vecumā no trim
Tiks precizēts
Otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00
līdz pieciem gadiem. E.Lapa

Baleta studija bērniem
vecumā no pieciem līdz
Tiks precizēts
Otrdienās un ceturtdienās plkst.18.00
septiņiem gadiem. E.Lapa
Teātra studija bērniem
un jauniešiem vecumā
Tiks precizēts
Trešdienās un piektdienās plkst.16.00–18.45
no 10 līdz 18 gadiem
Ā.Stūrniece-Liepiņa
Siguldas pilsētas vidusskola (tālruņa numurs 67972419, 67974019, e-pasta adrese spv@sigulda.lv)
3.–4.klašu koris un 3.–4.klašu
vokālais ansamblis „Apelsīns”
Ceturtdienās plkst.12.50–13.30 (koris),
Bez maksas
L.Trupavniece, koncertmeistare
plkst.13.40–14.20 (ansamblis)
L.Nikolavska-Putniņa
Sporta spēles 3.–4.klašu
Bez maksas
Pirmdienās un piektdienās plkst.13.40–15.00
skolēniem. A.Fridrihsone
Papīra dizaina pulciņš 4.klasei
Bez maksas
Pirmdienās plkst.14.00–15.30
I.Krūzīte
Vizuālās mākslas pulciņš
1.klasēm otrdienās plkst.13.50–14.50
1.–4.klašu skolēniem
Bez maksas
3.–4.klasei trešdienās plkst.13.50–15.20
R.Kaša
2.klasei ceturtdienās plkst.13.50–15.20
Ansamblis 3.–4.klasei. B.Pastare
Bez maksas
Pirmdienās plkst.13.40–14.20
Lasītāju klubiņš 1.–2.klasei
Bez maksas
Ceturtdienās plkst.14.00–14.40
V.Bērziņa
Sporta spēles 7.–12.klasei
Bez maksas
Otrdienās un ceturtdienās plkst.14.30–15.10
A.Lelis
Pirmdienās un trešdienās 1.klasei
plkst.14.00–15.00, 2.klasei plkst.15.00–16.15,
5.klasei plkst.16.15–17.30,
Deju kolektīvs „Vizbulīte”
7.–9.klasei (C grupa) plkst.17.30–19.00,
I.Ozoliņa, L.Dombrovska,
Bez maksas
10.–12.klasei (B grupa) plkst.19.00–21.00
koncertmeistare S.Ilvasa
Otrdienās un ceturtdienās 3.klasei (B)
plkst.14.00–15.00 (deju zāle), 3.klasei (A)
plkst.14.00–15.00 (aktu zāle), 4.klasei
plkst.15.00–16.00, 6.klasei plkst.17.30–19.00
Koris 5.–7.klašu skolēniem
Ceturtdienās plkst.8.10–8.50 A.Kronvalda ielā,
Bez maksas
I.Ozoliņa
skolas zālē, piektdienās plkst.13.40–14.20
Ansamblis 5.klasei, 8.–10.klasēm
Otrdienās 5.klasei plkst.14.30–15.10
Bez maksas
I.Ozoliņa
Piektdienās 8.–10.klasēm plkst.14.30–15.10
Otrdienās 4.klasei plkst.14.00–14.40 (I.Gaile)
Trešdienās 3.klasei plkst.14.00–14.40 (V.Tetere)
Angļu valodas pulciņš
Bez maksas
Ceturtdienās 2.klasei plkst.14.00–14.40 (V.Tetere),
1.klasei plkst.14.00–14.40 (I.Gaile)
Gardēžu klubiņš 5.–6.klasēm
Bez maksas
Otrdienās plkst.14.30–16.00
3D modelēšana 5.–9.klasēm
Bez maksas
Piektdienās plkst.13.40–14.20
Programmēšana 5.–9.klasēm
Bez maksas
Piektdienās plkst.14.30–15.10
Dabaszinību pulciņš 5.–7.klasēm
Bez maksas
Otrdienās plkst.13.40–14.20
Laurenču sākumskola (tālruņa numurs 67347920, e-pasta adrese laurencuskola@sigulda.lv)
Dabaszinību pulciņš 1.–2.klasēm
D.Bojāre
Dabaszinību pulciņš 4.–6.klasei
M.Alberte-Hartmane
Vingrošana pēc
„Body ART KIDS” programmas
A.Kalviņa

10 eiro
10 eiro
Bez maksas

Sports
P.L.Popa

Bez maksas

Koris 1.klašu
meitenēm un zēniem
K.Eglīte

Bez maksas

Dziedāšana – ansamblis. K.Eglīte
Dziedāšana – dueti
K.Eglīte
Dziedāšana – solo. K.Eglīte

10 eiro
10 eiro
10 eiro

Otrdienās 1.–2.klasēm plkst.15.20–16.50
Ceturtdienās 1.klasēm plkst.13.30–15.00
Trešdienās plkst.15.20–16.50
Pirmdienās 1.klasēm, otrdienās 2.klasēm,
trešdienās 3.klasēm,
ceturtdienās 4.klasēm plkst.15.20–16.00
Pirmdienās 2.klasēm plkst.16.10–17.40
Otrdienās 3.klasēm plkst.15.20–16.50,
4.klasēm plkst.17.00–18.30
Trešdienās 5.–6.klasēm plkst.17.00–18.30
Ceturtdienās jebkura klase plkst.17.00–18.30
Piektdienās 1.klasēm plkst.15.20–16.50
Otrdienās koris 1.klasēm plkst.14.20–15.00, zēniem
plkst.15.20–16.00, meitenēm plkst.16.10–16.50
Ceturtdienās koris zēniem plkst.15.20–16.00,
meitenēm plkst.16.10–16.50
Trešdienās un piektdienās plkst.15.20–16.00
Trešdienās un piektdienās plkst.14.20–14.40,
plkst.16.10–16.50, plkst.17.00–17.40
Trešdienās un piektdienās plkst.14.40–15.00
Pirmdienās pa klašu grupām plkst.14.20–18.20
Otrdienās pa klašu grupām
plkst.13.30–14.10, plkst.17.00–18.20
Ceturtdienās pa klašu grupām plkst.13.40–15.00,
plkst.17.00–18.20
Pirmdienās un trešdienās 1.klases
plkst.14.20–15.00
Pirmdienās un trešdienās 2.–3.klases
plkst.15.20–16.00
Pirmdienās un trešdienās 4.–5.klases
plkst.16.10–17.40
Trešdienās 4.klases plkst.15.20–16.00,
2.klases plkst.16.10–16.50
Ceturtdienās 1.klases plkst.14.20–15.00,
5.–6.klases plkst.15.20–16.00, 3.klases plkst.16.10–16.50
Pirmdienās plkst.15.20–16.00 un plkst.16.10–16.50

Taustiņi
K.Eglīte

10 eiro

Tautas dejas
I.Roķe

Bez maksas

Teātris
G.Suhanova

10 eiro

Multimediji 3.–6.klasēm. S.Lapiņa

10 eiro

Programmēšana
M.Zinbergs

10 eiro

Piektdienās 5.–6.klasēm plkst.15.20–16.50
Piektdienās 1.–4.klasēm plkst.17.00–17.40
Piektdienās 1.–4.klasēm plkst.17.50–18.30

Šahs 3.–6.klasei. G.Kanbergs
Matemātika 4.–6.klasei. D.Judze

10 eiro
10 eiro

Otrdienās plkst.15.20–16.50
Otrdienās plkst.15.20–16.50

Angļu valoda 4.–6.klasei
E.Rumba

10 eiro

Trešdienās plkst.15.20–16.50

Perkusijas
R.Gromovs

10 eiro

Trešdienās un piektdienās plkst.15.20–16.50,
plkst.17.00–18.30

Ģitāra
D.Žore

10 eiro

Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās
plkst.15.20–16.50, plkst.17.00–18.30
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Līdz 11.11.

Kultūra
04.11.

07.11.
09.11.
10.11.
10.11.
11.11.
11.11.
11.11.
11.11.
11.11.
12.11.
13.11.
13.11.
14.11.
14.11.–
17.11.
14.11.
16.11.
16.11.
16.11.
17.11.
18.11.
18.11.
18.11.

21.11.
25.11.
30.11.

plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „Rāmi riti” meditatīvs etnomūzikas koncerts „Saules rīti – Dieva rīti”.
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro; skolēniem un pensionāriem – 50% atlaide;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 10% atlaide
(ar vienu ID karti – divas biļetes ar atlaidi)
plkst.10.00 Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskais pasākums bērnudārza bērniem „Tārpiņa ceļojums bibliotēkā!”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Rīgas Teikas vidusskolas jauniešu teātra izrāde „Tēvi un dēli”. Ieejas maksa – 1,50 eiro
plkst.16.00 koncertzāles „Baltais Flīģelis” izstāžu zālē
Grafiķes Ināras Garklāvas izstādes atklāšana. Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Siguldas Absolventu orķestris un Andris Muižnieks ielūdz uz vieglās mūzikas vakaru.
Ieeja – bez maksas
no plkst.14.30 līdz 16.00 Turaidas muzejrezervātā
Gadskārtu ieražu svētki – Mārtiņdiena. Ieejas maksa no 0,70 līdz 3 eiro
plkst.15.00 Allažu pamatskolas sporta laukumā
Lāčplēša dienas aktivitātes – Zemessardzes 19.bataljona tehnikas un ekipējuma
demonstrējumi, būs iespēja baudīt lauku virtuves spēka putru. Dalība – bez maksas
plkst.16.00 Allažos
Lāpu gājiens no Allažu pamatskolas līdz Allažu pagasta pārvaldei
plkst.18.00 Siguldas Svētku laukumā
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no Svētku laukuma līdz Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumam
plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
Svētku balle kopā ar grupu ,,Baltie lāči”. Sniega, burbuļu un lāzeršovs.
Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 28309186.
Ieejas maksa – 8,50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro
plkst.15.00 Siguldas 1.pamatskolā
Pūtēju orķestru koncerts „Rudens dabā, mūzikā, Siguldā”. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.10.00 Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Rīta stundas lasījumi Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros „Salas Ziemeļvalstīs”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Koncerts „Pēteris Vasks ielūdz. Rudens. Sigulda.” Ieeja – bez maksas
plkst.10.00 Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Rīta stundas lasījumi Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros „Salas Ziemeļvalstīs”.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Rīta stundas lasījumi Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros „Salas Ziemeļvalstīs”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Krēslas stundas lasījumi Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros „Salas Ziemeļvalstīs”.
Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Somu literatūras lasījumi pie tējas tases. Pensionāru kopas tikšanās. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Jūdažu bibliotēkā
Rīta stundas lasījumi Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros „Salas Ziemeļvalstīs”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Latvijas valsts 99.gadadienai veltīts Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu
un pedagogu svētku koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Filma „Spricis Paegle. Atmiņas”. Sagaidot Latvijas simtgadi,
tapis videostāsts par Sprici Paegli – Latvijas valsts dibinātāju un pirmo tirdzniecības
un rūpniecības ministru. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Valsts svētku koncerts „Ar dzimteni dvēselē”. Uzstāsies Ingus Pētersons.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Goda diena, kurā tiks godināti nomināciju „Siguldas novada Gada cilvēks”
un „Siguldas novada Goda novadnieks” ieguvēji. Ieeja – bez maksas
plkst.22.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Balle kopā ar grupu „Zvaigžņu lietus”. Pasākums pie galdiņiem ar pašu
sarūpētu cienastu. Galdiņu rezervācija līdz 17.novembrim, zvanot uz tālruņa
numuru 26112886 vai rakstot uz e-pasta adresi terezija.leimane@sigulda.lv.
Ieejas maksa – 8,50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Stand-up komēdija „Mačo”. Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Horeogrāfes Kristīnes Brīniņas dokumentālās dejas monoizrāde
„I am a really shy person” (Esmu ļoti kautrīgs cilvēks).
Biļetes cena – 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Sadraudzības koncerts ar Rīgas 45.vidusskolas muzikālajiem kolektīviem.
Ieeja – bez maksas
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Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu zālē
Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstāde „Vasarnīca”.
Apskatāma darbdienās no plkst.10.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Mākslinieces Zandas Pučes izstāde „Sveicieni no Siguldas!”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Mārtiņdienai veltīta folkloras izstāde „Mārtiņš bija bagāts vīrs”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Vīrs, kurš pārtulkoja Bībeli”. Literātam, tulkotājam Ernstam Glikam – 365
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Ar piebaldzēna pamatīgumu”. Dramaturgam Paulam Putniņam – 80
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Izstāde „Pasakainā dzīve no bērnības”. Rakstniecei Astridai Lindgrēnei – 110
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā grāmatu izstāde par Latviju „Ir tikai viena Latvija”
Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Ceļojošā izstāde „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”.
Apskatāma no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotogrāfiju izstāde „Mūsu ziemeļu kaimiņi”
Allažu pagasta bibliotēkā
Somu literatūras izstāde „Mežu zeme Somija”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Tematiska izstāde „Vējā augušam kokam stipras saknes”
Koncertzāles „Baltais Flīģelis” izstāžu zālē
Grafiķes Ināras Garklāvas darbu izstāde
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde „Mana Latvija”
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Priekšzīmīgā dumpiniece”. Rakstniecei Astridai Lindgrēnei – 110
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā grāmatu izstāde „Iepazīsim Ziemeļvalstis un Ziemeļu salas”.
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Somijas bērnu autoru daiļrade”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde „Dzīvespriecīgi, sirsnīgi un vienmēr mīlēti – Astridas Lindgrēnes grāmatu varoņi”

28.11.
28.11.

plkst.8.30 pie Allažu Sporta centra
Bezmaksas ciguna nodarbība
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas spēka un kardio treniņš
plkst.10.00 pie Jūdažu Sabiedriskā centra
Bezmaksas ciguna nodarbība
plkst.10.00 pie Allažu Sporta centra
Bērnu sporta rīts
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U17. Sigulda–Ogre
plkst.13.00 Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U13 meitenes. Sigulda–Ogre
plkst.11.30 pie Mores pagasta Tautas nama
Bezmaksas ciguna nodarbība
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Siguldas novada skolu 2.klašu sporta pasākums „Lāčplēša diena”
plkst.19.30 Siguldas Sporta centrā
Latvijas Basketbola līgas trešā divīzija. Sigulda–Cēsis
plkst.9.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu futbolā C grupai
plkst.8.30 pie Allažu Sporta centra
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība
plkst.9.00 pie Siguldas Sporta centra
Bezmaksas nūjošanas nodarbība
plkst.10.00 pie Jūdažu Sabiedriskā centra
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U17. Sigulda–A.Kraukļa VEF
plkst.11.30 pie Mores pagasta Tautas nama
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība
plkst.10.00 Siguldas Svētku laukumā
Bezmaksas skriešanas nodarbība
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U16. Sigulda–Rēzeknes novads
plkst.14.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U17. Sigulda–Ventspils
plkst.19.30 Siguldas Sporta centrā
Latvijas Basketbola līgas trešā divīzija. Sigulda–„ViA”
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas spēka un kardio treniņš
plkst.9.00 pie Siguldas Sporta centra
Bezmaksas nūjošanas nodarbība
plkst.11.00 Siguldas Sporta centrā
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā bez ekipējuma
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu futbolā A un B grupām
plkst.19.30 Siguldas Sporta centrā
Latvijas Basketbola līgas trešā divīzija. Sigulda–„Dārtija”

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembrī
Nākamais izdevums 24.novembrī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums; iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis:
80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga Siguldas novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848, fakss 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 29 jaundzimušie – 14 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi: Denīze, Kristiāna, Eleonora, Katrīna, Kellia Dārta, Emīlija, Emma, Paula,
Sofija, Lukrēcija, Mia, Dārta, Rūta, Elisa Līva, Raivo, Lorens, Arnolds Rojs, Viesturs, Austris, Agris, Artūrs, Reinis, Dominiks Marsels, Otto, Karls, Teodors, Alens, Edžus, Roberts.
Reģistrētas 20 laulības, no tām septiņas baznīcā.

