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Siguldā valsts svētkos godina novadniekus
18. novembrī Siguldas pilsētas kultūras namā notika Latvijas
Republikas proklamēšanas 92. gadadienai veltīts Pateicības
pasākums un svētku koncerts “Svētku rakstu virpulī”, kurā
uzstājās Siguldas novada bērnu un jauniešu kolektīvi – 10. Vispārējo skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieki. Svinīgā
pasākuma laikā pašvaldības atzinības un pateicības saņēma
konkursu “Siguldas novada Gada cilvēks 2010”, “Sakoptākā vide
Siguldas novadā 2010”, “Gada labākais sētnieks 2010” laureāti,
kā arī Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogi un skolēni,
kultūras, sporta un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Apbalvojumus dažādās nominācijās kopumā saņēma 74 novadnieki.
“Šovakar esam satikušies,
lai kopīgi atzīmētu mūsu Latvijas valsts proklamēšanas
92. gadadienu. Paraugoties
uz 1918./1919. gada notikumiem, atceroties nesenos
1990./1991. gada notikumus un
šodien esot šeit, šajā valstī, mēs
varam teikt – Latvijas valsts rašanās un pastāvēšana nav bijusi
atkarīga no politiķu lēmumiem.
Šī valsts radās un pastāv, jo ir
tauta, kas tajā dzīvo, strādā, mīl
šo zemi un jūt šo valsti.
Un to saprast ir ļoti būtiski, lai katrs mēs sevī sajustu, ka
ikviens no mums ir nozīmīgs,
lai šī valsts varētu pastāvēt. Tādēļ es ticu, ka, tāpat kā pēdējo
turpat 100 gadu laikā, latviešu
tauta, mainoties pasaules politiskajām iekārtām, ir mācējusi
izkarot savu brīvību un pastāvēt par to, arī nākotnē latviešu
tauta, mainoties lietu kārtībai
pasaulē, mācēs pastāvēt par
savu valsti.
Ikdienā, šajā ātrajā dzīves
skrējienā, skrienot cits citam
pretī, neapstājamies, bet brīdī,
kad varam apstāties un iedomāties par savu valsti, cits citam
acīs skatoties, varam teikt: “Lai
cik grūti mums brīžiem būtu,
mums ir sava valsts, un tas ir
ļoti, ļoti, ļoti daudz.
Lai mums visiem pietiek
spēka, gudrības un ticības cīnīties par savu valsti un pastāvēt par to. Dievs svētī Latviju,”
atklājot Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltīto pasākumu, teica Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
atzinības rakstus un sudraba
goda nozīmītes pasniedza nomināciju “Siguldas novada Gada
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 23. novembris, 2010

cilvēks 2010” ieguvējiem, kurus
šogad anketēšanas laikā noteica
784 iedzīvotāji:
• “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” par ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstībā – Valdis Siļķe, par jaunu medicīnisko
pakalpojumu un Rehabilitācijas
nodaļas izveidi SIA “Rīgas rajona slimnīca”, Dzemdību nodaļas
saglabāšanu un veiksmīgu iestādes vadību (244 balsis);
• “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” par ieguldījumu
novada attīstībā – Dainis Dukurs, par novada infrastruktūras
uzlabošanu, investīcijām Bobsleja un kamaniņu trasē, kas
piesaista sportistus no visas
pasaules (306 balsis);
• “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” par ieguldījumu
novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā – Indra
Ozoliņa, par augstiem sasniegumiem 10. Vispārējos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
(243 balsis)
• “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” par ieguldījumu
Siguldas novada izglītības attīstībā – Vilnis Trupavnieks, par
veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē un
bērnu, jauniešu un pieaugušo
izglītošanā (187 balsis);
• “Siguldas novada Gada
cilvēki 2010” par ieguldījumu
Siguldas novada sabiedriskajā
dzīvē – Juris un Andris Šici,
Martins un Tomass Dukuri – Siguldas novada sportisti,
Vankūveras Ziemas Olimpisko
spēļu laureāti, par aktīvu līdzdalību Siguldas vārda popularizēšanā (340 balsu);
• “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” labdarībā – Māris Malcenieks, z/s “Bračas”
īpašnieks, par materiālo atbal-

Priekšsēdētājs Uģis Mitrevics apbalvoja Siguldas novada Gada cilvēkus 2010 - no kreisās: Daini Dukuru, Jāni
Turauski, Vilni Trupavnieku, Māri Malcenieku, Indru Ozoliņu, Aizsilnieku ģimeni, Valdi Siļķi. Gada cilvēku titulu
saņēma arī sporta olimpieši brāļi Dukuri un brāļi Šici
stu Zupas virtuvei, Allažu pamatskolai un aktīvu līdzdalību
Allažu pagasta sociālajā dzīvē
(214 balsis);
• “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā – Jānis Turauskis, par mūža ieguldījumu sporta attīstībā Siguldas
novadā (263 balsis);
• “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” lauksaimniecības
attīstībā – Aizsilnieku ģimene,
Allažu pagasta zemnieku saimniecība “Graudiņi”, par ieguldījumu piensaimniecības attīstībā un novada lauksaimniecībā
(186 balsis).
Par ieguldījumu mācību
procesā, teicamu pedagoģisko
darbu un aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē pašvaldības
atzinības saņēma novada pedagogi – Anita Ozola-Ozoliņa (PII
“Saulīte”), Ineta Žukovska (PII
“Pīlādzītis”), Olga Romanovska
(Siguldas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde), Ināra Paegle (Allažu pamatskola), Māra
Matveja (Mores pamatskola),
Edgars Ceske (Siguldas novada vidusskola), Vanda Priedīte
(Siguldas 1. pamatskola), Daina
Švalbe (Siguldas 1. pamatskola),

Aija Pošeika (Siguldas 3. pamatskola), Inta Ozoliņa (Siguldas
3. pamatskola), Vjačeslavs
Amosovs (Siguldas 2. vidusskola), Ināra Vimba (Siguldas
2. vidusskola), Ina Krūmiņa
(Siguldas Valsts ģimnāzija),
Ilze Koļesņikova (Siguldas
Valsts ģimnāzija), Iveta Celmiņa (Siguldas Valsts ģimnāzija),
Dace Viļumsone (Mākslu skola
“Baltais flīģelis”), Jānis Kronītis
(Mākslu skola “Baltais flīģelis”),
Aina Lonija Ziediņa (Siguldas
Sporta skola), Sandra Kondrāte
(Siguldas BJIC).
Pedagogus
jau
kopš
2003. gada sumina arī Swedbank pārstāvji – Siguldas Valsts
ģimnāzijas latviešu valodas
skolotāja Inta Janule saņēma
portatīvo datoru, bet Siguldas
3. pamatskolas jaunāko klašu
skolotāja Māra Taimiņa un Siguldas bērnu un jauniešu interešu centra direktore Sandra
Ķirule saņēma bankas sarūpētas
dāvanu kartes.
Par labiem un teicamiem
mācību rezultātiem, sasniegumiem olimpiādēs, mācību darbā un aktīvu līdzdalību skolas
sabiedriskajā dzīvē novada Domes atzinības saņēma novada

skolēni – Elīza Ilze Malceniece
(Allažu pamatskola), Kristiāna
Kļaviņa (Mores pamatskola),
Mairita Ločmele (Siguldas
novada vidusskola), Simona
Čeičiniece (Siguldas 1. pamatskola), Vita Krēsliņa (Siguldas
1. pamatskola), Edgars Daugulis
(Siguldas 3. pamatskola), Lote
Katrīna Cērpa (Siguldas 3. pamatskola), Anastasija Duba (Siguldas 2. vidusskola), Armands
Rudušs (Siguldas Valsts ģimnāzija), Marta Dieviņa (Siguldas Valsts ģimnāzija), Artūrs
Krišjānis Goba (Siguldas Valsts
ģimnāzija), Teodors Kerimovs
(Siguldas Valsts ģimnāzija), Deniss Komarovs (Mākslu skola
“Baltais flīģelis”), Edgars Straumanis (Siguldas Sporta skola).
Par ieguldījumu Siguldas
novada kultūras attīstībā pašvaldības pateicības saņēma:
• Allažu danču biedrības,
Allažu deju kolektīvu “Ķimelītis” un “Ķimenīte” vadītāja
Aelita Ziemele (par sabiedrības
iesaistīšanu Allažu kultūrvides
veidošanā un ieguldījumu finansējuma piesaistē);
• senioru dāmu deju kopas “Dāmītes” vadītāja Spodra
Nobeigums 7. lpp.
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Siguldas Novada
Ziņas
Samazināta ēdināšanas maksa novada
pašvaldības bērnudārzos

Notiks pašvaldības darbinieku
un iedzīvotāju tikšanās

Siguldas novada Domes
3. novembra sēdē pieņemts
lēmums no 1. decembra samazināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem pašvaldības pirmsskolas iestādēs. No
1. decembra trīsreizēja bērnu
ēdināšana pašvaldības bērnudārzos vecākiem izmaksās

No 23. līdz 25. novembrim
notiks vairākas novada iedzīvotāju tikšanās ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju
Uģi Mitrevicu un pašvaldības
darbiniekiem.

1,60 latus dienā, iepriekšējo
1,80 latu vietā.
“Domāju, šis samazinājums
būs nozīmīgs vairākām Siguldas novada ģimenēm, jo, lai
arī iespējamā ekonomija ir neliela, tomēr laikā, kad ģimeņu
budžets samazinās, esam raduši
iespēju nelielam ietaupījumam

mazo novadnieku vecākiem,”
skaidro Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Samazinātā ēdināšanas maksa attiecas uz četrām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm – “Ieviņa”, “Pīlādzītis”,
“Saulīte” un Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādi.

Noslēgusies lokālo tīklu ierīkošana novada skolās
Pagājušā gada decembrī Siguldas novada Dome parakstīja līgumu ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru par Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumu projektam “Siguldas novada izglītības
iestāžu informatizācija” (līguma
Nr. 2009/0308/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/587). Šobrīd ir noslēgušies lokālo tīklu ierīkošanas
darbi pašvaldību skolās, ko saskaņā ar pašvaldības iepirkuma
procedūru veica SIA “Komerccentrs DATI grupa”. Datoru un

multimediju aprīkojumi septiņām
Siguldas novada izglītības iestādēm tiks saņemti tiklīdz Valsts
izglītības attīstības aģentūra būs
pabeigusi iepirkuma procedūru.
Projekta ietvaros Siguldas
novada skolas tiks apgādātas ar
124 stacionārajiem un 12 portatīvajiem datoriem, kā arī 6 multimediju kabineta aprīkojumu
komplektiem – interaktīvajām
tāfelēm un projektoriem. Tiks
iekārtoti arī lokālie datortīkli.
Līdz ar to Siguldas 2. vidusskola,

Siguldas 1. pamatskola, Siguldas
3. pamatskola, Mores pamatskola, Siguldas novada vidusskola,
Siguldas Valsts ģimnāzija un Allažu pamatskola tiks nodrošināta
ar atbilstošu infrastruktūru, kas
veicinās plašāku un efektīvāku IT
izmantošanu izglītības iestādēs, tā
uzlabojot izglītības kvalitāti un
efektivitāti.
Projekta kopējās izmaksas ir
113 857 lati, no kuriem Eiropas
reģionālās attīstības fonds sedz
85 %, bet valsts budžets sedz
15 %. Siguldas novada budžeta
līdzfinansējums projekta īstenošanai nav nepieciešams.

Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju uzsāks pavasarī
Jau ziņots, ka sekmīgi uzsākta projekta “Siguldas pilsdrupu
rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai” realizācija (Vienošanās NR. Nr.L-PPA-09-002).

Pēc iepirkumu komisijas rūpīgas
piedāvājumu izvērtēšanas tika
pieņemts lēmums, ka projekta
ietvaros plānotos būvdarbus
Siguldas pilsdrupās veiks Pilnsabiedrība “IP BŪVE”, kura ak-

tīvu rekonstrukciju uzsāks līdz
ar pirmajām pavasara saulainajām dienām.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir
782 459,66 lati, no kuriem
83,79 % sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 13,21 %
sedz Siguldas novada Domes
budžets.

Siguldas novada Dome, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes 1.5.3.1. “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, aicina darbā vecāko
datortīkla administratoru (-i).
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā;
• teicamas latviešu valodas, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
• prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes prasmes;
• augsta atbildības izjūta un precizitāte.
Galvenie darba pienākumi:
• uzturēt darba kārtībā pašvaldības informācijas tehnoloģiju sistēmu un nodrošināt tās nepārtrauktu
un kvalitatīvu funkcionēšanu un attīstību;
• nodrošināt elektroniskās pārvaldes ieviešanu un darbību pašvaldībā;
• izveidot un uzturēt interneta vidi pašvaldībā;
• veidot pašvaldībai nepieciešamās programmatūras;
• veikt pašvaldības struktūrvienībās izmantoto datu bāžu pārraudzīšanu un administrēšanu;
• sniegt ierosinājumus par uzlabojumiem pašvaldības vietnes www.sigulda.lv un www.tourism.sigulda.lv
attīstībā, veikt vietnes administrēšanas sistēmas uzlabojumus, izveidot vietnes vajadzībām bannerus,
elektroniskās aptaujas anketas;
• apmācīt un konsultēt datortīkla lietotājus.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 30. novembrim uz e-pasta adresi dome@sigulda.lv vai pa
pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV 2150. Uzziņas pa tālruni 67970852.
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Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par novada ekonomisko
situāciju, sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, novada infrastruktūras sakārtošanu, siltumapgādes un
citiem jautājumiem. Novada Domes
priekšsēdētājs informēs par pašval-

dības 2011. gada prioritātēm, un
iedzīvotāji tiks aicināti izteikt ierosinājumus par nākamā gada budžeta
prioritātēm un nepieciešamajiem
uzlabojumiem

Tikšanās notiks:

• 23. novembrī plkst. 16.00
Mores pagasta pārvaldē;
• 24. novembrī plkst. 18.00
Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis”;
• 25. novembrī plkst. 17.30
Allažu pagasta pārvaldē.

Aicina piedalīties izglītības un
kultūras projektu konkursā
Līdz 1. decembrim Siguldas novada Domes Izglītības
un kultūras komiteja aicina
fiziskas un juridiskas personas piedalīties projektu konkursā un saņemt pašvaldības
finansējumu par izglītības un
kultūras aktivitātēm Siguldas
novadā 2011. gadā.
“Aicinām iesniegt Siguldas
novadam piemērotākos un atbilstošākos izglītības un kultūras
projektus, kas veicinātu kultūras un izglītības nozaru attīstību
un jaunrades procesus, Siguldas
novada kultūras un izglītības
kontaktu attīstību, inovatīvu un
starpnozaru projektu realizāciju,
norišu daudzveidību un kvalitāti
un vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai un

saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām,” stāsta Kultūras
pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.
Projekta pieteicējam, iesniedzot projektu konkursam,
saskaņā ar konkursa nolikumu
jānorāda projekta realizētājs,
detalizēta tāme, noteiktais realizācijas laiks, projekta mērķis un
uzdevumi, kā arī sasniedzamais
rezultāts. Projektiem nepieciešams saskaņojums ar iestādes
vai sabiedriskās organizācijas/
biedrības vadītāju.
Konkursam izglītības un
kultūras projekti iesniedzami
līdz 2010. gada 1. decembrim
Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3).
Informācija pieejama pa tālruni 26198322 vai e-pasta adresi
jolanta.borite@sigulda.lv.

Aicina ieteikt nosaukumu
bērnudārzam Lakstīgalas ielā
Līdz 26. novembrim Siguldas novada pašvaldība
aicina izteikt ierosinājumus
par Siguldas pilsētas pirmsskolas iestādes Lakstīgalas
ielā nosaukumu.
“Visām novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm
esam devuši skanīgus nosaukumus, tādēļ tika pieņemts lēmums
nosaukumu dot arī Siguldas
pilsētas vecākajam bērnudārzam – Siguldas pilsētas pirmsskolas iestādei Lakstīgalas ielā.
Veiksmīga pieredze mums šogad
bija iedzīvotāju sūtītās idejas un
publiskais balsojums par iesūtītajiem variantiem pirmsskolas
izglītības iestādei “Ieviņa”, tādēļ
aicinām arī šoreiz sabiedrību ie-

saistīties – sniegt savas ierosmes
un vēlāk nobalsot par bērnudārzam atbilstošāko nosaukumu,”
stāsta Siguldas novada domes
izpilddirektore Inese Zīle.
Iedzīvotāji ierosinājumus
Siguldas pilsētas pirmsskolas
iestādes (Lakstīgalas ielā 10)
nosaukumam var sūtīt līdz
26. novembrim uz e-pasta adresi
prese@sigulda.lv. Publiskā balsošana par bērnudārza nosaukumu notiks no 29. novembra
līdz 10. decembrim pašvaldības
vietnē www.sigulda.lv.
Siguldas novadā ir četras
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes – “Ieviņa”, “Pīlādzītis”, “Saulīte” un Siguldas
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 23. novembris, 2010

Siguldas Novada
Ziņas
Sigulda iesniedz 30 projektu “Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2014” programmai
Noslēdzies Rīgas Domes
Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcijas
izsludinātais projektu pieteikumu konkurss projekta
“Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” programmai. Sigulda kā oficiālais
partneris programmas veidošanai iesniedza 30 projektu.
Sadarbībai ar Siguldas novada Domes Kultūras pārvaldi
projektu sagatavošanā atsaucās gan valsts, gan pašvaldības iestādes, gan novada
organizācijas, biedrības un
iedzīvotāji.
Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte ir gandarīta
par Turaidas muzejrezervāta
un koncertzāles “Baltais flīģelis” aktīvo līdzdalību. Turaidas
muzejrezervāts projekta pieteikumos galveno akcentu liek
uz piedāvājumu Turaidas pils
800 gadu jubilejas sakarā, kura
tiks svinēta 2014. gadā. Savukārt koncertzāle “Baltais flīģelis” attīsta savu darbību, ievedot
klausītāju mūzikas pasaulē gan
klasiskā, gan vēsturiskā, gan

svētku un arī alternatīvā noskaņā.
Siguldas pilsētas kultūras
nams sadarbībā ar mākslinieku Raiti Tikumu pētīs vienkoču laivu darināšanas pieredzi,
Siguldas pagasta kultūras nams
turpinās sadarbību ar Mākslas
akadēmiju metālmākslinieku
simpozija organizēšanā. Mākslu skola “Baltais flīģelis” lielāku akcentu liek uz talantu un
meistarības izkopšanu mūzikā.
“Programmai piedāvājām arī
tradicionālās norises gan sportā,
gan kultūrā: skrējiens Turaidas
pils tornī, Vienības velobrauciens, Opermūzikas svētki,
Blūza svētki, Latvijas Ziemas
olimpiāde, Dailes teātra vasaras
festivāls, mākslinieka Elmāra
Gaigalnieka smilšu spēles, Vasaras saulgrieži. Šī projekta sakarā
svarīgi bija uzdrošināties piedāvāt kaut ko jaunu, nebijušu, pat
pārsteidzošu. Nozīmīgi, ka projektu veidošanā radītas vairākas
jaunas darba grupas, apvienojot
cilvēkus, kas iepriekš nav sadarbojušies. Siguldas novada
pašvaldība, Gaujas nacionālā
parka administrācija un projekta “Dabas koncertzāle” ra-

došā grupa veido projektu, kur
māksla tiks saistīta ar zinātni
un sabiedrības izglītošanu. Sadarbībā ar “Aerodium” vertikālo
vēja tuneli darbu sāks pirmā un
vienīgā pasaulē Lidošanas skola bērniem un jauniešiem, lai
sagatavotu profesionāļus šovu
programmām lidošanā. Savukārt Krimuldas muižas teritorijā
“Eiropas kultūras galvaspilsētas
2014” programmas ietvaros taps
jauns tūristiem saistošs piedāvājums, bet biedrība “Cerību
spārni” organizēs starptautisku
teātra festivālu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Skolotāja muzikoloģe Daina
Samta publiskos ilgos gados
krāto un pētīto faktu par Ludviga van Bēthovena saistību
ar Siguldu,” iesniegto projektu
virzienus atklāj Siguldas novada domes Kultūras pārvaldes
vadītāja Jolanta Borīte.
Siguldas piedāvājums projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” programmā ietver
arī vairākus jaunus projektus,
lai sasniegtu vienu no svarīgākajiem mērķiem – panāktu
jaunas sadarbības formas starp
kultūru un citām nozarēm.

Siguldā valsts svētkos godina novadniekus
Nobeigums. Sākumu lasiet 1. lpp.

Tutāne (par mūža ieguldījumu
dejas attīstībā un popularizēšanā);
• Siguldas pagasta kultūras
nama direktore Arisa Pastuhova (par ieguldījumu sabiedrības mūžizglītības programmu
īstenošanā, metālmākslinieku
simpozija “Viduslaiku dzelzgriezējs” organizēšanā un veiksmīgu
iestādes vadību);
• Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” direktors Guntars
Zvejnieks (par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada tēla
veidošanā un popularizēšanā,
īstenojot projektu “Brīvība mūzikā”, par jaunu izglītības programmu ieviešanu un veiksmīgu
iestādes vadību);
• selekcionārs Vitauts Skuja (par mūža ieguldījumu augu
pētniecībā un selekcionēšanā,
Siguldas novada popularizēšanu
pasaulē);
• Ligija Zariņa (par ieguldījumu Siguldas novada kultūrvēstures popularizēšanā,
apkopojot selekcionāra Vitauta
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 23. novembris, 2010

Skujas dzīvesstāstu);
• ainavu arhitekti Ģirts Runis un Mantens Devrīnts (par
oriģinālu pieeju sabiedrības viedokļa veidošanā par novada attīstību un jauniešu iesaistīšanu
radošajā projektā “City trip”);
• Siguldas novada bibliotēkas vadītāja Ligita Zīverte (par
nozīmīgu ieguldījumu Siguldas
novada bibliotēku darbā un
veiksmīgu iestādes vadību).
Par ieguldīto brīvprātīgo
darbu Siguldas novada sociālajā jomā pateicības saņēma Asja
Tetere (“Pacientu ar stomu” atbalsta grupas vadītāja), Dzintra
Siliņa (dāmu kluba “Madaras”
vadītāja) un Dzintra Bumbule
(vingrošanas klubiņa “Mundras”
vadītāja).
Pateicoties novada iedzīvotāju ierosinājumiem, pašvaldības pateicība tika pasniegta arī
aktīvākajiem namu apsaimniekotājiem – par kvalitatīvu ēkas
labiekārtošanu un iedzīvotāju
sadzīves apstākļu uzlabošanu
to saņēma Daina Martuzāne,
kas apsaimnieko ēku K. Barona ielā 15.

Siguldas novada domes
pateicības saņēma konkursa
“Sakoptākā vide Siguldas novadā 2010” laureāti – Bērziņu
ģimene (Gaismas iela 4, Sigulda), Bērziņu ģimene (“Lejas –
Lapaiņi 1”, Allažu pagasts), Zinātnes ielas 9. nama iedzīvotāji,
Sofija Tetere (Pulkveža Brieža
iela 22–66, Sigulda) un konkursa
“Gada labākais sētnieks 2010”
uzvarētāji – Anna Sļivoka, Biruta
Juhņeviča, Zoja Sņegova, Dzidra
Zariņa.
Par ieguldījumu novada veselības aprūpes sistēmā pateicības
saņēma SIA “Rīgas rajona slimnīcas” Ķirurģijas nodaļas vadītājs
Oļegs Kozlovskis, Dzemdību un
ginekoloģijas nodaļas vadītāja Agrita Misāne, galvenā fizioterapeite
Liene Cipule, fizioterapeite Inga
Žvīgure un ūdensdziedniecības
māsa Līga Rudzinska.
Siguldas novada Dome sirsnīgi sveic visus pateicības un
atzinības ieguvušos novadniekus
un pateicas, par ieguldīto laiku
un darbu, kopīgi veidojot Siguldas novadu!

ziņas īsumā
Novada bibliotēkas aicina iesaistīties erudīcijas konkursā
Novembrī sācies ikgadējais erudīcijas konkurss internetā “Meklē un
atrodi datu bāzē letonika.lv!”. Lai piedalītos konkursā, iedzīvotājiem jādodas
uz tuvāko novada bibliotēku un jāpiereģistrējas. Reģistrētajiem bibliotēku
lietotājiem līdz 6. decembrim jāpierāda savas prasmes informācijas iegūšanā
no datu bāzes letonika.lv. Konkursa noslēgumā tiks noteikti katra Latvijas
reģiona prasmīgākie informācijas meklētāji, kuri saņems vērtīgas balvas, bet
trīs galveno balvu ieguvēji dosies uz Eiropas Parlamentu Briselē.
Iznāk grāmata par ziedputekšņu mākslinieku Vitautu Skuju
16. novembrī Siguldas pilsētas kultūras namā notika grāmatas “ZEMesSIRDS” atvēršanas svētki. Grāmatā aprakstīts Vitauta Skujas aizraujošais
dzīvesstāsts, kas savijies ar daudzu Latvijas kultūrvēsturiskajā attīstībā nozīmīgu cilvēku un ģimeņu likteņiem – Benjamiņiem, Ķuzēm, Kaktiņiem,
Hammeriem un citiem. Tā ir apliecinājums dzirkstošas un spēcīgas personības sekošanai saviem ideāliem – cauri bagātībā plaukstošajai Ulmaņlaiku
Latvijai, II pasaules kara virpulī Vācijā, Dānijā un Kurzemes katlā, Sibīrijas
moku lēģeros un atpakaļ savā mīļotajā Latvijā. Vitauta mūžs, paša vārdiem,
ir kāpiens skaistuma Everestā.
Allažu pamatskolā noslēdzies Sorosa fonda finansētais projekts
Novembra beigās noslēdzas SFL projekta realizācija Allažu pamatskolā,
kuram pateicoties allažnieki varēja apgūt un papildināt angļu valodas prasmi,
datorprasmi, piedalīties radošajās darbnīcās, spēlēt teātri, dziedāt, piedalīties
vecāku diskusiju klubiņā, motivācijas programmā.
Allažu pamatskolas projekta komanda izsaka pateicību visiem tiem daudzajiem aktivitāšu dalībniekiem, kuri atrada laiku un vēlmi apgūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās. Lai izvērtētu projekta ieguvumus, projektu dalībnieki
un vadītāji tiek aicināti uz iedzīvotāju forumu 26. novembrī plkst. 17.00.
Novada skolēnus aicina piedalīties radoši pētniecisko darbu konkursā
Siguldas novada Domes Izglītības pārvalde, Siguldas novada vēstures un
kulturoloģijas skolotāju metodiskā apvienība un Siguldas Valsts ģimnāzijas
Informatīvi metodiskais centrs aicina novada skolu 5.–9. klašu skolēnus
izzināt novada un Latvijas vēsturi un piedalīties radoši pētniecisko darbu
konkursā “Attēls stāsta...”.
Konkursa mērķis ir veicināt Siguldas novada un Latvijas vēstures izzināšanu, skolēniem apzinot un analizējot vēstures avotus un izstrādājot
radošo darbu. Radošais darbs var tikt izpildīts vairākos interesantos veidos,
piemēram, kā plakāts, makets, spēle, ceļvedis, fotoalbums. Projektus skolēni
var sagatavot individuāli vai pārī. Konkursa dalībnieku darbi tiks vērtēti divās
grupās: 5.–7. klase un 8.–9. klase. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2011. gada
10. janvārim Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā.
Konkursa uzvarētājus noteiks darbu izstādes apmeklētāju balsojums un
skolotāju žūrija. Labākie darbu autori piedalīsies Latvijas mēroga konkursā
“Vēsture ap mums”.
Siguldas novada Izglītības pārvalde aicina uz konferenci!
Siguldas novada Izglītības pārvalde šī gada 1. decembrī no plkst. 10.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē aicina uz konferenci “Interešu izglītība skolēnam, skolai, novadam un valstij”.
“Siguldas novadā šobrīd tiek strādāts pie interešu izglītības piedāvājuma
un kvalitātes izvērtējuma, lai noteiktu prioritātes finansējuma sadalē, kā arī
turpinātu uzlabot interešu izglītības piedāvājuma klāstu saskaņā ar iedzīvotāju
interesēm un pieprasījumu”, tēmas aktualitāti skaidro organizatori.
Konferencē tiks prezentētas vairākas svarīgas tēmas, piemēram, par Siguldas novada koriem un to attīstības perspektīvēm, novada deju kolektīvu
lomu jauniešu personības veidošanā, interešu izglītības nozīmi skolas tēla
un kultūrvides veidošanā un novada izglītības iestāžu sadarbības iespējām.
Siguldas jauniešiem jauni mūzikas instrumenti un datori ar nošu
rakstīšanas programmatūru
Jauniešu orķestru atbalsta biedrība ir realizējusi ELFLA projektu “Mūzikas instrumentu, datortehnikas un programmatūras iegāde jauniešu orķestru vajadzībām”, kas tika izsludināts LEADER
programmas ietvaros. Realizējot projektu, iegādāti 17 mūzikas
instrumenti par 8286 latiem. Mūzikas instrumenti nodoti bezatlīdzības nomā orķestros spēlējošajiem jauniešiem, kuriem tie ir nepieciešami.
Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” telpās ir iekārtota datorklase, kurā
jau divus mēnešus notiek mācību process. Datoru un nošu rakstīšanas programmatūras kopējās izmaksas ir 3864,14 latu. Audzēkņi, izmantojot nošu
rakstīšanas programmu SIBELIUSS, apgūst datorizētas nošu rakstīšanas
iemaņas, kā arī izmanto iespēju pārveidot skaņdarbus un klausīties tos.
Jaunizveidotā klase ir piemērota mūsdienīgai un efektīvai mūzikas teorijas priekšmetu apguvei. Projekta ietvaros ir piesaistīts mūzikas pedagogs,
kas nodrošinās mācību procesu datorklasē turpmākos sešus mēnešus.
Projekta līdzfinansēšanai izmantoti līdzekļi, ko Jauniešu orķestru atbalsta
biedrība saņēmusi kā ziedojumus no a/s “Siguldas būvmeistars”, a/s “SEB
Latvijas Unibanka” un SIA ”Getz Bros.&CO LTD”.
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Siguldas Novada
Ziņas
Pasākumi Siguldas novadā
Datums,
Pasākums
laiks
25. novembrī Tikšanās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas
bibliotekāri Dagniju Jarāni – stāsts par
ceļojumu uz Indonēziju, Singapūru un Bali
26. novembrī Brīvais mikrofons
26. novembrī Koncerts. Piedalās Tallinas Tehnoloģijas
universitātes kamerkoris
26. novembrī Konkursa “Talantu fabrika” 3. kārta – “Dziedu
kopā ar skolotāju”
27. novembrī F. Šūberta kamermūzika
28. novembrī Pirmās adventes dievkalpojums un koncerts
plkst. 16.00 “Ziemassvētkus gaidot”. Piedalās vokālā
grupa “Putni”, N. Kalniņš (taustiņinstrumenti),
M. Kupčs (akustiskā ģitāra)
30. novembrī Pieredzes forums “Kultūras mantojums
pilsētainavā”
4. decembrī Rotu izgatavošanas radošā darbnīca kopā ar
plkst. 10.00 rotu meistari Klintu Eigenfeldi.
Dalības maksa –2 lati
4.decembrī Adītu un tamborētu tērpu izgatavošanas kursi.
plkst. 10.00– Pasniedzēja Baiba Balode.
14.00
Dalības maksa – 1 lats
5.decembrī Adventes koncerts. Piedalās Siguldas Valsts
plkst. 13.00 ģimnāzijas koris “Atvars”
6. decembrī Masku tradīcijas Latvijā un pasaulē: filma un
plkst. 15.00 tradicionālo masku gatavošana
9. decembrī “Kā novērst spriedzi sevī?” Tikšanās ar
plkst. 15.00 kineziologu Visvaldi Bebrišu.
Ieejas maksa – Ls 0,50
10.–
TLMS “Vīgrieze” gadskārtējā Ziemassvētku
22. decembrī izstāde. Ieeja – brīva
11. decembrī Ziemassvētku pasākums biedrībai “Cerību
plkst. 12.00 spārni”
11.decembrī Grupas “Putnu Balle” Ziemassvētku koncerts.
plkst. 18.00 Ieeja – 3, 4 lati. Biļešu iepriekšpārdošana
11. decembrī “Talantu fabrikas” noslēguma koncerts
plkst. 18.00

Vieta
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Siguldas pagasta
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Mores pagasta
kultūras nams
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Siguldas ev.lut
baznīca

Jūdažu
sabiedriskais
centrs
Siguldas pagasta
kultūras nams

Siguldas ev.lut
baznīca
Allažu pagasta
bibliotēka
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Siguldas pagasta
kultūras nams
Siguldas pagasta
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Mores
pagastakultūras
nams
12.decembrī Adventes dievkalpojums. Piedalās S. Raja
Siguldas ev.lut
(soprāns)
baznīca
no 14.
Radošās darbnīcas
Mores pagasta
decembra
kultūras nams
18.decembrī “Ziemassvētki Čučumuižā”- Ziemassvētku
Siguldas pilsētas
plkst. 12.00 eglīšu programmas bērniem. Pieņem kolektīvos kultūras nams
un 15.00
pieteikumus. Informācija pa tālr. 67970814
18. decembrī Bluķa vilkšana
Allažu pagasts
plkst. 15.00
18. decembrī Vokālās grupas “Framest” Ziemassvētku
Koncertzālē
plkst. 18.00 programma
“Baltais flīģelis”
19. decembrī Ziemassvētku tirdziņš
Svētku laukums
no plkst. 9.00
19. decembrī Ziemassvētku pasākums pensionāriem
Siguldas pilsētas
plkst. 14.00
kultūras nams
19. decembrī Ziemassvētku pasākums pensionāriem
Mores kultūras
plkst. 14.00
nams
19. decembrī Koncerts “Zvaigzne, nakts un brīnums”.
Allažu baznīca
plkst. 14.00 Piedalās kori “Atvars” (Sigulda) un
“Atzele”(Alūksne), Jauniešu simfoniskais
orķestris
19. decembrī Koncerts “Zvaigzne, nakts un brīnums”.
Koncertzāle
plkst. 17.00 Piedalās kori “Atvars” (Sigulda) un
“Baltais flīģelis”
“Atzele”(Alūksne), Jauniešu simfoniskais
orķestris
19. decembrī Allažu teātra “Aka” izrāde “Sprīdītis”
Allažu Tautas
nams
Siguldas pagasta
19. decembrī Siguldas tautas teātra izrāde “Ziņģu Ješkas
medības”
kultūras nams
21. decembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva
Siguldas pilsētas
plkst. 12.00 “Vizbulīte” Ziemassvētku uzvedums “Kaza un kultūras nams
septiņi kazlēni”.
Ieeja – Ls 1 skolēniem,
bērniem Ls 0,50
21. decembrī Ziemassvētku pasākums Siguldas pagasta
Siguldas pagasta
plkst. 15.00 pensionāriem
kultūras nams
22. decembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva
Siguldas pilsētas
plkst. 12.00 “Vizbulīte” Ziemassvētku uzvedums “Kaza un kultūras nams
septiņi kazlēni”.
Ieeja – Ls 1 skolēniem,
bērniem Ls 0,50

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.
Siguldas novada Domes Īpašumu nodaļa informē,
ka sakarā ar svētku dekorāciju izvietošanu Siguldas pilsētā
no 22. novembra līdz 4. decembrim ir iespējami satiksmes
ierobežojumi Pils, L. Paegles un Zinātnes ielā.
Darba norisi un ilgumu var ietekmēt laika apstākļi, līdz ar
to lūdzam iedzīvotājus būt iecietīgiem.
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ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS SVĒTKI
SIGULDAS NOVADĀ 4. DECEMBRĪ
Plkst. 10.00–12.00
Brokastis ar Ziemassvētku vecīti kafejnīcās – “Kafijas un Tējas Namiņš”,
“Kaķu māja” un “Zaļenieku pietura”
Plkst. 11.00–15.00
“Rūķu darbnīcas” Mākslu skolā “Baltais flīģelis” – iespēja lieliem un maziem radoši un izglītojoši darboties ar dažādiem materiāliem, veidojot svētku rotājumus
un svētku dāvaniņas, cept piparkūkas.
Plkst. 15.00
Koncertuzvedums koncertzālē “Baltais flīģelis”
Plkst. 17.00
Ziemassvētku egles gaismiņu iedegšana Svētku laukumā
Plkst. 19.00
Ziemassvētku koncertprogramma “Operācija: Jazz Ziemassvētkos” Siguldas pilsētas kultūras
namā. Piedalās: kamerkoris “Ave Sol”, solisti – Anete Kotoviča un Daumants Kalniņš, stāstnieks – Zigfrīds Muktupāvels, Jelgavas bigbends.
Ieeja – Ls 2, 3, 4. Biļešu iepriekšpārdošana

Svētku laukumā taps Eņģeļu egle
Arī šogad visā Latvijā norisināsies labestības akcija
“Eņģeļi pār Latviju”. Divos iepriekšējos gados Latvijas iedzīvotāji šajā akcijā ir saziedojuši vairāk nekā 800 tūkstošus
latu, sniedzot palīdzību vairākiem simtiem bērnu, kurus ir
skārušas smagas slimības.

Šogad arī Siguldas novads
iesaistījies labestības akcijā, un,
pateicoties novada uzņēmēja
Jāņa Bormaņa atbalstam, Svētku laukumā 4. decembrī plkst.

17.00 tiks iedegta Eņģeļu egle.
Daļu rotājumu šai eglei jau
mēnesi iepriekš gatavo Mākslu
skolas audzēkņi.
Jau ziņots, ka oktobrī Siguldas novada Dome aicināja uzņēmējus dāvināt novadniekiem
Ziemassvētku brīnumu, rotājot
kādu no Siguldas pilsētas vai
pagasta eglēm.
Aicinājumam rotāt Svētku
laukuma Ziemassvētku egli
atsaucās Jānis Bormanis, kurš
apmaksās egles rotāšanas izdevumus 2000 latu apmērā.

Aicina piedalīties pieredzes forumā
“Kultūras mantojums pilsētainavā”
30. novembrī Siguldas novada pašvaldība rīko pieredzes
forumu “Kultūras mantojums pilsētainavā”. Foruma uzdevums ir
aktualizēt kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi un saglabāšanu
pilsētvidē, vienlaikus rosinot diskusiju par kultūrvēsturisko
objektu izmantošanas iespējām Siguldas novadā. Forums notiek starptautiskā projekta “Ainavu plānojumu izstrāde Eiropas
pilsētu un piepilsētu teritorijām” (EUROSCAPE) ietvaros.
Pieredzes foruma pirmā daļa
tiks veltīta kultūrvēsturiskā mantojuma pārvaldības praksei –
pieredzē un zināšanās dalīsies
eksperti, mācībspēki, valsts un
pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvji. Pasākuma
otrajā daļā gan foruma dalībniekiem, gan novada iedzīvotājiem

būs iespēja iepazīt maz zināmos,
šobrīd ikdienā slēgtos kultūrvēsturiskos objektus. Forums noslēgsies ar viesnīcas “Sigulda”
120. dzimšanas dienas atzīmēšanu.
Forumā aicināti piedalīties
kultūras mantojuma speciālisti,
novada kultūrvēsturisko objektu

saimnieki, plānotāji, attīstītāji,
tūrisma nozares pārstāvji, kultūras un izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvji
un citi interesenti. Dalība pieredzes forumā ir bez maksas.
Pieteikšanās līdz 25. novembrim,
aizpildot pieteikuma anketu
www.sigulda.lv.
Pieredzes foruma ietvaros
30. novembrī tiks rīkota Siguldas
koka muižas un kara bunkuru
publiskā apskate, kas notiks plkst.
14.00–15.00, bet plkst. 15.30–
16.30 notiks Krimuldas muižas
apskate. Laipni aicināts ikviens
Siguldas novada iedzīvotājs!

Vērtēs gada nogalē skaistāk izrotātās ēkas
No 1. līdz 30. decembrim Siguldas novada Dome un Nordea
banka jau trešo gadu pēc kārtas
rīkos konkursu “Ziemassvētku rotājums 2010”. Konkursā aicināti

piedalīties visi Siguldas novada
uzņēmumi, izglītības iestādes,
individuālo un daudzdzīvokļu
māju īpašnieki un iedzīvotāji.
Pieteikumus, kā katru gadu, va-

rēs iesniegt, aizpildot pieteikuma
anketu līdz 20. decembrim Siguldas novada vietnē www.sigulda.
lv. Turpat no 1. decembra būs
pieejams arī konkursa nolikums.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 23. novembris, 2010

