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Svinīgā valsts svētku pasākumā godināti novadnieki
Mūsu valsts dzima 1918.gada 18.novembrī pasaules tā brīža
lielo valstu ietekmju un pasaules kartes pārdalīšanas, karadarbības laikā. Kaut arī mūsu tautas karavīrus ar izcīnītām kaujām
zem svešu valstu karogiem citu valstu karavadoņi sauca par spožām zvaigznēm Rīgas frontē, Latvijas valsts piedzima bez naudas,
bez armijas, ar izpostītu rūpniecību, tirdzniecību un lauksaimniecību, bet tajā pašā laikā ar spēcīgu politisko pašaktivizēšanos,
mūsu sabiedrisko darbinieku gan Latvijā, gan ārpus tās robežām
paveiktajiem priekšdarbiem un diplomātiskajiem panākumiem.
Pagāja vēl gads līdz 1919.gada 11.novembrim, kas Latvijai bija
sen gaidītā uzvaras diena. Diena, kad Latvijas armija padzina no
Rīgas svešu karaspēku, pierādot, ka ar daudz mazākiem spēkiem,
bet ar daudz lielāku ticību savai tautai, savai zemei, savai valstij
var paveikt šķietami neiespējamo – paveikt varoņdarbu. Tā radās
Lāčplēša diena.
Līdz šai dienai Latvijas tautai bija jānoiet garš ceļš – gadu simteņiem, gadu tūkstošiem mūsu tautai, senajām ciltīm, plecu pie
pleca cīnoties par savu zemi pret lielajām kaimiņu tautām, kas
darījušas pāri mūsu tautai.
Tas bija garš ceļš, lai mūsu tauta garīgi izaugtu līdz apziņai
par brīvu valsti.
Šobrīd mēs dzīvojam brīvā valstī! Un tomēr cīņa par Latviju
ir mūžīga: kara gados šī cīņa mums jāizcīna ar kaujas ieročiem,
miera gados – miera laika ieročiem, kuru lietošanā mums jābūt
tikpat prasmīgiem, kādi esam bijuši senākos kauju laukos.
No vēstures zinām, ka katrs varonis, kaut arī viņš viens cīnās
pret deviņiem ienaidniekiem, atspiedis muguru pret koku, reiz krīt,
ievainots tieši mugurā. Mums atkal jāmācās cīnīties, turoties ar
mugurām kopā, lai Latvijas atklātie un slepenie ienaidnieki, vienalga, vai tiem būtu mūsu asinis vai svešas, vienmēr sastaptos ar
mūsu sejām.
Ir svarīgi, ka mēs katrs apziņā, zemapziņā esam gatavi atkal
celties, piecelties, augšāmcelties – dzīvot un izdzīvot ik minūti sev
tuvajiem, sev, cilvēkiem ap mums, kas mums tic!
Par varoņiem mēs nepiedzimstam. Par varoņiem mēs ikkatrs
varam kļūt savas dzīves laikā – cīnoties par savu tautu, savu zemi,
savu valsti – ar ticības vārdiem uz lūpām – Dievs, svētī Latviju!
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētkos
18.novembrī Siguldas novada Kultūras centrā notika svinīgais
pasākums – Goda diena „Zeme. Mājas. Dzimtene. Latvija”, kurā
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica
nomināciju „Goda novadnieks”, „Siguldas novada Gada cilvēks”
un „Gada uzņēmums” ieguvējus, kā arī vairākiem novadniekiem
pasniedza Domes Atzinības rakstu un Pateicību par sasniegumiem izglītībā, kultūrā, veselības aprūpē un citās jomās. Kopumā pasākumā tika godināti vairāk nekā 100 novadnieki.

„Siguldas novada Goda
novadnieks 2014”

jaunās paaudzes izglītošanā un
patriotisma veicināšanā un Anna
Jurkāne par mūža ieguldījumu
Augstāko Siguldas novada Turaidas muzejrezervāta kā EiDomes apbalvojumu – nominā- ropas nozīmes kultūras tūrisma
ciju „Siguldas novada Goda no- objekta izveidošanā, par izciliem
vadnieks 2014” – saņēma divi nopelniem Latvijas un Siguldas
siguldieši – Māris Ansis Mitre- novada vēstures izpētē un muvics par mūža ieguldījumu dabas zeoloģijas attīstībā.
aizsardzībā un novada attīstībā,

Foto: Alberts Linarts

Esiet sveicināti Latvijas valsts dzimšanas dienā!
Esiet sveicināti brīvā Latvijā!

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā – Goda dienā – tika sveikti nomināciju „Goda novadnieks”,
„Siguldas novada Gada cilvēks” un „Gada uzņēmums” ieguvēji, kā arī tika pasniegti Domes Atzinības raksti un Pateicības par
sasniegumiem izglītībā, kultūrā, veselības aprūpē un citās jomās.

„Siguldas novada
Gada cilvēks 2014”
Saņemot Siguldas novada Domes
Atzinības rakstu, kas ir augstākais
pašvaldības apbalvojums, un Siguldas novada ģerboņa sudraba
piespraudi, nominācijā „Siguldas
novada Gada cilvēks 2014” par laureātiem kļuva:
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks
izglītībā 2014” – Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”
vadītāja Maira Gavare par iniciatīvu, mērķtiecīgu un veiksmīgu darbu pirmsskolas izglītības iestādes
ekoskolas statusa saņemšanai, vides izglītības veicināšanu un popularizēšanu;
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks
kultūrā 2014” – Siguldas novada
pašvaldības Kultūras pārvaldes
vadītāja Jolanta Borīte par projekta „Eiropas kultūras galvaspilsēta
2014” pasākumu īstenošanu Siguldas novadā un ieguldījumu Siguldas
novada kultūras dzīves veidošanā
un attīstībā;
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks
sportā 2014” – Siguldas novada
olimpieši: skeletonisti – Martins
un Tomass Dukuri, Lelde Priedulēna, kamaniņu braucēji – Juris un
Andris Šici, Ulla Zirne, Inārs Kivlenieks, Kristaps Mauriņš, bobslejists Jānis Strenga un kalnu
slēpotāja Lelde Gasūna par izcilu
sniegumu XXII Ziemas Olimpiskajās
spēlēs Sočos;
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks
tūrismā 2014” – īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, direktore
Anna Jurkāne, par ieguldījumu Latvijas un Siguldas novada kultūrvēs-

‣ Kasparam Riekstiņam par
turisko vērtību saglabāšanā un popularizēšanā Turaidas pils 800 gadu jaunas tradīcijas – Siguldas karatē
turnīra – ieviešanu;
jubilejas gadā;
‣ Gintam Biedrim par jaunas
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks
labdarībā 2014” – Dukuru ģimene tradīcijas izveidošanu, organizēpar atbalstu sporta inventāra iegā- jot sacensības „Showel Race” nodei novada izglītības iestādēs, par braucienos ar lāpstu pa Bobsleja
finansiālu atbalstu biedrībai „Cerī- un kamaniņu trasi „Sigulda”;
‣ kora „Atvars” diriģentam
bu spārni” un atbalstu labdarības
pasākuma „Kalniešu spēles” orga- Jānim Baltiņam par izcilu sniegumu Pasaules koru olimpiādē
nizēšanā;
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks un ieguldījumu kordziedāšanas
Siguldas novada attīstībā 2014” – tradīciju stiprināšanā Siguldas
SIA „Kokpārstrāde 98” valdes novadā;
‣ deju kolektīva „Vizbulīte”
loceklis Gunārs Dzenis par veiksmīgu uzņēmējdarbību, jaunas ra- ilggadējai vadītājai Dainai Štālai
žošanas līnijas atklāšanu un darba- par mūža ieguldījumu dejas tradīciju stiprināšanā un deju kolektīva
vietu saglabāšanu;
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks „Vizbulīte” 50 gadu jubilejas konlauksaimniecības attīstībā 2014” – certuzveduma sagatavošanu;
‣ Siguldas pilsētas vidusskozemnieku saimniecības „Jurbrenči” īpašnieki Vāveru ģimene las pedagogam Edgaram Bajapar mērķtiecīgu, nesavtīgu darbu runam par veiksmīgu tehnoloģiju
un veiksmīgu Eiropas Savienības ieviešanu Siguldas pilsētas vidusfinansējuma piesaisti saimniecības skolā un Siguldas novada pašvaldības iesaistīšanu „Microsoft Latkapacitātes stiprināšanā;
‣ „Siguldas novada Gada cilvēks via” projektā „Gatavi rītdienai!”;
sabiedriskajā dzīvē 2014” – Si‣ Siguldas Sporta skolas peguldas 1.pamatskolas atbalsta dagoģei Guntai Blūmiņai par iebiedrības priekšsēdētāja Vineta guldījumu Siguldas novada sporta
Arnicāne par Siguldas 1.pamat- aktivitāšu organizēšanā un bērnu
skolas atbalsta biedrības organi- un jauniešu iesaistīšanā;
zētajām aktivitātēm un piesaistīto
‣ SIA „ILY” īpašniekiem Inetai
finansējumu izglītības iestādes un Uģim Godīgiem par jauna tūattīstībai.
risma produkta – sveču darbnīcas –
izveidošanu un tūrisma piedāvājuma bagātināšanu Siguldas novadā;
Pateicības
‣ viesnīcas un restorāna
„Aparjods” īpašniekiem Edmun„Siguldas novada
dam un Gintai Siksnēm par iegulGada cilvēks 2014”
dījumu Siguldas novada tūrisma
nozares attīstībā un augstu paPārējiem nominācijas „Siguldas kalpojumu kvalitāti vairāk nekā 20
novada Gada cilvēks 2014” kan- gadu garumā;
didātiem tika pasniegta Siguldas
novada Domes Pateicība:
Turpinājums 7.lpp. w
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Jaunākie piedāvājumi Skolas iela kļūst par divvirzienu ielu
ID kartes īpašniekiem

‣ „Balex ekspresis” (Dārza iela 29,
Sigulda) piedāvā 25% atlaidi jumta
segumu un komplektējošo elementu iegādei, kā arī PVC logu un durvju
izgatavošanai + palodzes bez maksas.
‣ Salons „Figura Line” (Ausekļa
iela 9, Sigulda, 2.stāvs) ID kartes
īpašniekiem piedāvā vienu 60 minūšu garu limfas stimulācijas procedūru bez maksas (pēc iepriekšēja
pieraksta).
‣ Salons „Patti” (Pils iela 11, Sigulda) piedāvā 10% atlaidi „lielajām”

stila pārvērtībām (iekļauti stilista,
friziera un kosmētiķa pakalpojumi),
kā arī 15% atlaidi ausu caurduršanai ar vienreizējiem medicīniskajiem
auskariem.
‣ Veikalā „My FASHION Space”
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Sigulda)
iespēja saņemt 5% atlaidi no pirkuma summas (atlaide nesummējas ar
citām atlaidēm).
‣ SIA „TentTex” („Siljēkas”, Siguldas pagasts) piedāvā 10% atlaidi tentu tekstila izstrādājumiem.
Plašāka informācija par piedāvājumiem ID kartes īpašniekiem pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Par sadarbības iespējām interesēties, sūtot vēstuli uz e-pastu
ina.stupele@sigulda.lv.

Aicina sportot Sporta un
aktīvās atpūtas centrā
Otrdienās un ceturtdienās Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā 1,25 km garais asfaltētais aplis rollerslēpošanai, skrituļslidošanai un citām aktivitātēm tiek izgaismots līdz plkst.21.00, bet pirmdienās, trešdienās un piektdienās mākslīgais apgaismojums darbojas
līdz plkst.19.00.
Tie, kuri vēlas izmēģināt skrituļslidošanu vai rollerslēpošanu, bet nav
iegādājušies savu inventāru, aicināti izmantot Sporta un aktīvās atpūtas
centrā pieejamo inventāra nomu. Jāatzīmē, ka pēc sportiskajām aktivitātēm ir iespēja izmantot dušas un saunas pakalpojumus.

Gaujas nacionālais parks saņēmis
Veselības gada balvu
Oktobra beigās Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) pasniedza ikgadējo Veselības gada balvu, ko šogad saņēma Gaujas nacionālais parks par nozīmīgu projektu īstenošanu sabiedrības veselībai. Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis profesors Jānis Vētra, pasniedzot balvu, Gaujas
nacionālo parku nosauca par galvenajām Latvijas plaušām, kas gādā
gan par skābekli, gan sniedz emocionālu baudījumu un iespēju fiziskām
aktivitātēm.
Kopumā svinīgā apbalvošanas ceremonijā tika godināti desmit laureāti –
pārtikas ražotāji, sabiedriskās organizācijas, likumdevēji un pašvaldības,
kas ar savu darbību veido izpratni par sabiedrības veselību.

Pašvaldība izsolē pārdod automašīnu
Volkswagen Amarok
Siguldas novada Dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
transporta līdzekli Volkswagen Amarok, valsts reģistrācijas numura
zīme HS7962, 2011. izlaiduma gads.
Automašīna apskatāma, iepriekš
saskaņojot apskates laiku pa tālruni 26333360.
Izsoles dalībniekus aicina pieteikties Siguldas novada pašvaldības
apmeklētāju pieņemšanas laikos no
24. līdz 27.novembrim (ieskaitot)
Siguldas pagasta pārvaldes 204.kabinetā Zinātnes ielā 7. Tālrunis informācijai 67800950 vai 67970842.
Izsole
notiks
2.decembrī
plkst.10.00 Siguldas pagasta pār-

valdē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.
Automašīnas izsoles sākumcena
ir 21 324,70 eiro. Līdz pieteikuma
iesniegšanai izsoles dalībniekiem
jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā, t.i., 2132,47 eiro.
Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Pašvaldība” – „Izsoles, konkursi”.
Elīna Adlere

Satiksmes izmaiņas saistītas
ar to, ka pēdējā gada laikā Skolas
ielā ir pieaugusi gājēju un transporta kustība. Pašvaldība, rūpējoties par gājēju drošību, izbūvējusi
jaunu gājēju ietvi Skolas ielā no
Līvkalna ielas līdz Krišjāņa Barona
ielai, paredzot arī papildu iespējas
novietot automašīnas pie bērnudārza. Turpmāk automašīnas stāvvietās gar Skolas ielu būs jānovieto paralēli braukšanas virzienam.

Foto no pašvaldības arhīva

„Novembrī Siguldas novada identifikācijas karšu projektam pievienojušies vairāki jauni sadarbības partneri, kuri Siguldas novada iedzīvotājiem, uzrādot ID karti, piedāvā atlaides dažādu pakalpojumu saņemšanai,” informē Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta
vadītāja Ina Stupele.

Lai uzlabotu transporta kustību un iespēju novadniekiem ērtāk
piekļūt Siguldas novada bibliotēkai, Jaunrades centram un bērnudārzam „Pasaciņa”, Skolas ielā
izveidota divvirzienu kustība, izvietojot attiecīgās ceļazīmes.

Projekta ietvaros Skolas ielā no
Līvkalna ielas līdz Krišjāņa Barona ielai tika izbūvēta arī lietusūdens kanalizācijas sistēma un

labiekārtota teritorija. Būvdarbu
veikšanai pašvaldība no budžeta
līdzekļiem izlietoja vairāk nekā
100 000 eiro.

Politiski represētās personas aicinātas saņemt pabalstu

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja informē, ka saskaņā ar Siguldas novada Domes
2013.gada 20.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarētām politiski represētām personām tiks piešķirts pabalsts 30 eiro apmērā.
Pabalstu aicinām saņemt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra (Raiņa iela 3, Sigulda) kasē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Politiski represētas personas apliecību. Tālrunis informācijai 67381455.

Jau desmit gadus SIA „Wesemann” piegādā
siltumu Siguldas novada mājām
Novembrī aprit 10 gadi kopš SIA „Wesemann” konkursa rezul- enerģijas pārdošanas apjomu līdz
tātā ieguva tiesības nodrošināt Siguldas novada patērētājus ar 28102 MWh (skatīt tabulu 3.lpp.).
„Arī pašvaldības un privāto māju
siltumenerģiju.
SIA „Wesemann–Sigulda” sil- riņš pilsētā un pagastā ir mazāks,
tumapgādes sistēmu saņēma slik- nekā tas bija noteikts teorētistā stāvoklī, un tās atjaunošanā bija kajos aprēķinos. Siguldas novada
jāiegulda lielas investīcijas. „Kat- siltumenerģijas attīstības plānā
lumājā tika ražots tvaiks par dārgu bija uzrādīts, ka patērētājiem gadā
pašizmaksu, siltumtrašu diametri tiek realizētas 34 267 MWh siltumvietām bija četras reizes par lie- enerģijas un ir 14 940 MWh siltumlu, ūdens noplūdes sasniedza pat enerģijas zudumi trasē. Faktiski
20 m³ diennaktī, darbojās ne- izrādījās, ka realizāciju apjoms
efektīva četru cauruļu sistēma,” ir 29 820 MWh, bet zudumi trasē
pirmsākumus atceras SIA „Wese- sakrita ar aprēķināto. Tas nozīmēmann” valdes loceklis Ivars Paurs, ja, ka jau ar pirmo gadu patērētāji
piebilstot, ka desmit gadu laikā sāka maksāt tikai par patērēto
uzņēmums ir strādājis pie tā, lai siltumenerģiju neatkarīgi no zudupanāktu galveno – drošu un garan- miem trasē vai sadedzinātā kurinātētu siltumapgādi jebkuram patē- mā daudzuma katlos, kā rezultātā
rētājam.
SIA „Wesemann–Sigulda” par 13%
„Mēs uzskatām, ka siltumapgā- (aptuveni 71 000 eiro gadā) samades nodošana koncesijā ir bijis veik- zinājās līdzekļi siltumsaimniecības
smīgs pašvaldības saimniekošanas attīstībai un uzturēšanai. Līdzās
modelis, jo SIA „Wesemann” strā- tam bija jāķeras pie rekonstrukcidājis, lai uzlabotu siltumapgādes jas darbiem lielākā apjomā, nekā
infrastruktūru, kas ir pašvaldības sākotnēji bija plānots, jo katluīpašums. Pašvaldībai nebūtu kapa- mājas tvaika iekārtas bija avārijas
citātes ieguldīt tik lielus līdzekļus stāvoklī,” skaidro SIA „Wesemann”
šīs jomas sakārtošanā,” skaidro valdes loceklis.
Siguldas novada pašvaldības izPēc rekonstrukcijas projektu
pilddirektore Jeļena Zarandija.
izstrādāšanas un apstiprināšanas
Jāatgādina, ka 2004.gadā māju 2006.gadā tika paveikti pirmie darievados nebija uzstādīti siltum bi, kuru rezultātā zudumi siltumskaitītāji un patērētāji apmaksāja trasēs samazinājās līdz 9625 MWh.
rēķinus, kuri sedza faktiskos iz- Taču jaunie siltummezgli, kurus SIA
devumus katlumājās (kurināmais, „Wesemann” uzstādīja, vienojoties
elektroenerģija, algas) un visus ar iedzīvotājiem par pēcapmaksu,
zudumus siltumtrasē. Pēc siltum- deva iespēju siltuma saņēmējiem
enerģijas skaitītāju uzstādīšanas ekonomēt,
samazinot
siltumizrādījās, ka siltumenerģijas patē-

siltināšana ir atstājusi lielu efektu uz siltumenerģijas pārdošanas
apjomu. Neskatoties uz to, ka
mēs jaunu patērētāju pieslēgšanai
esam izbūvējuši papildu siltumtrases Strēlnieku ielas un Dzērveņu
ielas rajonos, siltumenerģijas realizācijas apjoms ir samazinājies
līdz 23 415 MWh iepriekšējā apkures sezonā. Tas nozīmē, ka katru gadu SIA „Wesemann–Sigulda”
siltumsaimniecības attīstībai un
siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai saņem par 32% jeb
175 000 eiro gadā mazāk, nekā tika
plānots,” informē Ivars Paurs.
Lai zaudējumu segšanai nebūtu
jāceļ tarifi, SIA „Wesemann–Sigulda” nepārtraukti strādājuši pie
efektivitātes celšanas un zudumu
samazināšanas trasēs, kā arī aktīvi
rakstījuši projektus, lai piesaistītu
Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kas ir devis zināmus rezultātus un tāpēc tarifs nav paaugstināts kopš 2008.gada, neskatoties
uz gāzes un elektroenerģijas sadārdzināšanos vairāk nekā 30% apmērā. Kā rezultātā siltumenerģijas
zudumi trasēs ir samazināti gandrīz
četras reizes līdz 4185 MWh, šķeldas patēriņš siltumenerģijas saražošanai no 2,46 beramiem m³/MWh
līdz 1,93 beramiem m³/MWh jeb par
27%. Strādājošo skaits samazināts
no 55 līdz 19 darbiniekiem.
Patlaban SIA „Wesemann–Sigulda” noslēdz siltumtrašu rekonstrukciju Krišjāņa Barona ielā
696 metru garumā un saistvadu
izbūvi Strēlnieku ielā 2,6 kilometru garumā saskaņā ar noslēgto
w
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Aicina lauksaimniekus iesniegt zemes
nomas līgumus reģistrācijai
Zemes nomas līgumu reģistrā
2014.gada augustā spēkā stājās grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskas izmaiņas darījumos ar
lauksaimniecības zemi. Likums papildināts ar lauksaimniecības zemes
darījumu izskatīšanas kārtību, deleģējot uzraudzību pašvaldības izveidotai komisijai. Likuma grozījumi lauksaimniecības zemei arī nosaka
pirmpirkuma tiesības.

kārtību, kādā zemes nomnieks vai
iznomātājs pašvaldību informē par
noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.
‣ Pašvaldībām jāizveido Zemes
nomas līgumu reģistrs. Siguldas
novadā Lauksaimniecības nomas
zemju reģistru uzturēs pašvalDaļa šo būtisko grozījumu ir spēSiguldas novada pašdības Īpašumu, būvniecības un
kā jau no 1.novembra, bet atsevaldība lūdz lauksaimniecības
investīciju pārvaldes Zemes
višķas normas stāsies spēkā no
nodaļa.
nākamā gada 1.jūlija.
zemes pārdevējus aizpildīt īpašas
‣ Zemes nomnieks vai
No 1.novembra viena fiveidlapas par atteikšanos no pirmpirkuma
iznomātājs
pēc zemes noziska vai juridiska persona
tiesībām, kas atrodamas pašvaldības intermas
līguma
noslēgšanas
īpašumā varēs iegūt līdz
neta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Pašvaldīlauksaimniecības zemes
2000 hektāriem lauksaimba” – „Dokumenti” – „Iesniegumu veidlapas” vai
nomas līguma atvasināniecības zemes. Pašvaldīiesniegumu
iesniegšanas vietā pašvaldības klientu jumu iesniedz personīgi
bām būs tiesības noteikt
apkalpošanas centros. Lēmums par tiesībām
Zemes nodaļā Zinātnes
vienas fiziskās vai juriiegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi
ielā 7, Peltēs, Siguldas
diskās personas īpašumā
(izziņas veidā) tiks pieņemts viena mēneša
pagastā, Siguldas novadā,
esošās lauksaimniecības
ja zemes nomas līguma atzemes maksimālo platību
laikā, ja tiks iesniegti visi nepieciešavasinājumu iesniedz elektrosavā administratīvajā teritorimie dokumenti un saņemta likumā
niski,
tas jānosūta uz e-pastu
jā, nepārsniedzot 2000 hektāru.
noteiktā informācija no citām
dome@sigulda.lv,
ja zemes nomas
Lauksaimniecības zemes platībā
iestādēm.
līguma atvasinājumu sūta pa pastu,
netiks ieskaitīta lauksaimniecības
tas jāadresē Siguldas novada pašzeme, kuru persona nomā vai par
valdībai Pils ielā 16, Sigulda, Sigulkuru tā saņem vienotos platības
saimniecības zemi, kā arī lauksaim- das novads, LV 2150.
maksājumus.
‣ Zemes nodaļas zemes lietu
Izdarītie grozījumi, kas ir spēkā niecības zemi, ko iegūst īpašumā
no 1.novembra, noteic izņēmumus valsts kapitālsabiedrības ar likumu speciāliste Ilze Urtāne, saņemot
darījumos ar lauksaimniecības zemi. deleģēto funkciju īstenošanai; lauk- zemes nomas līguma atvasinājumu
Likuma 28.1 panta, 30.1 panta un saimniecības zemi, kuru persona ie- (apliecinātu kopiju), izdara atzīmi
30.2 panta prasības netiek attiecinā- gūst īpašumā saskaņā ar Publiskas uz lauksaimniecības zemes nomas
tas uz lauksaimniecības zemes iegu- personas mantas atsavināšanas līguma atvasinājuma par reģistrēvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā likuma 4.panta ceturtās daļas 3., 4., šanu Siguldas novada Lauksaimnievaldījumā esošā lauksaimniecības 7. un 8.punktu; darījumiem ar lauk- cības zemes nomas līgumu reģistrā.
zemes platība darījuma noslēgšanas saimniecības zemi starp laulātajiem,
‣ Ja zemes nomas līgumā, kas
brīdī un pēc darījuma kopā nepār- pirmās un otrās pakāpes radinie- reģistrēts Siguldas novada Lauksniedz 10 hektārus fiziskajām un pie- kiem un lauksaimniecības zemi, kas saimniecības zemes nomas līgumu
cus hektārus juridiskajām personām. tiek atsavināta zemes konsolidāci- reģistrā, tiek izdarītas izmaiņas
Tas nozīmē, ka ģimene savas piemā- jas procesā saskaņā ar zemes pār- līguma būtiskajās sastāvdaļās vai
jas saimniecības vajadzībām varēs valdību regulējošiem normatīvajiem zemes nomas līgums tiek lauzts vai
izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes
iegādāties līdz 10 hektāru zemes un aktiem.
No 1.novembra spēkā stājusies nomniekam vai iznomātājam par to
tās īpašniekam nebūs nepieciešama
nedz atbilstoša lauksaimnieciskā norma par lauksaimniecības zemes jāinformē pašvaldība.
‣ Pašvaldība ir tiesīga reģistrēt
izglītība, nedz jāapliecina, ka zeme nomas līgumu slēgšanu rakstveidā
tiks izmantota lauksaimnieciskajā vismaz uz pieciem gadiem. Pašval- Zemes nomas līgumu reģistrā arī
darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām dībai ir pienākums izveidot Lauk- tos zemes nomas līgumus, kas noprasībām. Iepriekšminēto pantu saimniecības zemes nomas līgu- slēgti pirms šā gada 1.novembra.
prasības netiks attiecinātas uz mu reģistru. Kārtību, kādā zemes
Siguldas novada pašvaldība lūdz
maksātnespējas procesā iegūstamu nomnieks vai iznomātājs informēs
lauksaimniecības zemi; mantošanas pašvaldību par noslēgtajiem zemes lauksaimniekus iesniegt zemes noceļā iegūstamu lauksaimniecības nomas līgumiem, Ministru kabinets mas līgumus reģistrācijai Zemes
zemi; valsts vai pašvaldību funkciju vēl nav noteicis, bet Zemkopības nomas līgumu reģistrā!
nodrošināšanai nepieciešamo lauk- ministrija ir sniegusi informāciju par
Anita Viškere
līgumu ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru par projekta
„Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 3. un
6.kvartālā (saskaņā ar Siguldas
siltumattīstības plānu), Siguldā,
Siguldas novadā” īstenošanu (projekts Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/012),
kas atbilst Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.824 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai””. Projektu bija plānots īstenot 18 mēnešu laikā, bet, efektīvi
strādājot, projekts tiks noslēgts 10
mēnešu laikā.

Investīciju summa, pabeidzot šogad īstenojamos projektus, 10 gadu
laikā sasniegs 7,14 miljonus eiro,
tostarp 1,80 miljoni eiro ir Eiropas
fondu līdzfinansējums. „SIA „Wesemann–Sigulda” desmit gadu laikā
gandrīz 100% būs rekonstruējis visas siltumenerģijas ražošanas iekārtas un siltumtrases. Vēl jāveic
ēku kapitālais remonts, jo šie darbi
visu laiku tika atlikti naudas trūkuma dēļ. Taču ēku faktiskais stāvoklis liek nekavējoties pievērsties arī
šim jautājumam,” teic SIA „Wesemann” valdes loceklis Ivars Paurs,
rezumējot: „Apkopojot padarīto siltumapgādē Siguldas novadā 10
gadu laikā, ir nepārtraukti strādāts,
lai būtu droša siltumapgāde. Faktiski nav palicis gandrīz nekas, ko uz-
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Izstrādāta kadastrālo vērtību
bāze 2015.gadam
2014.gada 1.jūlijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.379
„Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam”, kas neparedz izmaiņas bāzes vērtībās nevienai no nekustamo īpašumu grupām.
Apbūves īpašumu grupā bāzes
vērtības nemainīsies, jo 2012. un
2013.gada nekustamā īpašuma tirgus informācija neuzrādīja izteiktu
cenu kāpumu. Savukārt lauku nekustamajiem īpašumiem, neskatoties uz darījumu cenu kāpumu,
2015.gadā zemes bāzes vērtību pieaugumu neatbalstīja Zemkopības
ministrija un Latvijas Pašvaldību
savienība. Ministru kabinets, pieņemot noteikumus, lēma paaug-

stinātās lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes bāzes vērtības
piemērot tikai ar 2016.gadu.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā
mājaslapā www.kadastralavertiba.lv,
kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centros visā
Latvijā.
Anita Viškere

Informācija nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratore informē, ka no
1.novembra nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespēja pieteikties
atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).
Pieteikties uz šo pakalpojumu var portālā www.epakalpojumi.lv. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Detālplānojumu publiskās
apspriešanas
Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 12.novembra sēdes lēmumu
(sēdes protokols Nr.21., 9.§) nolemts nodot nekustamo īpašumu „Lormalas” un „Vīnkalni” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš
ir no 2014.gada 21.novembra līdz
12.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.decembrī
plkst.16.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās.
Ar Siguldas novada Domes
2014.gada 12.novembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.21., 10.§)
nolemts nodot pilnveidoto detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam
Ausekļa ielā 2, Siguldā, Siguldas
novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš
ir no 2014.gada 21.novembra līdz

12.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.decembrī
plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās.
Šo detālplānojumu projekti ir pieejami Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Būvvaldes darba laikā.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumiem var
iesniegt Siguldas novada Būvvaldē,
iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu
un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Zane Gatere

Siltumenerģijas realizācijas un zudumu apjoms (MWh)
Zudumi, 2004: 14 940

Zudumi, 2006: 14 638
Zudumi,
2014: 4185

Realizācija, 2004: 34 267

Realizācija, 2006: 29 820

labot, lai celtu efektivitāti un samazinātu siltumenerģijas pašizmaksu.
Ilgtermiņā saskaņā ar Koncesijas līgumu ir sabalansēti ieņēmumi ar ieguldītajām investīcijām. Tomēr, ja
rēķina atsevišķi šo un nākamās ap-

Realizācija, 2007: 28 102

kures sezonas, siltumenerģijas pašizmaksa patlaban ir augstāka par
esošo tarifu, bet, veiksmīgi un stabili turpinot strādāt, ieguldītie finanšu līdzekļi siltumtrašu rekonstrukcijā un siltuma zudumu

Realizācija,
2014: 23 415

samazināšanā tuvāko desmit gadu
laikā ļaus izlīdzināt uzņēmuma finanšu plūsmu.”
* Materiāls tapis sadarbībā ar
SIA „Wesemann”
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Aktivitātes
izglītības iestādēs
Siguldas 1.pamatskolu apmeklēja PII „Saulīte” pedagogi, jo no
šīs mācību iestādes 1.pamatskolā
šogad mācās 48% visu pirmklasnieku. Viesošanās mērķis bija pavērot
savus bijušos audzēkņus mācību
procesā, saskarsmē un spriest par
sagatavotību mācībām.
Siguldas 1.pamatskolā notika
masku gatavošanas radošā darb
nīca, kuru vadīja folkloras kopas
„Putni” vadītāja Ilze Kļaviņa. Skolēniem bija iespēja pašiem darināt
savu masku budēļu laikam.

Bērnudārzā „Ieviņa” notika
kvalifikācijas celšanas seminārs
pirmsskolas iestāžu pedagogiem,
kurā piedalījās 35 skolotājas no Siguldas bērnudārziem, kā arī viesi no
Iecavas. Semināra mērķis bija pilnveidot jauno pirmsskolas skolotāju
pedagoģisko meistarību.
Ekoskolu Globālajās rīcības
dienās bērnudārza „Ieviņa” bērni
un darbinieki kopā ar Zaļo rūķi novembra sākumā gatavoja bukletus
un plakātus par tēmu „Kā taupīt
ūdens resursus” un piedalījās akcijā
„Esi videi draudzīgs – taupi un nepiesārņo ūdeni”!

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas pilsētas vidusskola piedalās
ERASMUS+ projektā
Siguldas pilsētas vidusskolas sākumskolas klases uzsākušas dalību
ERASMUS+ Eiropas skolu partnerības projektā „M.E.A.L.”, kurā sadarbojas piecas valstis – Latvija, Lielbritānija (Ziemeļīrija), Vācija, Francija un Rumānija. Projekts ilgs no 2014. līdz 2017.gadam.

Projekta pirmajā posmā visu dalībvalstu skolas veidos kopīgu grāmatu ar katrai valstij raksturīgiem
ēdieniem, receptēm, tās iztulkojot
angļu valodā. Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni piedalīsies divās
mobilitātēs, kuru laikā viesosies
pie Vācijas un Francijas skolē-

No 3. līdz 7.novembrim SigulAllažu pamatskolā viesojās das pilsētas vidusskolas skolēni
Vidrižu motokluba „Moto A–Z” un skolotāji „Comenius” projekta
pārstāvji, kuri Allažos ieradās pilnā ietvaros apmeklēja Polijas pilsētu
ekipējumā. Jaudīgo motociklu rēko- Lodzu. Šoreiz aktuālā tēma bija
ņa patiešām iespaidīgi piedārdināja „Tautas atmiņas”.
Allažu Sporta centru, kur bija saNo valstu prezentācijām uzzinājām
pulcējusies visa skola. Visi gribētāji
tika arī izvizināti, un ikviens varēja daudz interesantu faktu par katras
pārliecināties, ka šādus spēkratus
var novaldīt tikai tad, ja ir gan stipri
muskuļi, gan gudra galva.

Oktobra beigās notika Siguldas
novada klašu audzinātāju seminārs, kurā pedagogiem bija iespēja
iepazīties ar metodisko materiālu
„Runājot par alkoholu”. Tajā aplūkotas metodes, kā skolotājam runāt
ar skolēniem par vērtībām un izvēles iespējām dažādās jauniešiem
raksturīgās situācijās un apstākļos.
Uzdevumi, diskusijas un izspēles,
kas tieši un netieši saistītas ar atkarībām, galveno uzmanību pievēršot tam, lai jauniešiem iemācītu ietekmēt radušās situācijas, rīkoties
atbildīgi un patstāvīgi, nepakļauties
sociālajām ietekmēm un vienaudžu
spiedienam.

IZGLĪTĪBA

niem. Savukārt Rumānijas un Vācijas skolēni viesosies mūsu skolā.
2016.gada februārī Siguldas pilsētas vidusskola uzņems visus
projektā iesaistītos dalībvalstu
skolotājus, lai novērtētu paveikto
un izstrādātu programmu turpmākajām aktivitātēm.

Novembrī Ziemeļīrijā notika pirmā
starptautiskā sagatavošanās vizīte
skolotājiem. Siguldas pilsētas vidusskolu pārstāvēja Ieva Gaile, Vineta
Inberga un Rudīte Kaša, kuras iepazīstināja ar Latviju, Siguldu, Siguldas pilsētas vidusskolu un latviešu
nacionālajiem ēdieniem. Projekta vizītes laikā skolotāji iepazinās ar Ziemeļīrijas kultūru, cilvēkiem, nacionālajiem ēdieniem, kā arī guva ieskatu
dalībvalstu izglītības sistēmās.
Vineta Inberga, Ieva Gaile

Siguldas pilsētas vidusskolas
pārstāvji viesojas Polijā
projektā iesaistītās valsts svarīgākajām atmiņām. Projektā iesaistītajiem
dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa Lodzu un iepazīties ar tās

vēsturi. Ļoti emocionāls bija Aušvicas
koncentrācijas nometnes memoriāla
apmeklējums.
Nora Lepse

Jaunrades centrā atklāts tehniskās domāšanas
klubs 5.–8.klašu skolēniem
Oktobra beigās Siguldas novada Jaunrades centrā tika
atklāts tehniskās domāšanas
klubs, kurā aicināti piedalīties
tie jaunieši, kuri vēlas saņemt
izaicinājumus aizraujošu uzdevumu veidā matemātikas un
programmēšanas nodarbībās.

Tehniskās domāšanas klubā skolēniem būs iespēja attīstīt matemātisko domāšanu un apgūt pamatus
programmēšanā – vienā no pieprasītākajām profesijām pasaulē.
Katru trešdienu pārmaiņus notiks
matemātikas vai programmēšanas
nodarbība, turklāt matemātika no-

tiks arī reizi mēnesī sestdienās. Skolēni var izvēlēties piedalīties nodarbībās trešdienās plkst.15.00–16.20
vai plkst.16.40–18.00. Dalības maksa – 10 eiro mēnesī.
Sīkāka informācija pa tālruni
26629525.
Laila Zinberga

Norisinājusies konference novada pedagogiem
7.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīvs organizēja reģionālu metodisku konferenci „Daudzveidīgs mācību process – ceļš uz kvalitatīvu izglītību”, kurā piedalījās 112 pedagogi no Siguldas novada un
citu tuvāku un tālāku novadu skolām.
Plenārsēdes lektore Latvijas
Universitātes docente dr. psych.
Baiba Martinsone rosināja atsaukt
atmiņā to, cik dažādi ir mūsu skolēni, un ar praktiskiem piemēriem
pierādīja metožu daudzveidības
nepieciešamību mācību procesā.
Viņa atklāja arī tās psiholoģiskās
izmaiņas bērnu uztverē un domā-

šanā, kas mūsdienu skolēniem
attīstījušās, lielu daļu laika pavadot virtuālajā pasaulē. Lektore
uzsvēra, ka jebkurā izglītības posmā svarīgas ir skolēna zināšanas,
jo tikai uz noteiktu zināšanu bāzes ir iespējams attīstīt prasmes.
B.Martinsone dalījās pieredzē arī
kā augstskolas pasniedzēja, kura

saskārusies ar studentu neprasmi
pārfrazēt tekstu, izteikt izlasīto
saviem vārdiem, un lūdza skolotājus pievērst lielāku uzmanību skolēnu prasmei darbā ar tekstu.
Pēc plenārsēdes skolotāji praktiski izmēģināja dažādas mācību
metodes deviņās radošajās darbnīcās. Visi atzina, ka konferences
gaitā ir guvuši apstiprinājumu tam,
ka strādā pareizā virzienā, un novērtēja konferenci arī kā emocionālu lādiņu turpmākajam darbam.
Vaira Siliņa

Aicina uz sarunu par vecāku
līdzdalību bērnu izglītošanā

Bērnudārzā „Ieviņa”
paceļ ekoskolu Zaļo karogu

Bērnudārzā „Ābelīte” ciemojās
jaunie dziedātāji no Rīgas Skolēnu pils kora studijas „Odziņa”, kuri
bērnus priecēja ar dažādām dziesmiņām un priekšnesumiem.

29.novembrī plkst.11.00 Siguldā, biedrībā „Siguldas Alternatīvā izglītība” J.Poruka ielā 11, viesosies daudzbērnu
māmiņa un mājskolotāja Una Gavare un vecmāte, auglības
atpazīšanas instruktore, biedrības „Ģimeņu skolu apvienība”
pārstāve, daudzbērnu māmiņa un mājskolotāja Baiba Stikute.

Skolēnu rudens brīvlaikā notika
„Sajūtu pētnieku laboratorija” Siguldas novada Jaunrades centra
brīvā laika pavadīšanas bērnu centrā „Ideju namiņš”, kurā bērni no
dažādām Siguldas novada skolām
satikās un kopā darbojās, pētīja un
meklēja dažādas sajūtas, darot interesantus darbus, spēlējot spēles
un kustoties.

Izzinošajā pasākumā būs iespēja uzzināt par mācību procesa
organizēšanu mājās un bērnu izglītošanu ģimenē, sniedzot ieskatu, kā vecākiem un citiem ģimenes locekļiem līdzdarboties bērna
izglītošanā. Ieteikumi un pieredzes stāsti noderēs gan tiem vecākiem, kuri apsver iespēju realizēt saviem bērniem mājmācības,
gan tiem, kuri vēlas palīdzēt bērnam mācībās pēc skolas. Dalības
maksa – 7 eiro (no plkst.11.00 līdz 13.00), 10 eiro (no plkst.11.00
līdz 14.00).
Plašāka informācija pieejama, rakstot vēstuli uz e-pastu
alise.akmentina@gmail.com (tālrunis 29985681).

Ekoskolu programmas atpazīstamākais
elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva,
ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika
posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes
vides jomā. Bērnudārzs „Ieviņa” ir pirmā izglītības iestāde Siguldā, kurai ir piešķirts
ekoskolas nosaukums un prestižā Zaļā karoga balva.
Oktobra beigās notika svinīgs Zaļā karoga
pacelšanas pasākums.
Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē, un
pašlaik tajā ir iesaistījušās aptuveni 40 000
skolu 60 pasaules valstīs. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds.
Maira Gavare

Dizaineri un
amatnieki
darbojas pie
jauna produkta
radīšanas
Siguldas novada Kultūras pārvalde un PA „Siguldas Attīstības aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Mākslas
akadēmiju (LMA) rīko līdz šim novadā nepieredzētu eksperimentu, kurā
pirmo reizi sadarbosies un jaunus
produktus vai to elementus radīs
Siguldas novada amatnieki un jaunie, sevi jau pierādījušie dizaineri.
Dizaineri ar amatniekiem centīsies kopīgi izveidot jaunu produktu
vai padarīt interesantāku esošo
piedāvājumu. Divās intensīvās darba dienās amatniekiem un dizaineriem labāk jāizprot abas nozares,
tā spējot sasniegt galveno uzdevumu – pielietojot amatnieku prasmes
un tehnoloģijas, izstrādāt jaunu un
inovatīvu produktu, kas atspoguļo
konkrēto sadarbību.
Eksperimentā piedalīsies 15
amatnieki un 15 jaunie dizaineri –
LMA maģistranti.
„Jomas, kurās darbojas amatnieki, ir visdažādākās, bet studenti
amatniekus izvēlējās izlozes kārtībā, tādēļ jo īpaši interesanti būs
vērot kopīgi izveidotos produktus.
Sadarbības rezultātā iegūs abas iesaistītās puses – amatnieki gūs apstiprinājumu savām idejām un spējām, bet dizaineri praksē uzzinās, kā
strādā amatu meistari un kādas ir
viņu iespējas,” norāda LMA docente
Aija Freimane.
Eksperimenta noslēgums un izstrādāto produktu prezentēšana
notiks 12.decembrī Latvijas Māks
las akadēmijas telpās.
Partnerības projekts ir viena no
projekta „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” aktivitātēm iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā.
Jolanta Borīte

Deju kolektīvs
„Vizbulīte” ieguvis
jaunus tērpus
Siguldas novada deju kolektīvu atbalsta biedrība, piesaistot
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, iegādājusies jaunus
tautastērpus deju kolektīvam
„Vizbulīte”. Kopējā projekta summa ir vairāk nekā 14 tūkstoši
eiro, no kuriem Siguldas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir
1422,87 eiro. Par šo summu tika
izgatavots viens Mazsalacas sieviešu ziemas ietērps, viens Liep
upes vīriešu ziemas ietērps un 12
pāri Sakas novada tautastērpu
meitām un puišiem.
23.novembrī deju kolektīva „Vizbulīte” jauniešu sastāvs piedalīsies
Jaunrades deju skates I kārtā Slampes kultūras namā, kur plašai skatītāju publikai pirmo reizi atrādīs jaunos tautastērpus.

SiguldasNovadaZiņas
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Tuvojas Ziemassvētki – iedegsim svētku eglītes kopā! Aizvadīta diskusija par
Ar piparkūku smaržu un siltu sajūtu sirdīs klāt darbīgais un sirdssiltais Ziemassvētku laiks! Lai svētku
sajūtas piepildītu novadnieku sirdis,
aicinām 29.novembrī plkst.17.00
pie Mores pagasta Tautas nama
kopā ar Vilku un Zaķi doties „Brīnumu eglītes meklējumos” un, iespējams, satikt Ziemassvētku vecīti,
kurš palīdzēs iedegt krāšņo Mores
pagasta egli.

Pēc egles iedegšanas Mores pagasta Tautas namā notiks Rūķu
darbnīcas, kurās būs iespēja rakstīt
vēstuli Ziemassvētku vecītim, gatavot dažādus svētku rotājumus, kā
arī izgreznot savu piparkūku (sagataves cena aptuveni 1 eiro).
Savukārt 30.novembrī plkst.17.00
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ie-

Decembra pasākumi Mākslu skolā
Tuvojoties svētku laikam, mākslas mīļotājus ieinteresēs gada no
slēguma izstāde, kuras darbu autore ir Latvijas un ārzemju skatītājiem
labi zināmā tekstilmāksliniece Aija Baumane. Viņas izstāde „Laika
sprīdis” Mākslu skolā būs apskatāma no 28.novembra.
No 5.decembra Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis” būs iespēja aplūkot
Mini studijas audzēkņu darbu izstādi
„Baltā ziema” (skolotāja Rudīte Kaša).
Savukārt tradicionālais novada ģimeņu gaidītais „Rūķu darbnīcu” pasākums notiks sestdien, 6.decembrī,
no plkst.11.00. Lieli un mazi varēs
piedalīties dažādās darbnīcās – gatavot dāvanas, cept piparkūkas, kā
arī uzdziedāt un uzdejot. Bet pēc
cītīgas darbošanās plkst.14.00 būs
iespēja vērot Mākslu skolas Teātra
studijas jauniestudējumu „Ziemas-

svētku dāvana” (Ingeborga Krustkalne). Izrāde būs stāsts par izlutinātu
un paštaisnu meitēnu Daci, kuru
Ziemassvētku vakarā piemeklē lieli
pārbaudījumi, nonākot pie zaglīgiem,
nešpetniem netīreļiem šušuļiem.
Piedzīvotais meiteni spiež pārvērtēt
savu attieksmi pret tuvākajiem cilvēkiem, draudzību, pašaizliedzību un
mantiskajām vērtībām. Klātesošie
kļūs par patiesu, brīnumainu pārvērtību lieciniekiem!
5. un 11.decembrī plānoti jaunāko
un vecāko klašu audzēkņu ikgadē-

degs Siguldas Ziemassvētku egli.
Pasākumā līksmu noskaņu radīs
Sniegbaltīte, Ziemassvētku vecītis un pasaku tēli. Ziemassvētku
našķus sarūpēs „Mr.Biskvīts” piparkūku rūķi, bet liesmiņas eglītē uzburs „Svētku aģentūras”
ugunsrūķi.

Mīļi aicināts ikviens, kopā iegūstot svētku sajūtu!
jie Ziemassvētku koncerti. Mūzikas
nodaļas audzēkņi iepriecinās savus
vecākus, skolotājus, draugus un
katru klausītāju ar skaistākajiem
klasiskās un populārās mūzikas
skaņdarbiem un neaizmirstamajām,
sirdij tuvajām Ziemassvētku melodijām.
Ziemassvētkiem ar vislielākajām
gaidām un nopietni gatavojas arī
paši mazākie – studiju audzēkņi. Vokālās studijas „Siguldiņa” koncertu
kopā ar bērnu draugiem Muri un Minci skatīsimies 15.decembrī, bet dejas
studijas „Sidrabiņš” Ziemassvētku
koncerts notiks 27.decembrī. Savukārt 17.decembrī kā ilgotu dāvanu
izsaiņot varēsim Gunas Mangusas
studijas dejas izrādi.
Dalība pasākumos – bez maksas.
Ineta Stepiņa

Aicina uz „Mielavs un Pārcēlāji” koncertu
27.decembrī plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras tandēms Ainars Mielavs un Gints Sola jaunas dziesmas
centrā notiks „Mielavs un Pārcēlāji” koncerts „Starp nav publicējuši kopš 2008.gada, kad tika izdots albums
Ziemassvētkiem un Jauno gadu”.
„Bezgalīga lēnā deja”.
Koncertā skanēs dziesmas no visām „Pārcēlāju” ska„Pārcēlājos” šobrīd „rekrutēti” pieredzes bagāti sava
ņuplatēm, kā arī grupas „Jauns Mēness” repertuārs, par amata meistari – Ainars Mielavs, Gints Sola, Juris
kura likumīgiem mantiniekiem sevi uzskata Mielavs un Kroičs, Aigars Voitišķis un Jānis Stafeckis.
draugi. Iespējams, tiks pirmatskaņotas arī dziesmas
Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas Siguldas novano topošā jaunā skaņu ieraksta, kas klajā varētu nākt da Kultūras centra kasē un www.bilesuparadize.lv.
2015.gada pavasarī. Jāatzīmē, ka dziesmu sacerētāju
Ieejas maksa – no 12 līdz 25 eiro.

Koncertzāle „Baltais flīģelis” aicina uz koncertiem
Novembra beigās un decembrī koncertzāle „Baltais flīģelis” piedāvā pasākumus gan bērniem, gan viņu vecākiem un vecvecākiem –
ikviens spēs atrast plašajā pasākumu klāstā kaut ko savai mūzikas
dvēselei.
22.novembrī plkst.18.00 notiks troti, tango – akustiskā un profesionālā
14.starptautiskais Baha kamermū- izpildījumā. Un stāsti – Marisa Vētras
zikas festivāls „Čella un klavesīna grāmatas „Rīga toreiz...” fragmenti,
burvība”. Piedalās: Ramons Jaffe (Vā- kas ņemti par pamatu teatrālam ceļocija, čells), Aina Kalnciema (klavesīns). jumam laikā uz 20. un 30.gadu Rīgu, kur
Programmā: Johans Sebastians Bahs, savas dziedoņa gaitas uzsāka jaunais
Georgs Frīdrihs Hendelis, Domeniko Morics Brumbergs (vēlāk Mariss Vētra).
Skarlati, Karls Fīlips Emanuels Bahs, Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro.
13.decembrī plkst.18.00 koncertAstors Pjacolla, spāņu flamenko. Ieejas
cikls „Patiešām maziņiem” – „Šomaksa – no 8 līdz 10 eiro.
30.novembrī plkst.18.00 kon- kolādes pasaka”, kurā tiek gaidīti
certprogramma „Laima Jansone. vismazākie klausītāji. Koncertos bērSidrabs”. Piedalās: Laima Jansone niem saistošā formā, ievīta pasakās un
(kokle), Olafs Okonovs (video), Paulīna stāstiņos, tiek atskaņota māksliniecisSirjele (Somija, kantele). Ieejas maksa – ki augstvērtīga mūzika, dažādi izpildītājmākslinieki uzstājas interesantos,
no 10 līdz 12 eiro.
6.decembrī plkst.18.00 aicinām bērniem labi pazīstamu tēlu kostīmos.
baudīt „Tango – Rīga toreiz...”. Pie- „Šokolādes pasaka” ir Ziemassvētku
dalās: Dmitrijs Petrenko (režisors), stāsts par meitenīti, kura dzīvo senos
Kārlis Neimanis (dziedātājs, aktieris), laikos un sapņo par šokolādi. Piedalās:
Egīls Šēfers (klarnete, projekta vadī- Cukuriņš – Ventis Zilberts (klavieres),
ba), Tatjana Ostrovska (vijole), Ginta Zaherkūku meistars – Ingus Pētersons
Garūta (kontrabass), Emīls Zilberts (balss), Šokolādes feja – Dita Krenber(sitaminstrumenti, aranžējumi), Toms ga (flauta), Vaniļa – Jolanta Strikaite
Ostrovskis (klavieres). Programmā: 20. (balss), Karameles, Ledenes, Marmeun 30.gadu izcilākā latviešu un pasau- lādes, Vafeles – RHVS baletdejotāji.
les vieglā mūzika – slaveni valši, foks- Programmā: Vīnes klasiķu un domu-

biedru mūzika. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 7 eiro, bērniem – 4,50 eiro,
klēpī turamiem bērniem – bez maksas.
20.decembrī plkst.18.00 notiks
Londonas Gospeļu kora („The London Community Gospel Choir”) koncerts. 1982.gadā dibinātais Londonas
Gospeļu koris ir ierakstījis savu vārdu
Lielbritānijas vēstures lapaspusēs kā
pirmais gospeļu koris britu kultūrā, un
nu jau vairāk nekā 30 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā tas ieguvis atzinību
visā pasaulē, uzstājoties izcilākajās
koncertzālēs kopā ar tādiem publikas
elkiem kā Madonna, Stings, Tīna Tērnere, Džo Kokers, Eltons Džons, Ēriks
Kleptons, Endrjū Loids Vēbers, Pols
Makartnijs, grupām „Depeche Mode”,
„Simply Red” un daudziem citiem. Programmā: afroamerikāņu mūsdienu un
tradicionālā garīgā mūzika, spiričueli
un gospeļi. Ieejas maksa – no 20 līdz
25 eiro.
25.decembrī plkst.15.00 aicinām
uz Rēzijas Kalniņas un Ulda Marhilēviča Ziemassvētku koncertu „Mana
roka tavējā”, II sezona. Ieejas maksa –
no 10 līdz 20 eiro.
Biļetes uz visiem pasākumiem iepriekšpārdošanā nopērkamas „Biļešu
Paradīzes” kasēs, kā arī Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē.

Siguldas novada kultūras
attīstību

Novembra sākumā Siguldas Jaunās pils Svētku zālē notika Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes un PA „Siguldas Attīstības aģentūra” organizētā ideju radīšanas diskusija „Siguldas vide
un impulss aizrautīgai pilsētai”. Tās mērķis bija apzināt Siguldas
mūsdienīgas attīstības iespējas kultūrvēsturiskajā vidē, veidojot
programmu „Latvijai 100”. Tās rezultāti tiks izmantoti arī „Siguldas
novada Kultūrpolitikas stratēģijas 2015.–2019.gadam” izstrādē.

Diskusijā Siguldas novada pašvaldības pārstāvji no Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes, PA „Siguldas Attīstības aģentūra” un Kultūras pārvaldes tikās ar ārējiem ekspertiem, lai uzzinātu viņu viedokli. Liels
prieks par Kultūras ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājas Daces Ziemeles pienesumu un ieinteresētību Siguldas novada attīstībā, Valts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas nodaļas
pārstāvja Jāņa Asara, UNESCO kultūras sektora pārstāves Ievas Švarcas
un Rakstnieku savienības pārstāvja Sergeja Moreino sniegtajām atziņām.
Daudz lielisku ideju izskanēja no radošo industriju sektora pārstāvjiem:
māksliniecēm un uzņēmējām Zinaīdas Ceskes un Ievas Vītolas no papīrmākslas darbnīcas „Viktora vēstules” un projektu vadītājas ar ilggadēju
pieredzi Britu padomē Maijas Ūdres. Ar bagātīgu pieredzi dalījās FOLD
redaktori, arhitekti un urbānisti Evelīna Ozola un Toms Kokins. Kā īpaši
vērtīgas jāatzīmē producentes un kultūras menedžeres, Latvijas Kultūras akadēmijas lektores Leonardas Ķesteres sniegtās idejas un vērtējumi.
Diskusijas rezultātā tika padziļināta izpratne par Siguldas iespējām,
meklēti virzieni, kuros Siguldas novada pašvaldība varētu strādāt nākamos četrus piecus gadus. Diskusijas nobeiguma daļā tika pārrunātas jau
konkrētas idejas un iniciatīvas un ar radošu izpausmju palīdzību darināta
burvju recepšu grāmata „Siguldas vieta Latvijas simtgadē”.
Ar šo atklāto stratēģijas pilnveides procesu tika gūts apliecinājums, ka
spēja uzticēties un iesaistīt cilvēkus kopīgā domāšanas un sarunu procesā nes pozitīvus rezultātus. Vēloties strādāt par pārmaiņu katalizatoru,
Siguldas novada pašvaldība uzskata, ka būtiskas izmaiņas nevar panākt,
vienatnē sēžot savos birojos vai runājot šaurā lokā, bet tikai radot iespējas un vidi, kur kopīgi var diskutēt, apmainīties viedokļiem, zināšanām un
idejām un vienoties konkrētai rīcībai.
Jolanta Borīte

Izdota rokasgrāmata par
pasākumu ietekmi uz
kultūrvēsturisko mantojumu
Siguldas novada pašvaldības INTERREG IVC programmas ietvaros
īstenotais projekts „Pasākumu ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN) tuvojas noslēgumam. Balstoties uz gūtajām atziņām, ir
izstrādāta kopīga metodoloģija, lai samazinātu festivālu un kultūras
notikumu ietekmi uz vēsturiskajiem centriem un vidi. Projekts aizsākās 2011.gada nogalē, un tā mērķis bija nodot un gūt pieredzi no
12 partneriem Itālijā, Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā, Slovēnijā, Lietuvā,
Lielbritānijā, Nīderlandē un Rumānijā.
Siguldas novada kultūras, tūrisma un attīstības speciālisti tikušies
gan darba sanāksmēs, gan studiju vizītēs, gan apmeklējuši festivālus
jaunu zināšanu un labās prakses ieguvei, kas apkopota un izdota rokasgrāmatā „Pasākumu ietekme uz kultūras mantojumu”. Tā pieejama visos
Siguldas novada kultūras namos, bibliotēkās un Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas Kultūras
centru asociāciju ir uzsākti informācijas un viedokļu apmaiņas pasākumi
Mazsalacā, Balvos, Kandavā, Lielvārdē, kā arī Rīgā, prezentējot rokasgrāmatu „Pasākumu ietekme uz kultūras mantojumu”.
Siguldas novads ir pirmais novads Latvijā, kas, organizējot pasākumus
kultūrvēsturiskos objektos, kuru novadā nav mazums, domā ne tikai par
ekonomisko izdevīgumu, bet arī to, kā samazināt daudzo festivālu un
citu kultūras pasākumu negatīvo ietekmi uz dabu un kultūras mantojumu.
Pasākumos tiek piedāvāti dažādi risinājumi, kā gudri svinēt svētkus.
Programmas „Starptautiskā tūrisma un pasākumu vadība/ITEM” īstenotāji atzīst, ka starptautiskā mērogā Siguldas novads apliecinājis prasmi domāt un strādāt ilgtspējīgi.
Oskars Briedis
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Iesaki kandidātu nominācijā
„Sporta laureāts 2014”
Līdz 30.novembrim iespējams pieteikt kandidātus nominācijai Siguldas
novada „Sporta laureāts 2014”, kurus var izvirzīt šādās nominācijās: „Mūža
ieguldījums sportā”, „Sporta atbalstītājs”, „Aktīvākā sporta organizācija”,
„Labākais sporta skolotājs”, „Labākais treneris”, „Labākā komanda”, „Labākā jaunā sportiste”, „Labākais jaunais sportists”, „Labākā sportiste”,
„Labākais sportists”.
Izvirzītās kandidatūras un pamatojumu to nominēšanai izvērtēs darba
grupa. Nominācijām izvirzītās un apbalvojumu ieguvušās personas tiks
aicinātas uz Siguldas novada „Sporta
laureāta 2014” pasākumu, kas notiks
12.decembrī plkst.19.00 Siguldas pa-

gasta Kultūras namā, apbalvojuma
saņemšanai.
Anketas var aizpildīt elektroniski
pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv,
bet papīra formātā tās pieejamas pašvaldības administrācijās un Siguldas
Sporta skolā.

Mūsējie izcīna „Prezidenta kausu”
starta rāvienos kamaniņu sportā
31.oktobrī Siguldas Bobsleja un kamaniņu sporta trases starta estakādē notika tradicionālās sacensības „Prezidenta kauss” starta rāvienos kamaniņu sportā, kurā vīru konkurencē uzvarēja Kristaps Mauriņš,
bet dāmām – Elīza Tīruma.
Vīru konkurencē otro gadu pēc kār- des bija Kendija Aparjode. Trešo vietu
tas nepārspēts palika Kristaps Mau- dāmu, bet otro vietu junioru konkurenriņš, kurš summā uzrādīja laiku 6,950 cē izcīnīja Alise Evelīna Mitkus – 7,794
sekundes. Otro vietu ar rezultātu sekundes. Ulla Zirne dāmu konkurencē
7,034 sekundes izcīnīja Inārs Kivle- šoreiz palika vienu vietu aiz goda pjenieks, aiz sevis atstājot junioru ieskai- destāla, bet junioru ieskaitē ar rezultes uzvarētāju Kristenu Putinu – 7,155 tātu 8,077 sekundes izcīnīja 3.vietu.
sekundes. Otro vietu junioru ieskaitē
Divnieku konkurencē šoreiz sacenizcīnīja Kristers Aparjods – 7,326 se- sības notika bez brāļiem Andra un
kundes, kuram piekāpās 3.vietas ie- Jura Šiciem, līdz ar to par „Prezidenguvējs Gunārs Bergs – 7,337 sekundes. ta kausu” cīnījās divas ekipāžas,
Dāmu konkurencē lielu pārsteigumu starp kurām ātrākā bija Oskars Gudnebija, jo sacensību uzvarētājai Elī- ramovičs/Pēteris Kalniņš – 7,406 sezai Tīrumai, kura uzrādīja laiku 7,648 kundes, aiz sevis atstājot junioru izsekundes, konkurenci sastādīja vien lases divnieku ekipāžu Kristenu
junioru izlases dalībnieces, starp ku- Putinu/Kārli Krišu Matuzeli – 7,510
rām ātrākā ar rezultātu 7,762 sekun- sekundes.

Siguldieši – Latvijas čempioni krosā
Oktobra otrajā pusē Carnikavā risinājās Latvijas čempionāts krosā
dažādās vecuma grupās, pulcējot vairāk nekā 400 sportistu. Siguldas
Sporta skolas audzēkņi, pierādot savu meistarību, spēkojās ar Latvijas
labākajiem atlētiem.
Sacensību distance bija sarežģīta – skaidu, smilts un zemes segums
ar lielāko kāpumu 25 metri pa vertikāli.
S14 (2001.–2002.gadā dzimušas
meitenes) jeb C grupā par sacensību uzvarētāju, sacenšoties ar gadu
vecākām konkurentēm, kļuva Estere
Vīksne, vienīgā 1,5 kilometru trasi
veicot ātrāk par 10 minūtēm (9:59).
S16 (1999.–2000.gadā dzimušās
meitenes) grupā pārliecinoši triumfēja un par Latvijas čempioni krosā
kļuva Magda Cigle, gandrīz par minūti apsteidzot sudraba medaļas
ieguvēju (4 kilometri – 18:20).

V14 vecuma grupā zēniem 22 ātrāko
Latvijas sportistu vidū 4 kilometru distancē Kristaps Bruners izcīnīja bronzas godalgu (16:13), Paulam Daugulim
5.vieta (16:50).
Četru apļu skrējienā, kur katra apļa
garums ir divi kilometri, trešo vietu un
bronzu ieguva Edgars Daugulis.
Divu kilometru distancē Līna Gaile
izcīnīja augsto 6.vietu S12 vecuma
grupā, bet V10 vecuma grupā (2005.–
2006.gadā dzimuši zēni) 1,5 kilometru
distancē devās Ņikita Morozovs un Jānis Stūrītis, ierindojoties attiecīgi 5. un
9.vietā.
Gunta Blūmiņa

SPORTS
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Norisinājušās Latvijā pirmās slēpošanas
sacensības uz trenažiera
Novembra sākumā Siguldā norisinājās sacensības „SkiErg Pasaules
sprints” distanču slēpošanā uz trenažiera. Uz trenažiera bija jāveic
1000 metru distance, uzrādot savu labāko rezultātu. Šāds starptautiska mēroga pasākums norisinās jau sesto gadu, bet Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrs šajās sacensībās piedalījās pirmoreiz.
Trīs dienu laikā iespēju sacensties sprintā uz distanču slēpošanas
trenažiera izmantoja 47 dalībnieki
dažādās vecuma grupās. Labāko
rezultātu – 3 minūtes un 17,5 sekundes – izdevās uzrādīt V40–49
grupas pārstāvim Aigaram Kotānam no „Global Fitness”. Šis re-

zultāts ir vienpadsmitais labākais
starp visiem dalībniekiem pasaulē!
Otru labāko rezultātu uzrādīja
siguldietis Ingmārs Briedis – viņš
1000 metru distanci veica 3 minūtēs un 25,4 sekundēs. Trešo labāko
rezultātu sasniedza biedrības „A2”
slēpotājs Matīss Valdbergs, kura

rezultāts bija 3 minūtes 30,1 sekunde.
Starp 47 dalībniekiem bija arī
12 daiļā dzimuma pārstāves, no
kurām labākā ar rezultātu 4 minūtes 19,8 sekundes bija SSK „Bebra” pārstāve Laura Indrāne, savu
tuvāko konkurenti Santu Goldmani
apsteidzot par 44 sekundēm.
Uz slēpošanas trenažiera iespējams trenēties Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā Puķu
ielā 4.
Ivo Deičmanis

Siguldas badmintonistu starti Krievijā un Latvijā
Siguldas badmintona kluba/
Siguldas Sporta skolas pārstāvji
oktobra beigās piedalījās starptautiskā turnīrā Sanktpēterburgā, kurā
Jekaterina Romanova vienspēļu turnīrā pēc uzvarām pirmajās četrās
spēlēs vienīgo zaudējumu piedzīvoja finālā pret Anastasiju Stogovu
no Krievijas 21:15, 17:21, 13:21 un
ierindojās otrajā vietā. Liānai Lencevičai – desmitā vieta. Dubultspēlēs sievietēm J.Romanova kopā ar

L.Lenceviču palika ceturtajā vietā.
No vīriešiem labākos rezultātus sasniedza Kristaps Jānis Gulbis, kurš
vienspēlēs ierindojās 10.vietā, bet
dubultspēlēs kopā ar Didzi Gurecki
finišēja 6.vietā.
Oktobra beigās Inčukalnā notika
arī VI Latvijas Apvienotās badmintona līgas pirmā posma sacensības,
kurās vīru elites grupā siguldieši
Pauls Gureckis un Teodors Kerimovs ierindojās attiecīgi trešajā

un ceturtajā vietā. B grupā mazāk
pieredzējušiem un gados jaunākiem
badmintonistiem par uzvarētāju kļuva Gints Bērziņš. Vienspēlēs B grupā
sievietēm, kurā bija visvairāk (32)
dalībnieču, otrajā vietā ierindojās
Diāna Aleksejeva, bet 4.vietā Arta
Priedniece.
Dubultspēlēs 2.vietu ieņēma Pauls
Gureckis un Teodors Kerimovs, kā arī
Diāna Lenceviča un Līva Pūka.
Ainārs Gureckis

Siguldieši startē starptautiskā džudo turnīrā Jelgavā
Novembra sākumā Siguldas novada sportisti piedalījās Jelgavas
meistarsacīkstēs džudo, kas pulcēja 397 dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.
Džudo klubu „Sigulda” šajās sacensībās pārstāvēja četri sportisti.
U10 vecuma grupā (kategorijā līdz
30 kg) 21 sportista konkurencē
startēja Bruno Gailāns, kurš sacensības sāka ar divām uzvarām, taču

trešajā cīņā pretinieks bija pārāks,
diemžēl šis zaudējums liedza iekļūt
finālā. Cīņā par 3.vietu Bruno cīņas
beigās burtiski izrāva uzvaru pretiniekam no rokām un izcīnīja bronzas
godalgu.
Šajā vecuma grupā līdz 35 kilogramiem 15 sportistu konkurencē startēja Emīls Indriksons. Viņš
pirmajā aplī bija brīvs, taču otrajā
neizdevās uzveikt pretinieku. Gan-

darījuma cīņā papildlaikā ar tīru metienu Emīls uzvarēja, taču iespēju
cīnīties par bronzas godalgu liedza
zaudējums nākamajā cīņā.
Šoreiz neveiksmīgs starts U14
vecuma grupā (66+ kilogramu kategorijā) bija Kristapam Pēkšenam.
U16 vecuma grupā ar divām neveiksmīgām cīņām sacensības noslēdza Renārs Hans.
Ivo Alksnis

Noslēdzies 1.posms telpu futbolā
Oktobra beigās Allažu Sporta centrā notika telpu futbola turnīra „Siguldas kauss 2014./2015.” 1.posms, kurš pulcēja 10 komandas no Rīgas, Raunas, Limbažiem, Mazsalacas, Raganas, Valmieras un, protams,
no Siguldas.
Komandas pēc izlozes principa
tika sadalītas divās grupās un izspēlēja vienu apli. Katras grupas
četras veiksmīgākās komandas turpināja spēles ceturtdaļfinālos: „Siguldas Būvmeistars” ceturtdaļfinālā
tikās ar MZ „Daugava” no Limba-

komandai, kas pārliecinoši uzvarēja
ar rezultātu 4:1 un ieguva 3.vietu.
Lielajā finālā bija nepieciešami pēcspēles soda sitieni, jo pamatlaikā
„Siguldas Būvmeistars” nospēlēja
žiem, „RR” no Raganas spēlēja pret neizšķirti 1:1 ar SK „Tente” komanRaunas komandu, „Mix” no Rīgas du. Šoreiz „Siguldas Būvmeistars”
tikās ar SK „Spēks” komandu no bija precīzāki un uzvarēja Rīgas koValmieras un „Eglītes mežs” cīnījās mandu.
ar SK „Tente” no Rīgas.
Apsveicam komandas un tiekaMazajā finālā tikās „Mix” un „RR”, mies nākamajā, 2.posmā 30.novemun šoreiz vairāk spēka pietika „Mix” brī Allažu Sporta centrā!

Siguldiešu tandēmam sudrabs kanikrosā Siguldieši cīnās „Kārums Kausā”
1. un 2.novembrī Carnikavas novada Nagaiņos notika Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas organizētais „Latvijas bezsniega čempionāts 2014”, kas bija arī „Baltijas kausa 2014” fināla posms un IFSS
Pasaules kausa 2014./2015.gada sezonas posms.
Sīvā konkurencē startēja vairāk
nekā 100 dalībnieku no dažādām
valstīm, kas cīnījās par Latvijas
čempiona titulu.
Tradicionāli sacensības notiek
divas dienas, katrā dienā viens
starts. Distances garums – 5,3 ki-

lometri. Sacensībās kopā ar savu
mīluli – ungāru īsspalvaino vižlu
Olvinu – kanikrosa disciplīnā piedalījās siguldiete Signe Turauska.
Lai gan šis tandēms ir ar pieredzi
kanikrosa disciplīnā, šoreiz dalība
bija kā debija, jo nav apritējis mē-

nesis, kopš Olvinu notrieca automašīna. Bet kopā viņi ir „zelta tandēms”! Tā kā šoreiz netika izdalītas
atsevišķas vecuma grupas katrā
klasē, sīvā cīņā ar jauno, talantīgo
vieglatlēti, 14 gadus veco Krievijas
sportisti, zaudējot vien 25 sekundes pirmajā dienā un 28 sekundes
otrajā dienā, Signe ieguva sudraba
medaļu, aiz sevis pārliecinoši, ar
gandrīz divu minūšu atstarpi, atstājot Lietuvas sportisti.

Oktobra beigās četrās Latvijas pilsētās risinājās VEF Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas rīkotās „Kārums kausa” izcīņas turnīri U10 un U11 grupās
gan zēniem, gan meitenēm. Sacensībām bija pieteikušies rekorddaudz dalībnieku – 105 komandas no visiem Latvijas reģioniem. „Kārums Kausa” turnīrs
risināsies četros posmos – rudenī, ziemā, pavasarī un vasarā. Tā ir lieliska
iespēja pašiem jaunākajiem basketbolistiem iegūt pirmo spēļu praksi.

Turnīra pirmajā posmā piedalījās Siguldas Sporta skolas trīs komandas:
divas zēnu U10 vecuma grupā (treneres A.Labrence un L.Bērziņa) un viena
meiteņu U10 vecuma grupā (trenere
L.Bērziņa). Siguldieši savas spēles
aizvadīja Salaspils Sporta centrā.

Zēnu komandām neizdevās uzvarēt
kādā spēlē, pieredze un meistarība vēl
jākrāj, toties meitenes divas reizes uzvarēja Rēzeknes BJSS komandu, un
tas šajā posmā ļāva izcīnīt 3.vietu grupā.
Ilze Ratniece
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SABIEDRĪBA

2014.gada 21.novembris

Svinīgā valsts svētku pasākumā godināti novadnieki
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

‣ lielākais darba devējs apstrādes rūpniecības nozarē –
SIA „Kokpārstrāde 98”;
‣ lielākais darba devējs tirdzniecības nozarē – SIA „Segevolde”;
‣ lielākais darba devējs tūrisma nozarē – SIA „CSS–Alpine”;
‣ lielākais darba devējs lauksaimniecības nozarē – ZS „Ķikši”;
‣ lielākais darba devējs transporta un loģistikas nozarē –
SIA „ATU–1021”.

‣ SIA „R.D.A.” īpašniekiem
Andai un Raimondam Dižkalpiem par ilgtermiņa sadarbību un
finansiālu atbalstu biedrībai „Cerību spārni”;
‣ Atim un Anitai Zakatistoviem par ilggadēju atbalstu biedrībai „Cerību spārni” un atbalstu
labdarības pasākuma „Kalniešu
spēles” organizēšanā;
‣ AS „Siguldas Būvmeistars”
valdes priekšsēdētājam Jānim
Libkovskim par ieguldījumu Si- Atzinības raksti
guldas novada uzņēmējdarbības izglītībā
un nekustamā īpašuma vides attīstību;
Atzinības rakstu par sasniegu‣ SIA „Radio Sigulda” īpaš- miem izglītības jomā pasniedza
niekiem Eināram un Egonam pirmsskolas izglītības iestāReiteriem
par
radiostacijas des „Saulīte” skolotājai Sandrai
„RADIO 7” izveidi un atbalstu Si- Eihvaldei par augstu profesioguldas novada notikumu norisē;
nālo meistarību, radošumu un
‣
zemnieku
saimniecī- „Montessori” pedagoģijas principu
bas
„Druvas”
īpašniekiem ieviešanu pedagoģiskajā proceBišu ģimenei par uzņēmīgu sā; pirmsskolas izglītības iestādarbu lauksaimniecībā un liel- des „Pīlādzītis” skolotājai Daigai
lopu novietnes paplašināšanu Jaunzemai par pašaizliedzīgu un
2014.gadā;
radošu pedagoģisko darbu; pirms‣ zemnieku saimniecības skolas izglītības iestādes „Ābelī„Jaunveltiņi”
īpašniekiem te” skolotājai Anitai Petrikai par
Krūmkalnu ģimenei par godprā- pašaizliedzīgu un radošu pedatīgu sava darba veikšanu un jau- goģisko darbu; pirmsskolas izglīnas tehnoloģijas – skābbarības tības iestādes „Ieviņa” skolotājai
tuneļu – ieviešanu saimniecībā;
Lindai Dzedulei par atbildīgu
‣ Siguldas Romas katoļu un radošu pedagoģisko darbu;
draudzes priesterim Ronaldam pirmsskolas izglītības iestādes
Melkeram par ilggadēju kristīgo „Pasaciņa” skolotājai Ingrīdai
vērtību iedzīvināšanu Siguldas Šerstai par mērķtiecīgu pedagonovadā;
ģisko darbu, par ieguldījumu dro‣ mēnešraksta „Siguldas šas, attīstību veicinošas un esAvīze” direktoram Ivaram Rau- tētiskas vides veidošanā; Allažu
dziņam par ieguldījumu Siguldas pamatskolas skolotājām Vinetai
novada iedzīvotāju informēšanā Skutelei par atbildīgu un radošu pedagoģisko darbu un Indrai
un sabiedrisko aktivitāti.
Puķei par pašaizliedzīgu un radošu pedagoģisko darbu; Mores
„Gada uzņēmums 2014” pamatskolas skolotājai Mārai
Matvejai par ieguldījumu klases
Lai apkopotu informāciju par audzināšanas darbā speciālajā
uzņēmējdarbības sasniegumiem izglītībā; Laurenču sākumskolas
Siguldas novadā reģistrētiem skolotājai Anitai Zambarei par
uzņēmumiem, tika analizēti SIA pašaizliedzīgu un radošu peda„Lursoft” un Valsts ieņēmuma die- goģisko darbu; Siguldas 1.pamatnesta dati. Apbalvojumu „Gada skolas skolotājai Lailai Adzilčai
uzņēmums 2014” vairākās nomi- par augstiem pedagoģiskā darba
rezultātiem, skolēnu sasniegunācijās saņēma:
‣ lielākais darba devējs Allažu miem mācību priekšmetu olimpipagastā – SIA „Kokpārstrāde 98”; ādēs un aktīvu sabiedrisko darbī‣ lielākais darba devējs Mores bu; Siguldas pilsētas vidusskolas
pagastā – SIA „Husvik”;
skolotājām Mārai Taimiņai par
‣ lielākais darba devējs Sigul- mērķtiecīgu, ilggadēju un radošu
das pagastā – SIA „Lāma”;
pedagoģisko darbu, ieguldījumu
‣ lielākais darba devējs Si- skolēnu personības veidošanā
guldas pilsētā – SIA „VITA un aktīvu sadarbību ar vecākiem,
Mārkets”;
Inārai Zdanovskai par profe‣ lielākais ārvalstu inves- sionālu un radošu darbu skolas
tors novada uzņēmējdarbībā – mācību procesa organizēšanā
SIA „WorldFarm Management”; un Egitai Gaigalniecei par pro‣ lielākais pašmāju inves- fesionālu, radošu un mērķtiecīgu
tors novada uzņēmējdarbībā – ilggadēju pedagoģisko darbu un
SIA „SC Koks”;
ieguldījumu skolēnu personības
‣ straujāk augošais ražošanas veidošanā; Siguldas Valsts ģimuzņēmums mazo un vidējo uzņē- nāzijas skolotājām Intai Romamumu kategorijā – SIA „Baltu novskai par profesionālo meisRotas”;
tarību un ieguldījumu darbā ar
‣ straujāk augošais pakalpoju- talantīgajiem skolēniem, Inesei
mu uzņēmums mazo un vidējo uz- Bergai par profesionālo meistaņēmumu kategorijā – SIA „Frīda”; rību un ieguldījumu darbā ar ta‣ SIA „Dzirnavu taka” par lantīgajiem skolēniem un Andai
jaunas kafejnīcas „DOMA” izveidi Vīksnai par ieguldīto darbu, pašSiguldā;
aizliedzību un ieguldījumu darbā

ar talantīgajiem skolēniem; Siguldas Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” skolotājām Ilzei Eglītei
par teicamu un pašaizliedzīgu
darbu un inovatīvas klavierspēles metodes izstrādi un Dainai
Samtai par teicamu un pašaizliedzīgu darbu un inovatīvas
klavierspēles metodes izstrādi;
Siguldas Sporta skolas sporta
trenerei Ainai Lonijai Ziediņai
par pašaizliedzīgu un mērķtiecīgu darbu, augstiem audzēkņu sasniegumiem Latvijas un
Baltijas jauniešu vieglatlētikas
čempionātos; Siguldas novada
Jaunrades centra „Ideju namiņš”
skolotājai Solveigai Barutinai
par mērķtiecīgu un radošu darbu.
Par labām sekmēm, panākumiem mācību olimpiādēs un
sasniegumiem sportā, kā arī
par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē Atzinības raksts
tika pasniegts Allažu pamatskolas 9.klases skolniecei Karīnai
Sīmansonei par labu mācību
darbu, radošu dalību interešu
izglītības pulciņos un sabiedrisko aktivitāti; Mores pamatskolas 7.klases skolniecei Agnesei
Cīrulei par labiem un teicamiem
mācību sasniegumiem un aktīvu darbību skolēnu pašpārvaldē;
Siguldas 1.pamatskolas 9.klases
skolniecei Justīnei Timermanei
par augstiem mācību darba rezultātiem, sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu sabiedrisko
darbu; Siguldas pilsētas vidusskolas 12.klases skolniecei Alisei
Čanderei par aktīvu un radošu
darbu skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā, skolas tēla
popularizēšanu un dalību starptautiskos projektos; Siguldas pilsētas vidusskolas 9.klases skolniekam Leonardam Zaltānam
par labiem un teicamiem mācību
rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbu; Siguldas pilsētas vidusskolas 8.klases skolniekam
Valteram Kroičam par labiem un
teicamiem mācību rezultātiem un
sasniegumiem novada matemātikas olimpiādē; Siguldas Valsts
ģimnāzijas 11.klases skolēnam
Valtam Krūmiņam par Siguldas
Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēšanu un augstiem rezultātiem
olimpiādēs; Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniekam
Jurģim Kalniņam par Siguldas
Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēšanu, augstiem rezultātiem
zinātniskajā konferencē un aktīvu
darbu skolas parlamentā; Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klases
skolniekam un Siguldas Sporta
skolas vieglatlētikas nodaļas
audzēknim Edgaram Daugulim
par Siguldas Valsts ģimnāzijas
goda aizstāvēšanu, augstiem
rezultātiem olimpiādēs un sasniegumiem sportā; Siguldas novada Jaunrades centra jauniešu
iniciatīvu centra „Mērķis” aktīvajai jaunietei Gintai Bērziņai par
mērķtiecīgu brīvprātīgo darbu un
aktīvu dalību jauniešu iniciatīvu
centra „Mērķis” organizētajos pasākumos; Siguldas Mākslu sko-

las „Baltais Flīģelis” audzēknei
Evitai Grantiņai par panākumiem
konkursos un aktīvu koncertdarbību; Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” audzēknei Elzai
Alberiņai par panākumiem konkursos un aktīvu māksliniecisko
darbību; Laurenču sākumskolas
6.klases skolniecei Līvai Oliņai
par teicamu mācību darbu un sabiedrisko aktivitāti.
AS „Swedbank” Siguldas filiāles vadītāja Līga Linde pasniedza
diplomu un „Galactico” dāvanu
karti 50 eiro vērtībā Siguldas
Mākslu skolas un Siguldas Valsts
ģimnāzijas skolotājam Elmāram
Rudzītim par pūtēju orķestra
„Sudrabskaņa”
sasniegumiem
2013./2014.mācību gadā (I pakāpes diplomiem Pierīgas un Vidzemes reģiona skatēs) un Siguldas
Valsts ģimnāzijas pedagoģei
Intai Romanovskai par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus un gūstot augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos
vēsturē, par ieguldījumu darbā ar
talantīgajiem skolēniem, gatavojot valsts olimpiādei vēsturē, kā
arī par valsts zinātniski pētniecisko darbu konferenci.

Atzinības raksti un
Pateicības
kultūrā
Siguldas novada Domes Atzinības raksts par sasniegumiem
kultūrā tika piešķirts Dainai
Štālai par mūža ieguldījumu
dejas tradīciju stiprināšanā un
nozīmīgu ieguldījumu Siguldas
novada kultūrvides attīstībā un
pilnveidošanā; kora „Atvars”
diriģentam Jānim Baltiņam
par izcilu sasniegumu Pasaules
koru olimpiādes skatē un ieguldījumu kordziedāšanas tradīciju
stiprināšanā; rakstniecei Luīzei
Pastorei par izcilu sasniegumu
literatūrā un „Latvijas Literatūras gada balvu” kategorijā „Labākais Latvijas autora darbs
bērniem”; mūziķim Kasparam
Tobim par individuālu, izcilu
sasniegumu, radot elektroniskās mūzikas albumu „Koncerts
septiņiem sintezatoriem” un
Mūzikas ierakstu gada balvu
nominācijā „Labākais elektroniskās mūzikas albums”; projekta
„Elkupe” radošajai grupai par
izcilu sasniegumu alternatīvajā mūzikā un Mūzikas ierakstu
gada balvu nominācijā „Labākais
alternatīvās mūzikas albums”;
tēlniecei Solveigai Vasiļjevai
par spilgtu, inovatīvu mākslas
notikumu un ieguldījumu Siguldas novadam nozīmīgu kultūras procesu veidošanā un popularizēšanā; pūtēju orķestra
„Sudrabskaņa”
diriģentam
Elmāram Rudzītim par augstiem sasniegumiem, piedaloties
orķestru konkursos un organizējot I Baltijas valstu jauniešu
pūtēju orķestru akadēmiju; grupai „Dzelzs Vilka Jauno Jāņu
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orķestris” par ilggadēju un neatkārtojamu fenomenu latviešu
rokmūzikā, inovatīvu devumu
Eiropas kultūras galvaspilsētas
projektiem.
Savukārt Domes Pateicība tika
piešķirta Edgaram Stučkam par
ieguldījumu nemateriālā mantojuma popularizēšanā, aktīvu
līdzdalību kultūras procesos un
ilggadēju darbību Siguldas Tautas teātrī; bigbenda „Sigulda”
vadītājam Pēterim Goldbergam
par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu bigbenda un džeza mūzikas žanra popularizēšanā un
bigbenda „Sigulda” vadīšanā;
kora „Spārni” diriģentei Līgai
Ādamsonei par nozīmīgu sasniegumu Pasaules koru olimpiādes
skatē un ieguldījumu kordziedāšanas tradīciju stiprināšanā; Turaidas muzejrezervāta Krājuma
un ekspozīciju daļas vadītājai Vijai Stikānei par nozīmīgu
ieguldījumu
novadpētniecības
jomā, veidojot grāmatu „Turaida
13.–16.gadsimta dokumentos”;
Edgaram Arājam par nozīmīgu
kultūrvēsturisku pētījumu „Baltijas lielākās smilšakmens grotas – Gūtmaņalas – iegravējumi,
uzrakstu autori un viņu dzīvesstāsti”; Ģirtam Veģim par ilggadēju ieguldījumu nemateriālā
mantojuma popularizēšanā, aktīvu līdzdalību kultūras procesos
un darbību senioru korī „Gāle”;
dāmu klubam „Madaras” par
ieguldījumu nemateriālā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, tradicionālās „Rokdarbu
dienas” organizēšanu un inovatīvu devumu Eiropas kultūras galvaspilsētas projektiem.

Pateicības
veselības aprūpē
Par ieguldījumu veselības aprūpē Domes Pateicība pasniegta
Siguldas slimnīcas speciālistiem: pneimonoloģei, primārās
veselības aprūpes ārstei Intai
Locānei par Uzņemšanas nodaļas un Rehabilitācijas stacionāra darba organizēšanu; Uzņemšanas nodaļas vecākajai māsai
Nadeždai Ivanovai par Neatliekamās medicīniskās palīdzības
punkta vidējā personāla un mājas aprūpes darba organizēšanu;
fizioterapeitam Mārim Klaučam
par jaunu fizioterapijas metožu ieviešanu Siguldas slimnīcas
Rehabilitācijas nodaļā; ūdensdziedniecības māsai Līgai Rudzinskai par nozīmīgu ieguldījumu klientu piesaistē Siguldas
slimnīcas Rehabilitācijas nodaļai;
intensīvās terapijas un anestezioloģijas vecākajai māsai Ditai
Raslavai par Intensīvās terapijas un Anestezioloģijas nodaļas
vidējā personāla darba organizēšanu; vecmātei Marinai Babičevai par Dzemdību nodaļas īpašo
pakalpojumu veiksmīgu attīstīšanu.
Siguldas novada pašvaldība
pateicas par ikviena novadnieka
ieguldījumu Siguldas novada attīstībā!
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2014.gada 21.novembris
KULTŪRA

Laiks un vieta

Pasākums

No 1. līdz 30.decembrim
Turaidas muzejrezervātā

Interaktīva programma „Ziemassvētki Turaidas muižā”
(1.–4. klašu skolēniem). Pasākuma programmu aicinām
pieteikt pa tālruni 26572142

4.decembrī plkst.16.00
Siguldas novada bibliotēkā

Sarunu cikla „Pēcpusdienas sarunas” trešā tikšanās
„Gaišas domas”. Tikšanās ar novada aktīvistiem, lai
kopā atskatītos uz 2014.gadā paveikto un dalītos
gaišās domās par nākamo gadu un tā iecerēm

5.decembrī plkst.14.30
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis
Priedītis

5.decembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” jaunāko klašu
audzēkņu Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas

6.decembrī no plkst.11.00 līdz
14.00 Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Rūķu darbnīcas. Pēc cītīgas darbošanās plkst.14.00
būs iespēja vērot Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
Teātra studijas jauniestudējumu „Ziemassvētku
dāvana” (Ingeborga Krustkalne). Ieeja – bez maksas

6.decembrī plkst.12.00 Mores
pagasta Tautas namā

Tradicionālā Ziemas deju diena Morē. Siguldas novada
senioru deju kopu sadancošanās pasākums „Piparkūku
valsis”. Ieeja – bez maksas

6.decembrī plkst.13.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Labdarības koncerts „Aicinājums Tev”

6.decembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

PA S Ā K U M I

SiguldasNovadaZiņas

23.decembrī no plkst.17.00
līdz 18.00 Bērnu literatūras
nodaļā

Multiplikācijas filmu pēcpusdiena, pārrunas par
redzēto

25.decembrī plkst.15.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Rēzijas Kalniņas un Ulda Marhilēviča Ziemassvētku
koncerts „Mana roka tavējā” II sezona. Biļešu
iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un
koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē.
Ieejas maksa – no 10 līdz 20 eiro

27.decembrī plkst.14.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” deju studijas
„Sidrabiņš” Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas

27.decembrī plkst.19.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

„Mielavs un Pārcēlāji” piedāvā koncertu „Starp
Ziemassvētkiem un Jauno gadu...”. Biļešu
iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv
un Siguldas novada Kultūras centra kasē.
Ieejas maksa – no 12 līdz 25 eiro

28.decembrī plkst.14.00
Mores pagasta Tautas namā

Pasākums pašiem mazākajiem
„Ziemassvētku burvestība”. Saldumu paciņām aicinām
pieteikties līdz 23.decembrim Mores pagasta pārvaldē
(paciņas cena – 3,50 eiro). Dalība pasākumā –
bez maksas

31.decembrī plkst.23.30
Svētku laukumā

Jaungada sagaidīšana

31.decembrī plkst.24.00
Mores pagasta Tautas namā

Jaungada nakts balle pie galdiņiem
kopā ar grupu „MedŪsa”. Ieejas maksa – 2 eiro

IZSTĀDES
„Tango – Rīga toreiz...”. Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro

Laiks un vieta
No 28.novembra līdz
21.janvārim Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Pasākums
Aijas Baumanes darbu izstāde

7.decembrī plkst.12.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

Ziemassvētku radošā darbnīca. Ieeja – bez maksas

7.decembrī plkst.15.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīva „Purenīte” deju
un dziesmu Ziemassvētku koncerts „Čigānmeitēns
Ringla”. Ieeja – bez maksas

No 1. līdz 5.decembrim
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā

9.decembrī no plkst.17.00
līdz 18.00 Bērnu literatūras
nodaļā

Multiplikācijas filmu pēcpusdiena, pārrunas par
redzēto

No 1. līdz 26.decembrim
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Ziemassvētkus gaidot”

11.decembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” vecāko klašu
audzēkņu Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas

No 1. līdz 30.decembrim
Bērnu literatūras nodaļā

Tematiskas aktivitātes „Gaišo domu karuselis” –
laba vēlējumi gada nogalē

13.decembrī plkst.13.00
Mores pagasta Tautas namā

Paaudžu pēcpusdiena pie galdiņiem „Ar Ziemassvētku
sajūtu sirdī”. Piedalās Mores pagasta Tautas nama
amatierkolektīvi, viesmāksliniece Ingūna Lipska.
Pasākums ar groziņiem. Ieeja – bez maksas

No 1. līdz 30.decembrim
Allažu pagasta bibliotēkā

Fotoizstāde „Ziemas gaidās”

13.decembrī plkst.16.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Jauktā kora „Sigulda” koncerts „Mans Ziemassvētku
stāsts”. Ieejas maksa – 1 eiro

13.decembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Koncertcikls „Patiešām maziņiem” – „Šokolādes
pasaka”. Ieejas maksa: pieaugušajiem – 7 eiro,
bērniem – 4,50 eiro, klēpī turamiem bērniem –
bez maksas

15.decembrī plkst.19.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” vokālās studijas
„Siguldiņa” Ziemassvētku koncerts kopā ar kaķēniem
Muri un Minci. Ieeja – bez maksas

17.decembrī plkst.13.00
Allažu pagasta Tautas namā

Senioru pēcpusdiena „Ziemassvētku laiks”.
Ieeja – bez maksas

17.decembrī plkst.15.00
Turaidas muzejrezervātā

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu
Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Ieeja – bez maksas

17.decembrī plkst.19.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”
18.decembrī plkst.17.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
18.decembrī plkst.18.00
Mores pagasta Tautas namā
19.decembrī plkst.14.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

19.decembrī plkst.19.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

No 1. līdz 30.decembrī
Siguldas novada bibliotēkā
No 3. līdz 30.decembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Radošā darbnīca lieliem un maziem
„Ziemassvētku ieskaņas”

Ziemassvētku gatavošanās laikam veltīta izstāde
„Par patiesu dāvanu var tikai tur runāt, kur dāvinātājs
tikpat laimīgs kā dāvanu saņēmējs, kur robeža starp
došanu un ņemšanu izdzēsta”
Izstāde „Mana bērnība ved mani uz mājām...”.
Dzejniekam, rakstniekam, tulkotājam un
literatūrzinātniekam Leonam Briedim – 65

No 3. līdz 30.decembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Klusuma meditācija”

No 4.decembra līdz
5.janvārim Jūdažu
bibliotēkā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
„Labākais no Čehijas”

No 5.decembra līdz
21.janvārim Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Siguldas Mākslu skolas Mini studijas audzēkņu darbu
izstāde „Baltā ziema”

No 8. līdz 30.decembrim
Allažu pagasta bibliotēkā

Grāmatu izstāde radošiem Ziemassvētku darbiņiem

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” G.Mangusas deju
studijas Ziemassvētku izrāde. Ieeja – bez maksas

No 8. līdz 21.decembrim
Siguldas pagasta Kultūras
namā

TLMS „Vīgrieze” izstāde „No auduma līdz tērpam”.
Apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00

Sarunu cikls „Ceļojumu karuselis”.
Ieejas maksa – 1,50 eiro

No 15. līdz 30.decembrim
Bērnu literatūras nodaļā

Tematiska izstāde „Visi sīki žagariņi...”, ziemas
saulgriežus un gada nogali aizvadot. Ziemas saulgriežu
atainojums folklorā un bērnu daiļliteratūrā

No 18. līdz 30.decembrim
Allažu pagasta bibliotēkā

Bērnu radošo darbiņu izstāde

Mores pamatskolas eglītes pasākums
„Ziemassvētku jampadracis”. Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku pasākums Siguldas pagasta
pensionāriem „Andra Bērziņa balzams jeb
Cher amie”. Ieeja – bez maksas. Plkst.16.00 notiks
svinīgs pasākums ar pašu sarūpētu cienastiņu.
Lūgums pieteikties pie Rutas Kupces pa tālruni
67976217, 29105303
Deju kolektīva „Vizbulīte” Ziemassvētku uzvedums
„Smaragda pilsētas burvis”. Ieeja – bez maksas

20.decembrī plkst.14.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Ziemassvētku pasākums Siguldas novada
pensionāriem. Ieeja – bez maksas

20.decembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Londonas Gospeļu koris „The London Community
Gospel choir”. Ieejas maksa – no 20 līdz 25 eiro

21.decembrī no plkst.9.00 līdz
16.00 Svētku laukumā

Ziemassvētku tirdziņš

21.decembrī plkst.12.00 un
plkst.15.00 Siguldas novada
Kultūras centrā

Muzikāli Ziemassvētku eglīšu uzvedumi bērniem,
uz kuriem iespējams pieteikties arī kolektīviem.
Informācija par pasākumiem pa tālruni 29548365

21.decembrī plkst.16.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

TLMS „Vīgrieze” izstādes „No auduma līdz tērpam”
tērpu demonstrēšana. Ieeja – bez maksas

23.decembrī plkst.16.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Ziemassvētku stunda „Brīnumskapja skolā”. Biļešu
iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Siguldas
novada Kultūras centra kasē.
Ieejas maksa – no 10 līdz 12 eiro

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 19.decembrī

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

12.decembrī plkst.19.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Svinīgais apbalvošanas pasākums Siguldas novada
„Sporta laureāts 2014”

13.decembrī plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolas
sporta kompleksā

„Siguldas spieķis VI” sacensības loka šaušanā

13.decembrī plkst.12.00
Siguldas Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga (LJBL) zēniem,
U14. Siguldas Sporta skola – „Ventspils spars”

14.decembrī plkst.9.00
Siguldas Sporta skolā

Latvijas klubu čempionāts badmintonā

14.decembrī plkst.11.00
Allažu Sporta centrā

Latvijas Basketbola veterānu līga K50+.
„Sigulda” – „Ķekava”

19.decembrī plkst.20.00
Siguldas Sporta skolā

Latvijas Basketbola līga 3. „Sigulda” – „Bauskas BJSS”

20.decembrī plkst.9.00
Siguldas Sporta skolā

Latvijas čempionāts jauniešiem badmintonā

21.decembrī plkst.10.00
Allažu Sporta centrā

Siguldas novada atklātais turnīrs telpu futbolā,
3.posms

26.decembrī plkst.11.00
Siguldas 1.pamatskolas
sporta kompleksā

Siguldas novada atklātās sacensības volejbolā
„Ziemassvētku turnīrs”

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
novembra apaļo
jubileju gaviļniekus

90 gadi
Beatrise Andrēna
Helga Baumane
Vanda Diļevka
Laimdota Dzidra Zeibote



85 gadi

Rita Būmane
Aina Dzene
Ņina Levina
Gunārs Linmeijers
Gunārs Skriba
Valija Ērika Stalaža
Edgars Stučka
Anna Vekere
Ārija Zariņa



80 gadi
Eleonora Boženkova
Imants Gailītis
Līvija Ikauniece
Leonija Kalniņa
Averkijs Kuzņecovs
Regīna Šime
Ausma Tūtāne







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā oktobrī
Reģistrēti
19 jaundzimušie:
13 meitenes un 6 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Māra Madara, Lūcija,
Karlīna Klēra, Alise, Līva,
Enija, Katrīna, Elīna, Elīze,
Adelīna, Karolīne,
Lilianna, Elizabete,
Kristiāns, Keisijs, Reinis,
Valters, Kristers,
Domeniks.



Reģistrētas 13 laulības.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7300 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 pārvalde.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

