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Sigulda
iegūst Latvijā mīlētākās
pilsētas titulu

Uzsākta
Siguldas 1.pamatskolas
rekonstrukcija

Interešu izglītības
piedāvājums
novada skolās un bērnudārzos

Siguldas Valsts ģimnāzijas simtgadē skolas jaunā korpusa pamatos
iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm
„Jauna daudzfunkcionāla mācību korpusa
būvniecība Siguldas Valsts ģimnāzijai tās
simtgadē iezīmē mērķtiecīgu virzienu, uz
kuru pašvaldība jau vairākus gadus tiecas – sakārtota un mūsdienīga izglītības
infrastruktūra ar plašām un gaišām skolas
telpām, atbilstošu materiāltehnisko bāzi
un nemainīgi augstu izglītības kvalitāti. Es
ticu, ka mācības aizrautīgā un radošā vidē
ar iedvesmojošiem pedagogiem nodrošinās
mūsu jauniešiem motivāciju un prasmes,
kas palīdzēs risināt nākotnes izaicinājumus. Gan skolā, gan ģimenē mēs mācām
nevis pagātni, bet nākotni. Mācām to,
kāda mūsu valsts būs pēc desmit, divdesmit un simt gadiem. Arī šajā vēstījumā ir
gan vakardiena, gan rītdiena. Tas tapis par
godu Latvijas un skolas simtgadei. Novēlu
Siguldas Valsts ģimnāzijai kļūt par vienu
no mūsdienīgākajām izglītības iestādēm
Baltijā,” vēsturiskajā brīdī sacīja Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa
būvniecība Ata Kronvalda ielā 7 tika uzsākta maijā, un tā turpināsies līdz nākamā gada vasarai. Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģija un skolu

tīkla optimizācijas plāns paredz, ka no
2019./2020.mācību gada Siguldas Valsts
ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 7,
kur tā jau savulaik darbojusies, savukārt
Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas telpas, turpinās darbu Krišjāņa Barona ielā 10, kur jau šobrīd mācās skolēni
no 1. līdz 5.klasei.
„Mēs esam un būsim bagāti – bagāti ar
skolotājiem, kuri spēj iedvesmot, ar skolēniem, kuri spēj sasniegt savas virsotnes, un
ar kopienu, kas ir fundamentāla Siguldas
vērtība. Siguldas Valsts ģimnāzija šogad
atskatās uz saviem 100 gadiem, uz pieredzi dažādos laikos un vietās, šodien liekot pamatu nākotnes skolai, nākamajiem
100 skolas gadiem. Šis viennozīmīgi ir unikāls, ambiciozs un drosmīgs projekts visas
Latvijas mērogā!” uzskata Siguldas Valsts
ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns.
Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa
projekta autors ir Andris Kokins, autoruzraudzību veic SIA „K IDEA”. Būvuzņēmējs,
kurš uzvarēja publiskā iepirkumu procedūrā, ir SIA „MONUM”, bet būvuzraudzību
veic SIA „Firma L4”.
Kopējās Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunās
piebūves un plānotās vecā korpusa rekons-

Foto: Ginta Zīverte

25.oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Skolas jaunā korpusa būvniecība uzsākta
gadā, kad skola, tāpat kā Latvija, svin 100 gadu jubileju, un kopējās izmaksas līdz
ar esošā korpusa pārbūvi plānotas vairāk nekā 12 miljoni eiro.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics kapsulā ar vēstījumu nākamajām paaudzēm ievietoja arī izdevumu „Siguldas Novada Ziņas” un Latvijas Bankas izdoto sudraba monētu „Sigulda”.
trukcijas izmaksas pārsniegs 12 miljonus
eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas
1.pamatskolas rekonstrukcijai un materiāltehniskās bāzes modernizācijai ir
piešķīris turpat trīs miljonus eiro, valsts

līdzfinansējums skolu rekonstrukcijai paredzēts vairāk nekā 1,6 miljoni eiro.

Godinot novadniekus un paceļot monumentālu Latvijas karogu,
svinēsim Latvijas simtgadi
Novembrī plecu pie pleca svinēsim
Latvijas simtgadi, godinot īpašos un
aizrautīgos simt novadniekus, kuri
saņēmuši Siguldas novada pašvaldības augstākos apbalvojumus, kā arī šā
gada supervaroņus – „Goda novadnieku” un „Gada novadnieku”.

Lāčplēša dienā, 11.novembrī, virs bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”
tiks pacelts monumentāls Latvijas karogs, kas tapis par novadnieku ziedojumiem. Aicinām godināt brīvības cīnītāju
piemiņu, uzvilkt rakstainus dūraiņus
un pulcēties plkst.17.30 Svētku lauku-

mā, lai plkst.18.00 dotos lāpu gājienā uz
bobsleja un kamaniņu trasi, kā arī apmeklēt citus Latvijas simtgadei veltītos
pasākumus.
11.novembrī plkst.13.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks senioru kora
„Gāle” jubilejas koncerts, savukārt atceres

pasākumu Allažu pamatskolas laukumā
plkst.15.00 aizsāks Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljona tehnikas un ieroču
demonstrējumi, kam sekos lāpu gājiens
plkst.16.00 un svētbrīdis Allažu pagasta
centrā.
Turpinājums 5.lpp.
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Sigulda iegūst Latvijā mīlētākās pilsētas titulu
Oktobra sākumā žurnāls „Kapitāls” publicēja Latvijas mīlētāko pilsētu zīmola
topu, kurā Sigulda jau vairākus gadus
pēc kārtas ieņēma līdera pozīcijas, taču
šogad izcīnījusi 1.vietu, apsteidzot topa
ilggadējo līderi Ventspili, aiz kuras ierindojusies Jūrmala, Rīga un Liepāja.
„Lai gan Siguldā dzīvo mazāk nekā viens
procents Latvijas iedzīvotāju, mums ir izdevies sasniegt tādu aizrautību, kas vairāk
nekā 40 reižu pārsniedz mūsu skaitu un
pelnīti ļauj Siguldai iekarot Latvijā mīlētākās pilsētas titulu,” ar lepnumu stāsta
Siguldas novada pašvaldības domes priekš-

sēdētājs Uģis Mitrevics. „Pieaugot pašvaldību konkurencei, būtiska nozīme vietas
attīstībā ir tās zīmolam. Siguldas gadījumā
iegūtais novērtējums ir mērķtiecīgas komunikācijas un mārketinga rezultāts, kas ļauj
apsteigt ilggadējos sāncenšus – Latvijas
lielās pilsētas – un uzliek milzīgu atbildību
noturēt šo novērtējuma līmeni un kvalitāti
arī turpmāk,” stāsta pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” direktore
Laura Skrodele.
Mīlētāko zīmolu tops tiek veidots jau kopš
2004.gada, un tas ir svarīgs atskaites
punkts patērētāju attieksmes, dzīvesstila
un ieradumu atainojumā Latvijas mērogā.

Pie daudzdzīvokļu namiem jāierīko
slēgtas atkritumu konteineru novietnes
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” līdz 2019.gada 1.janvārim dzīvokļu īpašnieku kopībai daudzdzīvokļu namu pagalmos jāizveido slēgta
tipa atkritumu konteineru novietnes.
Slēgtās atkritumu novietnes var veidot gan
viena daudzdzīvokļu māja, gan vairākas viena kvartāla ietvaros, un tajās jānodrošina
vieta gan nešķiroto, gan šķiroto atkritumu
konteineriem – papīram, stiklam, plastmasai
un metālam, ja sadzīves atkritumu dalītās

vākšanas punkts nav izvietots dzīvojamo ēku
kvartāla robežās. Atkritumu konteineru novietnēm jāatrodas vismaz desmit metru no
dzīvojamās mājas logiem, vietā, kas ērti sasniedzama iedzīvotājiem un kur tām netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāju
specializētais transports.
Plašāku informāciju par slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izbūvi aicinām
saņemt pie pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” pilsētvides plānotājas
Zanes Gateres, rakstot uz e-pasta adresi
zane.gatere@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa
numuru 67071335.

Stokholma un Sigulda iegūst
kandidatūras statusu
2026.gada olimpiskajām spēlēm
Starptautiskā Olimpiskā komiteja 9.oktobrī oficiāli apstiprināja Stokholmas un
Siguldas izvirzītās kandidatūras turpināšanu 2026.gada olimpisko spēļu organizēšanai. Oktobra sākumā no kandidātu saraksta tika svītrota Turcijas pilsēta
Erzuruma, un kandidatūru bez Stokholmas un Siguldas olimpisko spēļu rīkošanai
turpina vēl divas potenciālās norises vietas – Milāna un Kortīna d’Ampeco Itālijā
un Kalgari Kanādā. Jāpiemin, ka Kalgari iedzīvotāji vēl izteiks savu viedokli olimpisko spēļu pieteikumam referendumā šā gada 13.novembrī.
Par godu kandidatūras statusa apstiprināšanai pie Siguldas Sporta centra plīvo
pieci olimpiskie karogi, lai ikvienam iedzīvotājam un pilsētas viesim atgādinātu
par vēsturisko iespēju pacīnīties par olimpiskajās spēlēs iekļauto sacensību norisi
Latvijā.
Plānots, ka 2026.gada Ziemas olimpisko
spēļu norises vieta tiks oficiāli paziņota
2019.gada 23.jūnijā Starptautiskās Olimpiskās komitejas sesijas laikā Lozannā
Šveicē. Gatavojoties lielajam izaicināju-

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē
4.oktobrī
l

l

Saules parkā Latvijas simtgadē iestādīti 100 ozoli
l

l

l

l

Foto: Aivars Stiglics

13.oktobrī novadnieki pulcējās Saules parkā, lai Latvijas simtgades gadā iestādītu
100 piramidālos ozolus, atjaunojot un labiekārtojot Saules parku. Pavasara Lielās
talkas laikā pašvaldības darbinieki veica
Saules parka teritorijas attīrīšanu no nevērtīgiem krūmājiem un celmiem. Vasarā parka
teritorijā tika veikti nosusināšanas darbi, izveidots reljefs augsnes virskārtai, atjaunojot
zālienu. Ozoli Saules parkā iestādīti saskaņā
ar parka apstādījumu skici.

l

Saules parks, kas atrodas starp Saules ielu un
dzelzceļa sliedēm, kā iecienīta zaļumvieta, kur
siguldiešiem satikties un atpūsties, izveidota
20.gadsimta 30.gados. Turpmāk parks saskaņā ar Siguldas identitāti veidojošā tematiskā
plānojuma vadlīnijām tiks labiekārtots un
papildināts ar citiem apstādījumiem, veidojot
to kā atpūtas parku un pastaigu vietu novada
iedzīvotājiem un viesiem. Ozolu stādi Saules
parka labiekārtošanai saņemti dāvinājumā no
žurnāla „9 vīri”.

Siguldas novada pašvaldība informē, ka
saistībā ar 2018.gada 25.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.611 „Kārtība,
kādā iestādes ievieto informāciju internetā”
45.punkta prasībām ir mainīta pašvaldības
e-pasta adrese. Iedzīvotāji turpmāk ar pašval-

dību aicināti sazināties, rakstot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Atgādinām, ka ikdienas
saziņai ar pašvaldību novadniekiem pieejami
pašvaldības sociālie konti „Facebook”, „Twitter” un „Instagram”, kā arī tīmekļa vietnes
www.sigulda.lv sadaļa „Vēstule pašvaldībai”.

l

Par 243 683 eiro palielināts SIA „Saltavots” pamatkapitāls, kā arī apstiprināta
SIA „Saltavots” vidēja termiņa darbības
stratēģija 2018.–2022.gadam.
Nolemts novirzīt 36 185 eiro kapitālieguldījumu SIA „Siguldas slimnīca” pilotprojekta „Ģimenes ārstu klīnikas izveide
Siguldas poliklīnikā” attīstībai.
Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu”, kā arī nolikums „Siguldas novada
pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Siguldas novada pašvaldības nolikums” un „Par kārtību, kādā pašvaldība
izīrē dzīvojamo telpu speciālistam”.
Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas un Dzīvokļu komisijas sastāvs.
Apstiprināti meža cirsmas nekustamajā
īpašumā „Kreiļi” Siguldas pagastā cirtes
veikšanas tiesību izsoles rezultāti, un noslēgts līgums ar SIA „Kavita V”.
Nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli.

l

l

l

l

l

Nodots atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Egļupē, Garajā ielā 133 un 152.
Par Allažu pamatskolas direktori iecelta
Aina Keplere.
Nolemts piešķirt pašvaldības apbalvojumu
„Atzinība” konkursā „Gada balva izglītībā 2018” ilggadējai Siguldas 1.pamatskolas skolotājai Olgai Jakānei par mūža ieguldījumu izglītības jomā.
Nolemts samaksāt SIA „Wesemann–
Sigulda” parādu par patērēto siltumenerģiju par Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 954,46 eiro apmērā,
uzsākot procesuālās darbības pret personām, kas neveic maksājumus.
Nolemts nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojuma projektu Noliktavu
ielā 1C un Kalna ielā 1, ar mērķi grozīt
Siguldas novada Teritorijas plānojumā
2012.–2024.gadam noteikto funkcionālo
zonējumu no „Zaļumvieta” un „Publiskās
apbūves teritorija” uz „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”.
Apstiprināti izsoles rezultāti nekustamajos īpašumos Pils ielā 16.

SĀKUŠĀS IEDZĪVOTĀJU TIKŠANĀS
ar pašvaldības darbiniekiem
Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam un uzņēmējam būtu iespēja klātienē pārrunāt
aktuālos jautājumus un izteikt viedokli par pašvaldības darbu, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības
speciālistiem:
l
l

Mainīta pašvaldības oficiālā elektroniskā pasta adrese

mam, Siguldas novada pašvaldība turpina
uzsākto zemes iegādes procesu olimpiskā
ciemata būvniecībai renes sporta veidu
sportistiem, savukārt bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”, pamatojoties uz inženieru atzinumu par iespēju veikt virāžu pārbūvi bobsleja četrinieku sacensību
piemērošanai, tādā veidā palielinot trasē
notiekošo sacensību skaitu, kā arī kvalificēšanos olimpisko spēļu norisei, sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministriju virza
tālāk trases pārbūves jautājumus.

l
l
l
l
l

30.oktobrī plkst.16.00 Mores pagasta pārvaldē;
31.oktobrī plkst.17.00 Allažu pagasta pārvaldē;
1.novembrī plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
2.novembrī plkst.10.00 tikšanās ar lauku uzņēmējiem Siguldas pagasta Kultūras namā;
2.novembrī plkst.15.00 tikšanās ar jauniešiem jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”;
5.novembrī plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā;
7.novembrī plkst.18.00 kultūras centrā „Siguldas devons”.

Aicinām novadniekus iesūtīt jautājumus, kurus nepieciešams pārrunāt iedzīvotāju tikšanās
laikā, rakstot uz e-pasta adresi prese@sigulda.lv.

ATTĪSTĪBA
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Informācija nekustamā īpašuma Pieaugs nekustamā īpašuma nodoklis
par īpašumiem, kuros nebūs deklarēta
nodokļa maksātājiem
Siguldas novada pašvaldības nodokļu
administratori informē, ka 15.novembrī
jāveic pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa šā gada ceturkšņa maksājums.

Aicinām novadniekus pārliecināties par nodokļa apmaksu, jo saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.pantu par nodokļu
maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta kavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par
katru nokavēto dienu. Iedzīvotāji, kuri nekusta-

mā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
un atgādinājumu vēlas saņemt e-pastā, aicināti aizpildīt pieteikuma veidlapu pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, portālā
www.epakalpojumi.lv vai iesniegt iesniegumu
kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas
centriem.
Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
jautājumiem
iespējams
saņemt
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, zvanot uz
tālruņa numuru 67385830 vai rakstot uz
e-pasta adresi kristine.berze@sigulda.lv.

Siguldas slimnīca iegādājusies iekārtas
turpat 30 tūkstošu eiro apmērā
Domājot par mazo novadnieku veselību, ar pašvaldības atbalstu turpat 30 tūkstošu eiro apmērā šoruden
Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļai
iegādāts mazuļu reanimācijas galds,
kā arī vēl viena augļa sirds toņu pieraksta sistēma ar bezvadu zondēm, kas
nodrošinās augstu mātes un mazuļa izmeklējumu precizitāti un drošību.
Tāpat Dzemdību nodaļai plānots iegādāties
papildu fototerapijas iekārtu jaundzimušajiem, jaunu funkcionālās diagnostikas
sistēmu funkcionālās diagnostikas kabinetam un piecas funkcionālās gultas Ķirurģijas nodaļai. Siguldas slimnīcas Dzem-

dību nodaļā ik gadu pasaulē nāk vairāk
nekā tūkstoš mazuļu – jau piecus gadus
pēc kārtas tiek pārspēts slimnīcas dzemdību rekords, jo laikā, kad Latvijas mērogā dzimstības rādītāji krītas par vidēji 8%,
Siguldas slimnīcā pieņemto dzemdību skaits
katru gadu palielinās par 100 dzemdībām.
Atgādinām, ka ar pašvaldības atbalstu
vairāk nekā 19 tūkstošu eiro apmērā
Siguldas slimnīcas iekšpagalmā jūnija beigās noslēdzās lietus kanalizācijas sistēmas
kapitālremonts. Pēc infrastruktūras remontdarbiem uzlabota slimnīcas iekšpagalma teritorija, lai nepieciešamības gadījumā teritorijā ērti varētu iekļūt Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta transports.

Veikti infrastruktūras uzlabojumi Allažu kapsētā
Šovasar Allažu pagasta kapsētā ir veikti
būtiski infrastruktūras uzlabojumi, labiekārtojot autostāvlaukumu, kapsētas
pievedceļu un veicot kosmētisko remontu kapličā.
Kapsētā veikta pievedceļa pārbūve, noņemot
veco augsnes apaugumu un izveidojot jaunu
ceļa segumu, savukārt autostāvlaukums

labiekārtots, izmantojot rupjas frakcijas
šķembu klājumu, uzlabojot arī lietus ūdens
noteci. Turpinās remontdarbi kapsētas kapličā un tiek sakārtota arī ēkas elektroinstalācija. Vasarā Allažu pagasta kapsētā veikti
apjomīgi organisko atkritumu utilizācijas
darbi – likvidēti aptuveni 60 kubikmetri atkritumu, kas kapsētas teritorijā bija uzkrāti
30 gadu garumā.

Noslēdzies maģistrālo siltumtīklu
atjaunošanas projekts
Šā gada aprīlī SIA „Wesemann–Sigulda”
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par projekta „Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu
rekonstrukcija 3.kvartālā – noslēguma kārta, Siguldā, Siguldas novadā”
(Nr.4.3.1.0/17/A/034) īstenošanu, izmantojot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Projekts bija noslēdzošais posms plānoto
darbu izpildē saskaņā ar Siguldas novada
siltumapgādes attīstības plānu, kurš tika
apstiprināts 2004.gadā.
„SIA „Wesemann–Sigulda”, gan piesaistot ES
Kohēzijas fonda līdzekļus, gan ieguldot pašu
līdzekļus, pēdējo desmit gadu laikā ir veikusi
būtiskas investīcijas Siguldas siltumapgādes
sistēmā, nomainot vairāk nekā 30 gadu vecās
siltumtrases,” stāsta siltumapgādes uzņēmu-

ma valdes locekle Oksana Careva. „Patlaban
ir nomainīti visi centralizētās siltumapgādes
pārvades un sadales cauruļvadi. Turpmāk
SIA „Wesemann–Sigulda” varēs veikt drošu
siltumenerģijas padevi visu gadu bez pārtraukumiem, kas paaugstinās pakalpojuma
kvalitāti siltumenerģijas patērētājiem –
Siguldas iedzīvotājiem.”
Projekta laikā tika atjaunoti maģistrālie siltumtīkli ar atzariem Krišjāņa Barona ielā
divos atsevišķos posmos ar kopējo trases
garumu 805,15 metri, kas samazinās siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales
sistēmās virzienā no centrālās katlumājas
uz pilsētu.
Projekts tika īstenots no 21.maija līdz
31.augustam,
un
kopējās
būvdarbu
izmaksas ir 346 978,27 eiro (bez PVN), no
kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums –
138 791,31 eiro.

neviena persona

Siguldas novada pašvaldība ir apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”, kas paredz, ka
dzīvokļos un dzīvojamajās mājas, kurās no 2019.gada 1.janvāra plkst.00.00 nebūs
deklarēta neviena pilngadīga persona, līdzšinējo 0,2–0,6% vietā tiks aprēķināta
standarta likme 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības – aptuveni 7,5 reizes vairāk nekā līdz šim.
Kopumā pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 6624 zemes un būvju īpašumi,
3764 dzīvokļu īpašumi un 8338 nodokļu
maksātāji. No minētajiem īpašumiem vairāk
nekā 1000 īpašumos neviens nav deklarējies,
bet, ņemot vērā namu apsaimniekotājiem un
dažādu pakalpojumu sniedzējiem pieejamo
informāciju, dzīvojamā platība vairākumā
gadījumu tiek apdzīvota.
Atgādinām, ka vairākām Siguldas novadā
deklarēto iedzīvotāju un uzņēmēju grupām
pieejamas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides līdz pat 90% apmērā. Atlaižu apmēru
nosaka saistošie noteikumi „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”, un
tās tiek piemērotas daudzbērnu ģimenēm,
trūcīgām un maznodrošinātām personām.
Atvieglojumi tiek piemēroti arī siltināto
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem un tiem īpašniekiem, kuri daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārbūvējuši vai atjaunojuši iepriekšējos gados. Tāpat nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides pieejamas nova-

da uzņēmējiem, kuri iepriekšējā taksācijas
gadā ir izveidojuši jaunas darbavietas, kā
arī citos gadījumos.
2018.gadā Siguldas novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
piešķīrusi jau vairāk nekā 103 tūkstošu eiro
apmērā. Nākamajā gadā nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība, no kuras aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, netiks pārskatīta.
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sakārtot ar dzīvesvietas deklarēšanu
saistītos jautājumus, bez maksas deklarējoties portālā www.latvija.lv, kā arī novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā vai klientu apkalpošanas vietās pagastu pārvaldēs,
samaksājot valsts nodevu 4,27 eiro.
Nekustamā īpašuma nodoklis veido būtisku Siguldas novada pašvaldības budžeta
ieņēmumu daļu, kas ļauj pašvaldībai veikt
investīcijas novada attīstībā – izglītībā, kultūrā, sportā, novada ielu un ceļu sakārtošanā, kā arī veselības un sociālās aprūpes
infrastruktūrā, sabiedriskajā kārtībā un
kultūras vēstures mantojuma saglabāšanā.

Uzņēmējiem
Aicina pieteikt pretendentus
konkursam „Uzņēmēju gada balva 2018”
Lai apzinātu un godinātu Siguldas novada
uzņēmējus, kuri aktīvi un veiksmīgi darbojas savā nozarē, kā arī sekmē komercdarbības vides un novada kopējo attīstību,
Siguldas novada pašvaldība līdz 15.novembrim aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un novada viesus pieteikt pretendentus konkursam „Uzņēmēju gada balva 2018”.
Par sasniegumiem 2018.gadā novada komersantus var pieteikt 11 nominācijās: „Novada
popularizētājs”, „Novada izaugsme”, „Novada
jaunais uzņēmējs”, „Novada viesmīlīgākais”,
„Novada lauksaimnieks”, „Novada mecenāts”, „Novada eksportētājs”, „Novada investors”, „Novada inovācija”, „Novada labākais
darba devējs”, „Novada aizrautība”.

Dalībai konkursā var pieteikt komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kas
saimniecisko darbību veic Siguldas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, kā arī uzņēmējus,
lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus – fiziskas personas, kas ir
reģistrējušas un saimniecisko darbību veic
Siguldas novadā.
Pretendentu pieteikšana turpināsies līdz
15.novembrim. Aptaujas anketas un balsojumu urnas pieejamas Siguldas Sporta centrā,
pašvaldības Pakalpojumu centrā, tirdzniecības centrā „Šokolāde”, kā arī veikalā „Elvi”
Vidus ielā 1.
Laureāti tiks apbalvoti svinīgā pasākumā
22.decembrī.

Turpinās reģistrēšanās trešajam Uzņēmēju forumam
6.novembrī Siguldas pils kompleksa
Muižas koka mājā Pils ielā 16 norisināsies trešais Siguldas novada Uzņēmēju
forums.
Forumā savā redzējumā par biznesa attīstības perspektīvām Latvijā dalīsies bankas
„Citadele” ekonomists Mārtiņš Āboliņš, par
pieeju darbinieku attīstībai stāstīs līderības
trenere Katrīna Ošleja, savukārt prezentāciju aģentūras „Nime.ga” biznesa attīstības
vadītājs Kristaps Pētersons un mārketinga

aģentūras „New Black” stratēģiskais vadītājs Artūrs Mednis stāstīs par mūsdienīgu
prezentāciju metodēm un jauniem instrumentiem uzņēmuma izaugsmei.
Foruma dalībniekiem būs iespēja iesaistīties diskusijās un tīklošanās procesā ar
pārējiem apmeklētājiem un lektoriem, tādējādi dibinot jaunus kontaktus. Dalībnieku
skaits ir ierobežots, pieteikties forumam var
līdz 4.novembrim, un plašāka informācija
pieejama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Dalība pasākumā – bez maksas.

IZGLĪTĪBA

Uzsākta Siguldas 1.pamatskolas rekonstrukcija
Šoruden uzsākta Siguldas 1.pamatskolas rekonstrukcija, kas norisināsies trīs
kārtās, kopumā skolas ēkas sakārtošanai paredzot turpat trīs miljonus eiro. Pašlaik ir uzsākti demontāžas darbi un logu aiļu izbūve ēkas pagrabstāvā, lai uzlabotu ventilācijas un apgaismojuma sistēmas mājturības kabinetiem, notiek sienas
savilkšana un pastiprināšana vienai aktu zāles sienai, un drīzumā pirmajā stāvā
tiks izbūvētas divas jaunas klases.
Būvdarbi ēkā ir norobežoti, tie notiek ēkas
daļā, kur skolēni neuzturas, un darbi, kurus
veicot rodas paaugstināts trokšņu vai putekļu līmenis, norisinās pēc mācībām skolā.
Savukārt nākamajā vasarā tiks uzsākts
skolas ēkas rekonstrukcijas otrais posms,
kura laikā notiks fasādes siltināšanas, kā
arī pagrabstāva un pirmā stāva iekštelpu
remontdarbi – sienu demontāža, dzelzsbetona, metāla un koka konstrukciju montāža, sienu un starpsienu izbūve, kā arī logu
nomaiņa visā ēkā. Skolas ēkas pārbūves
otrajā posmā iekļauta arī virtuves un ēdnīcas bloka pārbūve, jaunu klašu telpu
un labierīcību izbūve, kā arī iekšpagalma
kāpņu atjaunošana. Skolas telpas kļūs
pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkā tiks veikti elektromontāžas
darbi, kā arī apkures, ventilācijas un vājstrāvu sistēmas pārbūve.
Siguldas 1.pamatskolas pārbūves trešajā
kārtā tiks veikta ēkas otrā un trešā stāva
pārbūve. Ēkas otrajā stāvā tiks izbūvēta
mūsdienīga dabaszinību klase un bibliotēkas bloks, izmaiņas skars arī skolas administrācijas telpas. Savukārt trešajā stāvā
tiks izbūvēts ķīmijas un bioloģijas kabinets, fizikas kabinets, informātikas klases
un citas telpas. Skolas pārbūves trešajā
kārtā notiks arī teritorijas labiekārtošanas
darbi – autostāvlaukuma izbūve, teritorijas bruģēšana un apzaļumošana.
„Pretēji tendencei valstī Siguldas novadā
pēdējos gados skolēnu skaits turpina pieaugt – prognozējam, ka tuvāko četru gadu
laikā Siguldas skolās izglītojamo skaits
palielināsies par aptuveni 500 skolēniem,

tādēļ pašvaldība jau vairākus gadus mērķtiecīgi plāno izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, lai ilgtermiņā mūsu novada
bērniem nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi. Līdztekus ierastajiem
remontdarbiem izglītības iestādēs šogad noslēgusies vērienīgā Allažu pamatskolas rekonstrukcija, paplašināti bērnudārzi „Tornīši” un „Saulīte”, izveidojot divas jaunas
grupiņas, kā arī uzsākta Siguldas Valsts
ģimnāzijas jaunā korpusa celtniecība. Drīzumā noslēgsies pārbūves darbi Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās un
Siguldas novada Jaunrades centra telpās,”
stāsta Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, norādot, ka Siguldas novada pašvaldība izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā
šobrīd ieguldījusi 4,4 miljonus eiro.
Siguldas 1.pamatskolas pārbūves pirmās kārtas būvdarbus par vairāk nekā
173 tūkstošiem eiro saskaņā ar iepirkumu
veic SIA „Siguldas Būvmeistars”.
Plānots, ka Siguldas 1.pamatskolas remontdarbi, nodrošinot mācību procesa nepārtrauktību, noslēgsies 2020.gadā.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas rekonstrukcijai un materiāltehniskās bāzes modernizācijai ir piešķīris
turpat trīs miljonus eiro, valsts līdzfinansējums skolu rekonstrukcijai paredzēts
vairāk nekā 1,6 miljoni eiro.

Noslēdzies skolēnu nodarbinātības projekts
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, jau kopš
2010.gada īsteno jauniešu nodarbinātības
projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes ir skolēniem
vecumā no 13 līdz 19 gadiem.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta laikā skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem
bija iespēja strādāt divas nedēļas pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās
19 darbavietās, savukārt skolēniem vecumā
no 15 līdz 19 gadiem darbavietas mēneša garumā nodrošināja 42 novada uzņēmēji. Projekta īstenošanai – skolēnu darba apmaksai – no
pašvaldības budžeta tika izlietoti vairāk nekā
65 tūkstoši eiro. Piesakoties darbam, skolē-

niem bija jānorāda prasmes un iemaņas, kā
arī motivācija darbam, prioritārā kārtībā jāatzīmē trīs vēlamās darbavietas, izvēloties no
pašvaldības apkopotā vakanču saraksta, kas
bija pieejams tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Analizējot skolēniem piešķirtās darbavietas,
pirmā izvēle tika nodrošināta 61,14% skolēnu,
otrā izvēle – 20,72% skolēnu, savukārt trešā
izvēle – 8,8% skolēnu, cits darbs piedāvāts
8,29% skolēnu. Tika ņemtas vērā uzņēmēju
vēlmes nodarbināt skolēnus, kuri iepriekšējos gados ļoti labi strādājuši, un uzņēmēji
vai iestādes vēlējās atkārtoti nodarbināt tieši
šos skolēnus. Ar darbavietu tika nodrošināti
350 skolēni – 176 skolēni vecumā no 15 līdz
19 gadiem un 174 skolēni vecumā no 13 līdz
14 gadiem –, kas ir par 20 vairāk nekā pērn.

Aicina pievienoties Siguldas novada jaunsargiem
Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas
iedzīvotājs no 10 gadu vecuma. Nodarbības notiek Siguldas pilsētas vidusskolā ceturtdienās no plkst.15.30 līdz
19.00 un Mores pamatskolā otrdienās no
plkst.15.00 līdz 16.00. Nodarbības vada
instruktors Jānis Kašs. Patlaban Sigul-

das novada Jaunsardzē aktīvi darbojas
28 jaunieši. Jaunsargu mācību process
notiek saskaņā ar apstiprinātām mācību
programmām, kurās, ņemot vērā pašreizējās aktualitātes, uzsvars ir likts uz jauniešu pilsonisko audzināšanu un saturīgu
brīvā laika pavadīšanu.

Godināti Siguldas novada
„Gada balvas izglītībā 2018” laureāti
Pasaules skolotāju dienā, 5.oktobrī, kultūras centrā „Siguldas devons” izcilākie
Siguldas novada skolu pedagogi desmit nominācijās saņēma apbalvojumu „Gada
balva izglītībā 2018”.

Foto: Ginta Zīverte
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Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pasniedz „Gada
balvu izglītībā” skolotājai Olgai Jakānei par mūža ieguldījumu Siguldas novada
izglītības attīstībā.
„Man ir liels gods pasniegt balvu „Par mūža
ieguldījumu izglītībā” – tas ir novērtējums
un pateicība par nodzīvotu mūžu mūzikā un
pedagoģijā, kas atklāj talantus un piepilda
bērnu un pieaugušo sapņus,” sacīja Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics, pasniedzot balvu skolotājai
Olgai Jakānei par ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā, mūzikas un koru tradīciju veidošanā
Siguldas 1.pamatskolā un novadā.
Svinīgajā pasākumā „Gada balvu izglītībā
2018” dažādās nominācijās saņēma:
l Siguldas
Valsts ģimnāzijas skolotāja
Daiga Jēkabsone – „Gada balvu par
izcilību”;
l Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja
Vineta Inberga – „Gada balvu par darbu
ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6.klasei)”;
l Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs
Edgars Bajaruns – „Gada balvu darbā

l

l

l

l

l

l

ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā
un vidusskolā (no 7. līdz 12.klasei)”;
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes „Ieviņa” vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Rence – „Gada balvu
pirmsskolas izglītībā”;
Siguldas 1.pamatskolas skolotāja Evija
Rozena – „Gada balvu profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā”;
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Liene
Ābele – „Gada balvu izglītības procesa
atbalstam”;
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors
Rūdolfs Kalvāns – balvu „Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs”;
Laurenču sākumskolas direktors Kristaps Zaļais – balvu „Gada veiksmīgākā
debija”;
Siguldas pilsētas vidusskola – balvu
„Gada inovācija izglītībā”.

Allažu pamatskolai jauna direktore
Siguldas novada pašvaldības domes
sēdē 4.oktobrī par Allažu pamatskolas direktori apstiprināta līdzšinējā direktores vietniece izglītības jomā Aina
Keplere. Viņa uzskata, ka Allažu pamatskolu jāturpina attīstīt un popularizēt, dažādojot mācību procesu un vidi,
kā arī piesaistot jaunu izglītības personālu. Šajā gadā skola ieguvusi gaišas
un mūsdienīgas telpas, jo noslēgušies
atjaunošanas darbi, ko pašvaldība veica divās kārtās, kopumā investējot turpat 620 tūkstošus eiro.
Uzsākot darbu, Aina Keplere nosauc vairākus mērķus, par galveno prioritāti izvirzot
kvalitatīvu izglītības nodrošināšanu, atbalstot ikvienu bērnu un novērtējot skolēnu sasniegumus olimpiādēs un konkursos. „Svarī-

gi ir radīt mūsdienīgu mācību vidi, organizēt
netradicionālu mācību procesu, izmantojot
jaunākās metodes darbā ar tehnoloģijām.
Turpināsim veidot ciešāku sadarbību ar
Allažu Sporta centru un Siguldas Sporta
skolu, dažādojot ārpusstundu nodarbību piedāvājumu ne tikai pamatskolas skolēniem,
bet arī pirmsskolas vecuma bērniem,” uzsver
jaunā skolas direktore Aina Keplere.
Aina Keplere izglītību ieguvusi Rīgas Pedagoģiskajā skolā, iegūstot sākumskolas
skolotājas profesiju, tālāk izglītojusies
Latvijas Universitātē, kur ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā, savukārt maģistra grāds skolvadībā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.
Līdz šim strādājusi Allažu pamatskolā
par sākumskolas skolotāju un direktores
vietnieci izglītības jomā.
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KULTŪRA

Godināti aktīvākie novada seniori
Siguldas novada māksliniekus
aicina piedalīties Latvijas valsts un „Goda novadnieks” Jānis Raslavs
simtgadei veltītā izstādē
No 14.novembra līdz 9.decembrim kultūras centrā „Siguldas devons” notiks
Siguldas novada mākslinieku izstāde, sniedzot iespēju novadniekiem vienuviet
ieraudzīt novada meistaru jaunākos darbus. Mākslinieki, kuri vēlas piedalīties izstādē, līdz 10.novembrim aicināti iesniegt vienu vai divus darbus.
„Izstādes mērķis ir dot iespēju novadniekiem vienuviet ieraudzīt Siguldas novada
mākslinieku jaunākos darbus, kā arī satikties mūsu māksliniekiem un radošajām personībām, kuru saknes ir Siguldas
novadā,” novadniekus piedalīties izstādē
aicina pašvaldības domes priekšsēdētāja

vietniece Līga Sausiņa. Izstādes atklāšana plānota 14.novembrī plkst.18.00. Tā
bez maksas būs skatāma kultūras centra
„Siguldas devons” „Silva” zālē.
Plašāka informācija pieejama pie izstādes
kuratores Agitas Zālītes, zvanot uz tālruņa numuru 27005968.

Novembrī noslēgsies Allažu pagasta
Tautas nama ēkas vienkāršotā atjaunošana
Lai veicinātu kultūras iestāžu infrastruktūras attīstību un sabiedrības iesaisti vietējās kopienas pasākumos, Siguldas novada pašvaldība veic Allažu pagasta Tautas nama ēkas vienkāršotu atjaunošanu.
Ēkas remontdarbus plānots pabeigt novembrī, kuru laikā nomainīti logi, veikti
apdares darbi, pārbūvēta un sakārtota
ēkas ieeja, kā arī atjaunota rezerves izeja
no zāles. Lai uzlabotu piekļuvi ēkai dažādām auditorijām, izbūvēta uzbrauktuve
cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem vai
ērtākai bērnu ratiņu pārvietošanai. Labiekārtota arī teritorija ap Allažu pagasta
Tautas namu, izveidojot ugunskura vietu.
Jau ziņots, ka pērn rudenī Lauku atbal-

sta dienests apstiprināja Siguldas novada pašvaldības projekta pieteikumu
„Allažu pagasta Tautas nama ēkas vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” LEADER projektu konkursa otrajā kārtā.
Kopējās projekta izmaksas ir 50 000 eiro,
no tām 37 616 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet 12 384 eiro – Siguldas novada
pašvaldības līdzekļi.

Starptautiskajā senioru dienā, 1.oktobrī, Siguldas pagasta Kultūras namā notika
senioru biedrību satikšanās pasākums, kura laikā Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa augstāko Siguldas novada pašvaldības domes apbalvojumu – nomināciju „Siguldas novada Goda novadnieks 2017” –
pasniedza Jānim Raslavam.
Pērn, kad Goda dienas laikā tika godināti
apbalvojuma „Siguldas novada Gada cilvēks” un „Goda novadnieks” ieguvēji, Jānis
Raslavs uz pasākumu nevarēja ierasties,
tāpēc svinīgajā Starptautiskās senioru dienas pasākumā par mūža ieguldījumu Siguldas novada kultūrizglītības attīstībā, vadot
vairākus pūtēju orķestrus un ansambļus,
J.Raslavs saņēma Siguldas novada ģerboņa
sudraba piespraudi un Atzinības rakstu.
Jānis Raslavs ir spēcīga autoritāte mūzikas
jomā – 56 gadus ilgajā darba mūžā viņš darbojies kā mūzikas pedagogs, ansambļa un
orķestra vadītājs, diriģents, trompetists un
skaņdarbu aranžētājs. Viņš vairākkārt bijis
Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku
virsdiriģents pūtēju orķestru grupā.

Godinot novadniekus
un paceļot monumentālu
Latvijas karogu,
svinēsim Latvijas simtgadi
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Siguldas Valsts ģimnāzijas salidojums
Šogad Siguldas Valsts ģimnāzija, tāpat kā Latvija, atzīmē simto dzimšanas
dienu. Nozīmīga diena skolas absolventiem un pedagogiem šogad būs sestdiena, 10.novembris, kad notiks Siguldas Valsts ģimnāzijas – bijušās Siguldas
1.vidusskolas – 12.klases absolventu salidojums.
Svinīgais pasākums 10.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas telpās sāksies
plkst.16.00 ar skolas absolventu kolektīvu uzstāšanos, bet pasākuma neformālajā daļā no plkst.19.00 līdz 4.00 viesus
divās deju zālēs priecēs muzikālās apvie-

nības „Flora” un „Zelta kniede”. Pasākumā būs iespēja iegādāties Siguldas Valsts
ģimnāzijas simtgadei veltīto grāmatu.
Skolas absolventi tiek lūgti līdz 7.novembrim reģistrēties salidojumam un samaksāt dalības maksu 10 eiro apmērā.

RESTORĀNU NEDĒĻĀ rudens īpašās ēdienkartes
piedāvās deviņi restorāni
No 5. līdz 11.novembrim norisināsies Siguldas Restorānu nedēļa, kuras laikā
deviņos Siguldas un apkārtnes restorānos būs iespēja baudīt trīs ēdienu maltītes par 15 vai 20 eiro.
Gardēžus nedēļas garumā uzņems viesnīcas „Sigulda” restorāns, kā arī restorāni „Aparjods”, „Garšas frekvence”, „Gadalaiki”, „Fazenda”, „Kungu rija”, „Bīriņu
pils restorāns”, „Mālpils muižas restorāns” un „Pūces krogs”.
Restorānu piedāvājuma ēdienkartes Siguldas sociālajos tīklos un restorānos būs
pieejamas novembra sākumā.

Sveicot klātesošos Starptautiskajā senioru
dienā, pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Sausiņa pauda gandarījumu, ka senioru pasākumos vienmēr ir
pozitīva aura, jo vienkopus var satikt aizraujošus un priecīgus novadniekus, kuri ir
Siguldas novada kopienas aktīvākā daļa –
vienmēr aizņemti dejojot, dziedot, darbojoties ar rokdarbiem un spēlējot teātri, kā arī
iesaistoties pašvaldības darbā.
Pateicībā par aktīvu darbu senioru biedrību vadīšanā tradicionālajā pasākumā
tika sveiktas arī biedrību vadītājas – Mārīte Grantiņa no Allažiem, Lilita Pladare
no Jūdažiem, Lauma Ņikiforova no Mores,
Ruta Kupce no Siguldas pagasta un Vija
Brikmane no Siguldas pilsētas.

11.novembrī plkst.16.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks Valmieras
Drāmas teātra viesizrāde „Dievs. Daba.
Darbs”, kas tapusi pēc Annas Brigaderes
lugas motīviem. Biļetes cena – no 4 līdz
6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide.
Latvijas simtgades svinības sāksies 17.novembrī plkst.18.00 Mores pagasta Tautas namā, kad svinīgā pasākumā „Skaista
ir mana Latvija!” uzstāsies Tautas nama
amatiermākslas kolektīvi. Ieeja – bez
maksas. Savukārt Allažu pagasta Tautas
namā 17.novembrī plkst.18.00 notiks
bezmaksas koncertuzvedums „No tautas
dvēselītes”, kurā piedalīsies amatiermākslas kolektīvi „Ķimenīte”, „Ķimelītis” un
„Aka”, kam sekos svētku balle.
Ieejas maksa – 8 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro.
18.novembrī plkst.8.00 Turaidas muzejrezervātā notiks Latvijas rīta ieskandināšana kopā ar folkloras kopām „Senleja”,
„Delve”, „Putni” un „Abra”. Novadnieki aicināti īpašā daudzinājumā kopīgi sagaidīt
Latvijas simtgades saullēktu, velkot rokās
rakstainus dūraiņus. Dalība – bez maksas.
Latvijas Republikas proklamēšanas
100.gadadienas kulminācija būs Sigul-

das novada Goda diena un koncerts „Tā
mana daļa gadsimta”, kas notiks 18.novembrī plkst.17.00 kultūras centrā
„Siguldas devons”. Koncertā piedalīsies
Dailes teātra un Valmieras Drāmas teātra dziedošie aktieri Ieva Segliņa, Gints
Andžāns, Ģirts Rāviņš un Rūta Dišlere,
jauktais koris „Atvars” un mūziķu apvienība Emīla Zilberta vadībā.
Svinīgajā pasākumā tiks godināti
Siguldas novada augstākā apbalvojuma
„Siguldas novada Goda novadnieks” un
„Siguldas novada Gada novadnieks” ieguvēji, kuri ir apliecinājums mūsu novada
izcilībām, dzīvesveida vērtībām un aizrautīgajam garam. Svinīgajā pasākumā
aicināts piedalīties ikviens novadnieks
un novada viesis. Ieeja – bez maksas.
18.novembrī
plkst.22.00
Siguldas
pagasta Kultūras namā sāksies valsts
simtgades jubilejas balle „Latvija svin!”
kopā ar grupu „Lauku muzikanti”.
Ieejas maksa – 10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
8 eiro.
Siguldas novada pašvaldība valsts svētkus aicina atzīmēt, piespraužot pie apģērba lentīti Latvijas valsts karoga krāsās. Lentītes no 5. līdz 18.novembrim bez
maksas varēs saņemt pašvaldības klientu apkalpošanas centros un kultūras
iestādēs.
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Siguldas Sporta centrs
piedāvā jaunas grupu nodarbības
Siguldas Sporta centrs apmeklētajiem
piedāvā iespēju apmeklēt zumbas un tabatas treniņus. Papildinot plašo nodarbību klāstu, ikviens sportot gribētājs var
izvēlēties kādu no 17 grupu nodarbībām.
Tabatas treniņi notiek trešdienās plkst.18.30
TRX zālē, bet plkst.19.30 Vingruma zālē norisinās zumba. Nodarbības vada trenere Liena
Ozoliņa. Nodarbību klāstā ir pieejami grupu
treniņi gan peldbaseinā, gan kādā no sporta
zālēm. Peldbaseinā notiek Aquafitmat, ūdens
aerobika, peldētapmācības nodarbības bērniem un pieaugušajiem, kā arī zīdaiņu peldināšana. Vingruma vai TRX zālē ikdienas
stresu mazināt un uzlabot harmoniju palīdzēs ciguns, hatha joga, pilates vai zumba.
Savukārt attīstīt spēku un fizisko izturību,
nostiprināt sirds asinsvadus un sadedzināt
kalorijas var TRX, NTC, Core un tabatas
treniņos. Nodarbībā „Vesela mugura” īpaša
uzmanība tiek pievērsta muguras un vēde-

ra muskulatūrai. Šos treniņus var apmeklēt
arī cilvēki, kuriem ir problēmas ar muguru.
Tāpat ir pieejama vingrošana grūtniecēm un
ārpusstundu sporta nodarbības bērniem „Noķer mani”, kā arī vispārattīstošā vingrošana
skolēniem. Drīzumā Siguldas Sporta centrā
plānots ieviest BodyBike grupu treniņus, nodrošinot vienu no plašākajiem sporta nodarbību piedāvājumiem Vidzemē.
Četru nodarbību abonements Vingruma
un TRX zālē maksā 22 eiro, bet jogas vai
peldbaseina nodarbībām – 28 eiro. Astoņu jogas vai peldbaseina nodarbību abonementa cena ir 52,50 eiro, bet treniņiem
Vingruma un TRX zālē – 42 eiro. Uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
apmeklējuma maksai tiek piešķirta 10%
atlaide. Iespējams iegādāties arī vienreizēju apmeklējumu grupu nodarbībām.
Uz grupu nodarbībām obligāti jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 25448860 vai
67973111.

Notiks skrējiens „Siguldas divi tilti 2018”
Gaujas senlejā, Krimuldas serpentīna
ceļa pakājē, 4.novembrī jau divpadsmito reizi notiks tradicionālais skrējiens
„Siguldas divi tilti 2018”, kuru organizē
biedrība „Siguldas Maratona klubs”.
Sacensībās, kā ierasts, varēs izvēlēties dažādas distances gan amatieriem, gan profesionāliem skrējējiem. Piedalīties var ikviens intere-

sents – gan bērni no sešu gadu vecuma, gan
seniori. Plkst.12.00 paredzēts starts bērnu
distancēs (3,4 kilometri un 6,8 kilometri), bet
plkst.13.00 tiks dots starts 9,4 kilometru un
12,8 kilometru distancei, kad skrējiena dalībniekiem būs iespēja baudīt trasi Gaujas senlejā, šķērsojot kājinieku tiltu pie Velnalas un
Gaujas tiltu. Plašāka informācija un pieteikšanās sacensībām – www.siguldastakas.lv.

Aizvadīta Siguldas novada Veselības un sporta nedēļa

Septembra pēdējā nedēļā norisinājās
tradicionālā Siguldas novada Veselības
un sporta nedēļa, kuras laikā aptuveni
50 dažādās sportiskās, veselību veicinošās nodarbībās un izglītojošās lekcijās
piedalījās aptuveni 2000 novadnieku.

Savukārt Veselības dienā iespēju konsultēties pie speciālistiem un veikt veselības pārbaudes izmantoja vairāki simti cilvēku un
vairāki desmiti ziedoja asinis Valsts asinsdonoru centra specializētajā autobusā.
Siguldas novada Veselības dienā novadā
deklarētie iedzīvotāji bez maksas varēja
veikt kāju vēnu skrīningu, pēdu datordiagnostiku, apmeklēt dermatologa un neirologa konsultācijas, veikt D vitamīna, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeņa
mērījumus, elektrokardiogrammu un eho-

kardiogrammu, pārbaudīt redzi, krūtis un
plaušas, kā arī apmeklēt fizioterapeita un
uztura speciālista konsultācijas. Veselības
dienā darbojās insulta profilakses kabinets,
bet pie Siguldas Sporta centra varēja veikt
krūšu veselības pārbaudes mobilajā mamogrāfā. Ikviens varēja veikt HIV, B un C hepatīta, kā arī sifilisa testus.
Nākamā Siguldas novada Veselības un sporta nedēļa norisināsies 2019.gada aprīlī.
Daļa no Siguldas novada Veselības un sporta
nedēļas un Veselības dienas aktivitātēm tiek
finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.

Astotais Siguldas pusmaratons pulcē 2591 dalībnieku
Oktobra sākumā astotajā Siguldas pusmaratonā startēja 2591 dalībnieks, no
kuriem aptuveni 600 pārstāvēja Siguldas
novadu.
Sacensībās piedalījās 382 bērni no dažādām
Siguldas izglītības iestādēm – Siguldas pilsētas vidusskolas (143), Siguldas 1.pamatskolas (28), Laurenču sākumskolas (7), Siguldas
Valsts ģimnāzijas un Siguldas Sporta skolas
(64). Aizraujošākā cīņa Siguldas trasē notika pusmaratona distancē, kurā vīriešu konkurencē uzvaru izcīnīja Jānis Girgensons

(1.08:46), 2.vietā Dmitrijs Serjogins (1.08:47),
bet 3.vietu ieguva 2017.gada Siguldas pusmaratona uzvarētājs Jānis Višķeris (1.08:48).
Sieviešu konkurencē 1.vieta Katrīnai Helmanei-Sorečenkovai (1.19:18), 2.vieta Siguldas
pusmaratona 2017.gada uzvarētājai Ilonai
Marhelei (1.22:21), bet 3.vietu ieguva Kitija
Valtere (1.24:14). 10,55 kilometru skrējienā
ātrākais bija Kristaps Bērziņš (33:56) un
Guna Ģērmane (40:28), savukārt par 5,27 kilometrus garā Tautas skrējiena uzvarētājiem
kļuva Izabella Bogdānova (19:53) un Jānis
Razgalis (15:54).

Bezmaksas interešu izglītības
Siguldas Valsts ģimnāzija, tālruņa numurs 67971461, e-pasta adrese svg@sigulda.lv
Programmas nosaukums
Nodarbību laiks
Volejbola pulciņš. Vadītājs N.Šulte
7.–12.klases zēniem otrdienās un ceturtdienās no plkst.16.00
līdz 18.00. Iesācējiem no plkst.18.00 līdz 19.15
Volejbola pulciņš. Vadītāja A.Šterna

7.–9.klases meitenēm pirmdienās un trešdienās no plkst.16.00
līdz 17.30. 10.–12.klasēm no plkst.17.30 līdz 19.00
Deju kolektīvs „Vizbulīte”. Vadītāja I.Ozoliņa,
7.klasei pirmdienās un trešdienās no plkst.15.00 līdz 16.15. 8.–9.klasei
koncertmeistare S.Ilvasa
otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.30 līdz 19.00. 10.–12.klasei
pirmdienās un trešdienās no plkst.17.15 līdz 19.30
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”.
Trešdienās no plkst.18.15 līdz 20.00. Otrdienās un ceturtdienās
Vadītāji E.Rudzītis un A.Šmitiņš
no plkst.17.30 līdz 19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Šaha pulciņš. Vadītāja S.Harlinska
Trešdienās no plkst.14.10 līdz 16.30
Siguldas pilsētas vidusskola, tālruņa numurs 67972419, 67974019, e-pasta adrese spv@sigulda.lv
Koris 3.–4.klasei. Vadītāja L.Trupavniece
Ceturtdienās no plkst.12.50 līdz 13.30
Vokālais ansamblis „Apelsīns” 3.–4.klasei.
Ceturtdienās no plkst.13.40 līdz 14.20
Vadītāja L.Trupavniece
Sporta spēles. Vadītāja A.Fridrihsone
3.–4.klasei pirmdienās un piektdienās no plkst.13.40 līdz 15.00
Papīra dizains 4.klasei. Vadītāja I.Krūzīte
Pirmdienās no plkst.14.00 līdz 15.30
Kombinētā māksla. Vadītāja V.Bērziņa
3.klasei otrdienās no plkst.14.00 līdz 14.40. 4.klasei otrdienās
no plkst.14.40 līdz 15.20
Vizuālā māksla. Vadītāja R.Kaša
1.klasei otrdienās no plkst.13.50 līdz 14.50. 2.klasei ceturtdienās no
plkst.13.50 līdz 15.20. 3.–4.klasei trešdienās no plkst.13.50 līdz 15.20
Ansamblis 3.–4.klasei. Vadītāja B.Pastare
Pirmdienās no plkst.13.40 līdz 14.20
Lasītāju klubiņš 1.–2.klasei. Vadītāja V.Bērziņa Ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 14.40
Sporta spēles 5.–12.klasei. Vadītājs A.Lelis
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.30 līdz 15.10
Deju kolektīvs „Vizbulīte”. Vadītāja I.Ozoliņa
1.klasei pirmdienās un trešdienās no plkst.14.00 līdz 15.00. 2.klasei
pirmdienās un trešdienās no plkst.15.00 līdz plkst.16.15. 3.klasei
(B grupa) otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 15.00 (deju zālē).
3.klasei (A grupa) otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 15.00
(aktu zālē). 4.klasei otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 16.00.
5.klasei pirmdienās un trešdienās no plkst.16.15 līdz 17.30. 6.klasei
otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.30 līdz 19.00. 7.–9.klasei (C grupa)
pirmdienās un trešdienās no plkst.17.30 līdz 19.00. 10.–12.klasei
(B grupa) pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
Koris 5.–7.klasei. Vadītāja I.Ozoliņa
Ceturtdienās no plkst.8.10 līdz 8.50 Ata Kronvalda ielā, skolas zālē.
Piektdienās no plkst.13.40 līdz 14.20
Ansamblis 5.klasei. Vadītāja I.Ozoliņa
Otrdienās no plkst.14.30 līdz 15.10
Ansamblis 8.–10.klasei. Vadītāja I.Ozoliņa
Piektdienās no plkst.14.30 līdz 15.10
Angļu valoda. Vadītāja I.Gaile
1.klasei ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 14.40. 4.klasei otrdienās
no plkst.14.00 līdz 14.40
Angļu valoda. Vadītāja V.Tetere
2.klasei ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 14.40. 3.klasei trešdienās
no plkst.14.00 līdz 14.40
Programmēšana. Vadītājs J.Miglinieks
5.–9.klasei piektdienās no plkst.14.30 līdz 15.10
Teātris 10.–11.klasei. Vadītājs E.Niklasons
Trešdienās no plkst.15.00 līdz 16.30
SIA „Hello” angļu valodas nodarbības.
3.klasei otrdienās un piektdienās no plkst.15.30 līdz 16.10. 5.klasei
Vadītāja I.Roķe. 18 eiro/mēn.
otrdienās un piektdienās no plkst.16.20 līdz 17.00
Jaunsardze no 10 līdz 18 gadu vecumam.
Ceturtdienās no plkst.15.30 līdz 19.00
Vadītājs I.Kašs
Siguldas 1.pamatskola, tālruņa numurs 67973800, e-pasta adrese 1.pamatskola@sigulda.lv
Tautas deju kolektīvs „Purenīte”.
1.klasei pirmdienās no plkst.12.45 līdz 13.35 un otrdienās no plkst.12.50
Vadītāja Dz.Fogele
līdz 13.30. 2.klasei (M) otrdienās no plkst.14.30 līdz 15.10 un trešdienās
no plkst.13.35 līdz 14.15. 2.klasei (L) pirmdienās no plkst.14.30 līdz
15.10 un trešdienās no plkst.12.45 līdz 13.25. 3.klasei (M) pirmdienās
no plkst.15.10 līdz 16.00 un trešdienās no plkst.14.15 līdz 15.00. 3.klasei
(L) otrdienās no plkst.15.10 līdz 16.00 un trešdienās no plkst.11.35
līdz 12.15. 4.klasei pirmdienās un otrdienās no plkst.13.35 līdz 14.30.
5.klasei (B) otrdienās no plkst.16.00 līdz 17.00 un trešdienās no
plkst.15.00 līdz 16.00. 6.klasei pirmdienās no plkst.16.00 līdz 17.00 un
trešdienās no plkst.15.50 līdz 17.00. 7.klasei pirmdienās un trešdienās
no plkst.17.00 līdz 18.00. 8.klasei otrdienās no plkst.17.00 līdz 18.00
un trešdienās no plkst.18.00 līdz 19.00. 9.klasei pirmdienās un otrdienās
no plkst.18.00 līdz 19.00
Spāņu valoda. Vadītāja L.Bogdane
Iesācējiem otrdienās un piektdienās no plkst.8.05 līdz 8.45. Otrajam
gadam pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.20 līdz 15.00
Ekonomika. Vadītājs J.Stepiņš
5.–8.klasei ceturtdienās no plkst.14.20 līdz 15.40
Matemātika. Vadītāja V.Priedīte
6.–8.klasei pirmdienās no plkst.14.20 līdz 15.40
Aerobika. Vadītāja L.Namiķe
2.–4.klasei, 5.–9.klasei informācija tiks precizēta novembrī
Tautas bumba. Vadītāja D.Meirāne
3.klasei trešdienās no plkst.12.45 līdz 13.25. 4.–5.klases zēniem
trešdienās no plkst.13.35 līdz 15.00. 4.–5.klases meitenēm
ceturtdienās no plkst.13.35 līdz 15.00
Zīmēšana. Vadītāja D.Melbārde
1.klasei ceturtdienās no plkst.12.45 līdz 13.25. 2.–6.klasei ceturtdienās
no plkst.13.35 līdz 15.00
Amatniecība. Vadītāja M.Kosolapova
5.–8.klasei pirmdienās no plkst.14.20 līdz 16.20
Zēnu koris. Vadītāja E.Rozena
2.–6.klasei otrdienās un piektdienās no plkst.8.05 līdz 8.45
Meiteņu koris. Vadītāja E.Rozena
2.–6.klasei pirmdienās un ceturtdienās no plkst.13.35 līdz 14.15
2.–4.klašu koris. Vadītāja I.Jansone
2.–4.klasei otrdienās un piektdienās no plkst.8.05 līdz 8.45
Ansamblis. Vadītāja I.Jansone
1.–2.klasei piektdienās no plkst.12.45 līdz 13.25
Kulinārija. Vadītāja A.Indriksone
5.–7.klasei pirmdienās no plkst.14.20 līdz 15.40
Šahs. Vadītāja A.Mihailovs
1.–6.klasei otrdienās no plkst.17.00 līdz 18.30
Bridžs. Vadītājs K.Rubins
4.–9.klasei trešdienās no plkst.14.20 līdz 16.00
SIA „Hello” angļu valodas nodarbības.
1.klasei trešdienās un piektdienās. 2.klasei pirmdienās
Vadītāja L.Bogdāne. 18 eiro/mēn.
un ceturtdienās. 3.klasei otrdienās un ceturtdienās
SIA „Saules joga” nodarbības.
Ceturtdienās no plkst.12.45 līdz 13.25
Vadītāja L.Saule. 15 eiro/mēn.
Mores pamatskola, tālruņa numurs 64147217, e-pasta adrese mores.skola@sigulda.lv
Veselīga uztura un ēdienu gatavošanas pulciņš Trešdienās no plkst.14.40 līdz 16.10
„Valrieksts”. Vadītāja A.Stakova
Informātikas pulciņš „Zinošs un drošs
Trešdienās no plkst.15.30 līdz 16.10
tehnoloģijās”. Vadītājs K.Grīnbergs
Radošā darbnīca „Mēs paši sev” –
Pirmdienās no plkst.14.40 līdz 16.10
darbošanās ar augiem. Vadītāja A.Stakova
Sporta pulciņš „Vispārējā fiziskā
1.–3.klasei ceturtdienās no plkst.13.50 līdz 14.30. 4.–7.klasei
sagatavotība”. Vadītājs K.Grīnbergs
ceturtdienās no plkst.14.40 līdz 15.20. 8.–9.klasei ceturtdienās
no plkst.15.30 līdz 16.10
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piedāvājums skolās un bērnudārzos 2018./2019.mācību gadā*
Programmas nosaukums

Nodarbību laiks

Skatuves mākslas pulciņš. Vadītāja R.Teterovska Trešdienās no plkst.15.30 līdz 16.10

Programmas nosaukums

Nodarbību laiks

Interešu izglītības programma instrumenta
spēlē/dziedāšanā. 20 eiro (20 min.),
32 eiro (30 min.), 42 eiro (40 min.)

Par nodarbību laiku jāvienojas individuāli

Gleznošanas pulciņš. Vadītāja L.Skruže

Trešdienās no plkst.14.40 līdz 15.20 un ceturtdienās no plkst.15.30
līdz 16.10

Angļu valodas pulciņš „Reading is fun”.
Vadītāja D.Reja-Fillipsa

Ceturtdienās no plkst.14.40 līdz 15.20

Siguldas Jauniešu kamerorķestris.
Vadītājs P.Plūme

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.15 līdz 18.55

Matemātikas pulciņš „Domā un rēķini”*.
Vadītāja I.Saulīte

Otrdienās no plkst.13.50 līdz 15.20

5.–9.klašu koris. Vadītāja S.Vītoliņa

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.45 līdz 17.10

Ķīmijas pulciņš „Brīnumu laboratorija”*.
Vadītāja E.Jansone

Ceturtdienās no plkst.14.40 līdz 16.10

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”.
Vadītāji E.Rudzītis un A.Šmitiņš

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.25 līdz 18.55

Orientēšanās, aktīvais tūrisms,
ceļojumu maršruti. Vadītājs K.Grīnbergs

Pirmdienās no plkst.14.40 līdz 16.10

Teātra studija bērniem un jauniešiem
no 10 līdz 18 gadu vecumam.
Vadītāja Ā.Stūrniece-Liepiņa. 20 eiro/mēn.

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās kultūras centrā
„Siguldas devons”: I grupai no plkst.16.00 līdz 17.20 un II grupai
no plkst.17.20 līdz 18.40

Debašu pulciņš*. Vadītāja S.Irša

Otrdienās no plkst.15.30 līdz 16.10
4.–9.klasei otrdienās no plkst.15.00 līdz 16.00

Mūzikas apmācības nodarbība pieaugušajiem
(individuāla nodarbība 40 minūtes nedēļā).
50,82 eiro/mēn.

Par nodarbību laiku jāvienojas individuāli

Jaunsardze. Vadītājs I.Kašs

* Nodarbības tiek īstenotas Valsts izglītības un satura centra projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.
Allažu pamatskola, tālruņa numurs 67970949, e-pasta adrese allazu.pamatskola@sigulda.lv
Tautas dejas. Vadītāja I.Šime

Pirmdienās 1.–4.klasei no plkst.12.30 līdz 13.30; 3.–5.klasei no
plkst.13.30 līdz 14.20; 7.–9.klasei no plkst.14.20 līdz 16.30. Otrdienās
1.–4.klasei no plkst.12.30 līdz 13.30; 3.–5.klasei no plkst.13.30 līdz
14.20; 5.–6.klasei no plkst.14.20 līdz 16.30. Ceturtdienās 3.–5.klasei
no plkst.12.30 līdz 14.20; 5.–6.klasei no plkst.14.20 līdz 16.30

Vokālais ansamblis. Vadītāja I.Kalviša

Ceturtdienās 1.–2.klasei no plkst.12.30 līdz 13.30.
Piektdienās 3.–4.klasei no plkst.13.20 līdz 14.20; 5.–9.klasei
no plkst.14.20 līdz 16.20

Basketbols. Vadītāja A.Labrence

Trešdienās 2.–9.klasei no plkst.13.20 līdz 14.45. Piektdienās 1.klasei
no plkst.11.40 līdz 12.40; 2.–9.klasei no plkst.14.10 līdz 14.45

Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš.
Vadītāja K.Eigenfelde

Otrdienās no plkst.15.30 līdz 17.30

Keramika. Vadītāja A.Lubgane

Trešdienās 1.klasei no plkst.12.30 līdz 13.30; 2.–9.klasei
no plkst.13.30 līdz 15.30

Laurenču sākumskola, tālruņa numurs 67347920, e-pasta adrese laurencuskola@sigulda.lv
Dabaszinību pulciņš. Vadītāja D.Purviņa

Vingrošana. Vadītājs P.L.Popa

Sports. Vadītājs P.L.Popa

1.klašu koris. Vadītāja K.Eglīte
Bērnu koris. Vadītāja K.Eglīte
Vokālās nodarbības. Vadītāja K.Eglīte.
10 eiro/mēn.
Taustiņinstrumentu spēle. Vadītāja K.Eglīte.
10 eiro/mēn.
Tautas dejas. Vadītāja S.Vijupe

Teātris. Vadītāja G.Suhanova. 10 eiro/mēn.

Šahs 2.–6.klasei. Vadītājs R.A.Strods.
10 eiro/mēn.
Matemātika 1.–3.klasei. Vadītāja S.Briede
Matemātika 4.–6.klasei. Vadītāja D.Judze
Angļu valoda 1.–3.klasei. Vadītāja A.Rukkalne
Angļu valoda 4.–6.klasei. Vadītāja E.Rumba
Perkusijas. Vadītājs A.Pleškačs. 10 eiro/mēn.
Māksla. Vadītāja G.Tabaka. 10 eiro/mēn.
Finanšu pratība 1.–3.klasei. Vadītāja S.Briede.
10 eiro/mēn.
Uzņēmējdarbības pulciņš 4.–6.klasei.
Vadītāja S.Briede. 10 eiro/mēn.
Rotaļu joga. Vadītāja L.Saule. 10 eiro/mēn.

Kokapstrādes pulciņš 3.–6.klasei.
Vadītājs I.Hermanis. 10 eiro/mēn.
Skautu un gaidu kustība. Vadītājs G.Kalniņš
Robotika. Vadītāja S.Jākobsone. 10 eiro/mēn.

Ģitārspēle. Vadītāja D.Žore. 10 eiro/mēn.

1.klasei pirmdienās no plkst.15.20 līdz 16.50. 2.–3.klasei
ceturtdienās no plkst.15.20 līdz 16.50. 4.–6.klasei trešdienās
no plkst.15.20 līdz 16.50
1.a un 1.b klasei ceturtdienās no plkst.15.20 līdz 16.00. 1.c klasei
trešdienās no plkst.16.10 līdz 16.50. 2.klasei otrdienās no plkst.16.10
līdz 16.50. 3.klasei ceturtdienās no plkst.16.10 līdz 16.50. 4.–6.klasei
trešdienās no plkst.15.20 līdz 16.00. Jebkurai klasei otrdienās
no plkst.17.00 līdz 17.40
1.klasei pirmdienās no plkst.15.20 līdz 16.50. 2.klasei pirmdienās
no plkst.17.00 līdz 18.30. 3.klasei otrdienās no plkst.17.00 līdz 18.30.
4.–6.klasei otrdienās no plkst.15.20 līdz 16.50. Jebkurai klasei
ceturtdienās no plkst.17.00 līdz 18.30
Otrdienās no plkst.14.20 līdz 15.00
Pirmdienās un piektdienās no plkst.15.20 līdz 16.00
Pirmdienās un piektdienās no plkst.16.10 līdz 17.40
Otrdienās un ceturtdienās pa klašu grupām no plkst.15.20 līdz 17.40
1.klasei pirmdienās un trešdienās no plkst.14.20 līdz 15.00.
2.–3.klasei pirmdienās un trešdienās no plkst.15.20 līdz 16.40.
4.–6.klasei pirmdienās un trešdienās no plkst.16.50 līdz 18.30
Otrdienās 1.klasei no plkst.14.10 līdz 15.00; 2.klasei no plkst.15.20
līdz 16.00; 3.klasei no plkst.16.10 līdz 16.50. Ceturtdienās 1.klasei
no plkst.14.20 līdz 15.00; 4.klasei no plkst.15.20 līdz 16.00; 5.–6.klasei
no plkst.16.10 līdz 16.50
Piektdienās no plkst.15.20 līdz 16.50 un no plkst.17.00 līdz 18.30
Trešdienās no plkst.15.20 līdz 16.50
Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.20 līdz 16.00
Ceturtdienās no plkst.15.20 līdz 16.50
Pirmdienās no plkst.15.20 līdz 16.50
Otrdienās no plkst.15.20 līdz 16.50
1.–2.klasei ceturtdienās no plkst.15.20 līdz 16.50. 3.–6.klasei otrdienās
no plkst.15.20 līdz 16.50
Otrdienās no plkst.15.20 līdz 16.50
Ceturtdienās no plkst.15.20 līdz 16.50
Otrdienās 1.–3.klasei no plkst.15.20 līdz 16.00; 4.–6.klasei no
plkst.16.10 līdz 16.50. Ceturtdienās 1.–3.klasei no plkst.16.10 līdz
16.50; 4.–6.klasei no plkst.15.20 līdz 16.00
Trešdienās no plkst.15.20 līdz 16.50

Siguldas Sporta centrā otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.30 līdz
16.30 un no plkst.16.30 līdz 17.30

Peldēšana*.
Vadītājas A.Fridrihsone un O.Viduce.
15 eiro/mēn.

Siguldas Sporta centrā otrdienās no plkst.15.00 līdz 16.00 un
no plkst.16.00 līdz 17.00; ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 16.00 un no
plkst.17.00 līdz 18.00; pirmdienās un trešdienās no plkst.17.00 līdz 18.00

* Interešu izglītības pulciņi vispārizglītojošajās skolās galvenokārt ir pieejami skolas audzēkņiem.
Bērnudārzs „Pasaciņa”, tālruņa numurs 66118641, e-pasta adrese pasacina@sigulda.lv
Tautas dejas bērniem no 2 līdz 7 gadu
vecumam. Licence: S.Parfenkova.
10 eiro/mēn.

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.16.00 līdz 18.00

Angļu valoda. Licence: SIA „Hello Kids”.
15 eiro/mēn.

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 16.00

„LEGO robotika”. Licence: SIA „Bērnu centrs”. Trešdienās no plkst.16.00 līdz 16.45 un no plkst.17.00 līdz 17.45
28 eiro/mēn.
Mūzikas pamati bērniem no 3 līdz 7 gadu
vecumam „Mūzikas ābecīte”.
Licence: L.Vasiļjeva. 10 eiro/mēn.

Otrdienās no plkst.15.10 līdz 16.40

Bērnudārzs „Ieviņa”, tālruņa numurs 67708408, e-pasta adrese ievina@sigulda.lv
Angļu valoda. Licence: SIA „Hello”.
15 eiro/mēn.

Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.10 līdz 17.00

„LEGO robotika”. Licence: SIA „Bērnu centrs”. Ceturtdienās no plkst.16.15 līdz 17.00
28 eiro/mēn.
„Dziesmu skola bērniem”. Licence: I.Kikuste.
10 eiro/mēn.

Piektdienās no plkst.15.20 līdz 17.30

Bērnudārzs „Pīlādzītis”, tālruņa numurs 67971466, e-pasta adrese zanda.krastina@piladzitis.lv
Angļu valodas nodarbības bērniem
no 4 līdz 7 gadu vecumam.
Licence: I.Krilovska. 14 eiro/mēn.

Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.00 līdz 17.00

Tautas deju un rotaļdeju pulciņš bērniem
no 3 līdz 7 gadu vecumam.
Licence: SIA „Eņģeļu dejas”. 18 eiro/mēn.

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.15 līdz 17.15

Bērnudārzs „Ābelīte”, tālruņa numurs 67971210, e-pasta adrese abelite@sigulda.lv
Angļu valoda. Licence: SIA „Hello Kids”.
15 eiro/mēn.

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 17.00

Mūzika bērniem no 5 līdz 7 gadu vecumam.
Licence: A.Petrikas. 12 eiro/mēn.

Trešdienās un piektdienās no plkst.15.00 līdz 15.30

„LEGO robotika”. Licence: SIA „Bērnu centrs”. Otrdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
28 eiro/mēn.
„Latviešu rotaļa un rotaļa dejā”.
Licence: SIA „Līgas deju varavīksne”.
25,60 eiro/mēn.

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 17.00

Bērnudārzs „Tornīši”, tālruņa numurs 63511789, e-pasta adrese tornisi@sigulda.lv
„Zīmētprieks”. Licence: SIA „Zīmētprieks”.
15 eiro/mēn.

Pirmdienās no plkst.16.00 līdz 18.00

Tautas dejas bērniem no 2 līdz 7 gadu
vecumam. Licence: S.Parfenkova.
10 eiro/mēn.

Otrdienās un piektdienās no plkst.15.00 līdz 18.00

„LEGO robotika”. Licence:
SIA „Bērnu centrs”. 28 eiro/mēn.

Trešdienās no plkst.15.00

Vokālās nodarbības bērniem.
Licence: SIA „Sīlma”. 15 eiro/mēn.

Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.15 līdz 17.20

Angļu valoda. Licence: SIA „Hello Kids”.
15 eiro/mēn.

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.16.00

Rotaļu joga. Licence: SIA „Saules joga”.
14 eiro/mēn.

Pirmdienās un trešdienās no plkst.16.00

Bērnudārzs „Saulīte”, tālruņa numurs 67976177, e-pasta adrese evija.grava@sigulda.lv

Piektdienās no plkst.15.20 līdz 16.50

„LEGO robotika”. Licence:
SIA „Bērnu centrs”. 28 eiro/mēn.

Ceturtdienās no plkst.16.10 līdz 16.55 un no plkst.17.10 līdz 17.55

Pirmdienās 1.b un 1.c klasei no plkst.17.00 līdz 18.30; 2.b un 2.c klasei
no plkst.15.20 līdz 16.50. Otrdienās 1.a un 2.a klasei no plkst.15.20
līdz 16.50; 3.–6.klasei no plkst.17.00 līdz 18.30. Trešdienās jebkurai
klasei no plkst.15.20 līdz 16.50
Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.20 līdz 16.50 un no plkst.17.00
līdz 18.30

Angļu valoda. Licence: SIA „Hello Kids”.
15 eiro/mēn.

Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.00 līdz 16.00

Dejošana. Licence: Lilita Jansone.
18 eiro/mēn.

Otrdienās un piektdienās no plkst.15.05 līdz 17.10

„Zīmētprieks”. Licence: SIA „Zīmētprieks”.
15 eiro/mēn.

Pirmdienās no plkst.16.00 līdz 18.00

Sporta dejas. Licence: IK „SDK–Zīle”.
16 eiro/mēn.

Trešdienās no plkst.17.00 līdz 17.45

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālruņa numurs 67971578 vai 22005612, e-pasta adrese skola@baltaisfligelis.lv
Mini studija mākslā no 4 līdz 7 gadu
Pirmdienās un trešdienās no plkst.13.00, otrdienās un ceturtdienās
vecumam. Vadītāja D.Andersone. 20 eiro/mēn. no plkst.17.15
„Mini mini” studija mākslā no 4 līdz 7 gadu
Par nodarbību laiku jāvienojas individuāli
vecumam. Vadītāja D.Andersone. 10 eiro/mēn.
Mūzikas studija bērniem no 6 gadu vecuma
(teorijas nodarbība un instrumenta spēle).
Vada Mūzikas nodaļas pedagogi. 20 eiro/mēn.

Siguldas Sporta skola, tālruņa numurs 29427341, e-pasta adrese sportaskola@sigulda.lv
Vispārējā fiziskā sagatavošana*.
Vadītāja J.Kaupe. 10 eiro/mēn.

Grupu nodarbības otrdienās plkst.14.45 un ceturtdienās plkst.15.00

Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa, tālruņa numurs 67970954, e-pasta adrese allazu.pamatskola@sigulda.lv
„LEGO robotika”.
Licence: SIA „Bērnu centrs”. 28 eiro/mēn.

Nodarbību grafiks tiks izziņots vēlāk

Izglītības pārvalde atgādina: apmeklējot pulciņus pirmsskolas izglītības iestādēs,
informāciju par atlaižu iespējām daudzbērnu ģimenēm un citām atlaidēm iespējams saņemt pie nodarbību vadītājiem.
* Maksas pulciņiem ir norādītas cenas. Pārējie pulciņi ir BEZ MAKSAS.
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Kultūra
1.novembrī

plkst.17.30
Siguldas novada
bibliotēkā

3.novembrī

plkst.17.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

3.novembrī

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis

4.novembrī

plkst.15.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

8.novembrī

plkst.10.00
Turaidas
muzejrezervātā

8.novembrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

10.novembrī
plkst.14.30
Turaidas
muzejrezervātā

10.novembrī
plkst.16.00
Siguldas
Valsts ģimnāzijā

11.novembrī

plkst.13.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

11.novembrī
plkst.15.00
Allažu pagastā

11.novembrī

plkst.16.00–17.30
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Izstādes „Zināmās un nezināmās
Ziemeļvalstis” atklāšana un stāstu
vakars ar Latvijas Radio 1 raidījuma
„Zināmais nezināmajā” žurnālisti Sandru
Kropu un producenti Paulu Gulbinsku
Jauktā kora „Atvars” jubilejas koncerts.
Biļetes cena – 2,50 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
kultūras centra „Siguldas devons” kasē

Turaidas muzejrezervāta zinātniski
praktiskā konference, kas veltīta Latvijas
valsts simtgadei. Dalība – bez maksas

Siguldas Valsts ģimnāzijas 100 gadu
jubilejas pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem

Mārtiņdiena Turaidā – latviešu gadskārtu
svētki. Biļetes cena – no 0,70 līdz 3 eiro

Skolas absolventu salidojums
un amatiermākslas kolektīvu koncerts;
noslēgumā – balle. Dalības maksa – 10 eiro

Senioru kora „Gāle” jubilejas koncerts.
Ieeja – bez maksas
Lāčplēša dienas pasākumi: plkst.15.00
Allažu pamatskolas laukumā tehnikas
un ieroču demonstrējumi; plkst.16.00 lāpu
gājiens „Mana Latvija, gaismas stars”;
plkst.16.30 piemiņas brīdis stāvlaukumā
pie Allažu pagasta pārvaldes. Ikviens tiek
aicināts aizdegt līdzi paņemto sveci un veidot
uguns paklāju Latvijai. Dalība – bez maksas
Valmieras Drāmas teātra viesizrāde
„Dievs. Daba. Darbs”. Biļetes cena – no
4 līdz 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide

plkst.10.00
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Rītausmas stundas lasījums bērniem
„Ziemeļvalstu varoņi”

13.novembrī

Tikšanās ar islandiešu rakstnieci
Ausloigu Jonsdotiru (Áslaug Jónsdóttir)
un Ziemeļvalstu Ministru padomes
biroja Latvijā pārstāvjiem

13.novembrī

plkst.17.00
Jūdažu bibliotēkā

Krēslas stundas lasījums bērniem
„Ziemeļvalstu varoņi”

Mūziķa un mākslinieka Jāņa Maļecka
darbu izstādes „Intermēdija” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Cirks „Dīvas neparastie piedzīvojumi
viesnīcā”. Biļetes cena – no 6 līdz 12 eiro;
25% atlaide biļetei ar atsevišķu sēdvietu
bērniem līdz 12 gadu vecumam, 1,50 eiro
bez atsevišķas sēdvietas bērniem no 3 līdz
5 gadu vecumam

14.novembrī
plkst.11.00

16.novembrī

14.novembrī

Koncertspēle „Kas kaitēja man dzīvot”.
Dažādu autoru latviešu tautasdziesmu
apdares Mākslu skolas kora un solistu
izpildījumā. Ieeja – bez maksas

plkst.11.15
Siguldas novada
bibliotēkā

plkst.18.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Pūtēju orķestru koncerts „Tauru skaņās lai
viļņojas gaiss!”. Biļetes cena – 2 eiro. Biļetes
iepriekšpārdošanā var iegādāties kultūras
centra „Siguldas devons” kasē, un tās
iegādei būs pieejamas arī pasākuma dienā

12.novembrī

13.novembrī

13.novembrī

plkst.14.00
Siguldas novada
bibliotēkā

11.novembrī

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

plkst.17.00
Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis”
mākslas telpā

Koncerts „Vestards Šimkus
un Liepājas Simfoniskais orķestris”.
Biļetes uz koncertu vairs nav pieejamas

Lāpu gājiens no Svētku laukuma līdz
bobsleja un kamaniņu trasei „Sigulda” un
monumentāla Latvijas karoga pacelšana.
Pulcēšanās no plkst.17.30

plkst.18.00
Svētku laukumā

13.novembrī

plkst.18.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

15.novembrī

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

15.novembrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

17.novembrī
plkst.18.00
Allažu pagasta
Tautas namā

17.novembrī
plkst.18.00
Mores pagasta
Tautas namā

17.novembrī
plkst.21.00
Allažu pagasta
Tautas namā

18.novembrī
plkst.8.00
Turaidas
muzejrezervātā

18.novembrī

plkst.17.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

18.novembrī

plkst.22.00–3.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

22.novembrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

Rītausmas stundas lasījums bērniem
„Ziemeļvalstu varoņi”

Siguldas novada mākslinieku
izstādes atklāšana. Ieeja – bez maksas

Latvijas Republikas proklamēšanas
100.gadadienai veltītais audzēkņu
un pedagogu koncerts. Ieeja – bez maksas
Jaunā Rīgas teātra izrāde „Vectēvs”. Biļetes
cena – no 12 līdz 20 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, pieejama
20% atlaide
Koncertuzvedums „No tautas dvēselītes”;
piedalās amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja – bez maksas
Svinīgs pasākums „Skaista ir mana
Latvija!”; piedalās amatiermākslas
kolektīvi. Ieeja – bez maksas
Svētku balle ar pašu sarūpētu cienastu.
Galdiņu rezervēšana līdz 16.novembrim,
zvanot uz tālruņa numuru 28309186.
Ieejas maksa – 8 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro
Latvijai 100 – „Latvijas rīta ieskandināšana”,
kopīgi sagaidot Latvijas simtgades saullēktu,
velkot rokās rakstainus dūraiņus.
Dalība – bez maksas
Latvijas Republikas proklamēšanas
100.gadadienas pasākums „Tā mana daļa
gadsimta” un apbalvojumu „Goda
novadnieks” un „Gada novadnieks”
pasniegšana. Ieeja – bez maksas
Latvijas Republikas simtgades jubilejas
balle „Latvija svin!” kopā ar grupu „Lauku
muzikanti”. Galdiņu rezervēšana līdz
15.novembra plkst.19.00 tikai „Biļešu
paradīzes” kasē Siguldā, Pils ielā 10,
apmaksājot ieejas maksu. Ieejas maksa –
10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 8 eiro
Latvijas simtgadei un Daugavai veltīts
koncertstāsts „Pūt, vējiņi”. Biļetes cena –
no 15 līdz 25 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, pieejama
10% atlaide

Jūdažu Sabiedriskā centra 10 gadu
jubilejas pasākums: plkst.12.00 leļļu teātra
„Tims” muzikāla izrāde „Draudzības
skola”; plkst.14.00 spēlfilma „Homo Novus”;
24.novembrī plkst.16.00 konkurss „Jūdažu konditoru
dižošanās”; plkst.18.00 Imanta Ziedoņa
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā „Dzintarainā pasaka” mūziķes Santas
Sāres-Geržas izpildījumā ar pianista
Ģirta Ripas un perkusionista Mārča
Kalniņa piedalīšanos.
Ieeja – bez maksas

24.novembrī

plkst.18.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

Siguldas vidējās paaudzes deju kolektīva
„Dūka” koncerts. Biļetes cena – 2,50 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 2 eiro. Biļetes
iepriekšpārdošanā var iegādāties kultūras
centra „Siguldas devons” kasē, un tās iegādei
būs pieejamas arī pasākuma dienā

28.novembrī

Koncerts „Kontrabass un kamermūzika”;
piedalās Oskars Bokanovs (kontrabass)
un Rihards Plešanovs (klavieres).
Ieeja – bez maksas

29.novembrī

Sanktpēterburgas Valsts baleta teātra izrāde
„Riekstkodis”. Biļetes cena – no 3 līdz 32 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem, pērkot biļeti iepriekšpārdošanā,
pieejama 10% atlaide

plkst.17.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”
plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

Sports
3. un
24.novembrī
plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība skolēniem
„Vispārattīstošā vingrošana”

4.novembrī

plkst.12.00
Krimuldas
serpentīna ceļa
pakājē

6.novembrī
plkst.8.30
Siguldas
Sporta centrā

10.novembrī
10. un
17.novembrī
plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

Skrējiens „Siguldas divi tilti 2018”

Siguldas novada skolu 2.klašu sporta diena
„Lāčplēša diena 2018”
Bezmaksas nodarbība
„Veselības vingrošana”
plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā,
plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā

Bezmaksas nodarbība „Stepa aerobika”

10.novembrī

Futzāla turnīrs „Allažu kauss”
plkst.10.00
Allažu Sporta centrā

10.novembrī

plkst.10.00
bobsleja
un kamaniņu trasē
„Sigulda”

10.novembrī

plkst.12.00
Siguldas apkārtnē

13.novembrī
plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

17.novembrī
17.novembrī

„Prezidenta kauss”
starta rāvienos kamaniņu sportā

Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”

Siguldas novada skolu atklātās
sacensības telpu futbolā C grupai

Bezmaksas nodarbība „Ciguns”
plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā,
plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā
Bērnu rīts ar bezmaksas sportiskām

plkst.10.00
aktivitātēm
Allažu Sporta centrā

27.novembrī
plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

Siguldas novada skolu atklātās
sacensības telpu futbolā A un B grupai

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembrī
Nākamais izdevums otrdien, 27.novembrī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 24 jaundzimušie – 8 meitenes un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi: Jasmīna, Estere, Kate Grēta, Melisa, Esmeralda, Letīcija, Neila, Karlīne,
Kirils, Eduards Līvs, Jānis, Lūkass, Adrians, Henrijs, Kārlis, Sebastians, Haralds, Edgars, Marats,
Rodrigo, Gustavs, Meisons, Lavro, Krišjānis.
Reģistrētas 26 laulības, no tām sešas baznīcā.

