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Plašs interešu izglītības piedāvājuma klāsts Siguldas novadā
Lai efektīvāk izmantotu Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics atbildīgajiem par interešu izglītību uzdevis izvērtēt pulciņu
atbilstību trīs pamatkritērijiem: vai tie piedāvā tradicionālas, pamatīgas, inovatīvas zināšanas,
vai to apmeklētība ir pietiekama un vai finanšu ieguldījumi ir adekvāti. “Lai kvalitatīvu interešu
izglītību būtu iespējams iegūt lielākam bērnu skaitam, ikvienam bērnam un jaunietim ir jābūt
iespējai izvēlēties un apmeklēt jebkuru interešu izglītības pulciņu neatkarīgi no tā, kur šī nodarbība tiek piedāvāta – Jaunrades centrā, skolā vai kādā no kultūras namiem. Mums ir svarīgi, lai
skolēni iegūtu kvalitatīvu un iespējami plašāku interešu izglītības piedāvājumu, kas noderēs viņu
turpmākajā profesionālajā izaugsmē,” uzskata U. Mitrevics.

Siguldas novadā interešu izglītībai ir stabilas un ilgstošas tradīcijas.
Kultūrizglītības programmās kopā
pagājušajā mācību gadā iesaistījušies
1814 bērni un jaunieši, no tiem – dejā
530, mūzikā 817, vizuālajā mākslā 283,
teātrī 69, folklorā 9, citās 106. Sporta
programmās iesaistījušies 417 bērni
un jaunieši, tehniskajā jaunradē – 50,
bet vides programmās 22. Pavisam
kopā – 4137 bērni un jaunieši.

Finansējuma piešķiršanas
kritēriji

2011. gadā izstrādāts metodisks
palīgs interešu izglītības programmu
vērtēšanas komisijai – pārskatāmi
kritēriji programmu izvērtēšanai.
Apstiprināts arī jaunais interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
valsts mērķdotāciju interešu izglītībai
piešķiršanas nolikums, kurā papildināta sadaļa par prioritātēm. Prioritāri
saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem
un nolikumu Siguldas novadā valsts
mērķdotāciju finansējumu piešķir:
1) kolektīviem, kas nodrošina
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku nepārtrauktību un dod ieguldījumu novada kultūras dzīvē;
2) sporta programmām Siguldas
novada prioritārajos sporta veidos, kas noteikti ar Siguldas novada
Domes lēmumu un kuras nerealizē
Siguldas Sporta skola, un kurām ir
sasniegumi valsts mēroga sacensībās
un/vai liels skolēnu apmeklējums;
3) perspektīvām interešu izglītības
programmām, kas nodrošina interešu
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izglītības daudzveidību dabaszinātņu
un tehniskās jaunrades virzienā;
4) tradicionālām, labi apmeklētām
interešu izglītības programmām;
5) Allažu un Mores pamatskolu
interešu izglītības programmām,
kas nodrošina interešu izglītības
daudzveidību un pieejamību un
kuras apmeklē liels skaits skolēnu;
6) pieprasītām un labi apmeklētām Siguldas Sporta un Mākslu
skolu interešu izglītības programmām, kas sagatavo audzēkņus profesionālās izglītības apgūšanai.

Kas ir interešu izglītība

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju
īstenošana neatkarīgi no vecuma un
iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, kuras laikā
katrs pilnveido savas intereses – mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas
ar sportu, vides pētniecību vai ko citu.
Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai
izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.
Interešu izglītības mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu spējas un
talantus, nodrošināt iespējas radošai
pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai. Tā sniedz saturīgas
un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī sekmē pilsoniskās
un nacionālās identitātes attīstīšanu.
Nodarbības veicina preventīvo darbu
negatīvo tendenču novēršanai jaunat-

Siltumapgādes
aktualitātes 2.–3. lpp.

nes vidū, nodrošinot ievirzi karjeras
izvēlē un iegūstot praktiskam darbam
un dzīvei derīgu papildizglītību.
Saistībā ar interešu izglītību formulēti galvenie 2011./2012. gadā veicamie uzdevumi Siguldas novadā:
1) labās prakses piemēru popularizēšana un pieredzes apmaiņa;
2) komunikācijas, publicitātes, informācijas aprites uzlabošana, saiknes
nodrošināšana starp novada pedagogiem, skolēniem, vecākiem, sabiedrību;
3) iesaistīšanās novada un valsts
mēroga pasākumos;
4) metodisko darbu izstrādne interešu izglītības jomā;
5) formālā un neformālā integrācija;
6) piedāvājuma un pieprasījuma
pētniecība, veicot kvalitatīvās un
kvantitatīvās aptaujas;
7) skolēnu pašpārvalžu darbības
uzlabošana un attīstīšana, veicinot
savstarpēju sadarbību.

Kur un kāpēc iesaistīties

Interešu izglītības programmas
īsteno pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, vispārējās
izglītības iestādes, profesionālās un
profesionālās ievirzes izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes,
iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no trīs līdz 25 gadu vecumam.
Interešu izglītība Latvijā tiek finansēta pēc programmu principa.
Interešu izglītībā tiek piedāvātas
dažādas izglītojošas programmas:
• kultūrizglītības (dejas māksla,
mūzika, vizuālā un lietišķā māksla,

Interešu izglītības
programmas 4.–5. lpp.

Uzziņai
Šajā mācību gadā Valsts izglītības satura centra formulētie atslēgas
vārdi interešu izglītības un audzināšanas darba īstenošanai ir:
• radošums, inovācijas un jaunrade,
• vērtībizglītība, nacionālā identitāte un valstiskā apziņa,
• tradīcijas un kultūrvēsturiskais
mantojums,
• līdzdalība un sociālās prasmes,
• karjeras izvēle un izaugsme,
• pašizglītība un pašpilnveide,
• atbildība, uzņēmība, konkurētspēja un drošība.
Savukārt Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā (“Latvija 2030”)
saistībā ar interešu izglītību plānoti
šādi uzdevumi:
1) īstenot pasākumus interešu
izglītības un radošuma veicināšanai
sabiedrībā – radošuma nodrošināšana mācību procesā, starptautisku
konkursu organizēšana, labās prakses piemēru popularizēšana;
2) īstenot pilsoniskās līdzdalības
programmas – sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un skolēnu
vecākiem, ģimeni, skolēnu pašpārvalžu darbības attīstīšana, mācību

teātra māksla u. c.);
• tehniskās jaunrades (tehniskā
modelēšana, automodelisms, elektronika, video, foto u. c.);
• vides izglītības (mazpulki, gidi,
ekoloģija, floristika, vides pētnieki,
zooloģija, botānika u. c.);
• jaunatnes darba (skolēnu pašpārvaldes, jaunatnes klubi un interešu grupas, skauti un gaidas u. c.);
• sporta (sporta dejas, šahs un
dambrete, orientēšanās, tūrisms,
basketbols u. c.);
• citas (žurnālistika, estētikas
skola, stila mācība, svešvaloda, literārā jaunrade u. c.).
Interešu izglītības iestādēs,
centros un pulciņos ir iespēja attīstīt savas spējas, talantu un darīt to,

Siguldas “Sport2000”
pusmaratona rezultāti 6. lpp.

firmu pieredzes apmaiņa;
3) nodrošināt vecāku iesaistīšanos mācību procesā – vecāku izglītošana, metodiskais atbalsts vecāku
sabiedriskajām organizācijām, komunikācijas pilnveidošana.
2011./2012. mācību gadā galvenās valstī noteiktās prioritātes
audzināšanas darbā un interešu izglītībā ir:
1) sekmēt skolēnu nacionālās
un valstiskās identitātes, patriotisma
nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā;
2) veicināt skolēnu atbildību
un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot
cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo
attiecību kultūru;
3) aktualizēt skolēnu pašpārvalžu nozīme izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā;
4) rosināt skolēnus iesaistīties
labdarībā un brīvprātīgo kustībā,
veicinot paaudžu sadarbību un
vienotību sabiedrībā.

ko nedara visi. Varbūt tieši tā var
atrast savu dzīves aicinājumu, nemaz nerunājot par jauniem draugiem, kuriem ir līdzīgas intereses.
Informāciju par interešu izglītību var meklēt Valsts izglītības satura centra vietnē www.visc.gov.lv
sadaļā “interešu izglītība”, Siguldas
novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv
sadaļā “izglītība” vai Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē Skolas ielā 3, Siguldas novada
Jaunrades centrā, tālr. 67970932.
Sagatavoja Sandra Ķirule,
Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece
Turpinājums 4. – 5. lpp.

Jaunākie ID karšu
piedāvājumi 7. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Aktualitātes

Rīgas rajona slimnīcā atklāta ūdensdzemdību zāle ar
Latvijā pirmo profesionālo sertificēto dzemdību vannu

Oktobrī publicēts Biznesa augstskolas “Turība” Starptautiskās
tūrisma fakultātes lektora Aināra Brenča pētījums, kurā veikts
Latvijas pilsētu zīmolu vērtējums. Sigulda šajā pētījumā ieguvusi
4. vietu starp visām Latvijas pilsētām. Līderu topā iekļuvusi Rīga,
Ventspils un Jūrmala, savukārt 5. vietā atrodas Liepāja. Tai seko
Cēsis, Daugavpils, Valmiera, Jelgava un Kuldīga.

Vakar, 20. oktobrī, Siguldā,
Rīgas rajona slimnīcā, tika atklāta Latvijā pirmā profesionālā sertificētā dzemdību vanna.
Dzemdības ūdenī pēdējo gadu
laikā Latvijā kļūst arvien populārākas, un mediķi piekrīt, ka
ūdensdzemdībām piemīt vairākas
priekšrocības. Tomēr līdz šim
dzemdības ūdenī Latvijā notika
pielāgotās vannās un baseiniņos,
tādēļ ūdensdzemdību zāles atklāšana Latvijā ir unikāls notikums.

Pētījumā Latvijas pilsētas tika analizētas pēc vairākiem to zīmola aspektiem. Aptauju dati liecina, ka, pēc respondentu domām, Rīga, Ventspils un
Jūrmala ir labākās vietas dzīvošanai,
bet pilsētas, kurās vislabāk investēt, ir
Rīga, Ventspils un Liepāja. Savukārt
vietas, kuras iedzīvotāji vēlas apmeklēt, ir Ventspils, Rīga un Sigulda.
“Esam mērķtiecīgi strādājuši pie
tūrisma zīmola attīstības Siguldas
novadā. Izveidojot zīmolu “S!gulda
aizrauj”, tiek veicināta sadarbība ar
uzņēmējiem, kā arī popularizēts Siguldas vārds ārvalstīs, piedaloties
starptautiskās tūrisma izstādēs. Pētījuma rezultāti apliecina, ka divu gadu
laikā esam sasnieguši labus rezultātus,
bet priekšā vēl liels darbs, lai kļūtu
par Latvijas pilsētu zīmola līderi,”

uzskata Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pētījuma autors, analizējot iegūtos datus, norāda arī katras pilsētas
zīmola konkurētspējas līmeni, kas
tiek raksturots kā zīmola spēks un
iedalīts piecās grupās – ar ļoti lielu,
lielu, vidēju, vāju un ļoti vāju spēku.
Pēc šiem kritērijiem, Sigulda ierindojusies 2. vietā – tas nozīmē, ka
esam novads ar ļoti lielu un spēcīgu
zīmolu. 1. vietā ir Ventspils, trešajā –
Cēsis. Zīmolam “Rīga” tiek piedēvēts vidēja spēka zīmols.
Interesanti, ka Siguldas novads
tiek asociēts ar Turaidu, bet par
populārāko cilvēku Siguldas novadā tiek atzīts skeletonists, Vankūveras Olimpisko spēļu vicečempions Martins Dukurs.

“Pēdējos gados pasaulē mainās medicīniskā aprīkojuma tendences: iepriekš ļoti svarīgas bija
medicīniskā personāla ērtības, bet
pēdējos gados aprīkojums arvien
vairāk tiek orientēts uz pacientu
ērtībām un ergonomiskumu. Līdz
ar to arī šī – Latvijā pirmā profesionālā sertificētā dzemdību vanna,
kas ražota Šveicē, – veidota, ņemot
vērā akušieru pieredzi par drošību
dzemdību procesā un praksē pārbaudītām dzemdību atvieglošanas
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Siguldai – 4. vieta
Latvijas pilsētu zīmolu topā

Latvijā pirmā profesionālā sertificētā dzemdību vanna, kas ražota Šveicē.
metodēm, piemēram, dabisko palīgu – īpašo liānu un citām lietām,”
stāsta Valdis Siļķe, Rīgas rajona
slimnīcas galvenais ārsts.
Šā gada vasarā, pēc divu gadu
pārtraukuma, Rīgas rajona slimnīcā tika atjaunotas valsts apmaksātas fizioloģiskās dzemdības.

Iepriekš valsts pārtrauca dzemdību apmaksu veselības aprūpes
reformas dēļ. Tomēr slimnīcā
2010. gadā maksas dzemdībās pasaulē nāca 207 mazuļi. Tagad Rīgas
rajona slimnīca paplašina pakalpojumu klāstu, piedāvājot dzemdības
ūdenī.

Siltumapgādes uzņēmuma nodošana koncesijā
Siguldas pilsētā centralizēto siltumapgādi pašvaldības iestādēm,
iedzīvotājiem un organizācijām nodrošina SIA „Wesemann – Sigulda”,
kas ir meitas uzņēmums SIA „Wesemann”. Šis uzņēmums 2004.
gadā saskaņā ar Siguldas novada Domes lēmumu pārņēma koncesijā
pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu (PBU) „Siguldas siltums”.
Uzņēmumu koncesijā nodeva vairāku iemeslu dēļ: pašvaldības
uzņēmumam bija 146 tūkstoši latu
iedzīvotāju parāds, gandrīz pusmiljons latu parāds kreditoriem, tostarp
“Latvijas Gāzei” un Valsts kasei, kā arī
bija nepieciešamas vairāk nekā divu
miljonu latu investīcijas siltumtrašu
atjaunošanā. Siltumtrases garums bija
17 kilometri, kurās siltuma zudumi
tolaik bija 32,5 %. Finansiālās problēmas bija tik lielas, ka uzņēmums
nevarēja iegādāties šķeldu, lai uzsāktu
apkures sezonu. Pastāvēja drauds Siguldas novada iedzīvotājus atstāt bez
apkures.
“Uzskatu, ka siltumapgādes uzņēmuma nodošana koncesijā bija
pareizs lēmums, jo divu miljonu latu
investīcijas atrast pašvaldības budžetā
bija neiespējami, turklāt tas būtu jādara uz visu nodokļu maksātāju rēķina,
arī to, kuri nekad nav izmantojuši
siltumapgādes pakalpojumus, jo dzīvo privātmājās vai lauku teritorijās.
Aprēķini liecina, ka Siguldas novadā
tikai 35 % mājsaimniecību saņem
centralizēto siltumapgādes pakalpojumu,” stāsta Siguldas novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
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Nodošanas koncesijā
galvenie nosacījumi

2004. gadā, kad pašvaldības uzņēmums tika nodots koncesijā, pārņemšanas līguma nosacījumi paredzēja:
1) izmantojot koncesijas resursus, sniegt siltumenerģijas ražošanas
un siltumapgādes pakalpojumus Siguldas novada teritorijā;
2) uzņemties pilnu atbildību par
koncesijā nododamo pakalpojumu
sniegšanas tiesības realizēšanas nodrošināšanu, koncesijas resursu saglabāšanu, pilnu atbildību par koncesijas resursu sastāva uzturēšanu
nepieciešamajā tehniskajā stāvoklī;
3) investēt Siguldas novada teritorijā esošās siltumapgādes saimniecības modernizācijā 2,3 miljonus latu.
Lai nodotu koncesijā siltumapgādes uzņēmumu, Siguldas novada
Dome izstrādāja saistošus līguma
noteikumus, kuri paredzēja, ka uzņēmums nedrīkst nepamatoti celt
tarifus, ka nepieciešams investēt
vismaz 2,3 miljonu latu apmērā, modernizējot katlu mājas un siltumtrases, ko SIA “Wesemann – Sigulda”
veiksmīgi ir izdarījis.
Lai SIA “Wesemann – Sigulda”

uzņēmumu pārņemtu bez iedzīvotāju
parādsaistībām, tās Siguldas novada
Dome pārņēma savā bilancē. Siguldas
novada pašvaldības galvenās grāmatvedes vietniece Aija Ozoliņa apkopojusi datus, kas liecina, ka parādsaistības
tika pārņemtas no 624 mājsaimniecībām par kopējo summu 146 tūkstoši
latu. No tiem atgūti 92 374 lati, bet
apmēram 200 mājsaimniecību joprojām ir parādā, tāpēc parādu atgūšana
ar pašvaldības pieejamiem resursiem
notiek joprojām.

SIA “Wesemann – Sigulda”
investīcijas un tarifi

Dati uz 2010. gadu liecina, ka ar
SIA “Wesemann” pieejamiem kredītresursiem un investoru finansējumu
siltumtrašu modernizācijā ieguldīti
2,27 miljoni latu, likvidējot četrcauruļu
sistēmu, samazinot siltumtrašu garumu līdz 11 kilometriem, kā arī izveidojot jaunu siltumtrasi 1,7 kilometru garumā, lai pieslēgtu jaunus patērētājus.
Siltuma zudums samazināts no 32,5 %
līdz 21 % (vidējais siltuma zudums
Latvijā – 22 %), nomainot siltumtrases
dzīvojamos kvartālos un izveidojot astoņus lokālos energoapgādes objektus.
Šobrīd par kurināmo tiek izmantoti 75 % videi draudzīgs kurināmais –
šķelda un 25 % – dabas gāze.
Šogad SIA “Wesemann”, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ir veicis

centralizētās siltumapgādes tīklu
rekonstrukciju, investējot gandrīz
530 tūkstošus latu. Siguldas novada
būvvalde 2011. gada 29. septembrī apstiprinājusi, ka ir rekonstruēta
2096 metru gara siltumtrase. Kā pastāstīja SIA “Wesemann” valdes loceklis Ivars Paurs, plānots, ka tas ļaus
samazināt siltuma zudumu trasē līdz
pat 18 %. Tomēr, kā apgalvo siltumapgādes eksperti, siltumtrases rekonstrukcija diemžēl neizslēgs tā saucamo
“siltumtrases zaļumošanu”, jo siltumtrase jebkurā gadījumā ir siltāka nekā
sasalusī zeme un uz maģistrālajām
siltumtrasēm, kuras pārvada ļoti lielu
siltuma apjomu, ir iespējams, ka kūst
sniegs un zaļo zāle. Tā notiek visā pasaulē, apgalvo siltumapgādes eksperti.
SIA “Wesemann – Sigulda” darbību uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu
regulators un Siguldas novada pašvaldības Koncesiju uzraudzības komisija,
kuras sastāvā ir jurists, kurš piedalījās
Koncesiju likuma izstrādē, Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociācijas
valdes locekļi, Finanšu ministrijas pārstāvis, kā arī pašvaldības izpilddirektore.
Siltuma tarifu veido divu veidu
izmaksas: ražošanas un pārvades izmaksas. Ražošanas izmaksas veido
kurināmais, šķelda, gāze, elektroenerģija, administrācijas izdevumi,
iekārtu amortizācija, remontdarbi
u.c., kas sastāda 79 % no kopējām izmaksām. Pārvades izmaksās ietilpst:

siltuma zudumi, nolietojums, remontdarbi, remontmateriāli un darba
samaksa, kas veido 21 % izmaksas.
Jāpiebilst, ka siltuma zudumu apmēru
nosaka tas, cik garš ir trases garums uz
pakalpojuma saņēmēju skaita, kā arī
siltumtrases tehniskais stāvoklis.
“Lai kontrolētu tarifu pamatotību, Siguldas novada Dome regulāri
pasūta siltumapgādes uzņēmuma
auditu. 2009. gadā SIA “Wesemann –
Sigulda” darbību izvērtēja Latvijā
vadoša tarifu eksperte no SIA “Datakom”, pērn auditu veica Sabiedrisko
pakalpojumu regulators, kurš apstiprināja arī pagājušā gada tarifu –
Ls 46,33. Līdz šim auditori vienmēr
norādījuši, ka tarifs ir pamatots. Drīzumā tiks uzsākts kārtējais audits par
2011. gadu,” skaidro Siguldas novada
pašvaldības izpilddirektore Inese Zīle,
kura ir arī Koncesiju uzraudzības komisijas vadītāja.
Šogad SIA “Wesemann – Sigulda”
garantējis saviem klientiem, ka tarifi
par siltumapgādes pakalpojumiem netiks palielināti, kaut arī paaugstinājušās
piegādes izmaksas – pacelts akcīzes nodoklis, palielinājusies elektroenerģijas,
dīzeļdegvielas un šķeldas cena, kā arī
darbaspēka izmaksas.
Jāpiebilst, ka ir vairākas pašvaldības Latvijā, kurās siltuma piegādes tarifs ir lielāks, piemēram, Cēsīs, Ķegumā, Liepājā, Jūrmalā un
citos novados.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. oktobris, 2011
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Aktualitātes

Novada maznodrošinātie var saņemt
elektrības norēķinu kartes

Nākamgad Siguldā tiks
uzstādīts “Laimas” pulkstenis

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests (SD) turpina elektrības
norēķinu karšu izsniegšanu, kuras tika
pieņemtas no Latvijas Pašvaldību savienības kā dāvinājums. Katras dāvanu kartes nominālvērtība ir 37,15 lati.
Elektrības norēķinu kartes tiek izsniegtas Siguldas novada GMI pabalstu saņēmēju mājsaimniecībām,
trūcīgo ģimeņu mājsaimniecībām
un maznodrošinātajām mājsaimniecībām. No 1. jūnija elektrības norēķinu
kartes 500 kWh atkārtoti otro reizi
var saņemt Siguldas novada trūcīgo
ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības, ja pirmo dāvanu karti tās saņēmušas līdz 2011. gada 31. martam.

FOTO: no A. Bisenieka projekta vizualizācijas

“Laimas” pulkstenis Siguldā 2012. gada
vasarā tiks uzstādīts pie rekonstruētās
Siguldas dzelzceļa stacijas, atjaunotajā
un labiekārtotā stacijas laukumā.

Ir pabeigts darbs pie “Laimas” pulksteņa izveides Mīlestības pilsētai Siguldai un jau nākamajā vasarā pie rekonstruētās
dzelzceļa stacijas ēkas, atjaunotajā stacijas laukumā tiks uzstādīts oriģināls “Laimas” pulkstenis, kas rādīs arī saules laiku.
Arhitekts Armands Bisenieks
stāsta, ka stacijas laukums pēc

rekonstrukcijas tiks veidots kā
franču dārzs. ““Laimas” pulkstenis klasiskajā variantā neharmonēja ar mūsu izvirzīto ideju, tāpēc
radījām romantiskāku variantu –
slīpumā pret zemes virsmu, kas
atbilst mūsu zemes platuma grādiem, lai “Laimas” pulkstenis var
rādīt arī saules laiku,” rezumē
A. Bisenieks.
“Laimas” pulkstenis Siguldā

tiks uzstādīts par a/s “Laimas” finanšu līdzekļiem, jo 2010. gada
augustā LNT tiešraidē noslēdzās
akciju sabiedrības “Laimas” un
LNT raidījuma “Tautas balss” rīkotais konkurss, kurā tika noskaidrota labākā tikšanās vieta ārpus Rīgas – Mīlestības pilsēta, kurā tiks
uzstādīts “Laimas” pulkstenis. Par
uzvarētāju pēc skatītāju telefonbalsojuma kļuva Sigulda.

bija pareizs lēmums
Darbs ar parādu piedziņu

Jaunākie dati liecina, ka Siguldas
novadā ir tikai divas daudzdzīvokļu
mājas, kuras par siltumapgādes pakalpojumiem norēķinājušās 100%. Pārējām mājām ir lielāks vai mazāks parāds.
Likumā noteikts, ka katrs daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks ir
līdzatbildīgs par rēķinu apmaksu, jo
siltumapgāde notiek pa koplietojamo
īpašumu. SIA “Wesemann – Sigulda”
informē, ka šobrīd iedzīvotāju parāds
sasniedzis apmēram 260 tūkstošus latu
un viņi uzskata, ka lielākoties nemaksātāji ir tie, kuri varētu atļauties samaksāt. “Diemžēl parādā ir arī tie dzīvokļi,
kuru īpašnieki izbraukuši no valsts, un
pakalpojuma sniedzējs nespēj komunicēt ar šo dzīvokļu īpašniekiem. Vēl
viena kategorija nemaksātāju ir bankas, kuras pārņem dzīvokļus pēc nenomaksātiem kredīta maksājumiem.
Diemžēl arī šīs iestādes par komunālajiem pakalpojumiem nenorēķinās,
līdz ar to mājas parāds pieaug,” stāsta
Jānis Zilvers, turpinot: “Es cilvēcīgi
saprotu tos, kuri godprātīgi apmaksā
rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, un aicinu iedzīvotājus saukt
māju kopsapulces, lemt par iespējamo
parāda dzēšanas kārtību, vienojoties ar
kaimiņiem. Arī namu apsaimniekotāju pienākums ir sadarboties ar SIA
“Wesemann – Sigulda” un rūpēties par
parādu piedziņu.”
Jāpiebilst, ka tiem dzīvokļu īpašRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. oktobris, 2011

niekiem, kuri patvaļīgi atslēgušies
no koplietojamās siltumapgādes un
sabojājuši kopīpašuma mantu (siltuma apgādes, kanalizācijas un ūdenspiegādes sistēmas dzīvokļos ir mājas
kopīpašums), lai ierīkotu citu apkures
veidu, piemēram, kamīnu, parāds par
komunālajiem pakalpojumiem netiek dzēsts un ar katru apkures sezonu
tikai palielinās, turklāt administratīvā
soda samaksāšana šajā gadījumā viņus neatbrīvo no parāda saistībām,
kā arī nelegalizē atslēgumu.
SIA “Wesemann – Sigulda” valdes
locekle Oksana Careva pastāstīja, ka
tiem dzīvokļu īpašniekiem, ar kuriem
nevarēs panākt vienošanos par parāda
nomaksu, tiks iesniegta prasība tiesā
par parādu piedziņu, pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, lieta tiks nodota
tiesu izpildītājam. “Šī gada septembrī
uzsākti 50 tiesvedības procesi par parādu piedziņu, bet kopumā pusotra
gada laikā iesniegtas 140 tiesvedības
lietas. Darbs pie parādu piedziņas tiks
turpināts,” stāsta O. Careva.

Dzīvokļu īpašnieku atbildība

Siguldas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus būt atbildīgiem pret sava
īpašuma siltināšanu ar kompleksiem
pasākumiem, jo viena dzīvokļa siltināšana konkrētā dzīvokļa maksājumus nesamazinās. Siltumapgāde ir
pakalpojums, ko visi dzīvokļi saņem
vienlīdz lielā daudzumā, un tas tiek

izdalīts pēc kopējā patēriņa, līdz ar to,
ja visi daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
īpašnieki nolems siltināt māju, kāpņutelpas, jumtu un pagrabu, tikai tā tiks
uzlabota energoefektivitāte un siltuma zudums samazināsies, ievērojami
samazinot arī rēķinus par siltumu.
“Es aicinu namu apsaimniekotājus,
sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem,
veikt energoefektivitātes testus ziemā,
lai varētu noteikt, kādas ir problēmas
ar siltuma zudumu konkrētai mājai,
un tās risināt vasarā, plānojot kopējos
izdevumus,” stāsta J. Zilvers.
Pētījums liecina, ka tās mājas, kuras ir kvalitatīvi uzbūvētas vai siltinātas, par siltumu maksā krietni mazāk.
Piemēram, aukstākajā ziemas mēnesī – janvārī – L. Paegles ielas 7a un
P. Brieža ielas 93b mājas iedzīvotājiem
par siltumu jāmaksā mazliet vairāk
nekā lats par kvadrātmetru, tajā pašā
laikā Dārza ielas 6, Strēlnieku ielas 7 un
Lakstīgalas 11c iedzīvotāji par siltumu
maksā 2–2,5 latus par kvadrātmetru.
“Līdz ar to likumsakarīgi, ka tām mājām, kurās ir vislielākais siltuma patēriņš uz kvadrātmetru, ir arī lielākie parādi,” secina priekšsēdētāja vietnieks.
Šobrīd ir pieejami Eiropas Savienības finanšu instrumentu resursi, ko piesaistīt māju siltināšanai,
diemžēl Siguldā šo naudu izmantojušas vien sešas mājas. Taisnības
labad gan jāpiebilst, ka procentuāli
Rīgas pilsētai, Siguldas novada ie-

SD darbinieki aicina pievērst uzmanību kartes izsniegšanas nosacījumu
izmaiņām: turpmāk izsniegto “Latvenergo” norēķinu karti drīkst attiecināt uz elektrības piegādes līgumu,
kas slēgts par adresi, kurā dzīvo kartes
saņēmējs, kaut arī tas ir slēgts ar citu
privātpersonu. Ja adresē iepriekš ir
dzīvojusi trūcīga mājsaimniecība, bet
jaunie iemītnieki arī ir trūcīgi, karti var
saņemt arī šī jaunā mājsaimniecība,
kaut gan adresē iepriekš saimniekojusī ģimene jau ir saņēmusi karti šīs
adreses līguma numuram. Noteicošais
dāvinājuma saņemšanai ir nevis līguma numurs un adrese, bet dāvinājuma
saņēmēja mājsaimniecība.

Pašvaldības policija ziņo par atrastiem
nesprāgušiem lādiņiem Siguldas novadā
Oktobrī Siguldas novada Pašvaldības policija saņēma izsaukumus uz
“Pandām”, kazkopības saimniecību
“Lielgrodes” un “Vecpakaušiem”
Siguldas novadā, kur rakšanas laikā
vairākās dienās tika atrasti apmēram
30 nesprāguši Otrā pasaules kara
lādiņi. Lādiņi bija sprādzienbīstami,
un tos neitralizēja Nacionālo bruņo-

to spēku sapieri.
Siguldas novada Pašvaldības
policija aicina iedzīvotājus būt
uzmanīgiem un par jebkuriem
atrastajiem aizdomīgajiem priekšmetiem nekavējoties informēt Pašvaldības policiju un nebaidīties, ka
izsaukums var būt nepamatots, ja
tas izrādīsies kaut kas cits.

dzīvotāju aktivitāte ir līdzīga.
“Siguldas Būvmeistars” valdes
priekšsēdētājs Jānis Libkovskis uzskata, ka lielākie ieguldījumi jāveic
māju siltināšanā un energoefektivitātes celšanā, jo tikai tādējādi tiks
ieekonomēts uz siltuma rēķiniem.
“Uzskatu, ka SIA “Wesemann – Sigulda” piedāvātais pakalpojums ir
kvalitatīvs un nebūt ne pats dārgākais, un to izmantojam arī savos jaunajos projektos,” stāsta J. Libkovskis.

kurināmais, katla tips un paredzētā
jauda, dūmeņa augstums un diametrs,
katlumājas darbības laiks gadā);
7) tehniski ekonomiskais pamatojums lokālā siltuma avota izbūvei, norādot projekta atmaksāšanās periodu,
lokālā siltuma avota izbūvei nepieciešamās finanšu garantijas.
“Daudzdzīvokļu māju īpašnieki
kopsapulcē var lemt par visas mājas
atslēgšanu no kopējā siltumapgādes
tīkla, ierīkojot savu apkures katlu.
Lai to izdarītu, Siguldas novada pašvaldībā jāiesniedz iepriekšminētie
dokumenti. Esam saņēmuši daudzus
iesniegumus par vēlmi atslēgt individuālus dzīvokļus no centralizētās
apkures sistēmas, tomēr likums to
neparedz, jo dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju sistēma ir kopīpašums,” stāsta Siguldas novada Domes
izpilddirektore Inese Zīle.
Aprēķini un izdevumu pamatotība tomēr liecina, ka lietderīgāk
ir siltināt māju un rūpēties par tās
sakārtošanu ilgtermiņā, nevis ieguldīt naudu apkures sistēmas maiņā
un turpināt sildīt gaisu, nelabvēlīgi
ietekmējot arī apkārtējo vidi. “Mūsu
māju stāvoklis arvien pasliktinās, tāpēc es aicinu novadniekus rūpēties
par māju siltumizolāciju un energoefektivitāti, jo tikai tā būs iespējams
samazināt siltumapgādes pakalpojuma rēķinus, kuri, skatoties pēc pasaules pieredzes, tikai palielināsies,”
par savu īpašumu aicina rūpēties
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.

Alternatīvas apkures iespējas

Saskaņā ar 2004. gada 30. jūnija
lēmumu “Siguldas novada siltumapgādes attīstības plāna apstiprināšana”
ir noteikts, ka ēku un būvju kompleksu atslēgšanai no centralizētās apkures
sistēmas Siltumapgādes jautājumu
komisijai nepieciešams iesniegt šādus
dokumentus:
1) centralizētās siltumapgādes
uzņēmuma izziņa par nokārtotām
parādsaistībām par iepriekš piegādāto
siltumenerģiju;
2) licencēta siltumenerģijas piegādātāja sagatavotais un izsniegtais
siltumtīklu situācijas plāns;
3) akts par siltumtīklu piederību
robežu noteikšanu un shēma;
4) siltumtīklu īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments;
5) objekta atslēgšanas no centralizētās sistēmas gadījuma – licencēta
auditora slēdziens par siltumtīklu tehnisko stāvokli un vērtību;
6) informācija par apkārtējās vides
piesārņojuma novēršanu (izmantotais
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Izglītība

Siguldas novadā piedāvātās interešu izglītības programmas 2011./2012. mācību gadā

Siguldas novada Jaunrades centrs, tālr. 67971840
Foto klubs.
Mērķauditorija: vidusskolas vecuma jaunieši
Pērlīšu māksla.
Mērķauditorija: pamatskolas vecuma un
vecāki jaunieši
Leļļu teātris “Lāčuks”.
Mērķauditorija: pamatskolas vecuma bērni
un jaunieši
Pulciņš “Dari, Tu to vari”.
Mērķauditorija: pamatskolas vecuma bērni
un jaunieši
Keramikas pulciņš “Pika”.
Mērķauditorija: pamatskolas vecuma bērni
un jaunieši
Bērnu harmoniskas attīstības pulciņš
“Kastanītis”.
Mērķauditorija: pirmsskolas vecuma bērni
vecumā no 2 līdz 4 gadiem un 5–6 gadus
veci bērni.
Maksa: Ls 20 mēnesī

Agita Zālīte

Angļu valodas pulciņš.
Mērķauditorija: 6–7 gadus veci bērni

Vija Zita Ozola

Larisa Speļģe
Vija Zita Ozola

Siguldas novada Jaunrades centrā, 1. stāvā, “Kastanīša”
telpās, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00

Baiba Kupča

Siguldas novada Jaunrades centrā, 2. stāvā,
“Ideju alas” telpās, piektdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00

Baiba Kupča
Vija Zita Ozola,
Līga Rumba,
Aija Zvaigznīte,
Inga Liepiņa

Deju studija “Mēness”.
Sanita Vijupe
Mērķauditorija: bērni un jaunieši vecumā no
4 – 18 gadiem.
Maksa: Ls 5 par tērpu un aksesuāru iegādi,
meistarklašu organizāciju
Dzīvnieku draugu un ekoloģijas pulciņš. Dzintra Rūtenberga
Mērķauditorija: pamatskolas vecuma un
vecāki bērni un jaunieši
Basketbols meitenēm.
Ance Zariņa
Mērķauditorija: 1.–10. klašu meitenes
Alfrēda modelistu skola.
Mērķauditorija: 5.–9. klašu skolēni

Siguldas novada Jaunrades centrā pirmdienās
no plkst. 18.15 līdz 20.30, 2. stāvā, mākslu telpā
Siguldas novada Jaunrades centrā otrdienās, ceturtdienās
no plkst. 15.00 līdz 17.00, 2. stāvā, mākslu telpā

Alfrēds Dubaņevičs

Tehnoloģiju studija.
Studija plāno uzsākt darbu mācību gada vidū
Vija Brikmane
Mazpulks.
Mērķauditorija: pamatskolas vecuma un
vecāki skolēni

Siguldas novada Jaunrades centrā, 2. stāvā, mākslu telpā,
trešdienās no plkst. 13.30 līdz 16.30
Siguldas novada Jaunrades centrā, “Kastanīša” nodarbību
telpās.
No novembra plānots atvērt papildu grupu.
Nodarbību laiks no plkst. 14. līdz 17.00 pirmdienās,
trešdienās, ceturtdienās.
Uzziņas pa tālruni 26593753
(pirmsskolas grupu vadītāja Maruta Mitrevica)
Siguldas novada Jaunrades centrā, “Kastanīša” nodarbību
telpās, otrdienās no plkst. 12.00 līdz 13.00, ceturtdienās
no plkst. 13.00 līdz 14.00.
Siguldas pilsētas kultūras namā otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 16.30 līdz 17.45 (7 līdz 12 g. v.) un (12 līdz 18 g. v.)
un no plkst. 18.00 līdz 18.45 (4 līdz 7 g. v.).
Allažu tautas namā piektdienās no plkst. 15.00 līdz 16.30
(7 līdz 12 g. v. un 12 līdz 16 g. v.)
Siguldas novada Jaunrades centrā, 2. stāvā, nodarbību
telpās “Ideju ala”, otrdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta zālē piektdienās no
plkst. 16.00 līdz 18.00.
Siguldas 1. pamatskolas sporta zālē trešdienās no plkst.
16.00 līdz 17.00
Siguldas novada Jaunrades centrā, 1. stāvā, amatmācības
telpās, piektdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00, sestdienās
no plkst. 9.00 līdz 12.00
Siguldas novada Jaunrades centrā, 2. stāvā, “Rotari”
kluba telpās
Siguldas novada Jaunrades centrā, 2. stāvā, “Ideju alas”
telpās un mākslu telpā, ceturtdienās
no plkst. 15.00 līdz 17.30

* Pieteikties iespējams pie pulciņu skolotājiem nodarbību laikā.

Allažu pamatskola, tālr. 67970949
Tautas dejas.
Mērķauditorija: pamatskolas skolēni

Basketbols.
Mērķauditorija: pamatskolas skolēni

Agnija Labrence

Vizuālās mākslas pulciņš.
Mērķauditorija: 2.–9. klašu skolēni
Amatniecības pulciņš.
Mērķauditorija: 4.–9. klašu skolēni
Keramika.
Mērķauditorija: pamatskolas skolēni

Ivita Vītola-Volka

1.–3. klašu skolēniem otrdien, ceturtdien no plkst. 12.25
līdz 13.30 un piektdien no plkst. 13.30 līdz 14.05.
4.–5. klašu skolēniem otrdien, ceturtdien no plkst. 13.30
līdz 14.30 un piektdien no plkst. 14.05 līdz 15.00.
6.–9. klašu skolēniem otrdien, ceturtdien no plkst. 14.30
līdz 16.30 un piektdien no plkst. 15.00 līdz 16.00
Pirmdien no plkst. 12.35 līdz 13.20 1.–3. klašu skolēniem.
Piektdien no plkst. 13.25 līdz 14.55 4.–5. klašu
skolēniem.
Piektdien no plkst. 14.25 līdz 15.25 5.–6. klašu
skolēniem.
Pirmdien no plkst. 14.40 līdz 15.15 7.–9. klašu skolēniem
Pirmdien no plkst. 14.05 līdz 14.45 un trešdien no
plkst. 14.50 līdz 16.50 Allažu sporta centrā 5.–9. klašu
skolēniem.
Trešdien no plkst. 14.10 līdz 14.50 Allažu sporta centrā
1.–4. klašu skolēni
Otrdien no plkst. 14.55 līdz 16.35

Modris Balodis

Otrdien no plkst. 13.50 līdz 15.30

Aija Lubgane

Jaunsargi

Jānis Tauriņš

Trešdien no plkst. 12.35 līdz 13.25, otrdien no plkst. 13.25
līdz 14.25 1.–2. klašu skolēniem.
Trešdien no plkst. 13.25 līdz 14.10 3.–4. klašu skolēniem.
Trešdien no plkst. 14.15 līdz 15.00 5.–9. klašu skolēniem
Piektdien no plkst. 16.00 līdz 17.30

Vokālais ansamblis.
Mērķauditorija: pamatskolas skolēni

Ilona Šime

Inguna Kalviša

Siguldas Valsts ģimnāzija, tālr. 67971461
Deju kolektīvs “Vizbulīte”.
Mērķauditorija: 7.–12. klašu skolēni

Indra Ozoliņa,
koncertmeistare
Inga Liepiņa

Jauniešu koris “Atvars”.
Mērķauditorija: SVĢ 9.–12. klašu skolēni un
absolventi vecumā līdz 24 gadiem

Jānis Baltiņš,
koncertmeistare
Viola Lepiksone

Pūtēju orķestris “Sudrabskaņa”.
Mērķauditorija: SVĢ 7.–12. klašu skolēni
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Andris Muižnieks

SVĢ deju zālē pirmdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30 un
trešdienās , piektdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30 (10.–12. klases).
Otrdien no plkst. 17.00 līdz 18.30 un ceturtdienās no plkst.
17.00 līdz 18.30 (7.–9. klases)
SVĢ mūzikas kabinets, aktu zāle otrdienās, ceturtdienas no
plkst. 18.30 līdz 21.00

Pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 15.30 un 18.00 līdz 19.45,
otrdienās no plkst. 13.30 līdz 14.30,
trešdienās no plkst. 13.30 līdz 16.00 un 17.30 līdz 19.45,
ceturtdienās no plkst. 13.30 līdz 14.30,
piektdienās no plkst. 13.30 līdz 14.30

Volejbola pulciņš.
Mērķauditorija: SVĢ 7.–12. klašu skolēni

Normunds Šulte

Skolas sporta zālē pirmdienās no plkst. 16.30 līdz 18.00 un
trešdienās no plkst. 16.30 līdz 18.00 (7.–9. klašu meitenes).
Pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 un otrdienās
no plkst. 18.00–20.00 (7.–9. klašu zēni).
Otrdienās no plkst. 16.30 līdz 18.00 un ceturtdienās
no plkst. 18.00 līdz 20.00 (10.–12. klašu meitenes).
Otrdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 un piektdienās
no plkst. 18.00 līdz 20.00 (10.–12. klašu zēni)

Mores pamatskola, tālr. 64147217
Mūzikas pulciņš “Dziesmu vācelīte”.
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības grupas
un 1.–5. klases skolēni
Dramatiskais pulciņš.
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības grupas
un 1.–7. klases skolēni
Tautisko deju pulciņš.
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības grupas
un 1.–7. klases skolēni
Sporta pulciņš.
Mērķauditorija: 4.–9. klases skolēni
Kokapstrādes pulciņš.
Mērķauditorija: 1.–8. klases skolēni

Maija Ādamsone

Otrdienās no plkst. 14.30 līdz 15.10 un trešdienās
no plkst. 14.00 līdz 14.40

Ruta Teterovska

Ceturtdienās no plkst. 15.00

Sintija Laizāne

Pirmdienās no plkst. 13.55 līdz 15.25, otrdienās
no plkst. 8.30 līdz 9.10, trešdienās no plkst. 14.45 līdz 15.25

Ivo Alksnis

Mores pagasta kultūras namā ceturtdienās
no plkst. 13.55 līdz 15.25
Ceturtdienās no plkst. 15.00

Guntis Rozītis

Siguldas 1. pamatskola, tālr. 67973268
Koris
Ansamblis.
Mērķauditorija: 1.–4. klašu skolēni
Koris.
Mērķauditorija: 2.–4. klašu skolēniem
Meiteņu ansamblis.
Mērķauditorija: 5.–8. klašu meitenes
Zēnu koris.
Mērķauditorija: 3.–6. klašu zēniem
Meiteņu koris.
Mērķauditorija:5.–9. klašu meitenes
Vizuālā māksla.
Mērķauditorija: 1.–6. klašu skolēniem
Tautas deju kolektīvs “Purenīte”.
Mērķauditorija: pamatskolas skolēni
Mājturība.
Mērķauditorija: 5.–7. klašu skolēniem
Sporta spēles.
Mērķauditorija: 5.–9. klašu skolēni
Tautas bumba.
Mērķauditorija: 3.–5. klašu skolēni
Aerobika.
Mērķauditorija: 2.–9. klašu skolēni

Inga Jansone
Inga Jansone
Inga Jansone
Evija Kupavska

Ceturtdienās no plkst. 11.45
Siguldas 1. pamatskolas 215. kabinetā ceturtdienās
no plkst. 12.45 un piektdienās no plkst. 13.35
Piektdienās no plkst. 12.45

Evija Kupavska

Siguldas 1. pamatskolas 221. kabinetā trešdienās
no plkst. 14.20 un ceturtdienās no plkst. 14.20
Trešdienās un piektdienās no plkst. 8.10

Evija Kupavska

Pirmdienās no plkst. 8.10 un trešdienās no plkst. 13.35

Velta Jurjāne

Ina Belinska

Siguldas 1. pamatskolas 209. kabinetā ceturtdienās
no plkst. 14.20
Pirmdienās no plkst. 12.45 līdz 17.30, otrdienās no plkst.
12.45 līdz 16.30 un trešdienās no plkst. 11.55 līdz 17.30
Siguldas 1. pamatskolas 105. kabinetā otrdienās
no plkst. 15.00 un ceturtdienās no plkst. 14.20
Otrdienās no plkst. 15.00 un ceturtdienās no plkst. 15.00

Diāna Meirāne

Pirmdienās no plkst. 15.00

Diāna Meirāne

Vingrošanas zālē trešdienās no plkst. 14.00 un ceturtdienās
no plkst. 12.30

Dzintra Fogele
Aiva Indriksone

Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”, tālr. 67971578, mob. tālr. 22005612
Deju studija.
Mērķauditorija: 3–7 gadus veci bērni.
Maksa: Ls 12 mēnesī
Deju studija.
Mērķauditorija: 10–18 gadus veci bērni.
Maksa: Ls 12 mēnesī
Baleta studija.
Mērķauditorija: bērni vecumā no 7 gadiem
Vispusīgas attīstības studija.
Mērķauditorija: 6–10 gadus veci bērni

Lilita Jansone

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00
(3–4 gadi) un no plkst. 19.00 līdz 20.00 (5–7gadi)

Guna Mangusa

Siguldas pilsētas kultūras namā trešdienās no plkst.
18.00 līdz 19.30 un piektdienās no plkst. 18.15 līdz 19.30

Guna Mangusa

Siguldas pilsētas kultūras namā trešdienās no plkst.
17.10 līdz 18.00 un piektdienās no plkst. 17.15 līdz 18.15
1. grupa trešdienās no plkst. 15.00 – teātris, no plkst.
16.00 – deja un piektdienās no plkst. 13.00 – mūzika,
no plkst. 13.40 – māksla.
2. grupa trešdienās no plkst. 15.20 – mūzika, no plkst.
16.00 – māksla un piektdienās no plkst. 15.00 – teātris,
no plkst. 16.00 – deja.
3. grupa trešdienās no plkst. 17.20 – māksla, no plkst.
18.20 – mūzika un ceturtdienās no plkst. 14.00 – deja,
no plkst. 15.00 – teātris.
4. grupa ceturtdienās no plkst. 13.00 – ritmika, no plkst. 14.00 –
māksla, no plkst. 15.00 – deja, no plkst. 16.00 – teātris
“Baltajā Flīģelī” un Siguldas pilsētas kultūras namā
trešdienās no plkst. 16.15 līdz 18.45 un piektdienās no
plkst. 16.00 līdz 18.15
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00

Guna Mangusa,
Ārija Liepiņa,
Eva Brempele,
Larisa Surikova,
Daina Samta

Teātra studija.
Ārija Liepiņa
Mērķauditorija: 10–18 gadus veci jaunieši.
Maksa: Ls 5 mēnesī
Maxi dizaina un mākslas studija.
Agita Zālīte
Mērķauditorija: 14–25 gadus veci jaunieši.
Maksa: Ls 12 mēnesī
Koris. Mērķauditorija: 10–18 gadus veci jaunieši Jānis Baltiņš
Mini studija mākslā.
Mērķauditorija: 4–6 gadus veci bērni.
Maksa: Ls 12 mēnesī
Mini studija mūzikā.
Mērķauditorija: 4–7 gadus veci bērni
Instrumenta spēle, dziedāšana.
Mērķauditorija: jaunieši un pieaugušie
Orff studija.
Mērķauditorija: 3–7 gadus veci bērni.
Maksa: Ls 15 mēnesī
Pūtēju orķestris “Sudrabskaņa”.
Mērķauditorija: 8–25 gadus veci jaunieši
Siguldas Jauniešu kamerorķestris.
Mērķauditorija: 8–25 gadus veci jaunieši

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz 18.00

Dace Viļumsone

Pirmdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 un trešdienās,
piektdienās no plkst. 13.30 līdz 14.30

Tiek precizēts

Pēc vienošanās

Pēc izvēles,
Solveiga Vītoliņa
Liene Circene

Pēc vienošanās

Andris Muižnieks
Pēteris Plūme

Pirmdienās no plkst. 17.15 līdz 18.15 (3 gadi), piektdienās
no plkst. 17.15 līdz 18.15 (4–5 gadi), otrdienās
no plkst. 17.10 līdz 18.10 (6–7 gadi)
Otrdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 un trešdienās
no plkst. 17.15 līdz 19.15
Pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 un trešdienās
no plkst. 17.15 līdz 19.15

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. oktobris, 2011
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Izglītība
Siguldas novadā piedāvātās
interešu izglītības programmas
2011./2012. mācību gadā
Siguldas Sporta skola, tālr. 22022898
Vispārējā fiziskā sagatavotība.
Mērķauditorija: Siguldas novada
skolu 1.–4. klašu skolēni. Maksa:
līdzmaksa par baseina apmeklējumu
Vispārējā fiziskā sagatavotība.
Mērķauditorija: bērnudārza “Ābelīte”
audzēkņi
Vispārējā fiziskā sagatavotība.
Mērķauditorija: bērnudārza “Saulīte”
5–6 gadu veci bērni

Agris Lelis,
Siguldas Sporta skola, pirmdienās,
Andra Fridrihsone piektdienās no plkst. 13.55 līdz 14.55.
No 1. novembra trešdienās nodarbība
Inčukalna peldbaseinā. Laiks tiks precizēts
Silvija Ozoliņa
Bērnudārzā “Ābelīte” pirmdienās un
trešdienās no plkst. 8.30 līdz 10.00
Linda Alksne

Bērnudārzā “Saulīte” trešdienās un
piektdienās no plkst. 15.10

Vispārējā fiziskā sagatavotība.
Mērķauditorija: bērnudārza
“Pīlādzītis” audzēkņi

Mārīte Konrāde

Bērnudārzā “Pīlādzītis” pirmdienās
no plkst. 11.30 līdz 12.30 un trešdienās
no plkst. 15.00 līdz 16.00

Siguldas pilsētas vidusskola, tālr. 67972419
Vizuālā māksla.
Mērķauditorija:
1.–4. klašu audzēkņi

Rudīte Kaša

Vizuālās mākslas kabinetā ceturtdienās no
plkst. 13.40 līdz 15.00 (1.–2. klašu bērni).
Trešdienās no plkst. 13.30 līdz 15.00
(3.–4. klašu bērni)
Sporta aerobika.
Andra Fridrihsone Siguldas pilsētas vidusskolas sporta zālē
Mērķauditorija: 1.–6. klašu skolēni
trešdienās un piektdienās sporta angārā
no plkst. 14.30 līdz 16.00 (1.–3. klases).
SPV sporta zālē otrdienās un sporta angārā
ceturtdienās no plkst. 14.30 līdz 16.00 (4.–6. klases)
TDK “Vizbulīte”
Indra Ozoliņa,
SVĢ deju zālē:
Inga Liepiņa,
Pirmdienās un trešdienās 1. klase
Zigrīda Resele
no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Pirmdienās un trešdienās 2. klase
no plkst. 15.00 līdz 16.00.
Otrdienās un ceturtdienās 3. klase
no plkst. 14.00 līdz 15.30.
Pirmdienās un trešdienās 4. klase
no plkst. 16.15 līdz 17.30.
Otrdienās un ceturtdienās 5. klase
no plkst. 15.30 līdz 17.00.
Pirmdienās un trešdienās 6. klase
no plkst. 17.30 līdz 19.00.
Otrdienās un ceturtdienās 7.–9. klase
no plkst.17.00 līdz 18.30.
Pirmdienās un trešdienās 10.–12. klase
no plkst. 19.00 līdz 22.00
3.–4. klašu koris. Mērķauditorija: Līga Trupavniece, SVĢ zālē trešdienās no plkst. 12.50 līdz 13.30
skolas 3.–4. klašu skolēni
Ilze Eglīte
Ansambļi
Līga Trupavniece Mūzikas kabinetā otrdienās
no plkst. 13.30 līdz 14.10
Noformēšana un dizains
Iveta Krūzīte
Klases telpā pirmdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst. 14.50 līdz 16.10
Sporta spēles.
Modris Liekniņš
Skolas angārā, stadionā trešdienās
Mērķauditorija: 2.–7. klašu audzēkņi
no plkst. 15.15 līdz 16.45 (2.–4. klases).
Trešdienās no plkst. 16.45 līdz 18.15
(5.–7. klases)
Ansambļi.
Biruta Pastare
Mūzikas kabinetā pirmdienās
Mērķauditorija: 1. un 3. klašu skolēni
no plkst. 12.50 līdz 13.30 (1. klase) un
no plkst. 13.40 līdz 14.20 (3. klase)
Atlētiskās vingrošanas pulciņš Agris Lelis
“Panatta Fitness” sporta klubā pirmdienās,
trešdienās un piektdienās 16.00–1 7.00

Ar spēli skolās izglītos un
veicinās atkritumu šķirošanu

Oktobrī “Tetra Pak” uzsākusi interaktīvo “Tetra Pak” sulu
paku spēli www.istasula.lv, kurā
aicinātas piedalīties visas Latvijas skolas. “Tetra Pak” sulu paku
spēles mērķis ir izglītot sabiedrību un veicināt atkritumu šķirošanu skolās. “Tetra Pak” sulu paku
spēle norisināsies līdz 11. decembrim, un tās laikā klašu komandām būs uzdevums – sacensties
savā starpā, sakrājot pēc iespējas

vairāk sulu, nektāru un sulu dzērienu “Tetra Pak” iepakojumus.
“Tetra Pak” sulu paku spēles noslēgumā skolās sakrātie iepakojumi tiks nodoti otrreizējai pārstrādei “Līgatnes Papīrfabrikā”.
Organizatori aicina visas Latvijas
skolas piedalīties “Tetra Pak” sulu
paku spēlē: reģistrēt klašu komandas www.istasula.lv un sacensties
par galveno balvu – privāto grupas “Musiqq” koncertu.

Biznesa plānu konkurss
jauniešiem “Lec biznesā!”
Hipotēku banka, veicinot
jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, jau otro gadu izsludina biznesa plānu konkursu “Lec
biznesā!”. Konkurss notiek divās
kārtās. Pirmajā kārtā aicinām
jauniešus (18 līdz 30 gadus vecus) līdz 21. novembrim iesūtīt
biznesa idejas aprakstu līdz trīs

A4 lapām. Konkursa pieteikums,
kopā ar biznesa idejas aprakstu un pieteicēja CV, jānosūta
elektroniski uz e-pasta adresi
lecbiznesa@hipo.lv.
Ar plašākiem noteikumiem
iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Pablo Pikaso svētki
Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”

Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” 28. oktobrī no
plkst. 12.00 organizē Mākslas svētkus “Draugos ar Pikaso”.
Svētki notiek par godu ievērojamā mākslinieka Pablo Pikaso
130. dzimšanas dienai.
Mākslinieka Pablo Pikaso
darbi tiek gan slavēti, gan kritizēti, tie neatstāj vienaldzīgu
nevienu skatītāju. Visa savdabīgā un spilgtā daiļrade ir veltīta
cilvēkam un eksperimentiem ar
krāsām un formām.
Mākslu skola “Baltais Flīģelis” aicina visas Latvijas Mākslas
skolas un interesentus piedalīties

Mākslas svētkos ar savu klātbūtni svētku svinēšanā. Svētkos būs
apskatāma mākslu skolu audzēkņu izstāde, varēs baudīt skolu iepriekš sagatavotās performances,
tiks stāstīts par mākslinieka dzīves gājumu un mākslas darbiem,
tiks rīkotas radošās darbnīcās, kā
arī būs neliels tirdziņš.
Guntars Zvejnieks

Īstenos četrus
izglītības inovācijas
projektus
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izglītības inovācijas projektu konkursā piešķīrusi 138 tūkstošus latu 52 izglītojošu pasākumu,
darbnīcu un nometņu rīkošanai, lai
veicinātu bērnu un jauniešu radošumu un inovatīvas domāšanas attīstību mācību procesā. Inovatīvos izglītības projektus īstenos arī Siguldā.
Projektus īstenos Siguldas Valsts
ģimnāzija (līguma summa –
2195,41 lats), bērnu fonds “Attīstība” (līguma summa – 2884,5 lati),
Siguldas novada Jaunrades centrs
(līguma summa – 3000 latu) un Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” (līguma summa – 2957,14 lati).
Atbalstu saņēmuši projekti, kas veicinās bērnu un jauniešu pāreju no izglītības uz darbu, pilnveidos bērnu un
jauniešu talantus mākslā un mūzikā
un sekmēs radošumu mācību procesā, īpaši fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikā un informāciju tehnoloģijās.
Bērni un jaunieši piedalīsies nometnēs, varēs darboties radošās dabaszinātņu darbnīcās, uzzināt, kas ir līderi
un komandas darbs, veidot digitālo
portfolio, video intervijas un radio
hitus, apgūt laikmetīgās dejas un skatuves mākslu.

Siguldas novada
bibliotēka uz laiku
slēgta
Sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām Siguldas novada bibliotēka Strēlnieku ielā 13 uz laiku
slēgta. Atvērta pagaidām būs tikai
interneta lasītava. Gaidīsim jūs,
dārgie lasītāji, jaunajās telpās –
Skolas ielā 3, jau novembrī!

ATTĪSTĪBA
Parakstīts sadraudzības līgums
ar Polijas pašvaldību
14. oktobrī Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers parakstīja sadraudzības līgumu ar Polijas pilsētu
Hoču (Chocz). Svinīgajā pasākumā Siguldas pašvaldības pārstāvji
prezentēja Siguldas novadu un
atklāja foto izstādi, kas līdz janvāra beigām būs skatāma Hočas
kultūras namā.
Sadarbības līgums starp Hočas pašvaldību Polijā un Allažu
pagasta padomi Latvijā pirmo
reizi tika noslēgts 1998. gada
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. oktobris, 2011

12. jūnijā. Kopējās sadarbības
gados notikuši vairāki apmaiņas
braucieni starp Hoču un Allažiem, tagad arī Siguldas novadu,
notikušas sadarbības sociālajā,
kultūras, uzņēmējdarbības jomās,
kā arī organizēti skolēnu apmaiņas braucieni.
Hočas pašvaldība atrodas Polijas vidienē – Veļikopoļskasvojevodistē, 11 km no apriņķa centra
Pleševas. Pašvaldības teritorijas
platība ir 73,4 km2, iedzīvotāju
daudzums – 4800.

Turpinās Teritorijas plānojuma izstrāde

Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa jau informējusi, ka pagājušā
gada decembrī ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru tika parakstīta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes
“Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas

kapacitātes paaugstināšana” projekta, “Siguldas novada Attīstības
programmas 2011.–2017. gadam
un Teritorijas plānojuma 2012.–
2023. gadam izstrāde” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/034/008) īstenošanu.
Šobrīd projekta ietvaros turpinās Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.–2023. gadam izstrāde. Projekta ietvaros jau izstrā-

dāta Siguldas novada Attīstības programma 2011.–2017. gadam. Šie ir
nozīmīgākie novada līmeņa plānošanas dokumenti, kurus 100 %
apmērā finansēs Eiropas Sociālais
fonds (ESF). Kopējās projekta izmaksas ir 29 931 lats.
Teritorijas plānojuma izstrāde
sekmēs ilgtspējības principu, kas
nodrošinās esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi,
līdzsvarotu ekonomisko attīstību,
racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un
kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu Siguldas novadā.
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Sports

Noslēdzies Siguldas
“Sport2000” pusmaratons

Kopā dažādās Siguldas pusmaratona “Sport2000” sacensību disciplīnās startēja vairāk nekā 1000
dalībnieku: bērnu skrējienos – 180,
satelītskrējienā (5,27 km) – 343,
pusmaratonā (21,07 km) – 458 skrējēji. Pusmaratona absolūtajā vērtējumā uzvarēja Jānis Višķers (SK
“Metroons”) ar rezultātu 1:07:53.
Sieviešu konkurencē absolūtā uzvarētāja ir Lietuvas pilsētas Šauļu
skrējēja Gite Norgiliene (Club Stadija) – viņas rezultāts 1:19:08.
Dienās pirms maratona, kad
pār Siguldu cits pēc cita slīdēja

krusas un lietus mākoņi, pūta brāzmains ziemeļu vējš, organizatoriem
bija uztraukums – vai laika apstākļi
neietekmēs sacensību norisi un neparetinās dalībnieku rindas. Tomēr
sestdienas rītā sapratām, ka uztraukumam nav pamata – lai arī bija
vēss, tomēr diena solījās būt saulaina un bez vēja. Jau no deviņiem rītā
Svētku laukumā pulcējās skrējēji.
Pirmie nāca mazākie. Bērni, sadalīti trijās vecuma grupās, 500 metru
distancē startēja no plkst. 10.30 līdz
11.00. Pēc finiša mazajiem sportistiem tika dota iespēja rotaļāties

NIKE Siguldas kalnu maratons 2011
29. oktobrī Siguldā notiks skrējiens NIKE Siguldas kalnu
maratons 2011, ko rīko raid.lv. Siguldas kalnu maratons ir skarbākais apvidus skrējiens ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā!
NIKE Siguldas kalnu maratons
kāpj pāri klasiskā maratona rāmjiem.
Tas izceļas ne tikai ar maksimālo distances garumu – 55 km (!), bet arī to,
ka trase – par 95 % dažādas kvalitātes
takas, pamatīgi kāpumi un kritumi,
ieskaitot Siguldas slaloma kalnus, un
neiztrūkstošas Gaujas senlejas ainavas... Latvijā neesot kalnu, taču Siguldas maratons ir pilnvērtīgs kalnu maratons un jau piekto gadu ir arī oficiāli
atzīts kā kvalifikācijas skrējiens pasaules sarežģītākajam kalnu maratonam –
Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB)
jeb skrējienam apkārt Monblāna masīvam. Siguldas 55 km distances veicēji
saņem vienu kvalifikācijas punktu.
Skriešanas entuziastiem Siguldā ir pieejamas trīs distances:
• 11 km – aktīvās atpūtas cienītājiem, lai izjustu kalnu maratona garšu;
• 33 km – pārliecinātiem sportistiem;
• 55 km – jaunu izaicinājumu

meklētājiem! Tas ir īstais Siguldas
maratons, un šīs distances veicēji
uzreiz pēc finiša līnijas šķērsošanas
saņem arī piemiņas medaļas!
Pirms gada Siguldas senlejas
nogāzēs startēja aptuveni 450 dalībnieki. 55 km distancē ar izcilu
rezultātu skrējienā uzvarēja Jānis
Krūmiņš, bet dāmu konkurencē –
slēpotāja Dace Traniņa.
Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvalde informē, ka sestdien, 29. oktobrī no plkst. 11.05 līdz
11.30 būs ceļu satiksmes ierobežojumi vai ceļa īslaicīga slēgšana uz
Siguldas – Turaidas ceļa posmā no
Cēsu ielas līdz Serpentīnceļam.
2011. gada maratona ģenerālsponsors – Nike, bet atbalsta – Siguldas
novada pašvaldība, “Gandrs”, “Isostar”,
“Magnēts”, “Siguldas Dizains” un izdevniecība “Dienas žurnāli”.
Pilna informācija un pieteikšanās: www.raid.lv

Sporta pasākumu plāns novembrim
Datums
8. novembrī

Sporta pasākums
Rotaļa “Tautas bumba” –
starpskolu sacensības

Novembrī

Oranžā bumba – D, C, B
grupām

19.–20.
novembrī
26.–27.
novembrī

Baltijas Jaunatnes
basketbola līga
“Latvijas Amatieru
badmintona līga”, 2. kārta
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Vieta
Organizators, atbildīgais
Siguldas Sporta skola Siguldas Sporta skola, Aivars
Fridrihsons,
aivarsfridrihsons@inbox.lv
Siguldas Sporta skola, Siguldas Sporta skola, Agnija
Allažu sporta centrs Labrence, tālr. 29204199,
agnija.l@inbox.lv
Allažu sporta centrs Ēvalds Tukišs, tālr. 29390733,
tukis@inbox.lv
Siguldas 1. pamatskola Ainārs Gureckis, tālr. 29265140

SIA “Latvijas Gumijlēcēju kluba”
ierīkotajās piepūšamajās atrakcijās, tikmēr startam satelītskrējienā,
pusmaratonā un nūjošanā gatavojās
jaunieši un pieaugušie. Pusstundu
pirms starta iesildīties aicināja “City
Fitness” speciāli pasākumam uzaicināts iesildīšanās treneris. Un tad
jau skrējēji devās uz starta koridoru
gaidīt starta signālu, kas Siguldas
sacensībās bija īpašs – 12 evaņģēliski luteriskās baznīcas zvana sitieni.
Pirms tam gan vēl skrējējus un nūjotājus sveica Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,
Andris un Juris Šici, kā arī Laura
Lapiņa – “Sport2000” mārketinga
un tirdzniecības vadītāja.
Skriešanas apli 5,27 km garumā
Siguldas “Sport2000” pusmaratona
organizatori bija ierīkojuši pilsētas
centrālajās ielās – Parka, Raiņa, Pils,
L. Paegles, vairākās vietās šķērsojot
Raiņa parku. Pusmaratonisti veica
četrus apļus. Kā atzina paši skrējēji – trase bijusi ar daudziem asiem

FOTO: Personīgais arhīvs

Sestdien, 15. oktobrī, ar Siguldas “Sport2000” pusmaratonu noslēdzās skrējienu seriāls
“Skrien, Latvija”, kurā ietilpa pusmaratona sacensības arī Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā un
Valmierā. Sacensības Siguldā izvērsās par patiesiem sporta svētkiem daudziem siguldiešiem –
dalībniekiem un skatītājiem, kā arī skrējējiem no citām Latvijas pilsētām un arī ārvalstīm.
To nodrošināja labā sacensību organizācija, par ko jāpateicas biedrībai “A2”, visvairāk Kasparam un Ilonai Kārkliņiem, Jānim Lazdānam, kā arī Siguldas novada pašvaldībai un daudzajiem
sacensību sponsoriem, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem.

Siguldas “Sport2000” pusmaratona uzvarētājas absolūtajā sieviešu
konkurencē.
policijas, gan Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieki. Sacensību
norisē tika iesaistīti arī brīvprātīgie
jaunieši no Siguldas Sporta skolas.
Paldies viņiem par atsaucību.
Kamēr pusmaratonisti veica
četrus trases apļus, cits pēc cita finišēja satelītskrējiena dalībnieki.
Pirmais finišā ieskrēja Jānis Girgensons (SK “Metroon”), uzrādot rezultātu 0:16:15. Ātrākais siguldietis
šajā distancē bija 14 gadus vecais Siguldas Sporta skolas pārstāvis Toms
Ķēdis (0:19:48) – kopvērtējumā viņam 18. vieta, bet toties pārliecinoša uzvara V1 grupā. Jāatzīmē, ka arī
otrais ātrākais siguldietis kopvērtējumā bija V1 grupas pārstāvis Dāvis
Vīksne (0:20:26) – viņam 24. vieta
kopvērtējumā un 2. vieta V1 grupā.
Ātrākā sieviete satelītskrējienā bija

Siguldas “Sport2000” pusmaratona uzvarētāji absolūtajā vīriešu konkurencē.
līkumiem, kas, iespējams, nav ļāvis
sasniegt ātrākus rezultātus. Organizatori bija parūpējušies, lai pusmaratona līderi būtu pamanāmi visu
skrējiena laiku. Distances līderiem pa
priekšu brauca riteņbraucējs, kas jau
laikus brīdināja citus dalībniekus par
ceļa došanu. Ātrāko vīrieti uz velosipēda pavadīja siguldietis, trīs olimpisko spēļu dalībnieks Ivars Ciaguns,
ātrāko sievieti – divu olimpisko spēļu dalībniece Ieva Cederštrēma. Pie
“Kaķu mājas” skrējējus uzmundrināja
Siguldas Mūzikas skolas bundzinieku
ansamblis. Trases krustpunktos un
ceļu krustojumos dežurēja gan Valsts

lietuviete Egle Skruzdite (0:20:26).
Pusmaratonā visu distanci kā līderi plecu pie pleca veica divi skrējēji – Jānis Višķers un Andrejs Sergejevs (SS “Arkādija”, Rīga). Pēdējā
puskilometrā Jānim tomēr izdevās
atrauties no Sergeja, viņš finišēja ar
laiku 1:07:53, bet Sergejs 10 sekundes vēlāk. Vēl pēc gandrīz minūtes
finišēja 3. vietas ieguvējs absolūtajā
vērtējumā Valērijs Žolnerovičs (OC
Ventspils) 1:09:00. Vēl pirmajā sešniekā absolūtajā vērtējumā finišēja
Mareks Mikiško (SK “Metroon”),
Oļegs Babčins (Sanktpēterburgas
klubs “Kirovec/IRC”) un Alek-

sandrs Prokopčuks (Jūrmala). Pirmie pieci pārstāvēja V20 grupu, bet
Aleksandram uzvara V40 grupā.
Ātrākā sieviete pusmaratona distancē bija lietuviete Gite Norgiliene
(1:19:08). Viņai uzvara arī S30 grupā.
2. vietā absolūtajā vērtējumā Jeļena
Ābele (SK “Metroon”), viņai uzvara
S20 grupā, trešā absolūti ātrākā bija lietuviete Remalda Kergite (2. vieta S20
grupā). Vēl ātrāko sešniekā ieskrēja Irīna Štūla-Pankoka (3. vieta S20 grupā),
Ināra Lūse (1. vieta S40 grupā), Marija
Babiča no Sanktpēterburgas.
Lai izdotos noorganizēt tik
grandiozus skriešanas svētkus,
sacensību galvenais organizators
Kaspars Kārkliņš izsaka vislielāko
pateicību Siguldas novada pašvaldībai, “Sport2000”, “Elvi”, “Everest”, “Asic”, “Axa”. Visi Siguldas
“Sport2000” pusmaratona dalībnieki pirms starta saņēma sponsoru sarūpētas enerģijas paciņas, savukārt pēc finiša – piemiņas medaļas, kas bija izgatavotas kļavas lapu
formā, ar to atgādinot, ka Siguldas
novads vispopulārākais ir rudenī,
zelta lapu laikā. Gan satelītskrējiena, gan pusmaratona distances
veicēji tika vērtēti vairākās vecuma
grupās. Katras grupas pirmo trīs
vietu ieguvēji saņēma “Sport2000”
dāvanu kartes, kā arī citas sponsoru balvas. Pusmaratona absolūtā
vērtējuma pirmo sešu vietu ieguvēji
saņēma biedrības “A2” naudas balvas, laureāti saņēma daudz dažādas
dāvanas no “Sport2000”, “Elvi”, SEB
bankas, “Everest”, “Avon”, “Palīdzi.lv”,
“Tarzāns”, “Axa”, LGK, zemnieku
saimniecības “Pīlādži”. Īpašu balvu
saņēma absolūtā vērtējuma pirmo
triju vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē – viņiem bija
iespēja pacelties gaisā ar gaisa balonu un aplūkot sacensību vietu no
augšas.
Uz tikšanos nu jau otrajā Siguldas pusmaratonā 2012 gadā!

Informāciju sagatavoja
Kaspars Kārkliņš un
Ilze Ratniece

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. oktobris, 2011
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ID karšu piedāvājums

Siguldas novada identifikācijas kartes piedāvātās priekšrocības 2011. gadā**
JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI

DAŽĀDI

SIA “Kaķītis”

Apdrošināšanas sabiedrība
“BTA”

LGK
Bārs “Ritters”

10 % publiskās pirts apmeklējumam.
Tikai novembrī publiskās pirts apmeklējumam – 20 % atlaide!
30 % atlaidi bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20 %
atlaidi brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
7 % atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

“Swedbank”

KULTŪRAS PASĀKUMI
Priekšrocības uz pasākumiem 2011. gadā rudenī
Koncertzāle “Baltais Flīģelis”
Koncertzāle “Baltais Flīģelis”
Siguldas pilsētas kultūras
nama kinozāle

20 % atlaide biļešu iegādei uz Paulas Šūmanes un Reiņa Zariņa
koncertu 12. novembrī
10 % atlaide biļešu iegādei uz Valtera Pūces un Artūra Cingujeva
koncertu “Jaunie mūzikā” 26. novembrī
Ls 0,50 atlaide biļešu iegādei uz filmas seansu “Kapteiņa Enriko
pulkstenis” 30. oktobrī plkst. 15.00

Pastāvīgās priekšrocības

“Janex – būve”

Uzņēmuma nosaukums
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Koncertzāle “Baltais Flīģelis”
Koncertzāle “Baltais Flīģelis”

“Evor”
SIA “Pūce GP”

Siguldas pilsētas kultūras
nams

Piedāvājums
10–50 % atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem
10–20 % atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem
5 % atlaide jebkuru biļešu iegādei pasākumiem koncertzālē
“Baltais Flīģelis” skolēniem, studentiem, pensionāriem,
maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem ar invaliditāti
Ls 1 atlaide amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 2 atlaide
pārtikas tirgotājiem dalībai Siguldas novada tematiskajos
gadatirgos

SPORTS
Biedrība “A2”
Siguldas tenisa korti
Velo noma ”Tridens”
Sporta klubs “Panatta Fitness”
Sporta veikals “Sport 2000”
Atpūtas parks “Reiņa trase”
Olimpiskais centrs “Sigulda”
Olimpiskais centrs Sigulda
Slēpošanas trases Kaķīškalnā

50 % atlaide biedrības “A2” organizētajos sporta pasākumos
10 % atlaide kortu nomai, 20 % atlaide inventāra nomai
20 % atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
20 % atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10 % atlaide sporta preču iegādei
10 % atlaide golfa spēlei
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Siguldas pilsētas
trasē
Bezmaksas slēpošana pensionāriem darba dienās līdz plkst. 15.00
Siguldas pilsētas trasē
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

VEIKALI
“Elvi”
“Positcomes”
“Zapping Milano”
“Copes nams”
“Pūks”
“Lelle”
Grāmatu veikals “Jānis Roze”

2 % atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi,
cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
10 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
5 % atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
5 % atlaide rotaļlietu iegādei
7 % atlaide pirkumiem, 15 % atlaide pirkumiem gaviļniekiem
5 % atlaide pirkumiem

PĀRVIETOŠANĀS
Latvijas gumijlēcēju klubs
“Impresso”
Makara tūrisma birojs

66 % atlaide darba dienās un 80 % atlaide brīvdienās braucienam
ar Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
20 % atlaide braucieniem ar elektromobīļiem “Siguldas Tūre”
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā “Siguldas pludmale”

AKTĪVĀ ATPŪTA
“Aerodium”
Ls 1 atlaide par katru lidojuma minūti
Piedzīvojumu parks “Tarzāns” 50 % atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Piedzīvojumu parks “Tarzāns” Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g. v.) atlaide ieejas
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā “Tarzāns”
Bobsleja un kamaniņu trase 10 % atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
“Sigulda”
Piedzīvojumu parks
20 % atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos “Mežakaķis”
“Mežakaķis”
Siguldā un Rīgā
Atpūtas parks “Rāmkalni”
10 % atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
Atpūtas parks “Reiņa trase”
10 % atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
trasei, skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam,
kanoe laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini
futbols, strītbols)
Makara tūrisma birojs
20 % atlaide laivu nomai

VESELĪBA
“Hercoga optika”
50 % atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
Mutes veselības centrs
bezmaksas konsultācija un 10 % atlaide pakalpojumiem
Vidzemes aptieka (diennakts) 2 % atlaide preču pirkumiem virs Ls 20
(izņemot valsts kompensējamiem medikamentiem);
5 % atlaide gatavām brillēm;
20 % atlaide briļļu ietvariem;
10 % atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no plkst. 22.00 līdz 7.00;
5 % atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
“A” aptieka
6 % atlaide recepšu medikamentu iegādei
Rīgas rajona slimnīca
10 % atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās
(arī grūtniecēm un jaunajām māmiņām);
10 % atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10 % atlaide dūņu procedūrām;
10 % atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10 % atlaide dzemdībām;
10 % atlaide paaugstināta komforta palātās
“Le Fizio” fizioterapijas centrs 10 % atlaidi visiem pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām;
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un grupās;
grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
“Hotel Segevold”
10 % atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
Viesnīca “Sigulda”
20 % pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
SIA “Malus”
10 % atlaide ārsta homeopāta konsultācijām;
10 % atlaide sertificēta uzturspeciālista konsultācijai veselības
jautājumos, ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem,
sportistiem un aktīviem cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem,
speciālās diētas;
5 % atlaide ārstniecisku produktu iegādei

SKAISTUMKOPŠANA
Skaistumkopšanas salons “Ēra” 10 % atlaide solārija apmeklējumam;
10 % atlaide manikīra pakalpojumiem;
10 % atlaide matu veidošanai;
5 % atlaide kosmētikas produktu iegādei;
5 % dāvanu kartes iegādei
Skaistumkopšanas salons
5 % atlaide kosmētikas produktu iegādei
“Elfrisa”

IZKLAIDE
Kino “Lora”
“Elvi” boulings
“Neste” Latvija
“Īle un Herbst”
“GrosAuto”

VIESNĪCAS

Restorāns “Aparjods”
“Gustava beķereja”
Krodziņš “Kaķītis”
Bistro “Kaķu māja”
Krodziņš un bistro atpūtas
parkā “Rāmkalni”
Bistro “Zaļumnieku piestātne”
Ekspresrestorāni “Ņamma”
“Hotel Segevold”
Restorāns “Kropotkins”

Viesnīca “Aparjods”
Atpūtas parks “Reiņa trase”
“Hotel Segevold”
Viesnīca “Sigulda”

Rīgas Apriņķa Avīze
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1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
10 % atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
Iespēja saņemt 2. līmeņa “GrosAuto” klienta karti, kas piedāvā
atlaides līdz 35 % rezerves daļu, riepu iegādei un servisa
pakalpojumiem
10 % atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10 % atlaide nakšņošanai viesu mājā
10 % atlaide nakšņošanai viesnīcai
10 % nakšņošanas pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

10 % atlaide maltītēm bistro
10 % atlaide gardām maltītēm
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem

Siguldas pilsētas kultūras
nams
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Yamaha mūzikas skola

5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
20 % atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei

** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.

BŪVMATERIĀLI
“Meistars”
“Balex ekspresis”

10 % atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20 % atlaide boulinga celiņa nomai

AUTO APKOPE, DEGVIELA

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
10 % atlaide maltītēm restorānā
10 % atlaide pirkumiem beķerejā
10 % atlaide pirkumiem krodziņā
10 % atlaide bistro un beķerejā
10 % atlaide gardumiem “Rāmkalnu” krodziņā un bistro

10 % atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
15 % atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
15 % atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
15 % atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Jaunajiem “Swedbank” klientiem:
– jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro
norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
– OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
Esošajiem “Swedbank” klientiem:
– jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas (cenrādī Ls 5);**
– valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un
loteriju uzvarētājiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
iepriekš nav bijusi debetkarte
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10 % atlaide darba
stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
10 % atlaide apsardzes pakalpojumiem
7 % atlaide grāmatvedības pakalpojumiem

10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no
vienas ģimenes pirmskolas vecuma bērnu deju studijā
10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no
vienas ģimenes pirmskolas vecuma bērnu vokālajā studijā
Bezmaksas iestāšanās Yamaha mūzikas skolā (maksa bez ID kartes Ls 10)
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Siguldas Novada Ziņas

Kultūra
Novembra pasākumu plāns Siguldas novadā
Laiks
22. oktobrī
plkst. 18.00
27. oktobrī

28. oktobrī
plkst. 12.00
28. oktobrī
plkst. 14.30
28. oktobrī
plkst.19.00
29. oktobrī
plkst. 17.00
29. oktobrī
plkst. 18.00
30. oktobrī
plkst. 15.00
31. oktobrī
plkst. 8.15
1.–5. novembrī
5. novembrī
plkst. 17.00
6. novembrī
plkst. 17.00
7.–12. novembrī
7. novembrī
plkst. 15.00–18.00
10. novembrī
10.–15. novembrī
10.–18. novembrī
11. novembrī
plkst. 15.00
11. novembrī
plkst. 16.30
11. novembrī
plkst. 17.30
12. novembrī
plkst. 12.00
12. novembrī
plkst. 14.30
12. novembrī
plkst. 18.00
13. novembrī
plkst. 15.00
14.–20. novembrī
15. novembrī
plkst. 19.00
17.–22. novembrī
17.–26. novembrī
17. novembrī
plkst. 19.00
18. novembrī
plkst. 18.00
18. novembrī
plkst. 21.00
19. novembrī
plkst. 12.00

Pasākums
Deju kolektīva “Vizbulīte” atmiņu koncerts. Ieeja: Ls 1–1,50
Plkst. 18.30 Alberta Lišmaņa gleznu izstādes atklāšana
(apskatāma līdz 11. novembrim).
Plkst. 19.00 Vakarošanas cikls “8 Dimensiju pārvērtības”.
Gaismas dimensija ar kino kolekcionāru Didzi Seržānu
Mākslas svētki “Draugos ar Pikaso” par godu Pablo Pikaso
130. dzimšanas dienai
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves mūzikas
pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis
Siguldas sadraudzības pilsētas Štūres kora “Allegro” koncerts
Kora “Spārni” 20 gadu jubilejas koncerts

Vieta
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Mākslu skola
“Baltais Flīģelis”
Siguldas pagasta
kultūras nams
Siguldas Romas
Katoļu baznīca
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Allažu tautas nams

Koncerts “Spēlē jel, spēlmani, es gribu dancot”. Piedalās Allažu
tautas nama tautas deju kolektīvi “Ķimenīte” un “Ķimelītis” ar
deju draugu kolektīviem
Filma “Kapteiņa Enriko pulkstenis”. Ieeja: Ls 1,50, ar ID karti – Ls 1 Siguldas pilsētas
kultūras nama Kino zāle
Svētku brīdis “Piedalies Dainu tēva dzimšanas dienā!” par godu
Barontēva piemineklis
Krišjāņa Barona 176 gadu jubilejai
Siguldā
Tematiskā literatūras izstāde “Rakstniece, kas maina ampluā” – Jūdažu bibliotēka
rakstniecei Dainai Avotiņai – 85
SVĢ deju kolektīva “Vizbulīte” draudzības koncerts. Uzstāsies
Siguldas pilsētas
“Jampadracis” no Limbažiem, “Stariņš” no Kuldīgas, “Mēmelīte” kultūras nams
no Bauskas, “Teiksmiņa” no Rīgas, “Purenīte” un “Vizbulīte” no
Siguldas. Ieeja: Ls 1,50, skolēniem un pensionāriem Ls 1
Izrāžu apvienības “Panna” latviešu laulību izrāde “Puse no sirds”. Siguldas pilsētas
Ieeja: Ls 4–6
kultūras nams
Tematiskā literatūras izstāde “Nav peļami būt stiprai” – aktrisei Jūdažu bibliotēka
Ausmai Kantānei – 70
Lāpu gatavošanas darbnīca Lāčplēša dienai. Vadīs pirotehnikas
Allažu pagasta
mākslas meistars Jānis Teterovskis
pārvalde
Projekta “Kompass” mākslas prezentāciju cikls – diskusijas par
Siguldas pilsētas
Latvijas laikmetīgo mākslu un kultūru
kultūras nams
Tematiskā literatūras izstāde “Āķīgais un ekspresīvais mākslinieks Jūdažu bibliotēka
Edgars Folks” – Edgaram Folkam – 60
Tematiskā literatūras izstāde “Leduspuķēm klātie logi iemirdzējās Siguldas pagasta
tīrā zeltā” – rakstniekam Ērikam Kūlim – 70
bibliotēka
Audējas Valijas Bērziņas izstāde “Cauri dzīvei ar aicinājumu”
Siguldas pagasta
atklāšanas pasākums (apskatāma līdz 3. decembrim)
kultūras nams
Karavīru dziesmas pie Lāčplēša dienas ugunskura kopā ar tautas pie Allažu pagasta
tradīciju kopu “Budēļi”
pārvaldes
Lāpu gājiens no Siguldas Jaunās pils dārza uz Siguldas pilsētas
Siguldas novads
kultūras namu, kur notiks Lāčplēša dienai veltīts pasākums
Cikla “Jaunās reliģiskās kustības Latvijā” 2. lekcija, kuru vada
Turaidas baznīca
mācītājs Juris Uļģis
Mārtiņdiena Turaidā “Ziemai vārti vaļā!”
Turaidas
muzejrezervāts
“Reiz francūzis Amerikā...” Paula Šūmane (Latvija, Austrija,
Koncertzāle
(vijole) un Reinis Zariņš (Latvija, Lielbritānija, klavieres)
“Baltais Flīģelis”
Filma “Pie bagātās kundzes” (1969) Smeldzīgi ironisks stāsts par Siguldas pilsētas
dzīvi divdesmito gadu Latvijā. Nabadzīgas meitenes un franču
kultūras nama
valodas skolotāja-bezdarbnieka mīlas atmoda.
Kino zāle
Ieeja: Ls 1,50, ar ID karti – Ls 1
Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa “Humors Ziemeļos”
Siguldas pagasta
bibliotēka
Tikšanās ciklā “Piektdienas sarunas pie tējas tases”. Ieeja: Ls 1
Siguldas pagasta
kultūras nams
Tematiskā literatūras izstāde “Talanta neizsmeļamība” –
Jūdažu bibliotēka
režisoram un aktierim Eduardam Smiļģim – 125
Tematiskā literatūras izstāde “Laimes sajūta jāmeklē sevī” –
Jūdažu bibliotēka
aktrisei Helgai Dancbergai – 70
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums
Mores kultūras nams
“Stūru stūriem Tēvu zeme”
Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.
Siguldas pilsētas
Koncerts “Skani, Latvija!”
kultūras nams
Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltītā pasākuma
Siguldas pagasta
ietvaros uz balli ielūdz grupa “Novadnieki”. Galdiņus lūdzam
kultūras nams
rezervēt līdz 16. novembrim, iepriekš iemaksājot Ls 1 par personu.
Informācijai – tālr. 67800953, mob. tālr. 26112886 (Terēzija)
Cikla “Jaunās reliģiskās kustības Latvijā” 3. lekcija, kuru vada
Turaidas baznīca
mācītājs Juris Uļģis

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 22. novembrī
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Siguldā atzīmēs Goda dienu
18. novembrī plkst. 18.00 Siguldas pilsētas kultūras namā notiks Goda diena Siguldā – Pateicības sarīkojums un Latvijas valsts
proklamēšanas gadadienai veltītais koncerts “Skani, Latvija!”.
Dzimtenes mīlestība sākas ar
bērna mīlestību pret savu ģimeni,
mājām un dzimto pusi. Jaunajam
cilvēkam izaugt par savas zemes
patriotu un savas valsts pilsoni, kurš
izjūt cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām un kultūru, palīdz piederības
izjūta un lepnums par to, ka esi daļa
no savas pilsētas un novada.
Tāpēc šajos svētkos Siguldas

novada Dome teiks paldies saviem
novadniekiem – konkursu “Siguldas novada Gada cilvēks 2011”,
“Sakoptākā vide Siguldas novadā
2011” un “Gada labākais sētnieks
2011” laureātiem, Siguldas novada
izglītības iestāžu pedagogiem un
skolēniem, kultūras, sporta un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.
Svētku koncertā “Skani, Latvija!” savas Dzimtenes izjūtas

Lāčplēša diena Siguldas novadā

Piektdien, 11. novembrī, visā
Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša
diena, arī Siguldas novadā šai
dienai par godu notiks dažādi
pasākumi.
• 7. novembrī plkst. 15.00–
18.00 Allažu pagasta pārvaldē notiks Lāpu gatavošanas darbnīca,
kuru vadīs pirotehnikas mākslas
meistars Jānis Teterovskis.
• 11. novembrī plkst. 15.00

audējas Valijas Bērziņas tematiskās izstādes “Cauri dzīvei ar aicinājumu” atklāšanas pasākums
Siguldas pagasta kultūras namā.
• 11. novembrī plkst. 16.30
pie Allažu pagasta pārvaldes tiks
kurts Lāčplēšu dienas ugunskurs.
Tautu tradīcijas un karavīru dziesmas izdziedās kopa “Budēļi”.
• 11. novembrī plkst. 17.30
svinīgā karoga nomaiņa pils tor-

dziesmas izdziedās šī gada jubilāri – Siguldas pilsētas kultūras
nama jauktais koris “Spārni” un
Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Atvars”.
Lai skan mūsu Latvija katra
latvieša sirdī!
Ieeja koncertā – bez maksas.
Plkst. 21.00 Siguldas pagasta kultūras namā uz svētku
balli ielūdz grupa “Novadnieki”.
Ieeja ballē – Ls 1.
Galdiņus lūdzam rezervēt līdz
16. novembrim. Tālr. informācijai: 67800953, 26112886.

nī, pēc tam iedzīvotāji aicināti
pievienoties Lāpu gājienā no Siguldas Jaunās pils dārza uz Siguldas pilsētas kultūras namu, kur
notiks Lāčplēšu dienai veltīts pasākums un kopīga filmu skatīšanās: videofilma “Sešas zvaigznes
zobenā” (rež. Arvīds Babris) un
dokumentālā filma “Brūnā granīta ceļš”, filmai ievadvārdus teiks
Juris Čivčs.

Divdesmitā sezona Siguldas pilsētas kultūras nama
jauktajam korim “Spārni”
Koris “Spārni” savu jubilejas
koncertu sniegs sestdien, 29. oktobrī,
plkst. 17.00 Siguldas pilsētas kultūras
namā. Jubilejas koncerta pro-grammā skanēs kora mūzika no komponista Jāņa Lūsēna daiļrades. Koncertu
kuplinās mūziķis Zigfrīds Muktupāvels, koncertmeistare – pianiste Elīna

Gruzniņa, Rīgas Doma kora skolas
audzēknes – topošā vokāliste Laima
Lediņa, jaunās diriģentes – Vēsma
Ozoliņa un jaunā šīs sezonas kora
“Spārni” kormeistare Līga Liedskalniņa, kura priecēs klausītājus arī ar
saksofona spēli. Viesosies arī Siguldas
sadraudzības pilsētas Štūres koris “Al-

legro”. Aicinām visus siguldiešus, kā
arī visus bijušos kora “Spārni” dziedātājus uz kora divdesmitās jubilejas
koncertu un kopā būšanu!
28. oktobrī plkst. 19.00 Siguldas Romas Katoļu baznīcā notiks
vācu kora “Allegro” koncerts.
Visi mīļi gaidīti!

Latviešu laulība izrādē “Puse no sirds”

Siguldas pilsētas kultūras
nams un izrāžu apvienība “Panna” 6. novembrī plkst. 17.00 aicina iepazīties ar pētījumu par vidējo latviešu laulību jaunajā izrādē
“Puse no sirds”.
Izpētījis vīrieša lomu ģimenē
izrādē “Tētis” un sievietes intīmo zonu bilanci izrādē “Tāda es

esmu”, izrāžu apvienības “Panna” režisors Juris Rijnieks un
dramaturģe Aiva Birbele skatītāju vērtējumam piedāvā jaunu
stand-up* izrādi. Tajā aktieri
Zane Daudziņa un Aldis Siliņš
iejutīsies tipiska latviešu laulātā
pāra attiecībās, ko dzīve piespiež
doties prom no valsts, bet vēlāk

atgriezties Latvijā.
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas pilsētas kultūras namā un
Biļešu Paradīze kasēs visā Latvijā,
kā arī www.bilesuparadize.lv.
Ieeja no Ls 4 līdz 6. Informācija pa tālr. 67970814
* “stand-up” stāsti rodas no
dzīves

Siguldas novada Dome sveic oktobra jubilārus
80 gadi Anna Pētersone, Pelageja Strelkova, 85 gadi Eduards Kumeliņš, Ruta Lielmane,
Eduards Bogdāns, Maigonis Kalniņš, Vitālijs
Pudņiks, Arvīds Veidemanis

Anna Vītola, Harijs Gulbis, Aina Asare

90 gadi Pēteris Poperečnijs

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembrī reģistrētas
23 bērnu piedzimšanas – 12 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi: Kristiāna, Diāna, Samanta, Justīne, Laura, Ieva
Šarlote, divas Kristenas, Elizabete Marija, Lība, Adele, Elīza, Andris,
Edgars, Aivars, Maikls Niks, Dinārs, Jānis, Kristians, Kārlis, Toms,
Jēkabs Juris, Alberts.

Reģistrēta 21 laulība, no tām Siguldas novada baznīcās – 9.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. oktobris, 2011

