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„Esam gandarīti, ka konkursa komisija ir novērtējusi Siguldas novadā paveikto veselības un aktīva
dzīvesveida jomā. Atzinīgu vērtējumu saņēmām ne tikai par Rīgas
rajona slimnīcas attīstību, bet arī
par pašvaldības organizētajām
Veselības dienām, aktīvam dzīvesveidam pielāgoto infrastruktū-

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

18.oktobrī Liepājas Latviešu
biedrības namā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics Latvijas Pašvaldību
savienības organizētajā konkursā „Eiropas Gada pašvaldība
2013” saņēma balvu nominācijā
„Pašvaldība veselībai”. Veselības
ministre Ingrīda Circene priekšsēdētājam pasniedza Latvijas
Republikas Veselības ministrijas
pateicību par ieguldījumu iedzīvotāju veselības veicināšanā un
iesaisti Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla attīstībā,
savukārt Latvijas Republikas
Labklājības ministrijas atzinības
rakstu par sekmīgu dialogu ar
iedzīvotājiem, kā arī daudzveidīgām un arvien jaunām iniciatīvām iedzīvotāju veselības veicināšanā pasniedza Labklājības
ministre Ilze Viņķele.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada pašvaldība konkursā „Eiropas Gada
pašvaldība 2013” saņem balvu nominācijā „Pašvaldība veselībai”

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis sveic Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu, pasniedzot apbalvojumu „Eiropas Gada pašvaldība
2013” nominācijā „Pašvaldība veselībai”.

No kreisās: Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Andris Jaunsleinis, Veselības ministre Ingrīda Circene, PA
„Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības
un investīciju pārvaldes vadītājs Didzis Skrodelis un Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

ru – pastaigu takām, veloceliņiem,
āra trenažieru laukumiem, sporta
laukumiem, daudzveidīgo sporta pasākumu klāstu un, protams,
jauno Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centru Laurenčos, kā arī
pašvaldības aktīvo un neatlaidīgo
darbu pie Siguldas Sporta kompleksa idejas īstenošanas,” stās-

savukārt Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju nodaļas vadītājs Didzis
Skrodelis Eiropas Gada cilvēka
nomināciju saņēma par efektīvu
un kvalitatīvu Siguldas novada
pašvaldības un Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju izlietojumu, veidojot mūsdienīgu,

ta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Konkursa apbalvošanas ceremonijā kā Eiropas Gada cilvēks
par Rīgas rajona slimnīcas attīstības nodrošināšanu un veselības
aprūpes pakalpojumu pilnveidošanu tika sumināts Rīgas rajona
slimnīcas vadītājs Valdis Siļķe,

ērtu un drošu Siguldas novada infrastruktūru. Pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūra” direktore Laura Konstante tika apbalvota par Latvijā
unikāla projekta – Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas karšu – ieviešanu un īstenošanu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus uz
tikšanos ar speciālistiem

Drīzumā noslēgsies
asfaltēto ielu segumu
sakārtošana Siguldas novadā

Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam būtu iespēja klātienē pārrunāt aktuālos jautājumus un
izteikt viedokli par pašvaldības darbu, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina
iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem: „Tikšanās reizēs, kā ierasts, informēsim par
šajā gadā paveikto un turpmākajos gados plānoto. Pašvaldības speciālisti ieklausīsies novadnieku
viedokļos un ieteikumos, kā saimniekot labāk un efektīvāk. Tāpat kā pērn, klātesošajiem būs iespēja
uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.”
Siguldas novada pašvaldības speciālisti aicina novadniekus pārdomāt jautājumus, par kuriem būtu
vēlams diskutēt iedzīvotāju tikšanās laikā. Novadnieki savus jautājumus pašvaldībai var sūtīt elektroniski uz e-pastu prese@sigulda.lv vai arī uzdot novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv,
izmantojot kontaktformu „Vēstule pašvaldībai”.

Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes būvinženieris Aldis Ermansons informē, ka pabeigti asfalta
seguma maiņas darbi Pulkveža Brieža ielas posmā no Nītaures ielas
līdz Melioratoru ielai, kā arī posmā starp ātruma vaļņiem pie Siguldas
1.pamatskolas. Noslēgušies arī joslas pieasfaltēšanas darbi Strēlnieku
ielā pie bērnudārza „Pīlādzītis” un ielas seguma sakārtošana Krimuldā,
Mednieku ielā. Ielas rekonstrukcijas darbi turpinās Laurenču ielā.

Tikšanās ar pašvaldības speciālistiem:
•
•
•
•
•
•
•

6.novembrī plkst.17.30 – tikšanās ar uzņēmējiem Siguldas novada pašvaldības
administrācijā, Pils ielā 16;
12.novembrī plkst.17.00 – tikšanās ar iedzīvotājiem Allažu pagasta pārvaldē;
14.novembrī plkst.16.00 – tikšanās ar iedzīvotājiem Mores pagasta pārvaldē;
20.novembrī plkst.17.00 – tikšanās ar iedzīvotājiem Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
26.novembrī plkst.18.00 – tikšanās ar iedzīvotājiem Siguldas pagasta Kultūras namā;
28.novembrī plkst.18.00 – tikšanās ar iedzīvotājiem koncertzālē „Baltais flīģelis”;
6.decembrī plkst.10.00 – tikšanās ar lauku uzņēmējiem Siguldas pagasta Kultūras namā.

Pie Melioratoru ielas tiks izveidota jauna gājēju pāreja, savukārt
citviet tiks atjaunoti gājēju pāreju
marķējumi. Turpinās arī asfalta
bedrīšu remontdarbi ar karstā asfalta ieklāšanas metodi Siguldas
pilsētas teritorijā.
Patlaban notiek stāvlaukuma
izbūve Institūta ielā pie bērnudārza „Saulīte”. Turpat, gar Institūta
ielas malu, tiks izbūvēts gājēju
celiņš no Zinātnes ielas līdz bērnu
rotaļu laukumam un topošai automašīnu stāvvietai. Bruģēšanas
darbus plānots noslēgt novembrī.
Noslēdzot ielu sakārtošanas
darbus šajā sezonā, Siguldas no-

vada pašvaldība ceļu infrastruktūras uzlabošanai 2013.gada
budžeta ietvaros būs izlietojusi
vairāk nekā 790 tūkstošus latu.
Jau ziņots, ka apjomīgākie darbi veikti Laurenču ielas un velo/
gājēju celiņa izbūvē Kalna ielā, kā
arī Pulkveža Brieža ielā, kurā, noslēdzoties asfalta seguma sakārtošanai, turpinājās veloceliņa
labiekārtošanas darbi. Tika izbūvēts arī stāvlaukums pie Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis”, kā arī
divreiz sezonā veikti asfalta bedrīšu remontdarbi un grantēto ceļu
sakārtošana visā Siguldas novadā.
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Aicina saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu infrastruktūras
sakārtošanai
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus rakstīt iesniegumus pašvaldībai ar vēlmi
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, lai salabotu daudzdzīvokļu māju
piebraucamos ceļus, pagalmus un sakārtotu stāvlaukumus.
Ar kārtību, kas nosaka, kā iedzī- • 70% – ja iebraucamo ceļu izmanto
votāji vai Siguldas novadā esošie
vismaz vēl viena daudzdzīvokļu
uzņēmumi var ierosināt dažādu infradzīvojamā māja;
struktūras objektu būvniecību un re- • 90% – ja iebraucamo ceļu izmanto
konstrukciju Siguldas novada teritorijā
vēl citi novada iedzīvotāji nokļūun kā tiek piešķirts Siguldas novada
šanai līdz valsts, pašvaldības, sapašvaldības līdzfinansējums infrabiedriskajām un medicīnas iestāstruktūras objektu uzlabošanai, var iedēm.
pazīties saistošajos noteikumos „Par
Informācija par remontdarbu
fizisku un juridisku personu līdzdalību apjomiem un iespējamām izmakinfrastruktūras objektu izbūves un re- sām pieejama pie Siguldas novada
konstrukcijas darbu līdzfinansēšanā”.
pašvaldības būvinženiera Alda ErNoteikumi paredz, ka no ierosinātā- mansona pa tālruni 67800951 vai
ja līdzekļiem paredzēts segt izmaksas e-pastu aldis.ermansons@sigulda.lv.
ne mazāk kā 50% apmērā no attiecīAicinām iedzīvotājus izmantot iegā infrastruktūras objekta izbūves vai spēju saņemt pašvaldības līdzfinanrekonstrukcijas darbu tāmes summas, sējumu!
Plašāka informācija par iesniegtaizņemot iebraucamo ceļu remontdarbiem, kuru remontdarbus pašvaldība jiem un realizētajiem līdzfinansējuma
līdzfinansē šādā apjomā:
projektiem 2013.gadā tiks apkopota
• 50% – ja iebraucamo ceļu izmanto nākamajā „Siguldas Novada Ziņu” izviena daudzdzīvokļu māja;
devumā.

Pašvaldība konceptuāli vienojas ar
Rīgas domi par atlaidēm sabiedriskajā
transportā
Rīgas mērs Nils Ušakovs un Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics konceptuāli vienojušies par sadarbību sabiedriskā
transporta izmantošanā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Vienošanos ir atbalstījuši arī Siguldas novada Domes deputāti, un tā
paredz, ka atvieglojumus braukšanai
sabiedriskajā transportā saņems gan
siguldieši, kas izmantos Rīgas sabiedrisko transportu, gan arī rīdzinieki,
kas apmeklēs Siguldu.
„Šobrīd turpinās tehniskās un juridiskās konsultācijas, lai vienotos

par veiksmīgāko sadarbības modeli.
Vienošanās ar Rīgu būs nozīmīgs
ieguvums tiem Siguldas novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ik
dienu mēro ceļu uz darbavietām
galvaspilsētā, bet savu ģimenes
dzīvi veido Siguldā,” skaidro Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics, piebilstot, ka precīzi
vienošanās noteikumi būs zināmi
pēc līguma parakstīšanas.

SiguldasNovadaZiņas

Valsts svētki Siguldas novadā

Birziņa). Biļešu cena – Ls 3–7 (EUR
4,27–9,96).
Ar Siguldas novada ID
karti – atlaide 10%.
12.novembrī plkst.19.00 Siguldas
novada Kultūras centrā būs iespēja
redzēt rokoperu „Lāčplēsis”. Biļešu
cena – Ls 7–12 (EUR 9,96–17,07).
14.novembrī plkst.16.00 notiks atjaunotajā Latvijā pirmās modernās altārgleznas autores Helēnas Heinrihsones izstādes atklāšana Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”, kam sekos koncerts
„Jubilāru parāde” plkst.17.00.
15.novembrī plkst.19.00 Mores pagasta Tautas nams aicina uz koncertu
„Teic, kur zeme skaistākā”, bet 16.novembrī plkst.18.00 Allažu pagasta
Tautas namā notiks koncerts „Daudz
laimes Latvija!”, kam plkst.21.00 seNovembris ir patriotisma mēnesis, kas visiem mums vēlreiz atgādina kos balle kopā ar grupu „Bello Trio”.
Latvijas vēsturi un tautas varoņus. Šis ir laiks, kad Siguldā tiek no- Ieejas maksa ballē līdz plkst.22.00 –
saukti Gada un Goda novadnieki, no kuriem smelties iedvesmu tālāku Ls 2 (EUR 2,85), no plkst.22.00 –
mērķu noteikšanai un vēlmei strādāt mūsu valsts un novada labā.
Ls 3 (EUR 4,27). Galdiņu var rezervēt
pa tālr.26690301.
Latvijas valsts svētku laikā, no Siguldas Jaunās pils dārza līdz Sigul17.novembrī plkst.21.00 Siguldas
4. līdz 15.novembrim, ikviens Sigul- das novada Kultūras centram.
pagasta Kultūras namā notiks balle
das novada iedzīvotājs pašvaldības
Pakalpojumu centrā, Mores pagasta,
Apliecināsim savu cieņu Latvijai –
Siguldas pagasta un Allažu pagasta
pārvaldēs, kā arī Siguldas novada
piespraudīsim pie apģērba Latvijas
Kultūras centrā, Siguldas pagasta
karoga krāsas lentīti, godināsim tos,
Kultūras namā, Jūdažu Sabiedriskajā
centrā un Mores pagasta un Allažu
kas ir atdevuši savu dzīvību par šo
pagasta Tautas namos bez maksas
valsti, aizdegsim logos svecītes un
varēs saņemt Siguldas novada pašvaldības sarūpētas, pie apģērba piepiedalīsimies valsts svētku pasākumos.
spraužamas lentītes Latvijas valsts
karoga krāsās. Šāda akcija risinājās
Latvijas Republikas proklamēša- kopā ar grupu „Muiža”. Ieejas makarī pērn, kad novadnieki lentītes bija nas 95.gadadiena šogad tiks atzīmēta sa – Ls 2 (EUR 2,85). Tālruņi galdiņu
saņēmuši vairāk nekā viena kilometra ar plašu programmu visā novadā.
rezervācijai un papildu informācijai:
garumā.
9.novembrī plkst.15.00 Siguldas 67800953, 26112886.
„Apliecināsim savu cieņu Latvijai – novada Kultūras centrā notiks dze18.novembrī plkst.18.00 kā allaž
piespraudīsim pie apģērba Latvijas jas teātra izrādes „Mantojums. Arī Siguldas novada Kultūras centrā svikaroga krāsas lentīti, godināsim tos, tā.” pirmizrāde Siguldas Tautas teāt- nīgā pasākumā „Svinam Latviju!” tiks
kas ir atdevuši savu dzīvību par šo ra izpildījumā. Dzejas vākumu veiku- godināti „Gada cilvēki 2013”, „Gada
valsti, aizdegsim logos svecītes un si Ārija Liepiņa-Stūrniece, bet sceno- uzņēmēji 2013”, kā arī nosaukts „Goda
piedalīsimies valsts svētku pasāku- grāfiju veidojusi Austra Hauka. Ieejas novadnieks 2013”.
mos,” aicina Siguldas novada Domes maksa – Ls 2 (EUR 2,85). ID karšu
20.novembrī plkst.18.00 Siguldas
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
īpašniekiem, pērkot biļeti iepriekš, – novada Kultūras centra kinozālē visi
11.novembrī – Lāčplēša die- Ls 1,50 (EUR 2,13). Izrādi varēs re- aicināti noskatīties filmu „Pa Gauju
nā – Siguldas novadā tradicionāli dzēt arī 10. un 15.novembrī.
tālāk”. Ieejas maksa – L
 s 1 (EUR 1,42).
notiks lāpu gājieni. Plkst.16.00 lāpu
9.novembrī plkst.18.00 koncertgājiens Allažos norisināsies mar- zālē „Baltais flīģelis” Rīgas Doma
Lai patriotiskās izjūtas ikviena siršrutā: Allažu pamatskola – Allažu meiteņu koris kopā ar LNO solisti dīs ienāk ne tikai Valsts svētku laikā,
pagasta pārvalde, savukārt Siguldā Kristīni Zadovsku izdziedās koncert- bet arī ikdienā! Svinēsim Latvijas
plkst.17.30 lāpu gājiens dosies no programmu „Latvijai!” (diriģente Aira dzimšanas dienu kopā!

Publiskā apspriešana par šķirošanas
centra izbūvi
Politiski represētie saņems pabalstu valsts svētkos
Siguldas novada Domes deputāti ir atbalstījuši Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas novada nodaļas iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu politiski represētām personām, atzīmējot valsts svētkus.
Pabalstu Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra kasē
no 4.novembra varēs saņemt Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji,
kuri uzrādīs Politiski represētās
personas apliecību.

Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un paust
savu viedokli par plānoto būvniecības ieceri „Šķirošanas centra izbūve
Siguldas novadā rūpnieciskās ražošanas teritorijā „Lejasvārnas-1””.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par atkritumu šķirošanas centra izbūvi Siguldas novadā var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē līdz 4.novembrim. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, bet juridiskām personām – reģistrācijas numurs, reģistrācijas un
darbības vietas adrese.
Plašāka informācija pieejama interneta vietnē www.sigulda.lv.

Atgādinām, ka Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrs
atrodas Raiņa ielā 3, Siguldā, un
kases darba laiks ir: pirmdienās
un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz
18.00, otrdienās un trešdienās no

plkst.8.00 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00.
Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas novada nodaļas dati
liecina, ka Siguldas novadā ir aptuveni 230 politiski represētās personas, kuras Latvijas Republikas
proklamēšanas 95.gadadienā saņems pabalstu 20 latu (EUR 28,46)
apmērā.

Siguldas novadā apkures tarifs nav paaugstināts

SIA „Wesemann – Sigulda” informē, ka Siguldas novada teritorijā šajā apkures sezonā nav paaugstināts
apkures tarifs un apkure pieslēgta gandrīz visās daudzdzīvokļu ēkās.
Jau ziņots, ka 1.janvārī spēkā stāsies likuma grozījumi „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz ieviest subsidētās enerģijas nodokli, kuru SIA „Wesemann – Sigulda” nebūs jāmaksā, jo tā neražo siltumenerģiju kopā ar elektroenerģiju. Līdz ar to apkures tarifs netiks paaugstināts.
Siguldas novada pašvaldība, Koncesiju uzraudzības komisija un SIA „Wesemann – Sigulda” aicina novadniekus,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, turpināt norēķināties par piegādāto siltumenerģiju un nekrāt
parādus.
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Kadastrālo vērtību izmaiņas Siguldas novada
Siguldas novadā 2014.gadā pašvaldība paziņo:
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot to kadastrālo vērtību,
kuru aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā
noteiktās zemes un ēku (būvju) bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu
(zemes vienību un ēku (būvju)) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas
NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, ēkas (būves) vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par
kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014.gadā, ko ietekmējušas
nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori
(pārskatu par kadastrālo vērtību
bāzes izstrādi 2014.gadā var aplūkot www.vzd.gov.lv).
VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu
bāze, kur ir uzkrāta informācija par
vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014.
gadam, tika izmantoti 2011. un
2012.gadā valstī notikušie (vairāk
nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Siguldas novadā minētajā periodā ir reģistrēti gandrīz 170 darījumi
ar dzīvokļiem, vairāk nekā 250 darījumi ar zemi un vairāk nekā 100
darījumi, kur pārdota zeme kopā ar
ēkām. Darījumi neuzrāda izteiktas
cenu izmaiņas, un līdz ar to arī bāzes vērtību izmaiņas Siguldas novadā būs nelielas.
2014.gadā Siguldas pilsētā bāzes vērtību izmaiņas nebūs dzīvojamiem īpašumiem un ražošanas
objektiem, bet komercdarbības telpām bāzes vērtība pilsētas centrā
samazināsies no 225 Ls/m2 (EUR
320,15) uz 200 Ls/m2 (EUR 284,57).
Savukārt Krimuldā bāzes vērtība

samazināsies gan komercdarbības
ēkām (no 100 Ls/m2 (EUR 142,29) uz
90 Ls/m2 (EUR 128,06)), gan komercdarbības telpām (no 120 Ls/m2 (EUR
170,74) uz 100 Ls/m2 (EUR 142,29)).
Pamatojoties uz notikušajiem dzīvokļu darījumiem Siguldas pagasta
Peltēs, bāzes vērtība dzīvokļiem šeit
paaugstināsies no 140 Ls/m2 (EUR
199,20) uz 160 Ls/m2 (EUR 227,66).
Siguldas novada teritorijas plānojumā izmainīto ciemu robežas
ir par pamatu arī vērtību zonu
robežu izmaiņām. Vērtību zonas ir
sašaurinātas Allažos, Allažmuižā,
Jūdažos, Stīveros un Morē. Kā atsevišķa vērtību zona vairs nebūs
Plānupe, jo šai apdzīvotai vietai
vairs nav ciema statusa.
Atbilstoši teritorijas plānojumā
paredzētai apbūves teritorijai paplašināta Siguldas pagasta vērtību zona, kas ietver Kalnabeites,
teritoriju pie Ancīšu dīķiem, pie
Matiņu ezera, iekļaujot arī Kreiļu transformatora teritoriju. Šo
izmaiņu rezultātā atsevišķiem
īpašumiem būs izmaiņas arī to kadastrālajās vērtībās.
Lauksaimniecības zemēm darījumu cenas Siguldas novadā,
līdzīgi kā valstī, ir pieaugušas.
Bāzes vērtība lauksaimniecībā
izmantojamai zemei pagastos palielināsies vidēji par 13%. Vidējas
kvalitātes zemes bāzes vērtība
novadā 2014.gadā aplūkojama
tabulā.

Kadastrālo vērtību kopsummas
Siguldas novadā kopumā zemei
pieaugušas par 1%, bet ēkām
praktiski nemainās – izmaiņas
0,3% apmērā. Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes
vērtības nav mainījušās, tomēr
kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība
mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi,
pašvaldība deklarējusi īpašnieka
ēkas, kas nebija reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā). Ja
Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētie dati neatbilst īpašuma
patiesajam stāvoklim dabā, tad
īpašnieku pienākums ir ierosināt
datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 13.pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta
datiem un prognozēto kadastrālo
vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo
vērtēšanu
var
lasīt
specializētajā interneta vietnē
www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD
klientu apkalpošanas centros visā
Latvijā.
Informāciju sagatavoja
Arta Platace

Zemes bāzes vērtība 2013.gadā

Zemes bāzes vērtība 2014.gadā

Allažu pagasts

Ls/ha 510 (EUR 725,66)

Ls/ha 580 (EUR 825,27)

Mores pagasts

Ls/ha 360 (EUR 512,23)

Ls/ha 420 (EUR 597,61)

Siguldas pagasts

Ls/ha 460 (EUR 654,52)

Ls/ha 520 (EUR 739,89)

Izsole pašvaldības īpašumam „Katlu māja”

Tiek izsolīts pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Katlu māja” Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar
kadastra apzīmējumu 8042 004 0226, sastāvošs no zemesgabala 0,3253 ha platībā un būves – katlu mājas – ar
kadastra apzīmējumu 8042 004 0226 001. Nekustamā īpašuma nosacītā sākumcena – Ls 2400 (EUR 3414,89), nodrošinājums – Ls 240 jeb EUR 341,49, dalības maksa – Ls 50 jeb EUR 71,14, solis – Ls 100 jeb EUR 142,28.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Siguldas novada Domes kontā (Siguldas novada Dome, Pils iela 16,
Sigulda, reģ.nr. 90000048152, „SEB banka”, LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X). Izsole notiks 2013.gada
13.novembrī plkst.11.00 Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Izsoles”, informācija pa tālruni
67976657 vai 29162478. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29490373. Pieteikumi tiek
pieņemti līdz 2013.gada 11.novembra plkst.18.00.

Paziņojums par detālplānojumu „Zemdegas”
Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zemdegas” nodots publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Siguldas
novada Domes 2013.gada 9.oktobra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.21., 2.§) „Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.
Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumam līdz 14.novembrim nosūtīt pa pastu vai iesniegt Siguldas novada
Būvvaldē, Zinātnes ielā 7 (3.stāvā), Siguldas pagastā, Siguldas novadā, LV-2150.
Publiskās apspriešanas sapulce notiks 14.novembrī no plkst.17.00 līdz 18.00 Siguldas novada Būvvaldē.
Tālrunis informācijai 67800957. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no
plkst.14.00 līdz 18.00.

• par nekustamā īpašuma „Veclapaiņi” Allažu pagastā, Sigul-

das novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 008 0086, 12,18 ha platībā
atsavināšanas procesa pabeigšanu. Atsavināmā nekustamā īpašuma
pirmpirkumtiesīgā persona Līga Bērziņa izmantoja savas pirmpirkumtiesības, pamatojums – zemes lietošanas tiesību izbeigšana un nomas līguma slēgšana. Ar Līgas Bērziņas pilnvaroto personu 2013.gada 15.oktobrī
pie zvērinātas notāres I.Dreimanes tika apliecināts pirkuma līgums ar reģ.
nr.4350.

• par nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 001 0250, 0,0743 ha
platībā, nodošanu atsavināšanai. Atsavināmam nekustamam īpašumam
ir pirmpirkumtiesīgā persona, pamatojoties uz zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos un zemes nomas līguma slēgšanu. Pirmpirkumtiesīgajai personai viena mēneša laikā sniegt atbildi par pirmpirkumtiesību izmantošanu.

• par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” Siguldas pagastā, Siguldas

novadā, ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0187, 0,6 ha platībā atsavināšanas procesa pabeigšanu. Atsavināmā nekustamā īpašuma pirmpirkumtiesīgā persona Dzidra Skulte izmantoja savas pirmpirkumtiesības,
pamatojums – zemes lietošanas tiesību izbeigšana un nomas līguma
slēgšana par zemesgabalu, uz kura atrodas Dzidrai Skultei piederošas
ēkas. Ar Dzidru Skulti tika noslēgts pirkuma līgums Nr.2013/739.

• par nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā, veikala telpu nomas ar platību 122,9 m² līguma slēgšanu
ar izsoles uzvarētāju ZS „Aiva”, reģ.nr.40101005425, par veikala telpu
nomas maksu – Ls 1,30 (viens lats un trīsdesmit santīmi) jeb EUR 1,85
par 1 (vienu) telpas m² mēnesī un PVN. Telpu nomas līguma termiņš – 5
(pieci) gadi. Ar ZS „Aiva” tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.2013/746.

• par nekustamā īpašuma – starpgabala Lauku ielā 14A,

Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 004 0505, ar platību 0,1013 ha, atsavināšanas procesa pabeigšanu. Atsavināmā nekustamā īpašuma – starpgabala pirmpirkumtiesīgā persona – AS „Siguldas
Būvmeistars”, reģ.nr.40003047821 – izmantoja savas pirmpirkumtiesības.
Ar „Siguldas Būvmeistars” tika noslēgts pirkuma līgums Nr.2013/785.
Inguna Zirne

Paziņojums par izsoli
Siguldas novada Dome 2013.gada 23.oktobra sēdē pieņēma lēmumu „Par
izsoles objekta – kustamās mantas „Renault Megane”, reģ.nr. EA 3280 – izsoles protokola apstiprināšanu” (prot.nr.22, §6), kurā, pamatojoties uz
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 35.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ja izsolē sasniegta pieņemama cena, apstiprinājumu var liegt
tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā paredzētās izsoles kārtības, nolēma atteikt apstiprināt 2013.gada 9.oktobra izsoles protokolu par kustamās mantas – transporta līdzekļa „Renault Megane”, reģ.nr.
EA 3280, iegādi par summu Ls 490 (četri simti deviņdesmit lati un 00 santīmi) jeb EUR 697,21, neslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju un rīkot
jaunu kustamās mantas izsoli.

Uzsākta ES platību maksājumu
avansu izmaksa
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 22.oktobra uzsācis platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem. Uzsākta pakāpeniska vienotā
platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem līdz 50%
apmērā, bet avansa maksājums lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA), – līdz 70%
apmērā.
MLA likmes 2013.gadā būs nemainīgas – tādas kā līdz šim, attiecīgi par
1.kategoriju – 17,44 Ls/ha (25 EUR/ha), par 2.kategoriju – 27,91 Ls/ha (40
EUR/ha) un par 3.kategoriju – 40,47 Ls/ha (58 EUR/ha).
Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu administrēšanas laiku
būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana.
Lēmumu par 2013.gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu
LAD veiks līdz 2014.gada 30.jūnijam.
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Izmaiņas skolēnu autobusa
maršruta Sigulda – Allaži –
Sigulda grafikā
Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvalde informē, ka,
sākot ar 14.oktobri, pamatojoties
uz Siguldas Valsts ģimnāzijas un
Siguldas pilsētas vidusskolas audzēkņu un viņu vecāku iesniegumu, ir mainīts skolēnu autobusa
grafiks maršrutā Sigulda – Allaži –
Sigulda.

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas kori piedalīsies Diskusiju klubā –
Pasaules koru olimpiādē „Sports un

Pieturvietas nosaukums

Laiks

Viesnīca „Sigulda”

15.10

Pilsētas vidusskola

15.16

Ģimnāzija

15.18

Allažu pamatskola

15.40

Bērziņi

15.45

Anšpēteri

15.55

Pullēni

16.00

Stīveri

16.07

Šokolāde

16.15

1.pamatskola

16.20

Televīzijas iela (1, 2, 4, 5)

16.23

Viesnīca „Sigulda”

16.25

Pasaules koru olimpiādei, kas nākamvasar norisināsies Rīgā, ir pieteikušies 260 kori no 41 pasaules valsts. No Latvijas pieteikušies 100
kori, tostarp arī Siguldas novada Kultūras centra jauktais koris „Spārni” (vadītāja Līga Ādamsone) un Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu
koris „Atvars” (vadītājs Jānis Baltiņš).
Pasaules koru olimpiāde ir viens
no centrālajiem „Rīga 2014” programmas notikumiem, kas nākamvasar Rīgā notiks no 9. līdz 19.jūlijam.
Pasaules koru olimpiādes laikā norisināsies koru sacensība „Čempio-

nu konkursā” un „Atklātajā konkursā” 29 dažādās kategorijās, notiks
meistarklases, lielkoncerti un dalībnieku gājiens, tostarp arī īpaši veidots koncerts Mežaparka Lielajā
estrādē.

Aicina uz dzejnieka Jāzepa
Osmaņa gleznu izstādi Siguldas
Bērnudārzam „Ieviņa” piešķirts pagasta Kultūras namā

Atgādinām, ka, uzrādot Siguldas
novada iedzīvotāja ID karti, desmit
maršrutos Siguldas novadā iespējams pārvietoties bez maksas.

Ekoskolas nosaukums

Piektdien, 1.novembrī plkst.17.00, Siguldas pagasta Kultūras namā notiks
dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu izstādes „Ar Daugavā pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu” atklāšana.

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Ieviņa” oktobra
sākumā tika pasniegts Zaļais diploms par sasniegumiem vides izglītīDzejnieks
Jāzeps
Osmanis
bas un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā un piešķirts Latvijas
(11.07.1932.) ir populārs lasītāju vidū
Ekoskolas nosaukums.
Kopš 2012.gada bērnudārzs „Ieviņa” ir iesaistījies Ekoskolu programmā. kā rakstnieks, tulkotājs, grāmatu izVisu mācību gadu saistībā ar mācību saturu tika aktualizēta tēma „Veselīgs devējs, literatūras pētnieks, latviešu
dzīvesveids”, izveidota Eko padome, veikts vides novērtējums, izstrādāts bērnu literatūras vēstures autors un
vides kodekss un darbības plāns, kā arī iesaistīti bērni un vecāki dažādās filoloģijas zinātņu doktors. Par poļu
tautas epopejas Ā.Mickeviča poēmas
eko aktivitātēs par gada tēmu.
Ilze Rence „Pans Tadeušs” atdzejojumu Varšavā
saņēmis prēmiju, par poļu literatūras
tulkojumiem kopumā – Eiropas Rakst-

nieku savienības prēmiju. Apbalvots ar
Latvijas un Polijas nopelniem bagātā
kultūras darbinieka goda nosaukumu.
Mākslinieka darbu izstāde apskatāma līdz 24.novembrim, darba dienās no
plkst.10.00 līdz 19.00, bet sestdienās
un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja pasākumā un izstādē – bez maksas.
Terēzija Leimane

patriotisms”

Ceturtdien, 7.novembrī plkst.
19.00, Siguldas pagasta Kultūras
namā norisināsies pirmā tikšanās
diskusiju ciklā „Latvieša identitāte” par tēmu „Sports un patriotisms”.
Nosaukums „Latvieša identitāte”
sākotnēji var likties nedaudz mulsinošs, lai gan ikdienas sarunvalodā
šo vārdu izmantojam diezgan bieži.
Jēdzienu „identitāte” plaši izmanto
etnoloģijā, kultūrā, sociālajā antropoloģijā, analizējot profesionālo, sociālo, etnisko, politisko, reliģisko un
kultūras identitāti. Tāpēc uz diskusiju
aicināti visi, kas vēlas uzklausīt un dalīties viedokļos, kā arī pārspriest, ko
tad īsti nozīmē būt latvietim.
Balstoties uz vienu no identitātes
faktoriem – pieredzi, kas balstīta uz
cilvēka spēju atcerēties, – par savu
dzīves pieredzi un to, kā viņiem izdodas atklāt jēdzienu „identitāte” sportā
un patriotismā, pastāstīs eksperti –
Londonas Olimpisko spēļu dalībniece,
šķēpmetēja Līna Mūze un trīskārtējs
paraolimpiskais čempions lodes grūšanā Aigars Apinis. Diskusiju vadīs
un par sarunas ritumu rūpēsies Uldis
Elksnītis.
Ieejas maksa – Ls 2 (EUR 2,85).
Terēzija Leimane

Aicina uz Siguldas Valsts
Atbalsta Siguldas pagasta Kultūras
ģimnāzijas 95 gadu
nama skatuves apgaismojuma iegādi
jubilejas salidojumu
Siguldas Valsts ģimnāzija aicina visus absolventus un bijušos pedagogus kopīgi svinēt skolas 95 gadu jubileju un apmeklēt salidojumu,
kas notiks 9.novembrī.
Pieteikties salidojumam var skolas darbvedībā darba dienās no plkst.9.00
līdz 18.00 vai elektroniski skolas mājaslapā www.svg.lv. Dalība jāapmaksā
pasākuma dienā, kad 9.novembrī no plkst.12.00 tiks turpināta reģistrēšanās
pasākumam.
Pasākuma programma:
• plkst.12.00 – reģistrācija;
• plkst.13.00 – piemiņas brīdis Siguldas kapos (izbraukšana no skolas
plkst.12.45);
• plkst.15.30 – pūtēju orķestra „Sudrabskaņa”, deju kolektīva „Vizbulīte”
absolventu un jauniešu kora „Atvars” koncerts;
• plkst.18.00 – absolventu salidojums;
• plkst.20.00 – bijušo „Vizbulītes” dejotāju tikšanās deju zālē.
Dalības maksa salidojumā – 5 lati (EUR 7,11). Pasākumā darbosies arī
kafejnīca, par maksu būs pieejami „Mārītes foto kompānijas” pakalpojumi.
Ballē spēlēs grupas „Flora” un „Vēja radītie”. Uz pasākumu līdzi ņemams
groziņš!

Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu projekta „Siguldas pagasta Kultūras nama skatuves apgaismojuma iegāde Siguldas
novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” (Nr.13-04-LL01L413202-000005) līdzfinansējumam
no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Projekta vispārējais mērķis ir
veicināt un nodrošināt Siguldas
novada iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu realizēšanu un dzīves
kvalitātes uzlabošanu. Projekta
tiešais mērķis ir iegādāties apgaismošanas sistēmas, kas izmantojamas, lai nodrošinātu dažāda
mēroga kultūras pasākumu ap-

Darbu uzsākusi Laurenču
sākumskolas padome

Aicina apmeklēt mākslas
nodarbības Jaunrades centrā

Oktobrī uz pirmo Skolas padomes sanāksmi pulcējās skolēnu vecāki,
līdz ar to turpmāk skolā darbojas divas organizācijas – Vecāku atbalsta biedrība (koordinē vecāku līdzmaksājumus) un Skolas padome (veic
stratēģisko skolas attīstības plānošanu).

Siguldas novada Jaunrades centra interešu izglītības pulciņā „Tekstilmākslas studija” būs iespēja apgūt tekstilam raksturīgos materiālus, veidot darbus dažādās tehnikās: vaska batikas, zīda apgleznošanas, tekstilapdrukas,
aušanas, filcēšanas tehnikās.
Nodarbības notiek divas reizes nedēļā – pirmdienās un otrdienās no plkst.14.30
līdz 16.00. Pedagogs – Ieva Vanaga.
Savukārt mākslas draugiem un interesentiem – bērniem un jauniešiem no 13
līdz 18 gadiem – tiek piedāvātas bezmaksas mākslas nodarbības „Mākslas laboratorijā”. Pasniedzēja – Meldra Rudzīte.
Jaunrades centrs aicina jauniešus arī uz citām interešu izglītības programmām,
ar kurām var iepazīties 5.lapaspusē.

„Padomes tikšanās reizē piedalījās
gan pedagogu pārstāvji, gan ievēlētie
klašu vecāku pārstāvji, gan citi ieinteresētie vecāki, kas izteikuši vēlmi
piedalīties Skolas padomes darbā
vai kādā specializētā darba grupā.
Prieks par to, ka kopā sanākušie ir ne
tikai aktīvi vecāki, bet arī profesionāļi dažādās jomās, kas sniedza daudz
derīgu ideju skolas darbam. Turpmāk
Skolas padomes darbā plānots ie-

saistīt arī kādu no Siguldas novada
pašvaldības speciālistiem,” stāsta
Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura.
Vecāku atbalsta biedrība Skolas
padomei tikšanās laikā stāstīja par
vecāku līdzmaksājumu finanšu situāciju un līdzšinējiem lēmumiem tā
izlietojumā – patlaban maksājumi
sedz pulciņu pedagogu darba apmaksu, kā arī mācību ekskursijas katrai

gaismošanu Siguldas pagasta Kultūras namā.
Jauno skatuves apgaismojumu
plānots sākt izmantot jau šī gada
novembrī.
Projekta attiecināmo izmaksu
summa ir Ls 16 940, no kuras ELFLA
sedz 90% un Siguldas novada pašvaldība – 10%.
klasei 1.semestrī. Vecāku biedrība
apmaksājusi arī Skolotāju dienas pasākumu pedagogu kolektīvam. Vecāku biedrība rosināja Skolas padomei
arī vairākas citas idejas, kuras varētu
finansēt no biedrības līdzekļiem. Piemēram, organizēt īpaši izvēlētas tematiskas filmas seansu „Kino Lora”,
ieviest dārzeņu – augļu programmas,
sulu kūres un citas aktivitātes.
Skolas padomē sāka veidoties arī
vairākas darba grupas, kas turpmāk
strādās pie dažādiem aktuāliem jautājumiem, veidojot brīvprātīgo kopu
vecāku dežūrām skolā vienu vai divas
reizes mēnesī. Vecāki varētu piedalīties lasīšanas stundās, pastāstīt par
savu profesionālo nodarbošanos profesijas stundās vai citādi pieskatīt
bērnus, dodot pedagogiem iespēju
savā lokā organizēt plašākas plānošanas sanāksmes.

SiguldasNovadaZiņas

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

2013.gada 31.oktobris

Interešu izglītības programmas Siguldas novada izglītības
iestādēs 2013./2014.mācību gadā

Siguldas pilsētas vidusskola,

tālr.: 67972419, 67974019, e-pasts spv@sigulda.lv
Programmas nosaukums
3.–4.klašu koris un 3.–4.klašu
vokālais ansamblis „Apelsīns” (vada
L.Trupavniece, koncertmeistare
A.Dimante)
Sporta aerobika 1.–6.klašu skolēniem
(vada A.Fridrihsone)
Noformēšanas un dizaina pulciņš
(vada I.Krūzīte)
Vizuālas mākslas pulciņš 1.–4.klašu
skolēniem (vada R.Kaša)
Ansamblis (vada B.Pastare)
Atlētiskā vingrošana 8.–12.klašu
skolēniem (vada A.Lelis)
Sporta spēles 10.–12.klašu skolēniem
(vada A.Lelis)
Deju kolektīvs „Vizbulīte” (vada I.Ozoliņa,
L.Dombrovska, koncertmeistare
S.Ilvasa)

Programmēšanas pulciņš 6.–9.klašu
skolēniem (vada J.Miglinieks)
Koris 5.–9.klašu skolēniem (vada
Z.Janelsiņa, koncertmeistare
M.Mazureviča-Motte)
Tautas bumba 3.–5.klašu skolēniem
(vada A.Fridrihsone)

Maksa
mēnesī
nav

nav
nav
nav
nav
nav
nav
nav

Ceturtdienās plkst.8.20–9.00 (koris);
Piektdienās plkst.13.40–15.00 (ansamblis)

Volejbola pulciņš (vada N.Šulte)

Otrdienās 1.–2.klasei plkst.13.40–15.00;
Ceturtdienās 3.–4.klasei plkst.13.40–15.00
Trešdienās plkst.13.40–15.00
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst.16.00–17.00
sporta klubā „Panatta Fitness”
Otrdienās, piektdienās plkst.15.15–16.00 sporta angārā

nav

Pirmdienās, trešdienās 1.klasēm plkst.12.50–13.40
un 13.40–14.30; 3.klasēm plkst.14.30–16.00; 6.klasēm
plkst.16.00–17.30; 7.–9.klasēm plkst.17.30–19.00; 10.–12.
klasēm plkst.19.00–22.00;
Otrdienās, ceturtdienās 2.klasei M plkst.14.00–15.00; L
plkst.15.00–16.00; 5.klasei plkst.17.30–19.00 SVĢ deju zālē
Pirmdienās plkst.14.30–15.10

nav

Piektdienās plkst.8.15–8.55 A.Kronvalda ielā – skolas zālē

nav

Meitenēm pirmdienās plkst.14.30–15.30 sporta angārā;
zēniem trešdienās plkst.14.30–15.30 A.Kronvalda ielā –
skolas zālē

Programmas nosaukums

Maksa Nodarbību laiks
mēnesī
Koris 1.klašu skolēniem (vada I.Jansone) nav
Trešdienās plkst.11.45–12.25
Koris 2.–4.klašu skolēniem (vada
nav
Pirmdienās plkst.8.10–8.50
I.Jansone)
Ansamblis 1.–4.klašu skolēniem (vada
nav
Piektdienās plkst.12.45–13.25
I.Jansone)
Ansamblis 1.klašu zēniem (vada
nav
Ceturtdienās plkst.12.30–13.10
I.Jansone)
Koris 5.–9.klašu meitenēm (vada
nav
Pirmdienās plkst.8.10–8.50; trešdienās plkst.13.35–14.15
E.Rozena)
Koris 3.–6.klašu zēniem (vada E.Rozena) nav
Trešdienās plkst.8.10–8.50; piektdienās plkst.8.10–8.50
Ansamblis 5.–9.klašu skolēniem (vada
nav
Trešdienās plkst.14.20–15.40
E.Rozena)
Tautas deju kolektīvs „Purenīte” (vada
nav
Pirmdienās plkst.12.45–17.50; otrdienās plkst.12.45–17.40,
Dz.Fogele)
trešdienās plkst.12.45–18.00
Vizuālās mākslas pulciņš 1.–9.klašu
nav
Ceturtdienās plkst.13.30–15.30
skolēniem (vada V.Jurjāne)
Tautas bumba 3.–5.klašu skolēniem
nav
Otrdienās plkst.13.35–14.15 un plkst.14.20–15.30 (skolas
(vada D.Meirāne)
izlase)
Aerobika 1.–6.klašu skolēniem (vada
nav
Trešdienās plkst.12.45–13.25 (1.klase); plkst.13.35–14.50
D.Meirāne)
(2.–4.klase); plkst.15.40–16.40 (5.–6.klase)
Sporta spēles 5.–9.klašu skolēniem
nav
Otrdienās un ceturtdienās plkst.15.00–16.20
(vada I.Belinska)
Mājturība un tehnoloģijas 5.–9.klašu
nav
Pirmdienās plkst.15.00–16.30; trešdienās
skolēniem (vada A.Indriksone)
plkst.14.15–16.00

Allažu pamatskola, tālr.67970954, e-pasts allazu.pamatskola@sigulda.lv
Tautas dejas (vada I.Šime)

Maksa
mēnesī
nav

Vokālais ansamblis (vada I.Kalviša)

nav

Basketbols (vada A.Labrence)

nav

Vizuālās mākslas pulciņš (vada
S.Alksne)
Keramika (vada A.Lubgāne)

nav
nav

Nodarbību laiks

Pirmdienās 1.–2.klase plkst.12.20–13.20; 3.–4.klase
plkst.13.20–14.05; 5.–6.klase plkst.14.05–16.20;
Otrdienās 5.–6.klase plkst.13.20–14.25; 7.–9.klase
plkst.14.25–16.05;
Ceturtdienās 1.–2.klase plkst.12.20–13.20; 3.–4.klase
plkst.13.20–14.50; 7.–9.klase plkst.14.50–17.20
Otrdienās 1.–4.klase plkst.12.35–13.35; piektdienās 1.–4.
klase plkst.12.35–13.25; 5.–9.klase plkst.14.05–15.35
Otrdienās plkst.14.05–15.20; trešdienās plkst.14.55–15.45;
piektdienās plkst.14.05–15.20
Ceturtdienās plkst.15.20–17.00
Otrdienās 2.–3.klase plkst.14.05–14.55; 4.–9.klase
plkst.14.55–16.05; piektdienās 1.klase plkst.14.05–15.35

Mores pamatskola, tālr.64147217, e-pasts mores.skola@sigulda.lv
Programmas nosaukums

Floristikas pulciņš „Pumpuriņš” (vada
K.Gailīte)

Maksa
mēnesī
nav

tālr.67971461, e-pasts svg@sigulda.lv
Programmas nosaukums

Siguldas 1.pamatskola, tālr.67973800, e-pasts 1.pamatskola@sigulda.lv

Programmas nosaukums

Siguldas Valsts ģimnāzija,

Nodarbību laiks, vieta

Otrdienās, ceturtdienās plkst.14.30–15.30 A.Kronvalda
ielā – sporta zālē
Trešdienās, piektdienās plkst.14.00–16.00

Nodarbību laiks un vieta

Tautas deju pulciņš „Dzērvenīte” (vada
S.Laizāne)

nav

Ansamblis „Dziesmu vācelīte” (vada
S.Laizāne)
Sporta pulciņš (vada A.Marena)

nav

Pirmdienās 6.–7.klasei plkst.14.45–15.25; trešdienās
1.–5.klasei plkst.13.55–15.25; piektdienās 6.–7.klasei
plkst.12.45–13.25
Otrdienās PI grupai plkst.8.30–9.50; 1.–2.klasei
plkst.14.45–15.25;
Ceturtdienās PI grupai plkst.13.55–14.25; 1.–2.klasei
plkst.14.45–15.25 Mores pagasta Tautas namā
Pirmdienās un trešdienās plkst.12.45–13.25

nav

Trešdienās plkst.14.45–15.25 Mores pagasta Tautas namā

Siguldas novada Jaunrades centrs,

tālr.: 67972434, 29172138, e-pasts ilze.sulte@sigulda.lv
Programmas nosaukums

Maksa Nodarbību laiks
mēnesī
Harmoniskās attīstības pulciņš „Kastanītis” 2–4 nav
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 2–3 gadus
gadus veciem bērniem (vada A.Auziņa, V.Z.Ozola)
veci bērni plkst.10.20; 3–4 gadus veci bērni
plkst.9.20
Elektronika (vada E.Bajaruns)
nav
Trešdienās, piektdienās plkst.16.00
Alfrēda modelistu skola (lidmodelisms) (vada
nav
Piektdienās plkst.17.00; sestdienās plkst.9.00
A.Dubaņēvičs)
Keramikas pulciņš „Pika” (vada B.Kupča)
nav
Trešdienās plkst.13.00; piektdienās plkst.13.00
Robotika (vada J.Miglinieks)
nav
Pirmdienās, otrdienās plkst.16.00
Leļļu teātris „Lāčuks” (vada V.Z.Ozola)
nav
Pirmdienās plkst.14.00
Ādas plastika (vada L.Speļģe)
nav
Trešdienās, ceturtdienās plkst.16.30
Rotu studija (vada L.Speļģe)
nav
Trešdienās, ceturtdienās plkst.15.00
Jauno makšķernieku pulciņš (vada A.Stiglics)
nav
Otrdienās plkst.15.00
Jušu dabas skola (vada M.Taimiņa)
nav
Trešdienās plkst.17.00
Koka mākslinieciskās apstrādes darbnīca (vada nav
Ceturtdienās plkst.16.00
R.Tikums)
Motodarbnīca (vada Dz.Vilciņš)
nav
Otrdienās, ceturtdienās plkst.18.00
Mākslas laboratorija (vada M.Rudzīte)
nav
Piektdienās plkst.16.00
Tekstilmākslas studija (vada I.Vanaga)
nav
Pirmdienās, otrdienās plkst.14.30
Dzīvās vēstures pulciņš (vada J.Rudzītis)
nav
Otrdienās, ceturtdienās plkst.16.00
Pašgatavota papīra darbnīca (vada Z.Ceske)
nav
Ceturtdienās plkst.14.00
Jauniešu iniciatīvas grupa – deju studija „Balu” nav
Otrdienās, ceturtdienās plkst.15.30
(vada P.Rubina)
Jauniešu iniciatīvu grupa „Siguldas Ielu
nav
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst.16.00
vingrotāji” (vada E.Bērziņš)
Integrētā svešvaloda (vada V.Z.Ozola, A.Čivča)
Ls 5,50 Otrdienās plkst.9.00–10.00 (5-gadīgajiem); 13.00–
(EUR
14.00 (6-gadīgajiem);
7,80)
Trešdienās plkst.9.00–10.00 (5-gadīgajiem); 10.00–
11.00 (6-gadīgajiem)

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”,

tālr.: 67971578, 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv
Programmas nosaukums
Maksa mēnesī
Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz Ls 12 (EUR 17)
7 gadiem (vada D.Andersone)
Vokālā studija bērniem vecumā no 4 līdz 7
gadiem (vada S.Skrastiņa)

Vides ilgtspējas pulciņš (vada
I.Avotniece)
Algoritmika un programmēšana (vada
M.Zinbergs)
Sports (vada I.Alksnis)

Nodarbību laiks

nav

Pirmdienās plkst.16.20–17.50; otrdienās plkst.14.40–17.50

nav

Ceturtdienās plkst.14.40–17.50

Pirmdienās plkst.14.40–17.50

Ls 10 (EUR 14)

Vispusīgas attīstības studija bērniem vecumā Ls 12 (EUR 17) (bez
no 4 līdz 8 gadiem (vada L.Surikova)
instrumenta spēles); Ls 20
(EUR 28) (ar instrumenta
spēli)
Interešu izglītības programma instrumenta
Ls 6,50 (EUR 9) par 40
spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas
minūšu nodarbību līdz 18
pedagogi)
gadu vecumam;
Ls 8 (EUR 11) par 40
minūšu nodarbību
pieaugušajiem
Bērnu un jauniešu pūtēju orķestris
nav
„Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis)
Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada
nav
P.Plūme)
Deju studija „Sidrabiņš” bērniem vecumā no 1 3–7 gadi: Ls 10 (EUR 14);
līdz 7 gadiem (vada L.Jansone)
1–2 gadi: Ls 18 (EUR 26)
Baleta studija bērniem vecumā no 6 līdz 8
Ls 12 (EUR 17)
gadiem (vada L.Jansone)
Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā Ls 12 (EUR 17)
no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā. LiepiņaStūrniece)
Dizaina un mākslas „Maxi” studija jauniešiem Ls 12 (EUR 17)
no 14 gadu vecuma (vada A.Zālīte)

Nodarbību laiks un vieta
Pirmdienās un piektdienās
plkst.17.15–18.15, otrdienās
plkst.13.00–15.00
Otrdienās un ceturtdienās
plkst.17.20 (4–5 gadu vecumam),
plkst.18.00 (6–7 gadu vecumam)
Trešdienās un piektdienās
plkst.14.00–16.00
Par nodarbību laiku vienojas
individuāli

Otrdienās, trešdienās un
piektdienās plkst.17.15–19.00
Pirmdienās un ceturtdienās
plkst.17.15–18.45
Otrdienās Mākslu skolā,
ceturtdienās – Kultūras centrā:
1–2 gadi plkst.17.00; 3–4 gadi
plkst.18.00; 5–7 gadi plkst.19.00
Otrdienās un ceturtdienās
plkst.16.00–17.00
Trešdienās un piektdienās:
I grupa plkst.16.00–17.15;
II grupa plkst.17.15–18.30
Otrdienās un ceturtdienās
plkst.19.00–20.30

Siguldas Sporta skola,

tālr.: 67970207, 29427341, e-pasts sportaskola@sigulda.lv
Programmas
nosaukums

tālr.67347920, e-pasts laurencuskola@sigulda.lv
Maksa
mēnesī
nav

Maksa Nodarbību laiks
mēnesī
nav
7.–9.klases meitenes trešdienās plkst.16.30–18.00;
sestdienās plkst.10.00–11.30;
7.–9.klases zēni pirmdienās, piektdienās plkst.15.30–17.00;
10.–12.klases meitenes otrdienās, ceturtdienās
plkst.17.00–18.30;
10.–12.klases zēni pirmdienās plkst.18.30–20.00,
trešdienās plkst.18.00–20.00
nav
Otrdienās, ceturtdienās plkst.18.30–21.00
nav
Pirmdienās, trešdienās 7.–9.klasei plkst.17.30–19.00; 10.–
12.klasei plkst.19.00–21.30; piektdienās plkst.16.00–18.00

Jauniešu koris „Atvars” (vada J.Baltiņš)
Deju kolektīvs „Vizbulīte” (vada
I.Ozoliņa)

Laurenču sākumskola,
Programmas nosaukums

5

Vispārējā fiziskā
sagatavošana

Pedagogs

Maksa
mēnesī

A.Fridrihsone

nav

A.Lelis
M.Konrāde
L.Rumba
A.Grīnpūkala
A.Kalvīte
G.Blūmiņa

nav
nav
nav
nav
nav
nav

Nodarbību laiks un vieta
Siguldas pilsētas vidusskolas angārs: pirmdienās
plkst.13.30–14.30; sestdienās plkst.9.30–10.30;
Inčukalna peldbaseins: trešdienās plkst.17.30–19.30
Inčukalna peldbaseins: trešdienās plkst.17.45–19.15
PII „Pīlādzītis”
PII „Ieviņa”
PII „Ābelīte”
Laurenču sākumskola
Siguldas 1.pamatskola

6

2013.gada 31.oktobris

SPORTS

Siguldā notiks Latvijas III Ziemas olimpiāde
23.oktobra Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē
tika apstiprināts, ka Latvijas III Ziemas olimpiāde 2014.gada 7.–9.martā
notiks Siguldā. Olimpiādē piedalīsies visi labākie un spēcīgākie ziemas
sporta veidu pārstāvji no Latvijas pilsētām un novadiem, tajā skaitā olimpieši, kas pirms tam būs startējuši XXII Soču Ziemas olimpiskajās spēlēs.

„Lēmums par Siguldu kā Latvijas III
Ziemas olimpiādes rīkotāju nav pārsteigums, bet kārtējais apliecinājums
tam, ka Sigulda ir ziemas olimpisko
sporta veidu centrs Latvijā. Tas, ka
Sigulda pie sevis uzņems labākos ziemas sporta veidu pārstāvjus no visas
Latvijas, ir pašsaprotama lieta, un
esmu pārliecināts, ka martā Siguldā
sajutīsim olimpisko gaisotni,” lēmumu
skaidro LOK prezidents Aldons Vrubļevskis.
Siguldā tiks pārstāvēti pieci no
desmit olimpiādē iekļautajiem sporta

veidiem – kamaniņu sports, bobslejs, kalnu slēpošana, snovbords
un distanču slēpošana. Savukārt
atlikušo piecu sporta veidu sacensības tiks organizētas citās Latvijas
pilsētās. Olimpiādes hokeja turnīrs
un daiļslidošanas sacensības notiks
Valmierā, Priekuļos sacentīsies biatlonisti, Tukumā tiks noskaidroti
olimpiādes labākie kērlinga spēlētāji, bet Ventspilī norisināsies šorttreka sacensības.
Paralēli Latvijas III Ziemas olimpiādei Siguldā risināsies arī citi spor-

spēja izmērīt savu maksimāli ātrāko skriešanas laiku.
Kopvērtējuma uzvarētāji: S6
Adele Balanasa, S8 Elza Saļņikova,
S10 Līna Gaile, S12 Estere Vīksne,
S14 Magda Cigle, S16 Elīna Sabīne
Nežborte, S18 Anna Konovalova,
S20 Ieva Meldere, S30 Gunta Blūmiņa, S40 Kristīne Balanasa, S50 Aiga
Auziņa, S60 Anita Zālīte, V6 Ernests
Lešinskis, V8 Gustavs Auziņš, V10

Kristians Lelis, V12 Daniels Iļjins, V14
Kristaps Bruners, V16 Edgars Daugulis,
V18 Kārlis Zuters, V20 Daniels Kārkliņš, V30 Dzintars Fidžeralds Jaunzems, V40 Guntis Arnicāns, V50 Lotārs
Auziņš, V60 Jurijs Konovalovs.
Uz tikšanos 2014.gadā, kad
skaitīsim apļus no jauna! Kopvērtējuma rezultātus var redzēt
w w w. s i g u l d a s s p o r t s . l v u n
www.ba2.lv mājaslapās.

Pateicība Siguldas pusmaratona dalībniekiem

Siguldas pusmaratona organizatori Kaspars un Ilona Kārkliņi pateicas
sacensību dalībniekiem un brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja iekārtot un pēc
tam novākt sacensību centru, iekārtot un novākt sacensību trasi, rūpējās par dalībnieku komfortu.
Liels paldies Siguldas novada pašvaldībai un īpaši Karīnai Putniņai par

enerģisko atbalstu organizatoriskos
jautājumos. Pateicība tiek izteikta arī
Valsts ceļu policijai un Siguldas novada Pašvaldības policijai, kas rūpējās par satiksmes organizāciju.
Sacensību dalībnieki un organizatori saka paldies Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” mūziķiem
(bundziniekiem), kas ar savu

Iesaki sportistu nominācijā
„Sporta laureāts 2013”

ta un kultūras pasākumi. 8.martā
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē notiks jau tradicionālais sezonas
noslēguma pasākums „Zvaigznes un
No 1. līdz 30.novembrim Siguldas novada iedzīvotājus, sporta organizācikaraļi”. Pēc olimpiādes atklāšanas jas un citas iestādes aicina pieteikt kandidatūras Siguldas novada „Sporta
ceremonijas – 7.martā – ir plānots laureātam 2013”.
unikāls projekts, kurā radoši, uz
Kandidātus iespējams izvirzīt vairākās nominācijās: „Mūža ieguldījums sportā”,
vienas koncerta skatuves mūzikā „Sporta atbalstītājs”, „Aktīvākā sporta organizācija”, „Labākais sporta skolotājs”,
apvienosies sportisti un mūziķi – „Labākais treneris”, „Labākā komanda”, „Labākā jaunā sportiste”, „Labākais jaukoncertuzvedumā „Sports un Mūzi- nais sportists”, „Labākā sportiste” un „Labākais sportists”.
ka”. Tāpat ir plānota sporta konfeIzvirzītās kandidatūras un pamatojumu to nominēšanai izvērtēs darba grurence un izstāde par Soču olimpiādi.
pa. Nominācijām izvirzītās un tās ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai
Siguldas novada pašvaldība patei- tiks aicinātas uz Siguldas novada „Sporta laureāta 2013” pasākumu, kas notiks
cas sadarbības partneriem – Valmie- 13.decembrī plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā.
Galvenais pamatojums nominācijas pretendenta izvērtēšanai ir kritēriji, kuri
ras pilsētas pašvaldībai, Ventspils
pilsētas pašvaldībai, Tukuma novada norādīti Siguldas novada „Sporta laureāta 2013” nolikumā, kas publicēts
pašvaldībai un SIA „Tukuma ledus www.siguldassports.lv un www.sigulda.lv.
halle”, Cēsu novada pašvaldībai, Priekuļu novada pašvaldībai un Latvijas
Slēpošanas savienībai.

Noslēdzies skrējienu seriāls „Siguldas apļi 2013”

Ar patīkamu kopā skriešanu un
vingrošanu 10.oktobrī Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Laurenčos noslēdzās skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2013”
7.kārta, kurā piedalījās 94 dalībnieki.
Pasākuma dalībnieki skriešanas sacensībās varēja iemēģināt
jauno trasi, izbaudot apkārtējās
dabas skaistumu, kā arī bija ie-
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muzicēšanu
uzmundrināja
un
iedvesmoja pusmaratona dalībniekus.
Organizatori pateicas Siguldas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem,
kuri izrādīja sapratni un iecietību sacensību laikā. Pateicība arī Siguldas
pusmaratona sponsoriem! Uz tikšanos sacensībās 2014.gadā!

Noslēdzies atklātais čempionāts ātrajā šahā
Oktobra sākumā Siguldas pilsētas vidusskolā notika II
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā. Ar 11
punktiem no 12 uzvaru sacensību kopvērtējumā izcīnīja
GM Aleksejs Širovs, otro vietu turnīra tabulā ieguva GM
Jevģēnijs Svešņikovs (9 punkti), trešajā vietā pēc papildu
koeficienta ierindojās GM Artūrs Neikšāns (8,5 punkti).
Labākais rezultāts jauniešiem – Klāvs Stabulnieks (7,5
punkti, 16.vieta turnīra tabulā), labākais no senioriem –
Jānis Visockis (8 punkti, 11.vieta kopvērtējumā). Dāmu
balvas: 1.vieta – Viktorija Čerņaka (Krievija) – 7 punkti
(20.vieta kopvērtējumā), 2.vieta – WIM Olga Dolgova
(Krievija) – 6,5 punkti (31.vieta kopvērtējumā).
Labākais rezultāts Vidzemes šahistiem – GM Normunds Miezis (8 punkti, 12.vieta), labākie Siguldas dalībnieku konkurencē: Ivars Jēkabsons (6,5 punkti, 38.vieta),
Visvaldis Gercāns (5,5 punkti, 56.vieta) un Jānis Birģelis

Aicina pieteikties novada atklātajam
turnīram telpu futbolā

Kā jau katru gadu, Siguldas novadā tiek organizēts Siguldas novada atklātais
turnīrs telpu futbolā. Spēles notiks Siguldas novada sporta bāzēs sestdienās un
svētdienās no 2013.gada novembra līdz 2014.gada aprīlim.
Pieteikties turnīram var, rakstot uz e-pastu karina.putnina@sigulda.lv līdz
1.novembrim.
Nolikums atrodams Siguldas novada sporta mājaslapā www.siguldassports.lv.
Sīkāka informācija – rakstot uz e-pastu karina.putnina@sigulda.lv vai pa
tālr.29360283.

Noslēdzies Siguldas 11.atklātais
starptautiskais turnīrs badmintonā
Gandrīz septiņdesmit spēlētāji no Igaunijas, Francijas, Latvijas un Lietuvas
startēja YONEX Siguldas novada un Siguldas badmintona kluba 11.atklātajā
starptautiskajā čempionātā badmintonā. Pa sudraba un bronzas godalgai tika
siguldiešiem – Jekaterinai Romanovai un Guntim Lavrinovičam.
J.Romanova ierindojās otrajā vietā vienspēlēs sievietēm, bet G.Lavrinovičs
kopā ar Kārli Vidasu – dubultspēlēs vīriešiem. Jauktajās dubultspēlēs J.Romanovai un G.Lavrinovičam trešā vieta. Vēl divas bronzas godalgas savā īpašumā ieguva Monika Radovska sieviešu vienspēļu kategorijā un kopā Anitu Švalbi sieviešu
pāru turnīrā. Tūlīt aiz goda pjedestāla vienspēlēs vīriešiem šoreiz nācās palikt
K.Vidasam, J.Romanovai un Vitautei Fomkinaitei (Lietuva) dubultspēlēs sievietēm – 4.vieta. Liāna Lencevičai kopā ar Lauru Tomband (Igaunija) 5.vieta dubultspēlēs un 8.vieta vienspēlēs.

Siguldas regbisti paliek
nepārspēti Tukumā

(5,5 punkti, 58.vieta kopvērtējumā). Ivars Jēkabsons ieguva Eiropas parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa balvu – iepazīšanās braucienu uz Eiropas parlamentu Briselē.
Turnīra reitingbalvas (1. un 2.vieta 10 spēlētāju grupā):
1.reitinggrupā: Imants Kārkliņš, IM Rolands Bērziņš;
Savu sezonu ir noslēguši regbija kluba „Sigulda” regbisti, kas Regbija
2.reitinggrupā: Aivars Laizāns, Igors Volodins;
Attīstības asociācijas (RAA) rīkotajā „Telms” kausā Tukumā izcīnīja 1.vietu.
3.reitinggrupā: Juris Saksis, Edgars Lelis;
Sezonas kopvērtējumā siguldiešiem godpilnā otrā vieta.
4.reitinggrupā: Jānis Isakovs, Vadims Indričāns;
5.reitinggrupā: Jans Šads (Nīderlande), Matīss MiteTukumā norisinājās RAA rīkotās vairākkārt bija sāpīgi zaudējuši. Taču
nieks;
Latvijas regbija-7 1.līgas piektais – šoreiz jau pašā spēlēs sākumā mazā6.reitinggrupā: Antons Seņkāns, Uldis Deisons;
noslēguma – posms, kas reizē bija arī kumā spēlējošie RK „Sigulda” regbisti
7.reitinggrupā: Viesturs Hemmelis, Liene Gātere;
„Telms” kausa izcīņa. Pirms pēdējā tur- ar diviem piezemējumiem un diviem
8.reitinggrupā: Ansis Vidriķis.
nīra siguldieši kopvērtējumā atradās precīzi izpildītiem realizācijas sitieSacensības organizēja Siguldas novada pašvaldība sa- trešajā vietā, taču mērķis bija sasniegt niem ātri izvirzījās vadībā ar 14:0. Arī
darbībā ar lielmeistaru Alekseju Širovu un siguldieti Vis- otro vietu sezonas kopvērtējumā. Mi- spēles turpinājumā siguldieši spēlēja
valdi Gercānu.
sas regbisti pirmo vietu sezonas kop- veiksmīgāk un izcīnīja pelnītu un pārvērtējumā bija nodrošinājuši priekšlai- liecinošu uzvaru – 24:5. Turnīra pēdējā spēlē RK „Sigulda” ar 44:0 sagrāva
cīgi.
Jau pašas pirmās spēles sākumā si- „Jūrmalas Sporta centrs” komandu,
guldiešus piemeklēja liela neveiksme – pārliecinoši triumfējot turnīrā, turklāt
20.oktobrī, izspēlējot jau ceturto „Siguldas kausu” golfā, kurš vienlaicīgi
vā par „hole in one” spēlētāja saņēma smagu savainojumu guva komandas spēlējot nepilnā sastāvā.
bija arī turnīra „Ski&Golf” pirmais posms, par uzvarētājiem kļuva Guntra
jaunāko „Atomic” kalnu slēpošanas
kapteinis Kristaps Bērze, kuram uz laiLīdz ar to „Telms” kauss atceļojis
Purmale dāmu grupā un Andris Nitišs kungu konkurencē. Pirmo reizi šajā
komplektu no turnīra atbalstītāja – ku nācās doties uz slimnīcu, savukārt uz Siguldu, savukārt sezonas kopvērsezonā tika iesists „hole in one”, kad bumbiņa ar vienu sitienu tika raidīta
veikala „Motosports”. Reiņa trases
RK „Sigulda” viss atlikušais turnīrs tējumā otrā vieta un sudraba medaļas
bedrītē.
golfa laukumā bumbiņu raidīt bedrītē bija jāaizvada nepilnā sastāvā, cīno- ir labs rezultāts. Jāatzīmē, ka arī visas
Latvijā pirmo reizi tiek rīkotas Sietiņsone-Zatlere un Gatis Silakak- ar vienu sitienu ir izdevies septiņiem ties sešatā. Tas gan netraucēja svinēt sezonas vērtīgākā spēlētāja balva
„Ski&Golf” sacensības, kuras apvieno tiņš, bet trešās vietas ieguva Santa spēlētājiem kopš laukuma atklāšanas. pārliecinošas uzvaras pirmajās divās atceļojusi uz Siguldu, jo to saņēma
golfa spēli un kalnu slēpošanu. Reiņa Melnupe un Jānis Ciaguns.
Papildu
informācija
par spēlēs, tā arī pretiniekiem neļaujot gūt Andrejs Bērze.
RK „Sigulda” sastāvs „Telms” kausa
trasē rīkotajā turnīrā, par vienu punPirmo reizi šajā sezonā Reiņa tra- „Ski&Golf” sacensībām pieejama
punktus: 41:0 pret Saldus komandu,
izcīņā: Kristaps Bērze, Andrejs Bērze,
ktu apsteidzot konkurentus, 1.vietu ses golfa laukumā bumbiņa ar vienu pie sacensību organizatora Renāra 28:0 – pret mājiniekiem – Tukumu.
ieguva Guntra Purmale un Andris Ni- sitienu tika raidīta bedrītē. Veiksmī- Vuškāna pa tālruni 26460376 vai pa
Turnīra trešā spēle principā bija arī Toms Kirtovskis, Roberts Binde, Raitišs, kuram šī bija pirmā uzvara šajā gais sitiens padevās Agnesei Brīvībai, e-pastu renarsvuskans@inbox.lv finālspēle, jo pretī stājās sezonas līde- monds Rudzāts, Emīls Riņķis, Oskars
sezonā. Otrajā vietā ierindojās Eva kuras bumbiņa ieripoja 1.bedrītē. Bal- un www.reinatrase.lv.
ri – Misa, kam siguldieši sezonas gaitā Baltais. Treneris – Mikus Ozols.

„Ski&Golf” turnīrs iesākts ar „hole in one”
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SABIEDRĪBA

Atklāts Allažu sporta
laukums un āra trenažieri
„Šis sporta laukums ir šogad otrā
aktīvās atpūtas investīcija Allažos.
Pirms pāris nedēļām pie Allažu pagasta pārvaldes izveidots āra trenažieru laukums, bet šodien mēs
atklājam jaunu sporta laukumu.
Mums ir svarīgi, lai novadnieki būtu
veseli un aktīvi, tādēļ ceru, ka šis
laukums tiks aktīvi izmantots,” atklāšanā teica Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pie Allažu pagasta pārvaldes,
blakus bērnu spēļu laukumam, uzstādīti trīs āra trenažieri. Skolēni
novērojuši, ka vispopulārākais ir
trenažieris, kurā sēdus stāvoklī var
trenēt roku muskulatūru, bet otrs
pieprasītākais ir kāju muskulatūras
„stiprinātājs un stiepējs”. Mazākie
bērni ir iecienījuši „slēpju trenažieri”, kas attīsta līdzsvara sajūtu.

Mainīsies atkritumu konteineru
laukumu izvietojums Allažos

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
atbildīgais būvdarbu vadītājs Oskars Tooms atklāj sporta
laukumu pie Allažu pamatskolas.
Pirmais āra trenažieru laukums
jau pagājušajā gadā tika uzstādīts
Raiņa parkā, bet šogad āra trenažieri izvietoti jaunatklātajā sporta
laukumā pie Siguldas 1.pamatsko-
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PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Septembra beigās pie Allažu
pamatskolas atklāts sporta laukums, kurā izbūvēts skrejceliņš,
futbola laukums, tāllēkšanas
bedre un vingrošanas zona.

2013.gada 31.oktobris

las un pie Allažu pagasta pārvaldes.
Plānots, ka nākamajā gadā Siguldas novadā tiks izveidoti vēl vairāki
āra trenažieru laukumi, piemēram,
pie Jūdažu Sabiedriskā centra.

Notiek Kropotkinu Oktobrī darbu uzsākusi zupas virtuve
Zupas virtuve Siguldas pilsētas mazturīgajiem iedzīvotājiem šogad
dzimtas kapu
atsākusi darboties oktobra sākumā. Zupa līdzi nešanai tiek dalīta trīs
reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst.15.00 Siteritorijas
guldas pilsētas tirgus laukuma stāvlaukumā. Zupas virtuvi Siguldas
novadā nodrošina biedrība „Saullēkts”.
labiekārtošana
Katru reizi zupa tiek nodrošināta 100 personām, tajā skaitā vecajiem,

Kropotkinu dzimtas kapu teri- vientuļajiem pensionāriem, kam zupu piegādā mājās, tie ir apmēram 15–20
torijā, kas atrodas Siguldas pilsē- cilvēki. Paredzēts, ka zupa mazturīgajiem novada iedzīvotājiem tiks nodrotas kapos, notiek teritorijas lab- šināta līdz 31.maijam.
iekārtošanas darbi – apbedījuma
Finansējumu zupas virtuvei nodrošina Borisa un Ināras Teterevu fonda
vietas norobežojuma izbūve un atbalstītās programmas „Maizes rieciens” ietvaros un fonda „ Ziedot” programmas „Kopgalds – siltas maltītes atbalsts” ietvaros.
apstādījumu atjaunošana.
Kapsētas teritorijā šogad tiks izbūvēts akmens mūris, kas iezīmēs
apbedījuma vietas aprises, paredzēta bīstamo koku nozāģēšana, tiks
atjaunots zāliens un veikta koka
Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, septembra beigās
sētas elementa atjaunošana. Nāka- Jūdažu ezerā ielaisti 3000 mazo līdaku. Zivju mazuļi audzēti Rūjas zivju aumajos gados paredzēta Kropotkinu dzētavā, un to vidējais svars ir 60–100 grami, garums 25–30 cm.
dzimtas kapu piemiņas zīmju izgaJūdažu ezers ir Siguldas novada lielākā dabiskā ūdenskrātuve. Tā platība
tavošana.
ir apmēram 34 ha.

Jūdažu ezerā ielaisti līdaku mazuļi

Siguldas novada pašvaldības izveidotā komisija, kas apseko novada
teritoriju, oktobra sākumā Allažos konstatējusi likuma normu nepilnīgu
ievērošanu, izveidojot atkritumu konteineru novietni Stārķu ielas galā.
Normatīvie akti paredz, ka, plānojot atkritumu tvertņu laukumu
izvietojumu, jāizvērtē funkcionālie,
higiēniskie un estētiskie aspekti,
kā arī apkārtējās apbūves raksturs.
Tāpat jāievēro, ka vienai atkritumu tvertnei jāparedz vismaz divu
kvadrātmetru plaša vieta un jāņem
vērā specializētā transportlīdzekļa ērta piekļūšana atkritumu tvertņu iztukšošanai. Lai uzlabotu apkārtējās vides sakoptību un ērtību
tuvumā esošajiem iedzīvotājiem,
atkritumu konteineru laukumi jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās. Tie jāizbūvē ar cieto segumu,
norobežojot ar krūmu dzīvžogu vai
atsevišķu koku stādījumiem, kā arī
pie tiem jāparedz piebrauktuves.
Pamatojoties uz iepriekšminēto,
izveidotā komisija atzina, ka patlaban atkritumu konteineru novietne, kas izveidota Stārķu ielā aiz
Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta
centra „Austrumi”, nenodrošina
Siguldas novada saistošajos noteikumos izvirzītā mērķa sasniegšanu
un tā no 2013.gada 31.oktobra tiek
slēgta. Siguldas novada Pašval-

dības policija
namu apsaimniekotājiem
nosūtījusi oficiālu vēstuli
ar normatīvo
aktu skaidrojumiem un aicinājumu rast risinājumu atkritumu tvertņu novietošanai
un laukumu izveidei Allažos, Allažu pagastā.
Pašvaldība lūdz namu apsaimniekotājus par augstāk minēto
situāciju informēt Allažu pagasta
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus
un atkritumu konteinerus izvietot
pie katras mājas vai veidot kopīgu
laukumu vairākām mājām, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.
Ar pilnīgu oficiālās vēstules
tekstu aicinām iepazīties pie Allažu, Allažu pagasta, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem
un informatīvās interneta vietnes
www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldības policija”.
Papildu informācija pieejama pa
tālruni 26160288.
Māris Garjānis

Esi redzams tumsā!
Statistikas dati liecina, ka lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu,
kuros iesaistīti gājēji un velosipēdisti, notiek diennakts tumšajā
laikā, tādēļ aktuāla kļuvusi atstarotāju lietošana. „Īpaši uzmanīgiem
aicinu būt lauku teritoriju iedzīvotājus – Allažu, Jūdažu, Mores, Siguldas pagastā, kur gājēji pārvietojas
bez atstarotājiem tieši gar brauktuves malu. Tas ir ļoti bīstami,” teic
Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Garjānis.

Lai pasargātu iedzīvotājus no nelaimes un mudinātu ievērot Ceļu
satiksmes noteikumus, Siguldas
novada Pašvaldības policija uzsākusi kampaņu „Esi redzams”. Tās
ietvaros dežūrpatruļa rosinās iedzīvotājus lietot gaismu atstarojošus
elementus savos apģērbos un aksesuāros, kā arī ieteiks lietot lukturus
un mobilo telefonu radīto gaismu.
Pārgalvīgākie tiks saukti arī pie administratīvās atbildības likumā paredzētajā kārtībā.

MĀKSLU SKOLA „BALTAIS FLĪĢELIS”

Mākslu skolā atvērta Teātra nodaļa Jubilāru parāde
Jaunais mācību gads Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” ir ienesis lielas un vērā ņemamas pārmaiņas – ir realizējusies jau pagājušajā
mācību gadā ierosinātā iecere veidot Teātra nodaļu ar profesionālās
ievirzes izglītības programmu.

Patlaban skolā ir trīs nodaļas –
Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļa.
Oktobra sākumā notika iestājpārbaudījumi, pēc kuriem vienpadsmit
jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem kļuva par tās audzēkņiem.
Sešiem no viņiem jau ir triju un pat
četru gadu pieredze, darbojoties
skolas Teātra studijā.
Profesionālās izglītības programmas priekšrocības ir tādas, ka
to apgūst līdz ar mācībām vispārējā izglītības iestādē. Jaunieši

padziļināti apgūs prasmes aktiermeistarībā, runas un kustību
mākslā, mācīsies gan mākslas
teorijas (tajā visu triju mācību
gadu garumā tiks ietvertas vairākas apakšprogrammas), gan mūzikas teorijas pamatus, pēc izvēles
apgūs pamatprasmes klavieru vai
ģitāras spēlē, vēlāk arī gaida darbs
ar vokālo prasmju izkopšanu, foto
un video iemaņu attīstīšanu, pasaules un latviešu teātra vēstures
iepazīšanu, kā arī grima mākslas

pamatiemaņu apgūšanu. Šajā mācību programmā, tāpat kā citās,
audzēkņiem būs jākārto ieskaites
un eksāmeni.
Katrā mācību gadā tiks iestudēta izrāde, iepazīstot visus radošos
procesus, kuros ikvienam būs jāiegulda sava daļa laika un darba. Ar
jauniešiem strādās augsti profesionāli gan Mākslu skolas pedagogi,
gan pieaicināti mācību spēki. Absolvējot Teātra nodaļu, audzēkņi
varēs tālāk studēt Latvijas Kultūras akadēmijā vai kādā no citām
skolām ar mākslas virzienu.
Teātra nodaļas vadītāja
Ārija Liepiņa-Stūrniece

„Baltajā Flīģelī”

Novembrī, kad Latvija svinēs 95 gadu jubileju, Mākslu skolā notiks
īpašs godināšanas pasākums, kas veltīts mūsmāju un arī citu tautu
komponistiem.
Šogad 150 gadi aprit Jāzepam Vītolam – latviešu mūzikas pamatlicējam,
Konservatorijas dibinātājam un nākamo mūziķu skolotājam. Nozīmīgas
gadskārtas atzīmē arī Jurim Karlsonam (65), Selgai Mencei (60), Dacei Aperānei (60) un Jānim Ķepītim (105). Mūzikas nodaļas pedagogi un audzēkņi
šo komponistu skaņdarbus iekļauj klases un atklātajos koncertos, īpaši
gatavojoties gaidāmajam koncertam ar nosaukumu „Jubilāru parāde”, kas
notiks 14.novembrī plkst.17.00.
Pirms koncerta Mākslu skola aicina uz atjaunotajā Latvijā pirmās modernās altārgleznas autores Helēnas Heinrihsones izstādes atklāšanu, kas notiks 14.novembrī plkst.16.00.
Ineta Stepiņa
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KULTŪRA

Laiks un vieta
1.novembrī plkst.17.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā
2.novembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”
2.novembrī plkst.18.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Pasākums
Dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu izstādes „Ar Daugavā
pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Komponista un pianista Ulda Marhileviča autorprogramma,
kurā piedalās Uldis Marhilevičs (klavieres), Antra Stafecka
(vokāls), Raimonds Macats (taustiņinstrumenti), Dzintars
Beitāns (vijole), Modris Laizāns (bass), Ivars Kalniņš
(sitaminstrumenti)
Senioru deju kolektīvu sadancošanās koncerts „Dejo, dejo,
pulkā nāc!”. Piedalās dejotāji no Daugavpils, Dzērbenes,
Iecavas, Limbažiem, Salacgrīvas, Saulkrastiem un Siguldas.
Ieejas maksa – Ls 1,50 (EUR 2,13), ID karšu īpašniekiem –
Ls 1 (EUR 1,42)
Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference.
Ieeja – bez maksas
Veļu laika sarunas un Mārtiņdienas ieskandināšana Allažu
Tradīciju klubā. Ieeja – bez maksas
Solveigas Selgas Timperes un viņas audzēkņu klaviermūzikas
koncerts. Ieeja – bez maksas

7.novembrī plkst.10.00
Turaidas muzejrezervātā
7.novembrī plkst.16.00
Allažu pagasta bibliotēkā
7.novembrī plkst.18.00
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
7.novembrī plkst.19.00
Diskusiju klubs „Latvieša identitāte”. Piedalās eksperti –
Siguldas pagasta Kultūras Londonas Olimpisko spēļu dalībniece, šķēpmetēja Līna
namā
Mūze un trīskārtējs paraolimpiskais čempions lodes grūšanā
Aigars Apinis – par tēmu „Sports un patriotisms”. Ieejas
maksa – Ls 2 (EUR 2,85)
9.novembrī
Projekta „Tautastērps pašu rokām – tautiskais krekls
plkst.10.00–14.00
un aube” praktiskās un teorētiskās nodarbības. Vairāk
Siguldas pagasta Kultūras informācijas pie Sandras Kančas, tālr.29179952, e-pasts
namā
sandra.kanca@gmail.com. Dalības maksa – Ls 1 (EUR 1,42)
9.novembrī plkst.15.00
Dzejas teātra izrādes „Mantojums. Arī tā.” pirmizrāde. Dzejas
Siguldas novada Kultūras vākumu veikusi Ārija Liepiņa-Stūrniece, scenogrāfe – Austra
centrā
Hauka. Ieejas maksa – Ls 2 (EUR 2,85). ID karšu
īpašniekiem, pērkot biļeti iepriekš, – Ls 1,50 (EUR 2,13)
9.novembrī plkst.18.00
Rīgas Doma meiteņu koris kopā ar LNO solisti K.Zadovsku
koncertzālē „Baltais
koncertprogrammā „Latvijai!” (diriģente Aira Birziņa). Ieejas
flīģelis”
maksa – Ls 3–7 (EUR 4,27–9,96). Ar Siguldas novada ID
karti – atlaide 10%
10.novembrī plkst.14.30
Mārtiņdiena Turaidā – latviešu gadskārtu svētki kopā ar
Turaidas muzejrezervātā
Siguldas folkloras kopām „Senleja” un „Senlejiņa”. Ieejas
maksa ar Turaidas muzejrezervāta ieejas biļetēm –
Ls 0,50–2 (EUR 0,71–2,85)
10.novembrī plkst.14.00
Dzejas teātra izrāde „Mantojums. Arī tā.”. Ieeja – Ls 2 (EUR
un 17.00 Siguldas novada 2,85). ID karšu īpašniekiem, pērkot biļeti iepriekš, –
Kultūras centrā
Ls 1,50 (EUR 2,13)
11.novembrī plkst.16.00
Lāpu gājiens no Allažu pamatskolas uz Allažu pagasta
Allažos
pārvaldi
11.novembrī plkst.17.30
Lāpu gājiens maršrutā no Siguldas Jaunās pils dārza līdz
Siguldā
Siguldas novada Kultūras centram
12.novembrī plkst.19.00
Rokopera „Lāčplēsis”, kurā varēs satikties ar populārākajām
Siguldas novada Kultūras un emocionālākajām Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes
centrā
dziesmām Latvijā populārāko dziedātāju un mūziķu
sniegumā! Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas novada
Kultūras centra biļešu kasē un www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cena – Ls 7–12 (EUR 9,96–17,07)
14.novembrī plkst.16.00
Mākslinieces Helēnas Heinrihsones izstādes atklāšana.
Mākslu skolā „Baltais
Ieeja – bez maksas
Flīģelis”
14.novembrī plkst.17.00
Komponistu, mākslinieku – jubilāru koncerts „Jubilāru
Mākslu skolā „Baltais
parāde”, veltīts Latvijas proklamēšanas 95.gadskārtai. Ieeja –
Flīģelis”
bez maksas
15.novembrī plkst.15.00
Dzejas teātra izrāde „Mantojums. Arī tā.”. Ieejas maksa –
un 19.00 Siguldas novada Ls 2 (EUR 2,85). ID karšu īpašniekiem, pērkot biļeti
Kultūras centrā
iepriekš, – Ls 1,50 (EUR 2,13)
15.novembrī plkst.19.00
Koncerts „Teic, kur zeme skaistākā?”. Ieeja – bez maksas
Mores pagasta Tautas
namā
16.novembrī plkst.18.00
Koncerts „Daudz laimes, Latvija!”. Piedalās Siguldas novada
Allažu pagasta Tautas
Allažu pagasta Tautas nama pašdarbības kolektīvi. Ieeja –
namā
bez maksas
16.novembrī plkst.18.00
Pasaulslavenais portugāļu ģitārists un dziedātājs Tito Paris.
koncertzālē „Baltais
Ieejas maksa – Ls 8–15 (EUR 11,38–21,34)
flīģelis”
16.novembrī plkst.21.00
Balle kopā ar grupu „Bello Trio” (Edijs Everss – saksofons,
Allažu pagasta Tautas
balss, Kaspars Gulbis – akordeons, Uģis Krūskops – sitamie
namā
instrumenti) pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu.
Ieejas maksa līdz plkst.22.00 – Ls 2 (EUR 2,85), no
plkst.22.00 – Ls 3 (EUR 4,27). Galdiņu var rezervēt pa
tālr.26690301
17.novembrī plkst.21.00
Balle kopā ar grupu „Muiža” pie galdiņiem ar pašu sarūpētu
Siguldas pagasta Kultūras cienastu. Galdiņus lūgums rezervēt līdz 15.novembrim. Ieejas
namā
maksa – Ls 2 (EUR 2,85). Tālr.: 67800953, 26112886

Aicina pieteikties pārus,
kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus
Siguldas novada pašvaldība un Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties novadniekus, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.
„Novērtējot un cienot tos novadniekus, kas laulībā nodzīvojuši 50 un
vairāk gadus, vēlamies sākt jaunu tradīciju, reizi gadā pulcējot šos ģimenes cilvēkus kopā, lai pateiktos par viņu rādīto piemēru un godinātu
viņu ģimenes saites,” par pasākuma ideju stāsta Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Plānots, ka laulāto pāru godināšanas pasākums notiks 7.decembrī.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums mērāms 50 un vairāk gados, aicinām pieteikties līdz 10.novembrim Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā (Lakstīgalas iela 13, 1.stāvs). Informācija pa tālruni 67973300.

PA S Ā K U M I
18.novembrī plkst.18.00
Siguldas novada Kultūras
centrā
20.novembrī plkst.18.00
Siguldas novada Kultūras
centra kinozālē
21.novembrī plkst.16.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
22.novembrī plkst.19.00
Siguldas novada Kultūras
centrā
29.novembrī plkst.14.30
Siguldas pagasta Kultūras
namā
27.novembrī plkst.13.00
Allažu pamatskolā
30.novembrī plkst.18.00
pie Mores pagasta Tautas
nama
30.novembrī plkst.16.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā
Laiks un vieta
Līdz 13.novembrim
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
No 1. līdz 24.novembrim
Siguldas pagasta
Kultūras namā
No 1. līdz 30.novembrim
Bērnu literatūras nodaļā
No 4. līdz 10.novembrim
Jūdažu bibliotēkā
No 4. līdz 30.novembrim
Siguldas novada
bibliotēkā
No 5. līdz
30.novembrim Siguldas
novada bibliotēkā
No 5. līdz
30.novembrim Siguldas
novada bibliotēkā
No 7. līdz 16.novembrim
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā
No 7. līdz 21.novembrim
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
No 11. līdz
16.novembrim Bērnu
literatūras nodaļā
No 11. līdz
22.novembrim Bērnu
literatūras nodaļā
No 11. līdz
17.novembrim Siguldas
pagasta Centra
bibliotēkā
No 12. līdz
15.novembrim Jūdažu
bibliotēkā
No 13. līdz
30.novembrim Bērnu
literatūras nodaļā
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Goda diena „Svinam Latviju! ”. Svinīga nomināciju „Gada
cilvēks 2013”, „Gada uzņēmējs 2013” un „Goda novadnieks
2013” pasniegšana
Filma „Pa Gauju tālāk”. Režisors Mārtiņš Grauds, scenārija
autori – Atis Klimovičs un Inese Zandere, un žurnālisti Sandijs
Semjonovs un Gundars Rēders. Dokumentālā filma „Pa Gauju
tālāk” ir turpinājums 1934.gadā uzņemtajai pirmajai latviešu
skaņu filmai „Gauja”. Ieejas maksa – Ls 1 (EUR 1,42)
Tikšanās ar Cēsu kultūras biedrības „Harmonija”
māksliniekiem un literātiem. Ieeja – bez maksas
Stand–up komēdija „Mana kaķa dienasgrāmata”. Biļešu
iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Kultūras centra
kasē. Biļešu cena – Ls 3,16–5,27 (EUR 4,50–7,50)
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis. Ieeja –
bez maksas
„Tēlniecības diena”, veltīta fundamentālai tēlniecības tēmai –
siluets. Ieeja – bez maksas
Egles iedegšanas pasākums „Noburtā pasaule”. Ieeja – bez
maksas

SVEICAM





Siguldas novada
pašvaldība sveic
oktobra apaļo
jubileju gaviļniekus

Siguldas pagasta Kultūras nama TLMS „Vīgrieze” un projekta
„Tautastērps pašu rokām” dalībnieču darbu izstādes „Miglas
vāli” atklāšana. Ieeja – bez maksas

IZSTĀDES

95 gadi

Jadviga Zemnecka

Pasākums
Aijas Bāliņas gleznu izstāde



90 gadi

Dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu izstāde „Ar Daugavā
pasmeltu saules staru es rakstīt un gleznot varu”. Izstāde
apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās,
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas
Tematiska izstāde „Zvēri rudenīgajā mežā: jenotsuns un āpsis”

Velta Mūrniece
Anna Tretjuka
Milda Lidija Bokta
Herta Kurme

85 gadi

Tematiskā izstāde „Mārtiņdienu gaidot”
Siguldas Valsts ģimnāzijas 95 gadu jubilejai veltīta
novadpētniecības izstāde „Siguldas Valsts ģimnāzijai 95. Ceļš
uz panākumiem, sapratni un izziņu”
Izstāde „Pareizie vārdi nepareizajā laikā” – dzejniekam
Ojāram Vācietim – 80
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Ceļš uz sapņu
pasauli”
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80. „Kaut ko klusiņām,
klusiņām, kā krīt sniegs, kaut ko viegliņām, viegliņām kā tālu
atmiņu tu man nodziedi.” Grāmatu izstāde
Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” mākslinieku darbu
izstāde „Dabas atspulgi”. Izstāde apskatāma pirmdienās un
piektdienās no plkst.9.00 līdz 17.00, otrdienās un ceturtdienās
no plkst.11.00 līdz 19.00. Ieeja – bez maksas
Rītausmas stundas lasījumi Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros
„Ziema Ziemeļos”
Tematiska izstāde „Latvijas tautai nozīmīgie svētki – Lāčplēša
diena – 11.novembris – un Latvijas valsts dibināšanas diena –
18.novembris”
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes
„Ziema Ziemeļos” – grāmatu izstādes un lasījumi
„Dzīvi nodzīvot vajaga prast, – tā ir gara un vienmēr par īsu”.
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80 (1933–1983)
Literārā izstāde „Kad mēnesī robs...” – veltīta dzejniekam
Ojāram Vācietim (13.11.1933.–28.11.1983.). Izstāde iepazīstina
ar Bērnu literatūras nodaļā pieejamo O.Vācieša dažādos gados
sarakstīto un bērnu auditorijai veltīto dzeju
Mākslinieces Helēnas Heinrihsones izstāde

No 14.novembra līdz
10.decembrim Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
No 30.novembra līdz
Siguldas pagasta Kultūras nama TLMS „Vīgrieze” un projekta
22.decembrim Siguldas „Tautastērps pašu rokām” dalībnieču darbu izstāde „Miglas
pagasta Kultūras namā vāli”. Izstāde apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz
19.00; sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja –
bez maksas
Laiks un vieta
1.novembrī plkst.19.30
Siguldas Sporta skolas zālē
2.novembrī plkst.11.00
Siguldas Sporta skolas zālē
2.novembrī plkst.12.30
Siguldas Sporta skolas zālē
8.novembrī plkst.16.30
Siguldas Sporta skolas zālē
8.novembrī plkst.18.00
Siguldas Sporta skolas zālē
9.novembrī plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolas
sporta zālē
9.novembrī plkst.10.00
un 12.00 Siguldas Sporta
skolas zālē
10.novembrī plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolas
sporta zālē
12.novembrī plkst.10.00
Siguldas Sporta skolas zālē
15.novembrī plkst.19.30
Siguldas Sporta skolas zālē
No 23. līdz 24.novembrim
plkst.10.00 Siguldas
1.pamatskolas sporta zālē
29.novembrī plkst.19.30
Siguldas Sporta skolas zālē
28.novembrī Siguldas
novada sporta bāzēs



SPORTS

Pasākums
Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē Sigulda – Rūjiena
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija, Latvijas
čempionāts zēniem U–14. Spēlē Sigulda – Cēsis
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija, Latvijas
čempionāts zēniem U–15. Spēlē Sigulda – Cēsis
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija, Latvijas
čempionāts zēniem U–14. Spēlē Sigulda – Jelgava
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija, Latvijas
čempionāts zēniem U–15. Spēlē Sigulda – Jelgava
Smagatlētikas sacensības „Spiešana guļus uz atkārtojumu
skaitu”
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts
zēniem U–12, U–13. Spēlē Sigulda – Rīga/DSN un Sigulda –
Rīga/DSN/2
Loku šaušanas sacensības „Siguldas spieķis 2013”
Siguldas novada atklātās sacensības rotaļā „Tautas
bumba”
Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē Sigulda – Madona
Latvijas Apvienotā badmintona līga 5, 2.kārta
Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē Sigulda – Cēsis



Aina Cera
Vera Zvanberga
Elizabete Roķe
Elza Rāve

80 gadi

Gita Godiņa
Staņislavs Seipulovs
Ērika Poševa
Ruta Rozenblate
Lilija Vītola
Zaiga Seipulova
Tamāra Cipstiņa







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā septembrī
Reģistrētas 32 bērnu
piedzimšanas – 20 meitenes un 12 zēni.
Bērniem doti vārdi:
divas Annas, Rasa, Līna
Aleksandrija,
Luīze,
divas Marijas, Alise,
Katrīna, Aivija, Paula,
divas Emīlijas, Versana, Marta Māra, Monta,
Sanija, Marta, Elisa, Ulrika, Roberts Pauls, divi
Jāņi, Francis, divi Markusi, trīs Kārļi, Arvīds,
Rihards, Linards.



Reģistrētas 17 laulības.

Siguldas novada skolu sacensības basketbolā

SiguldasNovadaZiņas

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

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 29.novembrī.

