Novembris, 2015

Nr.11 (206)

www.sigulda.lv

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums
2.lpp.

4.lpp.

5.lpp.

Pie pašvaldības kultūras
iestādēm ik dienas plīvos
novada karogs

Karjeras izglītības
pasākumi Siguldas
novada skolās

Ziemassvētku ceļvedis
Siguldas novadā

Svinīgā valsts svētku pasākumā godināti novadnieki
Esiet sveicināti mūsu Latvijas
valsts 97.dzimšanas dienā!
Esiet sveicināti nu jau 25 gadus
atjaunotā, brīvā Latvijā!
Bieži, jo īpaši svētku reizēs, dzirdam vārdus, ka mēs, latvieši, esam stipra tauta.
Tomēr tajā pašā laikā, jo īpaši grūtās darba dienās, gribas jautāt: vai tie nav tukši
vārdi, lielīšanās?
Un, ziniet, mana atbilde ir – nē!
Tauta – senbaltu, senlatviešu ciltis, kas
jau pirms gadu tūkstošiem izlaida saknes
šajā zemē, – dienu pa dienai, cauri cīņu
laukiem, caur apspiešanu, dzimtbūšanu
un kalpošanu gāja uz 1918.gada 18.novembri, kad kāds no tautas teica vārdus:
„Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa par Latvijas tautas spēku, izturību
un ciešu apņemšanos novest iesākto lietu
līdz galam. Tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne netaisnībai.”
Vai šis ir stāsts par stipru tautu?
Tad atkal kari, 50 gadi nolemtībā – ar
represijām, genocīdu, ziņotājiem un svešu
valodu... Un beidzot, dienu pa dienai gaidītā – 1990.gada 4.maija Latvijas neatkarības deklarācija.
Vai šis ir stāsts par stipru tautu?
Tautu, kurā ir arī neticīgie, vājie, nodevēji
un izsūtītāji, kurnētāji, nīdēji un skauģi,
reiz iznīcināti un emigrējuši saimnieciski
un sabiedriski aktīvākie tautieši. Un tajā
pašā laikā tā ir viena no tūkstošiem pasaules tautu, kurai ir sava valsts, – viena
no turpat 200 valstīm pasaulē.
Vai šis ir stāsts par stipru tautu?
Un, ziniet, mana atbilde ir – jā!
Viss iepriekš teiktais ir apliecinājums
tam, ka mēs esam stipri, jo tikai stipra
tauta spēj izcīnīt neatkarību divreiz. Tikai stipra tauta var novest iesākto līdz galam. Tikai stipra tauta saprot, ka valsts
pastāvēšanu nevar nopirkt par naudu vai
saņemt dāvanā. Tikai stipra tauta spēj
nepazaudēt savu identitāti, jo patiesībā
mūsu ikkatra identitātes kodā ir pierādāms latvieša spēka gēns, arī tad, ja ne
uzreiz un katrā no mums – tomēr tas noteikti ir atrodams.
Meklējiet sevī, un jūs to atradīsiet – sajutīsiet Latviju sevī un sevi dēļ Latvijas!
Dievs, svētī Latviju!
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas svētkos 18.novembrī Siguldas novada Kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Latvieša SpēkAvots”,
kurā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica nomināciju
„Goda novadnieks” un „Siguldas novada
Gada cilvēks” ieguvējus, kā arī vairākiem novadniekiem pasniedza Domes
Atzinības rakstu un Pateicību par sasniegumiem izglītībā, kultūrā un veselības aprūpē. Kopumā pasākumā tika
godināti vairāk nekā 60 novadnieki.

„Siguldas novada
Goda novadnieks 2015”

Augstāko Siguldas novada Domes apbalvo
jumu – nomināciju „Siguldas novada Goda
novadnieks 2015” – saņēma divi siguldieši:
Andris Muižnieks par mūža ieguldījumu
Siguldas novada kultūrizglītības attīstībā
un ilggadēju, godprātīgu un radošu pedago
ģisko darbu un Alfons Jumiķis par mūža
ieguldījumu Siguldas novada attīstībā, sa
biedrisko aktivitāti un novada iedzīvotāju
interešu pārstāvniecību.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ar nominācijas „Siguldas
novada Goda novadnieks" ieguvējiem Alfonu Jumiķi un Andri Muižnieku
Foto: Alberts Linarts
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„Siguldas novada
Gada cilvēks 2015”

Saņemot Siguldas novada Domes Atzinī
bas rakstu, kas ir augstākais pašvaldības
apbalvojums, un Siguldas novada ģerboņa
sudraba piespraudi, par nominācijas „Si
guldas novada Gada cilvēks 2015” laureā
tiem kļuva:
• „Siguldas novada Gada cilvēks sportā
2015” – Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas prezidents Igo Japiņš
par 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības
brauciena organizēšanu, pulcējot lie
lāko dalībnieku skaitu kopš Latvijas
neatkarības atjaunošanas – 6000 velo
braucēju;
• „Siguldas novada Gada cilvēks kultūrā
2015” – Dainis Kalns par XXIII Starp
tautisko Siguldas Opermūzikas svētku
organizēšanu un uzdrīkstēšanos, īsteno
jot svētku centrālo notikumu – Arvīda
Žilinska operas „Zelta zirgs” brīvdabas
oriģināliestudējumu;
• „Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā
2015” – Indra Ozoliņa par mērķtiecīgu
darbu, nodrošinot tautas dejas tradīciju
saglabāšanu, popularizēšanu un radošu
attīstību Siguldas novadā un Latvijā,
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•

•

•

par ieguldījumu Latvijas Skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētku kustībā;
„Siguldas novada Gada cilvēks tūrismā
2015” – Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa par dabas tūrisma infrastruktūras
attīstīšanu Gaujas senlejā, izveidojot
jaunu serpentīna ceļu un atjaunojot tū
risma takas 20 kilometru garumā;
„Siguldas novada Gada cilvēks labdarībā
2015” – projekta „Give More” („Dosim
Morei”) komanda par ziedojumu vāk
šanas akciju Mores pamatskolas telpu
labiekārtošanai un inventāra iegādei;
„Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas
novada attīstībā 2015” – Stereotaktiskās radioķirurģijas centra „Sigulda”
valdes loceklis Dēvijs Zīvers par uz
drīkstēšanos, izveidojot jaunākās paau
dzes centru onkoloģijas pacientu ārstē
šanai, piesaistot investīcijas 5,6 miljonu
eiro apmērā;
„Siguldas novada Gada cilvēks Sigul
das novada lauksaimniecības attīstībā
2015” – zemnieku saimniecības „Pūpoli” īpašnieki Ķillu ģimene par biš
kopības tradīciju saglabāšanu vairākās
paaudzēs, ieguldīto darbu kvalitatīvu
medus produktu izgatavošanā un iesais
tīšanos Allažu sabiedriskajās aktivitātēs;
„Siguldas novada Gada cilvēks sabied
riskajā dzīvē 2015” – Fanija Šitca par

veselīga dzīvesveida popularizēšanu un
sporta aktivitāšu piedāvājuma paplaši
nāšanu Siguldas novadā.
Pārējiem nominācijas „Siguldas novada
Gada cilvēks 2015” kandidātiem tika pa
sniegta Siguldas novada Domes Pateicība:
• Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentam Atim Strengam par
45.FIL Pasaules čempionāta kamaniņu
sportā organizēšanu bobsleja un kama
niņu trasē „Sigulda”;
• „Ghetto Alianse Sigulda” pārstāvim
Raimondam Rudzātam par „Ghetto
Games” ielu basketbola un florbola tur
nīru organizēšanu Siguldā 2015.gada
sezonā;
• Ilvai Urbanovičai par Siguldas Jau
niešu kamerorķestra kultūras apmai
ņas projekta ar Norvēģijas pilsētas
Bergenas Nestunas reģiona stīgu orķes
tri īstenošanu, aktīvu organizatorisko
darbu un projektu vadīšanu Siguldas
Absolventu orķestrī;
• Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas
vadītājai Andai Skujai par vasaras
saulgriežu svinību un starptautiskā
folkloras festivāla „Baltica 2015” norišu
organizēšanu Siguldas novadā, kā arī

Turpinājums 7.lpp.

Aktualitātes
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Izmaiņas autobusu kustībā
Allažu virzienā

Siguldas novada Domes sēdē
4.novembra Domes sēdē pieņemtie
lēmumi

• Bez atlīdzības īpašumā pieņemta zemes vienī
ba Parka ielā 14.
• Nolemts no 2016.gada 1.janvāra izbeigt zemes
nomas līgumu ar SIA „Loras nami”.
• Izdarīti grozījumi Zemes nomas līgumā Nr.784.
Maršrutā Nr.6876 Sigulda–Allaži–Mālpils reisi plkst.15.20 no Sigul • Slēgta vienošanās par zemes gabala Kaijas
ielā nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilsto
das autoostas un plkst.16.10 no Mālpils turpmāk ieplānoti tikai sest
ši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
dienās un svētdienās vasaras periodā (no 1.jūnija līdz 31.augustam)
daļai.
un skolēnu brīvlaikos.
Skolas dienās ieplānots reiss plkst.15.15 no Siguldas autoostas un • Atteikta pašvaldības dzīvojamās telpas īre, pa
matojoties uz to, ka persona neatbilst mazno
plkst.16.10 no Mālpils:
drošinātas personas statusam.
Siguldas autoosta
15.15
Mālpils
16.10
• Noteikti atlases kritēriji investīciju veikšanai
Eiropas Savienības fondu finansējuma ietva
Ģimnāzija
15.19
Sidgundas pagrieziens
16.15
ros grants ceļu kvalitātes uzlabošanā.
Sigulda
15.24
Stēķeri
16.17
• Nolemts publiskajai apspriešanai nodot detāl
Ancīši
15.28
Šķiliņi
16.19
plānojuma projektu nekustamajam īpašumam
Stīveri
15.33
Allažmuiža
16.23
Dārza ielā 28.
• Precizēti Siguldas novada Domes saistošie no
Allaži
15.40
Skola
16.30
teikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
Skola
15.45
Allaži
16.32
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodroši
Allažmuiža
15.52
Stīveri
16.38
nātu un sociālās palīdzības pabalstiem Sigul
Šķiliņi
15.56
Ancīši
16.42
das novadā”.
Stēķeri
15.58
Sigulda
16.46
• Apstiprināti nekustamo īpašumu Pils ielā 16
un Pils ielā 3A izsoļu rezultāti.
Sidgundas pagrieziens
16.00
1.pamatskola
16.51
• Apstiprināti Siguldas novada pašvaldībai pie
Mālpils
16.05
Siguldas autoosta
16.55
derošā transporta līdzekļa Volkswagen Tansporter izsoles noteikumi.
Atklāts jauns maršruts Nr.5624 Stīveri–Allažmuiža–Stīveri; autobusi
• Atbalstīts potenciālais projekts „Ūdenssaim
kursēs tikai skolas dienās:
niecības pakalpojumu attīstība Siguldas nova
Allažmuiža
15.00
Stīveri
7.35
da Siguldas pilsētā, V kārta”.
Skola
15.10
Pullēni
7.45
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju gada
Allažmuiža
15.18
Tautas nams
7.49

AS „CATA” informē, ka no šā gada novembra ieviestas izmaiņas
Siguldas autobusu maršrutu kustības sarakstos, kā arī izveidots jauns maršruts Stīveri–Allažmuiža–Stīveri.

Plānupe
Allažmuiža
Skola
Bērziņi
Līvu ciems
Anšpēteri
Tautas nams
Pullēni
Stīveri

15.26
15.35
15.45
15.50
15.56
16.02
16.04
16.10
16.20

Anšpēteri
Līvu ciems
Bērziņi
Skola
Allažmuiža

7.54
8.00
8.06
8.15
8.20

Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai skolēna apliecī
bu, šajos maršrutos var pārvietoties bez maksas. Citiem par braucie
nu AS „CATA” pasažieru pārvadājumu maršrutos jāiegādājas biļete
atbilstoši AS „CATA” cenrādim. Ar pilnu maršrutu reisu sarakstu var
iepazīties interneta vietnē www.sigulda.lv.
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balva” un Siguldas festivālu finansēšanas
konkursa komisijas sastāvs. Apstiprināts
Siguldas novada Kultūras konsultatīvās
padomes sastāvs.
Apstiprināti apbalvojumu „Goda novad
nieks” un „Gada cilvēks 2015” saņēmēji.
Nolemts piešķirt Siguldas novada Domes
Atzinības rakstu par ieguldījumu un sa
sniegumiem izglītībā 32 Siguldas novada iz
glītības iestāžu skolotājiem un audzēkņiem,
kā arī diviem kultūras nozares pārstāvjiem.
Noteiktas 2016.gada Siguldas novada kul
tūras projektu finansēšanas konkursa
prioritātes un pieteikšanās termiņš, kā arī
apstiprināts Siguldas novada kultūras pro
jektu finansēšanas konkursa vērtēšanas ko
misijas sastāvs.
Pieņemta dāvinājumā Inčukalna novada
Domei piederošā SIA „Olimpiskais centrs
„Sigulda”” viena kapitāla daļa, nolemts pa
lielināt sabiedrības pamatkapitālu, apstip
rināt pamatkapitāla noteikumus, mainīt
sabiedrības nosaukumu uz SIA „Siguldas
Pilsētas trase” un apstiprināt tās statūtus.
Apstiprināti noteikumi „Grozījumi Sigul
das novada Domes 28.01.2015. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada paš
valdības budžetu 2015.gadam””.
Atbalstīta nekustamā īpašuma Rīgas ielā 1
iegāde Siguldas novada pašvaldības So
ciālā dienesta Dienas centra vajadzībām.
Nolemts noslēgt patapinājuma līgumu ar
biedrību „Cerību spārni” un nodot pata
pinājumā nekustamā īpašuma daļu Rīgas
ielā 1.

Novada karogs ik dienas plīvos arī pie
pašvaldības kultūras iestādēm
No 11.novembra pie visām novada kultūras iestādēm ik dienas plīvos Latvijas valsts un
Siguldas novada karogs. Jau kopš septembra gan Latvijas valsts, gan Siguldas novada karogs pacelts arī pie visām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm – skolām un
bērnudārziem.
„Ir svarīgi apzināties, kur ir mūsu saknes – no kurienes mēs nākam, kur dzīvojam, kur rit mūsu
ceļš. Siguldas novadam ir sava identitāte, kuru šeit radījuši un turpina radīt mūsu cilvēki, kas
piepildīti ar aizrautību. Lai Siguldas novada karogs blakus Latvijas karogam pie mūsu ēkām ir kā
zīme, atgādinājums mūsu piederībai un spēkam,” norāda Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics, atgādinot, ka pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai veicinātu iedzīvotāju piederības sa
jūtu Siguldas novadam – gan ieviešot ID karšu projektu, gan suminot jaundzimušos novadniekus
un viņu ģimenes, gan rīkojot dažādus pasākumus.
Siguldas novada pašvaldības iniciatīvu jau atzinīgi novērtējuši novadnieki, izsakot savu atbalstu
un norādot vēl vairākas iestādes, pie kurām nākotnē varētu plīvot gan Latvijas, gan Siguldas no
vada karogs.

Laulību ceremonijas notiks koncertzālē „Baltais flīģelis”
No 2016.gada 1.janvāra Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa svinīgas laulību reģistrācijas ceremonijas veiks koncertzālē „Baltais flīģelis”.
„Dzimstības un laulību skaits Siguldas novadā pieaug.
2014.gadā reģistrētas 124 laulības Dzimtsarakstu no
daļā un 24 laulības Siguldas novada baznīcās. Savukārt
līdz šā gada 10.novembrim Siguldas novadā reģistrētas
182 laulības – 139 Dzimtsarakstu nodaļā un 43 Siguldas
novada baznīcās,” stāsta Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Inese Praņevska, atgādinot par skaisto
tradīciju katra gada nogalē godināt tos novadniekus, kuri
laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu, – arī šā gada de

cembra sākumā tiks sumināti trīs pāri, kas mīlestību un
cieņu saglabājuši pusgadsimta garumā.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa atgādina, ka
saskaņā ar pašvaldības noteiktajiem maksas pakal
pojumiem svinīga laulību ceremonija pašvaldības
noteiktās telpās, ja vismaz viens no pieteicējiem ir
deklarējies Siguldas novadā, ir 21 eiro, savukārt, ja
neviens no laulības pieteicējiem nav deklarējies Si
guldas novadā, pakalpojuma maksa ir 64 eiro. Pa
pildus pašvaldības noteiktajai pakalpojuma maksai
pieteicējiem arī jāsedz valsts noteiktā nodeva 14 eiro
apmērā. Siguldas novadā deklarētajiem maznodroši
nātajiem iedzīvotājiem, kam piedzimis mazulis, svi

nīgās laulību ceremonijas izmaksas sedz Siguldas
novada pašvaldība, iedzīvotajiem jāsedz tikai valsts
nodevas izmaksas.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība, attīstot Si
guldas pils kompleksu, uzsākusi teritorijā esošo ēku
rekonstrukciju. Decembrī plānots pabeigt remont
darbus bijušajā staļļa ēkā, kuras otrajā stāvā pare
dzētas telpas pašvaldības darbiniekiem, bet pirmajā
stāvā – darbnīcas novada amatniekiem, savukārt Si
guldas Jauno pili paredzēts rekonstruēt. Siguldas pils
kompleksa sakārtošanai pašvaldība šogad plāno tērēt
vairāk nekā 700 000 eiro, kopumā tam nepieciešami
līdzekļi vairāk nekā septiņu miljonu eiro apmērā.
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Attīstība

Noslēgusies akcija „Dāvini ideju Domei”
Oktobra beigās noslēdzās ikgadējā akcija „Dāvini
ideju Domei”, kuras laikā ikvienam iedzīvotājam
bija iespēja sniegt ierosinājumus par to, kā pašvaldībai saimniekot lietderīgāk un kā ar mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu visu novadnieku labā.
Akcija šoruden norisinājās jau septīto reizi. Kopumā
tika saņemti 83 ieteikumi, kurus rūpīgi izvērtēja
pašvaldības speciālisti, daļu no tiem plānojot realizēt
jau tuvākajā laikā.
Iedzīvotāju priekšlikumi pārsvarā saistīti ar novada
infrastruktūras uzlabošanu – gājēju ietvju izveidi,
ielu un ceļu remontdarbiem, vairāki ieteikumi skar
arī tūrisma, izglītības, sporta un kultūras nozares.
Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes va
dītāja Inga Zālīte skaidro, ka vairāki iedzīvotāju
ieteikumi par ceļu kvalitātes uzlabošanu, luksoforu
uzstādīšanu un gājēju celiņu izveidi ir VAS „Latvijas
Valsts ceļi” kompetencē. Pašvaldība regulāri sazinās
ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem, lūdzot iz
būvēt gājēju ietvi no R.Blaumaņa ielas līdz Zinātnes
ielai, izveidot gājēju pāreju uz autoceļa A2 pie Nī
taures ielas, rekonstruēt grantēto ceļu uz Mori, kā
arī informējot par citiem nepieciešamajiem „Latvijas
Valsts ceļu” pārraudzībā esošajiem ceļiem. Arī akci
jas „Dāvini ideju Domei” laikā saņemtie ierosinājumi
tiks nodoti uzņēmumam ar lūgumu turpmāko gadu
budžeta ietvaros tos īstenot.
Iedzīvotāji ierosinājuši salabot vairākas iepriek
šējos gados pilsētā bruģētās ietves, piemēram,
A.Kronvalda ielā. Inga Zālīte norāda, ka šobrīd minē
tie celiņa posmi ir salaboti, kā arī informē, ka pava
sarī ieplānota akcija, kuras laikā pašvaldības Īpašu
mu nodaļas speciālisti aicinās iedzīvotājus informēt
par nepieciešamajiem ietvju remontdarbiem.
Tāpat Īpašumu, būvniecības un investīciju pārval
des speciālisti informē, ka, ņemot vērā iedzīvotāju
ierosinājumus, plānots uzsākt gājēju ietves projek
tēšanu O.Kalpaka ielas posmā no Raiņa ielas līdz
Parka ielai.
Akcijas „Dāvini ideju Domei” laikā saņemti arī vairā
ki ierosinājumi par apzaļumošanu un apstādījumiem
Siguldas novadā. Kāds iedzīvotājs pašvaldību rosina
nozāģēt krūmus Melioratoru un Nītaures ielas krus
tojumā, jo tie apgrūtinot redzamību. Siguldas nova
da pašvaldības daiļdārzniece Dita Laure norāda, ka
krūmi ir iekļauti ceļa malu attīrīšanas plānā un jau
šogad tiks nozāģēti. Daiļdārzniece atgādina, ka spe
ciālisti regulāri apseko un izvērtē koku un apstādīju
mu stāvokli, sistemātiski plānojot gan koku vainagu
veidošanu, gan bīstamo koku nozāģēšanu.
Vairāki iedzīvotāji norādījuši vietas, kur nepiecieša
mi soliņi. Dita Laure skaidro, ka atpūtas soliņi tiek
izvietoti visos pašvaldības labiekārtotajos skvēros
un parkos, ar tiem katru gadu tiek papildināti arī
pastaigu maršruti. Šogad izveidotas trīs jaunas at
pūtas vietas – divas Šveices ielā un viena Miera ielā.
Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, plānots uzstā
dīt soliņu pa ceļam uz Siguldas slimnīcu, novietojot
to pie SIA „Saltavots” administrācijas ēkas.
Iedzīvotāji norāda, ka pilsētā nepieciešams izvietot
atsevišķus konteinerus dzīvnieku izkārnījumiem.
Nākamajā gadā plānots urnu skaitu palielināt. Paš
valdības speciālisti atgādina, ka dzīvnieku ekskre
menti netiek utilizēti atsevišķi, tādēļ ir pieļaujama
to izmešana sabiedriskajās atkritumu urnās, pirms
tam ievietojot slēgtā maisiņā, kā to paredz norma
tīvie akti, nosakot, ka saimniekam aiz sava suņa ir
jāsakopj. Pašvaldības policija atgādina, ka sods par
ekskrementu nesavākšanu ir līdz pat 1400 eiro.
Skaidrojot iedzīvotāja jautājumu, kāpēc ceturtdienās
visā pilsētā deg laternas, pašvaldības speciālisti no

rāda, ka ceturtdienās notiek ielu apgaismojuma sis
tēmas profilakse – atsevišķos posmos tiek ieslēgts
apgaismojums un mainītas spuldzes, kā arī apseko
tas elektrības komunikācijas, lai nodrošinātu to, ka
tumšajās stundās visas laternas darbojas.
Siguldas novada iedzīvotāji novērtē šogad ar jau
nām iekārtām papildinātos rotaļu laukumus un
rosina arī turpmāk veidot jaunas rotaļu zonas,
piemēram, parkā aiz Siguldas pagasta Kultūras
nama. Pašvaldības speciālisti norāda, ka 100
metru attālumā no šī rotaļu laukuma, pretī bēr
nudārzam „Saulīte”, jau ir izveidots Eiropas Sa
vienības standartiem atbilstošs bērnu laukums
ar drošiem, sertificētiem rotaļu elementiem un
aicina mazos novadniekus rotaļāties tur. Tāpat
iedzīvotāji rosina jaunu rotaļu laukumu izveidot
pie daudzdzīvokļu mājas Nurmižu ielā 33. Paš
valdības speciālisti skaidro, ka šobrīd šajā teri
torijā jaunu rotaļu laukumu nav plānots ierīkot
un aicina dzīvokļu īpašniekus vērsties pie mājas
apsaimniekotāja, lai ierosinātu jauna rotaļu lau
kuma izveidi. Savukārt Raiņa parkā iedzīvotāji
ierosina izveidot labierīcības. Pašvaldības speciā
listi norāda, ka šis ir ļoti labs ieteikums un tualeti,
kas īpaši piemērota mazuļu vajadzībām, plānots
izveidot tuvākajā laikā.
Vairākus ierosinājumus iedzīvotāji izteikuši arī
par sporta infrastruktūras uzlabošanu novadā,
proti, uzstādīt zviedru sienas un izveidot slēgtu
ledus halli. Siguldas novada Sporta pārvaldes va
dītāja Zanda Abzalone skaidro, ka zviedru siena,
pie kuras sportisti var iesildīties, izstaipīties un
vingrot, šobrīd izveidota pie Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centra Laurenčos un pie Siguldas
1.pamatskolas, vingrošanas rīki ar pievilkšanās
stieņiem ir arī Depo sporta laukumā. Zviedru
sienu plānots izveidot arī pilsētas centrā – pie Si
guldas sporta kompleksa. Vairāki iedzīvotāji iero
sinājuši izveidot slidotavu. Uzklausot iedzīvotāju
vēlmes, pašvaldība izveidos slidotavu dzelzceļa
stacijas laukumā, un apmeklētājiem tā būs pie
ejama jau no decembra.
Dāvināta ideja arī par reklāmas plakātu izvieto
šanu pilsētā, atgādinot, ka savulaik pāri Pils ielai
bijuši plakāti par gaidāmajiem pasākumiem, un
aicinot šo tradīciju atjaunot. Kultūras pārvaldes
speciālisti norāda, ka šī ideja nākamgad noteikti
tiks īstenota.
Iedzīvotāji aicinājuši pašvaldību nodrošināt iespē
ju iegādāties nozīmītes, suvenīrus, reprezentācijas
priekšmetus un apģērbus ar Siguldas novada logo
„Sigulda aizrauj!”. Pašvaldības speciālisti norāda,
ka plašs preču piedāvājums, tajā skaitā sporta un
lietus jakas, nozīmītes, krūzītes un citas preces ar
novada logo, pieejams Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā Ausekļa ielā 6.
Iedzīvotājam, kurš ieteicis Siguldas novada ie
dzīvotājus un zemju īpašniekus par aktualitātēm
novadā informēt elektroniski vai tālrunī, atgā
dinām, ka aktuālajai informācijai e-pastā iespē
jams pieteikties, izmantojot opciju „Jaunumi epastā” pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.
lv. Tāpat aktuālā informācija atrodama pašval
dības kontā sociālās saziņas portālos „Facebook.
com” (Siguldas novada pašvaldība) un „Twitter.
com (sigulda_lv).
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs pateicas
novadniekiem par vērtīgajiem ierosinājumiem,
kā arī aicina ikdienā dalīties ar saviem novēroju
miem un ieteikumiem gan pašvaldības sociālajos
kontos, gan mājaslapā, gan zvanot uz tālruni paš
valdības Klientu apkalpošanas nodaļas speciālis
tiem vai tiekoties klātienē.

Kadastrālo vērtību
izmaiņas 2016.gadā
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju, 2016.gadā kadastrālās vērtības mainīsies tikai lauku īpašumiem – lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm. Pārējiem īpašumu veidiem, ja
īpašumos nav veiktas izmaiņas, piemēram, pārbūves, to vērtība
nemainīsies.
Kā vēsta Valsts zemes dienests, kadastrālo vērtību izmaiņas neskars
dzīvojamo, komercdarbības un ražošanas ēku īpašniekus, jo šajās
īpašumu grupās kadastrālo vērtību bāzes vērtības jau trešo gadu ne
mainās, stabili saglabājoties 2014.gada līmenī. Izmaiņas skars lauku
zemes īpašniekus, kas ir salīdzinoši neliela īpašnieku grupa. Svarīgi
apzināties, ka šogad lauksaimniecībā izmantojamām zemēm kadas
trālās vērtības joprojām ir balstītas 2011. un 2012.gada darījumu ce
nās. Savukārt 2016.gadam apstiprinātā lauku zemes vērtību bāze ir
izstrādāta, analizējot 2012. un 2013.gada tirgus darījumus. Kaut arī
2016.gadā lauku zemes kadastrālās vērtības palielināsies, tās jopro
jām būs ievērojami zemākas nekā šobrīd tirgus darījumos izmantotās
vērtības. Vairāk par kadastrālo vērtību aprēķinu var uzzināt interneta
vietnē www.kadastralavertiba.lv.
Lai nodrošinātu lēnāku nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauk
saimniecībā izmantojamai un meža zemei, ir izstrādāti grozījumi liku
mā „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Grozījumi nosaka, ka turpmāk
līdz 2020.gadam lauku teritorijās zemes vienībām ar platību, kas pār
sniedz trīs hektārus un kurām vismaz viens no noteiktajiem lietoša
nas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas „Lauksaimniecības zeme”,
„Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” vai „Ūdens objek
tu zeme”, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam izmantos speciālo
vērtību, ko Valsts zemes dienests aprēķina ārpus Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas. Ikgadējais speciālās vērtības ne
kustamā īpašuma nodokļa vajadzībām pieaugums lauku zemēm nepār
sniegs 20% no iepriekšējā gadā zemes vienībai aprēķinātās kadastrālās
vērtības vai speciālās vērtības. Grozījumi likumā nosaka no 2016. līdz
2020.gadam nodokļa aprēķinam izmantot divu veidu nodokļa bāzes –
nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību (vispārīgā gadījumā) un spe
ciālo vērtību (lauku zemēm, kuru platība pārsniedz trīs hektārus).

Ziņas īsumā
Siguldā izveidoti videonovērošanas punkti

Lai uzlabotu drošību pilsētā, Siguldā izveidoti trīs jauni videonovēro
šanas punkti, kas aprīkoti ar mūsdienīgām diennakts digitālās novē
rošanas kamerām un automašīnu numurzīmju atpazīšanas funkciju.
Videonovērošanas sistēmas ir uzlabotas arī Siguldas pils kompleksā.

Politiski represētās personas aicinātas
saņemt pabalstu

Saskaņā ar Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.49
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” Siguldas no
vadā deklarētām politiski represētām personām piešķirts pabalsts
30 eiro apmērā. Pabalstu aicinām saņemt Siguldas novada pašvaldī
bas Pakalpojumu centra (Raiņa iela 3, Sigulda) kasē, uzrādot perso
nu apliecinošu dokumentu un Politiski represētas personas apliecību.
Tālrunis informācijai 67381455.

Nacionālā sporta padome piešķir finansējumu
kamaniņu trases pilnveidei

Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pilnveidei plānots piešķirt
300 000 eiro. Latvijas Nacionālā sporta padome 12.nobembrī nolēma,
ka minēto summu no Izglītības un zinātnes ministrijas šā gada budže
ta varētu pārdalīt bobsleja un kamaniņu trases pilnveidei, lai veiktu
bobsleja kamanu pacelšanas lifta nomaiņu un junioru starta estakā
des projektēšanu un būvniecību.

Barikāžu dalībniekiem iespēja pieteikties
Pateicības rakstam

Lai 1991.gada janvāra barikāžu dalībnieki saņemtu Latvijas Republi
kas Saeimas Pateicības rakstu, aicinām līdz 20.decembrim pieteikties,
trešdienās zvanot uz tālruni 29329158 (Verita), 28761510 (Māra) vai
22024835 (Astrīda).

IZGLĪTĪBA
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Karjeras izglītības pasākumi
Siguldas novada skolās
Lai palīdzētu jauniešiem izprast savas intereses, iespējas un darba tirgus piedāvājumu, Siguldas novada
Izglītības pārvalde piedāvā karjeras
izglītību – mācību procesā integrētu
pasākumu kopumu, kas motivē bērnus un jauniešus mācīties, izzināt
sevi un apzināt savas spējas.

Šobrīd Siguldas novada skolās karjeras
izglītības pasākumi galvenokārt tiek
integrēti mācību priekšmetu un audzi
nāšanas stundu saturā, projektu nedē
ļās, Ēnu dienās, ekskursijās, vasaras
nometnēs un interešu izglītības pulci
ņos, kā arī skolēnu vasaras nodarbinā
tības projektā.
Siguldas Valsts ģimnāzijā karjeras
izglītības jautājumi ir iekļauti ieteica
majās audzināšanas stundu tēmās, tās
īsteno skolas psihologs un klašu audzi
nātāji. Ir tēmas, kuras iekļautas mācī
bu priekšmetos – ekonomikā, latviešu
valodā, sociālajās zinībās. Tradicionāli
skolā tiek īstenots Ēnu dienas projekts
8.klasēm, un tas notiek projektu nedē
ļā. 12.klašu skolēniem tiek organizētas
tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem un
bijušajiem ģimnāzijas absolventiem.
Siguldas pilsētas vidusskolā Karjeras
diena 7.–12.klašu skolēniem plānota
24.martā, līdz tam skolas psihologs
sadarbībā ar karjeras konsultantu ar
testu un anketu palīdzību ļaus jaunie
šiem saprast savas intereses un piemē
rotību kādai no izvēlētajām profesijām.
Sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, Valsts
nodarbinātības aģentūras Siguldas fi
liāli, pašvaldības Uzņēmējdarbības at
balsta punktu un novada uzņēmējiem
projektu nedēļas laikā jauniešiem orga
nizēs prakses iespējas izvēlētajās profe
sijās. Prakses gaitā saskaņā ar darba
uzdevumiem skolēniem būs jāsagatavo
prakses pārskats. Noslēgumā – Karje
ras dienā – skolēni tiksies ar populārā
ko profesiju pārstāvjiem, kuri ne tikai

pastāstīs par savu pieredzi un ikdienas
darbu, bet jauniešiem būs iespēja pie
dalīties arī dažādās praktiskās meis
tarklasēs.
Laurenču sākumskolā janvārī plānota
Profesiju nedēļa, kuras laikā katra kla
se apzinās savu vecāku profesijas, sko
lēni kopā ar klases audzinātājām izvē
lēsies trīs interesantākās profesijas, un
Profesiju nedēļas noslēgumā 12 vecāki
prezentēs savu profesiju, parādot arī
tās praktisko pusi.
Siguldas 1.pamatskolā no decembra
līdz martam plānots pasākumu cikls
„Atver profesijas durvis”, un tā ietva
ros notiks konkurss „Profesiju sīrups”
un projektu nedēļa „XXI gadsimta
profesija”, kuras laikā skolēni veidos
instalācijas, kolāžas un aprakstus par
vēlamākajām nākotnes profesijām. Jau
tradicionāli kopā ar Vecāku padomi pa
vasarī tiks organizētas Amatu dienas.
Mores pamatskolā tiks turpināti dažā
di profesiju izpētes testi un skaidroti
jautājumi par izvēlētajām profesijām
nepieciešamo izglītību.
Saistībā ar skolas jubileju Allažu pa
matskolā plānots īstenot projektu
„Mana profesija”, kura laikā skolēniem
būs jāintervē savi vecāki un vecvecāki.
Savukārt Siguldas novada Jaunrades
centra jauniešu iniciatīvu centrs „Mēr
ķis” līdz jaunā gada sākumam strādās
pie interaktīvas spēles „Profesiju de
tektīvs” izveides.
Nodarbinātības
valsts
aģentūras
(NVA) Siguldas filiālē ir pieejamas bez
maksas individuālās un grupu konsul
tācijas karjeras izglītības jautājumos.
Pēc pašvaldības Izglītības pārvaldes
lūguma NVA darbinieki apkopojuši
informāciju par darba tirgus piedāvā
juma tendencēm Siguldas novadā, un
par tām iespējams uzzināt arī NVA Si
guldas filiālē.

Siguldas novada skolas piedalās
spēlē „Atceries Lāčplēšus!”
Novembra sākumā Siguldas novada
Morē drosmīgi un zinātkāri jaunieši
piedalījās patriotiskā spēlē „Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus”,
pierādot savu izturību, zināšanas
un komandas saliedētību. Siguldas
1.pamatskolas 9.a klases komanda
spēlē izcīnīja otro vietu un ceļazīmi
uz spēles finālu Daugavpilī.
„Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus”
Morē bija viena no astoņām pusfināla
spēlēm „Jauno Rīgas sargu” ciklā, un to
atklāja Siguldas novada Domes priekš
sēdētājs Uģis Mitrevics, uzsverot Mores
kauju nozīmi Latvijas vēsturē un izsa
kot atzinību jauniešiem, kuri patriotiski
interesējas par valsts vēsturi un aktīvi
iesaistās tās izpētē.
Siguldas 1.pamatskolas 9.a klases ko
manda „Mazie priedulēni” ar moto
„Augt un dzīvot Latvijai”, apliecinot sevi
dažādās disciplīnās, izcīnīja otro vietu
un ceļazīmi uz fināla pasākumu, kas no
vembra beigās norisināsies Daugavpils
cietoksnī. „Mazie priedulēni” pretendē
arī uz spēles galveno balvu – jūras ce
ļojumu visai komandai uz Stokholmu
kopā ar „Tallink”. Mores spēlē pirmo
vietu izcīnīja Krimuldas vidusskolas ko

manda „Melnie strazdi”, Siguldas 1.pa
matskolu apsteidzot vien par puspun
ktu, savukārt trešajā vietā ierindojās
Lēdurgas pamatskolas „Fantastiskais
6inieks”. Siguldas novadu spēlēs pār
stāvēja arī Siguldas pilsētas vidusskolas
komandas „Cīnītāji”, „Siguldas Delfī
ni” un „Siguldas Lapgrauži”, Siguldas
1.pamatskolas „Devītnieki”, „Pepes” un
„Siguldieši”, Allažu pamatskolas „Allažu
brigāde” un Siguldas Valsts ģimnāzijas
komandas „Nātres”, „PMK LA Divīzija”
un „Vētrasputni”.
Pasākuma laikā jaunieši Latvijas armi
jas instruktoru vadībā sešās darbnīcās
apguva Brīvības cīņu vēsturi, armijas
disciplīnu, komandu došanu un izpildi,
ievainoto aprūpi un pirmās medicīniskās
palīdzības sniegšanu, šaušanu, slēptu
pārvietošanos pēc kartes un kompasa,
kā arī ierindas mācību. Pēc apgūtajām
mācībām notika zināšanu un prasmju
praktiska pārbaude – misija „Atceries
Lāčplēšus!”, kurā tika simulētas 1919.
gada Brīvības cīņas un atraktīvā veidā
praksē varēja pielietot iegūtās zināšanas.
Kopumā Morē startēja 20 komandas no
Siguldas, Krimuldas, Nītaures, Ropa
žiem, Lēdurgas, Mālpils, Ērgļiem, Liel
vārdes, Lēdmanes un Ķeguma.

Sandra Ķirule

Skolēnus aicina bezmaksas
ekskursijās iepazīt bobsleja un
kamaniņu trasi

Latvijas Kamaniņu sporta federācija sadarbībā ar Kamaniņu sporta skolu
27. un 28.novembrī – laikā, kad bobsleja un kamaniņu trasē notiks junioru Pasaules kausa otrā posma izcīņa kamaniņu sportā un kvalifikācijas sacensības
Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm, – aicina bezmaksas ekskursijās apskatīt trasi un vērot starptautiskās sacensības kopā ar īpašiem gidiem – Kamaniņu sporta skolas audzēkņiem.
Klašu kolektīvi 27. un 28.novembrī var pieteikties bobsleja un kamaniņu trases bez
maksas apskatei kopā ar gidiem un vērot starptautiska līmeņa sacensības. Papil
dus ekskursijām 27.novembrī no plkst.9.30 līdz 14.30 skolēniem būs iespēja veikt
izmēģinājuma braucienus ar sporta kamanām starta estakādē, bet 28.novembrī no
plkst.9.30 līdz 13.00 jaunieši varēs piedalīties Valsts policijas organizētā Drošības
dienā – vērot speciālo uzdevumu vienības paraugdemonstrējumus, apskatīt dienes
ta suņus, speciālo transportu, kā arī satikt Bebru Bruno un Runci Rūdi.
Pieteikties ekskursijām var Latvijas Kamaniņu sporta federācijā, zvanot uz tālruni
29106622 vai sūtot vēstuli uz e-pastu lksf@latnet.lv.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics kopā ar Aizsardzības ministrijas
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Rekrutēšanas nodaļas vadītāju Kasparu Timmu
un biedrības „Media gids” projektu vadītāju Sandru Galgāni iededz ugunskuru
Foto: Ginta Zīverte

Siguldas Valsts ģimnāzijai trešā vieta Draudzīgā
aicinājuma fonda skolu reitinga kopvērtējumā
Pēc centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējuma Siguldas Valsts ģimnāzija
Latvijas pilsētu ģimnāziju topā ierindojusies trešajā vietā, noturot savas pozīcijas
skolu reitingā. Labākus centralizēto eksāmenu rezultātus uzrādījušas tikai Cēsu
Valsts ģimnāzija un Bauskas Valsts ģimnāzija.
Latvijas pilsētu ģimnāziju vidū 2015.gadā pirmo trijnieku veido Cēsu, Bauskas un Si
guldas Valsts ģimnāzija. Siguldas Valsts ģimnāzija ir vienīgā no šīm skolām, kura pēdē
jos piecus gadus, kopš izveidots šāds skolu iedalījums, ir nemainīgi noturējusies pirmajā
trijniekā, vairākkārt uzrādot augstāko vērtējumu eksāmenu rezultātu kopvērtējumā.
Pilsētu ģimnāziju grupā Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem 2015.gadā ir bijuši vis
augstākie rezultāti matemātikas, latviešu valodas un vēstures centralizētajos eksā
menos.
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KULTŪRA

Ziemassvētku ceļvedis
Siguldas novadā

„Vizbulīte” aicina uz tradicionālo
uzvedumu „Čigānmeitēns Ringla”

Ziemassvētku un maģiskās gadu mijas laiks ir prieka,
sirsnības un brīnumu, radošu un labu darbu piepildīts. Aicinām
ikvienu Siguldas novada iedzīvotāju piedalīties aizraujošos un
brīnumainos Ziemassvētku laika pasākumos Siguldas novadā.

Par tradīciju kļuvuši tautas deju kolektīva „Vizbulīte” uzvedumi
Ziemassvētkos. Šogad „Vizbulīte” sešās izrādēs izdejos uzvedumu
„Čigānmeitēns Ringla”.

29.novembrī plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā ikviens aicināts piedalīties lie
lās Siguldas novada Ziemassvētku egli iedegšanā un baudīt muzikālu pasaku „Ziemassvētku
vecīša cimdiņš”. Pasaku stāstīs Pasaku Burvis (Jānis Skanis), pelīte Pīka (Samanta Tīna)
un galma āksts Punktiņš (Atis Auzāns), bet īstu Ziemassvētku garšu uzburs piparkūku rūķi.

Ziemassvētku laika notikumi Siguldas novadā:

Horeogrāfiju uzvedumam veidojusi kolektīva vadītāja Indra Ozoliņa, bet
mūzikas autori ir Jānis Lūsēns un Imants Kalniņš. Izrādē piedalīsies visi
267 tautas deju kolektīva „Vizbulīte” dejotāji. Čigānmeitēna Ringlas lomu
izdejos Itālijā dzimusī un augusī Siguldas pilsētas vidusskolas 3.klases
skolniece Sofija Puciello.

Darbību sākusi Siguldas novada
Kultūras konsultatīvā padome

• 28.novembrī plkst.17.00 princese Elza un briedis Rūdolfs piedalīsies Ziemassvētku egles iedegšanā
Mores pagasta Tautas namā un pēc tam kopā ar bērniem izgreznos piparkūkas.
• 5.decembrī plkst.11.00 Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” darbnīcās bērnus gaidīs rūķi, lai
kopā ceptu piparkūkas, darinātu dāvanas un muzicētu. Bet plkst.14.00 Rūķu policija izmek
lēs resgaļa Minka nedarbus Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra studijas izrādē „Rūķi”.
Ieeja – bez maksas.
19.novembrī darbību uzsākusi Siguldas novada Kultūras konsultatī• 5.decembrī plkst.12.00 Mores pagasta Tautas namā tradicionālā Ziemas deju diena „Piparkūku vā padome, kas apvieno radošo nozaru pārstāvjus, lai kopīgi sekmēvalsis” kopā ar Siguldas novada senioru deju kopām. Ieeja – bez maksas.
tu kultūras aktivitāšu un kultūrvides attīstību Siguldas novadā un
• 5.decembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” vokālās grupas „Putni” Adventa – Zie aktivizētu dialogu starp pašvaldību un sabiedrību, veicinot viedokļu
massvētku koncertā skanēs vācu 14.gadsimta korāļi, Ziemassvētku dziesmas un Bendža apmaiņu un lēmumu pieņemšanu kultūras jomā.
mina Britena brīnišķīgais cikls „A Ceremony of Carols” („Ziemassvētku dziesmu virkne”).
Biļetes cena – 10 eiro;
uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti – 1 eiro atlaide.
Siguldas novada Kultūras konsultatīvajā padomē ir 15 novada iedzīvo
• 9.decembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” dāsnumu mācīs uz Čārlza Dikensa stāsta „Zie tāji, kuri saskaņā ar padomes nolikumu darbosies bez atlīdzības: Allažu
massvētku dziesma” balstītās zīmējumu operas „Dāsnumātika” dalībnieki: Rīgas Doma kora sko pagasta deju kolektīvu „Ķimelītis” un „Ķimenīte” vadītāja Aelita Zieme
las meiteņu kora ansamblis, vīru ansamblis un mūziķu grupa „The Quinters”. Operas veidotāji – le, māksliniece, mākslas pedagoģe Agita Zālīte, literāts, dažādu nozaru
komponists Kaspars Zemītis, dzejniece Anna Auziņa un režisors Varis Klausītājs. Biļetes cena – 7 kultūras projektu veidotājs Andris Habermanis, Turaidas muzejrezervāta
eiro, bērniem – 4,50 eiro;
direktore Anna Jurkāne, „Radio 7” īpašnieks, radio dīdžejs Einārs Rei
uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti – 1 eiro atlaide.
• 13.decembrī plkst.12.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā skatītājus priecēs Mores pamatskolas au ters, kultūrvēsturniece, uzņēmuma „Vietu lietas” valdes priekšsēdētāja
Ieva Vītola, Mores pagasta Tautas nama amatierteātra „Oga” režisore
dzēkņu un pedagogu muzikālais uzvedums „Kaķīša dzirnaviņas”. Ieeja – bez maksas.
• 14.decembrī plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis" vokālās studijas „Siguldiņa" Ziemassvētku Ingūna Millere, mūziķis, mūzikas pedagogs Kārlis Alviķis, Siguldas no
vada Kultūras centra kora „Spārni” vadītāja, biedrības „LiLī” pārstāve
koncerts. Ieeja – bez maksas.
• 17.decembrī plkst.13.00 Siguldas novada Kultūras centrā notiks deju kolektīva „Vizbulīte” izrāde Līga Ādamsone, fotomākslinieks, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras
menedžmenta un radošās industrijas maģistrantūras students Oskars
„Čigānmeitēns Ringla”. Ieeja – bez maksas.
• 17.decembrī plkst.18.00 Siguldas 1.pamatskolas skolēni aicina uz Ziemassvētku uzvedumu „Peln Briedis, mākslinieks, mākslas pedagogs Raits Tikums, Siguldas Katoļu
draudzes prāvests Rihards Rasnacis, Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
rušķīte”. Ieeja – bez maksas.
• 18.decembrī plkst.13.30 Siguldas novada Kultūras centrā seniorus iepriecinās deju kolektīva „Viz jaunatnes darbiniece Sabīne Birzniece, multimediju māksliniece, dažādu
kultūras projektu realizētāja Zanda Puče, izglītības projektu vadītāja un
bulīte” izrāde dejās „Čigānmeitēns Ringla” un Ziemassvētku dāvaniņas. Ieeja – bez maksas.
• 18.decembrī plkst.14.00 notiks senioru Ziemassvētku pasākums – Siguldas pagasta Kultūras daudzbērnu mamma Zane Oliņa.
namā ar svētku programmu „Muzikāls Ziemsvētku ceļojums” uzstāsies Ziemeļlatvijas kameran Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas, un
samblis „Livonija”. Koncertā skanēs jaukākās Ziemassvētku dziesmas un melodijas, stāsti par tajās var piedalīties ikviens interesents. Nākamā Kultūras konsultatīvās
svētku gaidīšanu un svinēšanu dažādās pasaules zemēs, skaņdarbu aranžējumi, kas papildināti padomes sēde norisināsies 19.decembrī plkst.18.00.
ar zvaniņiem un citiem sitamajiem instrumentiem, kā arī padomi un ticējumi no latviešu tautas
zinību krātuves. Pēc koncerta – svinības pie galdiņiem ar pašu sarūpētiem groziņiem. Pagasta
seniori aicināti pieteikties pie Rutas Kupces līdz 15.decembrim, zvanot uz tālruni 29105303.
• 18.decembrī plkst.18.00 Mores pagasta Tautas namā skatītājus priecēs Mores pamatskolas au
dzēkņu un pedagogu muzikālais uzvedums „Kaķīša dzirnaviņas”. Ieeja – bez maksas.
Siguldas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu par iespēju
• 19.decembrī plkst.12.00 un 15.00 Siguldas novada Kultūras centrā Ziemassvētku pasākumā „Pu saņemt pašvaldības finansējumu kultūras aktivitātēm Siguldas novateklītes Ziemassvētki” dāvaniņas bērniem pasniegs Ziemassvētku vecītis. Biļetes cena ar dāvanu – dā 2016.gadā.
10 eiro katram bērnam.
• 19.decembrī plkst.13.00 Mores pagasta Tautas namā dziesmas, dzeju un domugraudus koncertā Par 2016.gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa
„Baltās dziesmas” kopā vienā kamolā savīs Jānis Paukštello un Laila Ilze Purmaliete. Pēc koncer prioritātēm noteiktas:
ta – svinības pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Ieeja – bez maksas.
• Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un populari
• 19.decembrī plkst.14.00 Allažu pagasta Tautas namā koncerts senioriem „Eņģeļa sirds ir ikvienam
zēšana, veidojot jaunus kultūras produktus;
no mums”. Pēc koncerta – svinības pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Ieeja – bez maksas.
• jaunrade, akcentējot Siguldas novada četru gadalaiku ainavisko vērtību,
un kultūras produkti, kas attīsta Siguldas kā četru gadalaiku kultūras
• 20.decembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” Rēzijas Kalniņas un draugu Ziemassvētku
galvaspilsētas koncepciju;
koncerts „Meklētāja Roze”. Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro.
• 23.decembrī plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā ar koncertu „Iedegsim sveces” viesosies mū • Siguldas novada iedzīvotāju iniciatīvas lokālās identitātes un lokālo
apkaimes kopienu aktivitātes veicināšana, kas ir nozīmīgas saliedētas
ziķe, gleznotāja un psiholoģe Aina Boža. Ieeja – bez maksas.
sabiedrības un Latvijas simtgades norišu veidošanai Siguldas novadā.
• 27.decembrī plkst.11.00 Mores pagasta Tautas namā pērtiķēns Bombondziņš, kurš nemācēja svi
nēt Ziemassvētkus, to mācīsies kopā ar Ziemassvētku vecīti un bērniem. Saldumu dāvanas cena – Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuru īstenošana plānota no
2016.gada februāra līdz 1.decembrim. Projektu konkursā nevar piedalī
3,50 eiro.
ties projekti, kuru vadītāji nav iesnieguši atskaiti par 2015.gadā realizē
• 29.decembrī plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centrā koncertizrāde ģimenei „Brīnumskapja
Ziemassvētku spēle”, kurā satiksies Atskaņas, Simtkājītis, māsiņas Puteklītes, Malvīne, Tantiņš tajiem projektiem.
un Rasiņš, lai ar bērniem uzspēlētu Ziemassvētku ričuraču un melodiju minēšanu. Biļetes cena – Projektu, kas noformēts atbilstoši konkursa nolikumam, līdz 20.decem
brim jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
no 7 līdz 12 eiro.
ielā 3 vai elektroniski jānosūta uz e-pastu iveta.argale@sigulda.lv. Kon
Kā ierasts, gadu miju Siguldas novada iedzīvotāji aicināti sagaidīt 31.decembrī plkst.23.30
Siguldas Svētku laukumā. Kopā atskatīsimies uz 2015.gadu Siguldas novada notikumu kaleidosko kursa nolikums pieejams pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
pā, Jaungada uzrunu teiks Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, būs svētku torte, Plašāku informāciju var saņemt, zvanot uz tālruni 67970815 vai sūtot
vēstuli uz e-pastu iveta.argale@sigulda.lv.
mūzika un uguņošana.

Aicina iesniegt kultūras projektus
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SPORTS

Decembrī Siguldā notiks Eiropas
kausa posms bobslejā un skeletonā
14.–20.decembrī Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē norisināsies Eiropas
kausa izcīņas posms skeletonā un bobslejā, kas būs kā ģenerālmēģinājums
Pasaules kausa posmam, ko Latvijā plāno rīkot jau nākamgad.
Latvijas trase gan nevar uzņemt bobsleja četrinieku sacensības, tāpēc Eiropas kau
sa sacensību kalendārs saplānots tā, lai Siguldā aizvadītu skeletona un bobsleja div
nieku sacensības. Iepriekšējo reizi Pasaules kausa posms skeletonā Siguldā risinājās
2004.gadā, kad sliktos laikapstākļos uzvaru svinēja Tomass Dukurs.
Ja Latvijas bobsleja izlase Eiropas kausa Siguldas posmā plāno startēt spēcīgākajā
sastāvā, skeletonā Eiropas kauss ir vien trešās spēcīgākās sacensības, tāpēc tajās ne
drīkst piedalīties pasaules ranga pirmie 15 atlēti. Līdz ar to Martinam un Tomasam
Dukuriem, kā arī, visticamāk, Leldei Priedulēnai šīs sacensības ies secen. Tomēr Lat
vijas skeletona komandā ir vēl seši jaunie sportisti, kuri sacensībās varētu piedalīties.
Saskaņā ar Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas datiem, pašlaik pasaulē
ir 14 starptautiskām prasībām atbilstošas trases, tostarp iekļauta arī Sigulda.

Siguldieši Pasaules čempionātā
jauniešiem 100 lauciņu dambretē
Novembra sākumā Holandes pilsētā Beilenē risinājās Pasaules čempionāts
jauniešiem 100 lauciņu dambretē. Čempionātā piedalījās jaunie dambretisti no
19 valstīm, arī Latvijas.
Latvijas izlases sastāvā startēja četri Siguldas Sporta skolas trenera Edgara Ratnieka
audzēkņi dažādās vecuma grupās: Edgars Straumanis (U19), Mārtiņš Zemlītis (U16),
Līva Oliņa (U13) un Keita Eglīte (U10).
Pēc saspringtām cīņām deviņās sacensību kārtās Edgars Straumanis, izcīnot astoņus
punktus, ierindojās 30.vietā, Mārtiņš Zemlītis ar astoņiem punktiem ierindojās 28.vietā,
Līvai Oliņai septiņi punkti un 27.vieta, Keitai Eglītei astoņi punkti un dalīta 18.vieta.
Savukārt 3.novembrī notika Pasaules čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē ātr
spēlē. Edgaram tajā 21.vieta, Mārtiņam 28.vieta, Līvai 31.vieta, Keitai 23.vieta.

Siguldas novada atklātās
sacensības telpu futbolā C grupai
5.novembrī Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē notika Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu futbolā C grupas zēniem, kas dzimuši 2002.–2003.gadā.
Šajā vecuma grupā turnīrā piedalījās piecas komandas: Siguldas 1.pamatskolas, Siguldas
Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Laurenču sākumskolas, Garkalnes Māks
lu un vispārizglītojošās vidusskolas komandas.
Pārliecinošu sniegumu uzrādīja Siguldas 1.pamatskolas komanda, uzvarot visās spēlēs.
Komandas sastāvs: Rūdolfs Zeņģis, Kristiāns Maisaks, Matīss Krauja, Ģirts Rimicāns,
Nauris Teivāns, Ralfs Celmiņš, Markuss Krieviņš, Viktors Židkovs, Harijs Brants. Cīņa
par otro vietu bija gana spraiga. Ar vienādu punktu skaitu finišēja Siguldas pilsētas vi
dusskolas komanda un Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda. Papildus kritēriji noteica, ka
otro vietu izcīnīja Siguldas pilsētas vidusskolas komanda – Pēteris Kārlis Avotiņš, Sandijs
Suhanovs, Darels Dukurs, Ingars Kārkliņš, Kristers Lazdāns, Markuss Renārs Everss,
Roberts Rusiņš, Linards Lipskis. Trešajā vietā ierindojās Siguldas Valsts ģimnāzijas ko
manda – Daniels Strods, Toms Puķītis, Emīls Rengarts, Kristaps Liepa, Valters Bricis,
Valdis Zariņš, Niklass Lasmanis, Mārtiņš Auziņš.
Par turnīra vērtīgāko spē
lētāju atzina Laurenču
sākumskolas komandas
pārstāvi Niku Iesalnieku.
Paldies sporta skolotā
jiem Inai Belinskai, Nor
mundam Šultem, Ag
rim Lelim, Ivo Alksnim,
Rolandam Rullim! Par
godīgu spēli rūpējās un
sacensības tiesāja futbo
la „Super Nova” treneris
Andrejs Lepo. Paldies
Siguldas 1.pamatskolas
sportiskajam kolektīvam
par atbalstu!

Notiks Pasaules kausa izcīņas
posms kamaniņu sportā junioriem
un jauniešiem
27. un 28.novembrī Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē risināsies Pasaules kausa izcīņas otrais posms kamaniņu sportā junioriem un jauniešiem.
Tās ir arī kvalifikācijas sacensības Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm.
Junioru grupā startēs 25 jaunie atlēti, starp kuriem būs arī Siguldas novada spor
tists Ralfs Bērziņš un juniores Elīna Ieva Vītola un Sigita Bērziņa.
Piektdien, 27.novembrī, plkst.10.00 paredzēts pirmais brauciens A grupas jaunie
šiem, jaunietēm un junioru divvietīgajām ekipāžām, plkst.12.00 otrais brauciens.
Plkst.14.00 pirmais un otrais brauciens A grupas divvietīgajām ekipāžām un ap
balvošana.
Sestdien, 28.novembrī, plkst.10.00 notiks pirmais brauciens juniorēm un junio
riem, savukārt plkst.12.00 juniori un juniores startēs otrajā braucienā. Pēc brau
cieniem – labāko apbalvošana. Braucienu starplaikos skatītājiem būs iespēja iepa
zīties ar Valsts policijas prevencijas daļas darbu.

Aizvadīts Latvijas Apvienotās
badmintona līgas pirmais posms
Ar pirmā posma sacensībām sākusies
Latvijas Apvienotās badmintona līgas
septītā sezona. Šoreiz Inčukalnā pulcējās gandrīz 120 spēlētāju no Igaunijas, Polijas, Latvijas un Zviedrijas.
Par turnīra absolūto uzvarētāju kļuva
Jekaterina Romanova, kura pārlieci
noši pieveica visas pretinieces sieviešu
vienspēlēs A grupā. Viņa bija labākā arī
dubultspēlēs sievietēm kopā ar Liānu
Lenceviču un jaukto pāru cīņās kopā ar
Gunti Lavrinoviču. Vīriešu vienspēļu
kategorijā A grupā Pauls Gureckis ierin
dojās ceturtajā vietā, bet B grupā zelta

medaļu izcīnīja Uvis Raivis Kronenbergs.
Tāpat ceturtā vieta Sabīnei Kurciņai sie
viešu vienspēlēs B grupā.
Dubultspēlēs vīriešiem Teodors Ke
rimovs šoreiz spēlēja kopā ar bad
mintona kluba „Dārta” pārstāvi Dāvi
Lozdu, un noslēgumā viņi ieguva otro
vietu, bet jauktajās dubultspēlēs pārī ar
L.Lenceviču T.Kerimovam trešā vieta.
Bronzas medaļas dubultspēlēs vīriešiem
tika P.Gureckim un G.Lavrinovičam.
Nākamais Latvijas Apvienotās bad
mintona līgas posms notiks 21. un
22.novembrī Siguldas 1.pamatskolā.

Sezonu sāk jaunākie basketbolisti

Oktobra beigās vairākās Latvijas pilsētās, tostarp arī Siguldā, risinājās VEF
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas organizētā „MINI Kausa” pirmā posma
sacensības U10 un U11 vecuma grupu puišu un meiteņu komandām.
Siguldas Sporta skolu šajā turnīrā pārstāv trīs komandas: U10 puiši, U11 meitenes
(trenere Lelde Bērziņa) un U11 puiši (trenere Agnija Labrence).
26.oktobrī spēles aizvadīja U10 vecuma grupas komandas. Siguldieši devās uz Ogri,
kur aizvadīja trīs spēles. Pirmajā ar rezultātu 32:29 tika uzvarēta I.Miglinieka Ik
šķiles komanda, otrajā arī uzvara – ar rezultātu 38:27 pār „Pārdaugava/Una/Sveta”
komandu. Trešajā spēlē garas un nogurdinošas dienas pašā vakarā bija jātiekas
ar mājiniekiem – „Ogres” komandu, diemžēl zaudējums ar rezultātu 40:55. Sigul
das komandā spēlēja: R.Auziņš, V.Šūmanis, R.Mitrofanovs, R.K.Skuja, A.Žvarts,
A.Ivanovs, M.Jarošenko, K.Priede, K.Širins, R.Pērkonis un S.Kalniņš.
27.oktobrī treneres A.Labrences audzēkņi arī spēlēja Ogrē. Trijās spēlēs tika izcīnī
ta viena uzvara pār Berģu pamatskolas komandu ar rezultātu 63:28 un piedzīvoti
divi zaudējumi – „Rīga/Jugla” komandai ar rezultātu 42:60 un „B klase/Spilva” ko
mandai ar rezultātu 35:53. Siguldas komandā spēlēja: R.Aizupietis, K.Biša, J.Roze,
A.Krūmkalns, K.Stupelis, M.Kalniņš, K.Vabeļs, A.Ersts, E.Čamans, A.Kirsanovs un
U.Ozols.
Siguldas Sporta skolas U11 grupas meitenes spēlēja savās mājās, uzņemot preti
nieces no Cēsīm, Valmieras un Rīgas. Pirmā spēle siguldietēm bija ar spēcīgo „TTP/
Ilga” komandu, rīdzinieces bija pārākas gan augumu, gan meistarības ziņā, tāpēc
Siguldai zaudējums ar rezultātu 19:55. Otrajā spēlē pretī stājās spēkos līdzīgākā
Valmieras komanda, un to siguldietēm izdevās uzvarēt ar rezultātu 29:14. Pēdē
jā spēlē nācās atzīt Cēsu komandas pārākumu – 27:49. Siguldas komandā spēlē
ja: N.Gruzdiņa, Ē.Pudņika, N.Bunde, L.R.Teša, D.Nagle, V.Stepanova, L.Cakule,
P.Jēkabsone un P.Jirgensone.
„MINI Kausa” otrais posms risināsies nākamā gada pirmajās dienās – skolēnu zie
mas brīvlaikā.

SABIEDRĪBA
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Svinīgā valsts svētku pasākumā godināti novadnieki
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
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folkloras kopas „Senleja” vadīšanu, tra
dicionālās kultūras kopšanu un popula
rizēšanu;
Siguldas 1.pamatskolas direktora
vietniecei ārpusstundu darbā Guntrai Purmalei par ieguldījumu un
mērķtiecīgu darbu, nodrošinot Siguldas
1.pamatskolas audzēkņu dalību skolas
un ārpusskolas pasākumos, par sko
lēniem atbalstošas, drošas un radošas
skolas vides veidošanu;
pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulīte” vadītājai Andai Timermanei par ieguldīto darbu pirmsskolas
izglītības metodiskā darba vadīšanā
Siguldas novadā un ieguldījumu, pie
daloties metodiskā materiāla – Latvijā
populārākās mācību grāmatu sērijas
pirmsskolas izglītības iestādēm – izstrā
dē;
viesnīcas „Sigulda” īpašniekam Jurim Dudko par ieguldījumu Siguldas
novada tūrisma attīstībā, nodrošinot
viesu uzņemšanu 125 gadu garumā Si
guldas vēsturiskajā viesnīcā;
dāmu kluba „Madaras” vadītājai
Dzintrai Siliņai par aktīvu sabiedris
ko darbu un rokdarbu ziedošanu novada
trūcīgajām un maznodrošinātajām ģi
menēm;
„Bungee.lv” komandas un „Latvijas Gumijlēcēju kluba” vadītājam
Ivaram Beitānam par Siguldas nova
da tūrisma piedāvājuma paplašināšanu,
izveidojot skatu torni gaisa trošu vago
niņa Krimuldas stacijā, radošu komuni
kāciju sociālajos tīklos un par bezmak
sas aktivitāšu nodrošināšanu biedrības
„Cerību spārni” organizētajās Kalniešu
spēlēs, kā arī atbalstu Siguldas novada
Jaunrades centra organizētajos pasāku
mos;
AS „Siguldas Būvmeistars” valdes
priekšsēdētājam Jānim Libkovskim par jaunas daudzdzīvokļu dzīvo
jamās mājas būvniecību un investīciju
850 000 eiro apmērā kvartālā „Siguldas
Mājas”;
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda”” valdes priekšsēdētājam
Dainim Dukuram par bobsleja un ka
maniņu trases „Sigulda” rekonstrukci
jas projekta īstenošanu 2,5 miljonu eiro
apmērā;
zemnieku saimniecības „Liepuziedi” īpašniekiem Zadinānu ģimenei
par biškopības tradīciju saglabāšanu,
jaunu biškopības produktu izveidi un ie
guldījumu biškopības nozares attīstībā
Siguldas novadā;
Edvīnam Zaķim par veiksmīgi uzsāk
tu saimniecisko darbību Siguldas pagas
tā un sekmīgas bioloģiskās latvāņu iero
bežošanas metodes – aitu ganāmpulka
iesaistīšanas – pielietošanu un popula
rizēšanu;
Skaidrītei Roštokai par aktīvu sa
biedrisko darbu Siguldas novada paš
valdības Sociālā dienesta Dienas centrā,
kā arī atbalstu līdzcilvēkiem, ziedojot

rokdarbus labdarībai un rokdarbu aro
da prasmju nodošanu;
• Gaidai Ābelei par botānikas zināšanu
popularizēšanu un sabiedrības izglī
tošanu par vidi, vadot ekskursijas pa
Allažu pagasta dabas takām, veicinot
tūrisma attīstību Siguldas novadā.

Atzinības raksti izglītībā

Atzinības rakstu par sasniegumiem iz
glītības jomā pasniedza pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulīte” skolotājai
Daigai Lapai par ilggadēju profesionālu
darbu ar bērniem, veiksmīgu sadarbību
ar izglītojamo vecākiem un iestādes ko
lēģiem; pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” skolotājai Birutai Kudiņai
par ilggadēju profesionālu darbu ar bēr
niem, veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo
vecākiem un iestādes kolēģiem; pirms
skolas izglītības iestādes „Ābelīte” skolo
tājai Svetlanai Ošiņai par mūža iegul
dījumu – ilggadēju profesionālu darbu ar
bērniem, veiksmīgu sadarbību ar izglī
tojamo vecākiem un iestādes kolēģiem;
pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”
vadītājas vietniecei izglītības jomā Ilzei
Rencei par iniciatīvu un veiksmīgu dar
bu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”
ekoskolas statusa saņemšanai, par vides
izglītības veicināšanu un popularizēša
nu; pirmsskolas izglītības iestādes „Pasa
ciņa” vadītājas vietniecei izglītības jomā
Inesei Liberei par profesionālu darbu
izglītības iestādes mācību darba organi
zēšanā, iestādes tradīciju veidošanā un
metodiskā atbalsta sniegšanu iestādes
pedagogiem; Allažu pamatskolas pirms
skolas izglītības skolotājai Evijai Gravai
par mērķtiecīgu, profesionālu darbu izglī
tības iestādes metodiskā darba organizē
šanā un iestādes tradīciju veidošanā; Al
lažu pamatskolas direktorei un skolotājai
Sandrai Tukišai par ilggadēju un profe
sionālu pedagoģisko darbu, skolēnu rado
šo spēju un talantu attīstības veicināša
nu; Mores pamatskolas skolotājai Inetai
Kalniņai par mērķtiecību un profesiona
litāti, veicinot skolēnu izaugsmi un attīs
tību, kā arī par metodisko darbu, vadot
skolas Speciālās izglītības metodiskā dar
ba komisiju; Laurenču sākumskolas sko
lotājam Ivo Alksnim par ieguldījumu un
sasniegumiem izglītībā un mērķtiecīgu,
radošu un profesionālu darbu; Siguldas
1.pamatskolas skolotājai Madarai Pētersonei par augstiem pedagoģiskā dar
ba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs un aktīvu
sabiedrisko darbību; Siguldas pilsētas
vidusskolas skolotājai Guntai Veigulei
par ilggadēju radošu pedagoģisko dar
bu, aktīvu iesaistīšanos Siguldas nova
da izglītības aktivitātēs un metodiskā
darba organizēšanu skolā un novadā;
Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājai
Līgai Trupavniecei par ilggadēju pe
dagoģisko darbu, skolēnu radošo spēju
un talantu attīstības veicināšanu, kā arī
aktīvu līdzdalību novada kultūras dzīves
norisēs; Siguldas pilsētas vidusskolas
skolotājai Ārijai Nuķei par mērķtiecīgu

un profesionālu darbību jauniešu sociālo
problēmu risināšanā; Siguldas Valsts
ģimnāzijas skolotājai Līgai Sausiņai
par skolēnu sagatavošanu valsts pārbau
des darbiem bioloģijā, valsts olimpiādēm
un zinātniski pētniecisko darbu lasīju
miem, kā arī par metodiskās darbības
aktualizēšanu un popularizēšanu; Sigul
das Valsts ģimnāzijas skolotājai Dainai
Bērziņai par ieguldīto darbu, gatavojot
skolēnus un gūstot sasniegumus valsts
pārbaudes darbos angļu valodā, par ie
guldījumu darbā ar talantīgajiem skolē
niem, kā arī par ilgstošu darbu Siguldas
Valsts ģimnāzijā; Siguldas Valsts ģim
nāzijas skolotājai Inetai Lapacinskai
par ieguldīto darbu, gatavojot skolēnus
un gūstot sasniegumus valsts mēroga
sporta sacensībās, kā arī par ieguldīju
mu darbā ar talantīgajiem skolēniem;
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas
nodaļas skolotājai Lienei Circenei par
teicamu un pašaizliedzīgu darbu jauno
mūziķu audzināšanā un radošo nometņu
organizēšanā; Mākslu skolas „Baltais Flī
ģelis” Mūzikas nodaļas skolotājai Elīnai
Gruzniņai par teicamu un pašaizliedzī
gu darbu jaunu programmu un festivālu
īstenošanā; Siguldas Sporta skolas tre
nerei Guntai Blūmiņai par aizrautīgu,
pašaizliedzīgu un mērķtiecīgu darbu jau
no vieglatlētu apmācībā un audzināšanā,
labiem audzēkņu sasniegumiem Latvijas
un starptautiska mēroga sacensībās; Si
guldas novada Jaunrades centra skolo
tājai Larisai Speļģei par profesionālu
un mērķtiecīgu darbu un panākumiem
konkursos.
Par labām sekmēm, panākumiem mācī
bu olimpiādēs un sasniegumiem sportā,
kā arī par aktīvu iesaistīšanos sabiedris
kajā dzīvē Atzinības raksti tika pasniegti
arī Siguldas novada skolēniem: Allažu
pamatskolas 9.klases skolniecei Paulai
Brakšai par augstiem mācību rezultā
tiem un aktīvu sabiedrisko darbu; Sigul
das 1.pamatskolas 9.klases skolniecei
Alisei Annai Stīpniecei par augstiem
mācību rezultātiem un aktīvu sabiedris
ko darbu; Siguldas pilsētas vidusskolas
11.klases skolniecei Patrīcijai Stelmakai par labiem un teicamiem mācību
rezultātiem un aktīvu līdzdalību starp
tautiskos projektos; Siguldas pilsētas
vidusskolas 11.klases skolniecei Megijai Vainorjus par labiem un teicamiem
mācību rezultātiem un sasniegumiem
olimpiādēs un konkursos; Siguldas pil
sētas vidusskolas 12.klases skolniecei
Annai Agnesei Pētersonei par labiem
un teicamiem mācību rezultātiem un
sasniegumiem valsts franču valodas
olimpiādē; Siguldas Valsts ģimnāzijas
12.klases skolniekam Valtam Krūmiņam par Siguldas Valsts ģimnāzijas goda
aizstāvēšanu un godalgotu vietu iegūša
nu valsts bioloģijas, fizikas un matemā
tikas olimpiādē un Latvijas 39.skolēnu
zinātniskajā konferencē, kā arī par Lat
vijas pārstāvēšanu 27.Eiropas Savienības
Jauno zinātnieku konkursā Itālijā; Sigul
das Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnie

kam Edgaram Daugulim par Siguldas
Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēšanu un
augstu rezultātu sasniegšanu valsts fi
zikas un matemātikas olimpiādē, kā arī
Latvijas skolēnu 68.spartakiādē vieglat
lētikas krosā; Siguldas Valsts ģimnāzijas
12.klases skolniecei Elīzai Ilzei Malceniecei par Siguldas Valsts ģimnāzijas
goda aizstāvēšanu un godalgotām vietām
valsts bioloģijas olimpiādē, par ieguldīto
darbu zinātniski pētnieciskajā darbā, kā
arī par sasniegumiem Latvijas skolēnu
68.spartakiādes vieglatlētikas krosā;
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas
nodaļas audzēknei Ancei Ilvai Ruģēnai
par panākumiem konkursos un aktīvu
koncertdarbību; Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” Mūzikas nodaļas audzēknei Rūtai Kaukulei par panākumiem konkur
sos un aktīvu koncertdarbību; Laurenču
sākumskolas 6.klases skolniecei Sindijai
Turauskai par labiem un teicamiem mā
cību rezultātiem, aktīvu sabiedrisko dar
bu un sasniegumiem 2015.gada Latvijas
Jaunatnes Ziemas olimpiādē; Siguldas
Sporta skolas Vieglatlētikas nodaļas au
dzēknim Artūram Šķesteram par augs
tiem sasniegumiem 2015.gada sacensī
bās: 1.vietu tāllēkšanā, 2.vietu 60 metru
skrējienā U14 vecuma grupā Latvijas
ziemas čempionātā un 2.vietu 80 metru
skrējienā U14 vecuma grupā Latvijas
čempionātā.

Atzinības raksti kultūrā

Siguldas novada Domes Atzinības raksts
par sasniegumiem kultūrā tika piešķirts
senioru deju kolektīva „Sidrabdancis” va
dītājai Dagnijai Liepiņai par sasniegu
miem amatiermākslā, vadot senioru deju
kolektīvu, un jauno mediju māksliniecei
Zandai Pučei par spilgtu un inovatīvu
novada vēstures atspoguļojumu izstādē
„Mūsu mājas stāsti”.

Pateicības veselības aprūpē

Par ieguldījumu veselības aprūpē Domes
Pateicība pasniegta ģimenes ārstei Aijai
Turauskai par ieguldījumu Siguldas
novada iedzīvotāju veselības aprūpē; Si
guldas slimnīcas oftalmoloģei Ingunai
Kārkliņai par kvalitatīvu darbu Si
guldas novada iedzīvotāju acu slimību
ārstēšanā un redzes korekcijā; Siguldas
slimnīcas Dzemdību nodaļas vadītājai
Aijai Rotbergai par veiksmīgu Dzemdī
bu nodaļas darba organizēšanu; Siguldas
slimnīcas Dzemdību nodaļas vecākajai
vecmātei Mārai Leitānei par ieguldī
jumu Dzemdību nodaļas pakalpojumu
attīstīšanā; Siguldas slimnīcas fiziote
rapeitei Lindai Līcei par kvalitatīvu
darbu un jaunu pakalpojumu ieviešanu
Rehabilitācijas nodaļā un SIA „Valtera
protēžu laboratorija” vadītājam Valdim
Valteram par ieguldījumu labdarībā –
palīdzību Ukrainas konfliktā cietušajiem
20 000 eiro vērtībā.
Siguldas novada pašvaldība pateicas par
ikviena novadnieka ieguldījumu Siguldas novada attīstībā!

Pasākumi
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Kultūra
28.11.
29.11.
29.11.
03.12.
04.12
05.12.
05.12.
05.12.
06.12.
08.12.
09.12.
10.12.
10.12.
11.12.
11.12.
13.12.
13.12.
13.12.
14.12
14.12.–
30.12.
15.12.
15.12.
16.12.

27.12.

plkst.17.00 pie Mores pagasta Tautas nama
Ziemassvētku egles iedegšana „Spožais brīnums” ar princeses Elzas un brieža
Rūdolfa piedalīšanos. Pēc pasākuma piparkūku izgreznošana un radošās darbnīcas.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.30 Siguldas luterāņu baznīcā
Adventa laika koncerts. Piedalās Siguldas jauniešu kamerorķestris un Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” stīgu un vokālās nodaļas audzēkņi.
Ieeja – par ziedojumiem
plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Siguldas Ziemassvētku egles iedegšanas svētki. Muzikāla pasaka „Ziemassvētku
vecīša cimdiņš”
plkst.16.25 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
„Nacionālās ģeogrāfijas” filmu pēcpusdiena
plkst.17.00 Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Tautas lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze” un projekta
„Tautastērps pašu rokām III” dalībnieču darbu izstādes „Silti” atklāšana
plkst.11.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Rūķu darbnīcas bērniem un vecākiem mākslā, mūzikā, dejā. Plkst.14.00 Teātra
studijas audzēkņu Ziemassvētku izrāde „Rūķi”. Ieeja – bez maksas
Plkst.12.00 Mores pagasta Tautas namā
Tradicionālā Ziemas deju diena „Piparkūku valsis” kopā ar Siguldas novada senio
ru deju kopām. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Adventa – Ziemassvētku koncerts. Piedalās vokālā grupa „Putni”.
Biļetes cena – 10 eiro; ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti – 1 eiro atlaide
plkst.15.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīva „Purenīte” ziemas koncerts
„Sirds siltumam”. Ieeja – bez maksas
plkst.16.30 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Animācijas filmu pēcpusdiena. Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Muzikāla zīmējumu izrāde visai ģimenei „Dāsnumātika” pēc Č.Dikensa stāsta
motīviem. Biļetes cena – 7 eiro, bērniem – 4,50 eiro, bērniem bez atsevišķas sēdvietas –
bez maksas. Ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti – 1 eiro atlaide
plkst.16.25 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
„Nacionālās ģeogrāfijas” filmu pēcpusdiena
plkst.17.00 Laurenču sākumskolā
Svētku ieskaņas koncerts. Piedalās skolas kori un dejotāji. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 nodarbību centrā „Namiņš”
Tūrisma pēcpusdiena. Siguldas pensionāru biedrības vasaras ceļojumu iespaidi.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Ziemassvētku koncerts „Laba slava sniedziņam”. Piedalās jauktais koris „Sigulda”
un Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” vokālās studijas „Siguldiņa” bērnu
vokālais ansamblis. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.12.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Mores pamatskolas audzēkņu un pedagogu muzikāls uzvedums „Kaķīša dzirnavi
ņas” un radošā darbnīca „Ziemassvētkus gaidot”. Ieeja – bez maksas
plkst.12.30 Siguldas luterāņu baznīcā
Adventa laika koncerts. Piedalās Siguldas jauniešu koris „Atvars”.
Ieeja – par ziedojumiem
Plkst.14.00 Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Jauktā kora „Spārni” dalība Trešā Adventa dievkalpojumā un koncerts.
Ieeja – par ziedojumiem
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis" vokālās studijas „Siguldiņa" Ziemassvētku
koncerts. Ieeja – bez maksas.
Turaidas muzejrezervātā
Izglītojošā programma „Ziemassvētki Turaidas muižā” pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem un jaunāko klašu skolēniem. Pieteikšanās pa tālruni 26572142.
Ieejas maksa grupai – 31,30 eiro, ieejas maksa katram skolēnam – 0,71 eiro
plkst.11.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Ziemassvētku pasākums pensionāru kopai: kopas jaunumi, atskats gada notiku
mos – foto kaleidoskops, sarunas pie kafijas tases
plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu Ziemassvētku koncerts „Citāda ziema”.
Ieeja – bez maksas
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Radošās aktivitātes „Gaišo domu karuselis”

16.12.–
30.12.
Siguldas novada Kultūras centrā
17.12. plkst.13.00
Deju kolektīva „Vizbulīte” izrāde dejās „Čigānmeitēns Ringla”. Ieeja – bez maksas
plkst.16.25 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
17.12. „Nacionālās
ģeogrāfijas” filmu pēcpusdiena
Allažu pamatskolā
17.12. plkst.17.00
Svētku koncerts. Ieeja – bez maksas
Siguldas 1.pamatskolā
17.12. plkst.18.00
Siguldas 1.pamatskolas Ziemassvētku uzvedums „Pelnrušķīte”. Ieeja – bez maksas
Siguldas novada Kultūras centrā
18.12. plkst.13.30
Ziemassvētku sveiciens Siguldas pilsētas senioriem un deju kolektīva „Vizbulīte”
18.12.
18.12.
19.12.
19.12.
19.12.
19.12.
20.12.
22.12.
23.12.

izrāde dejās „Čigānmeitēns Ringla”. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Ziemassvētku pēcpusdiena Siguldas pagasta senioriem. Koncerts „Muzikāls
Ziemsvētku ceļojums”, piedalās Ziemeļlatvijas kameransamblis „Livonija”. Pēc
koncerta svinības ar pašu sarūpētiem cienastiem. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Mores pagasta Tautas namā
Mores pamatskolas muzikāls uzvedums „Kaķīša dzirnaviņas”. Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 un plkst.15.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Ziemassvētku eglīšu uzvedumi bērniem „Puteklītes Ziemassvētki”.
Biļetes cena – 10 eiro katram bērnam (iekļauta dāvaniņa no Ziemassvētku vecīša un
ieeja vecākiem). Pieteikties, zvanot uz tālruni 29548365 vai sūtot vēstuli uz e-pastu
dace.plesa@sigulda.lv
plkst.13.00 Mores pagasta Tautas namā
Senioru pēcpusdiena „Baltās dziesmas”. Koncertā piedalās Jānis Paukštello un Lai
la Ilze Purmaliete. Pēc koncerta svinības pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu.
Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Allažu pagasta Tautas namā
Ziemassvētku pēcpusdiena pagasta senioriem. Koncerts „Eņģeļa sirds ir ikvienam
no mums” un svinības pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada Kultūras centra sieviešu kora „Teiksma” vārda dienas koncerts
„Ielūdz Teiksma”. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Rēzijas Kalniņas un draugu Ziemassvētku koncerts „Meklētāja Roze”.
Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro
plkst.16.30 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Animācijas filmu pēcpusdiena
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Ziemassvētku koncerts „Iedegsim sveces”, piedalās mūziķe, gleznotāja un psiholoģe
Aina Boža. Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 18.decembrī

29.12.
31.12.
31.12.

plkst.11.00 Mores pagasta Tautas namā
Eglīte pašiem mazākajiem kopā ar pērtiķēnu Bombondziņu. Dalībniekus pieteikt
pagasta pārvaldē līdz 23.decembrim.
Saldumu dāvanas cena – 3,50 eiro, ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Koncertizrāde ģimenei „Brīnumskapja Ziemassvētku spēle”. Biļetes cena – no 7 līdz 12 eiro
plkst.23.30 Siguldas Svētku laukumā
Jaunā gada sagaidīšana. 2015.gada notikumu kaleidoskops, Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica Jaungada apsveikums, svētku torte un
uguņošana
plkst.00.00 Mores pagasta Tautas namā
Jaungada nakts balle „Un sākas viss no gala...” līdz rīta gaismai kopā ar muzi
kantu jautro Bocmani Andžu un Dj Gunchu. Galdiņus rezervēt, zvanot uz tālruni
28646332 (Sintija). Ieejas maksa – 2 eiro

Izstādes

01.12.–
23.12.

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Gadiem pāri – bērnībā”. Rakstniecei Zentai Ērglei – 95.
Izstādē aplūkojamas vairāku paaudžu lasītāju ļoti iemīļotās un populārās auto
res grāmatas, biogrāfijas dati un dzīves notikumi

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic novembra
apaļo jubileju
gaviļniekus
100 gadi
Tekla Fišere

95 gadi

01.12.–
30.12.
04.12.–
23.12.

Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Ziemas motīvi...”

Marija Novicka
Staņislavs Vanags

90 gadi

04.12.–
30.12.
04.12.–
30.12.
04.12.–
31.01.
04.12.–
31.01.
07.12.–
18.12

Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Tautas lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze” un projekta „Tautastērps pašu
rokām III„ dalībnieču darbu izstāde „Silti”. Izstāde apskatāma darbadienās no
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Latvju pašapziņas veicinātājs”. Publicistam, sabiedriskajam darbinie
kam Krišjānim Valdemāram – 190
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Regīna – noslēpumainā un vienīgā...”. Rakstniecei Regīnai Ezerai – 85
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Astras Rubenes tekstiliju izstāde
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” ministudijas audzēkņu darbu izstāde „Citāda
ziema”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Ar svecēm Ziemassvētki atnāk, ar svecēm Ziemassvētki iet”
par Ziemassvētku tradīcijām

07.12.–
21.12.
07.12.–
23.12.

Allažu pagasta bibliotēkā
Grāmatu izstāde „Idejas radošiem Ziemassvētku darbiņiem”

07.12.–
30.12.

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Rokdarbu izstāde „No sirds uz sirdi – Ziemassvētku dāvanas pašu rokām
darinātas”

08.12.–
23.12.
14.12.–
18.12.
21.12.–
30.12.
23.12.–
30.12.

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Tematiska izstāde „Radošas idejas Ziemassvētkiem”. Bibliotēkas apmeklētāji
aicināti izstādē smelties noskaņu un iedvesmu svētku rotājumu, apsveikuma
kartīšu, mīļu un noderīgu dāvaniņu gatavošanai

Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Ziemassvētki”
Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo Ziemassvētku darbiņu izstāde
Allažu pagasta bibliotēkā
Grāmatu izstāde „Rakstniecei Regīnai Ezerai – 85”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Gads ir balts no abiem galiem...”. Ziemassvētki un Jaunais
gads gan folklorā, gan dažādu autoru pasakās, dzejoļos un stāstos

Sports

01.12.
02.12.
03.12.
06.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.–
20.12.
15.12.
19.12.
19.12.
21.12.
21.12.
26.12.

plkst.20.45 Siguldas Sporta skolā
Latvijas basketbola alternatīvā līga. Basketbola klubs „Sigulda” – „Grifs AG/LLA”
plkst.17.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga U15. Siguldas Sporta skola – BJBS
„Rīga /DSN”
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības basketbolā D grupai
plkst.12.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga U17. Siguldas Sporta skola – Alūksne
plkst.17.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga U15. Siguldas Sporta skola –
„Ezerzeme/BJSS”
plkst.19.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas maksibasketa 25.čempionāts. Sigulda – „Basketfani”
plkst.9.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas jaunatnes čempionāts badmintonā U19
plkst.10.00 bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
Eiropas kausa izcīņas posms skeletonā un bobslejā
plkst.20.45 Siguldas Sporta skolā
Latvijas basketbola alternatīvā līga. BK „Sigulda” – BK „Filter”
plkst.9.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas klubu komandu čempionāts badmintonā
plkst.10.00 Siguldas novada Jaunrades centrā
Ziemassvētku turnīrs dambretē
plkst.13.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga U14. Siguldas Sporta skola – Krāslava
plkst.15.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga U17. Siguldas Sporta skola – Krāslava
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Ziemassvētku volejbola turnīrs

Elza Leite
Velta Petkeviča

85 gadi

Jāzeps Bicāns
Rasma Celma
Jānis Celms
Dzidra Čākure
Harijs Grīnhofs
Andis Korde
Janīna Ozoliņa
Broņislavs Poltoraks
Rolands Prībe
Valija Smilga
Konstantīna Supe
Edgars Upenieks
Milda Večena

80 gadi

Mirdza Čiževska
Andris Kalniņš
Irina Kļaviņa
Biruta Krastiņa
Ivars Lācis
Dzintra Miške
Zinovija Parfenoviča

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā oktobrī
Reģistrēti 19
jaundzimušie –
8 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Melānija, divas Lauras,
Estere Melānija,
Kristiāna, Dora, Sāra,
Maira, divi Emīli,
Benjamins, Jānis,
divi Jēkabi, Edvards,
Aleksis, Ernests,
Reinis, Rafaels.
Reģistrētas 11 laulības,
no tām trīs baznīcā.

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 „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada paš
valdības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

