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Goda dienā sumināti Gada cilvēki,
Gada uzņēmēji un Goda novadnieki
FOTO: Alberts Linarts

18.novembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
svinīgā pasākumā – Goda dienā, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, sveica nomināciju „Goda novadnieks”, „Siguldas novada Gada cilvēks” un „Gada uzņēmums” ieguvējus, kā arī vairākiem novadniekiem pasniedza Domes Atzinības rakstus un Pateicības
par sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sabiedriskajā darbā un citās jomās. Kopumā pasākumā „Svinam Latviju” tika godināti 87 novadnieki.

No kreisās: „Siguldas novada Gada cilvēks tūrismā 2013” – Ivars Ciaguns, „Siguldas novada
Gada cilvēks izglītībā 2013” – Ņina Balode, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics, „Siguldas novada Goda novadnieks 2013” Voldemārs Gudovskis, „Siguldas novada Gada cilvēks sabiedriskajā dzīvē 2013” – Alfons Jumiķis, „Siguldas novada Gada cilvēks
kultūrā 2013” – Andris Muižnieks un „Siguldas novada Gada cilvēks lauksaimniecības attīstībā 2013” – Māra un Aivars Baķi.

Esiet sveicināti mūsu valsts dzimšanas dienā!
Latvijas valsts piedzima 1918.gada 18.novembrī, brīdī, kad nebija nekā – ne naudas, ne savas armijas, ne
karogu uz ielām. Bija tikai viens – vissvarīgākais – ticība tautai, kas šeit dzīvo jau tūkstoš gadus, ticība sev,
saviem spēkiem, savai zemei, savai valstij. Ticība – dzīvot par Latviju.
Latvija.
Ko mums šodien ikkatram nozīmē šis vārds? Un nevar taču būt tā, ka īpaši par to piedomājam tikai vienu
nedēļu gadā – laikā no mūsu varoņu – Lāčplēša dienas – līdz mūsu valsts dzimšanas dienai, kad ielas ir pilnas
ar karogiem, svinīgas uzrunas, himna, šāvienu zalves un visapkārt sarkanbaltsarkans gaiss, kas vedina mūs
ikkatru uz domām: kas man ir Latvija? kas es esmu Latvijai?
Nu nav jau arī tā, ka par Latviju ir jādomā ik minūti. Patiesībā par Latviju var nedomāt ik minūti, jo, lai
atbildētu uz jautājumiem – kas man ir Latvija un kas es esmu Latvijai, vajag vienu vienīgu rīcību – ik minūti
dzīvot par Latviju. Dzīvot par Latviju, sajūtot to.
Šodien šeit, šajā zālē, jūs esat tādi. Jūsu tēvi, vecvectēvi – cilvēki, kas reiz dzīvojuši par Latviju, atdevuši
dzīves par Latviju un šodien dzīvo par Latviju.
Mūsu tautas vēstures gājums ir ļoti labs apliecinājums tam ceļam, no kurienes mēs nākam, un es ticu, ka
arī mūsu tautas sapratnei, ceļam, pa kuru mums jāiet tālāk.
Šādos svētku brīžos bieži dzirdam sakām – esiet lepni par mūsu valsti – tik jautājums, vai šis lepnums nav
to cilvēku īpašību sarakstā, kas nav tajā labākajā pusē. Nē! Esiet lepni par mūsu valsti, jo tautas pazemība ir
ceļš, kas ved uz dzīvi verdzībā, bet lepnums ir ceļš, kas ved uz dzīvi vai nāvi brīvībā.
Mīliet mūsu valsti! Un nebaidieties to darīt tā, kā vien cilvēks var mīlēt cilvēku, jo mīlestība taču ir tikai
laba darīšana tam otram, ko mīlam, valstij, kamēr lemts būt kopā. Jo mīlestība taču ir tiekšanās vienam pēc
otra, pēc valsts, brīžos, kad sanāk būt šķirtiem. Jo mīlestība taču ir abu šo lietu nepiepildīšana līdz galam,
jo darīt labu un tiekties uz to, ko mīli, valsti, var taču visa mūža garumā arvien vairāk, īstāk un patiesāk...
Mīliet Latviju, un varbūt reiz jūs sapratīsiet, ka tā ir jūsu mūža vislielākā mīlestība.
Es sveicu jūs visus mūsu valsts dzimšanas dienā un novēlu ticību sev, saviem spēkiem, savai zemei, savai
tautai, savai valstij. Es novēlu ticību tam, ka esam gudra, uzvarētāju tauta. Es novēlu ikkatram dziļi sirdī
sajust vārdus, kas skan: „Dievs svētī Latviju!”
Svētku uzrunā klātesošajiem sacīja
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Augstāko Siguldas novada Domes apbalvojumu – nomināciju „Siguldas novada Goda novadnieks 2013” saņēma divi siguldieši – Gunārs Skriba par pirmā
nacionālā parka izveidi Latvijā un mūža ieguldījumu dabas aizsardzībā un Voldemārs Gudovskis par mūža ieguldījumu mākslas un kultūras procesu attīstībā
Siguldas novadā un nozīmīgu kultūras zīmju ierakstīšanā novada vēsturē.
Saņemot Siguldas novada Domes Atzinības rakstu, kas ir augstākais pašvaldības apbalvojums, un Siguldas novada ģerboņa sudraba piespraudi, nominācijā
„Siguldas novada Gada cilvēks 2013” par laureātiem kļuva:
• „Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā 2013” – Ņina Balode par stabilu un
mērķtiecīgu darbu, nodrošinot Siguldas pilsētas vidusskolas attīstību;
• „Siguldas novada Gada cilvēks kultūrā 2013” – Andris Muižnieks par pūtēju
orķestra „Sudrabskaņa” izcilu sasniegumu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un
XV Deju svētku fināla skatē un mūža ieguldījumu muzicēšanas tradīciju stiprināšanā un popularizēšanā;
• „Siguldas novada Gada cilvēks sportā 2013” – Kristaps Turauskis par jaunas
sporta tradīcijas ieviešanu Siguldas novadā – ziemas peldes organizēšanu;
• „Siguldas novada Gada cilvēks tūrismā 2013” – Ivars Ciaguns par Siguldas piedzīvojumu parka „Tarzāns” vērienīgu attīstību;
• „Siguldas novada Gada cilvēks labdarībā 2013” – Sergejs Aleksāns par sniegto
atbalstu biedrības „Cerību spārni” telpu labiekārtošanā un jauna vides objekta – strūklakas – ierīkošanu Siguldā;
• „Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas novada attīstībā 2013” – AS „Siguldas
Būvmeistars” par jaunās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” būvniecību;
• „Siguldas novada Gada cilvēks lauksaimniecības attīstībā 2013” – Māra un
Aivars Baķi par veiksmīgi uzsāktu saimniecisko darbību, aitkopības nozares
attīstību piemājas saimniecībā „Jaunvangas”;
• „Siguldas novada Gada cilvēks sabiedriskajā dzīvē 2013” – Alfons Jumiķis par
nesavtīgu darbu un ieguldījumu Siguldas novada senioru dzīvē, par Siguldas
novada senioru aktivitāšu popularizēšanu Latvijā.
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Pārējiem nominācijas „Siguldas novada Gada cilvēks 2013” kandidātiem
tika pasniegtas Siguldas novada Domes Pateicības:
Siguldas Sporta skolas pedagogam Aināram Gureckim par ieguldījumu Siguldas Sporta skolas Badmintona nodaļas audzēkņu sagatavošanā un augstu
rezultātu sasniegšanā Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē;
Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītājai Mairai Gavarei par
sasniegumiem vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā,
Zaļā diploma un Latvijas Ekoskolas nosaukuma iegūšanu;
Dainim Kalnam par mūža ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves bagātināšanā
un Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanā;
Ingum Ulmanim un „Brīnumskapja” komandai par bērnu mūzikas festivāla „Izlaidums Brīnumskapī” organizēšanu un attīstību, sekmējot muzicēšanas
prasmju apguvi un popularizējot Siguldas novadu Latvijā;
Visvaldim Gercānam par šaha tradīciju attīstīšanu Siguldas novadā;
Ivo Alksnim par džudo sporta attīstīšanu un popularizēšanu Siguldas novadā;
SIA „Aktīvā tūrisma centrs EŽI” par jauna, inovatīva tūrisma produkta – Ežu
torņa – radīšanu Siguldas novadā;
Papīrmākslas darbnīcas „Viktora vēstules” izveidotājām Zinaīdai Ceskei un
Ievai Vītolai par jauna kultūrtūrisma produkta izveidošanu un Siguldas novada radošā kvartāla attīstīšanu;
Ivaram Ciagunam par atbalstu biedrībai „Cerību spārni”, dāvājot iespēju bez
maksas apmeklēt piedzīvojuma parku „Tarzāns”;
Kitijai Reinei-Kauliņai par atbalstu Allažu pagasta daudzbērnu ģimenēm;
Turpinājums 7.lpp. w
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Sestdien Siguldā atklās
Sācies Ziemassvētku
Austrumeiropā pirmo saldēto
sajūtu laiks!
distanču slēpošanas trasi

Sestdien, 30.novembrī plkst.12.00, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā tiks atklāta Austrumeiropā pirmā saldētā distanču slēpošanas trase, kas ļauj uzsākt distanču slēpošanas sezonu vēl pirms
dabīgā sniega.
Kā pirmās 1,25 km garo trasi
iemēģināt aicinātas topošās māmiņas no visas Latvijas, piedaloties
bezmaksas „Grūtnieču slēpojumā”.
Dalībnieces tiek aicinātas izmantot
vienu no veselīgākajām aktivitātēm ziemā, apvienojot tik svarīgos
faktorus – kustības un svaigu gaisu. Ikvienai slēpojuma dalībniecei
būs iespēja tikt pie kādas no balvām – dāvanu kartes augstākās
komforta pakāpes ģimenes dzemdību palātai Siguldas slimnīcā vai
ekskluzīvajām, Latvijā ražotajām
koka ragavām „Žube”, ar kurām
doties skaistās ziemas pastaigās
kopā ar savu mazuli.
Kā nākamie aicināti mediju pārstāvji, kuriem trases iemēģināšanai tiks piedāvātas īpašas „Fischer”
distanču slēpošanas slēpes. Mediju
pārstāvis, kurš uzrādīs labāko ātrumu trasē, dāvanā saņems sezonas
abonementu Siguldas Sporta un

aktīvās atpūtas centrā – distanču
slēpošanai visas ziemas garumā.
No plkst.13.00 ikviens atklāšanas dalībnieks aicināts izmēģināt
savus spēkus saldētajā distanču
slēpošanas trasē, piedaloties ātruma sacensībās. Dalībnieks, kurš
uzrādīs labāko trases ātrumu,
dāvanā saņems sezonas abonementu Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centrā – distanču slēpošanai visas ziemas garumā.
Jau ziņots, ka Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā 1,25
kilometru garumā
izbūvēta
saldēta
distanču slēpošanas trase, zem kuras seguma atrodas
saldējošā sistēma,
kas ļauj uzturēt
sniega segumu un
uzsākt
distanču

slēpošanas sezonu ātrāk, kā arī
nodrošina tās nepārtrauktu darbību mainīgos laikapstākļos. Trase
vasarā izmantojama skrituļošanai,
nūjošanai un skriešanai – to nodrošina koka mulčas seguma josla
gar asfaltēto daļu visā trases garumā. Kā papildu iespēja Sporta
un aktīvās atpūtas centrā ir 30
metrus augsts kāpšanas aktivitāšu tornis, kas piedāvās vairāk
nekā 20 aktivitātes un gigantiskas
šūpoles ar 7 metru brīvo kritienu,
un vairāk nekā 150 metru garu nobraucienu.
Kopumā projekta izmaksas ir
divi miljoni eiro, no kuriem attiecināmo izdevumu kopsumma
ir 850 000 eiro (597 383 lati), no
kā līdzfinansējumu 90% apmērā
sedza Eiropas Savienība Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas projekta
SVS ACTIVETOUR ietvaros.
Igaunijas–Latvijas–Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.–
2013.gadam finansiāli atbalsta kopīgus
pārrobežu
attīstības
pasākumus, lai uzlabotu reģiona
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas
Federāciju. Plašāka informācija par
programmu: www.estlatrus.eu.

Siguldieši saņem atbalstu
Sporta kompleksa būvniecībai
Apstiprinot valsts budžetu, valdība ir apstiprinājusi finansējumu Siguldas Sporta kompleksa būvniecībai un Bobsleja un kamaniņu trases
„Sigulda” rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Valdības lēmums paredz Siguldas Sporta kompleksa projekta īstenošanai nākamajā gadā
novirzīt finansējumu 1,46 miljonu eiro apmērā, bet 2015.gadā – 1,4
miljonu eiro apmērā. Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2014.gadam atvēlēts aptuveni miljons
eiro. Lai īstenotu Siguldas Sporta kompleksa ideju, būs nepieciešams
arī pašvaldības finansējums aptuveni 2,86 miljonu eiro apmērā.
Jau ziņots, ka Siguldas novada
pašvaldība ir izstrādājusi Sporta
kompleksa koncepciju, kurā plānots
izbūvēt slēgtu skrejceliņu, smagatlētikas un fitnesa sektoru, sporta
zāli un baseinu, lai radītu iespēju
pilnveidot un papildināt unikālās
Siguldas novada sportiskās akti-

vitātes. Siguldas novada pašvaldības Sporta kompleksa būvniecības projekts ir nozīmīgs Latvijas
sporta infrastruktūras attīstības
piedāvājums, kas kalpos kā sporta bāze Latvijas sportistiem, kas
nes Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot
olimpiskās medaļas un godalgotas

vietas pasaules līmeņa sacensībās,
kā arī būs vieta bērnu un jauniešu
sporta attīstībai, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
Siguldas novada pašvaldība jau ir
izstrādājusi Sporta kompleksa vizualizāciju, biznesa plānu, kā arī
veikusi aprēķinus, ka kopumā Siguldas Sporta kompleksa būvniecībai
un attīstībai būs nepieciešami aptuveni 5,72 miljoni eiro.
Plānots, ka Siguldas novada
pašvaldība vēl šogad izsludinās iepirkumu par Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību,
lai jau 2014.gadā uzsāktu kompleksa būvniecību un 2015.gadā to
atklātu.

Tuvojas Ziemassvētki... 1.decembrī svinēsim Pirmo adventi, kuras
laikā Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā viesosies Eņģeļu ekspresis,
bet vakarpusē tiks iedegta svētku egle. Aicinām sasildīt līdzcilvēku sirdis un piedalīties ziemas noskaņu pasākumos.

Sestdien, 30.novembrī
plkst.18.00, Mores pagasta Tautas nams sadarbībā ar „Pārsteigumu karuseli” aicina uz egles
iedegšanas pasākumu „Brīnum
egles meklējumos”, kur kopā ar
Pūķīti Dūdīti un Runci Zābakos dosimies meklēt pašu skaistāko eglīti.
Klātesošos apciemos Ziemassvētku
vecītis, un visi kopā iesim jautrās
rotaļās, dziedāsim un kopā liksim
eglītei iemirdzēties visā krāšņumā.

svētku noskaņu rūpēsies „Swedbank” un „Rimi” darbinieki.
Pašlaik fondā „Ziedot” palīdzību
lūgušas četras ģimenes no Vidzemes, kuru bērnu ārstēšana nav tikusi iekļauta valsts apmaksātajos
medicīnas pakalpojumos. Ģimenēm
nepieciešams atbalsts operācijas
veikšanai ārvalstu klīnikā un rehabilitācijas programmu finansēšanai.
Ziedotā nauda tiks izmantota šo
bērnu ārstēšanai.
Plašāka informācija par Eņģeļu
ekspresi un tā viesošanos Latvijas
pilsētās pieejama interneta vietnē
www.engeluekspresis.lv.

1.decembrī no plkst.11.00 līdz
13.00 Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā piestās Eņģeļu ekspresis, lai īpašā pasākumā atbalstītu
labdarības akciju „Eņģeļi pār LatSvētdien, 1.decembrī
viju” un aicinātu iedzīvotājus pirms plkst.12.00, Siguldas ev.lut. bazpārejas uz eiro ziedot mājās uzkrā- nīcā pēc dievkalpojuma būs iespēja
tās latu un santīmu monētas cēlam ieklausīties Mākslu skolas „Baltais
mērķim – smagi slimo bērnu ārstē- Flīģelis” stīgu instrumentu spēlē
šanai.
audzēkņu adventes koncertā.
Labestības
vārdus
pasākumā teiks Siguldas novada Domes
Ziemas noskaņas 1.decembrī
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, bet plkst.17.00 aicinām iegūt Sigulpar muzikālo noformējumu gādās das Ziemassvētku egles iedegbērnu folkloras kopa „Senlejiņa”, šanas pasākumā, kas risināsies
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Siguldas dzelzceļa stacijā. Šogad
Flīģelis” vokālā studija „Siguldiņa”, noticēt Ziemassvētku brīnumam
Siguldas pagasta pūtēju orķestris palīdzēs dziedātāja Olga Rajecka,
un vokālā studija „Zibsnis”. Par „OKartes” skatuves kolorītais dalībnieks Kašers, bērnu vokālās studijas „Zvaigžņu sala” dalībnieki, kā arī
Ziemassvētku vecītis.
Savās pirmssvētku izjūtās dalīsies Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, īstu
Ziemassvētku garšu uzburs „Mr.
Biskvīta” piparkūku rūķi, bet zvaigžņu sveces eglītē un debesīs iedegs
Kalvis Kalniņš un „Svētku aģentūras” rūķi.
Pasākuma laikā būs slēgta satiksme Ausekļa ielā no Pils līdz Raiņa ielai.
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Pašvaldības līdzfinansējums
piešķirts desmit objektiem
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes būvinženieris Aldis Ermansons informē, ka šajā sezonā Siguldas novada pašvaldība daudzdzīvokļu māju iebraucamo ceļu
un laukumu sakārtošanai piešķīrusi līdzfinansējumu Ls 22 573,74 
(EUR 32 119,54) apmērā. Noslēgtas 10 vienošanās.
Daudzdzīvokļu māju iebraucamo
ceļu sakārtošanai jeb tā saucamo
asfaltbedrīšu remontam noslēgtas
astoņas vienošanās par kopējo summu Ls 8128,80 (EUR 11566,24), no
kuras pašvaldības līdzfinansējums
ir Ls 5194,87 (EUR 7391,63). Līdzfinansējums piešķirts Zinātnes ielai 6,
Zinātnes ielai 8, Zinātnes ielai 10,
Helmaņa ielai 9, Leona Paegles ielai 6, Jāņa Čakstes ielai 5, Melioratoru
ielai 2, Pulkveža Brieža ielai 28, Pulk-

veža Brieža ielai 84/86, kā arī Krišjāņa
Barona ielai 14.
Papildus tam noslēgtas divas vienošanās ar Leona Paegles ielas 15
un Krišjāņa Barona ielas 2 apsaimniekotājiem par ietvju un laukumu
labiekārtošanu par kopējo summu
Ls 34 757,75 (EUR 49 455,82), no
kuras pašvaldības līdzfinansējums ir
Ls 17 378,87 (EUR 24 727,90).
Atgādinām, ka Siguldas novada
pašvaldība veikusi grozījumus 2007.

gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu
līdzfinansēšanā”, kas nosaka kārtību,
kādā iedzīvotāji vai Siguldas novadā
esošie uzņēmumi var ierosināt dažādu infrastruktūras objektu būvniecību
un rekonstrukciju Siguldas novada
teritorijā un kā tiek piešķirts Siguldas
novada pašvaldības līdzfinansējums
infrastruktūras objektu uzlabošanai.
Informācija par remontdarbu apjomiem un iespējamām izmaksām pieejama pie Siguldas novada pašvaldības būvinženiera Alda Ermansona
pa tālruni 67800950 vai e-pastu 
aldis.ermansons@sigulda.lv.

Noslēgusies 2013.gada tūrisma izstāžu sezona
No 4. līdz 7.novembrim Londonā norisinājās Eiropas nozīmīgākais tūrisma gadatirgus „World Travel
Market 2013”. Tajā ar jauno tūrisma zīmolu „Enter Gauja” tika popularizēts arī Gaujas nacionālais
parks (Gaujas NP).
Dalība izstādē „World Travel Market” noslēdz šajā
gadā īstenoto vērienīgo kampaņu Gaujas NP tūrisma
piedāvājuma popularizēšanai. Šī gada laikā Gaujas NP
tūrisma piedāvājums popularizēts 15 starptautiskos
tūrisma gadatirgos Somijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā,
Zviedrijā, Polijā, kā arī Vācijā, Lielbritānijā un Nīderlandē.
Gaujas NP vēsturiski ir viens no Latvijas atpazīstamākajiem un piedāvājuma ziņā bagātākajiem galamērķiem,
tomēr, lai piesaistītu lielāku ārzemju tūristu īpatsvaru
visa gada garumā un īpaši Gaujas NP 40.jubilejas gadā,
pašvaldības kopā ar tūrisma uzņēmējiem vienojušās par
kopīgu stratēģiju konkurētspējas palielināšanai.
Jau iepriekš ziņots, ka 2012.gada 7.februārī, vienojoties Siguldas novada, Cēsu, Valmieras, Līgatnes,
Pārgaujas un Amatas pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldei, parakstīta vienošanās par sadarbību
tūrisma veicināšanai Gaujas NP teritorijā. Šogad šim

pašvaldību lokam pievienojušās Krimuldas, Kocēnu un
Priekuļu novadu pašvaldības, stiprinot vienoto pozīciju kopīgai stratēģijai, lai kāpinātu eksporta apjomu.
Kā norādīts 2012.gadā apstiprinātajā „Gaujas NP tūrisma klastera attīstības stratēģijā”, plānots panākt,
ka Gaujas NP ir konkurētspējīgākais galamērķis Latvijā ārpus galvaspilsētas ar kvalitatīvu un specializētu
tūrismu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū
visa gada garumā, kas orientēts uz pieprasītu atpūtu
un aktivitātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatirgos tiek organizēta sadarbībā ar LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

žu pagastā, Siguldas novadā, LV–2154,
vai elektroniska dokumenta formā,
parakstot ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegumu
nosūtot Lauku atbalsta dienestam uz
e-pastu lad@lad.gov.lv.
Kontaktpersona: ELFLA administratīvā vadītāja Inese Pikaļova,
tālr.67970250,
mob.tālr.26423616,
rrlab@inbox.lv. Plašāka informācija
www.sigulda.lv sadaļā „Lauku attīstība”.

Paziņojums par detālplānojumiem
Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam ar adresi
Dārza ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, pamatojoties uz Siguldas novada
Domes 2013.gada 6.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.23, 8.§)
„Par detālplānojuma uzsākšanu”.
Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam ar adresēm
Dzērveņu ielā 6, Dzērveņu ielā 9, Dzērveņu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā, pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra sēdes
lēmumu (sēdes protokols Nr.24, 33.§) „Par detālplānojuma uzsākšanu”.
Lēmumi pieejami pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv. Tālrunis
informācijai 67800957.
Zane Gatere
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Aicina izvērtēt Pašvaldības
policijas darbu
Lai uzlabotu Siguldas novada Pašvaldības policijas darbu, Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis aicina Siguldas novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā un līdz 10.decembrim atbildēt uz jautājumiem,
kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem Siguldas
novadā.
„Aicinu novada iedzīvotājus paust savu viedokli par Pašvaldības policijas
darbu, jo mums rūp novada sakoptība un iedzīvotāju drošība. Aptaujas rezultāti sniegs iespēju pilnveidot mūsu darbu, palīdzēs noteikt Pašvaldības
policijas attīstības virzienus un mērķus nākamajam gadam,” aptaujā piedalīties aicina Māris Garjānis.
Aptaujas anketas līdz 10.decembrim ir pieejamas pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības administrācijās.

Paraksta līgumu par 2014.gada
Opermūzikas svētku rīkošanu Siguldā
Oktobra beigās Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizators Dainis Kalns parakstīja līgumu par XXII Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanu Siguldas pilsdrupās 2014.gada 1.–3.augustā, kas vienlaikus būs
viens no lielajiem notikumiem „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” projektā, kurā Sigulda ir Rīgas oficiālais partneris.

Jūdažu Sabiedriskajā centrā aizvadītas
divas izbraukuma sēdes

Turpinot uzsākto tradīciju rīkot izbraukuma Domes sēdes novada administratīvajos centros, sniedzot iespēju novadniekiem iesaistīties pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā, 20.novembrī Jūdažu Sabiedriskajā centrā notika Siguldas novada Domes Finanšu komitejas un Domes sēde. Pēc
Domes sēdes iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos ar Domes priekšsēdētāju
Uģi Mitrevicu un pašvaldības darbiniekiem. Tikšanos apmeklēja vairāk nekā
40 novadnieki.

Balvas saņēmuši Anna Jurkāne
un Indulis Ojārs Ranka

Pieejams finansējums attīstībai Siguldā
turpinās PET
pudeļu
pieņemšana
par atlīdzību

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
7.kārtu Lauku attīstības programmas
2007.–2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 9.decembra
līdz 2014.gada 9.janvārim. 7.kārtā
pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 134 948,44 (EUR 192 014,33).
Projektu iesniegumi papīra formā
jāiesniedz RRLAB, Birzes ielā 4, Alla-

2013.gada 29.novembris

Siguldas novadā turpinās plastmasas (PET) pudeļu savākšanas
eksperiments „PET pudeļu pieņemšana no iedzīvotājiem par atlīdzību”. Siguldā PET pudeles var nodot
taras punktā, Rūdolfa Blaumaņa
ielā 2, katru dienu no plkst.8.00
līdz 16.00, tālrunis informācijai
67381885.
Par katru nodoto pudeli iedzīvotāji var saņemt vienu santīmu.

Letonikas V kongresa noslēguma ietvaros Turaidas muzejrezervātā notika Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) izbraukuma sēde, kuras
laikā Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei tika pasniegta Lielā
Fēliksa balva par izciliem nopelniem Latvijas vēstures izpētē un muzeoloģijasattīstīšanā.
Sēdes gaitā par augstā valsts apbalvojuma – LR Ministru kabineta balvas –
piešķiršanu tika sveikts Dainu kalna skulptūru autors, tēlnieks Indulis Ojārs
Ranka. Suminot tēlnieku, akadēmiķis Jānis Stradiņš uzsvēra, ka Turaidas muzejrezervāts balstās uz pieciem balstiem: pirmais balsts ir arheologs Jānis
Graudonis, otrais ir šogad mūžībā aizgājušais arhitekts Gunārs Jansons, trešais un galvenais balsts ir Anna Jurkāne, kurai pieder ideja par Dainu kalna
izveidi, ceturtais balsts ir viss lielais kolektīvs un galvenais kā stabils pamats
ir tēlnieks Indulis Ranka, Dainu kalna skulptūru autors. Laika gaitā Dainu
kalns ir kļuvis par vienu no mūsu tautas nacionālās identitātes simboliem.

Plāno turpināt maģistrālo
siltumtrašu atjaunošanu
SIA „Wesemann–Sigulda” informē, ka siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota ne tikai kurināmā koksne (šķelda), bet arī dabas gāze, kas šajā
gadā ļāva necelt apkures tarifu. Paralēli tam katru gadu tiek veikti Siguldas
pilsētas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas darbi: 2011.gadā izbūvēta
maģistrālā siltumtrase 1507 metru garumā, 2012.gadā – 1422,5 metru, bet
šajā gadā vairāk nekā 1157 metru garumā.
Patlaban SIA „Wesemann–Sigulda” izstrādā siltumtīklu rekonstrukcijas
projektu Krišjāņa Barona un Dārza ielai līdz Krišjāņa Barona ielai 4. Atkarībā
no pieejamā finansējuma (maksājumiem par saņemto siltumenerģiju)
rekonstrukcijas darbi varētu sākties 2015.gadā.

Pašvaldība saņem balvu „Veselību stiprinoša pašvaldība”
Oktobra beigās Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics saņēma Latvijas Ārstu biedrības
„Veselības gada balvu” nominācijā „Veselību stiprinoša pašvaldība” par
Siguldas novada pašvaldības ieguldījumu tautas sporta attīstībā, veselīga dzīvesveida stimulēšanā,
rīdzinieku un citu Latvijas iedzīvotāju aktīvas atpūtas organizēšanā.
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Pašvaldība Siguldas Valsts
Aicinājums jauniešiem
ģimnāzijai dāvina planšetdatorus

Sveicot Siguldas Valsts ģimnāziju 95 gadu jubilejā, Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs skolas direktoram Vilnim Trupavniekam pasniedza dāvanu karti 30 planšetdatoru ar pielāgojamo klaviatūru iegādei.

„Latvijā Siguldas Valsts ģimnāzijas
pedagogu paveiktais tiek augstu novērtēts – to apliecina Siguldas Valsts
ģimnāzijas atrašanās Latvijas pilsētu
skolu reitinga pirmajās vietās un
daudzie apbalvojumi valsts un starptautiskā līmenī, ko saņēmusi mūsu
ģimnāzija, pedagogi un skolēni. Nākotnē, jau tuvākajos gados, noteikti
jāuzsāk Siguldas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcija vairāku miljonu latu
apmērā un jāpilnveido tehnoloģiju izmantošana izglītības procesā, lai
ģimnāzija kļūtu par mūsdienīgu izglītības iestādi un arī turpmāk būtu novada izglītības dzinējspēks, tādēļ
dāvana – 30 planšetdatori – ir iespēja
skolai rast jaunus izaicinājumus, kļūt
radošākiem, mūsdienīgākiem un nodrošināt vēl kvalitatīvāku izglītību
mūsu skolēniem,” pasniedzot vērtīgo
dāvanu, teica Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Ģimnāzijas skolēnu tikšanās ar
1940.gada absolventu Pēteri Kļaviņu
12.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.d klases skolēniem bija
unikāla iespēja parunāties ar 93 gadus veco Siguldas ģimnāzijas 1940.
gada absolventu Pēteri Kļaviņu. Viņš pastāstīja savas atmiņas par skolas gadiem, īpaši emocionāli atcerējās, kā 1938.gadā tieši viņam kā
vienam no savas klases labākajiem skolēniem bijis gods saņemt 7.Siguldas kājnieku pulka dāvināto ģimnāzijas karogu un to nest visos svinīgajos pasākumos.
Diemžēl P.Kļaviņa 1940.gada izlaidums notika 16.jūnijā – vienu dienu pirms Latvijas okupācijas – un
viņa klasesbiedru likteņi nav zināmi.
P.Kļaviņš kļuva par LU Filoloģijas
fakultātes Baltu valodu valodnie-

cības nodaļas studentu un strādāja
par izcilā valodnieka Jāņa Endzelīna palīgu. Kā daudziem Latvijas
inteliģentiem, arī P.Kļaviņam bija
jāpiedzīvo Staļina laika izsūtījums
(1950–1956) un aizliegums nodar-

boties ar valodniecību. Pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas P.Kļaviņš
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeņa Goda
zīmi.
Tikšanās laikā P.Kļaviņš pastāstīja par trīsdesmito gadu skolotājiem,
par mācībām un sadzīvi. Patiešām
jāapbrīno sirmā kunga gara možums, bagātā un izteiksmīgā valoda,
spēja ieinteresēt vidusskolēnus.
Viņa dzīve ir kā ģimnāzijas karogā
ierakstītās devīzes „Gara uzvarai,
latvju mūžībai” apliecinājums.
Inese Berga

Noslēgumam tuvojas
bērnudārza „Pasaciņa” būvniecība
Lielākie būvniecības darbi jaunajā bērnudārzā „Pasaciņa”, Skolas ielā 5, jau noslēgušies. Patlaban tiek
pabeigti labiekārtošanas darbi pie bērnudārza ēkas – bērnu nojumīšu izveide, teritorijas labiekārtošana
un laukuma inventāra uzstādīšana. Iekštelpās tiek veikti apdares darbi, krāsotas sienas, notiek linoleja
ieklāšana. Jau pieslēgti visi nepieciešamie inženiertīkli – ūdens, elektrība, apkure un ventilācija. Iekštelpās
uzstādītas virtuves iekārtas. Pirms Ziemassvētkiem tiek plānots nodot ēku ekspluatācijā un uzsākt telpu
iekārtošanu, lai tajās varētu ienākt dažāda vecuma bērni.
Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Pasaciņa” durvis
vērs nākamā gada sākumā, nodrošinot darbavietas 30 darbiniekiem. Bērnudārzā būs sešas grupas, viena no tām būs
bērniem ar īpašām vajadzībām. Sākotnēji tiks uzņemti 130
bērni. Pirmsskolas izglītības iestāde strādās pēc divām licencētām programmām: vispārējās pirmsskolas izglītības
programmas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības attīstības traucējumiem.
Noslēgusies pirmā darbinieku atlase, kurā tika meklēti iniciatīvas bagāti, aizrautīgi, atbildīgi, radoši un bērnus
mīloši pedagogi. Jaunā PII „Pasaciņas” komanda ir gatava
piedāvāt bērniem drošu un attīstošu vidi, daudzveidīgas un
interesantas nodarbības, ārpusnodarbību pasākumus, kā arī
individuālas nodarbības ar logopēdu un speciālās izglītības
skolotāju.
2014.gada sākumā tiek plānota tikšanās ar bērnu, kuri
uzņemti bērnudārzā „Pasaciņa”, vecākiem, lai iepazīstinātu
ar iestādi un skolotājiem, kā arī noslēgtu līgumu par ēdināšanas pakalpojumiem. Plašākai informācijai aicinām sekot
pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

Jaunieši ir nozīmīga mūsu sabiedrības daļa. Lai veicinātu jauniešu
līdzdalību Siguldas novada attīstības plānošanā, pašvaldība no 2014.
gada janvāra līdz septembrim īstenos neformālās izglītības apmācības
programmu „3D – Domā Domas Domē – Siguldā!”. Programmas dalībnieki būs 15 aktīvi, konkursa kārtībā izvēlēti, no 15 līdz 25 gadus veci
jaunieši, kuri gatavi mācīties un iesaistīties Siguldas novada Jauniešu
domes darbā.

Apmācības notiks no janvāra vi- pie Siguldas novada jaunatnes polidus līdz septembrim, divas līdz trīs tikas stratēģijas plānošanas un īstereizes mēnesī. Nodarbības vadīs nošanas.
Lai piedalītos apmācībās, jaupieredzējuši profesionāļi. Programmas laikā jaunieši apgūs teoriju par niešiem līdz 13.decembrim ir jāiepolitikas veidošanas procesiem, jau- sniedz:
natnes politiku Latvijā, nevalstiska- • motivācijas vēstule, kurā jānorāda,
kādēļ jaunietis vēlas iesaistīties
jām organizācijām, normatīvajiem
projektā, kādu saredz iespējamo
aktiem, pašvaldības darbu, projektu
sadarbības modeli starp jaunieplānošanu, īstenošanu un izvērtējušiem un pašvaldību, norādot savus
mu, kā arī piedalīsies praktiskajās
līdzšinējos sasniegumus, pieredzi,
nodarbībās, kurās jaunieši iepazīs
prasmes un iemaņas;
Siguldas novada pašvaldības struktūru un darbu, izstrādās projektus, • aizpildīta pieteikuma anketa,
kuru iespējams atrast vietnes
kurus prezentēs Domes deputātiem,
www.sigulda.lv sadaļā „Izglītīpašvaldības darbiniekiem un saviem
ba” – „Dokumenti” – „Citi”.
vienaudžiem.
Jūnijā un jūlijā, skolēnu vasaras
Motivācijas vēstule un anketa jāienodarbinātības projekta ietvaros, sniedz pašvaldības Izglītības pārvalplānota prakse, kuras laikā jaunie- dē vai Jaunrades centra JIC „Mērķis”
šiem tiks nodrošināta iespēja strādāt (Skolas ielā 3, Siguldā) vai jāsūta uz
Siguldas novada pašvaldības pārval- e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv.
dēs.
Iesniegtos pieteikumus izvērtēs
Projekta pirmā posma noslēgu- Siguldas novada Domes Izglītības
mā – septembrī – jaunieši saņems un kultūras komitejas apstiprināta
Siguldas novada pašvaldības aplieci- komisija.
nājumus par jauniegūtajām prasmēm
un iemaņām, kas būs lielisks papildiKonkursa rezultāti pēc 2014.gada
nājums jauniešu CV.
2.janvāra būs pieejami Siguldas noProjekta otrais posms tiks īste- vada pašvaldības interneta vietnē
nots no 2014.gada septembra, kad www.sigulda.lv, kā arī tiks nosūtīti
tiks izveidota Siguldas novada Jau- uz pretendentu norādītajiem e-pasniešu dome, kā arī tiks uzsāks darbs tiem.

Aicina uz Galda spēļu mēnesi „Mērķī”
Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centrs
„Mērķis” līdz 20.decembrim no plkst.16.00 līdz 18.30 aicina jauniešus piedalīties dažādu spēļu turnīros.
Ja vēlies pārbaudīt savas prasmes un iesaistīties azartiskos spēļu piedzīvojumos, tad šie vakari ir tieši tev un taviem draugiem. Turnīri notiks
neformālā gaisotnē, dzerot tēju un klausoties mūziku. Plānots spēlēt
„Scrabble”, novusu, tenisu, „Alias”, „Uno” un citas galda spēles.
Pasākums tiek finansēts Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne
darbībā” jauniešu iniciatīvu projekta „Septiņi pasaules brīnumi” ietvaros.
Dainuvīte Ščeglova

Pilsētas vidusskolas projekts
ieguvis Eiropas atzinību

Jau ziņots, ka jaunās pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecībai par pamatu izmantots bērnudārza „Ieviņa” tehniskais projekts. Divstāvu ēkā paredzētas telpas sešām
Siguldas pilsētas vidusskolas iepriekšējā mācību gadā veiktais
bērnudārza grupām, kā arī telpas ēdināšanai un bērnudārza „eTwinning” projekts „EAT – eat, act, think”, kura laikā skolēni pētīja
personālam un izbūvēta aktu zāle mūzikas nodarbībām un ēšanas tradīcijas dažādās valstīs un veselīga uztura nozīmi, ieguvis Eisporta zāle bērnu fizisko attīstību veicinošām nodarbībām.
ropas kvalitātes sertifikātu un līdz ar to tiesības sacensties ar Eiropas
Siguldas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar labākajiem „eTwinning” projektiem.
Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansējuma pieĪpašu atzinības zīmi projekts ieguva Nacionālas gada balvas ceremonijā,
šķiršanu projekta „Jauna pirmsskolas izglītības iestāde kas norisinājās novembra sākumā.
Skolas ielā 5, Siguldā” (Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/
Patlaban notiek intensīvs darbs pie jaunā „Comenius” projekta „YoUtoVRAA/006/064) realizēšanai. Projekta kopējās izmaksas pia”, kura ietvaros Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni vairākas dienas
plānotas 960 399,42 latu apmērā, tai skaitā attiecināmās pavadīja Francijā, lai piedalītos skolu sadarbības projekta „Comenius”
izmaksas 955 677,38 latu apmērā, no kurām Siguldas nova- konferencē. Latvijas, Francijas, Itālijas, Čehijas, Polijas, Rumānijas, Grieda pašvaldības finansējums būs 12,75% jeb 121 848,87 lati. ķijas un Turcijas skolēni divus gadus piedalīsies kopīgā projektā „YoUtoValsts budžeta dotācija – 21 502,74 lati, bet lielākā finansē- pia” (You+Utopia), kura mērķis ir aktīvas pilsonības veicināšana ideālas
juma daļa būs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – sabiedrības veidošanai. Projekta dalībniekus vieno doma, ka iespējams ceļš
812 325,77 latu apmērā (85%).
uz ideālu sabiedrību, katram tās loceklim aktīvi iesaistoties notiekošajos
Liene Ābele procesos. Projektu koordinē Siguldas pilsētas vidusskola.
Nākamā konference notiks Čehijā, un tās tēma ir cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanās sabiedrības dzīvē.
Ināra Vimba

K U LT Ū R A

Aicina pieteikties līdzfinansējumam
izglītības un kultūras projektiem
Līdz 10.decembrim Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komiteja aicina fiziskas un juridiskas personas piedalīties projektu konkursā un saņemt pašvaldības finansējumu izglītības un kultūras aktivitātēm Siguldas novadā 2014.gadā.
Nākamajā gadā īstenojamiem
projektiem noteiktas šādas prioritātes:
• kultūras un mākslas aktivitātes un projekti, kas notiek publiskajā telpā vai atklāj jaunas telpas
kultūras un mākslas aktivitātēm
un kas ir pieejami visplašākajam
interesentu lokam bez maksas;
• izglītības, kultūras un mākslas pasākumi, kuru mērķauditorija ir novada pagastu (kopienu)
iedzīvotāji, īpaši bērni un jaunieši,
vai kas paredzēti ģimenei;
• kultūras un mākslas pasākumi ar sociālu ievirzi, kuru mērķis ir
saliedēt novada pagastu (kopienu) iedzīvotājus vai kuru pamatā

ir iedzīvotāju vēlmes un iniciatīvas;
• pasākumi, kuri iepazīstina ar
konkrēto apkaimi, iesaistot vietējos iedzīvotājus;
• projekti, kuri ir veiksmīgi realizēti iepriekšējā gadā un piesaistījuši plašu novada iedzīvotāju
mērķauditoriju;
• projekti, kuriem ir potenciāls
turpināties arī nākamajos gados.
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 ne-

pieciešams saskaņojums ar iestādes vai sabiedriskās organizācijas/
biedrības vadītāju.
Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitāšu realizācijas laiks iekļaujas termiņā no
2014.gada februāra līdz novembra
beigām.
Projekti, kas noformēti atbilstoši
konkursa nolikumam, iesniedzami
līdz 2014.gada 10.decembrim Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3). Informācija
pieejama pa tālruni 26198322 vai
e-pastu jolanta.borite@sigulda.lv.
Projektu konkursā saskaņā ar nolikumu nevar piedalīties projekti,
kuri nav atskaitījušies par 2013.
gadā līdz 1.novembrim realizētajiem projektiem. Projektu konkursa
nolikumu aicinām meklēt vietnē
www.sigulda.lv sadaļā „Kultūra” –
„Nolikumi”.

Aicina uz Imanta Kalniņa un Jāņa Lūsēna
koncertprogrammu „Trīs zvaigznes”
Uģis Roze, Zigfrīds Muktupāvels un Andris Ērglis – trīs dziedātāji,
trīs dažādas personības, kuras vieno Latvija kā mājas, kā nākotne, –
apvienojušies koncertprogrammā „Trīs zvaigznes”, kas Siguldas novada Kultūras centrā izskanēs 7.decembrī plkst.18.00.
Katrs no māksliniekiem ir atradis
sev tuvāko, personiskāko un piemērotāko skaņdarbu, kas veido koncertprogrammas vienojošo pamatu.
Koncertā tiks atskaņoti Imanta
Kalniņa un Jāņa Lūsēna skaņdarbi ar mūsdienu latviešu dzejnieku
vārdiem. Tajā izskanēs dziesmas,
kas tapušas pirms vairāk nekā 20
gadiem un nu sagaidījušas pirmatskaņojumu trīs dziedātāju izpildījumā, kā arī jaunas, nesen tapušas
dziesmas.

kās un īstākās jūtas, jo bez tām
nav iespējams būt labam vīram,
tēvam un savas zemes patriotam.
Koncertprogrammā „Trīs zvaigznes” solisti papildus atskaņos
instrumentu partitūras – Andris
Ērglis – perkusijas, Zigfrīds Muktupāvels – vijoli, savukārt muzikālo pavadījumu izpildīs Jānis
Lūsēns – taustiņinstrumenti – un
Jānis Lūsēns juniors – ģitāras.
Biļetes nopērkamas „Biļešu
paradīze” kasēs visā Latvijā,
www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada Kultūras centra kasē.
Tēma koncertā „Trīs zvaigznes” Biļešu cena – Ls 4–6 (EUR 5,69–
ir mīlestība no konkrētā līdz vis- 8,54).
Dace Pleša
pārīgajam, kas ietver sevī dziļā-

Aicina apmeklēt Voldemāra
Gudovska akvareļu darbu izstādi
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Čučumuiža aicina bērnus uz
Ziemassvētku pasākumu

Publicitātes foto
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28.decembrī plkst.12.00 un 15.00
Siguldas novada Kultūras centrā
notiks „Čučumuižas Ziemassvētku
pasaka” – svētku eglīšu uzvedumi
bērniem kopā ar iemīļotā televīzijas raidījuma „Čučumuiža” rūķu
Taustiņa un Kikī, Bonbondziņu, kā
arī Krustmāmiņas piedalīšanos.
Kopā dziedāsim dziesmas, iesim
rotaļās, dzīsim jokus un sagaidīsim visīstāko Ziemassvētku vecīti,

kurš priecāsies par bērnu sagatavotajiem priekšnesumiem.
Vienas biļetes cena ir Ls 6 – ar šo
biļeti pasākumu var apmeklēt
viens bērns kopā ar vienu pieaugušo, un biļetes cenā ir iekļauta dāvaniņa no Ziemassvētku vecīša.
Iepriekš
pieteikties
pa
tālr.29548365, pieņemam arī kolektīvos pieteikumus.
Dace Pleša

Vecgada koncerts
koncertzālē „Baltais flīģelis”
Pirmdien,
30.decembrī
plkst.18.00,
koncertzāle „Baltais
flīģelis” aicina uz īpašu vecgada koncertu,
kurā piedalīsies dziedātājs Daumants Kalniņš, Latvijas Nacionālās operas
solisti Evija Martinsone (soprāns) un Andris Ludvigs (tenors), kā arī Vidzemes kamerorķestris (diriģents Andris Veismanis).
Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīze” kasēs, kā arī „Baltā flīģeļa” kasē.
Cena – Ls 8–15 (EUR 11,38–21,34).
Inese Zagorska

Aicinām uz tradicionālajām
Rūķu darbnīcām

Kā ierasts vairākus gadus, vienā no decembra sestdienu priekšpusdienām Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” ierodas „rūķi”, lai sarīkotu
„Rūķu darbnīcas”. Katram darbnīcu apmeklētājam būs iespēja radoši un
18.novembra svinīgajā Goda dienas pasākumā apbalvojumu „Siguldas novada Goda novadnieks 2013” par praktiski darboties dažādās jomās lielo „rūķu” – mākslas skolotāju –
mūža ieguldījumu mākslas un kultūras procesu attīstībā Siguldas novadā un nozīmīgu kultūras zīmju ierak- un mazāko „rūķu” – vecāko klašu audzēkņu – vadībā.
stīšanā novada vēsturē saņēma gleznotājs Voldemārs Gudovskis.
Aicinām uz viņa akrila gleznu izstādi „Mirkļu atspulgi – II”. Izstādē līdz 8.decembrim apskatāmas pēdējā
14.decembrī laikā no plkst.11.00
gada laikā gleznotās gleznas, kurās attēloti Siguldas skati.
līdz 14.30 visiem tiks nodrošināta
aktīva darbošanās gan jaunu prasVoldemārs Gudovskis dzimis relis, vēlāk – eļļas glezniecība un lā, vadījis pieaugušo glezniecības mju apgūšanā, gan arī iepriekšējos
1928.gada 14.jūlijā Krāslavas ap- akrila tehnika. Gleznotas arī klu- studiju.
gados iepazītos un iemīļotos darbiMākslinieki ir arī abi bērni – ņos, piemēram, piparkūku cepšanā,
riņķa Dagdas pagasta Rumakovas sās dabas un portreti.
Blakus radošajam darbam dēls Dainis Gudovskis ir stikla dāvaniņu gatavošanā. Savas darbciemā, zemnieku ģimenē. 1930.
gadā ģimene pārcēlusies uz Si- mākslinieks ilgus gadus ar ap- mākslinieks un pasniedzējs Lat- nīcas vadīs arī „rūķis” no Latvijas
guldu. Pamatzināšanas apguvis skaužamu enerģiju nesavtīgi vei- vijas Mākslas akadēmijā, meita Grafikas kameras un deju „rūķis”.
Siguldas pamatskolā, pēc tam cis Siguldas pilsētas „galvenā Līga Ādamsone – Siguldas nova- Mazie apmeklētāji varēs izgatavot
divus gadus – Siguldas ģimnāzijā mākslinieka” pienākumus, veido- da Kultūras centra jauktā kora apsveikuma kartiņu saviem mīļa- mīlestības un pašaizliedzības va(pēc 1944.gada – Siguldas vidus- jis skatuves ietērpu neskaitāmām „Spārni” diriģente un Rīgas Doma jiem. Pasākuma ietvaros uzstāsies dītai sirsniņai. Tās priekšā ļaunums
skolā). No 1945. līdz 1946.gadam Siguldas Tautas teātra izrādēm, kora skolas diriģēšanas pedago- arī muzikālie „rūķi”.
zaudēs savu vietu un varēšanu.
mācījies Rīgas Lietišķās mākslas daudzus gadus pēc kārtas orga- ģe.
Pēc darbošanās kopā ar „rū„Rūķi” pačukstēja, ka 14.decemvidusskolā.
nizējis Mākslas dienas Siguldā,
Izstāde apskatāma Siguldas ķiem” – plkst.15.00 – Teātra studi- brim tiek gatavoti arī patīkami un
1954.gadā pirmais gleznotais palīdzējis veidot ekspozīcijas un novada Kultūras centrā darbadie- jas audzēkņi izrādē aicinās ceļojumā necerēti pārsteigumi visu vecumu
darbs nosūtīts uz izstādi Mas- izstādes Turaidas muzejrezervātā, nās no plkst.10.00 līdz 19.00, uz Ziemassvētku zvaigzni. Kopā ar dalībniekiem.
kavā. Mākslinieka iemīļotākais mācījis zīmēšanu Krimuldas vi- sestdienās no plkst.12.00 līdz norvēģu meitenīti Sonju piedzīvoVisi būsiet laipni gaidīti!
darbs ir ainava – sākumā akva- dusskolā un Inčukalna pamatsko- 15.00. Svētdienās – slēgts.
Guntars Zvejnieks
sim, cik liels spēks ir tīru nodomu,
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„Siguldas novada Sporta
laureāts 2013”

Siguldieši izcīna 5.vietu A.Kraukļa 22.piemiņas turnīrā basketbolā

Aicina piedalīties sacensībās
šļūkšanā ar lāpstu pa Bobsleja un
kamaniņu trases reni

Siguldas komanda uzvar sacensībās svaru stieņa spiešanā guļus

Novembra sākumā Rīgā risinājās tradicionālais A.Kraukļa piemiņas
turnīrs, uz kuru ierodas spēcīgākās Latvijas jauniešu basketbola komandas, kā arī Krievijas jaunie basketbolisti.

Līdz 30.novembrim var izvirzīt kandidātus konkursa „Siguldas
novada Sporta laureāts 2013” 10 nominācijām.
Siguldas Sporta skola šogad tur- Juglas un „Rīdzene/Sporta2000” pirAptaujas anketas līdz 30.novembrim var aizpildīt interneta viet- nīram pieteica 2001.gadā dzimušo mo komandu. Juglas komanda tika
nes www.siguldassports.lv sadaļā „Siguldas novada Sporta laureāts zēnu komandu. Šīs vecuma grupas uzvarēta, bet diemžēl samērā smags
2013”.
12 komandas pirmajā turnīra posmā zaudējums Rīdzenei, kas ierindoja
Nomināciju ieguvēji „Siguldas novada Sporta laureāts 2013” tiks pa- tika sadalītas četrās apakšgrupās, mūsu komandu 2.vietā apakšgrupā.
ziņoti svinīgajā pasākumā, kas notiks 13.decembrī plkst.19.00 Sigul- kurās spēlēja katra ar katru. SigulIzcīnītā 5.vieta šajā turnīrā ir
das pagasta Kultūras namā.
diešiem apakšgrupā bija jāspēlē ar atzīstams Siguldas komandas sa-

21.decembrī notiks trešais posms sacensībām šļūkšanā ar lāpstu pa
Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” reni. Sacensību mērķis ir sniegt
iespēju aizraujošā veidā iepazīt ledus trašu sportus.
Lai piedalītos sacensībās, dalībniekiem jābūt atbilstošam ekipējumam – ziemas jakai, biksēm
un cimdiem, ieteicami ir ķermeņa
aizsargi. Ķiveri un lāpstu braucienam izsniedz sacensību organizatori.
Sacensību laikā katrs dalībnieks, sēžot uz lāpstas, veic divus braucienus no Bobsleja un
kamaniņu trases sieviešu starta, izbraucot 15 trases virāžas.
Ieskaitīts tiek ātrākais no nobraucieniem. Lai rezultāts tiktu
ieskaitīts, dalībniekam obligāti
jāsasniedz finišs pilnā ekipējumā –
ar lāpstu un ķiveri.

Kopvērtējumā ātrāko kvalifikācijas laiku uzstādītāji (ne vairāk
kā 20 dalībnieki) kvalificēsies finālbraucienam, kas norisināsies
Ziemas festivāla laikā.
Sacensībās var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs,
kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.
Sacensību dalības maksa ir
EUR 30 no dalībnieka, tā jāiemaksā sacensību norises vietā, parakstot dalībnieka anketu. Pieteikties sacensībām var, aizpildot
pieteikuma anketu interneta vietnē www.skeleton.lv. Sīkāka informācija pieejama pa tālruni
29235787.

Siguldiešiem bronza Pasaules
čempionātā kamanu suņu sportā
Ar saucienu „Mums izdevās! Bronza Latvijai!” mājās no Itālijas atgriezušies vienīgie Pasaules čempionāta kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos Latvijas pārstāvji – siguldiete Signe Turauska ar savu uzticamo pārinieku – ungāru vižlas šķirnes suni Olvinu.
Sacensības notika divas dienas, un
dalībniekiem bija jāstartē divas reizes.
Pēc pirmās dienas rezultātiem Signe ar
Olvinu bija 2.vietā, tomēr otrajā dienā
neizdevās šo pozīciju noturēt, un Lat-

vijas pārstāvji izcīnīja bronzu, sudraba
godalgai zaudējot nieka 15 sekundes.
Sveicam ar panākumiem un izcilus
startus vēlam arī turpmāk!
Gundega Pumpure

Badmintonisti krāj pieredzi Slovākijā
Slovākijas pilsētā Dubnica pie Vāhas notika starptautiskas sacensības
badmintonā jauniešiem „Victor Slovak Junior 2013”, kur starp 18 valstu 133
dalībniekiem bija arī siguldieši Jekaterina Romanova un Kristaps Jānis Gulbis.
Jaukto dubultspēļu kategorijā vienspēlē jaunietēm zaudējumu pieviņi pirmajās divās kārtās pieveica dzīvoja Jekaterina Romanova un
pretiniekus no Austrijas un Horvāti- ierindojās dalītajā devītajā vietā.
jas, bet trešajā kārtā piekāpās Čehi- J.Romanova, apvienojoties pārī ar
jas pārim un ierindojās dalītajā de- lietuvieti Vitauti Fomkinaiti, ierinvītajā vietā. Tāpat pēc divām dojās dalītajā piektajā vietā.
uzvarām pirmajās kārtās trešajā
Ainārs Gureckis

Atbalstīsim savējos!
Novembra nogalē Kanādas pilsētā Kalgari sāksies jaunā Pasaules kausa
izcīņa skeletonā un bobslejā ar sezonas kulmināciju Ziemas Olimpiskajās
spēlēs Sočos. Vīriešu bobsleju un skeletonu visu sezonu LTV7 tiešraidēs
piedāvās ar Latvijas treneru un autoritāšu, piemēram, Daiņa Dukura (skeletonā) un Zinta Ekmaņa (bobslejā), komentāriem tieši no sacensību vietas.
Pirmās sacensības – jau 29. un 30.novembrī. Pavisam sezonā kopā paredzēti septiņi posmi – trīs Ziemeļamerikā un četri Eiropā. Atbalstīsim savējos!

Svaru stieņa spiešanas guļus
sacensībās, kurās 1.vietu izcīnīja
Siguldas komanda no sporta kluba „Panatta Fitness”, piedalījās
rekordliels komandu skaits – 22
komandas, kas Latvijas kausa
posmam ir ļoti liels sasniegums.
Siguldas komandai 1.vietu nodrošināja jauniešu veiksmīgais starts.
Paceļot 20 reizes savu svaru, Emī-

lam Ločmelim bija absolūti labākais rezultāts starp jauniešiem.
Labs starts bija arī Nilam Teterovskim – 2.vieta savā svara kategorijā. Leonards Zaltāns izcīnīja 4.vietu. Labi rezultāti arī sportistiem,
kuri šādās sacensībās piedalījās
pirmo reizi – Vadimam Sabaņinam
7.vieta, bet Sergejam Soveljevam
8.vieta. Mūsu komandas senioram

sniegums. Turnīra tabulā priekšā
mūsējiem ir tikai četras spēcīgākās Rīgas komandas. Šī gada Latvijas Jaunatnes basketbola līgā
2001.gadā dzimušo zēnu komanda cīnās par tiesībām nākamajā
gadā spēlēt līgas 1.divīzijā, pretinieki šajā cīņā ir tie paši, ar kuriem nācās cīnīties aizvadītajā
turnīrā.
Ilze Ratniece

Guntim Zvejniekam 3.vieta un Mārtiņam Zviedrānam 3.vieta starp junioriem. Vēl komandai palīdzēja un
sacensībās piedalījās juniori – Mārtiņš Šmukša, Dāvis Zavickis un Alvis Semerikovs, vīriešu kon
kurencē – Andrejs Rižko, Dairis
Andersons, Agris Lelis, Kaspars
Zviedrāns un Elmārs Rudzītis,
starp senioriem – Aigars Liziņš.

Latvijas snovborda frīstaila izlase cīnās par iespēju startēt Sočos
Latvijas Snovborda izlase „Freestyle” disciplīnā novembrī uzsākusi
jauno – 2013./2014.gada – sezonu un atbalsta akciju „Flatland Snow
board”, lai gatavotos dalībai Starptautiskās slēpošanas federācijas
(FIS) Pasaules kausa posmos un 2014.gada Ziemas olimpiskajās spēlēs
Sočos, Krievijā.
Izlases sportisti Artūrs Cukunde
un Artūrs Vasarājs kopā ar izlases
treneri Ināru Bīrmani jau 2014.gada

3.janvārī dosies uz Itālijas pilsētu Livinjo, kur gatavosies FIS Eiropas kausa (EK) posmiem Portugālē un Čehijā,

„Basketbols aicina” startē Siguldā
14.novembrī Siguldas Sporta skolā notika Latvijas Jaunatnes basketbola līgas projekta „Basketbols aicina” 2013./2014.gada sezonas
pirmā nodarbība.
Pasākumā piedalījās Siguldas
1.pamatskolas divas 2.klases, Siguldas pilsētas vidusskolas divas
2.klases un Laurenču sākumskolas
2.klase. Paldies skolām, klašu audzinātājām un sporta skolotājām

par atsaucību un bērnu iesaistīšanu interesantajā pasākumā.
Paldies Siguldas Sporta skolas
Basketbola nodaļas audzēkņiem
Aigaram Ābelem, Haraldam Deisonam un Ervīnam Dambītim par pa-

kā arī Pasaules kausa posmam Kreicbergā, Austrijā.
Atgādinām, ka Latvijas Snovborda
izlases „Freestyle” disciplīnā sportists Toms Petrusevičs 2013.gada
martā izcīnīja Eiropas kausu „Slopestyle” disciplīnā, bet Artūrs Vasarājs – 3.vietu EK sezonas kopvērtējumā.
sākuma vadītāja palīgu uzdevumu
veikšanu. Pasākumu vadīja trīskārtējs Latvijas basketbola čempionāta uzvarētājs Uģis Viļums.
Projekts „Basketbols aicina”
tiek īstenots jau ceturto gadu.
Katrs dalībnieks saņem īpašu
„Basketbols aicina” t-kreklu, „Venden” ūdeni un uzaicinājumu trenēties sporta skolā. „Basketbols aicina” nodarbības notiek katru
mēnesi, aptverot visus Latvijas
novadus.

Latvijas kamaniņu braucēji uzsāk sacensību sezonu
Novembra vidū olimpiskā gada sacensību sezonu uzsāka Latvijas kamaniņu braucēji, viņu vidū arī siguldieši – Ulla Zirne, Andris un Juris
Šici, Kristaps Mauriņš, Inārs Kivlenieks un Artūrs Dārznieks. Norvēģijā,
olimpiskajā Lillehammeres trasē, 16. un 17.novembrī risinājās pirmās
Pasaules kausa sacensības, kas vienlaikus ir arī pirmās kvalifikācijas
sacensības Olimpiskajām spēlēm Sočos, savukārt 23. un 24.novembrī
risinājās 2.posms Īglsas trasē Austrijā.

ir viņa labākais rezultāts karjerā, kā
arī starta rāvienos neatpalika no
elites sportistiem. Inārs Kivlenieks
ierindojās 18.vietā. Latvijas izlases
līderis Mārtiņš Rubenis izcīnīja 8.vietu šajās sacensībās.
Savukārt Īglsas trasē – 2.posma
Pasaules kausa izcīņā – Kristaps
Lillehammeres trasē Andris un Mauriņš ierindojās 31.vietā, bet Inārs
Pirmajā posmā Pasaules kausa
sacensībās Elīza Tīruma un Ulla Juris Šici ierindojās 12.vietā, bet Kivlenieks – 20.vietā. Mārtiņš RubeZirne pēc pirmā brauciena ieņēma Gudramovičam/Kalniņam pēc pirmā nis, otro braucienu veicot gandrīz
vietu pirmajā desmitniekā, Elīzai – brauciena augstā 5.vieta, taču ne- identiski pirmajam, palika 17.vietā.
9.vieta, Ullai – 10.vieta. Elīza Tīru- veiksmīgs starts otrajā braucienā
Ar komandu braucienu Austrijā,
ma, veicot sekmīgu otro braucienu, un rezultātā tikai 20.vieta. Īglsas Īglsas trasē, 24.novembrī noslēdzās
ieguva augsto 4.vietu, no trešās vie- trasē brāļiem Šiciem izdevās izcīnīt „Viessmann” Pasaules kausa izcīņas
tas atpaliekot par 0,035 sekundēm, 7.vietu, bet divniekam Gudramovi- 2.posms kamaniņu sportā. Latviju
savukārt Ulla – 14.vietu. Īglsas čam/Kalniņam neizdevās kvalificē- tajā pārstāvēja Elīza Tīruma, Mārtrasē 2.posma kopvērtējumā Elīzai ties 2.posma sacensībām.
tiņš Rubenis un brāļi Šici. 14 komanLillehammeres trasē Kristaps du konkurencē Latvija ierindojās
Tīrumai 18.vieta, bet Ullai Zirnei –
22.vieta.
Mauriņš izcīnīja augsto 12.vietu, kas 6.vietā.

Starptautiskais džudo turnīrs Tartu
No 16. līdz 17.novembrim Tartu
notika starptautiskais džudo turnīrs, kurā piedalījās džudisti no
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Somijas. Jāteic, ka sacensī-

bās bija ļoti liela konkurence, jo
klubus pārstāvēja spēcīgākie sportisti, kā arī dalībnieku skaits bija
pārsteidzoši liels. Cīņas bija ļoti
spraigas, uzvarēt gribēja ikviens.

Siguldas džudo klubu pārstāvēja
pieci sportisti. U-14 grupā 5.vietu
izcīnīja Renārs Hans. U-12 grupā
sudraba medaļu izcīnīja Emīls Rengarts, bet Kristaps Pēkšens ierindojās 7.vietā.
Ivo Alksnis
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Goda dienā sumināti Gada cilvēki,
Gada uzņēmēji un Goda novadnieki
• VAS „Latvijas dzelzceļš”, personīgi Vitoldam Suksim par paaugstinātā perona izbūvi Siguldas
dzelzceļa stacijā;
• SIA „Siguldas Minerālūdens” par
jaunu produktu ieviešanu un atbalstu Siguldas novada pasākumu organizēšanā un popularizēšanā;
• Zemnieku saimniecībai „Birzītes”, personīgi Artūram Āboliņam par ieguldījumu Siguldas novada bioloģiskās lauksaimniecības
attīstībā;
• Zemnieku saimniecībai „Bračas”,
Malcenieku ģimenei par ieguldījumu augļkopības nozares un Siguldas novada lauksaimniecības
attīstībā;
• Zanei Irmejai par ieguldījumu izglītojošās programmas „Ceļa meklētāji” ieviešanā Siguldas novada
bērniem un jauniešiem;
• Reinim Janulim par nesavtīgu ieguldījumu darbā ar jaunatni, BMX
Freestyle sacensību organizēšanu
un Siguldas novada popularizēšanu Latvijā.
Lai apkopotu informāciju par Siguldas novadā reģistrēto uzņēmumu sasniegumiem, tika analizēti Valsts ieņēmumu dienesta un
SIA „Lursoft” dati. Apbalvojumus
„Gada uzņēmums 2013” vairākās
nominācijās saņēma:
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā, –
SIA „Vita Mārkets”;
• Otrais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas
novadā, – SIA „R.D.A.”;
• Trešais lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas
novadā, – AS „Siguldas Būvmeistars”;
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada
Allažu pagastā, – SIA „Kokpārstrāde 98”;
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada
Mores pagastā, – SIA „Husvik”;
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada
Siguldas pagastā, – AS „Siguldas
ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”;
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novada
Siguldas pilsētā, – SIA „Vita Mārkets”;
• Lielākais apgrozījums iepriekšējā
gadā uzņēmumam, kura juridiskā adrese ir Siguldas novadā, –
SIA „Vita Mārkets”;
• Straujāk augošais uzņēmums ar
lielāko apgrozījumu Siguldas novadā – SIA „Aerodium”;
• Lielākais investētājs nekustamajā
īpašumā uzņēmējdarbības veikšanai Siguldas novadā – SIA „Wessemann–Sigulda”;

• Gada jaunais Siguldas novadā reģistrētais uzņēmums – SIA „EKK
project”;
• Gada amatnieks – SIA „Wooden
frog”;
• Gada mājražotājs – „Rūtas zaļais
kokteilis”, Ligija Zariņa;
• Inovatīvu produktu attīstītājs –
SIA „Sortus” (produkts – lielogu
dzērvenes dažādu garšu apvalkos).
Atzinības rakstus par sasniegumiem izglītības jomā pasniedza
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics kopā
pirmsskolas izglītības iestādes
ar „Siguldas novada Goda novadniekiem 2013” – Gunāru
„Saulīte” skolotājai Indrai Bindei
Skribu (no kreisās) un Voldemāru Gudovski.
par radoši un mērķtiecīgi organizētu
pedagoģisko darbu, veicinot katra izglītojamā individuālo spēju attīstību; un audzināšanā; Siguldas Mākslu Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klases
pirmsskolas izglītības iestādes „Pī- skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas no- skolniekam un Siguldas Sporta skolādzītis” skolotājai Mārītei Konrādei daļas skolotājam Elmāram Rudzītim las Badmintona nodaļas audzēknim
par kvalitatīvu un mērķtiecīgu darbu; par teicamu, pašaizliedzīgu darbu Teodoram Kerimovam par Siguldas
pirmsskolas izglītības iestādes „Ābe- jauno mūziķu sagatavošanā, kā arī Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēšanu
līte” skolotājai Silvijai Ozoliņai par par veiksmīgu saksofonistu konkursa un iegūto 2.vietu valsts 35.bioloģijas
ilggadēju pašaizliedzīgu un mērķtie- „Sigulda skan” organizēšanu; Siguldas olimpiādē; iegūto 3.vietu Zemgales
cīgu darbu; pirmsskolas izglītības ies- Sporta skolas Kalnu slēpošanas no- novada matemātikas olimpiādē; par
tādes „Ieviņa” skolotājai Signei Vālei daļas sporta trenerei Guntai Gasūnai teicamiem rezultātiem badmintona
par radoši un mērķtiecīgi organizētu par radošu un pašaizliedzīgu darbu, sacensībās Latvijā (2013.gada Latpedagoģisko darbu, veicinot katra iz- audzēkņu panākumiem Latvijas un vijas Jaunatnes vasaras olimpiādes
glītojamā individuālo spēju attīstību; Baltijas čempionātos, kā arī audzēk- trīskārtējs uzvarētājs badmintonā),
Allažu pamatskolas skolotājai Anitai ņu sagatavošanu startam Latvijas kā arī par sasniegumiem Eiropas JauJurgelānei par radoši un mērķtiecīgi izlases sastāvā starptautiskās kal- niešu (U-19) badmintona čempionātā;
organizētu pedagoģisko darbu, par nu slēpošanas sacensībās; Siguldas Siguldas pilsētas vidusskolas 6.klaskolēnu labiem un teicamiem mācī- novada Jaunrades centra Robotikas ses skolniekam un Siguldas novada
bu rezultātiem; Mores pamatskolas pulciņa vadītājam Jānim Miglinie- Jaunrades centra Alfrēda lidmodelisskolotājai Sigitai Iršai par teicamu kam par radošu darbu un audzēkņu tu skolas audzēknim Dairim Riharbērnu vasaras nometņu organizēša- sasniegumiem Robotikas pulciņa dam Irbem par labiem un teicamiem
mācību rezultātiem, atsaucību, kā arī
nu; Siguldas 1.pamatskolas skolo- darbā.
tājai Aivai Indriksonei par augstiem
Par labām sekmēm, panāku- par radošu darbu un mērķtiecību, darpedagoģiskā darba rezultātiem, ak- miem mācību olimpiādēs un sasnie- bojoties lidmodelisma pulciņā; Sigultīvu sabiedrisko darbību un audzēk- gumiem sportā, kā arī par aktīvu das Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
ņu sasniegumiem atklātajā Latvijas iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē Mūzikas nodaļas saksofona spēles
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē; Atzinības raksti tika pasniegti Alla- 5.klases audzēknim Raivim Siekam
Siguldas pilsētas vidusskolas sko- žu pamatskolas 9.klases skolniecei par panākumiem konkursos un aktīlotājai Agitai Glāzniecei par radošu Ingai Krastiņai par aktīvu līdzdalību vu koncertdarbību; Siguldas Mākslu
ārpusklases darba organizēšanu un skolas ārpusklases darbā, par darbu skolas „Baltais Flīģelis” Mākslas
mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko skolēnu pašpārvaldē un teicamu mā- nodaļas 7.klases audzēknei Ketrinai
darbu; Siguldas pilsētas vidusskolas cību darbu; Mores pamatskolas 6.kla- Kļaviņai par labām un teicamām sekangļu valodas un vizuālās mākslas ses skolniecei Milēnai Teterovskai mēm profesionālās ievirzes izglītības
skolotājai Indrai Blauai par radoši un par aktīvu līdzdalību skolas ārpus- programmā „Vizuāli plastiskā māksmērķtiecīgi organizētu pedagoģisko klases darbā, teicamu mācību darbu la”, kā arī par panākumiem bērnu
darbu; Siguldas pilsētas vidusskolas un radošu dalību interešu izglītības mākslas konkursos.
Kā allaž, arī šogad „Swedbank”
matemātikas skolotājai Lienei Cēr- pulciņos; Siguldas 1.pamatskolas
pai par entuziasmu un radoši, mērķ- 9.klases skolniecei Elīnai Sabīnei balvu par ieguldījumu izglītībā patiecīgi organizētu pedagoģisko darbu; Nežbortei par augstiem mācību re- sniedza Siguldas filiāles vadītāja
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai zultātiem un aktīvu sabiedrisko dar- Daina Dalke. Siguldas 1.pamatskolas
Vairai Siliņai par profesionālo meis- bu, vadot skolas skolēnu padomi; skolotāja Evija Rozena par Siguldas
tarību, gatavojot skolēnus un gūstot Siguldas pilsētas vidusskolas 10.kla- 1.pamatskolas muzikālo kolektīvu
2012./2013.mācību
augstus sasniegumus valsts pārbau- ses skolēnam Vadimam Sabaņinam sasniegumiem
des darbos bioloģijā, par ieguldījumu par sabiedrisko aktivitāti, labiem un gadā (I pakāpes diplomiem Pierīgas
darbā ar talantīgiem skolēniem, ga- teicamiem mācību rezultātiem; Si- un Vidzemes reģiona 5.–9.klašu un
tavojot valsts olimpiādei bioloģijā, kā guldas pilsētas vidusskolas 12.kla- zēnu koru skatēs; I pakāpes diplomu
arī par metodiskā darba organizēša- ses skolniecei Annai Timoškinai par Siguldas novada izglītības iestāžu
nu skolā; Siguldas Valsts ģimnāzijas labiem un teicamiem mācību rezul- vokālo ansambļu skatē „Balsis”) saskolotājai Mārai Baķei par ieguldīto tātiem, kā arī sabiedrisko aktivitāti; ņēma bankas dāvāto portatīvo datoru,
darbu un pašaizliedzību, gatavojot Siguldas Valsts ģimnāzijas absol- bet Siguldas Mākslu skolas skolotāja
skolēnus un gūstot labus sasniegu- ventam Ojāram Vilmāram Ratnie- Ārija Liepiņa par Siguldas Mākslu
mus valsts pārbaudes darbos mate- kam par Siguldas Valsts ģimnāzijas skolas „Baltais Flīģelis” jauniešu
mātikā, kā arī par ieguldījumu darbā goda aizstāvēšanu un iegūto bronzas teātra studijas audzēkņu sasnieguar talantīgiem skolēniem; Siguldas medaļu 25.starptautiskajā informā- miem 2012./2013.mācību gadā PierīValsts ģimnāzijas skolotājai Inesei tikas olimpiādē Brisbenā (Austrā- gas un Vidzemes reģiona skatuves ruĒrmanei-Peičai par profesionālo lijā); 1.vietu valsts 26.informātikas nas skatēs, kā arī par jauniešu teātru
meistarību, gatavojot skolēnus un olimpiādē; sudraba medaļu Baltijas festivāla „Laimes lācis” organizēšanu
gūstot augstus sasniegumus valsts 19.informātikas olimpiādē, kā arī saņēma naudas balvu.
Siguldas novada Domes Atzinības
pārbaudes darbos franču valodā, kā iegūto zelta medaļu Krievijas inforarī par ieguldījumu darbā ar talan- mātikas olimpiādē Sanktpēterburgā; raksti par sasniegumiem kultūrā
tīgiem skolēniem, gatavojot valsts Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klases tika piešķirti folkloras kopas „Senlefranču valodas olimpiādei; Siguldas skolniekam Valtam Krūmiņam par jiņa” vadītājai Indrai Čeksterei par
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mū- Siguldas Valsts ģimnāzijas goda aiz- ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
zikas nodaļas skolotājai Agrai Di- stāvēšanu un iegūto 1.vietu valsts kultūrvides attīstībā un nemateriālā
mantei par teicamu, pašaizliedzīgu 35.bioloģijas olimpiādē, kā arī 1.vie- kultūras mantojuma izzināšanā un
darbu jauno mūziķu sagatavošanā tu valsts 63.matemātikas olimpiādē; popularizēšanā; Siguldas novada KulFOTO: Alberts Linarts
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tūras centra pasākumu režisorei Ilzei
Jakubovskai par spilgtu un inovatīvu
devumu Siguldas novada pasākumu
rīkošanā un nozīmīgu ieguldījumu
kultūras procesu kvalitātes nodrošināšanā; jauniešu deju kolektīva
„Vizbulīte” vadītājai Indrai Ozoliņai
par izcilu sasniegumu XXV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku fināla skatē un ieguldījumu dejas
tradīcijas stiprināšanā; Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai
Jurkānei par mūža ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, pētīšanā un popularizēšanā,
kā arī par nozīmīgu kultūras zīmju
ierakstīšanu Latvijas vēsturē. Savukārt Domes Pateicības tika piešķirtas
Aijai Ertai par nozīmīgu ieguldījumu
siguldiešu olimpisko sasniegumu apzināšanā un popularizēšanā, izveidojot izstādi „Olimpisko spēļu kostīmi,
talismani un dokumentālās liecības”;
sporta deju trenerim Vilmāram Ivuškānam par ilggadēju ieguldījumu
sporta deju apguvē Siguldas novadā
un deju festivāla „Siguldas rudens”
organizēšanā; Siguldas novada bibliotēkas sistēmbibliotekārei Saulcerītei
Bernautei par nozīmīgu ieguldījumu
Siguldas novada bibliotēku krājumu
elektroniskā kataloga izveidē un pakalpojumu modernizēšanā un Siguldas novada Kultūras centra senioru
kora „Gāle” un Allažu pagasta Tautas
nama vokālā ansambļa „Liepavots”
vadītājai Ņinai Kiršteinei par nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā un dziedāšanas
prasmju attīstīšanā Siguldas novadā.
Siguldas novada Domes Pateicības
par atbalstu un brīvprātīgo darbu
līdzcilvēku labā tika pasniegtas Mores pensionāru apvienības vadītājai
Laumai Ņikiforovai; Cilvēku ar invaliditāti sporta atbalsta grupas vadītājai
Inesei Mežakai; izglītojošās un radošās attīstības biedrības „Diadēma”
vadītājai Ingai Ķeizarei.
Par ieguldījumu veselības aprūpē
Domes Pateicības pasniedza: Rīgas
rajona slimnīcas rehabilitoloģei, pediatrei Vijai Blūmiņai par ieguldījumu
rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanā un kvalitatīvu pediatres darbu
jaundzimušo aprūpē; Rīgas rajona
slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas
nodaļas vadītājai Agritai Misānei
par veiksmīgu Dzemdību nodaļas
attīstību; Rīgas rajona slimnīcas fizioterapeitam Kārlim Podskočijam
par ieguldījumu Biofeedback metodes
ieviešanā; Rīgas rajona slimnīcas fizioterapeitei Zanei Podskočijai par
ieguldījumu Biofeedback metodes
ieviešanā; Rīgas rajona slimnīcas
nodaļu vecākajai māsai Ingai Ozolai
par ieguldījumu stacionāra vidējā un
jaunākā ārstniecības personāla darba
organizēšanā; Rīgas rajona slimnīcas operāciju bloka vecākajai māsai
Sandrai Ronei par veiksmīgu operāciju bloka darba organizēšanu.
Svinīgajā koncertā savās dzimtenes sajūtās dalījās Siguldas Valsts
ģimnāzijas jauktais koris „Atvars”
kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu, pūtēju
orķestris „Sudrabskaņa” un jauniešu
deju kolektīvs „Vizbulīte”.
Siguldas novada pašvaldība sveic
visus Atzinības rakstu un Pateicību
ieguvušos novadniekus un pateicas
par ieguldīto laiku un darbu, kopīgi
veidojot Siguldas novadu!
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2013.gada 29.novembris

Laiks un vieta
30.novembrī plkst.12.00
Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centrā
30.novembrī plkst.17.00
Siguldas ev.lut. baznīcā
30.novembrī plkst.18.00 pie
Mores pagasta Tautas nama
Līdz 20.decembrim no
plkst.16.00 līdz 18.30 jauniešu
iniciatīvu centrā „Mērķis”
1.decembrī no plkst.11.00
līdz 13.00 Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā
1.decembrī plkst.12.00 Siguldas
ev.lut. baznīcā

KULTŪRA

Pasākums
Austrumeiropā pirmās saldētās distanču slēpošanas trases
atklāšanas pasākums
Vokālās grupas „Anima Solla” koncerts „Cik lēni
brīnodamies...”. Ieeja – par ziedojumiem
Egles iedegšanas pasākums
Galda spēļu mēnesis. Plānots spēlēt „Scrabble”, novusu,
tenisu, „Alias”, „Uno” un citas galda spēles
Labdarības akcijas „Eņģeļi pār Latviju” Eņģeļu ekspresis
pietur Siguldā

Pēc dievkalpojuma notiks Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
stīgu instrumentu spēles audzēkņu adventes koncerts.
Ieeja – bez maksas
1.decembrī plkst.17.00 Siguldas Ziemassvētku egles iedegšana
dzelzceļa stacijas laukumā
No 2. līdz 21.decembrim
Ziemassvētku un Jaunā gada piedāvājums un interaktīvā
Turaidas muzejrezervātā
programma. Programma piemērota 1.–7.klašu skolēniem; tā
veidota kā radošā darbnīca, kuras laikā ikviens dalībnieks
varēs izgatavot sirsnīgu dāvaniņu sev mīļam cilvēkam. Pēc
dāvaniņu izgatavošanas draudzīgā pulkā skolēni varēs
minēt mīklas, iet rotaļās un zīlēt nākamā gada veiksmes
un notikumus. Iepriekš vienojoties ar Turaidas kalēju,
dalībniekiem būs iespēja liet laimes smēdē un, veroties ēnu
atspulgos, ielūkoties nākotnē. Iespējama vienošanās par
skolas liecību izsniegšanu un Ziemassvētku saldumu paciņu
dāvināšanu programmas gaitā. Pieteikšanās un plašāka
informācija pa tālr.26737990
5.decembrī plkst.14.30 Siguldas Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
pagasta Kultūras namā
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.
Ieeja – bez maksas
5.decembrī plkst.19.00 Mākslu Vokālās studijas „Siguldiņa” Ziemassvētku koncerts.
skolā „Baltais Flīģelis”
Ieeja – bez maksas
6.decembrī plkst.14.00 Siguldas Biedrības „Cerību spārni” 10 gadu darbības jubilejas koncerts
pagasta Kultūras namā
6.decembrī plkst.14.00 Mores Latviešu multfilmu programma sadarbībā ar Kinopunktu.
pagasta Tautas namā
Ieeja – bez maksas
6.decembrī plkst.18.00 Mākslu Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums. Jaunāko klašu
skolā „Baltais Flīģelis”
audzēkņu Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas
7.decembrī plkst.16.00 Siguldas Senioru deju kopu tikšanās koncertā „Ziemas tango”.
pagasta Kultūras namā
Ieeja – bez maksas
7.decembrī plkst.18.00 Siguldas Imanta Kalniņa un Jāņa Lūsēna koncertprogramma „Trīs
novada Kultūras centrā
Zvaigznes”. Biļešu cenas – Ls 4–6 (EUR 5,69–8,54)
8.decembrī plkst.15.00 Siguldas Siguldas 1.pamatskolas audzēkņu deju un dziesmu koncerts.
pagasta Kultūras namā
Ieeja – bez maksas
9.decembrī plkst.16.00 Allažu Bērnu folkloras kopas „Tiptaiņi” atklātā nodarbība „Ziemas
pagasta pārvaldes zālē
svētku tradīcijas un ieražas”. Noskaidrosim, ko nozīmē
maskošanās tradīcijas Ziemassvētkos; kas ir budēļi, vecīši,
paurīši, kūjinieki un citi maskotie ļaudis un ar ko tie atšķiras;
kas ir bluķa vilkšana un ko tā simbolizē. Iemācīsimies kādu
ķekatu un Ziemassvētku Dieva dziesmu. Ieeja – bez maksas
10.decembrī plkst.11.00 Allažu Bērnu radošo aktivitāšu retrospekcija „Mēs protam un
pagasta bibliotēkā
darām”. Pirmsskolas bērni aplūkos aizvadītā gada pasākumu
attēlus uz lielā ekrāna un atcerēsies jaukākās aktivitātes ar
rotaļām un mīklu minēšanu
11.decembrī plkst.13.00 Allažu Senioru pēcpusdiena „Balti nāca Ziemassvētki”. Piedalās
pagasta Tautas namā
Siguldas novada Kultūras centra senioru jauktais koris „Gāle”
un Allažu pašdarbnieki. Ieeja – bez maksas
12.decembrī plkst.17.00 Jūdažu Sarunu cikls „Atklājot nezināmo” – tikšanās ar aktrisi,
Sabiedriskajā centrā
astroloģi Akvelīnu Līvmani. Ieeja – Ls 0,50 (EUR 0,71)
12.decembrī plkst.18.00
Vecāko klašu audzēkņu Ziemassvētku koncerts.
koncertzālē „Baltais flīģelis” Ieeja – bez maksas
14.decembrī plkst.9.00 Zaļajā Ziemassvētku tirdziņš. Pieteikties līdz 12.decembrim pa
tirgū
tālr.29575123
14.decembrī no plkst.11.00 līdz Rūķu darbnīcas, kurās visiem tiks nodrošināta aktīva
darbošanās gan jaunu prasmju apgūšanā, gan arī iepriekšējos
14.30 Mākslu skolā „Baltais
gados iepazītos un iemīļotos darbiņos. Dalība – bez maksas
Flīģelis”
14.decembrī plkst.12.00
Biedrības „Cerību spārni” Ziemassvētku pasākums bērniem.
Siguldas pagasta Kultūras namā Ieeja – bez maksas
14.decembrī plkst.12.00 Mores Paaudžu pēcpusdiena „Zem eņģeļa spārna”. Ieeja – bez
pagasta Tautas namā
maksas
14.decembrī plkst.15.00 Mākslu Teātra studijas izrāde „Ceļojums uz Ziemassvētku zvaigzni”
skolā „Baltais Flīģelis”
(Sverre Brants). Ieeja – bez maksas
14.decembrī plkst.17.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu kora „Atvars” 20 gadu
Siguldas 1.pamatskolā
jubilejas Ziemassvētku koncerts „Ticot, mīlot un gaidot...”.
Ieeja – bez maksas
15.decembrī plkst.12.00 Jūdažu Ziemassvētku radošā darbnīca. Ieeja – bez maksas
Sabiedriskajā centrā
15.decembrī plkst.12.00
„Ziemassvētki Brīnumskapī”. Piedalās: Ingus Ulmanis, Andris
koncertzālē „Baltais flīģelis” Sējāns, Baiba Vanaga, Aigars Voitišķis, Anrijs Grinbergs,
Roberts Rasa, bērnu vokālā studija „Knīpas un knauķi”
16.decembrī plkst.15.00
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu koncerts.
Turaidas muzejrezervātā
Ieeja – bez maksas
Radošās dāvanu darbnīcas „Ziemassvētku vecīša akadēmija”
No 16. līdz 19.decembrim no
plkst.12.00 līdz 19.00 Siguldas
novada Jaunrades centrā
19.decembrī plkst.18.00 Mores Mores pamatskolas eglītes pasākums „Puteklītes
pagasta Tautas namā
Ziemassvētki”. Ieeja – bez maksas
19.decembrī plkst.19.00
„Lilitiņas raibie Ziemassvētki”. Deju studijas „Sidrabiņš”
koncertzālē „Baltais flīģelis” Ziemassvētku pasākumā piedalās: teātra studijas un teātra
klases audzēkņi un vispusīgās attīstības klases audzēkņi.
Ieeja – bez maksas
20.decembrī plkst.15.00 pie
Bluķa vilkšana. Vilksim bluķi no Allažu pamatskolas līdz
Allažu pamatskolas
Allažu pagasta pārvaldei. Dziedāsim, dancosim, mielosimies
ar pīrāgiem un karstu tēju. Sadedzināsim bluķi gada
tumšākajā laikā, iededzot gaismu un gaidot jaunu saules
ciklu, kad saule uzsāks savu ceļu augšup debess kalnā
20.decembrī plkst.19.00
Deju kolektīva „Vizbulīte” Ziemassvētku uzvedums „Vecīša
Siguldas novada Kultūras centrā cimdiņš”
21.decembrī plkst.14.00
Ziemassvētku pasākums Siguldas novada pensionāriem.
Siguldas novada Kultūras centrā Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku pasākums Siguldas pagasta senioriem. Būs
21.decembrī plkst.17.00
iespēja redzēt Mālpils amatierteātra „Vēji” izrādi „Eņģeļa
Siguldas pagasta Kultūras
pieskāriens” (režisore Liene Cimža). Ieeja – bez maksas
namā
21.decembrī plkst.17.00
Koncerts „Debesis vaļā”. Skaistākās Ziemassvētku dziesmas
Siguldas ev.lut. baznīcā
izdziedās Latvijā iemīļoti mūziķi – Niks Matvejevs, Elizabete
Zagorska, Jānis Lemežis un Atis Auzāns. Ieejas maksa – Ls
4 (EUR 5,69). Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīze” kasēs, kā
arī www.bilesuparadize.lv

PA S Ā K U M I
21.decembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

27.decembrī plkst.11.00 Mores
pagasta Tautas namā
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Muzikāla Ziemassvētku pasaka bērniem „Sniegbaltītes
Ziemassvētki”. Sniegbaltīte – Elīna Šimkus (soprāns),
princis – Jānis Kurševs (tenors), pamāte – Ilona Bagele,
septiņi rūķīši – P.Jurjāna mūzikas skolas mazie mežradznieki,
Rihards Plešanovs – klavieres, Kristiāna Šīrante – vijole,
Jānis Pauls – čells. Biļetes nopērkamas koncertzāles „Baltais
flīģelis” kasē un „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena – Ls 5 (EUR 7,11)
Eglīte pašiem mazākajiem „Jestrie Ziemassvētki” kopā ar
Donaldu Daku un Ziemassvētku vecīti. Bērnus aicina pieteikt
līdz 24.decembrim Mores pagasta pārvaldē. Paciņas cena –
Ls 2,50 (EUR 3,56)
Pēcpusdiena ar aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem pie
kakao tases. Ieeja – bez maksas
Muzikāli svētku eglīšu uzvedumi bērniem „Čučumuižas
Ziemassvētku pasaka”. Informācija par pasākumu pa
tālr.29548365
Baltā flīģeļa Vecgada koncerts. Biļešu cena – Ls 8–15
(EUR 11,38–21,34)
Jaunā gada sagaidīšana

28.decembrī plkst.15.00 Allažu
pagasta bibliotēkā
28.decembrī plkst.12.00 un
15.00 Siguldas novada Kultūras
centrā
30.decembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”
31.decembrī plkst.23.30 Svētku
laukumā
31.decembrī plkst.24.00 Mores Jaungada nakts balle kopā ar grupu „MedŪsa”.
pagasta Tautas namā
Ieejas maksa – Ls 1 (EUR 1,42)

SPORTS

7.decembrī plkst.12.30 Siguldas Sporta
skolas zālē
7.decembrī plkst.9.00 Siguldas
1.pamatskolas sporta zālē
8.decembrī plkst.9.00 Siguldas Sporta
skolas zālē
13.decembrī plkst.19.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā
13.decembrī plkst.19.30 Siguldas Sporta
skolas zālē
15.decembrī plkst.10.00 Siguldas
1.pamatskolas sporta zālē
No 18. līdz 20.decembrim Bobsleja un
kamaniņu trasē „Sigulda”
21.decembrī plkst.9.00 Siguldas
1.pamatskolas sporta zālē
21.decembrī plkst.18.00 Bobsleja un
kamaniņu trasē „Sigulda”
26.decembrī plkst.11.00 Siguldas
1.pamatskolas sporta zālē
27.decembrī plkst.19.30 Siguldas Sporta
skolas zālē







Siguldas novada
pašvaldība sveic
novembra apaļu
jubileju gaviļniekus
90 gadi

IZSTĀDES

Laiks un vieta
Pasākums
Līdz 8.decembrim
Mākslinieka Voldemāra Gudovska gleznu izstāde „Mirkļa atspulgi
Siguldas novada
II”. Ieeja – bez maksas
Kultūras centrā
Līdz 10.decembrim
Mākslinieces Helēnas Heinrihsones izstāde
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
Siguldas pagasta Kultūras nama TLMS „Vīgrieze” un projekta
Līdz 22.decembrim
„Tautastērps pašu rokām” dalībnieču darbu izstāde „Miglas vāli”.
Siguldas pagasta
Izstāde atvērta darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās,
Kultūras namā
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas
No 1. līdz 28.decembrim Vijas Vāveres fotoizstāde „Atmiņas par Vidusjūru”.
Allažu pagasta
Ieeja – bez maksas
bibliotēkā
No 2. līdz 16.decembrim Tematiska izstāde „Kaķi, mans kaķi, no tīģeru cilts!”. Izstādē
Bērnu literatūras
aplūkojami Bērnu literatūras nodaļā esošie informācijas avoti par
nodaļā
mums tik pazīstamo, bet vienmēr noslēpumaino kaķi
No 2.decembra līdz
Mini studijas audzēkņu darbu izstāde „Baltā ziema”
17.janvārim Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
No 4. līdz 30.decembrim Izstāde „Redzēt neredzamo un izdarīt neizdarāmo” – dzejniekam
Siguldas novada
Edvartam Virzam – 130 (1883–1940)
bibliotēkā
No 4. līdz 30.decembrim Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Ļauj eņģelim paņemt
Siguldas novada
sevi aiz rokas!”
bibliotēkā
No 9. līdz 31.decembrim Tematiska izstāde „Ziemassvētku un gadu mijas laikā”
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā
Ivetas Vecenānes tekstila darbu izstāde
No 12.decembra līdz
31.janvārim Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
No 12. līdz 27.decembrim Jolantas Bodnieces mākslas darbu izstāde „Līniju un krāsu svētki”.
Jūdažu Sabiedriskajā
Apskatāma pirmdienās un piektdienās no plkst.9.00 līdz 17.00, bet
centrā
otrdienās un ceturtdienās no plkst.11.00 līdz 19.00.
Ieeja – bez maksas
No 14. līdz 21.decembrim Bērnu un vecāku kopīgi gatavoto adventes vainadziņu izstāde
Allažu pagasta
bibliotēkā
Sen gaidīju, nu atnāca, Tie bagāti Ziemassvētki. Izstāde „Laiks
No 15.decembra līdz
15.janvārim Mores
rokdarbus rādīt”
bibliotēkā
No 16. līdz 31.decembrim Radošo aktivitāšu pasākums „Gaišo domu karuselis”. Bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā apmeklētāji aicināti grāmatās sameklēt un izvēlēties gada nogales
laba vēlējumus un sakārtot tos draiskā „karuselī”
No 21. līdz 27.decembrim „Nav dots uzrakstīt kaut ko lēnu un mierīgu” – rakstniekam,
Mores bibliotēkā
scenāristam Andrim Kolbergam – 75 (1938)
No 23. līdz 31.decembrim Tematiska izstāde „Gads ir balts no abiem galiem...”. Izstāde
Bērnu literatūras nodaļā iepazīstinās ar Ziemassvētku un Jaunā gada tematiku gan folklorā,
gan dažādu autoru pasakās, dzejoļos un stāstos
No 27. līdz 2.janvārim
„Līdz ar sauli saules mūžu tavai tautai dzīvot būs!” – dzejniekam
Mores bibliotēkā
Edvartam Virzam – 130 (1883–1940)
Laiks un vieta
No 6. līdz 7.decembrim Bobsleja un
kamaniņu trasē „Sigulda”
7.decembrī plkst.9.00 Siguldas
1.pamatskolas sporta zālē
7.decembrī plkst.11.00 Siguldas Sporta
skolas zālē

SVEICAM

Pasākums
Bērnu, jaunatnes kamaniņu sporta skolas (BJKSS)
kausa izcīņa
Latvijas Jaunatnes čempionāts badmintonā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija,
Latvijas čempionāts zēniem U-14. Spēlē: Sigulda –
Rīga/Rīdzene
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija,
Latvijas čempionāts zēniem U-15. Spēlē: Sigulda –
Rīga/Rīdzene
Latvijas Jaunatnes čempionāts badmintonā
Latvijas badmintona klubu čempionāts
Siguldas novada „Sporta laureāts 2013”
apbalvošanas ceremonija
Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē: Sigulda –
Carnikava
Loku šaušanas sacensības „Siguldas spieķis 2013”
Latvijas kauss kamaniņu sportā
Latvijas Jaunatnes čempionāts badmintonā
„Track Showel Race” jeb brauciens ar lāpstu

Sacensības volejbolā „Ziemassvētku turnīrs 2013”
Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē: Sigulda – RTU

Nikolajs Narižnijs
Velta Ekerte



85 gadi

Ilga Zvejniece
Laima Ābele
Aina Dēliņa
Artūrs Amoliņš
Valentīna Lukašenkova
Gaida Bērziņa
Elvīra Maneka



80 gadi

Gunars Rūdolfs Rītiņš
Izolde Sproģe
Rieta Skrastiņa
Leontīne Dreimane
Ivans Škuta
Dailis Graudiņš







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā oktobrī
Reģistrētas 36 bērnu
piedzimšanas – 17 meitenes un 19 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Ketrīna Keita, Kristīne,
Marta, Ance, Elza, Aleksandra, Lote, Glorija,
Krista, Letīcija, Santa,
Emīlija, Patrīcija, Evelīna, Līva, Aleksa, Karolīna Sofia, Mariuss, Indars,
divi Rūdolfi, Gustavs Juris, Eliass, Magors, Ernests Emīls, Roberts,
Matīss, Jēkabs, Kārlis,
Rūdolfs Marks, Renārs,
Kristaps Jānis, Rinalds,
Rodrigo Emīls, Ričards,
Nils Nilsons.



Reģistrētas 15 laulības.
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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 20.decembrī.

