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Siguldas novada pašvaldība iegādājusies divus elektromobiļus
Informācija par nekustamā īpašuma
nodokli Siguldas novadā 2015.gadā

Apkopotas interešu izglītības
programmas Siguldas novada skolās

Aicina saņemt piespraudi valsts karoga
krāsās un atzīmēt valsts svētkus

OKTOBRIS, 2014

Siguldas novada pašvaldība iegādājusies divus jaunus Volkswagen
markas automobiļus, kas aprīkoti ar elektrodzinēju, un drīzumā noslēgsies arī elektromobiļu uzlādes stacijas izbūves darbi Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā.
Pašvaldības organizētajā iepirkuSiguldas novada pašvaldība
mā tiesības piegādāt Volkswagen 27.jūnijā parakstīja līgumus ar
modeļa e-Up! automašīnas ieguva Latvijas Vides investīciju fondu un
kompānija „Moller Auto Latvia”. Vides aizsardzības un reģionālās
Šie videi draudzīgie un ekonomiski attīstības ministriju par projekta
izdevīgie elektromobiļi pašvaldībai „Elektromobiļu iegāde Siguldas
izmaksāja 14 064,60 eiro. Projekta novada pašvaldības vajadzībām”
kopējās izmaksas ir 51 060 eiro, no (identifikācijas Nr. KPFI-16/37) īskuriem Klimata pārmaiņu finanšu tenošanu, un, lai sekmētu infrainstrumenta (KPFI) piešķirtais fi- struktūras izveidi un nodrošinātu
nansējums ir 36 995,40 eiro.
iespējas elektromobiļu uzlādei
Elektromobiļa Volkswagen e-Up! gan pašvaldības transportam,
ekspluatācijas izmaksas ir būtis- gan novada iedzīvotājiem un tūki zemākas nekā automašīnām ristiem, tiek īstenots projekts
ar iekšdedzes dzinēju. Tas patērē „Elektromobiļu uzlādes infrastruk11,7 kWh elektroenerģijas uz 100 tūras izveidošana stacijas laukukilometriem, kas pēc AS „Latvener- mā
Siguldā”
(identifikācijas
go” pamata tarifa – 0,153 eiro par Nr. KPFI-16/34). Vidēji ātra elekvienu kilovatstundu – ir 1,76 eiro jeb tromobiļu uzlādes stacijas iegāde
aptuveni 1,4 litri benzīna.
un uzstādīšana Siguldas dzelzceVienu elektromobili savām va- ļa stacijas laukumā izmaksāja
jadzībām izmantos Siguldas nova- 16 940 eiro, no kuriem KPFI finanda pašvaldības Sociālais dienests, sējums ir 8470 eiro, Siguldas nootru elektromobili – pašvaldības vada pašvaldības līdzfinansēadministrācija.
jums – 8470 eiro.

Turpmāk ar videi draudzīgiem un ekonomiski izdevīgiem automobiļiem pārvietosies Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta un pašvaldības administrācijas darbinieki.

Aicinām apmeklēt ikgadējās pašvaldības
darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem

Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam būtu terneta vietnē www.sigulda.lv, izmantojot kontaktformu
iespēja klātienē pārrunāt aktuālos jautājumus un „Vēstule pašvaldībai”.
Tikšanās ar novada iedzīvotājiem notiks:
izteikt viedokli par pašvaldības darbu, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina ie- ‣ 4.novembrī plkst.17.00 Allažu pagasta pārvaldē;
dzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem: ‣ 6.novembrī plkst.16.00 Mores pagasta pārvaldē;
„Tikšanās reizēs informēsim par šajā gadā paveikto un ‣ 10.novembrī plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
turpmākajos gados plānoto. Pašvaldības speciālisti ‣ 13.novembrī plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā;
ieklausīsies novadnieku viedokļos un ieteikumos, kā
saimniekot labāk un efektīvāk. Tāpat kā pērn, klāt- ‣ 21.novembrī plkst.10.00 tikšanās ar novada lauksaimniekiem Siguldas pagasta Kultūras namā;
esošajiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt
atbildes uz tiem.”
‣ 24.novembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”;
Siguldas novada pašvaldības speciālisti aicina novad- ‣ 9.decembrī plkst.17.30 tikšanās ar novada uzņēmējiem Siguldas novada pašvaldībā.
niekus pārdomāt jautājumus, par kuriem būtu vēlams
Aicinām novada iedzīvotājus līdzdarboties Siguldas
diskutēt iedzīvotāju tikšanās laikā. Novadnieki savus
jautājumus pašvaldībai var sūtīt elektroniski uz e-pastu novada pašvaldības attīstībā, ieteikt, kā saimniekot laprese@sigulda.lv vai arī uzdot novada pašvaldības in- bāk, un izzināt interesējošus un aktuālus jautājumus!

Morēniešus aicina uz sarunu par bijušās
kafejnīcas ēkas nākotni
Siguldas novada pašvaldība plāno iegādāties ēku –
bijušo kafejnīcu Morē, Siguldas ielā 7. Lai pārrunātu Mores pagasta iedzīvotāju vēlmes un redzējumu
par šīs ēkas un Mores pagasta attīstību, pašvaldība
6.novembrī plkst.16.00 aicina morēniešus uz tikšanos.

„Siguldas novada pašvaldībai šobrīd ir vairākas
idejas, kādus projektus attīstīt šajā ēkā – tas var
būt izglītības, kultūras vai amatniecības centrs,
mājturības stundu telpas Mores pamatskolas sko-

lēniem, kā arī morēniešu sabiedriskais centrs, kur
pulcēties dažādām iedzīvotāju interešu grupām, tādēļ, lai visprecīzāk noteiktu, kādas funkcijas šī ēka
nākotnē varētu nodrošināt, vēlamies uzzināt pašu
morēniešu domas un idejas,” uz konstruktīvu sarunu ikvienu interesentu aicina Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Plānots, ka saruna norisināsies 6.novembrī
plkst.16.00, vienlaikus ar ikgadējo pašvaldības darbinieku tikšanos ar novada iedzīvotājiem.

Aicina iesniegt izglītības un
kultūras projektus
Siguldas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu par iespēju
saņemt pašvaldības finansējumu izglītības un kultūras aktivitātēm Siguldas novadā 2015.gadā.
Projekta pieteicējam, iesniedzot
projektu konkursam, saskaņā ar konkursa nolikumu, kas tiks publicēts
interneta vietnē www.sigulda.lv, jānorāda projekta realizētājs, detalizēta tāme, noteiktais realizācijas
laiks, projekta mērķis un uzdevumi,
kā arī sasniedzamais rezultāts.
Projektam nepieciešams saskaņojums ar iestādes vai sabiedriskās
organizācijas/biedrības
vadītāju.
Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitāšu realizācijas laiks iekļaujas termiņā no
2015.gada februāra līdz 1.decembrim.
Projekts, kas noformēts atbilstoši
konkursa nolikumam, līdz 4.decembrim iesniedzams Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 vai elektroniski uz
e-pastu jolanta.borite@sigulda.lv.
Projektu konkursā saskaņā ar
nolikumu nevar piedalīties projekti, kuri nav iesnieguši atskaiti par
2014.gadā realizētajiem projektiem.
2015.gada projektu konkursa
prioritāte ir kultūras un izglītības
aktivitātes, kas:

‣ vērstas uz kvalitatīvu piedāvājumu Siguldas novada iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai,
veicinot jaunradi, izglītošanu un iesaistīšanos un dalību (meistarklases, kultūras akcijas, performances, amatiermāksla un tamlīdzīgi);
‣ vērstas uz Siguldas novada
kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains)
apzināšanu, izpēti vai popularizēšanu Siguldas novadā, citās Latvijas pilsētās, kā arī starptautiskā
mērogā;
‣ vērstas uz radošo teritoriju attīstīšanu un kultūras pakalpojumu
pieejamību novadā.
Jau ziņots, ka 2014.gada sākumā Siguldas novada pašvaldības
izsludinātajā projektu konkursā par
finansējuma piešķiršanu kultūras un
izglītības projektu realizēšanai tika
saņemti 30 pieteikumi, no kuriem
tika atbalstīti 18 projekti, piešķirot
atbalsta finansējumu 19 038 eiro.
Informācija pieejama, zvanot
uz tālruni 26198322 vai sūtot
elektronisko vēstuli uz e-pastu
jolanta.borite@sigulda.lv.
Jolanta Borīte
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2014.gada 28.oktobris

Gaujas nacionālo parku popularizē
Krievijā
Ar dalību izstādē „Inwetex-CIS
Travel Market” noslēgusies 2014.gada
tūrisma izstāžu sezona, kuras laikā ar
vērienīgu kampaņu tika popularizēts
vienots tūrisma piedāvājums Gaujas nacionālajā parkā (Gaujas NP) ar
pērn izstrādāto zīmolu „Enter Gauja”.
Starptautiskajā tūrisma izstādē „Inwetex-CIS Travel Market”, kas no 9. līdz
11.oktobrim norisinājās Sanktpēterburgā, Gaujas NP tika pārstāvēts vienotajā
Baltijas reģiona stendā, ko organizēja
Krievijas Tūrindustrijas savienības Baltijas nodaļa.
„Inwetex-CIS Travel Market”, kas šogad notika jau 21.reizi, ir lielākā tūrisma
izstāde, kas norisinās Krievijas rietumu
reģionos. Pērn tā pulcēja 414 dalībniekus
no 36 valstīm.
Ceļotāji no Krievijas apmeklētāju skaita ziņā Gaujas NP teritorijā ieņem dalītu
1.–2.vietu, tāpēc dalība starptautiskajās
tūrisma izstādēs Krievijā ir nozīmīga, lai
apmeklētājus iepazīstinātu ar daudzvei-

dīgajām tūrisma iespējām visā parka teritorijā.
Jau iepriekš ziņots, ka Gaujas NP teritorijā esošās pašvaldības – Siguldas novada,
Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pār
gaujas, Kocēnu, Priekuļu un Inčukalna pašvaldība – kopš 2012.gada īsteno stratēģiju
Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa
veicināšanai. 2014.gadā kopīgi plānota dalība 13 tūrisma izstādēs Somijā, Nīderlandē,
Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Lielbritānijā un Vācijā. Šajos mērķa
tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tika
popularizēts ar zīmolu „Enter Gauja”, kas
radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros
un tika prezentēts 2013.gada 8.februārī.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatirgos tika organizēta sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Sigulda atzīta par Dienas centrā darbu
pieejamu pilsētu uzsākusi jauna vadītāja
cilvēkiem ar
invaliditāti
Pēc vērienīgas vides pieejamības apsekošanas Latvijā par
cilvēkiem ar invaliditāti pieejamākajām pilsētām Vidzemē atzīta Sigulda, kā arī Valmiera un
Gulbene.
Šovasar, apsekojot objektus visā
Latvijā, lielākā uzmanība tika pievērsta pilsētu centriem un publiskām vietām – aptiekām, veikaliem,
ēdināšanas iestādēm, valsts un
pašvaldību institūcijām, izklaides
vietām, medicīnas un sociālajām
iestādēm, transporta infrastruktūrai un citām.

No 15.oktobra Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrā darbu uzsākusi jauna
vadītāja Ilona Eļēna, kuras līdzšinējā darba pieredze
saistīta ar pedagoģiju un cilvēkresursiem.

Profesionālo darba pieredzi Ilona Eļēna ieguvusi, strādājot par direktores vietnieci skolā un Baltijas
Starptautiskajā akadēmijā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, savukārt praktiskā darba pieredze sociālajā darbā
iegūta Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta
Ģimenes atbalsta centrā.
Patlaban Ilona Eļēna studē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistrantūrā, lai iegūtu profesionālā maģistra
grādu sociālajā darbā, kā arī pilnveidotu profesionālās
zināšanas un prasmes mediācijā un psihosociālajā darbā. J.Eļēnai jau ir maģistra grāds mūzikā un pedagoģijā.
Līdzšinējā Dienas centra vadītāja Ruta Leišavniece
izturēja konkursu un kļuva par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra vadītāju.
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Informācija par nekustamā
īpašuma nodokli

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos, kas stāsies spēkā no 2015.gada,
ir ietvertas jaunas likuma normas, kuras pašvaldība ir tiesīga noteikt savos saistošajos
noteikumos.
2014.gada 1.oktobra Domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Siguldas
novada pašvaldība īsteno likumā deleģētās tiesības noteiktos gadījumos piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi nekustamā īpašuma nodokļa objektiem.

un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz
Tāpat kā iepriekšējos gados, noteikts, ka:
‣ nekustamā īpašuma nodoklis netiks piemē- 2014.gada 31.decembrim būvatļaujas nav atrots dzīvojamo māju palīgēkām, kas lielākas par jaunotas, – ar 2015.gada 1.janvāri tām tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 3%
25 m2 (atskaitot garāžas);
‣ likme 3% apmērā no kadastrālās vērtības apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būtiks piemērota par neapstrādātu lauksaimniecī- vei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai
bā izmantojamo zemi;
būves kadastrālās vērtības). Savukārt būvēm,
‣ likme 3% apmērā no kadastrālās vērtības kuru būvniecībai būvatļauja ir izsniegta pirms
tiks piemērota par būvi, kas klasificēta kā vidi 2013.gada 1.jūlija, bet tās derīguma termiņš
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību ap- beidzies pēc 2013.gada 31.decembra un 12 mēdraudoša;
nešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa
‣ likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai
tiks piemērota par inženierbūvēm – laukumiem, būvatļaujas atjaunotas, ar trīspadsmito mēnesi
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām tiks
stāvlaukumi;
piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme
‣ atbilstoši izmaiņām Vispārīgajos būvnotei- 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības;
kumos, būvēm, par kuru celšanu ir notikusi sa‣ lai dotu iespēju iedzīvotājiem saņemt
biedriskā apspriešana, maksimālais būvdarbu atvieglojumus saskaņā ar saistošajiem noveikšanas ilgums ir pieci gadi, savukārt pārē- teikumiem „Par atvieglojumu piemērošanu
jām būvēm, tostarp privātmājām, maksimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Sibūvniecības ilgums, līdz kuram būve ir jānodod guldas novadā”, nekustamā īpašuma nodokli
ekspluatācijā, ir astoņi gadi. Ja būve šajā laikā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
netiek nodota ekspluatācijā, būvatļauju paga- kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
rina uz pasūtītāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
ir uzrādīta aktuāla kadastrālās uzmērīšanas zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvallieta (inventarizācijas lieta) un ēkas novietnes dības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu)
un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērī- īrnieki, nomnieki, lietotāji, valdītāji;
jumu plāns. Lai veicinātu pašvaldības adminis‣ ņemot vērā, ka likums „Par nekustamā īpatratīvās teritorijas sakārtošanu un pasargātu šuma nodokli” 2015.gadā neparedz piemērot
sabiedrību un vidi no ilgstoša būvniecības pro- nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% apmērā
cesa, sākot ar 2015.gadu, gadījumos, kad būve zemei, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
normatīvajos aktos noteiktajā laikā netiek tiks aprēķināts 1,5% apmērā no zemes kadaspabeigta un nodota ekspluatācijā, būvi, kuras trālās vērtības.
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noSākot ar nākamā gada 1.janvāri, no likuma
teiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiks izslēgts
līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā apliek ar pants, kas līdz šim noteica, ka ar nodokli netiek
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā apliktas saimnieciskās darbības veikšanai pareno lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekri- dzētās uzceltās vai rekonstruētās ēkas – vienu
tīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodokadastrālās vērtības). Pakāpeniski tiks skatī- šanas ekspluatācijā.
tas būves, kuru būvniecībai pirms 2013.gada
Plašāka informācija pieejama pie nodokļu ad1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma ministratores, sūtot savu jautājumu uz e-pastu
termiņš beidzies līdz 2013.gada 31.decembrim kristine.berze@sigulda.lv.
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Čiatūras Goda pilsoņa
titulu ieguvis siguldietis
Aivars Janelsītis
19.oktobrī, Siguldas sadraudzības pilsētas Čiatūras (Gruzija) 135 gadu jubilejā, siguldietis Aivars
Janelsītis tika nominēts par Čiatūras Goda pilsoni.
Goda pilsoņa nominācijas saņēma arī trīs Čiatūras
iedzīvotāji, tostarp – aizsaulē aizgājušais konstruktors Georgijs Panculajs, kurš savulaik noticēja Janelsīša kunga idejai un palīdzēja izbūvēt gaisa trošu
ceļu Siguldā.
Gruzijas pilsētas Čiatūras pārstāvji godināja Aivara
Janelsīša kungu par nozīmīgu ieguldījumu un iniciatīvu, uzsākot un nostiprinot abu pilsētu sadarbību, rūpīgo un vērtīgo darbu, lai apkopotu un glabātu vēstures
liecības par abām pilsētām, kā arī aizrautību un patiesu sirsnību pret Čiatūras iedzīvotājiem.

Siguldas novads 2006.gadā parakstīja sadarbības
līgumu ar Čiatūras pašvaldību Gruzijā, atjaunojot 50
gadu seno draudzību starp abām pašvaldībām. Čiatūra noslēgusi sadarbības līgumu arī ar Siguldas partnerpilsētām Keilu Igaunijā un Birštonu Lietuvā.
Savulaik siguldietis Aivars Janelsītis ierosināja
Siguldā uzbūvēt uzkarināmo troses ceļu pāri Gaujas senlejai. Ideju par gaisa tramvaju A.Janelsītis
smēlās 1956.gadā laikrakstā „Ogoņok”, kur bija apraksts, ka šādi vagoniņi kursē un tos būvē un ekspluatē Čiatūras pilsētā Gruzijā.
Gaisa trošu ceļa būvniecība ar pārtraukumiem
ilga vairākus gadus un noslēdzās 1968.gadā. Troses ceļš Siguldā sāka darboties 1969.gada janvārī.
Novadpētnieks A.Janelsītis jau piecdesmit gadu
nenogurstoši apkopo un krāj materiālus par Siguldas novada attīstību. Vairāk nekā divdesmit lietu
(„Sigulda laikmetu griežos”) nodotas Turaidas muzejrezervāta fondu glabātavā. Pašlaik A.Janelsītis
darbojas Turaidas pils atbalsta fonda valdē.
2012.gadā viņš ieguva titulu „Siguldas novada
Goda novadnieks 2012”.

Gada balvu medniecībā par mūža
ieguldījumu saņems Gunārs Skriba
Apbalvojuma „Gada balva medniecībā 2014” vērtēšanas komisijas sēdē,
kurā notika izšķirošais balsojums par pretendentiem uz augstāko atzinību
medniecības jomā, tika noteikti laureāti nominācijai par mūža ieguldījumu
medniecībā. Šai nozīmīgajai nominācijai tika izvirzīti astoņi pretendenti.
„Gada balva medniecībā” tika iedibināta kā augstākā atzinība par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā un medību popularizēšanā
Latvijas un vietējā mērogā. Šogad šo balvu – godinājumu par mūža ieguldījumu medniecībā – saņems mežzinātņu doktors, Latvijas staltbriežu „veiksmes stāsta” pamatlicējs un īstenotājs siguldietis Gunārs Skriba, kurš ir arī
pirmais un ilggadējais Gaujas nacionālā parka direktors.
Jāatzīmē, ka Gunārs Skriba saņēmis arī Siguldas novada augstāko apbalvojumu – nomināciju „Siguldas novada Goda novadnieks 2013” – par pirmā
nacionālā parka izveidi Latvijā un mūža ieguldījumu dabas aizsardzībā.
Apbalvojumu „Siguldas novada Goda novadnieks 2013” par mūža ieguldījumu mākslas un kultūras procesu attīstībā Siguldas novadā un nozīmīgu kultūras zīmju ierakstīšanā novada vēsturē saņēma arī Voldemārs
Gudovskis.
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Tiek paplašināti kanalizācijas un ūdens
apgādes tīkli Siguldā
SIA „Saltavots” informē, ka notiek pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi Televīzijas ielā. Būvdarbu rezultātā šīs ielas namu
iedzīvotājiem būs radīta iespēja sava īpašuma sadzīves kanalizāciju
pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Būvdarbus veic SIA „Būvenergo A”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Egils Dombrovskis (tālrunis
29247776), inženieris būvuzraugs
Jānis Vīcieps (tālrunis 29195125).
Būvdarbi notiek projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Siguldas novada Siguldas pilsētā,
IV kārta” ietvaros. Būvdarbu laikā
plānoti satiksmes apgrūtinājumi.

Savukārt oktobra sākumā Siguldā tika pabeigta kanalizācijas
tīklu un ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Ķiparu
rajonā – Riekstu, Ievu, Līgo, Purva, Nākotnes un Upes ielā. Līguma summa – 418 398,71 eiro bez
PVN.
Līguma īstenošanas rezultātā
tika izbūvēti kanalizācijas tīkli

3,5 kilometru garumā (tajā skaitā
pievadi līdz īpašumu robežām) un
trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz ar to ir palielinājies to
mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Projekta laikā paplašināta arī
ūdensapgādes sistēma, izbūvējot
1,4 km ūdensapgādes tīklus (tajā
skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), kas dos iespēju mājsaimniecībām izmantot centralizēto ūdensapgādes sistēmu.
Silvija Zaharāne

Informācija par Siguldas un Rīgas rajona
tiesu apvienošanu
Īstenojot tiesu namu koncepciju, Latvijā plānots ieviest tiesu namus. Iecerēts, ka izmaiņas likumā „Par
tiesu varu” varētu tikt pieņemtas jau šogad. Atbilstoši tām no nākamā gada 1.marta Centra rajona tiesa
tiks pievienota Vidzemes priekšpilsētas tiesai, savukārt Siguldas pilsētas tiesa – Rīgas rajona tiesai.

Siguldas pilsētas tiesas pievienošana Rīgas rajona tiesai nozīmē pārveidi organizatoriskā līmenī, t.i., viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu slodžu izlīdzināšana, bet faktiski Siguldas tiesas nams
un tajā strādājošie darbinieki paliks turpat, kur bijuši līdz

šim. Lietu izskatīšana tiks organizēta, ievērojot pašreizējo teritorijas piekritību. Tas nozīmē, ka lietas dalībniekam
lietā, kura līdz šim bija piekritīga izskatīšanai Siguldas
tiesā, nebūs jābrauc uz Rīgas rajona tiesu Rīgā, jo lieta,
tāpat kā līdz šim, tiks skatīta Siguldas tiesas namā.
Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča,
kura turpmāk vadīs arī pievienoto Siguldas pilsētas tiesu,
norāda, ka lielāks tiesnešu skaits tiesā ļaus īstenot specializāciju (krimināllietas, civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas), kā arī izlīdzinās izskatāmo lietu skaitu
katram tiesnesim, kas kopumā sekmēs lietu ātrāku izskatīšanu.

Atkritumu poligons plāno paaugstināt
tarifu par atkritumu noglabāšanu
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” informē, ka atkritumu poligona apsaimniekotājs SIA „Getliņi Eko” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai iesniedzis sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz tarifa pieaugumu par 37,44%.
Tarifa pieauguma pamatotību pašlaik vērtē Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK).
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem
„Getliņu” poligonā tiek nogādāti arī
visi Siguldas novadā savāktie atkri-

tumi. Gadījumā, ja SIA „Getliņi Eko”
tarifa paaugstinājumu SPRK apstiprinās, arī Siguldas pilsētas SIA „Jumis” būs spiesta pārskatīt atkritumu
apsaimniekošanas maksu, jo līdz pat
80% no kopējās apsaimniekošanas

maksas veido izmaksas par atkritumu noglabāšanu poligonā. Atkritumu apsaimniekošanas izmaiņas tādā
gadījumā būs jāapstiprina Siguldas
novada Domei.
Jāuzsver, ka nepieciešamības gadījumā Siguldas novada tarifā tiks
mainīta tikai tā daļa, kas attiecas
uz atkritumu noglabāšanu, bet citas tarifa komponentes nav plānots
mainīt.
Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Jumis” nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Siguldas novadā.

Projekta ietvaros uzlabota pakalpojumu
kvalitāte „Gaismiņās”
Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes māja „Gaismiņas”
augustā īstenoja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Aprūpes aprīkojuma iegāde un
piegāde Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājai „Gaismiņas”” (vienošanās Nr.14-04-LL01-L413101-000002). Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti Siguldas
novada iedzīvotājiem, iegādājoties aprīkojumu kvalitatīvai un klientu
labsajūtu veicinošai aprūpei.
Īstenojot projektu, tika iegādāts
aprūpes aprīkojums: piecas mehāniski regulējamas aprūpes gultas ar
piecelšanās rokturi un matraci, trīs
elektriski regulējamas aprūpes gultas ar piecelšanās rokturi un matraci. Daudzfunkcionālās gultas tiek
lietotas, lai atvieglotu gan klientu
stāvokli, gan aprūpes procesu. Tika
iegādāti astoņi gultas skapīši ar mo-

bilu ēdināšanas dēli mazkustīgiem
klientiem un klientiem ar kustību
traucējumiem, trīs dušas krēsli ar rokas balstu, kas piemēroti cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, kā arī pieci pretizgulējuma matrači ar gaisa
kompresoru, lai mazinātu izgulējumu rašanos, uzlabotu pacienta ērtības, kā arī sāpju mazināšanas gadījumos. Projekta ietvaros iegādāti arī
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Tiek atjaunots vides objekts
„Sēnīte” Siguldas Ķeizarskatā
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Latvijas Kūdras ražotāju
asociācija ziedojusi 1500 eiro izpostītās vēsturiskā Ķeizarskata infrastruktūras atjaunošanai. Tas ļaus atjaunot sēnītes formā veidoto nojumi
un soliņus.
Sēnītes formā būvētās nojumes ir viena no Gaujas nacionālā parka un Siguldas vizītkartēm. Tās kalpo gan par patvērumu no lietus vai atpūtas vietu
sagurušiem ceļotājiem, gan pieturpunktu nesteidzīgai apkārtnes ainavu vērošanai. Ķeizarskats jau izsenis ir tūristu ļoti iecienīta un vēsturiski nozīmīga
vieta, jo ar to saistās būtiski notikumi Siguldas dzīvē. Drīzumā noslēgsies
būvdarbi, un sēnītes formas nojume atkal būs pieejama atpūtniekiem.

Tiek veikti ceļa remontdarbi
Raiņa ielā
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” informē, ka uz autoceļa
P8 (Inciems–Sigulda–Ķegums) Siguldā, Raiņa ielas posmā, tiek veikti asfalta seguma atjaunošanas darbi un ceļa apmaļu nomaiņa. Papildus tam
tiks uzlabota ūdens novades sistēma. Remontdarbu plānotās izmaksas
ir vairāk nekā 136 tūkstoši eiro, un tos veic SIA „Limbažu ceļi”. Remontdarbus plānots beigt novembra vidū.
Remontdarbu laikā iespējami satiksmes ierobežojumi, kā arī dažbrīd satiksme tiks slēgta nelielos posmos, tomēr VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāve
Ieva Niedra informē, ka brīvdienās ceļu satiksme netiks traucēta.
Aicinām sekot līdzi ceļu satiksmes norādēm par apbraucamajiem ceļiem!

L AU K U AT T Ī S T Ī B A

Ekspertu grupas sēde par
latvāņa izplatību
4.novembrī plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks ekspertu
grupas sēde par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu
un koordinēšanu Siguldas novadā.
Piedalīties aicināts ikviens interesents, bet jo īpaši tiek gaidīti to zemju īpašnieki, kuru īpašumi invadēti ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden) Siguldas pagastā starp Vējupīti un Kūdrām. Sīkāka informācija, zvanot uz
tālruni 26341991.

Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrības paziņojums
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas
2007.–2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 10.novembra līdz 10.decembrim. Publiskais finansējums ir
16 194,20 eiro. Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz RRLAB (Birzes iela 4,
Allažu pagasts, Siguldas novads, LV 2154) vai elektroniska dokumenta formā,
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāsūta uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, rīcībā „Atbalsts kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem” (pieejamais finansējums
8000 eiro) un rīcībā „Sporta, tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas
veidu izveide un attīstība” (pieejamais finansējums 8194,20 eiro).

15 muguras balsti/atzveltnes, lai
klientiem ar kustību traucējumiem
palīdzētu mainīt ķermeņa stāvokli
gultā, lai vieglāk būtu gan lasīt grāmatas, gan skatīties TV.
Jauns aprūpes aprīkojums uzlabo
sociālās aprūpes mājas iemītnieku
un citu Siguldas novada iedzīvotāju
iespējas saņemt kvalitatīvākus sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus, veicina sociālās aprūpes mājas
klientu labsajūtu un apmierinātību
ar piedāvātajiem pakalpojumiem, kā
arī mazina viņos atstumtības sajūtu.
Projekta realizācija notika par
Siguldas novada pašvaldības buIzdarīti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621
džeta līdzekļiem ar ELFLA līdzfi- „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, un
nansējuma atbalstu 90% apmērā saskaņā ar tiem karantīnas – riska zonai (1.zona) pievienots arī Siguldas novads,
no projekta attiecināmo izmaksu kur, tāpat kā citviet, jāsāk īstenot biodrošības pasākumus. Dzīvnieku īpašniesummas. Aprūpes aprīkojuma iegā- kiem, kuri līdz šim nebūs īstenojuši šo noteikumu pielikumā minētos biodrošības
di un piegādi nodrošināja SAS pasākumus, jānodrošina, ka trīs mēneša laikā pēc attiecīgi norādītā datuma tiek
„Slaugivita”.
nokauti visi novietnē esošie cūku sugas dzīvnieki.
Gaļina Grigoroviča
Informāciju apkopoja Ineta Eriksone

Siguldas novads iekļauts Āfrikas cūku
mēra karantīnas zonā
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Siguldas pilsētas vidusskola iesaistās
pilotprojektā „Gatavi rītdienai”;
saņem planšetdatorus un 3D printeri
22.oktobrī Siguldas pilsētas vidusskolas 9.klases skolēni kopā ar direktori Ņinu Balodi un Siguldas novada
Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu piedalījās SIA „Microsoft Latvia” un SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
(LMT) kopīgi īstenoto izglītības inovāciju pilotprojekta „Gatavi rītdienai!” atklāšanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pasākumā piedalījās arī Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Čehijas Republikas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Pavols Šepeļāks, „Microsoft Latvia” vadītājs Ēriks Eglītis un
LMT prezidents Juris Binde, kā arī projekta dalībnieki – skolēni no Siguldas, Liepājas, Daugavpils, Ķekavas
un Ventspils. Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties „Gatavi rītdienai!” atklātajā stundā,
kuru vadīja Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Edgars Bajaruns, un pārliecināties, kā tehnoloģijas var
jēgpilni izmantot mācību procesā.
Projekta laikā katras skolas vienas klases skolēni saņēma planšetdatorus ar programmnodrošinājumu un klases darba vadības
sistēmu. Šis projekts ir nozīmīgs
ar to, ka vienlaikus ar tehnoloģiju
pieejamību projekta laikā tiks izstrādātas un aprobētas metodes
jēgpilnai ierīču izmantošanai skolā un notiks skolēnu motivācijas
un mācību rezultātu monitorings,
lai gūto pieredzi nākotnē varētu
izmantot mācību procesā arī citās
skolās. Pateicoties projekta „Ga-

tavi rītdienai!” partneru atbalstam,
Siguldas pilsētas vidusskolā ir iespēja mācību procesā izmantot 3D
printeri.
„Gatavi rītdienai!” nav vienreizēja
akcija, bet gan nepārtraukts process, kas sniedz iespēju skolēniem
un skolotājiem paplašināt savu
zināšanu un praktisko iemaņu apvāršņus, pārsteigt pašiem sevi un
pārējos. Plānots, ka projekta ietvaros darbam ar tehnoloģijām līdz
2016.gada maijam tiks sagatavoti
arī 75–100 skolotāju visā valstī.

„Gatavi rītdienai!” ir „Microsoft Latvia”, LMT un sadarbības partneru –
SIA „Corinth”, SIA „Be3D”, Izglītības
metodiskās laboratorijas, Izglītības
iniciatīvu centra, SIA „SEBIT” un pilotskolu pašvaldību īstenots projekts. Projekta būtība ir 21.gadsimta
prasmēm un darba tirgus prasībām
atbilstošas izglītības nodrošināšana,
personificēta mācīšanās modeļa ieviešana, skolēnu mācību motivācijas
celšana un mācību procesa „iznešana” ārpus klases un stereotipiem.
Edgars Bajaruns

Siguldas Valsts ģimnāzijā atklāj planšetdatoru klasi
Skolas 95 gadu jubilejas svinībās Siguldas novada pašvaldība ģimnāzijai dāvināja līdzekļus planšetdatoru iegādei. Šajā mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzija iegādājusies 11 planšetdatorus „Lenovo MIIX 2”,
kas aprīkoti ar Windows 8.1. operētājsistēmu.
Planšetdatoru klase nav paredzēta tikai informātikas apguvei,
tajā rast pielietojumu datoru izmantošanai mācību procesā tiek aicināti
arī visu priekšmetu skolotāji. Tā kā
planšetdatori darbojas ar Windows
operētājsistēmu un ir aprīkoti ar savienojamu klaviatūru, tos var lietot

arī kā pilnvērtīgus portatīvos datorus. Laika gaitā skolotājiem tiks
piedāvāti vairāki inovatīvi risinājumi,
kas ļaus mācību priekšmetus apgūt
daudz mūsdienīgāk.
Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju mērķtiecīga izmantošana mācību procesā palielina skolēnu izziņas

interesi un mācību motivāciju, bet
pārdomāta digitālo materiālu izmantošana atvieglo apgūstamās
vielas izpratni un samazina skolēnu
darba slodzi mājās.
Pateicamies Siguldas novada Domei par rasto iespēju un atbalstu
mūsdienīga mācību procesa organizēšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā,
padarot to interaktīvāku, interesantāku un 21.gadsimta prasībām atbilstošāku!
Vilnis Trupavnieks

Jauniešus aicina piedalīties debašu turnīrā
Siguldas novada Jauniešu dome aicina Siguldas novada pamatskolu
un vidusskolu audzēkņus pārbaudīt savus spēkus debatēs un piedalīties debašu turnīrā 21.novembrī plkst.11.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Prasme publiski uzstāties un argumentēti izteikt savu viedokli ir viena
no svarīgākajām īpašībām nopietnai
karjerai jebkurā jomā. Debatēšana
iemāca ātri un kvalitatīvi apstrādāt
informāciju – atlasīt vajadzīgo un atmest lieko, kas vēlāk krietni atvieglo
mācības augstskolā. Tajā pašā laikā
debates ir arī spēle – intelektuāla
un ļoti aizraujoša, tādēļ mācīšanās
process ir vairāk nekā interesants.
Tas dod iespēju apspriest sabiedrībā

aktuālus jautājumus ar līdzīgi domājošiem jauniešiem.
Lai piedalītos debašu turnīrā, jāizveido trīs cilvēku komanda
un līdz 7.novembra plkst.17.00 uz
e-pastu katrina.leitane@gmail.com
jānosūta komandas pieteikums,
norādot dalībnieku vārdu un uzvārdu, klasi.
Pirms debašu turnīra komandu dalībniekiem tiks organizētas apmācības, kuras vadīs Latvijas Universitā-

Siguldas novada skolēni
iesaistās projektā „Start up”
Oktobra vidū Siguldas Valsts ģimnāzijā Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele, informācijas tehnoloģiju (IT)
uzņēmuma SIA „DPA” valdes loceklis Sandis Kolomenskis un Siguldas
novada uzņēmēji tikās ar ģimnāzijas un pilsētas vidusskolas skolēniem,
lai pārrunātu projektu „Start up”, kura laikā paredzēta uzņēmēju un
skolēnu radoša sadarbība IT jomā.
Konkursa mērķis ir radīt inovācijas, jaunus risinājumus un
produktus kādam reģiona uzņēmumam vai attīstīt savu biznesa

ideju. Konkurss norisināsies līdz
2015.gada 24.janvārim, kad notiks
skolēnu izstrādāto ideju prezentācija, vērtēšana un apbalvošana.

tes Debašu kluba vadītājs un
organizācijas „QUO tu domā?” valdes loceklis un līdzdibinātājs Edmunds Cepurītis, kurš jauniešiem
pastāstīs, kas ir arguments, kā aizstāvēt savu viedokli un kas ir svarīgākais, veidojot diskusiju, izklāstot
savas domas un uzstājoties publikas
priekšā. Apmācību laikā jauniešiem
būs iespēja piedalīties debašu izspēlē. Apmācības notiks 14.novembrī no
plkst.14.00 līdz 18.00 jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”. Dalībniekiem
no Allažu un Mores pamatskolas tiks
nodrošināts transports, kas nogādās
jauniešus turp un atpakaļ.
Tikšanās laikā savus piedāvājumus izteica vairāki Siguldas
novada uzņēmēji: Dzintra Zālīte
no SIA „Personāla attīstības risinājumi”, Dagnija Nuķe no SIA
„Barakuda” („Copes nams”), Einārs
Reiters no „Radio 7”, SIA „Saltavots” pārstāve Ilva Zdanovska un
citi. Skolēni un citi interesenti uzņēmēju pieteikumus un konkursa
nosacījumus var apskatīties SIA
„DPA” mājaslapā.
Uzņēmēji ir pasnieguši skolēniem
makšķeres, bet zivis viņiem jānoķer
pašiem.
Inese Berga

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolēni uzņem ciemiņus no Vācijas

Draudzība starp Siguldas Valsts ģimnāziju un Tesīnes (Tessin) reģionālo skolu Vācijā aizsākās jau 1987.gadā. Šā gada septembrī deviņpadsmit
vācu skolēni un divi skolotāji nedēļu dzīvoja pie saviem draugiem Siguldā.

Skolēnu apmaiņas projekta laikā vācu skolēni apskatīja un izstaigāja Siguldas un Turaidas krāšņākās un pazīstamākās vietas, izbaudīja sporta un
citas aktivitātes. Līdztekus draudzībai un izklaidei bija paredzēts laiks arī
kopīgiem projektiem – skolēni izstrādāja mūzikas, mākslas un deju projektus un prezentēja tos kopīgā atvadu pasākumā. Skolēni šā projekta ietvaros
pierādīja savu prasmi komunicēt un sadarboties, jo lielākoties bija jādarbojas jauktās grupās.
Nākamā gada septembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni dosies apmaiņas braucienā uz Tesīni.
Dzintra Meldere, Aira Langenfelde

Siguldas pilsētas vidusskolas
skolēni viesojas Grieķijā
Siguldas pilsētas vidusskola jau divus gadus koordinē un piedalās
projektā „YoUtopia (You+Utopia), kura mērķis ir aktīvas pilsonības veicināšana ideālas sabiedrības veidošanai. Pagājušajā mācību gadā skolēni bija Francijā, Čehijā un Itālijā, bet šis mācību gads sākās ar vizīti
Grieķijā.
Šoreiz skolēni diskutēja par diskrimināciju, kuras cēlonis ir atšķirīgs izskats. Jau pavasarī tika veikta apjomīga socioloģiskā aptauja par šādas
diskriminācijas izpausmēm un cēloņiem. Katrā skolā tika organizēta kopīga
filmu skatīšanās un diskusijas pēc tam. Siguldieši turpināja jau iepriekš iesākto tradīciju veidot prezentāciju TV raidījuma stilā.
Skolēniem, dzīvojot grieķu ģimenēs, bija iespēja tuvāk iepazīt šīs zemes
viesmīlību. Pēdējā vakarā visus vizītes dalībniekus priecēja vecāku sagatavotā maltīte un grieķu nacionālo deju vakars.
Ināra Vimba

Siguldas novada skolas iesaistās
projektā „Iekustini Latvijas
smadzenes!”
Siguldas 1.pamatskola un Laurenču sākumskola kopā ar citām 18 skolām iesaistījušās projektā „Iekustini Latvijas smadzenes!”, ko, ņemot par
pamatu jaunākos zinātnes atklājumus, organizē Latvijas Intelektuālās attīstības fonds (LIAF) ar Slimību profilakses un kontroles centra finansiālu atbalstu. Projekta nolūks ir ar lekciju un praktisko vingrojumu
palīdzību demonstrēt fiziskās aktivitātes pozitīvo ietekmi uz skolēnu
veselību, sekmēm un uzvedību.
Projekta „Iekustini Latvijas smadzenes!” laikā tiek praktizēts gan zinātniski, gan praksē pierādīts veids, kā uzlabot skolēnu veselību un akadēmiskās sekmes, aktivizējot smadzeņu darbību ar dažādu fizisku vingrinājumu
palīdzību. Pašlaik top 100 vingrojumu komplekss, kas kopā ar metodisko
materiālu tiks piedāvāts Latvijas skolām.
Ina Slavinska

Laurenču sākumskola Dzejas dienas
noslēdz ar „Baltā vilka nakti”

Oktobra sākumā Laurenču sākumskolā Dzejas dienu pasākumi noslēdzās ar īpašiem Dzejas nakts svētkiem vecāko klašu skolēniem – „Baltā vilka nakti”.

Dzejas nakts Laurenču sākumskolā ir kļuvusi par iemīļotu skolas tradīciju. Par šā gada Dzejas dienu simbolu tika izvēlēts Jānis Baltvilks, kura
dzeja aicināja skolēnus aizceļot uz autora radīto dabas tēlu pasauli un aizdomāties par baltā toņa dažādajām nokrāsām.
„Baltā vilka nakts” iesākās ar noslēpumainā viesa – Vilka pils princeses –
ierašanos. Pie skolēniem ciemos bija atbraukusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniece Kristīne Zīle, kura vakaru padarīja daudz aktīvāku un atraktīvāku. Astoņās stacijās skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas
zināšanas par un ap dzeju, veidot kompozīcijas no dažādu veidu materiāliem, spēlēt ēnu teātri, sacerēt pašiem savu dzejoli, kā arī, izmantojot spalvu un tinti, rakstīt liriskas J.Baltvilka dzejas rindu kartītes. Par jauku pārsteigumu bija parūpējušies arī skolotāji, pagatavojot skolēniem gardu
maltīti dzejiski baltā noskaņā.
Vanesa Čeičiniece
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NODARBĪBAS

2014.gada 28.oktobris

Interešu izglītības programmas 2014./2015.mācību gadā

Siguldas Valsts ģimnāzija (tālr. 67971461, e-pasts svg@sigulda.lv)
Programma
Volejbola pulciņš
(vada N.Šulte)

Klase
Nodarbību laiks un vieta
7.–9.klases
Trešdienās no plkst.16.30 līdz 18.00 un
meitenes
sestdienās no plkst.10.00 līdz 11.30
7 –9.klases zēni
Pirmdienās un piektdienās no plkst.15.30 līdz 17.00
10.–12.klases
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.00 līdz 18.30
meitenes
10.–12.klases zēni Pirmdienās no plkst.18.30 līdz 20.00 un trešdienās no plkst.18.00 līdz 20.00
7.–12.klase
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.18.30 līdz 21.00

Jauniešu koris
(vada J.Rožkalns)
Deju kolektīvs
7.–9.klase
„Vizbulīte” (vada
10.–12.klase
I.Ozoliņa)
Pūtēju orķestris
7.–12.klase
„Sudrabskaņa”
(E.Rudzītis, A.Šmitiņš)

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.30 līdz 19.00
Pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.30,
piektdienās no plkst.16.00 līdz 18.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.16.30 līdz 19.00 Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis” un trešdienās no plkst.18.00 līdz 20.00 SVĢ

Siguldas pilsētas vidusskola (tālr. 67972419, 67974019, e-pasts spv@sigulda.lv)
Programma
Koris un ansamblis
„Apelsīns” (vada
L.Trupavniece,
koncertmeistare
A.Dimante)
Sporta aerobika (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 (vada
A.Lelis)
Sporta spēles (vada A.Lelis)
Deju kolektīvs
„Vizbulīte” (vada
I.Ozoliņa, L.Dombrovska,
koncertmeistare S.Ilvasa)

Programmēšanas pulciņš
(vada J.Miglinieks)
Koris (vada Z.Janelsiņa,
koncertmeistare
M.Mazureviča-Motte)
Tautas bumba (vada
A.Fridrihsone)

Klase
3.–4.klašu
koris
3.–4.klašu
vokālais
ansamblis
1.–6.klase

Nodarbību laiks un vieta
Ceturtdienās no plkst.8.20 līdz 9.00

3.–4.klase
1.–2.klase
3.–4.klase

Otrdienās no plkst.13.40 līdz 15.00
Ceturtdienās no plkst.13.40 līdz 15.00

3.–4.klase
8.–12.klase
10.–12.klase
1.klase
2.klase M
2.klase L
3.klase
5.klase
6.klase
7.–9.klase
10.–12.klase
6.–9.klase

Trešdienās no plkst.13.40 līdz 15.00
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.16.00 līdz 17.00 sporta
klubā „Panatta Fitness”
Otrdienās un piektdienās no plkst.15.15 līdz 16.00 sporta angārā
Pirmdienās un trešdienās no plkst.12.50 līdz 13.40 un no plkst.13.40 līdz 14.30
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 15.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 16.00
Pirmdienās un trešdienās no plkst.14.30 līdz 16.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.30 līdz 19.00 SVĢ deju zālē
Pirmdienās un trešdienās no plkst.16.00 līdz 17.30
Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.30 līdz 19.00
Pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz 22.00
Pirmdienās no plkst.14.30 līdz 15.10

5.–9.klase

Piektdienās no plkst.8.15 līdz 8.55 A.Kronvalda ielā – skolas zālē

3.–5.klases
meitenēm
3.–5.klases
zēniem

Pirmdienās no plkst.14.30 līdz 15.30 sporta angārā
Trešdienās no plkst.14.30 līdz 15.30 A.Kronvalda ielā – skolas zālē

Siguldas 1.pamatskola (tālr. 67973800, e-pasts 1.pamatskola@sigulda.lv)
Programma
Tautas deju kolektīvs
„Purenīte”
(vada Dz.Fogele)

Aerobika
(vada D.Meirāne)
Tautas bumba
(vada I.Belinska)
Sporta pulciņš
(vada I.Belinska)
Zīmēšana (vada V.Jurjāne)
Ķīmijas draugi
(vada M.Pētersone)
Zēnu koris (vada E.Rozena)
Meiteņu koris
(vada E.Rozena)
Ansamblis (vada E.Rozena)
2.–4.klašu koris
(vada I.Jansone)
Ansamblis (vada I.Jansone)
Mājturība
(vada A.Indriksone)

Klase

Nodarbību laiks

1.klase
2.klase
3.klase
4.klase
5.klase
6.–7.klase
8.klase
9.klase
2.–3.klase
4.–9.klase
3.–5.klase A
3.–5.klase B
5.–9.klase

Pirmdienās no plkst.12.35 līdz 13.25 un trešdienās no plkst.12.35 līdz 13.15
Pirmdienās no plkst.13.25 līdz 14.15 un trešdienās no plkst.13.25 līdz 14.05
Pirmdienās no plkst.14.15 līdz 15.15 un otrdienās no plkst.13.35 līdz 14.25
Otrdienās no plkst.14.25 līdz 15.30 un trešdienās no plkst.14.05 līdz 15.00
Pirmdienās no plkst.15.15 līdz 16.15 un trešdienās no plkst.15.00 līdz 16.00
Pirmdienās no plkst.16.15 līdz 17.15 un otrdienās no plkst.15.30 līdz 17.00
Otrdienās no plkst.17.00 līdz 18.15 un trešdienās no plkst.16.00 līdz 17.30
Pirmdienās no plkst.17.15 līdz 18.45 un trešdienās no plkst.17.30 līdz 18.45
Ceturtdienās no plkst.13.30 līdz 14.50
Ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 16.20
Otrdienās no plkst.13.30 līdz 14.10
Otrdienās no plkst.14.20 līdz 16.20
Ceturtdienās no plkst.14.20 līdz 15.40

1.–9.klase
6.–7.klase

Ceturtdienās no plkst.12.35 līdz 15.00
Trešdienās no plkst.14.20 līdz 15.40

3.–7.klase
5.–9.klase

Trešdienās un piektdienās no plkst.8.05 līdz 8.45
Pirmdienās un trešdienās no plkst.8.05 līdz 8.45

5.–9.klase
2.–4.klase

Trešdienās un piektdienās no plkst.14.20 līdz 15.00
Piektdienās no plkst.8.05 līdz 8.45

1.–2.klase
5.–6.klase
7.–9.klase

Ceturtdienās no plkst.13.35 līdz 14.15
Otrdienās no plkst.15.00 līdz 16.20
Piektdienās no plkst.14.20 līdz 15.40

Allažu pamatskola (tālr. 67970954, e-pasts allazu.pamatskola@sigulda.lv)

Programmas nosaukums
Tautas dejas (vada I.Šime)

Klase
1.klase
2.–3.klase

1.klase
2.–4.klase
5.–9.klase
1.–9.klase
5.–9.klase
5.–9.klase

Nodarbību laiks
Otrdienās no plkst.12.30 līdz 13.20
Pirmdienās no plkst.12.20 līdz 13.20 un
ceturtdienās no plkst.13.30 līdz 14.20
Pirmdienās un otrdienās no plkst.13.20 līdz 14.20
Otrdienās no plkst.14.20 līdz 16.55 un
ceturtdienās no plkst.14.20 līdz 15.00
Pirmdienās no plkst.14.20 līdz 16.55 un
ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst.11.40 līdz 12.30
Piektdienās no plkst.12.30 līdz 13.30
Piektdienās no plkst.14.10 līdz 15.40
Piektdienās no plkst.13.25 līdz 15.15
Trešdienās no plkst.15.00 līdz 15.40
Trešdienās no plkst.15.20 līdz 17.00

1.klase
2.–4.klase
5.–6.klase

Pirmdienās no plkst.12.40 līdz 13.30
Trešdienās no plkst.13.30 līdz 14.20
Trešdienās no plkst.14.20 līdz 15.10

4.–5.klase
6.–7.klase
7.–9.klase
Vokālais ansamblis (vada I.Kalviša)
Basketbols (vada A.Labrence)
Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš
(vada A.Millere)
Keramika (vada A.Lubgane)

Mores pamatskola (tālr. 64147217, e-pasts mores.skola@sigulda.lv)

Programmas nosaukums
Vizuālās mākslas pulciņš (vada
V.Stīpniece)
Tautas deju pulciņš „Dzērvenīte”
(vada S.Laizāne)
Folkloras kopa (vada I.Ķauķīte)
Sporta spēļu pulciņš (vada
I.Kondrāte)

Klase
1.–5.klase
6.–7.klase

Nodarbību laiks un vieta
Trešdienās no plkst.13.55 līdz 15.25
Pirmdienās no plkst.14.45 līdz 15.25 un
piektdienās no plkst.12.45 līdz 13.25
Pirmsskolas Otrdienās no plkst.8.30 līdz 9.50 un
grupa
ceturtdienās no plkst.13.55 līdz 14.25
1.–2.klase
Otrdienās no plkst.14.45 līdz 15.25 un ceturtdienās no
plkst.14.45 līdz 15.25 Mores pagasta Tautas namā
1.–9.klase
Pirmdienās un trešdienās no plkst.12.45 līdz 13.25
1.–9.klase
Trešdienās no plkst.14.45 līdz 15.25 Mores pagasta
Tautas namā

Laurenču sākumskola (tālr. 67347920, e-pasts laurencuskola@sigulda.lv)

Programma
Klase
Vides ilgtspējas pulciņš (vada
1.–6.klase
S.Mazberga)
Programmēšana (vada G.Kanbergs) 1.–6.klase
Sports (VFS; vada I.Alksnis)
1.–6.klase

Piektdienās no plkst.13.40 līdz 15.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.30 līdz 15.30 A.Kronvalda ielā –
sporta zālē
Trešdienās un piektdienās no plkst.14.00 līdz 16.00

5

Nodarbību laiks
Pirmdienās no plkst.16.40 līdz 18.10 un
piektdienās no plkst.15.00 līdz 16.30
Otrdienās no plkst.15.00 līdz 18.10
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 18.10

Siguldas novada Jaunrades centrs
(tālr. 67972434, 29172138, e-pasts ilze.sulte@sigulda.lv)

Programma
Elektronika (vada E.Bajaruns)
Alfrēda modelistu skola (lidmodelisms)
(vada A.Dubaņēvičs)
Keramikas pulciņš „Pika” (vada B.Kupča)
Robotika (vada J.Miglinieks)
Ielu teātris (vada I.Krišāne)
Ādas plastika (vada L.Speļģe)
Rotu studija (vada L.Speļģe)
Jauno makšķernieku pulciņš (vada A.Stiglics)

Maksa Nodarbību laiks un vieta
Nav
Pirmdienās un piektdienās plkst.17.00
Nav
Piektdienās plkst.17.00 un sestdienās plkst.9.00

Jušu dabas skola (vada M.Taimiņa)
Koka mākslinieciskās apstrādes darbnīca
(vada R.Tikums)
Motodarbnīca (vada Dz.Vilciņš)
Mākslas laboratorija (vada M.Rudzīte)
Tekstilmākslas studija (vada I.Vanaga)
Jauno vēsturnieku ģilde (vada J.Rudzītis)

Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav

Trešdienās un piektdienās plkst.13.00
Otrdienās un ceturtdienās plkst.16.00
Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.20
Trešdienās un ceturtdienās plkst.16.30
Trešdienās un ceturtdienās plkst.15.00
Otrdienās plkst.15.00 un
ceturtdienās plkst.16.00 Jūdažos
Trešdienās plkst.15.30
Ceturtdienās plkst.16.00
Otrdienās un ceturtdienās plkst.18.00
Pirmdienās un otrdienās plkst.16.30
Pirmdienās un otrdienās plkst.14.30
Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.00 Livonijas
ordeņa Siguldas pilī
Otrdienās plkst.14.30
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst.16.00

Pašgatavota papīra darbnīca (vada Z.Ceske)
Nav
Jauniešu iniciatīvu grupa „Siguldas ielu
Nav
vingrotāji” (vada E.Bērziņš)
Integrētā svešvaloda (vada V.Z.Ozola, A.Čivča) 7,80
Otrdienās no plkst.9.00 līdz 10.00 (piecgadīgie), no
eiro
plkst.13.00 līdz 14.00 (sešgadīgie).
mēnesī Trešdienās no plkst.9.00 līdz 10.00 (piecgadīgie),
no plkst.10.00 līdz 11.00 (sešgadīgie)

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
(tālr. 67971578, 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv)
Programma
Ministudija mākslā 4 līdz 7 gadus veciem
bērniem (vada R.Kaša)
Vokālā studija 4 līdz 7 gadus veciem
bērniem (vada E.Gruzniņa)
Vispusīgas attīstības studija 4 līdz 8
gadus veciem bērniem (vada L.Surikova)

Maksa
15 eiro mēnesī
17 eiro mēnesī

Nodarbību laiks un vieta
Pirmdienās no plkst.16.30 līdz 17.55 un
trešdienās no plkst.17.15 līdz 18.40
Pirmdienās un ceturtdienās plkst.17.15

17 eiro mēnesī
Trešdienās un piektdienās no plkst.14.00
(bez instrumenta līdz 16.00
spēles); 30 eiro
mēnesī (ar instru
menta spēli)
Interešu izglītības programma
9,50 eiro par 40
Par nodarbību laiku jāvienojas individuāli
instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada
minūšu nodarbību
Mūzikas nodaļas pedagogi)
līdz 18 gadu
vecumam;
11,50 eiro par 40
minūšu nodarbību
pieaugušajiem
Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada Nav
Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.15
P.Plūme)
līdz 18.45
5.–9.klašu koris (vada I.Rīsmane-Lūse)
Nav
Trešdienās plkst.14.45 un piektdienās
plkst.15.45
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”
Nav
Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.15
Deju studija „Sidrabiņš” 1 līdz 7 gadus
15 eiro mēnesī
Otrdienās plkst.17.00 Siguldas novada
veciem bērniem (vada L.Jansone)
Kultūras centrā un ceturtdienās plkst.17.00
Mākslu skolā
Baleta studija 6 līdz 8 gadus veciem
20 eiro mēnesī
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.16.00
bērniem (vada L.Jansone)
līdz 17.00
Teātra studija bērniem un jauniešiem
15 eiro mēnesī
Trešdienās un piektdienās: I grupa no
vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada
plkst.16.00 līdz 17.15; II grupa no plkst.17.15
Ā.Stūrniece-Liepiņa)
līdz 18.30
Dizaina un mākslas „Maxi” studija
17 eiro
Otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00
jauniešiem no 14 gadu vecuma (vada
A.Zālīte)

Siguldas Sporta skola (tālr. 67970207, 29427341, sportaskola@sigulda.lv)
Programma

Pedagogs
A.Fridrihsone

Vispārējā fiziskā
sagatavošana

A.Lelis
M.Konrāde
L.Bērziņa

Nodarbību laiks un vieta
Pirmdienās no plkst.13.30 līdz 14.30 un sestdienās no
plkst.9.30 līdz 10.30 Siguldas pilsētas vidusskolas angārā;
trešdienās no plkst.17.30 līdz 19.30 Inčukalna peldbaseinā
Trešdienās no plkst.17.45 līdz 19.15 Inčukalna peldbaseinā
PII „Pīlādzītis”
PII „Ieviņa”
PII „Ābelīte”
Laurenču sākumskola
Siguldas 1.pamatskola

* Nodarbības ir bez maksas, ja nav norādīts citādi
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Aicina saņemt piespraudi valsts
karoga krāsās un atzīmēt
valsts svētkus
Latvijas valsts svētku laikā, no 7. līdz 18.novembrim, ikviens Sigul- „Dzērvenīte” un ansamblis „Podzi- tu zīmi. Plkst.21.00 balle kopā ar
das novada iedzīvotājs pašvaldības Pakalpojumu centrā, Mores pa- ņas”, kā arī Mores pagasta Tautas grupu „Pēc pusnakts” Siguldas
gasta, Siguldas pagasta un Allažu pagasta pārvaldē, kā arī Siguldas nama amatierkolektīvi. Ieeja – bez pagasta Kultūras namā. Pasākums
novada Kultūras centrā, Siguldas pagasta Kultūras namā, Jūdažu Sa- maksas.
pie galdiņiem ar pašu sarūpētu
biedriskajā centrā, Mores pagasta un Allažu pagasta Tautas namā un
‣ 15.novembrī plkst.18.00 Lat- cienastu. Vakara gaitā būs pārsteiTūrisma informācijas centrā bez maksas varēs saņemt Siguldas novada vijas Republikas proklamēšanas gumi un izklaides! Galdiņus lūgums
pašvaldības sarūpētas, pie apģērba piespraužamas lentītes Latvijas gadadienai veltīts pasākums „Es rezervēt līdz 13.novembrim pa
valsts karoga krāsās.
godāju savu sētu!” Allažu pagas- tālruni 26112886. Ieejas maksa –
ta Tautas namā. Piedalās Allažu 5 eiro.
‣ 18.novembrī plkst.18.00
Šī akcija Siguldas novadā tiek svinīgais pasākums pie Allažu pa- pagasta iedzīvotāji un Allažu paīstenota jau trešo gadu. Pērn len- gasta pārvaldes.
gasta Tautas nama pašdarbības Goda diena Siguldas novada Kul‣ 11.novembrī plkst.17.00 Lat- kolektīvi. Ieeja – bez maksas.
tūras centrā. „Zeme. Mājas. Dzimtītes valsts karoga krāsās saņēma aptuveni 6000 novadnieku, bet vijas karoga svinīgā maiņa un Lāpu
‣ 15.novembrī plkst.21.00 bal- tene. Latvija”. Titula „Siguldas
2012.gadā lentīte tika saņemta vai- gājiens no Siguldas Jaunās pils dār- le kopā ar grupu „Bello Trio” Alla- novada Goda novadnieks 2014” un
rāk nekā viena kilometra garumā. za līdz Siguldas novada Kultūras žu pagasta Tautas namā. Piedalās nomināciju „Siguldas novada Gada
„Apliecināsim savu cieņu Latvijai – centram, kur kinozālē plkst.17.30 Edijs Everss (saksofons, balss), cilvēks 2014”, „Siguldas novada
piespraudīsim pie apģērba Latvijas plānots demonstrēt filmas par mūs- Kaspars Gulbis (akordeons), Uģis Gada uzņēmējs 2014” laureātu un
karoga krāsas lentīti, godināsim dienu Lāčplēšiem – mūsu olimpie- Krūskops (sitamie instrumenti). Siguldas novada izglītības iestātos, kuri atdeva savu dzīvību par šo šiem – „Dukura mezgls”, „Bronzas Pasākums pie galdiņiem ar pašu žu pedagogu un skolēnu, kultūras,
valsti, aizdegsim logos svecītes un komanda”, „Bobsleja zvaigznājs”.
sarūpētu cienastu. Dažādas spēles sporta un sabiedrisko organizāciju
piedalīsimies valsts svētku pasā‣ 13.novembrī plkst.16.00 kon- un jautras izdarības tiks nodroši- pārstāvju apbalvošana. Koncertā
kumos!” aicina Siguldas novada Do- certzālē „Baltais flīģelis” Mākslu nātas! Ieejas maksa – 5 eiro. Galdi- piedalīsies jauktais koris „Atvars”
skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu ņu var rezervēt pa tālruni 26690301. un apvienība „Dzelzs Vilka jauno
mes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
‣ 16.novembrī plkst.20.30 Jāņu orķestris”. Ieeja – bez maksas.
Lāčplēša dienas un Latvijas Re- koncerts Latvijai.
‣ 14.novembrī plkst.18.00 Lat- Siguldas pagasta Kultūras namā
publikas proklamēšanas 96.gadadienas pasākumi Siguldas novadā. vijas gadadienai veltīts pasākums ieskandināsim Latvijas valsts
Lai patriotiskās izjūtas ikviena
‣ 11.novembrī plkst.16.00 Lāpu „Lidojums ar gaisa balonu” Mores svētkus kopā ar Siguldas pagasta sirdī ienāk ne tikai valsts svētku laigājiens no Allažu pamatskolas uz pagasta Tautas namā. Piedalās jaukto kori „Sigulda” un veidosim kā, bet arī ikdienā! Svinēsim LatviAllažu pagasta pārvaldi, kam sekos Mores pamatskolas deju kolektīvs kopīgu sveču gaismiņu latvju raks- jas dzimšanas dienu kopā!

Aicina uz pasākumiem
Siguldas pagasta Kultūras namā
Izstāde „Noskaņojumi”

6.novembrī plkst.19.00 tiks atklāta Gitas Šmites gleznu izstāde „Noskaņojumi”, kas būs skatāma līdz 28.novembrim darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Gleznas
veidotas eļļas tehnikā, un tajās redzami portreti, klusā
daba, cilvēki, kas attēloti kā interjera sastāvdaļa.

Koncerts
„Rudens dabā, sirdī un mūzikā”
9.novembrī plkst.14.00 notiks pūtēju orķestru koncerts „Rudens dabā, sirdī un mūzikā”, kurā piedalīsies
pūtēju orķestri no Salaspils, Birzgales, Inčukalna un Siguldas. Programmā – latviešu un ārzemju komponistu
mūzika. Ieejas maksa – 1 eiro.

Izrāde „Mēs un mūsu sieva”

20.novembrī plkst.19.00 Neatkarīgā teātra „Kabata”
komēdija divās daļās „Mēs un mūsu sieva”.

Kas notiek,
ja sievai ir
vīrs, otrs vīrs,
bērns un vēl
mīļākais?
Kolumba
cienīgi atklājumi, kaislību
ugunis, dzīvi
miroņi, neiedomājami sižeta pavērsieni, pašnāvības mēģinājumi,
divi ģībieni, gandrīz kautiņš uz līdzenas vietas un laimīgas (?) beigas.
Par Aīdas Ozoliņas spēlētās varones sirdi un vietu
viņas dzīvē cīnīsies latviešu komiķi Jānis Kirmuška un
Imants Vekmanis. Izrādes režisore – Indra Vaļeniece.
Biļešu iepriekšpārdošana uz teātra komēdiju divās daļās
notiek „Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv un
Siguldas pagasta Kultūras namā pie vadītājas.
Biļešu cena – no 4 līdz 7 eiro.
Terēzija Leimane

Latvijas dzimšanas
dienai veltīts
koncerts
13.novembrī plkst.16.00 Mākslu skola „Baltais Flīģelis” aicina
uz Latvijas valsts svētkiem veltītu koncertu, kurā skolas audzēkņi
piedāvās ieklausīties dažādu stilu
un raksturu priekšnesumos.
Siguldas jauniešu pūtēju orķestra
„Sudrabskaņa” uzstāšanās programmā ietverti vairāki patriotiski
skaņdarbi, to skaitā – latviešu pūtēju orķestru repertuārā iemīļotais
„Latviešu karavīru maršs” un Aivara
Krūmiņa aranžētais „Šeit ir Latvija”,
kā arī Dž.F.Suzas „Brīvības zvans”.
Siguldas jauniešu stīgu orķestris
kopā ar dziedātājiem priecēs klausītājus, atskaņojot iemīļotu latviešu
tautas dziesmu apdares. Koncerta
noskaņas veidošanā iesaistīsies
Mākslas nodaļa ar īpašu zāles noformējumu un Teātra nodaļas audzēkņi ar svinīgiem priekšnesumiem.
Valsts svētkiem tiks veltīta pašu
jaunāko Mākslas nodaļas audzēkņu
un Ministudijas dalībnieku darbu izstāde „Mana Latvija”.
Izstāžu telpā kopš Mākslu skolas
55 gadu jubilejas iespējams aplūkot arī Mākslas nodaļas pašreizējo
un bijušo pedagogu un absolventu
darbus.
Ikviens laipni gaidīts svētku koncertā. Ieeja – bez maksas.

Aktualitātes Siguldas
novada bibliotēkā
Sākoties rudens sezonai, Siguldas novada bibliotēkas apmeklētājiem
tiek piedāvāti jauni pasākumi. Reizi mēnesī lasītavā norisināsies sarunu
cikls „Pēcpusdienas sarunas”, kurā kopā ar apmeklētājiem tiks diskutēts
par dažādām praktiskām, kā arī filozofiskām tēmām. Pirmā tikšanās, kas
norisinājās 2.oktobrī, bija veltīta dzintara tēmai, savukārt otrā, kas notiks
13.novembrī plkst.16.00, būs veltīta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai. Arī
Bērnu literatūras nodaļa parūpējusies par pasākumu papildinājumu – divas reizes mēnesī otrdienās bērni aicināti apmeklēt Multenīšu pēcpusdienu.
Nākamā multiplikācijas filmu skatīšanās notiks 4.novembrī plkst.16.00. Savukārt izstāžu zālē līdz 7.novembrim iespējams apskatīt Turaidas muzejrezervāta ceļojošo izstādi „Viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā
18.–19.gadsimta mākslinieku skatījumā”.
Lasītāju ērtībai ieviests jauninājums Siguldas novada bibliotēkas grāmatu kataloga piekļuvei – tagad pieejama arī kataloga mobilā versija
(www.sigulda.biblioteka.lv). Bibliotēkas apmeklētājiem un arī pašiem bibliotekāriem katalogs būs ērti pieejams lietošanai neatkarīgi no atrašanās
vietas un laika, izmantojot dažādas mobilās ierīces – viedtālruņus un planšetdatorus.
Nemainīgi darbosies arī līdzšinējais grāmatu katalogs, kurā ikviens bibliotēkas apmeklētājs var atrast sev interesējošu grāmatu un rezervēt to,
tādējādi nodrošinoties, ka nevienam citam lasītājam grāmata līdzņemšanai
nebūs pieejama.
Ginta Spulle

Aicina pieteikties pārus, kas laulībā nodzīvojuši 50 gadu „Cerību spārni” piedāvā iegādāties
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties Siguldas novada iedzīvotājus – pārus, kas 2014.gadā atzīmē
Zelta kāzu jubileju.
„Novērtējot un cienot tos novadniekus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus, jau pagājušajā gadā sākām skaistu tradīciju,
reizi gadā pulcējot šos ģimenes cilvēkus kopā, lai godinātu viņu ģimenes saites. Lepojamies, ka mūsu novadā ir ģimenes,
kuras saticību, uzticību un paļāvību vienam pret otru prot saglabāt pusgadsimta garumā un māca to saviem bērniem
un mazbērniem, stiprinot mūsu novadu,” par pasākumu stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Plānots, ka laulāto pāru godināšanas pasākums notiks decembra sākumā. Pagājušajā gadā, godinot novadniekus,
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa bija sagatavojusi stāstus par katra pāra satikšanos, kāzām un atziņām, kas laulātajiem kopdzīvē palīdzējušas. Svinīgā pasākumā Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa pāriem pasniedza atjaunotas
laulību apliecības.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir 50 gadu, aicinām līdz 1.novembrim pieteikties Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
vai pa tālruni 67973300.

īpašas Ziemassvētku kartītes

Biedrība „Cerību spārni” uzņēmumiem un citiem interesentiem piedāvā iegādāties Ziemassvētku apsveikumu kartītes, kuras darinājuši
cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Ikviena kartīte ir oriģināls roku
darbs un darināta, izmantojot dažādas tehniskās iespējas.
Kartītes var pasūtīt līdz novembra beigām. Iegādājoties kartītes, ikviens
atbalstīs biedrības „Cerību spārni” labdarības projektu īstenošanu. Paraugus var apskatīt biedrībā „Cerību spārni” Skolas ielā 3, Siguldā. Pasūtīt var,
zvanot uz tālruni 26371923, 26419420 vai sūtot ziņu uz elektronisko pastu
ceribusparni@ceribusparni.lv.
Rudīte Priede
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SPORTS

No 1. līdz 30.novembrim Siguldas novada iedzīvotājus, sporta organizācijas un citas iestādes aicina pieteikt kandidatūras Siguldas novada „Sporta laureātam 2014”. Kandidātus iespējams izvirzīt vairākās nominācijās:
tēs darba grupa. Nominācijām
izvirzītās un apbalvojumu ieguvušās personas tiks aicinātas uz
Siguldas novada „Sporta laureāta 2014” pasākumu 12.decembrī
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā apbalvojuma saņemšanai.
Galvenais pamatojums nominācijas pretendenta izvērtēšanai ir
kritēriji, kas norādīti Siguldas novada „Sporta laureāta 2014” noli-

Siguldā pirmo reizi Latvijā notiks FIS
sacensības kalnu slēpošanā
Šogad jau septīto reizi Latvijas
Slēpošanas savienība (LSS) sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem rīkos Baltijas kausu kalnu
slēpošanā, taču ierastā viena posmā vietā, kas allaž noticis marta
vidū Suomutunturos (Somija), šajā
sezonā pirmo reizi ir paredzēti trīs

posmi, no kuriem viens notiks arī
Latvijā – Siguldas Olimpiskā centra
trasē. Latvijas posmam ir piešķirts
Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) statuss. Viens posms notiks Lietuvā, savukārt noslēdzošais
trešais posms paredzēts ierastajā
vietā Somijā.

11.oktobrī ar Siguldas pusmaratonu, ko atklāja Siguldas pilsētas vidusskolas 1.s sporta klases audzēkņi un bērnu skrējiens, tika noslēgta ceturtā
skriešanas seriāla „Skrien Latvija” sezona.
Vīriešu konkurencē pusmaratona distancē uzvarēja 2013.gada Siguldas pusmaratona uzvarētājs Renārs Roze (1.08:59). Otrajā vietā ierindojās Kristaps Bērziņš
(1.09:23), un tikai septiņas sekundes aiz Kristapa finišēja Jānis Višķeris (1.09:30).
kumā (publicēts www.sigulda.lv un Sieviešu konkurencē uzvarēja Anita Kažemaka (1.17:41), otrajā vietā Jeļena Ābele
(1.18:58), bet trešo vietu ieņēma Kitija Valtere (1.22:06).
www.siguldassports.lv.)
Aizpildītās anketas līdz 30.novem„Nike” 10,55 kilometru distancē uzvaru izcīnīja Jānis Girgensons (33:25) un Dibrim aicinām nodot Siguldas novada āna Jakubjaņeca (41:11), bet 5,27 kilometru tautas distancē Pauls Ārents (16:39)
pašvaldības Pakalpojumu centrā, Si- un Guna Ģērmane (20:06).
guldas pagasta, Mores pagasta un AlKopumā Siguldā pusmaratona distancē startēja 619 dalībnieki, kas projekta
lažu pagasta pārvaldē vai Siguldas „Skrien Latvija” sacensību sērijā ir otrais apmeklētākais skrējiens.
Sporta skolā.
Visi sacensību rezultāti apskatāmi mājaslapā www.siguldasmaratons.lv.
Uz tikšanos Siguldā 2015.gada 10.oktobrī!
Sacensības Siguldā plānotas
2015.gada februāra pirmajā pusē.
Tās norisināsies divas dienas Siguldas pilsētas trasē. Tāpat kā Lietuvā,
elite un U21 abas dienas sacentīsies slalomā, savukārt pārējām grupām būs jāspēkojas milzu slalomā.
Ar pārliecinošu uzvaru savu skatītāju priekšā trešo sezonu LBL 3.divīzijas
Tas būs vēsturisks notikums ne tikai sacensībās sākusi basketbola kluba „Sigulda” pieaugušo komanda. Sezonas
ar to, ka pirmo reizi Latvijā norisinā- atklāšanas spēlē 1.oktobrī uzveikta „ViA/Valmiera Glass-2” komanda.
sies Baltijas kausa posms, – pirmo
reizi Latvijā notiks arī kalnu slēpoDaudziem spēlētājiem šī bija debija BK „Sigulda” sastāvā – pirmo spēli
komandas krāsās LBL 3 turnīrā aizvadīja spēlējošais treneris Edmunds Tušanas sacensības FIS statusā.
Ivars Bācis kišs, Dinārs Ramats, Jorens Duļevskis, Jānis Šults un Raivo Lemiesis.
Savukārt 7.oktobrī siguldieši aizvadīja pirmo spēli viesos, kur ar rezultātu
100:99 dramatiskā cīņā uzveica Saulkrastu komandu. Diemžēl 24.oktobrī
mājas spēlē piedzīvots zaudējums Rūjienas komandai (64:80).

Siguldas basketbolisti sezonu sāk ar
divām uzvarām un vienu zaudējumu

Noslēdzies III Siguldas novada atklātais
čempionāts ātrajā šahā
Oktobra sākumā Siguldas Valsts ģimnāzijā notika III Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā, kuru organizēja Siguldas novada
pašvaldība sadarbībā ar šaha entuziastu Visvaldi Gercānu.
Šogad šajā popularitāti ieguvušajā šaha turnīrā piedalījās 95 dalībnieki no visas Latvijas, kā arī no
Krievijas un Igaunijas. Turnīra dalībnieku vecuma diapazons bija ļoti
plašs: jaunākais spēlētājs dzimis
2008.gadā, vecākais – 1932.gadā.

Spraigas spēles, kā jau ātrajā
šahā pienākas, risinājās abās sacensību dienās. Kopumā tika aizvadītas 11 spēļu kārtas. Par turnīra
uzvarētāju pārliecinoši kļuva Igors
Kovaļenko no Rīgas, kurš izcīnīja
10,5 punktus. 2.–5.vietas ieguvē-

jiem pēc 11 kārtām bija vienāds
punktu skaits – pa 8. Vietu sadalījumu izšķīra papildu kritēriji. Pēc tiem
2.vietā ierindojās rīdzinieks Artūrs
Neikšāns, 3.vietā – Ņikita Meškovs.
Labākie siguldieši: Ivars Jēkabsons – 37.vieta kopvērtējumā, Visvaldis Gercāns – 38.vieta kopvērtējumā, Jānis Birģelis – 54.vieta
kopvērtējumā.
Karīna Putniņa

Orientieristi tiekas „Siguldas rudenī”

Lielākā daļa Latvijas orientieristu 4.oktobrī ieradās Siguldā uz tradicionālajām sacensībām orientēšanās sportā „Siguldas rudens”, kas
notika jau 42.reizi. Labvēlīgie laika apstākļi un interesantais sacensību apvidus pulcēja vairāk nekā 380 dalībnieku.
Tradicionāli visi dalībnieki startē
vienlaikus, taču šoreiz, lai nenotiktu
drūzmēšanās pie kontrolpunktiem un
dabai nenodarītu postījumu, dalībnieki tika sadalīti trīs atsevišķos startos.
Arī šoreiz bija klāt šo sacensību
aizsācēji – Maruta un Māris Ansis

Mitrevici, kuri ar orientēšanās sportu
iepazīstināja savu jaunāko mazbērnu.
Kā katru gadu, sacensības ar raķetes
pistoles šāvienu atklāja galvenais
starta tiesnesis Māris Ansis Mitrevics.
Sarežģītais orientēšanās apvidus un
distanču plānojums no dalībniekiem

prasīja lielu koncentrēšanos un fizisko
piepūli. Pēc finiša sportistiem raisījās
interesantas sarunas par veiktajām
distancēm, ceļu variantu izvēlēm.
Visu grupu uzvarētājiem tika pasniegtas īpaši kaltas medaļas, ko
sarūpēja Siguldas novada pašvaldība. Pirmo vietu ieguvēji saņēma Latvijas kausa atbalstītāju sarūpētās
balvas. Rezultāti pieejami mājaslapā
www.ba2.lv.
Jānis Lazdāns

Siguldas komanda pirmās spē- 1.–2.vietu, neizšķirta vai zaudēlēs nospēlēja neizšķirti 2:2 ar juma gadījumā finālā jāspēlē par
Minusas volejbola skolas, Veru 3.–4.vietu.
(Igaunija) un Jelgavas komandām,
Uzvarot pirmos trīs setus un
pēc tam ar 3:1 tika uzvarēta Cēsu 4.setā laukumā laižot rezerviskomanda, un pēdējā spēlē pret tus, spēle pret Zvejniekciemu
Zvejniekciema komandu izšķīrās, tika uzvarēta ar 3:1. Tabulā pēc
kurā no fināliem siguldieši spēlēs: apļa spēlēm ar vienu punktu tika
uzvarot spēli, finālā jāspēlē par apsteigta Minusas VS un iegūta

Aizvadīts Siguldas starptautiskais
čempionāts badmintonā

Jau divpadsmito reizi Siguldā risinājās „Yonex atklātais starptautiskais
čempionāts badmintonā”, kas pulcēja Latvijas labākos badmintona spēlētājus, kā arī viesus no Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Par uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva siguldiete Jekaterina Romanova,
kura finālspēlē ar 2-1 pieveica igaunieti Kati-Krētu Marranu. Liāna Lenceviča
spēlē par 3.vietu piekāpās citai Igaunijas pārstāvei Salei-Līsai Tēsalu un ierindojās 4.vietā. Diānai Lencevičai, Līvai Pūkai un Amandai Azarovai attiecīgi
5., 7. un 8.vieta.
Vienspēlēs vīriešiem spēcīgajā konkurencē mūsu spēlētājiem Kristapam
Jānim Gulbim 9.vieta, Paulam Gureckim – 11.vieta, Didzim Gureckim – 13.vieta.
Dubultspēlēs visas trīs zelta medaļas aizceļoja uz Igauniju. Sieviešu dubultspēlēs J.Romanova un L.Lenceviča palika 4.vietā, dubultspēlēs vīriešiem
labākie K.J.Gulbis un Teodors Kerimovs – 7.vieta.
Ainārs Gureckis

Sacensības rudens krosā

Septembra beigās Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā notika Siguldas novada un uzaicināto skolu sacensības rudens krosā. Sacensībās piedalījās 244 Siguldas novada skolēni no visām skolām un ciemiņi no Garkalnes
Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas.

23.septembra Siguldas novada
skolu sacensību rudens krosā godalgoto vietu ieguvēji:
D grupa (2003.–2005.gadā dzimušie) – 700 metru distance:
1.vietā Dārta Auziņa (Siguldas
pilsētas vidusskola (SPV)), 2.vietā
2.vieta. Finālspēlē par 1.–2.vietu Līna Gaile (SPV), 3.vietā Rebeka
zaudējums Jelgavas komandai ar Dobulāne (Allažu pamatskola (Al0:4 siguldiešus ierindoja 2.vietā.
lažu psk.));
Siguldas novadu pārstāvēja
1.vietā Darels Dukurs (SPV),
komanda, kurā spēlēja Mārtiņš 2.vietā Ernests Burķītis (Siguldas
Auziņš, Dāvis Vēvers, Kristaps 1.pamatskola (1.psk.)), 3.vietā PēteLiepa, Ralfs Balodis, Sandijs Su- ris Kārlis Avotiņš (SPV).
hānovs, Gustavs Auziņš, Ralfs
C grupa (2001.–2002.gadā dzimuKnēža, Klāvs Vilde un Mārtiņš šie) – 700 metru distance:
Šatrovskis. Komandas labākā
1.vietā Estere Vīksne (SPV), 2.viespēlētāja balva tika piešķirta tā Kristīne Brunere (SPV), 3.vietā
Ralfam Balodim.
Liāna Lenceviča (Siguldas Valsts
Normunds Šulte ģimnāzija (SVĢ));

Siguldas zēnu komanda izcīna 2.vietu volejbola sacensībās
Septembra beigās Cēsīs notika „Cēsu kausa 2014” jaunatnes volejbola sacensības dažādās vecuma grupās. D1 vecuma grupā (2002.gadā
dzimušie un jaunāki) zēniem piedalījās arī Siguldas komanda.

7

Noskaidroti Siguldas
pusmaratona uzvarētāji

Iesaki sportistu nominācijā Siguldas
novada „Sporta laureāts 2014”
‣ „Mūža ieguldījums sportā”,
‣ „Sporta atbalstītājs”,
‣ „Aktīvākā sporta organizācija”,
‣ „Labākais sporta skolotājs”,
‣ „Labākais treneris”,
‣ „Labākā komanda”,
‣ „Labākā jaunā sportiste”,
‣ „Labākais jaunais sportists”,
‣ „Labākā sportiste”,
‣ „Labākais sportists”.
Izvirzītās kandidatūras un pamatojumu to nominēšanai izvēr-

2014.gada 28.oktobris

1.vietā Elvis Pētersons (1.psk.),
2.vietā Elvis Janelsītis (1.psk.), 3.vietā
Daniels Iļjins (SPV).
B grupa (1999.–2000.gadā dzimušie) – 1200 metru distance:
1.vietā Magda Cigle (SVĢ), 2.vietā
Aleksandra Bobrovska (Garkalnes vidusskola), 3.vietā Anda Bērze (Allažu
psk.);
1.vietā Pauls Daugulis (SVĢ), 2.vietā
Kristaps Bruneris (SVĢ), 3.vietā Daniels Vīksne (SVĢ).
A grupa (1995.–1998.gadā dzimušie) – 1200 metru distance:
1.vietā Jekaterina Romanova (SPV),
2.vietā Elīza Malceniece (SVĢ), 3.vietā
Egita Dzalde (SVĢ);
1.vietā Edgars Daugulis (SVĢ), 2.vietā Kristaps Zeila (SVĢ), 3.vietā Emīls
Šteins (SPV).
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KULTŪRA

Laiks un vieta

Pasākums

1.novembrī plkst.18.00
Siguldas novada Kultūras
centrā
2.novembrī plkst.19.30
koncertzālē „Baltais
flīģelis”
6.novembrī plkst.19.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā
8.novembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”

„Rudens deju virpulī” – dejo Siguldas novada Kultūras centra
senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis” un draugi. Ieejas
maksa – 2 eiro
„Daumants Kalniņš un džeza grupa”.
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro
Gitas Šmites gleznu izstādes „Noskaņojumi” atklāšana.
Ieeja – bez maksas

14.Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls –
labdarības koncerts „Karlam Fīlipam Emanuelam Baham –
300”. Īpašais piedāvājums Siguldas novada ID kartes
īpašniekiem – ieeja bez maksas
9.novembrī plkst.14.00
Pūtēju orķestru koncerts „Rudens dabā, sirdī un mūzikā”.
Siguldas pagasta Kultūras Piedalās pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”, „Birzgale”,
namā
„Salaspils”, Inčukalna novada pūtēju orķestris un Siguldas
pagasta pūtēju orķestris. Ieejas maksa – 1 eiro
9.novembrī plkst.14.30
Mārtiņdiena Turaidā – latviešu gadskārtu svētki – pirmais
Turaidas muzejrezervāts
ziemas gājiens čigānos, gaiļa zupas vārīšana, rudens velšu
izsole, latviešu tautas dziesmas un danči kopā ar Siguldas
folkloras kopu „Senleja”.
Dalības maksa – no 0,71 līdz 2,85 eiro
Siguldas Tautas teātra iestudējums „Mantojums. Arī tā”. Pēc
9.novembrī plkst.16.00
Siguldas novada Kultūras izrādes teātra vecmeistara Edgara Stučkas godināšana 85.
dzimšanas dienā. Ieejas maksa –3 eiro, Siguldas novada
centrā
ID kartes īpašniekiem – 2,50 eiro
10.novembrī plkst.19.00
Praktisko semināru cikls sadarbībā ar „Calendula”.
Siguldas pagasta Kultūras 3.nodarbība „Augu eļļas un sviesti – visdabiskākā ķermeņa
namā
kopšana”. Dalības maksa – 5 eiro
11.novembrī plkst.16.00
Lāpu gājiens no Allažu pamatskolas uz Allažu pagasta
Allažos
pārvaldi. Aptuveni plkst.16.30 plānota svinīgā daļa pie
Allažu pagasta pārvaldes
Latvijas karoga svinīgā maiņa un Lāpu gājiens no Siguldas
11.novembrī plkst.17.00
Jaunās pils dārza līdz Siguldas novada Kultūras centram, kur
Siguldā
plkst.17.30 kinozālē plānots demonstrēt filmas par mūsdienu
Lāčplēšiem – mūsu olimpiešiem – „Dukura mezgls”, „Bronzas
komanda”, „Bobsleja zvaigznājs”
13.novembrī plkst.10.00
Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā zinātniski praktiskā
Turaidas muzejrezervātā
konference. Dalība – bez maksas
13.novembrī plkst.16.00
Sarunu cikla „Pēcpusdienas sarunas” otrā tikšanās
Siguldas novada
„Ziemeļvalstu pasakas”, kas veltīta Ziemeļvalstu bibliotēku
bibliotēkā
nedēļai. Pie iedegtām svecēm notiks Hansa Kristiana
Andersena pasakas „Laumu kalns” priekšlasījums. Šoreiz
pasākums orientēts pieaugušo auditorijai
13.novembrī plkst.16.00
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu koncerts
koncertzālē „Baltais
Latvijai. Ieeja – bez maksas
flīģelis”
14.novembrī plkst.18.00
Latvijas gadadienai veltīts pasākums „Lidojums ar gaisa
Mores pagasta Tautas
balonu”. Piedalās Mores pamatskolas deju kolektīvs
namā
„Dzērvenīte” un ansamblis „Podziņas”, kā arī Mores pagasta
Tautas nama amatierkolektīvi. Ieeja – bez maksas
Deju kolektīva „Vizbulīte” koncerts.
14.novembrī plkst.19.00
Siguldas novada Kultūras Ieejas maksa – 2,50 eiro,
Siguldas novada ID kartes īpašniekiem – 2 eiro
centrā
15.novembrī plkst.18.00
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
Allažu pagasta Tautas
svinīgs pasākums un koncerts „Es godāju savu sētu!”.
namā
Piedalās Allažu pagasta iedzīvotāji un Allažu pagasta
Tautas nama pašdarbības kolektīvi. Ieeja – bez maksas
15.novembrī plkst.18.00
Raimonda Ozola jubilejas koncerts.
koncertzālē „Baltais
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro
flīģelis”
15.novembrī plkst.21.00
Balle kopā ar grupu „Bello Trio”. Piedalās Edijs Everss
Allažu pagasta Tautas
(saksofons, balss), Kaspars Gulbis (akordeons), Uģis
namā
Krūskops (sitamie instrumenti). Ieejas maksa – 5 eiro.
Galdiņu var rezervēt pa tālruni 26690301
16.novembrī plkst.20.30
Ieskandināsim Latvijas valsts svētkus kopā ar Siguldas
Siguldas pagasta Kultūras pagasta jaukto kori „Sigulda” un veidosim kopīgu sveču
namā
gaismiņu latvju rakstu zīmi. Plkst.21.00 balle kopā ar grupu
„Pēc pusnakts” Siguldas pagasta Kultūras namā. Galdiņus
lūgums rezervēt līdz 13.novembrim, zvanot uz tālruni
26112886. Ieejas maksa – 5 eiro
LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Goda
18.novembrī plkst.18.00
Siguldas novada Kultūras diena” – „Zeme. Mājas. Dzimtene. Latvija”. Titula „Siguldas
novada Goda novadnieks 2014” un nomināciju „Siguldas
centrā
novada Gada cilvēks 2014”, „Siguldas novada Gada uzņēmējs
2014” laureātu un Siguldas novada izglītības iestāžu
pedagogu un skolēnu, kultūras, sporta un sabiedrisko
organizāciju pārstāvju apbalvošana.
Ieeja – bez maksas
20.novembrī plkst.18.00
Sarunu cikls „Ceļojumu karuselis”. Tikšanās ar pasaules
Jūdažu Sabiedriskajā
apceļotāju Pēteri Strubergu „Dienvidamerikas odiseja”.
centrā
Ieejas maksa – 1,50 eiro
20.novembrī plkst.19.00
Neatkarīgā teātra viesizrāde – nepārspējama komēdija divās
Siguldas pagasta Kultūras daļās „Mēs un mūsu sieva”.
namā
Biļetes cena – 4 līdz 7 eiro
21.novembrī plkst.14.00
Stāstu pēcpusdiena pieaugušajiem
Allažu pagasta bibliotēkā
22.novembrī plkst.18.00
14.Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls – „Čella un
koncertzālē „Baltais
klavesīna burvība”. Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro
flīģelis”
24.novembrī plkst.19.00
Praktisko semināru cikls sadarbībā ar „Calendula”.
Siguldas pagasta Kultūras 4.nodarbība „Dabīgie krēmi – ādas lutināšanai”.
namā
Dalības maksa – 5 eiro
28.novembrī plkst.13.00
Jau ceturto gadu latviešu tēlniecības klasiķa Teodora
Allažu pamatskolā
Zaļkalna dzimtajos Allažos notiks Tēlniecības diena. Šoreiz
tās tēma – „Faktūra un tauste”.
Dalība pasākumā – bez maksas
30.novembrī plkst.14.00
Ā.Alunāna jautrības luga ar dziedāšanu un rotaļām „Seši
Allažu pagasta Tautas
mazi bundzinieki”, ko piedāvā Suntažu Kultūras nama
namā
amatierteātris „Sauja” (režisors Didzis Cauka).
Ieejas maksa – 2 eiro, bērniem un pensionāriem – 1 eiro

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 21.novembrī

PA S Ā K U M I
30.novembrī plkst.17.00
Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā
30.novembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”

SiguldasNovadaZiņas

SVEICAM

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics iedegs
pilsētas Ziemassvētku egli
„Laima Jansone. Sidrabs”.
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro

IZSTĀDES







Laiks un vieta

Pasākums

Līdz 10.novembrim Siguldas
novada Kultūras centrā

Solveigas Vasiļjevas izstāde „Mutācijas”

Līdz 27.novembrim Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pedagogu un
absolventu darbu izstāde „Pietura”

No 3. līdz 28.novembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Latvija. Nekad un nekur savā mūžā
tu vairs nedzirdēsi skaistāka vārda”. Lāčplēša dienai
un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts
grāmatu un preses izdevumu apkopojums

No 4. līdz 10.novembrim
Jūdažu bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Mārtiņdienu gaidot”

No 4. līdz 28.novembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Troļļu zemes stāsti”. Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļai veltīta grāmatu izstāde

Elvīra Reitere

No 4. līdz 29.novembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Izstāde „Ar centīga sējēja roku”. Vācbaltu rakstniekam
Aleksandram Johanam Stenderam – 270

90 gadi

No 4. līdz 29.novembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Sāc vingrot!”

No 6. līdz 14.novembrim
Allažu pagasta bibliotēkā

Lāčplēša dienai un LR proklamēšanas dienai veltītās
literatūras izstāde

No 6. līdz 26.novembrim
Jūdažu bibliotēkā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
„Pēc zemes, taisnības un gaismas”

No 6. līdz 28.novembrim
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Gitas Šmites gleznu izstāde „Noskaņojumi”

No 7. līdz 18.novembrim
Mores pagasta bibliotēkā

„Meklēt un atrast cilvēka sirds skaistumu, gatavību
ziedoties, visu piedot”.
Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135

No 10. līdz 16.novembrim
Bērnu literatūras nodaļā

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļai veltīti „Rītausmas
stundas” lasījumi „Troļļi Ziemeļos”

No 10. līdz 28.novembrim
Bērnu literatūras nodaļā

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīta tematiskā izstāde „Ar mīlestību mūsu Latvijai”

No 10. līdz 30.novembrim
„Baltajā Flīģelī”

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” jaunāko klašu
audzēkņu darbu izstāde „Mana Latvija”

No 10.novembra līdz
1.decembrim Allažu pagasta
bibliotēkā

Fotoizstāde „Veltījums medniekiem”

No 17. līdz 28.novembrim
Allažu pagasta bibliotēkā

Ziemeļvalstu (somu) literatūras izstāde

No 18. līdz 30.novembrim
Mores pagasta bibliotēkā

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīta
izstāde „Es mīlu tevi, Latvija”

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

1.novembrī plkst.11.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Basketbola veterānu līgas sacensības.
„Sigulda” – „Dakteri”

1.novembrī plkst.12.00 „Veižos”
Turaidā

Siguldas sezonas noslēguma sacensības
orientēšanās sportā

4.novembrī plkst.17.00 Allažu
Sporta kompleksā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
meitenēm, U16. „KB Bball Sigulda” – BJSS „Rīga/Rīdzene”

7.novembrī plkst.20.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē „Sigulda” – „Rīga/
Rīdzene/Turība-2”

8.novembrī plkst.10.00 Siguldas Smagatlētikas sacensības spiešanā guļus uz
1.pamatskolas sporta kompleksā atkārtojumu skaitu
13.novembrī plkst.12.00 Siguldas Siguldas novada un uzaicināto skolu sacensības
1.pamatskolas sporta kompleksā minifutbolā, D grupa
13.novembrī plkst.18.00 Siguldas „Siguldas apļi”, 1.ziemas posms
Sporta un aktīvās atpūtas centrā
15.novembrī plkst.10.00 Siguldas „Siguldas spieķis VI”, sacensības loka šaušanā
1.pamatskolas sporta kompleksā
21.novembrī plkst.20.00 Siguldas Latvijas Basketbola līga 3. „Sigulda” – „Saulkrasti”
Sporta skolā
22.novembrī plkst.11.00 Siguldas Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
Sporta skolā
zēniem, U14. Siguldas Sporta skola – BJSS „Rīga”
22.novembrī plkst.19.00 Siguldas Latvijas Basketbola veterānu līgas sacensības.
Sporta skolā
„Sigulda” – „Zemgale”
22.novembrī plkst.10.00 Siguldas Latvijas Apvienotā badmintona līga 6, 2.kārta.
1.pamatskolas sporta kompleksā Pirmā diena
23.novembrī plkst.10.00 Siguldas Latvijas Apvienotā badmintona līga 6, 2.kārta.
1.pamatskolas sporta kompleksā Otrā diena
23.novembrī plkst.11.00 Siguldas Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
Sporta skolā
zēniem, U16. Siguldas Sporta skola – „Gulbene”
27.novembrī plkst.11.00 Siguldas Siguldas novada sacensības „Oranžā bumba”,
Sporta skolā
D grupa
27.novembrī plkst.16.00 Siguldas Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
Sporta skolā
zēniem, U14. Siguldas Sporta skola – „Rīga/Jugla”
28.novembrī plkst.20.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Basketbola līga 3. „Sigulda” –
BK „Bruņinieks”

29.novembrī plkst.11.00 Allažu
Sporta kompleksā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
meitenēm, U16. Spēlē „KB Bball Sigulda” –
BJSS „Rīga/TTP 2”

Siguldas novada
pašvaldība sveic
oktobra apaļo
jubileju gaviļniekus!

95 gadi



Jadviga Katkovska
Broņislava Uzuleņa

85 gadi

Daina Paikova
Rasma Rozentāle



80 gadi

Milda Bārda
Vera Kade
Leons Pētersons
Ausma Skripa
Zigrīda Šīrante
Dzidra Šmite
Valentīna Šuļga
Arvīds Upītis
Leopolds Vuškāns







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā septembrī
Reģistrēti
33 jaundzimušie –
20 meitenes un 13 zēni.
Bērniem doti vārdi: Adrija,
Kate, Elīna, Emīlija, Berta,
Katrīna Dārta, Estere,
Amanda, Samanta, Darja,
Vendija, Marta, Elīza,
Lelde, Kristiāna,
Amēlija, Aleksa, Līva,
Madara Kristela,
Justīne Anna, Arno, Miks,
Emīls, Martins, Kaspars,
Jēkabs, Pauls, Raiens
Domeniks,
Viljams, Ričards,
Edvards, Ralfs, Marks.



Reģistrētas 25 laulības,
no tām četras baznīcā.

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 pārvalde.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

