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Aicina iedzīvotājus iesaistīties novada attīstības plānošanā
Jau ceturto gadu Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties Siguldas novada attīstības un budžeta plānošanā, kā arī līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, piedaloties akcijā „Dāvini
ideju Domei”, apmeklējot iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldības speciālistiem un novērtējot savu līdzcilvēku
ieguldījumu, izvirzot nominācijai „Gada cilvēks 2012”. Turklāt kopš oktobra beigām novada iedzīvotājiem ir
pieejams unikāls interaktīvs rīks, kas darbojas www.sigulda.lv un kas līdzcilvēkiem dod iespēju interaktīvi
ziņot par sabiedriskām vietām un pašvaldībai piederošām teritorijām, kur nepieciešami uzlabojumi, labiekārtošana, jaunu objektu izbūve vai remontdarbi.

Pašvaldības darbinieku
tikšanās ar iedzīvotājiem
Lai ikvienam Siguldas novada
iedzīvotājam būtu iespēja klātienē
pārrunāt aktuālos jautājumus un
izteikt viedokli par pašvaldības darbu, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics jau ceturto
gadu aicina iedzīvotājus uz tikšanos
ar pašvaldības speciālistiem. Kā ie-

Ieklausīsimies novadnieku viedokļos,
kā saimniekot labāk un kādi uzlabojumi Siguldas novadā nepieciešami
nākamajā gadā. Klātesošajiem būs
iespēja uzdot jautājumus un saņemt
atbildes no pašvaldības speciālistiem,” iedzīvotājus uz tikšanos aicina Domes priekšsēdētājs.
Siguldas novada pašvaldības speciālisti aicina novadniekus pārdomāt
jautājumus, par kuriem būtu vēlams

Mūsdienīgais IT risinājums ir jauna iespēja novadniekiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, apliecināt savu atbalstu pašvaldībai un piederību mūsu
novadam, kopīgiem spēkiem to attīstot.
rasts, arī šogad tikšanās notiks visās
novada administratīvajās teritorijās.
„Šī gada tikšanās reizēs tāpat kā
pērn informēsim par 2012.gadā paveikto un iesāktajiem projektiem.

diskutēt iedzīvotāju tikšanās laikā.
Novadnieki savus jautājumus pašvaldībai var sūtīt arī elektroniski
uz e-pastu prese@sigulda.lv vai arī
uzdot novada pašvaldības interneta

vietnē www.sigulda.lv, izmantojot
kontaktformu „Vēstule pašvaldībai”.

Vēl var pagūt uzdāvināt
ideju Domei un izvirzīt
apbalvojuma „Siguldas
novada Gada cilvēks 2012”
kandidātus!
Siguldas novada pašvaldība jau
trešo gadu aicina novadniekus iesaistīties akcijā „Dāvini ideju Domei”,
kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs var
iesniegt savu ideju vai ierosinājumu
par to, kā saimniekot lietderīgāk un
kā ar mazākiem ﬁnanšu līdzekļiem
sasniegt labāku rezultātu visu novadnieku labā.
Izteikt ierosinājumus var ikviens
novada iedzīvotājs un uzņēmējs, līdz
31.oktobrim aizpildot anketas Siguldas novada pašvaldībā (Pils iela 16),
Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3),

Var iesniegt pieteikumus līdzﬁnansējuma saņemšanai
iebraucamo ceļu remontdarbiem pie daudzdzīvokļu mājām
Siguldas novada pašvaldība veikusi grozījumus 2007.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12
„Par ﬁzisku un juridisku personu
līdzdalību infrastruktūras objektu
izbūves un rekonstrukcijas darbu
līdzﬁnansēšanā”, kas nosaka kārtību, kādā iedzīvotāji vai Siguldas novadā esošie uzņēmumi var
ierosināt dažādu infrastruktūras
objektu būvniecību un rekonstrukciju Siguldas novada teritorijā un
kā tiek piešķirts Siguldas novada
pašvaldības līdzﬁnansējums infrastruktūras objektu uzlabošanai.
„Aicinu Siguldas novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus mobilizēties un nevilcinoties rakstīt
iesniegumus pašvaldībai ar vēlmi
saņemt pašvaldības līdzﬁnansējumu, lai salabotu piebraucamos
ceļus. Pašvaldība ir radusi iespēju
veidot kopēju iepirkumu procedūru

ŠOREIZ LASIET

iebraucamo ceļu remontdarbiem • 50% – ja iebraucamo ceļu izmanun tos salabot vēl šajā gadā. Pieto viena daudzdzīvokļu māja;
teikšanās plānota līdz šī gada • 70% – ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz vēl viena daudzdzīvok5.novembrim. Aicinu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
ļu māju iedzīvotājus izmantot šo
iespēju, saprotot, ka remontdarbu • 90% – ja iebraucamo ceļu izmanveikšanai nepieciešami atbilstoši
to vēl citi novada iedzīvotāji nokļūšanai līdz valsts, pašvaldības,
laikapstākļi,” skaidro Siguldas nosabiedriskajām un medicīnas
vada Domes priekšsēdētājs Uģis
iestādēm.
Mitrevics, piebilstot, ka Siguldas
Informācija par remontdarbu apnovada pašvaldībai rūp, lai ikviens
novadnieks dzīvotu sakoptā un jomiem un iespējamām izmaksām
labiekārtotā teritorijā.
pieejama pie Siguldas novada pašSaskaņā ar saistošajiem notei- valdības būvinženiera Alda Ermankumiem grozījumi paredz, ka no sona pa tālruni 67800950 vai e-pasierosinātāja līdzekļiem paredzēts tu aldis.ermansons@sigulda.lv.
segt izmaksas ne mazāk kā 50%
Aicinām iedzīvotājus izmantot ieapmērā no attiecīgā infrastruk- spēju saņemt pašvaldības līdzﬁnantūras objekta izbūves vai rekons- sējumu, lai salabotu daudzdzīvokļu
trukcijas darbu tāmes summas, māju piebraucamos ceļus. Ar saisizņemot iebraucamo ceļu remont- tošajiem noteikumiem un plašāku
darbiem, kuru remontdarbus paš- informāciju iespējams iepazīties
valdība līdzﬁnansē šādā apjomā:
www.sigulda.lv.
Rekonstrukcijas darbi
Siguldas Jaunajā pilī
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Siguldas dzelzceļa stacija
kļūst par satikšanās vietu

3.lpp.

Tikšanās ar novada iedzīvotājiem notiks:
1.novembrī plkst.17.30 tikšanās ar uzņēmējiem Siguldas novada Domē;
6.novembrī plkst.16.00 tikšanās Mores pagasta pārvaldē;
8.novembrī plkst.17.00 tikšanās Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
13.novembrī plkst.17.00 tikšanās Allažu pagasta pārvaldē;
15.novembrī plkst18.00 tikšanās Siguldas pagasta kultūras namā;
22.novembrī plkst.18.00 tikšanās koncertzālē „Baltais Flīģelis”;
30.novembrī plkst.10.00 tikšanās ar lauksaimniekiem Siguldas
pagasta kultūras namā.
Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes
iela 7, 2.stāvs), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More), Allažu
pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži)
vai aizpildot anketu pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Vēl pāris dienas iespējams ieteikt
novadniekus nominācijai „Siguldas
novada Gada cilvēks 2012”. Par sasniegumiem 2012.gadā var izvirzīt
Siguldas novada iedzīvotājus vairākās nominācijās: par ieguldījumu
novada sporta dzīves attīstībā un
popularizēšanā, par ieguldījumu
novada kultūras dzīves attīstībā
un popularizēšanā, par ieguldījumu
novada izglītības attīstībā, par ieguldījumu novada tūrisma nozares
attīstībā, par ieguldījumu labdarībā,
par ieguldījumu Siguldas novada
attīstībā, par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā, par ieguldījumu
novada sabiedriskajā dzīvē.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem,
šogad novadniekus nominācijām
izvirza paši Siguldas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nominēšanai izvērtēs
Siguldas novada pašvaldības Apbalvojumu komisija, bet nomināciju ieguvējus apstiprinās Siguldas novada
Domes deputāti. Svinīgais apbalvošanas pasākums notiks 18.novembrī
Siguldas novada Kultūras centrā.
Pieteikuma veidlapa pieejama
pašvaldības iestādēs un interneta
vietnē www.sigulda.lv.

Interaktīva iespēja ziņot
par nepieciešamajiem
uzlabojumiem
Oktobrī tika atjaunota Siguldas
novada pašvaldības interneta vietne
www.sigulda.lv, kurā turpmāk papildus jau esošajām viedokļa paušanas
iespējām – komentāriem, diskusijām,
kontaktformai „Vēstule pašvaldībai” –
ir pieejams inovatīvs rīks iedzīvotāju
iesaistei novada attīstībā, kas sniedz
Interešu un neformālās
izglītības piedāvājums
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iespēju novadniekiem izteikt savus
ierosinājumus novada sakopšanai un
attīstībai, savukārt pašvaldībai operatīvāk rīkoties.
„Siguldas novada pašvaldība arvien
meklē jaunas idejas un iespējas, kā
novada attīstības veicināšanā, labiekārtošanā un lēmumu pieņemšanā
iesaistīt novada iedzīvotājus. Mūsu
aktīvie novadnieki ir tie, kas veido
Siguldas novadu – iedzīvotāju samaksātie nodokļi ir liela daļa no novada
budžeta, kas tiek izlietots, lai Siguldas novada pašvaldība varētu sniegt
kvalitatīvus pakalpojumus, veikt investīcijas novada infrastruktūrā. Šis
mūsdienīgais IT risinājums ir jauna iespēja novadniekiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, apliecināt
savu atbalstu pašvaldībai un piederību mūsu novadam, kopīgiem spēkiem
to attīstot. Ceru, ka jaunais risinājums
gūs iedzīvotāju atsaucību un nodrošinās aktīvu iedzīvotāju iesaisti,” par
jauno rīku stāsta Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Jaunajā interaktīvajā rīkā iedzīvotāji var ziņot par objektiem – sabiedriskām vietām un pašvaldībai piederošām teritorijām, kur nepieciešami
uzlabojumi, labiekārtošana, jaunu objektu izbūve vai kādi remontdarbi. Nozīmīgi, ka iedzīvotāji no pašvaldības
saņems atgriezenisko saiti – informāciju par to, kā rīkosies pašvaldība. Lai
izteiktu ierosinājumu, būs nepieciešams reģistrēties sistēmā, izmantojot savu e-pasta adresi vai Facebook
proﬁlu. Šis rīks pieejams pašvaldības
interneta vietnes www.sigulda.lv sadaļā – „Sabiedrība – Padari novadu
sakoptāku!”.
Pašvaldībai ir nozīmīgs sabiedrības
viedoklis par iedzīvotājiem nepieciešamajiem uzlabojumiem novadā, tādēļ svarīgi, lai novadnieki iesaistītos
un izteiktu ierosinājumus, kā uzlabot
Siguldas novadu. Aicinām līdzdarboties Siguldas novada sabiedriskajā
dzīvē!
Valsts svētki
Siguldas novadā
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Siguldas Novada Ziņas

Rekonstrukcijas darbi Siguldas Jaunajā pilī
Šobrīd pilnā sparā rit Siguldas Jaunās pils rekonstrukcija, kuras
laikā tiks atjaunota augšējā terase un balkons, kā arī tornis, kas
apmeklētājiem slēgti jau ilgāku laiku, jo atrodas avārijas stāvoklī.
Siguldas novada pašvaldības administrācijas darbs ēkā notiek ierastajā kārtībā, un tuvāko gadu laikā nav plānots meklēt jaunas telpas
Domes administrācijas vajadzībām.
Patlaban Siguldas Jaunās pils
terase ir demontēta, jo bija bīstama apmeklētājiem. Pils fasādes
elementus atjaunos vēsturiskajā
izskatā, bet, piemēram, kolonnas,
kuras nebūs iespējams atjaunot,
izlies pēc speciāli veidota parauga.
Savu veidolu mainīs arī pils
skatu tornis. Patlaban tas apmeklētājiem ir slēgts, jo virs nesenā
pagātnē izveidotā stikla kupola
krājies ūdens, kas sabojājis torņa

gada beigās, un šim nolūkam no
pašvaldības budžeta līdzekļiem
atvēlēti gandrīz 150 tūkstoši latu.
Iecerēts, ka nākamajā gadā rekonstrukcija varētu turpināties –
plānots veikt Siguldas Jaunās pils
jumta un tā konstrukciju, iekšējo
konstrukciju. Kupols ir nojaukts, inženierkomunikāciju nomaiņu, kā
un tā vietā tiek mūrēts jaunais arī daļēju interjera atjaunošanu.
veidols – torņa logi un dažādi ele- Jaunās pils kompleksu un dārzu
menti tiks restaurēti vēsturiskajā plānots izveidot par radošu māksizskatā.
las vidi, tomēr nākamos nopietnos
Rekonstrukcijas projekts paredz remontdarbus varēs uzsākt tikai
arī notekūdeņu sistēmas sakārto- pēc investoru vai, ja tas izdosies,
šanu un pils ieejas mezgla pārbūvi. Eiropas Savienības fondu ﬁnansēPēc būvdarbu veikšanas pils tera- juma piesaistes. Aprēķināts, ka
se būs atvērta apmeklētājiem. Pie pils restaurācijai nepieciešamas
labvēlīgiem laika apstākļiem āra aptuveni 1,5 miljonu latu lielas inbūvdarbus paredzēts noslēgt šī vestīcijas.

Siguldas novada pašvaldībai un tūrisma
vietnei – jauna dizaina mājaslapas
16.oktobrī tika atklāts jaunais dizains Siguldas novada pašvaldības
informatīvajai interneta vietnei www.sigulda.lv un tūrismam veltītai
mājaslapai www.tourism.sigulda.lv.
Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv veiktas nelielas
redakcionālas pārmaiņas, uzlabota satura pārskatāmība. Mājaslapā integrēti sociālie tīkli, kā arī
tā saucamie „mākoņi”. Interneta
vietnei papildināta lietotāja proﬁla
funkcionalitāte: reģistrētiem lietotājiem būs iespēja izvietot slu-

dinājumus, tos dzēst, lejupielādēt
fotogalerijas, kā arī diskutēt un
komentēt ziņas.
Lapas www.tourism.sigulda.lv
augšējā izvēlnē ērti izkārtota informācija par tūrisma iespējām
Siguldas novadā, lapas centrālajā
daļā tiek attēlotas galvenās aktualitātes novadā un tematiskajos
blokos atspoguļota svarīgākā in-

formācija par notikumiem Siguldas
novadā, ieteicamie maršruti, aktīvās atpūtas iespējas un vietējo
uzņēmēju piedāvājumi.
Tuvākajā laikā abās mājaslapās
tiks iekļauta interaktīvā karte,
kurā pārskatāmā veidā būs atrodami visi tūrisma objekti un pašvaldības iestādes Siguldas novadā.
Klikšķinot uz tiem, lapas apmeklētājiem būs iespēja pašiem plānot
maršrutus Siguldā un tās apkārtnē,
grozam pievienojot vēlamos apskates objektus.

2012.gada 25.oktobris

Allažos izbūvēts apgaismojums
gājēju ietvei uz skolu
Jau oktobra vidū iedzīvotāji varēJaunizveidotais apgaismojums
ja novērtēt jaunizbūvēto apgaismo- ieslēdzas pēc novadā noteiktā grajumu gājēju ietvei Zaļkalna ielā no ﬁka – no tumsas līdz plkst.24.00 un
pasta līdz skolai un autobusa pie- no plkst.5.00 līdz gaismai, no pirmturai. Šobrīd tuvojas noslēgumam dienas līdz piektdienai, sestdien un
ielas apgaismojuma izbūves darbi svētdien visu nakti, un to kontrolēs
lielākajā gājēju intensitātes zonā „Siemens” vadības bloks pēc saules
no pasta līdz pēdējai daudzdzīvokļu cikla. Naktī viena fāze degs, atlikuēkai. Vēl šogad tiek plānots, pēc sa- šās tiks pusnaktī izslēgtas.
Apgaismojuma izbūve kopumā no
skaņošanas ar Valsts ceļiem, uzlabot gājēju pāreju pie pasta ēkas uz pašvaldības budžeta izmaksās vaigājēju ietvi.
rāk nekā 23 tūkstošus latu.

ID karšu programmai pievienojies
„Siguldas minerālūdens”
No oktobra Siguldas novadā laidi. Iegādāties SIA „Siguldas mideklarēto iedzīvotāju ID karšu nerālūdens” produktus ražotnē var,
programmai pievienojies arī SIA sākot no viena iepakojuma 0,5 – 12l
„Siguldas minerālūdens”, kas no- pudelītes iepakojumā un 1l un 1,5l –
vadniekiem, uzrādot ID kartes, pie- sešas pudeles iepakojumā. Minerāldāvās iespēju ražotnē iegādāties ūdeni ar atlaidi var iegādāties SIA
gāzēto minerālūdeni „Sigulda” un „Siguldas minerālūdens” ražotnē Sinegāzēto ūdeni „Turaida” ar 5% at- guldā, P.Brieža ielā 111c.

Atsāks darboties Zupas virtuve
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
Novembrī atsāks darboties
Zupas virtuvi nodrošina biedrība
Zupas virtuve Siguldas pilsētas „Saullēkts”. Ir paredzēts, ka zupas
mazturīgajiem
iedzīvotājiem. virtuve darbosies no 2012.gada 1.noZupa līdzi nešanai tiks dalīta di- vembra līdz 2013.gada 7.maijam.
vas reizes nedēļā – otrdienās un Plānots vienā reizē paēdināt 150
ceturtdienās plkst.15.00 Siguldas personas. Zupas virtuve tiek ﬁnanpilsētas tirgus laukuma stāvlau- sēta no nodibinājuma „Fonds Ziekumā.
dot” līdzekļiem.

Pašvaldība atvieglos nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu
Siguldas novada Dome apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.22
„Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Siguldas novadā” un ar to saistītajiem maksājumiem, kas nosaka, kādā kārtībā iespējams dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nemaksājot nokavējuma naudu.
Lai atvieglotu nekustamā īpašuma
nodokļu maksātājiem ekonomiskās
krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus, parādniekiem pēc pamatparāda nomaksas tiks dzēsta nokavējuma
nauda. Nodokļa maksātāji varēs arī
saņemt maksājumu samaksas termiņa pagarinājumu saskaņā ar Nodokļu
atbalsta likumā noteiktajiem nosacījumiem – maksimālais pagarinājuma
termiņš ir 60 mēneši. Par to nodokļu
maksātājam būs jāvienojas ar nodokļu
administratoru, kas pieņems lēmumu
atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds uz 2011.gada 1.septembri, kas nav samaksāts līdz 2012.
gada 1.oktobrim, līdz šī gada 31.decembrim var pieteikties dalībai nodokļu atbalsta pasākumā (NAP).
Personām, kurām līdz 2011.gada
1.septembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un
nokavējuma nauda, nodokļu atbalsta
pasākuma ietvaros, samaksājot pamatparādu ne ilgāk kā piecu gadu laikā
(katrā maksājumā ne mazāk kā Ls 50),
tiks dzēsta aprēķinātā nokavējuma
nauda.

Uz nodokļu atbalsta pasākumu Siguldas novadā var pretendēt vairāk
nekā 2000 personu, tostarp 137 juridiskas personas. 1692 no potenciālajiem
atbalsta saņēmējiem pamatparāds
nepārsniedz 100 latu, kopējā parāda
summa ir aptuveni 2% no nekustamā
īpašuma nodokļa gada apjoma.
Nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
1. Nodokļu maksātājs (juridiska
vai ﬁziska persona) aizpilda pieteikuma veidlapu (MK noteikumu 1.pielikums „Pieprasījums informācijai par
nodokļa atbalsta pasākuma maksājumiem”). Pieprasījuma veidlapa jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojuma centrā, Raiņa ielā 3, nodokļu administratorei.
2. Nodokļu maksātājs no
1.oktobra var iegūt informāciju par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu likumā noteiktajā periodā un
iesniegt iesniegumu pašvaldībai
par piedalīšanos nodokļa atbalsta
pasākumā, izmantojot interneta
vietnes www.epakalpojumi.lv sadaļu „Nodokļa atbalsta pasākums”.
Pieteikšanās iespēja – tikai šogad!
3. MK noteikumu 2.pielikumu –
veidlapu „Iesniegums par piedalīšanos

nodokļu atbalsta pasākumā” aizpilda abas iesaistītās puses – gan Siguldas novada pašvaldības Finanšu
pārvalde (nodokļu administratore),
gan nodokļu maksātājs. Vispirms
nodokļu administratore, aizpildot
šo veidlapu, tajā sniedz personai iepriekš pieprasīto informāciju, kāds ir
tās nodokļu pamatparāds (arī nokavējuma naudas) pēc stāvokļa uz 2011.
gada 1.septembri, kas nav samaksātas uz nodokļa atbalsta pasākuma
uzsākšanas brīdi, tātad uz šī gada
1.oktobri. Nodokļu maksātājs salīdzina šo informāciju ar saviem grāmatvedības ierakstiem, lai pārliecinātos,
ka nodokļu administratores sniegtā
informācija sakrīt ar viņa datiem. Ja
nodokļu maksātājs šai informācijai
piekrīt un nolemj piedalīties atbalsta
pasākumā, viņš atzīmē nekustamā
īpašuma nodokli, kurā vēlas piedalīties, un iesniedz iesniegumu nodokļu
administratorei.
4. Nodokļu administratore, pamatojoties uz šo 2.pielikumu, kas ir
saņemts kā iesniegums, izvērtē informāciju par nodokļa maksātāja dalību
atbalsta pasākumā un pieņem lēmumu par tā piemērošanu vai atteikumu
gadījumā, ja iesniegums iesniegts
pēc pieteikšanās termiņa beigām.
Aktuālo parādu samaksas termiņu
pagarināšana maksātājiem, kuriem ir
aktuālie parādi un NAP maksājums
ir vairākos termiņos, – saskaņojot ar
nodokļu administratori.

Parāda maksāšanas
nosacījumi

„Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā
noteiktajā kārtībā pirms nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas, nodokļu
Nodokļu administratore, vienojoties administrācija atceļ lēmumu par noar nodokļu maksātāju, nosaka nodokļu dokļu atbalsta pasākuma piemērošanu
parāda samaksas termiņu, maksājumu un uzsāk piedziņas darbības vispārējā
graﬁku un regulāri maksājamo summu, kārtībā, kas noteikts likumā „Par noņemot vērā šādus likumā paredzētos dokļiem un nodevām”.
nosacījumus:
• Nodokļu atbalsta pasākuma Soli pa solim!
Nodokļu maksātājs pieprasa informaksājums sadalāms vienādās daļās,
un attiecīgā summa obligāti jāmaksā māciju Siguldas novada pašvaldības
Finanšu pārvaldei (nodokļu adminisreizi mēnesī;
• Parāda maksājumam jābūt vis- tratorei) par parādiem NAP nekustamā īpašuma nodoklim. Nodokļu
maz 50 latu mēnesī;
• Maksājumu termiņa pagarinā- administratore 10 dienu laikā informē par atbalsta pasākuma nodokļa
jums var būt līdz 60 mēnešiem;
• Maksājumam nepiemēro noka- maksājumiem.
Nodokļu maksātājs:
vējuma naudu.
• Salīdzina datus ar saviem grāPēc nodokļu atbalsta pasākuma
maksājumu samaksas pilnā apmērā matvedības datiem;
• Nolemj pieteikties atbalsta panodokļu administratore pieņem lēmusākumam;
mu par nokavējuma naudas dzēšanu.
• Iesniedz iesniegumu nodokļu
administratorei.
Ja uzņemtās
Nodokļu administratore 30 dienu
saistības nepildīs,
laikā pieņem lēmumu.
nodokļus piedzīs
Nodokļu maksātājs samaksā paJa nodokļu maksātājs neveic trīs matparādu saskaņā ar noteikto gramaksājumus nodokļu atbalsta pasā- ﬁku. Finanšu pārvalde dzēš nokavēkuma lēmumā par nodokļu atbalsta juma naudu.
pasākuma piemērošanu noteiktajos
termiņos vai neveic kārtējos nodokļu
Siguldas novada pašvaldība aimaksājumus nodokļu likumos noteik- cina novada iedzīvotājus izmantot
tajos termiņos, vai noteiktajos termi- šo nekustamā īpašuma nodokļa
ņos neveic nodokļu maksājumus, kuru parāda apmaksas iespēju!
samaksas termiņš pagarināts likuma
Dace Spriņķe
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Siguldas dzelzceļa stacija
kļūst par satikšanās vietu

Mainoties laikapstākļiem, mainīsies arī stacijas laukums, taču
rosība tajā tikai pieaugs: iestājoties pirmajām salnām, strūklaka
tiks ieziemota, lai droši sagaidītu
pavasari.
Savukārt šo sestdien, 27.oktobrī plkst.19.45, Siguldas dzelzceļa
stacijā uz koncertu aicina jauniešu
koris „Balsis” diriģenta Inta Teterovska vadībā. Koris iepazīstinās
Latvijas iedzīvotājus ar XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
noslēguma koncerta programmu
akcijas „Dziesmu svētku BALSIS”
ietvaros. Koncertā par dalībnieku

var kļūt jebkurš, paņemot līdzi XXV
Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
noslēguma koncerta grāmatiņas.
Aicināti visi mūzikas mīļotāji uz kopīgu sadziedāšanos.
2.decembrī plkst.17.00 Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics kopā ar novadniekiem iedegs Siguldas novada Ziemassvētku egli, kļūstot par aculieciniekiem
skaistiem ziemas brīnumiem.
Neskatoties uz darbīgo ikdienu rekonstruētajā stacijas ēkā un
stacijas laukumā, rekonstrukcijas
darbi turpinās uz dzelzceļa perona, kur tos īsteno VAS „Latvijas

FOTO: Alberts Linarts

Kopš Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas, laukuma un Laimas pulksteņa atklāšanas pasākuma 1.septembrī šī vieta kļuvusi par pilsētas sirdi,
kurā cilvēki satiekas un atpūšas. Dzelzceļa stacijas ēka un stacijas laukums ikdienā iepriecina novada iedzīvotājus un turpina pārsteigt viesus,
kas ieradušies piedalīties kādās no sporta sacensībām vai tradicionāli
baudīt zelta rudeni. Tālāki ciemiņi novērtē Tūrisma informācijas centra
ērto atrašanās vietu un plašumu. Savukārt bērni ir atkal un atkal priecīgi apskriet un pataustīt strūklaku, kura katru reizi ir nedaudz citāda,
jo tās augstums mainās atkarībā no vēja stipruma.

Būvvalde aicina
reģistrēt būves Kadastra
informācijas sistēmā

dzelzceļš”, veicot unikālu perona
pārbūvi, pielāgojot to jaunajiem
vilcieniem. Tāpat turpinās stacijas
laukuma rekonstrukcijas 2.kārtas
beidzamie darbi, lai novembrī dotu
iespēju AS „CATA” pārvietot uz
jaunajām telpām autoostu.
Atgādinām, ka Siguldas dzelzceļa stacijas un stacijas laukuma
rekonstrukcijas 1.kārta norisinājās ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai” atbalstu projektam
N r. 3 D P / 3 . 6 . 2 . 1 . 0 / 1 1 / I P I A /
VRAA/003 „Dzelzceļa stacijas
ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija”. Projekta realizāciju
407 159 latu apmērā līdzﬁnansēja
ERAF.
Inga Pole

Paziņojums par detālplānojuma 1.redakcijas
projekta sabiedrisko apspriešanu
Siguldas novada Dome saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
71.punktu 2012.gada 10.oktobrī pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma
pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai nekustamam īpašumam ar adresi „Šķūņabeites”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads (kad.apz. 80940030001)” (sēdes prot. Nr.18, 2.§).
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
13.novembrī plkst.17.00 notiks
detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā varēs

iepazīties ar detālplānojuma 1.redakcijas projektu.
Rakstiskus priekšlikumus trīs
nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, „Siguldas Novada Zi-

ņas” un pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv,
norādot ﬁziskām personām vārdu,
uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas
adresi, bet juridiskām personām –
nosaukumu, reģistrācijas numuru,
juridisko adresi, var iesniegt darba laikā Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, LV–2150.
Tālruņi informācijai: 29125515,
67800957.

Eiropas Savienības ﬁnansējums
piešķirts „Cerību sētas” attīstībai
Biedrība ir uzsākusi īstenot bērnu un jauniešu ar invaliditāti
projektu „Biedrības „Cerību spār- biedrība „Cerību spārni”, biedrība
ni” administratīvās kapacitātes „Latvijas Kustība par neatkarīgu
stiprināšana alternatīvo pakal- dzīvi”, Inčukalna invalīdu biedrība,
pojumu personām ar garīgās sociālās aprūpes biedrība „Saulattīstības traucējumiem attīstī- lēkts” un pensionāru biedrība „Sibai”
(Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/ gulda”.
SIF/219), kura mērķis ir panākt
Projekta rezultātā būs izstrāaktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā dāts kopienas „Cerību sēta” attīssektora līdzdalību lēmumu pie- tības plāns, apmācīti nevalstisko
ņemšanas procesā un publisko organizāciju speciālisti adminispakalpojumu sniegšanā jaunie- tratīvās kapacitātes stiprināšašiem ar garīgās attīstības traucē- nai, nodrošināts seminārs NVO un
jumiem.
pašvaldības un valsts līmeņa
Projekta mērķa grupa ir pie- politikas plānotājiem sociālo pacas nevalstiskas organizācijas – kalpojumu jomā, nodrošināts

pieredzes apmaiņas pasākums
par kopienu personām ar garīga
rakstura traucējumiem darbības
jautājumiem NVO speciālistiem.
Informācija par projekta norisēm
būs atrodama www.ceribusparni.lv.
Projekts tiks īstenots laika periodā no šī gada 1.oktobra līdz 2013.
gada 30.septembrim.
Projekta īstenošanas kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 24 680,07.
Siguldas novada pašvaldība ﬁnansē 7,93% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 92,07%
no projekta ﬁnansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda
starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Rudīte Priede

Siguldas novada pašvaldība
28.septembrī ir saņēmusi Valsts
zemes dienesta (VZD) vēstuli „Par
nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmā nereģistrētām būvēm”,
kam pievienoti saraksti ar ﬁziskām
un juridiskām personām piederošām zemes vienībām, kurās pēc
kartogrāﬁskajiem materiāliem tika
konstatētas būves.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma (turpmāk –
Kadastra likums) 13.panta otrajai
daļai kadastra subjektam (ēkas
īpašniekam) ir pienākums ierosināt
kadastra objekta reģistrāciju vai
kadastra datu aktualizāciju. Par šo
pienākumu nepildīšanu noteiktā
termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais
valdītājs vai kadastra subjekts ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.6 pants
nosaka: „Par normatīvajos aktos
noteikto dokumentu neiesniegšanu
būves vai telpu grupas reģistrēšanai vai kadastra datu aktualizēšanai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā – uzliek
naudas sodu ﬁziskajām personām
no 50 līdz 150 latiem, bet juridiskajām personām – no 100 līdz
1000 latiem.”
Savukārt 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumu” 30.punkts noteic, ka paš-

valdībām ir tiesības deklarēt
būvi, kuras reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā nav ierosināta atbilstoši Kadastra likuma
13.panta otrajai daļai.
Valsts zemes dienests salīdzināja Kadastra informācijas sistēmā uzkrātos telpiskos datus ar
dienesta rīcībā esošajiem kartogrāfiskajiem materiāliem. Datu salīdzināšanai tika izmantoti Kadastra informācijas sistēmas dati pēc
stāvokļa uz 2012.gada 11.septembri un 1:10 000 mēroga topogrāfiskās kartes nomenklatūras lapas, kuras Valsts zemes dienests
saņem no Latvijas ģeotelpiskas
informācijas aģentūras datu apmaiņas ietvaros. Salīdzināšanas
rezultātā tika konstatēta 741
būve, kas atbilstoši kartogrāﬁskajiem materiāliem eksistē apvidū, bet nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.
Ņemot vērā VZD informāciju,
Siguldas novada pašvaldības Būvvalde veic saņemtās informācijas
pārbaudi un atbilstoši pārbaudes
rezultātiem deklarēs ﬁzisko un
juridisko personu būves, reģistrējot tās nekustamā īpašuma
Kadastra informācijas sistēmā.
Siguldas novada pašvaldības Būvvalde aicina visus ēku īpašniekus
veikt nepieciešamās darbības, lai
reģistrētu ēkas Kadastra informācijas sistēmā.
Anita Viškere

Pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūve Mores ciemā
Oktobrī
noslēgusies
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve Mores ciemā. Noslēgtā līguma ietvaros Dārza, Pļavas un
Siguldas ielu rajonā ir rekonstruēts
un sacilpots ūdensapgādes tīkls,
izbūvēts maģistrālais kanalizācijas
tīkls, kanalizācijas spiedvads un
kanalizācijas sūkņu stacija.
Būvdarbus veica SIA „Būve
Wood Line”. Līguma summa bez
PVN – Ls 147 855,92. Līguma īstenošanas rezultātā 20 mājsaimniecībām un trīs pašvaldības ēkām ir

nodrošinātas pieslēguma iespējas
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu piesārņojumu. Ūdensvada
rekonstrukcija patērētājiem uzlabos ūdens kvalitāti un samazinās
ūdens zudumus.
Noslēgtais līgums realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzﬁnansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā”
ietvaros.

Siguldas novadā
iespējams nodot
izlietotās spuldzītes
Gāzizlādes spuldžu atkritumu apsaimniekošanas sistēma SIA „Ekogaisma” informē, ka
iespējams bez maksas nodot izlietotās gāzizlādes jeb ekonomiskās spuldzes SIA „Ekogaisma” sadarbības partneru pieņemšanas punktā – Siguldas pašvaldības SIA „Jumis”, Augļu
ielā 8, Siguldas novadā. Darba laiks: darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām 67972286.
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Sanita Ungura ir absolvējusi torei- līmenī, jo radusies uz zināšanu bāzes,
zējo Liepājas pedagoģijas institūtu ko pedagogiem paaudzēs nodevusi
(tagadējā Liepājas Universitāte), ie- Montesori pedagoģijas izveidotāja
gūstot bakalaura grādu pirmsskolas Marija Montesori,” stāsta bērnudārza
pedagoģijā un psiholoģijā. Maģistra „Pīlādzītis” vadītāja Sanita Ungura.
PII „Pīlādzītis” ēkā izvietotas sešas
grādu pedagoģijā 2001.gadā ieguvusi
Daugavpils Universitātē, bet pirms grupas, no tām šogad komplektētas
četriem gadiem pabeigusi Montesori trīs jaunas grupas – divas trīsgadniekursu Latvijas Universitātē. S.Ungura ku grupas, bet viena – jaukta vecuma
15 gadus strādājusi par sākumskolas grupa, kurā Montesori pedagoģe Daiskolotāju, bijusi metodiķe Raiskuma ga Jaunzeme, izmantojot arī Sanitas
pamatskolas pirmsskolas izglītības Unguras pieredzi, cenšas ieviest Mongrupās, bet pēdējos trīs gadus node- tesori pedagoģijas mācīšanās metovusies Montesori pedagoģijai, strā- des, audzēkņiem apgūstot licencētu
dājot privātajā bērnudārzā „Pētnieku pirmsskolas izglītības programmu.
darbnīca” Rīgā un kopā ar kolēģi Māru Kā vienu no pozitīvām Montesori peJaunozolu izveidojot ﬁliāli Garkalnes dagoģijas metodēm S.Ungura min to,
novadā.
ka tā atveido ģimenes modeli – jau„Montesori pedagoģijas parau- nākais bērns mācās no vecākā, bet
gus esmu vērojusi un pētījusi Polijā, vecākais bērns uzņemas atbildību par
Zviedrijā un Lietuvā, kurā tā ir augstā jaunāko. Šo grupiņu apmeklē bērni no

Nodarbību saraksts
Māmiņu klubā novembrim
Ceturtdien, 1.novembrī
plkst.11.00, vingrošana kopā ar
bērniem ﬁzioterapeites vadībā.
Ceturtdien, 1.novembrī
plkst.18.00, bērna emocionālā audzināšana (BEA) „Kā veicināt drošu
piesaisti”.
Otrdien, 6.novembrī plkst.11.00,

praktiskā sagatavošanās dzemdībām.
Otrdien, 6.novembrī plkst.17.00, „Veselīgs uzturs mammai un bērnam. Veselīgs uzturs grūtniecības laikā”.
Ceturtdien, 8.novembrī plkst.11.00, vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā.
Ceturtdien, 8.novembrī plkst.18.00, BEA „Kā veicināt bērnos spēlēšanos un
fantāziju”.
Otrdien, 13.novembrī plkst.11.00, partnera palīdzība dzemdībās.
Ceturtdien, 15.novembrī plkst.11.00, vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā.
Ceturtdien, 15.novembrī plkst.18.00, BEA „Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas”.
Otrdien, 20.novembrī plkst.11.00, enerģētiskā sveču vingrošana. Nodarbība
tikai pieaugušajiem.
Ceturtdien, 22.novembrī plkst.11.00, vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā.
Ceturtdien, 22.novembrī plkst.18.00, BEA „Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam”.
Otrdien, 27.novembrī plkst.11.00, spēles ar dabīgajiem materiāliem, dabas
rotaļlietu nozīme bērna attīstībā.
Ceturtdien, 29.novembrī plkst.11.00, vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā.
Ceturtdien, 29.novembrī plkst.18.00, BEA „Disciplinēšanas metodes, kas
veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību”.
Bērna emocionālās audzināšanas nodarbības ilgums – aptuveni divas stundas. Dalība nodarbībās paredzēta tikai vecākiem, tāpēc iepriekš vēlams padomāt, kur atstāt savu mazuli. Apmeklējot visas nodarbības, tiks izsniegta
apliecība par šī kursa noklausīšanos. Vienas nodarbības cena ir 4 lati, bet, ja uz
nodarbību nāks abi vecāki, cena par abiem – 6 lati.
Papildus informācija – rakstot uz e-pastu maminu_klubs@inbox.lv vai zvanot Līvai Cimmermanei pa tālruni 26665790.
Siguldas Māmiņu klubs atrodas O.Kalpaka ielā 11, Siguldā, „Namiņa” telpās,
un regulāri novada vecākiem piedāvā plašu nodarbību klāstu, piesaistot dažādus speciālistus.

3 līdz 6 gadu vecumam. Izlaidums notiek nevis visai grupiņai, bet tikai sešgadniekiem. „Ne velti šajā grupiņā ir
vairāki brāļi un māsas, brālēni un māsīcas – viņi ir liela ģimene ar dažādām
lomām, un bērniem nav jācīnās par
uzmanību, nav jācīnās ar savu ego,
viņi dzīves prasmes apgūst, izmantojot īpašo Montesori mācību materiālu
bāzi, kas balstīta uz bērna vēlmi pētīt, iegūt jaunu pieredzi un saprast vai
domāt par procesa būtību,” skaidro
bērnudārza vadītāja.
Šobrīd metodes ieviešana notiek
pakāpeniski, jo to var īstenot tikai
tad, kad sakārtota grupas vide, bērni tai ir gatavi, pieejami Montesori
pedagoģijas darba materiāli. „Milzīgu pateicību izsaku vecāku padomei,
kura aktīvi raksta projektu, lai iegūtu
ﬁnansējumu darba materiālu bāzes
paplašināšanai, kā arī ir ieinteresēti
metodes ieviešanai jauktā vecuma
grupiņā,” atklāj S.Ungura, turpinot,
ka viņas mērķis nav kādam pierādīt,
ka Montesori ir labākā mācīšanās
metode, bet gan dot iespēju bērniem

Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītāja
Sanita Ungura.

pirmsskolas izglītību iegūt citādāk –
vieglāk, vienkāršāk un bērniem draudzīgāk, tāpēc turpmāk jādomā par
atbilstošas vides radīšanu, par telpu
remontu vēl neremontētajās grupās,
āra sporta laukuma izveidi un pedagogu kvaliﬁkācijas paaugstināšanu,
pieredzes bagātināšanu.
Sanita Ungura dzīvo Siguldā, un
viņa atzīst, ka darbs ir viņas hobijs
un lielākā laime, jo ir iespēja izvirzīt
mērķus un tos īstenot. „Mieru gūstu
Dzērbenes novadā, kurā mums ir lauki. Man ir trīs brīnišķīgi bērni, lielisks

darbs un idejas, kā „Pīlādzītis” varētu
izskatīties pēc pāris gadiem,” atklāj
bērnudārza vadītāja.
Jāatgādina, ka šīs vasaras laikā
bērnudārzā „Pīlādzītis” notika vienkāršotas rekonstrukcijas darbi, veicot
bibliotēkas telpu pārbūvi, pielāgojot
bērnudārza vajadzībām. Tika izveidotas divas jaunas grupiņas 48 bērniem
un sešas jaunas darbavietas.
Siguldas novada pašvaldība vēl
izdošanos jaunajā amatā un iecerēto
mērķu piepildījumu!

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni
iesaistās UNESCO nedēļas aktivitātēs
No 15. līdz 19.oktobrim visā Latvijā notika UNESCO nedēļa, kas šogad veltīta diviem notikumiem – UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20.gadadienai un 40.gadadienai, kopš pieņemta Konvencija par
pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.
Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.c „Senatnes noslēpumi klinšu sieklases skolēni 17.oktobrī Siguldas nās”, kuras laikā bija iespēja iegūt
novada bibliotēkā klausījās Latvi- informāciju par dažādu Latvijas
jas Petroglifu centra valdes priekš- alu un klinšu sienās iegravēto zīsēdētāja Andra Grīnberga lekciju mējumu un uzrakstu izpēti un at-

šifrēšanu. Lektors pastāstīja arī
par Siguldas novadā sastopamajiem uzrakstiem, tomēr nopietni
brīdināja pašus skolēnus nenodarboties ar alu uzrakstu meklēšanu
un pētīšanu, jo smilšakmens alu
sienas ir iespējams viegli sabojāt,
līdz ar to uzraksti neatgriezeniski
var iet bojā.
Inese Berga

Pasaules atmiņas diena Siguldas pilsētas
vidusskolā
UNESCO nedēļas laikā Siguldas
pilsētas vidusskolas skolēni īpašu
uzmanību pievērsa vēsturei, piedaloties programmā „Pasaules atmiņa”.
Siguldas pilsētas vidusskolas 10.–
12.klašu skolēni apkopoja informāciju
par svarīgākajiem 20. un 21.gadsimta vēstures notikumiem, izmantojot
liecības, kas iegūtas no skolēnu ģimenes locekļiem. Rezultātā izdevās
iegūt atmiņu stāstus, vērtīgas fotogrāﬁjas, senus sadzīves priekšmetus,
naudaszīmes, ordeņus, apbalvojumus un pat ieročus (tie gan bijuši tikai
rekvizīti teātra izrādē).
Veicot šo darbu, skolēni atklāja
pārsteidzošus faktus par savu saistī-

Foto no personīgā arhīva

Oktobra vidū Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Pīlādzītis” darbu uzsākusi jauna vadītāja – Sanita Ungura,
kura no janvāra pildījusi iestādes vadītājas vietnieces amatu, konceptuāli izveidojot divas jaunas grupiņas bērniem, kuras bibliotēkas vietā
tika izveidotas šovasar.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Bērnudārzam „Pīlādzītis”
jauna vadītāja

bu ar dažādiem vēstures notikumiem.
Šķiet, ka senākais vēstījums sniedzās
pat 19.gadsimtā – tas bija par dalību
pirmajos latviešu Dziesmu svētkos
1873.gadā. Skolēni iepazina stāstus
par latviešu strēlniekiem, par sarež-

ģītajiem 2.pasaules kara notikumiem,
par skolēnu dzīvi dažādos laikos, par
cilvēku dzīves stilu padomju laikos un,
protams, par neatkarības atjaunošanas laiku.
Ināra Vimba

„Tulpīte” turpina uzņemt mazos audzēkņus
Pirmsskolas izglītības iestāde „Tulpīte”, kas atrodas Cēsu ielā 10, Siguldā, uzņem bērnus no 1,5 gada vecuma.
Vecāku dalības maksa 40 lati mēnesī. Tiek komplektēta arī mazuļu grupiņa, kurā uzņem bērnus no gada vecuma.
Vairāk informācijas pa tālruni 29558312.
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Interešu un neformālās izglītības piedāvājums 2012./2013.mācību gadā Siguldas novada izglītības iestādēs

Siguldas novada Jaunrades centra interešu un neformālās
izglītības piedāvājums (Skolas ielā 3, tālr.67972434, 67972432)
Interešu pulciņš/grupa/mērķauditorija

Pedagogs

Norises laiks

„Ideju namiņš” – brīvā laika pavadīšanas Sandra Kondrāte, Darba dienās plkst.12.30–19.00
centrs jaunākā skolas vecuma bērniem
tālr.67973863
Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”
Ilze Vilciņa,
Darba dienās plkst.11.00–19.00
tālr.67974168
Deju studija „Mēness” – trīs grupās
Sanita Vijupe
Ceturtdienās un piektdienās
bērniem vecumā no 4 līdz 16 gadiem
plkst.15.30–19.30
Keramikas pulciņš „Pika” – jaunākā
Baiba Kupča
Trešdienās plkst.13.00–16.00,
skolas vecuma bērniem
piektdienās plkst.13.00–18.00
Alfrēda modelistu skola
Alfrēds
Piektdienās plkst.17.00–20.00,
(lidmodelisms) – jaunākā skolas vecuma Dubaņēvičs
sestdienās plkst.9.00–12.00
bērniem un pusaudžiem
Leļļu teātris „Lāčuks”– jaunākā skolas Vija Zita Ozola
Pirmdienās plkst.14.00–17.00
vecuma bērniem, pusaudžiem
Robotika – bērniem no 9 gadiem
Jānis Miglinieks
Pirmdienās un trešdienās
plkst.16.00–19.00
Makšķernieku darbnīca – jaunākā
Aivars Stiglics
Trešdienās plkst.15.00–17.00
skolas vecuma bērniem
Koka mākslinieciskā apstrāde –
Raits Tikums
Ceturtdienās plkst.16.30–18.00
jauniešiem
Moto darbnīca – jauniešiem
Dzintars Vilciņš
Otrdienās un ceturtdienās
plkst.18.00–21.00
Jušu dabas skola – jaunākā skolas
Māra Taimiņa
Pirmdienās un trešdienās
vecuma bērniem
plkst.15.00–17.00
Siguldas 668.mazpulks – pusaudžiem
Vija Brikmane
Ceturtdienās plkst.15.00–18.00
un jauniešiem
Radošo darbu studija „Ūdensroze”
Klinta Eigenfelde, Pirmdienās plkst.15.00–18.00
(aušana, tekstilmāksla) – pusaudžiem
tālr.67974168
un jauniešiem
Rotu studija „Pērlītes” – pusaudžiem
Larisa Speļģe
Otrdienās un ceturtdienās
un jauniešiem
plkst.15.00–16.20
Ādas plastika – pusaudžiem un
Larisa Speļģe
Otrdienās un ceturtdienās
jauniešiem
plkst.16.30–17.50
Praktiskā vizuālā māksla –
Daiga Strazdiņa
Ceturtdienās plkst.14.30–18.00
pusaudžiem un jauniešiem
Ielu vingrotāji – jauniešiem
Krišjānis Polāns
Pirmdienās, trešdienās un
piektdienās plkst.16.00–18.00
„Kastanītis” – piecu un sešgadīgo
pirmsskolas apmācības grupas
Slepeno lietu klubiņš zēniem –
pusaudžiem
Harmoniskās attīstības pulciņš
„Kastanītis” – bērniem vecumā no 2 līdz
4 gadiem

Integrētā svešvaloda (angļu, krievu) –
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem
bērniem

Maksa
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Dainuvīte
Ščeglova,
tālr.67974168,
Sintija Zaķīte

Bez maksas

Maruta Mitrevica, Pirmdienās, trešdienās un
ceturtdienās divgadīgo un
tālr.67971840
trīsgadīgo bērnu rotaļu grupa
plkst.10.20–12.00; trīsgadīgo un
četrgadīgo bērnu rotaļu grupa
plkst.9.20–11.20

Ls 20
mēnesī

Vija Zita Ozola,
Andreta Čivča,
tālr.67971840

Ls 5,50
mēnesī

Hiphop deju studija „JV club” –
Linda Ķuze
bērniem un jauniešiem
Valodu klubs „Hello” – bērniem vecumā Guntra Purmale
no 4 līdz 10 gadiem

Pirmdienās un trešdienās
plkst.17.00–20.30
Otrdienās un ceturtdienās
plkst.15.00–19.00

Ls 18 mēnesī

Zīda apgleznošanas studija –
jauniešiem un pieaugušajiem

Vitolds Kucins

Otrdienās un trešdienās
plkst.16.30–18.00

Ls 3
nodarbība

Siguldas 113.jaunsargu vienība –
jauniešiem

Egīls Kaimiņš

Ceturtdienās plkst.15.30–17.00

Bez maksas

Ls 10 mēnesī

Siguldas pilsētas vidusskolas interešu izglītības piedāvājums
(Ata Kronvalda ielā 7, Krišjāņa Barona ielā 10)
Pedagogs

Norises laiks

Maksa

Tautas deju kolektīvs „Vizbulīte” – Indra Ozoliņa
1.–6.klašu skolēniem

Vokālais ansamblis „Apelsīns”–
3.–4.klašu skolēniem

Pirmdienās, trešdienās 2.klasei
Bez maksas
plkst.14.00–15.00, 5.klasei
plkst.15.00–16.30.
Otrdienās, piektdienās 1.klasei no
13.00–14.00, 3.klasei plkst.14.00–15.30,
4.klasei plkst.15.30–17.00
Līga Trupavniece Trešdienās plkst.13.30–14.20
Bez maksas

Vizuālā māksla – 1.–2.klašu un
Ieva Vanaga
3.–4.klašu skolēniem
Sporta aerobika – 1.–6.klašu
Andra
skolēniem
Fridrihsone
Koris – 3.–4.klašu skolēniem
Līga Trupavniece
Vokālais ansamblis – 1.klašu
Līga Trupavniece
skolēniem
Vokālais ansamblis – sākumskolas Biruta Pastare
skolēniem
Noformēšana un dizains –
Iveta Krūzīte
sākumskolas skolēniem
Noformēšana un dizains –
Aiva Cvetkova
pamatskolas skolēniem
Atlētiskā vingrošana –
Agris Lelis
vidusskolēniem
Skolēnu dome – 5.–12.klašu
Edgars Bajaruns
skolēniem

Pirmdienās un piektdienās
plkst.13.30–16.00

Bez maksas
Bez maksas

Trešdienās plkst.12.50–13.30
Otrdienās plkst.12.50–13.30

Bez maksas
Bez maksas

Ceturtdienās plkst.13.40–15.00

Bez maksas

Ceturtdienās un piektdienās
plkst.14.30–16.00
Ceturtdienās plkst.14.20–17.00

Bez maksas

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās
plkst.16.00–17.00
Otrdienās plkst.14.30–15.30

Tautas deju kolektīvs
„Vizbulīte” – pamatskolas
un vidusskolas vecuma
jauniešiem
Volejbols – 7.–12.klašu
skolēniem

Pedagogs

Norises laiks

Indra Ozoliņa

7.–9.klases – otrdienās un ceturtdienās
Bez maksas
plkst.17.00–18.30, 10.–12.klases – pirmdienās,
trešdienās un piektdienās plkst.19.00–21.30

Normunds Šulte

7.–9.klašu meitenes – pirmdienās un
trešdienās plkst.16.30–18.00,
10.–12.klašu zēni pirmdienās un trešdienās
plkst.18.00–20.00,
10.–12.klašu meitenes – otrdienās
plkst.18.00–20.00 un ceturtdienās
plkst.16.30–18.00,
7.–9.klašu zēni – otrdienās plkst.16.30–18.00
un piektdienās plkst.15.30–17.00
Otrdienās un ceturtdienās plkst.18.30–21.00

Bez maksas

Trešdienās plkst.14.30–16.00

Bez maksas

Jauniešu koris „Atvars” –
9.–12.klašu skolēniem un
absolventiem

Jānis Baltiņš

Dabaszinību skola –
Siguldas novada skolu
5.–8.klašu skolēniem

Līga Sausiņa,
Jānis Bukins,
Madara
Pētersone

Maksa

Bez maksas

Allažu pamatskolas interešu izglītības piedāvājums

(„Pamatskola”, Allažu pag., tālr.67970954)
Interešu pulciņš/grupa/
mērķauditorija
Tautas deju kolektīvs
„Avotiņi”– pamatskolas
vecuma skolēniem

Pedagogs

Norises laiks

Maksa

Ilona Šime

1.–4.klases – pirmdienās plkst.13.10–14.10,
otrdienās un ceturtdienās plkst.12.20–13.20,
5.–6.klases – pirmdienās plkst.14.10–15.10,
otrdienās un ceturtdienās plkst.13.20–14.25,
7.–9.klases – pirmdienās plkst.15.10–16.30,
otrdienās un ceturtdienās plkst.14.25–16.30
1.–4.klases – pirmdienās plkst.12.35–13.20,
5.–6.klases – pirmdienās plkst.14.10–14.40,
5.–9.klases – pirmdienās plkst.14.40–15.35 un
piektdienās plkst.14.15–15.25
1.–9.klases – otrdienās plkst.14.15–15.30,
1.–4.klases – trešdienās plkst.14.05–14.35,
5.–9.klases – trešdienās plkst.14.55–16.05
Ceturtdienās plkst.14.55–16.35

Bez maksas

1.–6.klases – pirmdienās plkst.14.15–15.30 un
piektdienās plkst.14.55–16.35

Bez maksas

Bez maksas

Citu organizāciju piedāvātās nodarbības Jaunrades centrā

Interešu pulciņš/grupa/
mērķauditorija

Interešu pulciņš/grupa/
mērķauditorija

Bez maksas

Bez maksas

Otrdienās, trešdienās

(Krišjāņa Barona ielā 10, tālr.67971461)

Bez maksas

Maruta Mitrevica, Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
tālr.67971840
un ceturtdienās plkst.9.00–13.00
Vienu reizi nedēļā

Siguldas Valsts ģimnāzijas interešu izglītības piedāvājums

Vokālais ansamblis –
pamatskolas vecuma
skolēniem

Inguna Kalviša

Basketbols – pamatskolas
vecuma skolēniem

Agnija Labrence

Vizuālā māksla – 2.–9.klašu Solvita Alksne
skolēniem
Keramika – pamatskolas
Aija Lubgāne
vecuma skolēniem

Bez maksas

Bez maksas
Bez maksas

Mores pamatskolas interešu izglītības piedāvājums

(Siguldas ielā 15, Mores pag., tālr.64147217)
Interešu pulciņš/grupa/
mērķauditorija
Tautas deju pulciņš
„Dzērvenīte”– pirmsskolas
izglītības grupa, 1.–9.klase
Floristika – 1.–9.klašu
skolēniem
Skatuves runa – 1.–9.klašu
skolēniem

Pedagogs

Norises laiks

Maksa

Sintija Laizāne

Pirmdienās plkst.13.55–15.25, otrdienās
plkst.8.30–9.10, trešdienās plkst.14.45–15.25

Bez maksas

Kristīne Gailīte

Pirmdienās plkst.14.00–15.30

Bez maksas

Sigita Irša

Ceturtdienās plkst.13.05–13.45 un
plkst.14.45–15.20

Bez maksas

Siguldas 1.pamatskolas interešu izglītības piedāvājums
(Pulkveža Brieža ielā 105, tālr.67973800)
Interešu pulciņš/grupa/
mērķauditorija

Pedagogs

Norises laiks

Maksa

Koris – 1.klašu skolēniem
Koris – 2.–4.klašu skolēniem
Vokālais ansamblis – 1.–4.klašu
meitenēm
Vokālais ansamblis – 5.–9.klašu
meitenēm
Koris – 5.–9.klašu meitenēm

Inga Jansone
Inga Jansone
Inga Jansone

Trešdienās plkst.10.45–11.25
Piektdienās plkst.8.10–8.50
Piektdienās plkst.10.45–13.10

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Evija Rozena

Bez maksas

Koris – 3.–6.klašu zēniem

Evija Rozena

Trešdienās un ceturtdienās
plkst.14.20–15.00
Pirmdienās plkst.8.10–8.50 un
trešdienās plkst.13.35–14.15
Trešdienās plkst.8.10–8.50 un
piektdienās plkst.8.10–8.50
Pirmdienās plkst.12.45–18.20,
otrdienās plkst.12.45–16.20 un
trešdienās plkst.12.45–18.20
Trešdienās plkst.13.30–15.30
Pirmdienās un otrdienās
plkst.15.00–16.20
Ceturtdienās plkst.12.40–15.45

Bez maksas

Evija Rozena

Tautas deju kolektīvs
„Purenīte” – pamatskolas vecuma
skolēniem
Vizuālās mākslas pulciņš –
1.–7.klašu skolēniem
Mājturība – 5.–8.klašu skolēniem

Aiva Indriksone

Aerobika – 1.–6.klašu skolēniem

Diāna Meirāne

Tautas bumba – 3.–5.klašu
skolēniem
Sporta spēles, vieglatlētika –
5.–9.klašu skolēniem

Diāna Meirāne

Dzintra Fogele
Velta Jurjāne

Ina Belinska

Otrdienās un trešdienās
plkst.13.30–15.00
Otrdienās un ceturtdienās
plkst.15.00–16.25

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Siguldas Sporta skolas interešu izglītības piedāvājums
(Gāles ielā 29, tālr.67970207)

Maksa

Agris Lelis,
Andra
Fridrihsone

Norises laiks un nodarbību
vieta
SPV angārs otrdienās
plkst.13.40–14.40, sestdienās
plkst.9.30–10.30

Bez maksas

Mārīte Konrāde

PII „Pīlādzītis”

Bez maksas

Bez maksas

Līga Rumba
Inga Moškina

PII „Ieviņa”
PII „Ābelīte”

Bez maksas
Bez maksas

Bez maksas

Interešu pulciņš/grupa/mērķauditorija

Pedagogs

Vispārējā ﬁziskā sagatavotība (VFS) –
pirmsskolas vecuma 5–6 gadīgajiem
bērniem un 1.–4.klašu audzēkņiem

Bez maksas

6 SPORTS

Siguldas Novada Ziņas

Sāksies pretendentu izvirzīšana balvai
„Siguldas novada sporta laureāts 2012”
Šogad pirmo reizi tiek organizēti labāko Siguldas novada sportistu godināšanas svētki „Siguldas novada sporta laureāts 2012”, kuros tiks apbalvoti labākie jaunie un pieredzējušie sportisti, treneri, komandas, labākais
izglītības iestāžu sporta pedagogs, aktīvākā sporta organizācija, lielākais
sporta atbalstītājs, kā arī pasniegta balva par mūža ieguldījumu sportā.

Konkursa kandidātus no 31.oktobra
var izvirzīt jebkurš Siguldas novada iedzīvotājs, sporta organizācija vai cita
iestāde, aizpildot anketu par nominācijas kandidāta veikumu un sasniegumiem 2012.gadā. Sezonālo sporta
veidu pārstāvjiem tiks ņemti vērā arī
2011.gadā sasniegtie rezultāti.
Kandidātus nominācijai par mūža
ieguldījumu sportā izvirza novada

iedzīvotāji, sporta organizācijas vai
citas iestādes, iesniedzot informatīvu
aprakstu par kandidāta veikumu un
sasniegumiem sportā (apraksta apjoms 500–1000 zīmes).
Anketas un aprakstus balvai par
mūža ieguldījumu jāiesniedz līdz
30.novembrim Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 un Sporta pārvaldē

Zinātnes ielā 7, kā arī Siguldas
Sporta skolā Gāles ielā 29 vai Morē,
Siguldas ielā 11, un Allažos, Birzes
ielā 4. Anketu iespējams aizpildīt
arī Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv un sportam veltītā
vietnē www.siguldassports.lv.
Informāciju var saņemt pa tālruni
29360283.
Svinīgais balvu pasniegšanas
pasākums „Siguldas novada sporta laureāts 2012” notiks piektdien, 14.decembrī plkst.18.00, Siguldas pagasta kultūras namā.
Ilze Ratniece

Izaicini sevi Siguldas kalnu maratonā!
Sestdien, 27.oktobrī, Siguldā jau sesto rudeni pēc kārtas notiks kalnu skrējiens „Sportland Siguldas kalnu maratons 2012”. Tas ir sarežģītākais un grūtākais apvidus skrējiens Latvijā un Baltijā.
No klasiskiem maratonskrējieniem Siguldas kalnu maratonu
atšķir vairāki faktori: skrējiens
notiek nevis asfalta trasē, bet
pārsvarā pa takām, kas rudenī ir
itin dubļainas, kā arī skrējējiem
jāpārvar nopietns reljefs – Gaujas
senlejas stāvās kraujas visā to
krāšņumā. Bet svarīgākais – Siguldas
kalnu maratona organizatori – raid.
lv – nepieturas klasiskajam maratona distances garumam, kas ir
42,195 km, bet piedāvā gandrīz 54
kilometrus garu super-maratonu.
Taču Siguldas kalnu maratonā ir

pieejamas divas īsākas distances:
14,1 km – aktīvās atpūtas cienītājiem – un 33,9 km – jau pārliecinātiem sportistiem.
Pirms gada Siguldas senlejas
nogāzēs startēja aptuveni 550
dalībnieki, no kuriem vairāk nekā
simts cīnījās garākajā – supermaratona – distancē. Par uzvarētājiem kļuva pazīstamā Latvijas
skrējēja Anita Kažemāka un lietuviešu super-maratonists Ģedimins
Griņus. Citus gadus uzvarētāju
laurus plūkuši arī Latvijas olimpieši Igors Kazakevičs, Anita Liepiņa.

Šogad par uzvaru cīnīsies Sidnejas
olimpiādes sudraba medaļnieks Aigars Fadejevs, bet viņa konkurenti,
lai arī mazāk zināmi, tomēr nopietni ņemami.
Skrējiena starts un ﬁnišs atradīsies Svētku laukumā. Starts tiks
dots plkst.11.00, turklāt visai iespaidīgi – dalībniekiem jāsāk skrējiens no Gaujas senlejas pakājes,
pārvarot kraujo Ziediņa trases kāpumu.
Skrējiena laikā paredzēti arī satiksmes ierobežojumi – 27.oktobrī
laika posmā no plkst.11.00 līdz
11.20 uz dalībnieku skriešanas brīdi tiks slēgta satiksme Ziedu ielā
(posmā no poliklīnikas stāvlaukuma līdz Lakstīgalas ielai).

Siguldas zelta lapu skrējiens noslēdzies
Ar Siguldas pusmaratonu 13.oktobrī ir noslēgusies otrā skriešanas
seriāla „Skrien Latvija” sezona. Pusmaratona distancē pie uzvarām
tika Andrejs Sergejevs un Anita Kažemāka.
Vīriešu konkurencē Andrejs Sergejevs jau no pirmajiem kilometriem
ieguva vadību, un, lai arī distances
gaitā temps nedaudz kritās, izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu
1:09:45. Otrajā vietā ierindojās Renārs Roze, kuram šīs sacensības
ietilpa gatavošanās posmā oktobra beigās gaidāmajam Frankfurtes maratonam. Roze ar katru apli
(kopumā dalībniekiem bija jāveic

četri apļi) kāpināja tempu un ﬁnišā ieskrēja nepilnas divas minūtes
aiz uzvarētāja. Trijnieku noslēdza
Andrejs Dmitrijevs.
Sieviešu konkurencē otro uzvaru pēc kārtas „Skrien Latvija”
ietvaros izcīnīja Anita Kažemāka,
kurai šoreiz nācās iztikt bez nopietnas konkurences. Veselības
problēmu dēļ nestartēja Dace
Lina, kura gan atbalstīja skrējē-

jus trases malā. Tāpat nepiedalījās kopvērtējuma līdere (nu jau
uzvarētāja) sieviešu konkurencē
Ilona Marhele. Kažemāka ﬁnišēja
ar rezultātu 1:19:55, otrās vietas
ieguvēju Baibu Medni apsteidzot
par sešarpus minūtēm. Trešajā
vietā Liene Bernsone.
10,55 kilometru distancē uzvaras izcīnīja Mareks Mikiško (35:13)
un Zanda Mālniece (45:10), bet
5,27 kilometru distancē panākumi
Jānim Girgensonam (16:00) un Līgai Jansonei (20:21).
Kaspars Kārkliņš

Basketbola komanda „Sigulda” sāk sezonu
Šogad basketbola komandas (BK) „Sigulda” basketbolisti pirmo reizi spēlēs Latvijas Basketbola līgas 3.divīzijā, sacenšoties ar 11 citām
komandām no visas Latvijas. Komandas mērķi – cīnīties par uzvaru
katrā spēlē, popularizēt basketbolu un sportu Siguldas novadā, kā arī
izveidot stabilu komandu, kuras kodolu ar laiku veidotu sporta skolas
labākie audzēkņi, nodrošinot iespēju veicināt savu progresu, ko sniedz
spēlēšana Latvijas Basketbola savienības turnīros.
BK „Sigulda” treniņi notiek trīs
reizes nedēļā jaunu un ambiciozu
treneru Edgara Toma un Reiņa Zābera virsvadībā, kuriem tā ir pirmā
pieredze Siguldā.
LBL 3.divīzijas čempionātā šogad piedalīsies 12 komandas, kas
regulārajā čempionātā aizvadīs 22

spēles, katrai komandai ar katru
aizvadot divas savstarpējās spēles – vienu savā laukumā, otru izbraukumā.
Gatavojoties sezonai, komanda
aizvadīja trīs pārbaudes spēles,
visās izcīnot uzvaras. Visas basketbola komandas „Sigulda” mājas

spēles notiks piektdienu vakaros
Siguldas Sporta skolas zālē, Gāles
ielā 29.
Basketbola komanda „Sigulda”
aicina līdzjutējus uz savām spēlēm
un cer, ka izdosies iedibināt jaunu
tradīciju visā novadā – pēc darba
nedēļas sākt atpūtu sportiskā gaisotnē, atbalstot savu komandu.
Komandas gaitām – rezultātiem,
statistikai, spēļu kalendāram – līdzi varēs sekot Latvijas Basketbola savienības oﬁciālajā mājaslapā
www.basket.lv.
Uz tikšanos Siguldā!
Raimonds Rudzāts
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Nūjošanas svētki Siguldā
6.oktobrī Siguldā pulcējās gandrīz 100 nūjotāji, kuri bija ieradušies no
tuvām un tālām Latvijas vietām. Pasākumu organizēja Siguldas novada
pašvaldība un Sporta pārvalde sadarbībā ar nūjošanas instruktori Lindu
Andrusu (www.nujo.lv).
Dalībnieki varēja izvēlēties divas distances – 4 un 12 kilometri. 4 km distance vairāk domāta iesācējiem un tiem, kas nebija droši, ka varēs pievarēt
Gaujmalas kalnus un lejas. 12 km ir jau nopietna distance, kurai bija nepieciešama kaut neliela iepriekšējā sagatavotība. Distancē laiks tika ﬁksēts
tikai, lai varētu salīdzināt ar iepriekšējo gadu rezultātiem un katrs saprastu,
cik ilgā laikā var veikt šos kilometrus. Uzvarētāji netika noskaidroti, jo uzvarētāji ir visi, kas aktīvi darbojas un kustas, un gūst prieku no nūjošanas.
Ceturtā daļa no dalībniekiem devās 4 km distancē, bet pārējie sparīgā solī
veica 12 km distanci.
Karīna Putniņa

Novadnieku sasniegumi
Kross.

4.oktobrī Siguldā notika Vidzemes reģiona skolu krosa sacensības, kurās startēja 117 skolēni četrās vecuma grupās no Siguldas, Cēsu,
Limbažu un Alūksnes novadu skolām. Laureātu vidū ir arī siguldieši: A grupā
1.vieta Kārlis Zuters (SVĢ), Simona Ozoliņa (SVĢ); 2.vieta Jūlija Parfeņenkova (SPV); B grupā 1.vieta Emīls Šteins (SPV), 2.vieta Edgars Daugulis (SVĢ),
Adrija Pelēce (SVĢ), 3.vieta Toms Ķēdis (SVĢ), Amanda Stukāne (SVĢ); C
grupā 1.vieta Kristaps Bruners (SVĢ), 3.vieta Ģirts Stankevičs (SVĢ); D grupā 1.vieta Estere Vīksne (SPV), 3.vieta Daniels Strods (SPV).

Badmintons.

Lietuvas pilsētā Klaipēdā notika starptautiskas
sacensības badmintonā „Gintarinis Pajūris – 2012”, kurās piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki no Izraēlas, Latvijas un Lietuvas. Siguldas Sporta
skolas audzēkne Jekaterina Romanova izcīnīja 2.vietu sieviešu vienspēlēs
un, apvienojoties pārī ar siguldieti Teodoru Kerimovu, palika 4.vietā jaukto
dubultspēļu kategorijā. Bronzas medaļu B grupas jauktajās dubultspēlēs
ieguva Nils Turauskis.
Savukārt Latvijas čempionātā veterāniem, kas norisinājās Saulkrastos,
veiksmīgi startēja Siguldas badmintona kluba spēlētāji. Anita Švalbe kļuva
par divkārtēju čempioni, uzvarot vienspēlēs un jauktajās dubultspēlēs kopā
ar Jāni Valeini vecuma grupā 30+. Pārī ar Inesi Preinbergu Anitai sudraba
medaļas dubultspēlēs sievietēm. Aigaram Bedrītim sudraba godalga vienspēlēs un bronza dubultspēlēs vīriešiem kopā ar valmierieti Ojāru Koziņecu
vecuma grupā 35+. Vecmeistaru (50+) vienspēļu kategorijā Pēteris Veidemanis ierindojās trešajā vietā.

MTB riteņbraukšana.

29.septembrī Igaunijā notiekošajā
velomaratonā „Haanja100” veiksmīgi piedalījās Siguldas/„A2” sportisti. Labākais no Siguldas pārstāvjiem bija Oskars Muižnieks, ieņemot 20.vietu. Arī
pārējie Siguldas/biedrības „A2” pārstāvji daudz neatpalika. Izcīnot 26.vietu,
ﬁnišēja Guntis Šeﬂers, 29.vieta – Ivo Irbem, 54.vieta – Matīsam Valdbergam,
55.vieta – Tomam Veitam un 62.vieta Uģim Mitrevicam. Komandu vērtējumā
Siguldas/„A2” komandas ierindojās 6. un 8.vietā.

Orientēšanās.

29.septembrī Jāņukalna apkārtnē sudrabu Latvijas čempionāta orientēšanās sporta maratona distancē SE (Elites) grupā
izcīnīja Zanda Abzalone, savukārt Latvijas kausa sacensībās „Siguldas rudens”, kas norisinājās 6.oktobrī Silciemā, Z.Abzalone izcīnīja uzvaru. Savās
vecuma grupās „Siguldas rudenī” medaļas ieguva vairāki siguldieši: S10
grupā 1.vieta Kristīnei Brunerei, 2.vieta Dārtai Auziņai, V35 grupā 1.vieta
Kasparam Kārkliņam, V40 grupā 1.vieta Jurim Ostupam, S45 grupā 3.vieta
Ievai Cānei, S65 grupā 1.vieta Marutai Habermanei, SA grupā 1.vieta Signei
Hokonenai, 3.vieta Santai Lazdānei.

Hokejs.

14.oktobrī Latvijas hokeja līgas debitanti „Sigulda” tikās ar
pērnās sezonas piektās vietas ieguvējiem „Smiltenes vanagiem”. Ar rezultātu 2:2 noslēdzās spēles pamatlaiks. Pēcspēles metienos izšķirošos vārtus guva siguldietis Edvīns Skrastiņš, tādējādi ar rezultātu 3:2 nodrošinot
Siguldas komandai otro uzvaru.

Ielu vingrošana.

Vislatvijas Spēka dienā Siguldas spēka
punktā pilsētas stadionā piedalījās 107 dalībnieki, no tiem četras meitenes. Dalībnieku skaita kopvērtējumā siguldieši ieguva 2.vietu. Kopvērtējumā
pēc pievilkšanās reižu skaita tika izcīnīta 3.vieta, kopīgi pievelkoties 1004
reizes. Visā Latvijā ar pilsētu ielu vingrotāju atbalstu tika ierīkoti 50 spēka
punkti.

Šahs.

Negaidīti daudz šahistu, pavisam 94, septembra beigās bija
pulcējušies Siguldā, lai piedalītos Siguldas novada atklātajā čempionātā
ātrā šaha turnīrā ar FIDE ātrā šaha reitinga aprēķinu.
Kopējā vērtējumā 1.vietā lielmeistars Aleksejs Širovs (Rīga), 2.vietā
lielmeistars Igors Kovaļenkovs (Dņepropetrovska), 3.vietā starptautiskais
meistars Rolands Bērziņš (Rīga).
Atsevišķā siguldiešu vērtējumā 1.vieta Visvaldim Gercānam, 2.vieta Jānim Birģelim, 3.vieta Ivaram Jēkabsonam.
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Valsts svētki Siguldas novadā

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena šogad tiks atzīmēta ar
plašu programmu visā novadā.
16.novembrī plkst.16.00 pirmoreiz
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” aicinās uz koncertu „Mana Latvija”, savukārt Mores pagasta Tautas
namā plkst.20.00 notiks tematisks
koncerts „Gadalaiku raksti manā
Latvijā”, kurā piedalīsies Mores pamatskolas skolēni, Mores pagasta
Tautas nama amatierkolektīvi un Līgatnes vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zeperi”. Pēc koncerta muzikālā
apvienība „Patafons” aicinās uz balli.
17.novembrī plkst.18.00 Allažu
pagasta Tautas namā uz koncertu
aicina Tautas nama amatiermākslas
kolektīvi. Pēc koncerta balli spēlēs
ansamblis „Trešā brigāde”. Savukārt
koncertzālē „Baltais Flīģelis” 17.novembrī plkst.18.00 ciklā „Jaunie

mūzikā” notiks pirmais mūsu novadnieka Kalvja Kalniņa solokoncerts
„Dievišķā dzirksts”, kurā būs iespēja dzirdēt V.A.Mocarta, V.Bellīni,
G.Doniceti, Dž.Rosīni dzirkstošās
melodijas (koncertmeistare Inguna
Puriņa). J.Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas 2.kursa students, Latvijas Nacionālās operas basa Krišjāņa
Norveļa audzēknis Kalvis Kalniņš
(1988) pirmo muzikālo izglītību guvis
Siguldas Mūzikas skolā. Ar izcilību
absolvējis J.Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolu (ped. K.Norvelis). Vokālās iemaņas papildinājis Londonas
Karaliskās mūzikas akadēmijas
meistarklasē pedagoģes Džojas
Mamenas (Joy Mamen) vadībā. No
22.septembra līdz 1.oktobrim Kalvis piedalījās Eiropas operas akadēmiju tīkla meistarklasē Latvijas
Nacionālajā operā, kuras mērķis ir
izglītot jaunos profesionāļus, palīdzot viņiem no mācekļiem kļūt par
meistariem.
Savukārt 18.novembrī plkst.17.00
Siguldas novada Kultūras centrā
notiks Goda diena – pateicības sarīkojums un Latvijas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts „Saknes
jau vējš neizplēš...”. Dzimtenes mīlestība sākas ar bērna mīlestību uz
savu ģimeni, mājām un dzimto pusi.
Katram cilvēkam un katrai tautai ir
savas saknes – unikālās vērtības,
kuras kopt, sargāt un cienīt. Bez
saknēm neaug koks, bez pamatiem
nestāv nams, bet bez kā nevar pastāvēt tauta?
Jaunajam cilvēkam izaugt par savas zemes patriotu un savas valsts
pilsoni, kurš izjūt cieņu pret Latvijas
zemes skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām un kultūru, palīdz
piederības sajūta un lepnums par
to, ka viņš ir daļa no savas pilsētas
un novada. Tāpēc, kā ierasts, šajos
svētkos Siguldas novada pašvaldība
godinās savus novadniekus – nominācijās „Siguldas novada Gada cilvēks 2012”, Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogus un skolēnus,
kultūras, sporta un sabiedrisko
organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus
un pirmoreiz nominēs „Goda novadnieku”.
Svētku koncertā „Saknes jau vējš
neizplēš....” savās dzimtenes sajūtās dalīsies Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais koris „Atvars” un
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pedagogi un mūziķi. Plkst.21.00 uz
svētku balli Siguldas pagasta kultūras namā ielūdz grupa „Vīzija”.
Lai stipri un cieši aug Latvijas
saknes katra latvieša sirdī!

starp darbu un atpūtu, pievērsties
personības pilnveidošanai.
Mākslas notikumi bija centrēti
Siguldas pils kompleksā – gan Jaunās pils dārza, gan Livonijas ordeņa Siguldas pilī, kur bija iespējams
apskatīt 14 latviešu un zviedru
mākslinieku darbus un vērot divas
performances.
„Survival Kit” festivāls Siguldā notika pirmoreiz, un izstādi apmeklēja
gandrīz 2000 apmeklētāju. Siguldai

tā bija pirmā pieredze starptautiska
mākslas projekta īstenošanā.
Siguldas novada pašvaldība pateicas Laikmetīgās Mākslas centram par uzticēšanos un visiem
partneriem, it īpaši uzņēmējiem
SIA „Fāze”, SIA „Kokpārstrāde 98”,
SIA „Kāpieni 96”, SIA „Siguldas
minerālūdens” un VEF mākslas
centram „Totaldobže”, par sadarbību, atsaucību un atbalstu projekta
īstenošanā.

Novembris ir patriotisma mēnesis, tas atgādina par mūsu tautas
varoņiem. Tādi ir bijuši un būs visos laikos – arī šodien mūsu vidū ir
Lāčplēši, kuri ar savu piemēru vislabāk var iedvesmot un iemācīt no
sirds mīlēt un cienīt Latviju un savu dzimto vietu.

Valsts svētku laikā
varēs saņemt Latvijas
karoga lentītes
Latvijas valsts svētku laikā no
5. līdz 16.novembrim ikviens Siguldas novada iedzīvotājs pašvaldības
klientu apkalpošanas centros bez
maksas varēs saņemt Siguldas novada pašvaldības sarūpētas, pie apģērba piespraužamas lentītes Latvijas valsts karoga krāsās.
Šī ir jauna tradīcija, kuru atbalstīt aicina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics:
„Valsts svētku dienās, kad Siguldas
novada namus rotās Latvijas valsts
karogi, aicinu novadniekus apliecināt
savu piederību Latvijai, lepoties un
novērtēt Siguldas novada un līdzcilvēku ieguldījumu mūsu novada
un Latvijas veidošanā un attīstībā.
Apliecināsim savu cieņu Latvijai –
piespraudīsim pie apģērba Latvijas
karoga krāsas lentīti, godināsim tos,
kas ir atdevuši savu dzīvību par šo
valsti, aizdegsim logos svecītes un
piedalīsimies valsts svētku pasākumos, godinot mūsu novada labo darbu darītājus un Latviju dzimšanas
dienā!”
Pie apģērba piespraužamas Latvijas karoga lentītes varēs saņemt
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldas pagasta, Mores
pagasta un Allažu pagasta pārvaldēs.

Lāčplēša diena
Siguldas novadā
11.novembris – Lāčplēša diena –
Siguldas novadā tradicionāli tiks atzīmēts ar Lāpu gājienu. Plkst.17.00
Lāpu gājiens sāksies ar karoga mai-

Pateicība
Rudeni Siguldā šogad iekrāsoja
laikmetīgās mākslas festivāls „Survival Kit” ar izstādi „Timeline Hotel”.
Festivāla fokuss bija downshiﬅing,
kas aicināja kritiski izvērtēt ierastos patēriņa standartus un veiksmes priekšstatus, kā arī uzsvēra
nepieciešamību līdzsvarot laiku
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ņu Siguldas Jaunās pils dārzā, pēc
tam dodoties uz Siguldas novada
Kultūras centru (Siguldas pilsētas
kultūras namu). Pēc piemiņas gājiena Siguldas novada Kultūras centrā
tiks demonstrēta ﬁlma „Pareizi uzlidot”, kura iepazīstinās ar atbildīgu,
aktīvu un patiesu šodienas Lāčplēsi –
siguldieti Ivaru Beitānu, kurš visai
pasaulei pierādīja, ka traku jaunības
piedzīvojumu var pārvērst visas Latvijas veiksmes stāstā.
Savukārt Allažos Lāpu gājiens
notiks 12.novembrī – plkst.16.00 no
Allažu pamatskolas lāpas tiks nestas līdz pagasta pārvaldei, kur notiks
patriotisma mācībstunda.

Latvijas Republikas
proklamēšanas
gadadienas svinības

Aicina iesniegt izglītības
un kultūras projektus
No 1.novembra tiks izsludināts
projektu konkurss par iespēju saņemt pašvaldības ﬁnansējumu
izglītības un kultūras aktivitātēm
Siguldas novadā 2013.gadā.
Projekta pieteicējam, iesniedzot
projektu konkursam saskaņā ar
konkursa nolikumu (skatīt mājaslapā www.sigulda.lv no 1.novembra), jānorāda projekta realizētājs,
detalizēta tāme, noteiktais realizācijas laiks, projekta mērķis un
uzdevumi, kā arī sasniedzamais rezultāts. Projektiem nepieciešams
saskaņojums ar iestādes vai sabiedriskās organizācijas/biedrības

vadītāju. Programmas ietvaros tiks
atbalstīti projekti, kuru aktivitāšu
realizācijas laiks iekļaujas termiņā
no 2013.gada februāra līdz 2013.
gada decembrim.
Projekti, kas noformēti atbilstoši
konkursa nolikumam, iesniedzami
līdz 2012.gada 3.decembrim Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3). Informācija
pieejama pa tālruni 26198322 vai
e-pastu jolanta.borite@sigulda.lv.
Projektu konkursā saskaņā ar nolikumu nevar piedalīties projekti, kuri
nav atskaitījušies par 2012.gadā
realizētajiem projektiem.

Veiktas izmaiņas Siguldas novada
kultūras namu darbības modelī
Kopš oktobra Siguldas novada vīzija, kurā apvienots skaidri sakultūras namiem un Siguldas kon- protams principu komplekts un recertzālei „Baltais Flīģelis” ir no- dzējums par to, kas jāsasniedz. Tā
teikts centralizēts darbības mo- ir saskaņotas darbības veidošana.
Siguldas novada kultūras nami –
delis, kurā centrālā loma noteikta
Siguldas pilsētas kultūras namam. Siguldas pagasta kultūras nams,
Tā nosaukums turpmāk būs Sigul- Jūdažu Sabiedriskais centrs, Allažu pagasta Tautas nams, Mores
das novada Kultūras centrs.
Siguldas novada Kultūras centrs pagasta Tautas nams un Siguldas
turpmāk koordinēs, plānos un or- koncertzāle „Baltais Flīģelis” –
ganizēs novada kultūras namu un turpmāk darbosies kā Siguldas
koncertzāles pakalpojumus, pro- novada Kultūras centra struktūrfesionālo darbību un metodisko vienības un atradīsies tā padotībā.
palīdzību. Siguldas novada paš- Siguldas novada Kultūras centru
valdības Kultūras pārvaldes va- vadīs līdzšinējā Siguldas pagasta
dītāja Jolanta Borīte uzskata, ka kultūras nama vadītāja Arisa
galvenais ieguvums ir vienojoša Pastuhova.

Siguldas Tautas teātris iestudē
izrādi „Divas Lotiņas”
Pirms 35 gadiem – 1977.gadā – Si- dažkārt rīkojas gudrāk – pieaugušie
guldas teātris ar V.Rozova „Bez mī- vai bērni. Vai nav tā, ka mūsu bērni
lestības nedzīvojiet!” iestudējumu atnāk personīgi tieši pie mums, lai
režisora E.Treimaņa vadībā ieguva kļūtu par mūsu skolotājiem? Un vēl
Tautas teātra goda nosaukumu. Tā- kas – gluži tāpat kā „Polliannā”, arī
tad šī ir mūsu jubilejas sezona. Mēs „Divās Lotiņās”, neskatoties uz mato uzsākam ar Ē.Kestnera „Divu Lo- teriālā ietverto problēmu smagumu,
tiņu” dramatizējuma iestudējuma ir daudz āķīgu, smieklīgu situāciju
pirmizrādi. Ar šo iestudējumu mēs, un humora.
Siguldas Tautas teātra ļaudis, turCienījamie novadnieki, aicinām
pinām jau E.H.Porteres „Pollianna” jūs būt ar mums 4.novembrī
dramatizējuma iestudējumā iesākto plkst.16.00 Siguldas novada Kultūtēmu par bērna un pieaugušo attie- ras centrā!
Ārija Liepiņa-Stūrniece
cībām. Atkal raisās jautājums, kurš

Kora „Balsis” koncerts

27.oktobrī plkst.19.45 koris „Balsis” aicina uz koncertu
Siguldas dzelzceļa stacijā, kurā būs iespēja dzirdēt XXV
Vispārējo latviešu Dziesmu svētku noslēguma koncerta
programmas dziesmas. Kora dalībnieki aicina visus mūzikas mīļotājus uz kopīgu sadziedāšanos!

Nāc dejot!

Allažu vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Ķimelītis”
aicina jaunus dalībniekus (īpaši sievas). Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst.20.00 līdz 22.00
Allažu pagasta Tautas namā.
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Kultūras pasākumi novembrī
Laiks
3.novembris
plkst.11.00

3.novembris
plkst.
12.00–21.00
4.novembris
plkst.16.00
5.novembris
plkst.18.00
6.novembris
plkst.17.30
8.novembris
plkst.11.00
9.novembris
plkst.18.00
10.novembris
plkst.14.30
10.novembris
plkst.16.00
10.novembris
plkst.18.00
10.novembris
plkst.18.00
11.novembris
plkst.17.00
11.novembris
plkst.17.50
12.novembris
plkst.14.00
12.novembris
plkst.16.00
12.novembris
plkst.17.00
12.novembris
plkst.17.00
13.novembris
plkst.17.00
16.novembris
plkst.16.00
16.novembris
plkst.20.00
17.novembris
plkst.18.00
17.novembris
plkst.18.00
18.novembris
plkst.17.00
18.novembris
plkst.21.00
24.novembris
plkst.11.00
24.novembris
plkst.18.00
29.novembris
plkst.18.30
29.novembris
plkst.19.00
30.novembris
30.novembris
plkst.14.30
30.novembris
plkst.19.00

Pasākums
Sarunu cikls „Sarunas ar psiholoģi Marutu Līvenu:
„Neaudziniet pēc principa „Tāpēc, ka es esmu Tava
mamma”. Motivācijas veidošanas etapi”
Latvijas ﬁlmu maratons. Ieeja – Ls 1

Siguldas Tautas teātra 35 gadu jubilejas sezonas
izrāde – Ērihs Kestners „Divas Lotiņas”.
Ieeja maksa – Ls 2. ID karšu īpašniekiem,
iegādājoties biļeti iepriekš – Ls 1,50
Mārtiņdienas pasākums

Vieta
Siguldas
novada
bibliotēka
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Siguldas
novada
Kultūras centrs

Pie Allažu
pagasta
pārvaldes
Stāstu vakars „Mani spilgtākie iespaidi par
Siguldas
Siguldas gaisa vagoniņu”
novada
bibliotēka
Turaidas
Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā
muzejrezervāts
konference
Tematiskais koncerts „Baltijas jūra vieno!”
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Gadskārtu svētki – Mārtiņdiena Turaidā – „Mārtiņš
Turaidas
sauca lielus, mazus, Mārtenīša vakarā!”
muzejrezervāts
Siguldas
SVĢ deju kolektīvs „Vizbulīte” aicina ciemos draugus,
lai sadejotu kopīgā koncertā „Mārtiņa bērni dancīti
pagasta
grieza”. Ieejas maksa – Ls 0,50
kultūras nams
„Danči Mārtiņa sētā”. Deju kolektīva „Sidrabdancis”
Siguldas
koncerts. Ieeja – Ls 1,50. ID karšu īpašniekiem –
novada
Ls 1
Kultūras centrs
MĀRTIŅŠ BRAUNS. Komponista beneﬁce „Man neder Koncertzāle
tas un nevajag to, kas ir visiem!”. Piedalās dziedātājs „Baltais Flīģelis”
Niks Matvejevs
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens maršrutā Siguldas
Siguldas
Jaunā pils – Siguldas novada Kultūras centrs
novads
Filma „Pareizi uzlidot”
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Izstādes atklāšana – mākslas žanri Siguldas
Siguldas
1.pamatskolas skolēnu darbos „Mēs protam tā”
pagasta
kultūras nams
Lāpu gājiens maršrutā Allažu pamatskola – Allažu
Allažu pagasts
pagasta pārvalde
Tematiskais koncerts „20.gs. krievu komponistu
Mākslu skola
skaņdarbi bērniem”
„Baltais Flīģelis”
Tematiskais koncerts „Mūzika kino pasaulē”
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Siguldas
Ziemeļvalstu literatūras vakars „Daudzveidība
Ziemeļvalstīs” ar Ziemeļvalstu autoru darbu
novada
lasījumiem
bibliotēka
Svinīgais pasākums un koncerts veltīts Latvijas
Mākslu skola
Republikas Proklamēšanas gadadienai „Mana Latvija” „Baltais Flīģelis”
Tematisks koncerts „Gadalaiku raksti manā Latvijā”
Mores pagasta
Ieeja – bez maksas. Pēc koncerta balle. Spēlē
Tautas nams
muzikālā apvienība „Patafons”
Tematisks koncerts „Es runāt gribētu uz visu zemi”.
Allažu pagasta
Pēc koncerta balle kopā ar grupu „Trešā Brigāde”.
Tautas nams
Labam garastāvoklim līdzi ņemam groziņus! Ieejas
maksa – Ls 2
„Jaunie mūzikā” – Kalvis Kalniņš /baritons/ un Inguna Koncertzāle
Puriņa /klavieres/
„Baltais Flīģelis”
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
Siguldas
veltīts pateicības pasākums – Goda diena un
novada
koncerts „Saknes jau vējš neizplēš...”
Kultūras centrs
Balle – ielūdz grupa „Vīzija”. Galdiņus lūgums
Siguldas
rezervēt līdz 16.novembrim, iepriekš iemaksājot
pagasta
Ls 2 par personu. Tālrunis informācijai 67800953,
kultūras nams
mob.26112886 (Terēzija)
Sarunu cikls „Sarunas ar psiholoģi Marutu Līvenu:
Siguldas
„Kaprīzes nevar turpināties mūžīgi. Protests pret
novada
slikto – galvenā bērna robeža”. Iespējamas arī
bibliotēka
individuālas sarunas
Ksenija Sidorova /akordeons/ un Stefans Čiričs
Koncertzāle
/klavieres, Serbija/. Programmā: J.S.Bahs, M.de
„Baltais Flīģelis”
Falja, K.Sen-Sans, S.Gubaiduļina, A.Pjacolla
Antona Salīša klūdziņu dekoru izstādes „Kārklu
Jūdažu
simfonija latvju zīmēs” atklāšana
Sabiedriskais
centrs
Sirsnīgo sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”.
Jūdažu
Patriotisma dilemmā tikšanās ar Aivaru Janelsīti
Sabiedriskais
par tēmu „Patriotisks savas valsts pilsonis”. Ieejas
centrs
maksa – Ls 0,50
Interaktīvs projekts „Teodora Zaļkalna telpa”
Allažu
sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības pamatskola
nodaļas studentiem
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
Siguldas
skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs
pagasta
Atis Priedītis
kultūras nams
„Pasaules pianisti „Baltajā Flīģelī”” – Vanesa Vāgnere Koncertzāle
/klavieres, Francija/. Programmā: F.Šopēns, K.Debisī, „Baltais Flīģelis”
M.Ravēls

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais izdevums 29.novembrī

Izstādes Siguldas novadā
Laiks

Pasākums

Vieta

Līdz
Tekstilmākslinieces Vitas Plūmes izstāde
9.novembrim „Noaustie stāsti”. Izstāde apskatāma darba
dienās plkst.10.00–19.00, sestdienās, svētdienās
plkst.10.00–14.00. Ieeja – bez maksas

Siguldas pagasta
kultūras nams

Līdz
20.novembrim

Mores pagasta
Tautas nams

Līdz
23.novembrim

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas
Modes dizaina apakšnodaļas studentu izstāde
„Atpazīsti gleznotāju”. Izstāde atvērta darba
dienās plkst.10.00–16.00. Ieeja – bez maksas

Latviešu gleznotājas Daigas Krūzes
Jūdažu
personālizstāde „Tu esi tas, ko tu redzi”. Izstāde Sabiedriskais
apskatāma pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
centrs
plkst.8.00–20.00, piektdienās plkst.8.00–17.00.
Ieeja – bez maksas

1.–11.
novembris

Tematiskā literatūras izstāde – „Mārtiņdiena”
„Zeme rīb, rati klaudz,/ Kas to zemi rībināja?/
Nu atbrauca Mārtiņdiena/ Deviņiem kumeļiem”

Jūdažu bibliotēka

1.–15.
novembris

Tematiskā literatūras izstāde „11.novembris –
Lāčplēša diena”

Siguldas pagasta
Centra bibliotēka

5 –10.
novembris

Izstāde „Atnāca Mārtiņš, atrībināja” – tematiska
izstāde ciklā „Senās latviešu gadskārtu ieražas”.
Izstādē aplūkojami Bērnu literatūras nodaļā
pieejamie informācijas materiāli par Mārtiņiem

Siguldas novada
bibliotēka

5.–30.
novembris

Turaidas muzejrezervāta ceļojošā
Siguldas novada
novadpētniecības izstāde „Ieskats 800 gadu
bibliotēka
notikumos Siguldas novadā” kontekstā ar Latvijas
valsts svētkiem

5.novembris –
3.decembris

Baibas Rēderes personālizstāde

Siguldas Mākslu
skola „Baltais
Flīģelis”

6.–30.
novembris

Izstāde „Dzeja, kuras nevajag daudz” –
dzejniecei Veronikai Strēlertei – 100

Siguldas novada
bibliotēka

6.–30.
novembris
10.–30.
novembris
12.–16.
novembris

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Meditācijas terapija”

Izstāde „Daudzveidība Ziemeļvalstīs” –
„Rītausmas stundas” lasījumi Ziemeļvalstu
bibliotēkas nedēļas ietvaros

12. –
18.novembris

Tematiskā literatūras izstāde – Latvijas
Republikas proklamēšanas diena

Jūdažu bibliotēka

12.–25.
novembris

Izstāde veltīta Latvijas Neatkarības
proklamēšanas gadadienai „Šūpojiet, šūpuļi,
Latviju mīļo tālāk uz priekšu, tālāk uz augšu!”
/A.Eglītis/

Siguldas novada
bibliotēka

12.–25.
novembris

Mākslas žanri Siguldas 1.pamatskolas skolēnu
Siguldas pagasta
darbos „Mēs protam tā”. Izstāde apskatāma darba kultūras nams
dienās plkst.10.00–19.00, sestdienās, svētdienās
plkst.10.00–14.00. Ieeja – bez maksas

12.–26.
novembris

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa „Daudzveidība
Ziemeļvalstīs”

Siguldas pagasta
Centra bibliotēka

17.–30.
novembris

Izstāde „Mana Latvija” – literāra izstāde, veltīta
Latvijas Republikas proklamēšanai. Izstāde
iepazīstina ar bērnu grāmatās publicētajiem
dažādu autoru dzejoļiem, literārajām pasakām un
stāstiem par Latviju

Siguldas novada
bibliotēka

19.–30.
novembris

Tematiskā literatūras izstāde „Es rakstu bērnam Jūdažu bibliotēka
sevī” – Astrīdai Lindgrēnei – 105

29.novembris – Antona Salīša klūdziņu dekoru izstāde
21.decembris „Kārklu simfonija latvju zīmēs”. Izstāde
apskatāma pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
plkst.8.00–20.00, trešdienās, piektdienās
plkst.8.00–17.00. Ieeja – bez maksas

Jūdažu
Sabiedriskais
centrs

Sporta pasākumu plāns novembrim
Laiks

Pasākums

Vieta

3.novembris
plkst.10.00

Siguldas novada sacensības zoles spēlē.
Reģistrācija no plkst.9.30 līdz 9.50

Siguldas Sporta
skola

„Latvijas Basketbola līga 3”. „Sigulda” – „Jēkabpils” Siguldas Sporta
skola
Smagatlētikas sacensības. Spiešana guļus uz
atkārtojumu skaitu. Reģistrācija no plkst.10.00

10.novembris
Latvijas Jaunatnes basketbola līga U–12:
plkst.11.00 un „Sigulda” – „Rīdzene/SPORT2000” un „Sigulda” –
13.00
BS „Rīga/Rīdzene/SPORT2000”
Rotaļa „Tautas bumba”. Piedalās Siguldas novada
skolu un uzaicināto skolu 2001./2002.gadā
dzimušie zēni un meitenes

Siguldas
1.pamatskolas
sporta komplekss
Siguldas Sporta
skola
Siguldas Sporta
skola

16.novembris
plkst.19.30

„Latvijas Basketbola līga 3”. „Sigulda” –
„Salacgrīva”

Siguldas Sporta
skola

17.novembris
plkst.14.00

Latvijas Jaunatnes basketbola līga U–19:
„Sigulda” – „Iecava/Vecumnieki”

Siguldas Sporta
skola

20.novembris
plkst.11.00

Vidzemes novadu ﬁnālsacensības rotaļā „Tautas
bumba”

Siguldas Sporta
skola

Siguldas novada skolu sacensības basketbolā
„Oranžā bumba” D vecuma grupā

Siguldas Sporta
skola

24.–25.
novembris
plkst.9.00

Latvijas Apvienotās badmintona līgas 2.kārta

Siguldas
1.pamatskolas
sporta komplekss

25.novembris
plkst.9.00

Sacensības loka šaušanā „Siguldas spieķis
2012–2013”

Siguldas Sporta
skola

22.novembris

90 gadi
Janīna Seļecka
85 gadi
Ņina Narižnaja
Ārija Šauriņa
Maija Romanovska
80 gadi
Brigita Bankovska
Uldis Upmalis
Ņina Tarvidova
Leonards Žukovskis
Rita Graudupe
Juris Sārnis

Siguldas novada
bibliotēka
Siguldas novada
bibliotēka

13.novembris
plkst.10.00

Siguldas novada
pašvaldība sveic
oktobra apaļo
jubileju gaviļniekus!

Fotoizstāde „Atklāj UNESCO Pasaules mantojumu Siguldas novada
Siguldas novadā!” – izsludinātā konkursa Siguldas bibliotēka
novada dalībnieku darbi

Ziemeļvalstu literatūras izstāde „Daudzveidība
Ziemeļvalstīs”

10.novembris
plkst.11.00

SVEICAM

Siguldas novada
bibliotēka

12.–17.
novembris

9.novembris
plkst.19.30

2012.gada 25.oktobris

Siguldas novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā septembrī:
Reģistrētas 25 bērnu piedzimšanas – 13 meitenes
un 12 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Madara, Emīlija Emma,
Aurēlija, Luīze, Emma,
divas Martas, Elza, Alise,
Katrīna Austra, Laima,
Agnese, Anna, Eduards,
Tailers, Hugo, Kārlis,
Artjoms, Bruno, Ernests,
Roberts, Emīls, Sandis,
Kristers, Valters.
Reģistrētas 10 laulības,
no tām Siguldas novada
baznīcās – divas.

