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Sporta attīstība Siguldas novadā
Sporta attīstība Siguldas novadā tiek virzīta atbilstoši Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības
stratēģijai 2012.–2017.gadam. Stratēģija tika izstrādāta 2011.gadā, iesaistot plašu sabiedrības loku – sporta
biedrības, skolas un citus interesentus, un 2012.gada 9.martā apstiprināta ar Siguldas novada Domes lēmumu.
Par pamatu Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijai kalpoja „Siguldas novada Attīstības programma
2011.–2017.gadam”, kuras ietvaros sporta attīstība Siguldas novadā ir noteikta kā viena no prioritārajām jomām. Stratēģijas izstrādes mērķis bija apkopot ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos aspektus Siguldas
novada Attīstības programmā, raksturot esošo situāciju sporta nozarē Siguldas novadā, noteikt prioritātes,
attīstības mērķus, uzdevumus un turpmākās rīcības sporta nozares attīstībai Siguldas novadā.
Pamatojoties uz noteiktajām
prioritātēm, sporta attīstībai tiek
izvirzīti trīs mērķi – attīstīta sporta
un aktīvās atpūtas infrastruktūra;
attīstīts Siguldas novada bērnu un
jauniešu sports; sporta aktivitāšu
daudzveidības un kvalitātes paaugstināšana, kuru sasniegšanai tiek
noteikti trīs galvenie uzdevumi ar
kopumā 19 apakšuzdevumiem un
60 plānotām rīcībām. Ar Siguldas
novada Sporta un aktīvās atpūtas
attīstības stratēģiju 2012.–2017.gadam var iepazīties www.sigulda.lv un
www.siguldassports.lv.
Kopumā pašvaldības ﬁnansējums sporta nozarei 2011.gadā bija
Ls 247 958 (bez valsts mērķdotācijām Siguldas Sporta skolai), kas
sastādīja 2,19% no kopējā Siguldas
novada pašvaldības budžeta. 2012.
gada dati tiks precizēti gada beigās,
bet plānotais ﬁnansējums kopā sastāda Ls 466 673, no kuriem pašvaldības ﬁnansējums ir Ls 436 850. Šis

ﬁnansējums ietver sporta pasākumu organizēšanas izdevumus, ﬁnansējumu, ko piešķir ar Sporta komitejas lēmumu, kā arī Sporta pārvaldes
un Sporta skolas izdevumus (bez
valsts mērķdotācijām pedagogu
algām), Allažu sporta centra izdevumus un pašvaldības investīcijas
infrastruktūrā, no kurām lielākās
ir 1.pamatskolas sporta laukuma
būvniecības izmaksas. Vēl papildus
pašvaldības investīcijām sporta
infrastruktūrā ar pašvaldības līdzﬁnansējumu tiek īstenoti vairāki ar
sporta infrastruktūru saistīti projekti.

Infrastruktūras
sakārtošana
Katru gadu Siguldas novada
pašvaldības budžetā tiek paredzēti
ﬁnanšu līdzekļi sporta infrastruktūras pilnveidošanai. 2010.gadā lielā-

Aicina dāvināt
ideju Domei!
Siguldas novada pašvaldība jau trešo gadu aicina novadniekus iesaistīties
akcijā „Dāvini ideju Domei”, kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs var iesniegt
savu ideju vai ierosinājumu par to, kā
saimniekot lietderīgāk un kā ar mazākiem ﬁnanšu līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu visu novadnieku labā.
Idejas dāvināšanu Domei kā tradīciju
ieviesa Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, kurš atzīst, ka
daudzi novadnieku ieteikumi jau īstenoti iepriekšējos gados, tāpēc aizsāktā tradīcija jāturpina: „Mēs, Siguldas
novada iedzīvotāji, esam līdzatbildīgi
par mūsu novada labklājību, tāpēc
sniedziet idejas un ierosinājumus, lai
tie kļūtu par jūsu pienesumu mūsu visu

kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai.
Strādājot kopā un virzoties uz vienu
mērķi, mēs varam paveikt daudz – to
pierāda iepriekšējo gadu ideju realizācija. Šī ir iespēja ikvienam piedalīties
pašvaldības darbā un norādīt uz tām
lietām, kas, iespējams, palikušas nepamanītas.”
Izteikt ierosinājumus var ikviens
novada iedzīvotājs un uzņēmējs,
līdz 31.oktobrim aizpildot anketas
Siguldas novada pašvaldībā, Pakalpojumu centrā, Siguldas pagasta
pārvaldē, Mores pagasta pārvaldē,
Allažu pagasta pārvaldē vai aizpildot anketu pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv.
Paldies par uzticēšanos!

ŠOREIZ LASIET

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas, laukuma
un Laimas pulksteņa atklāšana
2.lpp.

kā investīcija sporta infrastruktūras
sakārtošanā bija Siguldas pilsētas
stadiona skrejceļu un futbola laukuma segumu renovācija, kas sastādīja Ls 38 000, kā arī tika iegādāta
zeme pie Siguldas 1.pamatskolas,
P.Brieža ielā 103A, ar mērķi izveidot
sporta laukumu. Pirkuma summa –
Ls 29 500.
2011.gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumam, izveidots pludmales volejbola laukums
Peltēs, labiekārtots Depo sporta
laukums, renovēta Siguldas Valsts
ģimnāzijas sporta zāles grīda un
nomainīta apgaismojuma armatūra,
veikta Siguldas pilsētas vidusskolas sporta angāra apgaismojuma
armatūras nomaiņa, izremontētas
ģērbtuves un izstrādāta Siguldas
sporta kompleksa koncepcija un
biznesa plāns.
2012.gadā ir uzsākta Siguldas
1.pamatskolas sporta laukuma

Ja valdība neradīs iespēju atbalstīt Siguldas sporta
kompleksa būvniecību, pašvaldība to nākotnē mēģinās
realizēt pati, piesaistot ﬁnanšu līdzekļus no Eiropas
Savienības fondiem.
būvniecība, kuru plānots pabeigt
līdz 2013.gada 1.jūlijam, izveidots
āra trenažieru laukums Raiņa parkā, LEADER projekta ietvaros renovētas skeitrampas. Šajā gadā
ir uzsākts Siguldas Sporta skolas
fasādes remonts un siltināšana, kā
arī darbs pie Laurenču āra aktīvās
atpūtas kompleksa izveides, kas
tiek īstenots Latvijas – Igaunijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas projekta „Piemērotas
vides izveide Veru (Igaunija), Siguldā (Latvija), Sanktpēterburgā (Krievija) tūrisma attīstībai” ietvaros.
Projekta aktivitātes Siguldā paredz
izveidot distanču slēpošanas trasi
ar mākslīgās saldēšanas iekārtu.
2013.gadā plānots pabeigt iesāktos darbus Siguldas 1.pamatskolas
sporta laukuma un Laurenču āra
aktīvās atpūtas kompleksa izveidei,
bet ir vēl daudzas citas lietas, kas
ir iezīmētas Sporta stratēģijā un
kuru realizācija ir jāvirza, tai skaitā
Siguldas Sporta kompleksa būvniecības projekts.

Ar Lauku atbalsta dienestu tiks
īstenots projekts, kas paredz izveidot aktīvās atpūtas laukumu Morē.

Sporta kompleksa
projekts
Viens no plānotajiem pašvaldības
investīciju projektiem, piesaistot ﬁnansējumu, ir multifunkcionāla sporta kompleksa būvniecība ar baseinu,
skrejceliņiem, smagatlētikas un ﬁtnesa sektoru, sporta spēļu zāli, kuru
var sadalīt divās daļās, radot iespēju
pilnveidot unikālās sportiskās aktivitātes novadā un papildinot jau esošās sportiskās aktivitātes.
Projekta virzībai 2011.gadā Siguldas novada pašvaldība izstrādāja Siguldas sporta kompleksa koncepciju
un biznesa plānu, kas tika iesniegts
Latvijas Olimpiskajai komitejai un
tālāk Izglītības un zinātnes ministrijai ﬁnansējuma pieprasījumam.
Turpinājums 6.lpp. 

DĀVINI IDEJU DOMEI
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina novada iedzīvotājus palīdzēt ar labu
padomu – sniegt idejas un ierosinājumus par to, kā racionālāk un lietderīgāk izmantot pašvaldības
budžetu, izteikt viedokļus, kā veidot novada iedzīvotāju ikdienu labāku.
Jūsu ierosinājums

Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Ierosinājumus līdz 31.oktobrim lūdzam iesniegt: Siguldas novada pašvaldībā (Pils iela 16),
Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2. stāvs), Mores
pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More) vai Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži).
Paldies par uzticēšanos!
Atklāts uzņēmējdarbības
atbalsta punkts 3.lpp.

Skolēnu nodarbinātības
projekts guvis atsaucību

4.lpp.

Amatierkolektīvu un citu nodarbību
graﬁks Siguldas novadā
5.lpp.

2 AKTUALITĀTES

Siguldas Novada Ziņas

2012.gada 27.septembris

Aicina ieteikt novadniekus apbalvojumam Notiek gājēju/veloceliņa sakārtošanas
„Siguldas novada Gada cilvēks 2012” darbi Blaumaņa un P.Brieža ielā
No 1. līdz 26.oktobrim aicinām Siguldas novada iedzīvotājus ieteikt
novadniekus nominācijai „Siguldas novada Gada cilvēks 2012”. Par sasniegumiem 2012.gadā var izvirzīt Siguldas novada iedzīvotājus vairākās nominācijās:
• Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;
• Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā;
• Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā;
• Par ieguldījumu novada tūrisma nozares attīstībā;
• Par ieguldījumu labdarībā;
• Par ieguldījumu Siguldas novada attīstībā;
• Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;
• Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad novadniekus nominācijām izvirzīs paši Siguldas
novada iedzīvotāji. Izvirzītās
kandidatūras un pamatojumus
to nominēšanai izvērtēs Siguldas
novada pašvaldības Apbalvojumu
komisija, bet nomināciju ieguvējus apstiprinās Siguldas novada
Domes deputāti.
Saskaņā ar konkursa nolikumu
apbalvojumu nevar saņemt tās
personas, kuras ir saņēmušas apbalvojumu „Siguldas novada Gada
cilvēks 2011”.

„Aicinu novadniekus nebūt kūtriem – iesakiet un novērtējiet savus
līdzcilvēkus, nominējiet viņus apbalvojuma saņemšanai, jo kurš gan
cits, ja ne mēs – Siguldas novada
iedzīvotāji – ikdienā sastopamies
ar īsteniem sava novada patriotiem, sava darba profesionāļiem un
līdzcilvēkiem, kas nesavtīgi palīdz
mūsu cilvēkiem,” izvirzīt novadniekus apbalvojumam aicina Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics, norādot, ka īpaši svarīgs
nominācijas piešķiršanai būs norādītais pamatojums par personas

sasniegumiem 2012.gadā. Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinātas uz
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas svinīgo pasākumu. Šajā
pasākumā godinās ne tikai Gada cilvēkus dažādās nominācijās, bet arī
apbalvos novadniekus par sasniegumiem kultūrā, izglītībā un sportā,
kā arī godinās Gada uzņēmējus vairākās nominācijās: lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs,
kura uzņēmējdarbība reģistrēta
Siguldas novadā, lielākais apgrozījums iepriekšējā gadā uzņēmumam,
kura juridiskā adrese ir Siguldas novadā, straujāk augošais uzņēmums
Siguldas novadā, lielākais investētājs nekustamajā īpašumā uzņēmējdarbības veikšanai Siguldas novadā, Gada jaunais Siguldas novadā
reģistrētais uzņēmums, Gada amatnieks, Gada mājražotājs, inovatīvu
produktu attīstītājs, kā arī citās.
Pieteikuma anketas no 1.oktobra
būs pieejamas Siguldas novada
pašvaldības iestādēs un interneta
vietnē www.sigulda.lv.

Ekspertu grupas sēde par latvāņa izplatības ierobežojumiem
Siguldas pagasta kultūras namā 9.oktobrī plkst.12.00 notiks ekspertu grupas sēde par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu Siguldas novadā. Piedalīties aicināts ikviens interesents,
kuram aktuāla šī tēma.
Sīkāku informāciju iespējams saņemt pie Inetas Eriksones (tālr.67800955, 26341991).

Drīzumā noslēgsies pirmās kārtas
gājēju/veloceliņa izbūve Blaumaņa ielas posmā no Dārza ielas līdz P.Brieža
ielai. Darbus veic SIA „Kvinta BCL”,
un šobrīd notiek būvdarbi krustojumā
no Viestura ielas līdz P.Brieža ielai.
Būvdarbus plānots pabeigt oktobrī.
II kārta paredz inženiertehnisko tīklu
izbūvi Blaumaņa ielas posmā starp
Viestura un P.Brieža ielu, ieskaitot
grāvju aizbēršanu un apzaļumošanas
darbus, savukārt būvdarbu III kārta
paredz celiņa izbūvi no P.Brieža ielas
līdz Vidzemes šosejai, par ko Siguldas
novada pašvaldība lems, ņemot vērā
ﬁnanšu līdzekļu pieejamību turpmākajos gados.
Ir uzsākti sagatavošanas darbi arī
I kārtas gājēju celiņa izbūvei P.Brieža
ielas posmā no Jaunatnes līdz Nītaures ielai. SIA „Lattelecom” un SIA „Saltavots” jau šobrīd izbūvē un rekonstruē

inženiertīklus zem zemes, lai veloceliņa izbūve netiktu traucēta. Celiņš būs
2,1 metru plats, un pie labvēlīgiem
laika apstākļiem bruģis tiks ieklāts
līdz gada beigām, bet labiekārtošanas darbi turpināsies pavasarī, stāsta
būvinženieris Aldis Ermansons. Zaļās
zonas un apgaismojuma atjaunošana
paredzēta visā veloceliņa un inženiertīklu izbūves zonā. Tiks uzstādīti arī
atpūtas soliņi un atkritumu urnas.
Abi minētie celiņi tiks izklāti ar betona bezfāzu bruģakmeni, kā arī tiks
atjaunotas ceļa zīmes un horizontālie
ceļa apzīmējumi, uzstādītas gājēju
drošības barjeras krustojuma zonā.
P.Brieža ielas iedzīvotājiem būvdarbu laikā būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi īpašumu piekļuvei, par kuriem
informācija būs atrodama Siguldas
novada pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Administratīvās kapacitātes paaugstināšana
Siguldas novada pašvaldībā
Siguldas novada
pašvaldība Valsts
reģionālās
attīstības aģentūrā 2010.gada 5.novembrī parakstīja vienošanos par
Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Siguldas novada
pašvaldībā” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/038/013) īstenošanu.
Projekta laikā tiek paaugstināta
Siguldas novada pašvaldības ad-

ministratīvā kapacitāte, sekmējot
publiskās pārvaldes darbību. Šobrīd
projekta ietvaros Siguldas novada
pašvaldībā strādā vecākais datortīklu administrators.
Kopējās projekta izmaksas ir
Ls 21 000, kurus 100% apmērā sedz
Eiropas Sociālais fonds (ESF).

Atklāta Siguldas dzelzceļa stacijas ēka, laukums un Laimas
pulkstenis, turpinās teritorijas sakārtošana

Jauna satikšanās vieta
Stacijas laukumā izvietotais Laimas
pulkstenis izgatavots no nerūsējoša tērauda, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.
Tam ir apgrieztas piramīdas forma, tādējādi augšdaļa ir platāka, bet apakšdaļa
trīs reizes šaurāka. Pulksteņa plaknes ir
vērstas pret visām četrām debess pusēm.
Ņemot vērā speciﬁsko dizainu, pulkstenim ir nopietna konstrukcija – aptuveni
2 m³ liels pamats, kas iebetonēts gandrīz
divu metru dziļumā. Laimas pulkstenim
Siguldā ir iekšējais LED diožu apgaismojums, kas ievērojami ekonomē elektroenerģiju. Katrai pulksteņa ciparnīcai ir
Šveices ražojuma pulksteņa mehānisms,
ko vada viens vadības bloks, kas atrodas
ārpus pulksteņa, lai tā pieregulēšanu var
veikt no attāluma. Tāpat arī elektropadeve un automātika neatrodas pulkstenī,
bet ārpus tā, ērtākām apkopēm. Pulksteņa autors ir Latvijas dizainers Arvis
Sproģis.
Ieejot dzelzceļa stacijas ēkā no laukuma puses, labajā pusē izvietota dzelzceļa biļešu kase, bet kreisajā – oktobrī
darbu uzsāks autoostas biļešu kase, jo

uz stacijas telpām pārcelsies autoosta.
Lūdzam sekot līdzi informācijai Siguldas
novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.
Stacijas uzgaidāmajā telpā izvietoti interaktīvie displeji, kas informē par
transporta kustības laikiem un maršrutiem.

Pašvaldības
struktūrvienībām
plašākas telpas
Turpmāk tūristu ērtībām labajā stacijas korpusā atradīsies 70 kvadrātmetru
plašas telpas, kurās sadarbībā ar arhitektūras un dizaina studijas „Sampling”
ekspertiem radīts atraktīvs un mūsdienīgs interjers.
Ņemot vērā Siguldas un apkārtnes
tūrisma tradīcijas, kā arī aktīvo pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” iesaistīšanos tūrisma
piedāvājuma attīstībā un popularizēšanā, vienuviet tiks izvietots arī „Gaujas
nacionālā parka tūrisma klastera birojs”,
lai sekmīgi izmantotu piesaistītos ES
ﬁnanšu līdzekļus un sasniegtu Gaujas

operas iestudējumiem, teātra izrādēm
un citām norisēm visā Latvijā, kā arī uz
kultūras nama pasākumiem.
Kases darba laiki:
• otrdienās, trešdienās, piektdienās no
plkst.10.00 līdz 19.00,
• ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00,
• sestdienās, svētdienās no plkst.12.00
līdz 15.00,
• pirmdienās – slēgts,
• kase ir atvērta arī stundu pirms
pasākumiem.

Nepilnu mēnesi arī Pašvaldības policija atrodas stacijas ēkā, Ausekļa ielā 6,
Siguldā (ieeja no galerijas „Tornis” puses).
Kā atzīst Siguldas novada Pašvaldības
policijas priekšnieks Māris Garjānis, līdz
ar policijas atrašanos jaunajās telpās
uzlabosies ar likumu noteikto sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu
kvalitāte. Papildus mūsdienīgām biroja
telpām Pašvaldības policija tagad ir nodrošināta ar divām aizturēto personu pagaidu turēšanas telpām, kurās personas
drīkst turēt līdz četrām stundām no faktiskās aizturēšanas vai atskurbšanas brīža. Tāpat arī Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai ārkārtas situācijās ir
izbūvēta šaujamieroču glabāšanas telpa.

FOTO: Alberts Linarts

1.septembrī ar emocionālu pasākumu tika atklāta Siguldas renovētā nacionālā parka attīstības stratēģijā nodzelzceļa stacijas ēka, laukums un Laimas pulkstenis, ko kā balvu kopā ar teiktos mērķus.
Līdz ar Tūrisma informācijas centra
titulu „Mīlestības pilsēta” Sigulda ieguva pirms diviem gadiem AS „Laima”
atrašanās
vietas maiņu no 1.septembra
akcijā. „Siguldas novada pašvaldība divu gadu garumā ir gatavojusi īpašu
vietu, kur atklāt Laimas pulksteni. Atklājot dzelzceļa stacijas ēku un lauku- „Biļešu Paradīzes” un „Biļešu Servisa” bimu, kuru rekonstrukcijā esam ieguldījuši vairāk nekā 1,2 miljonus latu, esam ļešu kases Siguldā ir pieejamas pilsētas
kultūras namā (Pils ielā 10). Kasē iespēradījuši Latvijā unikālu satikšanās vietu,” stāsta Siguldas novada Domes
jams iegādāties biļetes uz koncertiem,
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

1.septembrī atklātā Siguldas dzelzceļa stacijas ēka, laukums un Laimas pulkstenis.

Būvniecība turpināsies
arī oktobrī
Šobrīd notiek stacijas laukuma rekonstrukcijas II kārtas darbu izpilde –
tiek pabeigta autoostas teritorijas izbūve stacijas laukuma kreisajā pusē, kā
arī piebraucamo ceļu izveide autobusu
apļveida kustībai. Drīzumā tiks izveidotas arī autostāvvietas dzelzceļa stacijas
perona tuvumā, no kurām ērti būs aiziet
līdz kultūras un mākslas telpai „Siguldas
Tornis”, stāsta Siguldas novada pašvaldības būvinženieris Aldis Ermansons.
Plānots, ka būvdarbus noslēgs oktobrī.
Savukārt rekonstrukcijas III kārta
paredz labiekārtošanas darbu veikšanu
uz dzelzceļa perona, kur VAS „Latvijas dzelzceļš” veiks sliežu ceļu pārbūvi, tos pielāgojot jaunajiem vilcieniem.
31.augustā Siguldas novada Būvvalde

ir apstiprinājusi SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” izstrādāto tehnisko projektu
„Paaugstināto peronu (550 mm) izbūve
dzelzceļa stacijā „Sigulda””, kas nozīmē – drīzumā sāksies peronu pārbūve.
Pēc perona rekonstrukcijas Siguldas
dzelzceļa stacija būs vienīgā Latvijā,
kurā veikta šāda pārbūve. Plānots, ka
šos pārbūves darbus varētu paveikt līdz
2012.gada beigām.
Turpmākajos gados plānota arī teritorijas, kas atrodas pie Siguldas dzelzceļa
stacijas laukuma, attīstīšana.
Atgādinām, ka Siguldas novada pašvaldības pakalpojumus, piemēram, deklarēties Siguldas novadā, samaksāt nodokļus, saņemt izziņas un iesniegt
iesniegumus, kā arī citus dokumentus,
joprojām var Siguldas novada Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3.
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Siguldā atklāts Uzņēmējdarbības atbalsta punkts Tiks uzsākta sporta un aktīvās
atpūtas centra „Laurenči”
būvniecība

12.septembrī Siguldas pilsētas
kultūras namā atklāts Siguldas
novada pašvaldības izveidotais
un Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
„Pārtikas mājražošanas pārrobežu
sadarbības tīkla attīstības veicināšana lauku teritorijās” atbalstītais
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts.
„Attīstīta uzņēmējdarbība ir nozīmīga visiem Siguldas novada iedzīvotājiem, jo tas nozīmē, ka novadniekiem
ir darbavietas un novads kopumā
attīstītās. Ceru, ka Uzņēmējdarbības atbalsta punkts būs vēl viens
atbalsts novada uzņēmējdarbības

veicināšanai,” par ieguvumiem stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
„Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkts būs līdzeklis, kā
radīt piemērotus apstākļus dažādu
nozaru uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus un iegūt aktuālu informāciju, kā arī atbalsts tiem, kuri tikai
vēlas uzsākt savas uzņēmējdarbības
gaitas,” uzsver vadītājs Kristaps
Turauskis.
Atbalsta punktā novadnieki varēs saņemt informāciju par Eiropas
Savienības atbalsta instrumentiem, uzņēmējdarbības formām,

pašvaldības atbalsta mehānismiem un citiem jautājumiem, kas
aktuāli gan jauniem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem. Uzņēmējdarbības atbalsta punktā tiks izveiSiguldas novada pašvaldības Atdota Siguldas novada uzņēmēju tīstības pārvalde informē, ka Siguldatubāze, apzinot darbības jomas, das novada pašvaldība sadarbībā ar
lai operatīvi varētu informēt uzņē- Viru pašvaldību Igaunijā un Sanktmējus par aktualitātēm un iespēju pēterburgas valdības Fizkultūras
saņemt ES atbalstu.
un sporta komiteju šā gada aprīlī ir
Siguldas novada Uzņēmējdarbības uzsākusi kopīga projekta ELRI-112
atbalsta punkts apmeklētājiem at- „Tūrismam piemērotas vides izveidovērts pirmdienās un ceturtdienās no šana Viru (Igaunija), Siguldas (Latplkst.8.00 līdz 18.00. Papildus infor- vija), Sanktpēterburgas (Krievija)
mācija pa tālruni 29443257 vai e-pas- pārrobežu reģionos” (SVS SCTIVETOUR) īstenošanu Igaunijas – Latvitu kristaps.turauskis@sigulda.lv.
jas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros.
Kopējā
projekta
attiecināmo izmaksu summa sastāda
zona, lai norobežotu bērnu aktivitā- EUR 1 700 000, no kuras 90% sedz
tes no ielas braucamās daļas. Bruģē- Igaunijas – Latvijas – Krievijas
tie celiņi veidoti apļveida kustībā, lai
pārrobežu sadarbības programma.
pa tiem varētu pārvietoties ar dažā- Paredzētais projekta īstenošanas
ilgums ir 26 mēneši.
diem braucamrīkiem, savukārt celiņu
Projekta mērķis ir veicināt aktīvo
malās uzstādīti trīs atpūtas soliņi un
un sporta tūrismu. Projekta ietvadivas atkritumu urnas.
Labiekārtošanas darbi vēl nav pa- ros Siguldā tiks uzbūvēta Laurenču
beigti, tie turpināsies pavasarī.

Izveidots bērnu rotaļu laukums Institūta ielā 3
Bērnu rotaļu laukums Institūta
ielā 3, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, tika izbūvēts par Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
un kopējā projekta īstenošana izmaksājusi vairāk nekā 11 tūkstošus latu.
Laukums ir 300 kvadrātmetru
plašs, un tajā izvietoti rotaļu elementi, kas paredzēti bērniem no viena līdz

12 gadu vecumam. Vismazākie varēs
rotaļāties smilšu kastē ar skaitīkļiem
un dekoratīvo tārpiņu, bet lielākie –
izmantot rotaļu komplektu ar slīdkalniņu un vingrošanas elementus.
Rotaļu laukums sadalīts divās daļās – vienā izvietots smilšu laukums
ar rotaļu elementiem, bet otrā zonā
pavasarī tiks izveidota apstādījumu

Noslēgsies bērnu rotaļu laukuma
Jaunatnes ielā 1a labiekārtošana
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa informē, ka Lauku attīstības
programmas
2007.–2013.gadam

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros

Siguldas novada pašvaldība īsteno
projektu „Bērnu rotaļu un atpūtas
laukuma izveidošana Siguldā, Jaunatnes ielā 1a” (projekta Nr.1104-LL01-L413101-000001).
Projekta attiecināmo izmaksu
summa sastāda Ls 14 000, no kuras Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) sedz 90%.
Drīzumā tiks pabeigti labiekārtošanas darbi bērnu spēļu un atpūtas
laukumā Jaunatnes ielā 1a. Laukumā ir uzstādīti rotaļu rīki bērniem
vecumā no četriem gadiem.

Paziņojums par Siguldas novada Domes 29.08.2012. lēmumu
„Par Siguldas novada Teritorijas
plānojuma un Vides pārskata
apstiprināšanu” (protokols Nr.15, §1)
Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu un 25.panta pirmo daļu,
06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu, Vides valsts
pārraudzības biroja Atzinumu
Nr.21 no 14.08.2012. un Siguldas
novada Domes Attīstības un tūrisma komitejas 2012.gada 22.augusta lēmumu (prot. Nr.13, §2), Dome
nolemj:

1. Apstiprināt Siguldas novada Teritorijas plānojumu 2012.–2024.
gadam un Vides pārskatu.
2. Apstiprināt Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta saistošos noteikumus Nr.21 „Siguldas novada Teritorijas plānojuma
2012.–2024.gadam Graﬁskā daļa
un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.
3. Siguldas novada Domes Attīstības pārvaldei nodrošināt Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam publisku
pieejamību.

4. Ar Teritorijas plānojumu, Vides
pārskatu, Atzinumu par vides
pārskatu, informatīvo ziņojumu
un informāciju par termiņiem
monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties darba laikā
Siguldas novada pašvaldības
telpās, Zinātnes ielā 7, Siguldā,
Siguldas novadā, un internetā
www.sigulda.lv.
Izstrādātājs: SIA „Metrum” (Rīgas centrālais birojs, Elizabetes iela
20, Rīga, LV-1050, tālr.67609020,
www.metrum.lv) un Siguldas novada pašvaldība.

distanču slēpošanas trase ar asfaltētu segumu 1,4 km garumā, kā
arī servisa māja. Viru tiks sakārtoti
vairāki sporta laukumi, renovēta
slēpošanas trase un uzbūvēts atpūtas centrs. Savukārt Sanktpēterburgā tiks uzbūvētas vairākas servisa
mājiņas pie esošajām slēpošanas
trasēm pilsētā. Projekta ietvaros
paredzēts arī izstrādāt partneriem
kopīgu aktīvā un sporta tūrisma
stratēģiju, kā arī organizēt sporta
sacensības.
Augusta beigās tika parakstīts līgums ar SIA „Merks” par sporta un
aktīvās atpūtas centra „Laurenči”
būvniecību; tuvākajā laikā tiks uzsākti trases būvniecības darbi.

Paraksta līgumu par ﬁnansējumu
Gaujas NP tūrisma klasterim

Biedrība „Siguldas reģiona tūris- tu ilgtspējīgai dabas un sociālā kapima biedrība” 2012.gada septembrī tāla izmantošanai.
Jau septembrī uzsākts darbs pie
parakstījusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par vienotas Gaujas NP tūrisma identitāﬁnansējumu projektam „Gaujas na- tes – zīmola izveides, ilgtspējīgas tūcionālā parka tūrisma klastera attīs- risma attīstības stratēģijas izstrādes
tība”. Gaujas nacionālā parka (Gaujas Gaujas NP, tūrisma tirgus pētījumu
NP) tūrisma klastera iniciatīva aizsā- monitoringa sistēmas izveides un cikās 2011.gada nogalē, tādējādi vei- tiem pasākumiem. Savukārt oktobra
cinot vairāk nekā 50 iesaistīto pušu sākumā ikvienam interesentam, kam
(galvenokārt, tūrisma uzņēmēju, sešu rūp un interesē Gaujas NP, būs iespēpašvaldību, Vidzemes Augstskolas ja piedalīties klastera organizētā talun Dabas aizsardzības pārvaldes) kā Zvārtes ieža apkārtnē.
Klastera darbības nodrošināšanai
kopīgu sadarbību vienotu mērķu sasniegšanai, kuri ir ietverti 2012.gada izveidots birojs, kas darbojas atjaufebruārī apstiprinātajā Klastera at- notajā Siguldas dzelzceļa stacijas
tīstības stratēģijā 2012.–2019.gadam. ēkā Ausekļa ielā 6, un atbalsta biroji –
Ar Eiropas Reģionālā attīstības tūrisma informācijas centros Cēsīs,
fonda atbalstu projekta „Gaujas na- Valmierā un Līgatnē.
Projekts „Gaujas nacionālā parka
cionālā parka tūrisma klastera attīstība” ietvaros paredzēts attīstīt tūrisma klastera attīstība” atbalstīts
jaunus produktus, paaugstināt esošo Eiropas Reģionālā attīstības fonda
tūrisma piedāvājumu kvalitāti, veidot (ERAF) darbības programmas „Uzņēvienotu zīmolu ar Gaujas NP kā tūris- mējdarbība un inovācijas” aktivitātē
ma galamērķa centrālo mārketinga „Klasteru programma”. Projekta kopēplatformu, stiprināt pozicionējumu ar jās izmaksas ir Ls 340 000, no tām
dabā balstītu tūrismu un radīt pama- ERAF ﬁnansējums – Ls 296 500.

Siguldā tiks uzstādīti interaktīvie displeji
Lai veicinātu tūrisma attīstību
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2007.–2013.gadam ietvaros, šogad
tika uzsākts darbs pie projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot
vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”
(Via Hanseatica) īstenošanas. Via

Hanseatica ir tūrisma maršruts, kas
savieno vairāku valstu pilsētas –
Sanktpēterburgu, Narvu/Ivanovogorodu, Tartu, Valku/Valgu, Valmieru
un Siguldu. Projektā plānots veicināt
attālo Igaunijas, Latvijas un Krievijas
projekta teritoriju ilgtspējīgu attīstību, izmantojot Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršruta potenciālu.

Projekta kopējās izmaksas –
1 803 966 eiro, no kuriem Siguldā paredzēts izlietot 29 726 eiro. Siguldas
novada pašvaldības līdzﬁnansējums
ir 10% jeb 2973 eiro. Plānotais projekta ilgums ir trīs gadi, laika periodā
no 2012. līdz 2014.gadam.
Drīzumā Siguldā tiks uzstādīti trīs
interaktīvie kioski, kas nodrošinās

pieeju tūrisma informācijai. Paredzēts, ka
interaktīvajos kioskos tiks nodrošināta piekļuve trim interneta vietnēm:
www.sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv,
www.viahanseatica.info.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas
kaimiņattiecību
un

partnerības instrumenta ietvaros
2007.–2013.gadam ﬁnansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu
un izdevīgo atrašanās vietu.
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Skolēnu nodarbinātības projekts Jaunrades centrā atklāts
Tehnoloģiju tornis
gūst arvien lielāku atsaucību

Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, jau trešo gadu īsteno jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes ir 13 līdz 18 gadus veciem
jauniešiem. Pirmkārt, tiem, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību un
kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Tomēr, pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, ar
darbvietām tika nodrošināti visi novada skolēni pieteikšanās kārtībā, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem:
vecumam no 13 līdz 18 gadiem un deklarētai dzīvesvietai Siguldas novadā.
„Pašvaldības un uzņēmēju sadarbī- atsaucība šogad bija lielāka (salība – skolēnu nodarbinātības projek- dzinājumam: 2011.gadā pieteicās
ta veidošana – pierāda, ka ir iespēja 189 skolēni, nodarbināti tika 172,
veidot sociāli atbildīgu projektu, kas savukārt šogad pieteicās 254),
sniedz iespēju novada skolēniem ap- bija nepieciešams meklēt papildu
gūt darba prasmes un vasaras brīv- darbavietas. Kopumā sadarbības
laikā nopelnīt naudu pašu spēkiem. projektā iesaistījās vēl 13 uzņēSkolēnu atalgojums tika segts no Si- mēji un pašvaldības iestādes vai
guldas novada pašvaldības budžeta, struktūrvienības: SIA „Gartens”,
savukārt novada uzņēmēji apmaksā- SIA „Latroze”, SIA „Livonija”, SIA
ja darba devēja sociālo nodokli. Ko- „Saltavots”, SIA „Septeks”, Allažu
pumā šim projektam Siguldas nova- pamatskola, Siguldas 1.pamatskoda pašvaldība izlietoja Ls 25 961,06, la, Jaunrades centrs, Sporta skola,
un, tā kā skolēnu nodarbinātība ir Siguldas novada pašvaldības Moieguvusi atsaucību, šo projektu tur- res pagasta pārvalde, Kanceleja,
pināsim arī nākamajā gadā,” ir pār- Pakalpojumu centrs un Kultūras
liecināts Siguldas novada Domes pārvalde. Tika noslēgtas 18 viepriekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
nošanās ar uzņēmējiem. Visvairāk
Šogad skolēnu nodarbinātības skolēnu nodarbināja SIA „Vita mārpasākumiem pieteicās 254 bērni kets” – kopumā 57.
vecumā no 13 līdz 18 gadiem, no
Izglītības pārvaldes apkopotajās
kuriem 78 bija vecumā līdz 15 ga- anketās pēc nodarbinātības beidiem un 162 – vecumā no 15 līdz 18 gām skolēni atzīst, ka:
gadiem. Tika sagatavoti septiņi at• guvuši izpratni par darbam
teikumi: daļa saistīti ar neatbilstī- nepieciešamajām prasmēm un iebu projektā noteiktajam vecumam maņām, kuras noderēs arī turpmāk;
iesniegšanas brīdī vai nokavētu
• bijis interesanti, iepazinušies
iesniegšanas termiņu, daļa tiem, un ieguvuši jaunus draugus;
kuru dzīvesvieta nebija deklarēta
• labprāt būtu strādājuši arī
Siguldas novadā. Tā kā skolēnu divus mēnešus;

• radusies interese izglītoties
konkrēta aroda apguvē;
• varējuši nopirkt daļu no skolai
nepieciešamajām lietām.
Skolēni atzīst, ka nodarbinātības
projekts ļāvis izvērtēt savas iespējas, kā arī iegūt nākotnes profesijai
nepieciešamās prasmes, kuras tālāk attīstīt. Savukārt uzņēmēji norāda, ka daļa skolēnu ir atbildīgi par
darbu, ko paveic, bet citiem trūkst
pienākumu apziņas vai slinkums
dominē pār vēlmi strādāt un iegūt
jaunu pieredzi.
Izglītības pārvalde projekta laikā
saņēmusi vairākus e-pastus un tālruņa zvanus, kuros jauniešu vecāki
izsaka pateicību Siguldas novada
pašvaldībai par radīto iespēju bērniem strādāt. Viena no mammām
raksta: „Mums, siguldiešiem, ir jābūt
priecīgiem un lepniem, ka vispār šajā
grūtajā laikā, kad pat pieaugušajiem
nav darba, bērniem tiek piedāvātas
tik interesantas darbavietas! Paldies
par to Siguldas novada pašvaldībai!”
Vecāki ir pārliecināti, ka nodarbinātības projekts ir būtisks un tas jāturpina arī nākamajā gadā.
Sandra Ķirule

KULTŪRA

Akcija „Glezno visi”
Septembra pēdējā un oktobra tori akcijas dalībniekus aicina ņemt
pirmajā nedēļā Siguldas novada līdzi savas krāsas un papīru!
iedzīvotāji un viesi aicināti piedalīŠīs akcijas ietvaros būs iespēja
ties mākslas darbu radīšanas akcijā apskatīt Latvijas Mākslas akadē„Glezno visi”, ļaujoties krāsu prie- mijas Dizaina nodaļas Modes dizaikam gleznainākajā vietā Latvijā – na apakšnodaļas studentu veidoto
Siguldā.
izstādi „Atpazīsti gleznotāju”, kurā
Mākslas darbu radīšanas akcija tiks eksponēti tērpi – instalācijas,
norisināsies 29. un 30.septembrī, kā kas darinātas no tekstilmateriāla
arī 6. un 7.oktobrī. No plkst.12.00 lektores Māras Bindes vadībā. Par
līdz 15.00 ikviens interesents tiek iedvesmas avotiem autori izvēlējuaicināts doties uz Siguldas Jaunās šies pasaulē pazīstamus mākslas
pils kompleksu un ļauties glezno- darbus, piemēram, Leonardo da
šanas priekam. Kā liecina pieredze, Vinči radīto Monu Lizu. Studentu
šajā dienā glezno visi – bērni, vecāki, uzdevums ir šīs gleznas atainot invecvecāki, gūstot prieku no iespē- stalācijās, savukārt skatītāju uzdejas uz papīra atainot savas sajūtas, vums – atpazīt tās.
Siguldas Jaunās pils kompleksā
pieredzi un Siguldu. Savukārt no
plkst.15.00 līdz 16.00 Siguldas Jau- akcija norisināsies jau otro gadu.
nās pils dārzā notiks izstāde, kurā Mākslas darbu radīšanas akcijas
tiks eksponēti visi dienā radītie „Glezno visi” idejas autors ir mākslimākslas darbi. Pasākuma organiza- nieks Elmārs Gaigalnieks.

Mores kauju atceres pasākumi
Trešdien, 3.oktobrī, norisināsies
Otrā pasaules kara Mores kauju
68.gadskārtas atceres pasākumi.
Piemiņas
pasākumi
sāksies
plkst.12.00 ar svētbrīdi kaujās kritušo Latviešu leģionāru brāļu kapos pie
Roznēnu ozola. Ap plkst.13.30 Mores
kauju piemiņas parkā notiks atceres

sarīkojums. Pasākuma māksliniecisko
programmu nodrošinās Mores kultūras nama vokālais ansamblis „Ceriņi”.
Atceres pasākuma noslēgumā – saviesīga pēcpusdiena Mores kauju piemiņas parkā pie ugunskura, baudot
līdzpaņemto, kā arī sarūpētās karavīru pusdienas.

Atpūtas
pēcpusdiena
senioriem

11.septembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
Siguldas Rotari klubs Jaunrades centrā atklāja Rotari Tehnoloģiju torņa
telpas.
Lai izveidotu mūsdienīgu tehnoloģiju telpu, kurā darbosies bērni, Siguldas
Rotari klubs piesaistīja sponsoru un
Eiropas Savienības fondu ﬁnansējumu (Lauku atbalsta dienests projekta
īstenošanai piešķīra Ls 9336). Kopējās
projekta izmaksas ir 11 tūkstoši latu,
Siguldas novada pašvaldības ieguldījums – vairāk nekā Ls 2500.
Viena no telpām ir sakārtota un
aprīkota speciāli robotikas apgūšanai. Jaunrades centram tika nodoti 12
Mindstorms NXT 2.0 Lego robotu būves komplekti. Komplektā ir arī četri
datori programmēšanai un mēbelēta
darbnīca nodarbībām.

Darbojoties ar robotu būvi, bērni attīsta tehnoloģisko domāšanu, apgūst
programmēšanas prasmes un radoši
tās pielieto. Būs iespēja arī piedalīties
robotikas sacensībās kopā ar Rīgas,
Cēsu, Ventspils un Valmieras robotiķiem.
Uz Robotikas pulciņu Jaunrades
centrā var pieteikties bērni vecumā no
10 gadiem. Jaunrades centra vadītāja
Ilze Šulte informē, ka brīvas vēl ir divas vietas. Šobrīd izveidotas divas
grupas, kurās darbojas 22 bērni, no
tiem – viena meitene. „Aicinām šim
pulciņam kā brīvprātīgos pievienoties
vidusskolēnus, kurus interesē robotika un kuri vēlas piedalīties programmēšanas darbos,” stāsta I.Šulte. Nodarbības notiek pirmdienās un
trešdienās, un tās vada pedagogs Jānis Miglinieks.

Siguldas novada pašvaldība

sveic visus Siguldas novada pedagogus un administrācijas
darbiniekus Skolotāju dienā un aicina uz Mākslu skolas "Baltais
Flīģelis" muzikālu dāvanu – kvinteta „The Sparkling 5” koncertu,
kas notiks 5.oktobrī plkst.16.00.
Svinēsim svētkus kopā! Pasākuma apmeklējums – bez maksas.
Ielūgumus iespējams rezervēt līdz 4.oktobrim
pa tālruni 67974787.

SVARĪGI!

Aicinām tūrisma uzņēmējus pieteikties
dalībai Konsultatīvajā padomē

Lai veicinātu Siguldas novada tūris- atlīdzības darboties Siguldas novada
ma uzņēmēju, kā arī valsts institūciju Tūrisma konsultatīvajā padomē, līdz
sadarbību un iesaisti tūrisma attīstī- 15.oktobrim sagatavot pašvaldībai
bas veicināšanā Siguldas novadā, vien- adresētu iesniegumu, pamatojot tajā
laikus izvērtējot un sniedzot priekš- savu profesionālo kompetenci un
likumus par pašvaldības aģentūras pieredzi tūrisma nozarē, lai kļūtu par
„Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” vienu no piecpadsmit Konsultatīvās
Sestdien, 6.oktobrī, plkst.14.00 darbības rezultātiem un to pilnveido- padomes dalībniekiem.
Siguldas pagasta kultūras namā šanu, Siguldas novada Dome vakar,
Padomes darbu vadīs Siguldas novisi Siguldas novada seniori aicināti 26.septembrī, apstiprināja Tūrisma vada Domes priekšsēdētājs, un pakonsultatīvās padomes nolikumu.
uz Pasaules Veselības organizācijas
domes galvenie uzdevumi būs saskaŠīs padomes mērķis ir veicināt sa- ņot novada tūrisma nozarē iesaistīto
izsludināto Veco ļaužu dienas atpūdarbību tūrisma nozares koordinēšanai pušu intereses un sadarbību, atbalstas pēcpusdienu.
Šāds pasākums Siguldas novadā Siguldas novadā, lai nodrošinātu vien- tīt novada tūrisma piedāvājuma ponotiek jau ceturto gadu. Šoreiz visi mērīgu nozares izaugsmi, kas balstīta pularizēšanu, sniegt priekšlikumus
Siguldas novada pensionāri varēs uz tirgū pieprasītiem tūrisma produk- par aktuāliem tūrisma nozares probnoskatīties izrādi „Ulmaņlaiku ﬂirts” tiem un augstu pakalpojumu kvalitāti.
lēmjautājumiem novadā, kā arī vērPA „Siguldas tūrisma attīstības tēt PA „Siguldas tūrisma attīstības
(režisors Arvīds Deģis) ar aktieru
izspēlētām ainām par to, kā ﬂirtē- aģentūra” direktore Laura Konstan- aģentūra” darbības plāna īstenošanu
ja, iepazinās, precējās un ķīvējās te aicina uzņēmējus, kuri gatavi bez un tā pilnveidošanu.
Ulmaņlaikos. Pēc izrādes vakaru
varēs pavadīt jautrā noskaņā un nepiespiestās sarunās pie galdiņiem ar
jubilāru sveikšanu un kopīgi izdziedātām dziesmām.
Vakara gaitā būs iespēja piedalīties skaistumkonkursā (tērpi gan jāJūlija beigās Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīsagādā pašiem, bet tas ir to vērts!)
gā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveica šī gada pirmajos sešos
un nofotografēties Ulmaņlaika fotomēnešos dzimušos un Siguldas novadā deklarētos novadniekus un viņu ģistūrītī ar aksesuāriem.
menes. Mazie novadnieki kā dāvinājumu no pašvaldības saņēma unikālas
Līdzi jāņem labs garastāvoklis un
monētas, kurās iegravēts novada ģerbonis, dzimšanas gads un šajā gadā
groziņš sava vēdera priekam!
rekonstruētās Livonijas ordeņa Siguldas pils kontūra.
Pieteikšanās līdz 3.oktobrim pa
Pašvaldība lūdz sazināties ar Sabiedrisko attiecību nodaļu pa tālruni
tālruņiem
67971189
(Alfons),
67970848 vai e-pastu prese@sigulda.lv tos vecākus, kuri saņēma ielūgu67976217 (Ruta). Pasākumu organimus, bet uz pasākumu neieradās, lai vienotos par ērtāko monētas saņemzē „Pensionāru biedrības „Sigulda”” šanas veidu.
valde.

Aicina atsaukties pirmajā pusgadā dzimušo
un novadā deklarēto bērnu vecākus
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Amatiermākslas kolektīvi un citas brīvā
laika pavadīšanas iespējas Siguldas novadā
Interešu izglītības programmas mūzikā, mākslā, teātrī un dejā
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” 2012./2013.mācību gadā
Kolektīvs/nodarbības;
mērķauditorija

Vadītāji;
Mēģinājumu, nodarbību laiki
kontaktinformācija

Mini studija pirmsskolas vecuma
bērniem (zīmēšana, gleznošana,
veidošana; klavieres, vijole, čells,
blokﬂauta)
Mērķauditorija: bērni vecumā
no 4 līdz 7 gadiem
Deju studija „Sidrabiņš”
Mērķauditorija: bērni vecumā
no 1 līdz 7 gadiem
Vokālā studija
Mērķauditorija: bērni vecumā
no 4 līdz 7 gadiem

Dace Viļumsone,
instrumenta
spēles pedagogi;
tālr.67971578,
22005612

Vispusīgas attīstības studija
Mērķauditorija: bērni vecumā
no 4 līdz 8 gadiem

Eva Brempele,
tālr.29947451,
67971578

Baleta studija
Mērķauditorija: bērni vecumā
no 6 līdz 10 gadiem

Guna Mangusa,
tālr.22021015,
67971578
Guna Mangusa,
tālr.22021015,
67971578
Ārija LiepiņaStūrniece,
tālr.67971578
Mūzikas nodaļas
pedagogi,
tālr.67971578

Deju studija jauniešiem
Mērķauditorija: bērni un jaunieši
vecumā no 10 līdz 18 gadiem
Teātra studija
Mērķauditorija: bērni un jaunieši
vecumā no 10 līdz 18 gadiem
Interešu izglītības programma
instrumenta spēlē/dziedāšanā
Mērķauditorija: bērni, jaunieši,
pieaugušie
Dizaina un mākslas studija
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no
14 gadiem, pieaugušie
Foto un video studija
Mērķauditorija: jaunieši
no 14 gadiem
Bērnu un jauniešu pūtēju orķestris
„Sudrabskaņa”
Siguldas Jauniešu kamerorķestris
Koris
Mērķauditorija: vispārizglītojošo
skolu 5.–9.klašu skolēni
Orﬀ studija
Mērķauditorija: bērni vecumā
no 4 līdz 10 gadiem
Grima mākslas studija
Mērķauditorija: jaunieši
no 14 gadiem, pieaugušie

Lilita Jansone,
tālr.26485878,
67971578
Elīna Gruzniņa,
tālr.26313612,
67971578

Agita Zālīte,
tālr.27005968,
67971578
Juris Abramenko,
Linda Kanone,
tālr.67971578
Andris Muižnieks,
Elmārs Rudzītis,
tālr.67971062
Pēteris Plūme,
tālr.67971062
Ingūna Lielbārde,
tālr.67971062
Liene Circene,
tālr.29497947
Agita Zālīte,
tālr.27005968

Dalības
maksa

Mākslā: I grupa pirmdienās
plkst.16.00–18.00;
II grupa trešdienās, piektdienās
plkst.13.30–14.30;
Mūzikā: individuāli vienojoties

Mākslā: Ls
10 mēnesī;
Mūzikā:
atkarībā
no stundu
skaita
Otrdienās, ceturtdienās: 1–2 gadi
Ls 15
plkst.17.00, 3–4 gadi plkst.18.00, 5–7 gadi mēnesī
plkst.19.00
Pirmdienās plkst.18.00–18.30, piektdienās Ls 8 mēnesī
plkst.17.20–17.50 (3, 4, 5 gadi);
Pirmdienās plkst.18.40–19.20, piektdienās
plkst.18.00–18.40 (6, 7 gadi)
Trešdienās, piektdienās plkst.14.00–16.00 Ls 7
mēnesī (bez
instrumenta
spēles)
Trešdienās, piektdienās: I grupa
Ls 5 mēnesī
plkst.16.00–17.00, II grupa
plkst.17.00–18.00
Trešdienās, piektdienās plkst.18.00–19.00
Trešdienās, piektdienās: I grupa
plkst.16.00–17.15, II grupa
plkst.17.15–18.30
Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Ls 5 mēnesī
Ls 5 mēnesī

Otrdienās, ceturtdienās plkst.18.00–20.00

Ls 20 mēnesī
(četras
30 min.
nodarbības)
Ls 8 mēnesī

Video – pirmdienās plkst.18.00–19.20
Foto – ceturtdienās plkst.18.00–19.20

Ls 12
mēnesī

Otrdienās plkst.18.00–20.00 un
ceturtdienās plkst.17.15–19.00

bez maksas

Pirmdienās, ceturtdienās
plkst.17.15–18.45
Pirmdienās, ceturtdienās
plkst.17.15–18.15

bez maksas

Siguldas pagasta kultūras nama amatiermākslas kolektīvi
2012./2013.gada sezonā
Kolektīvs/nodarbības;
mērķauditorija

Vadītāji; kontaktinformācija Mēģinājumu laiki

Dalības maksa

Bērnu vokālā grupa „Zibsnis”
Mērķauditorija: bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 25 gadiem
Jauktais koris „Sigulda”
Mērķauditorija: jaunieši, sievietes,
vīrieši vecumā no 20 līdz 65 gadiem

Atis Priedītis, tālr.26127364,
atisprie@inbox.lv

Bez maksas

TLMS „Vīgrieze”
Mērķauditorija: motivēti uz tautas
lietišķo mākslu no 18 gadiem
Senioru deju kopa „Preilenes”
Mērķauditorija: dejotgribētāji no 50
gadiem
Līnijdeju grupa „Step by step”
Mērķauditorija: visi dejotgribētāji, bez
vecuma ierobežojuma
Pūtēju orķestris
Mērķauditorija: nepieciešamas
iepriekšējas mūzikas iemaņas, bez
vecuma ierobežojuma
Pūtēju ansamblis „Sigulda”
Mērķauditorija: nepieciešamas
iepriekšējas mūzikas iemaņas, bez
vecuma ierobežojuma
Jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”
Mērķauditorija: Siguldas novada
jaunieši
Grupa „Vēja radītie”

Antra Zūkere, tālr.29230906,
antrazukere@inbox.lv

Trešdienās
plkst.16.30–18.30

Bez maksas

Bez maksas
Bez maksas

Ineta Upeniece, tālr.26286597, Trešdienās plkst.19.00 Bez maksas
i_upene@inbox.lv
Gintis Kalniņš, tālr.26333185,
ginc2@inbox.lv
Jānis Raslavs, tālr.67973484;
29173215,
andaras@inbox.lv
Indra Ozoliņa, tālr.29482755,
indrao@apollo.lv
Kaspars Kešāns,
tālr.29439871,
vrmusicstage@inbox.lv

Ceturtdienās
plkst.19.00–21.00.
Pirmā tikšanās:
18.oktobrī plkst.19.00
Trešdienās
plkst.19.30–21.30
Ceturtdienās,
piektdienās
plkst.19.00–22.00

Kolektīvs/nodarbības;
mērķauditorija
Jauktais koris „Spārni”
Mērķauditorija: jaunieši,
sievietes, vīrieši vecumā no 20
līdz 65 gadiem
Sieviešu koris „Teiksma”
Mērķauditorija: sievietes vecumā
no 20 līdz 70 gadiem
Senioru jauktais koris „Gāle”
Mērķauditorija: sievietes, vīrieši
vecumā no 50 līdz 85 gadiem

Vadītājs,
kontaktinformācija
Līga Ādamsone,
tālr.29218240

Mēģinājumu laiki

Dalības maksa

Pirmdienās,
piektdienās
plkst.19.30–22.00

Bez maksas

Maija Feldmane,
tālr.29529381

Pirmdienās
plkst.17.30–21.30

Bez maksas

Ņina Kiršteina,
tālr.29478592

Otrdienās
plkst.15.00–17.00,
ceturtdienās
plkst.11.00–13.00
Pirmdienās,
ceturtdienās
plkst.20.00–22.00

Bez maksas

Senioru deju kolektīvs
„Sidrabdancis”
Mērķauditorija: dejotgribētāji no
50 gadiem
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Siguldietis”
Mērķauditorija: dejotgribētāji no
35 līdz 50 gadiem
Senioru balles deju kopa
„Sniegarozes”
Mērķauditorija: dejotgribētāji no
50 gadiem
Folkloras kopa „Senleja”
Mērķauditorija: ģimenes
Folkloras kopa „Senlejiņa”
Mērķauditorija: bērni un jaunieši
vecumā no 6 līdz 25 gadiem
Bigbends „Sigulda”
Mērķauditorija: nepieciešamas
iepriekšējas mūzikas iemaņas,
bez vecuma ierobežojuma
Siguldas Tautas teātris
Mērķauditorija: jaunieši,
sievietes, vīrieši bez vecuma
ierobežojuma
TLMS „Sigulda”
Mērķauditorija: motivēti uz
tautas lietišķo mākslu no 18
gadiem
Vokālā studija pirmskolas
vecuma bērniem

Dagnija Liepiņa,
tālr.29410037
Ieva Roķe,
tālr.28318764

Otrdienās,
ceturtdienās
plkst.19.30–22.00

Bez maksas

Antra Zūkere,
tālr.29230906

Otrdienās,
ceturtdienās
plkst.17.00–19.30

Bez maksas

Anda Skuja,
tālr.29142319
Indra Čekstere,
tālr.27141822

Otrdienās
plkst.19.00–21.30*
Trešdienās
plkst.18.30

Bez maksas

Pēteris Goldbergs,
tālr.29136067

Trešdienās
plkst.19.00–22.00

Bez maksas

Ārija Liepiņa-Stūrniece,
tālr.22130149

Trešdienās,
piektdienās
plkst.19.00–22.00

Bez maksas

Astrīda Freimane,
tālr.67970814

Darbdienās
plkst.10.00–17.00

Bez maksas

Zigrīda Resele,
tālr.26312106

Pirmdienās,
Ls 10 mēnesī
trešdienās
plkst.17.00–17.45
Pirmdienās,
Papildinformācija
trešdienās
pie vadītājas
plkst.19.00–20.00
Pirmdienās
Papildinformācija
plkst.15.00–21.15,
pie vadītājas
ceturtdienās
plkst.15.00–20.20
Pirmdienās,
Bez maksas
trešdienās
plkst.20.15–21.15,
otrdienās
plkst.19.00–20.00*
* mēģinājumu laiki var mainīties

Aerobikas studija

Mārīte Konrāde,
tālr.67970814

Sporta dejas

Iveta Zīle, tālr.29265335

Vēderdejas

Sabīne Rozenbaha,
tālr.28319273

bez maksas

I grupa otrdienās plkst.18.00, II grupa
Ls 15
trešdienās plkst.17.00, III grupa trešdienās mēnesī
plkst.15.50
Otrdienās, ceturtdienās plkst.20.00–21.30 Ls 20
mēnesī

Otrdienās,
piektdienās
plkst.14.30–18.00
Līga Vasiļjeva, tālr.29649750, Otrdienās
plkst.18.30–21.00
liga_vasiljeva@inbox.lv,
Pirmā tikšanās:
koris.sigulda@inbox.lv
2.oktobrī plkst.18.30
Katru otro sestdienu
Irita Lukšo, tālr.26597372,
lukso@apollo.lv
plkst.10.00.

Siguldas pilsētas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un
maksas pulciņi 2012./2013.gada sezonā

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas
Papildinformācija
pie vadītāja

Bez maksas

Bez maksas

Allažu Tautas nama amatiermākslas kolektīvu nodarbības
2012./2013.gada sezonā
Kolektīvs/nodarbības;
mērķauditorija
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Ķimelītis”
Mērķauditorija: dejotgribētāji vecumā
no 35 līdz 55 gadiem
Jauniešu deju kolektīvs „Ķimenīte”
Mērķauditorija: dejotgribētāji vecumā
no 15 līdz 35 gadiem
Tradīciju ansamblis „Liepavots”
Mērķauditorija: pieaugušie vecumā no
25 līdz 60 gadiem
Tautas teātra kolektīvs „Aka”
Mērķauditorija: jaunieši un pieaugušie
bez vecuma ierobežojuma
Skolēnu teātra studija

Vadītāji;
kontaktinformācija
Aelita Ziemele,
tālr.26818926

Mēģinājumu, nodarbību
laiki
Pirmdienās, ceturtdienās
plkst.20.00–22.00

Dalības
maksa
Bez
maksas

Aelita Ziemele,
tālr.26818926

Piektdienās
plkst.20.00–23.00

Bez
maksas

Ņina Kiršteina,
tālr.29478592

Trešdienās
plkst.19.00–21.00

Bez
maksas

Izolde Pētersone,
tālr.28441040

Otrdienās
plkst.19.00–21.00

Bez
maksas

Izolde Pētersone,
tālr.28441040

Pirmdienās, trešdienās
plkst.14.30

Bez
maksas

Mores pagasta kultūras nama amatiermākslas kolektīvi
2012./2013.gada sezonā
Kolektīvs/nodarbības;
mērķauditorija
Senioru deju kopa „Dāmītes”
Mērķauditorija: dejotgribētāji
no 50 gadiem
Sieviešu vokālais ansamblis
„Ceriņi”
Mērķauditorija: pieaugušie
vecumā no 35 līdz 85 gadiem
Mores amatierteātris „Oga”
Mērķauditorija: pieaugušie
vecumā no 30 līdz 70 gadiem
Muzikālā apvienība „Patafons”
Mērķauditorija: pieaugušie
vecumā no 20 līdz 70 gadiem

Vadītāji;
kontaktinformācija
Spodra Tutāne,
tālr.29488372,
damites.more@inbox.lv
Maija Ādamsone,
tālr.20041080,
maija.adamsone@gmail.com
Inguna Millere,
tālr.27091308,
ingunamillere@inbox.lv
Edžus Teterovskis,
tālr.28385890,
patafons@gmail.com

Mēģinājumu laiki

Dalības maksa

Piektdienās
plkst.12.00–14.00

Bez maksas

Piektdienās
plkst.14.00–16.00

Bez maksas

Otrdienās un
ceturtdienās
plkst.19.00–21.00
Piektdienās
plkst.20.00–23.00

Bez maksas
Papildinformācija
pie vadītāja

Nākamajā „Siguldas Novada Ziņu” izdevumā informēsim par brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem un jauniešiem.
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Turpinājums. Sākums 1.lpp. 

Tika saņemti pozitīvi vērtējumi
projekta realizācijai, bet ﬁnansējums
šobrīd ir piešķirts tikai Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcijai. Sporta
kompleksa projekta realizācijai valdība ﬁnanšu līdzekļus neatrada.
„Žēl, ka šobrīd valdība nav atbalstījusi Latvijas galvenās ziemas olimpiskās sporta bāzes kompleksa attīstību,
jo nauda piešķirta tikai 25 gadu laikā
morāli un ﬁziski nokalpojušās infrastruktūras neatliekamo darbu paveikšanai Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trasē. Zinot, ka pēdējos gados Latvijā
no valsts budžeta puses ir investēts
sešos olimpiskajos centros dažādās
pašvaldībās, kopumā iztērējot vairāk
nekā 40 miljonus latu, uzskatu, ka ﬁnansējuma nepiešķiršana ap Siguldas
trasi nepieciešamās infrastruktūras
attīstībai, iespējams, pat neatgriezeniski nākotnē sarežģīs Latvijas ziemas
vadošā sporta kompleksa konkurētspēju ar pārējām Eiropas un pasaules
sporta trasēm. Latvijā nav daudz tādu
sporta infrastruktūru, kas ir ne tikai
nozīmīgas medaļu kaldinātājas, bet
vienlaicīgi arī veiksmīgi valsts biznesa
projekti – tas ir apmēram viens miljons
eiro, kas ik gadu saistībā ar Siguldas
trasi ienāk Latvijas ekonomikā. Tikai
gudri būtu nepazaudēt šīs naudas un
medaļu iegūšanas iespēju un pat palielināt to,” skaidro Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Siguldas sporta kompleksa attīstības
projekta turpināšana šobrīd tiek apturēta, bet tas nenozīmē, ka šis projekts
paliks nepaveikts. „Ja valdība neradīs
iespēju atbalstīt šo projektu, pašvaldība to nākotnē mēģinās realizēt pati,
piesaistot ﬁnanšu līdzekļus no Eiropas
Savienības fondiem, bet diez vai sporta komplekss tiks būvēts tik vērienīgs,
lai tajā varētu trenēties sportisti, kas
valstij izcīna medaļas. Siguldas novada pašvaldība sporta kompleksu būvēs

Sporta attīstība Siguldas novadā
Siguldas novada iedzīvotāju vajadzībām,” ir pārliecināts Domes priekšsēdētājs.
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda
Abzalone: „Par to, ka jauna sporta
kompleksa būvniecība Siguldā ir nepieciešama, liecina gan pieaugošā
iedzīvotāju interese par sporta pasākumiem un sporta nodarbībām, gan arī
esošās sporta infrastruktūras lielā noslodze, īpaši skolu mācību gada laikā.
Lielākajai daļai sporta klubu nav savu
telpu nodarbībām, tādēļ tās izmanto
pilsētas sporta bāzes, kuru noslodze
ir ļoti augsta. Vairākas sporta bāzes
neatbilst nacionālas nozīmes sporta
sacensību prasībām un ir novecojušas.
Vienīgā bāze, kas ir labā stāvoklī, ir Allažu sporta centrs.”

Finansējuma
piešķiršana sporta
pasākumu
organizēšanai
Lai varētu ieviest noteiktu sistēmu
ﬁnansējuma piešķiršanai sporta pasākumu organizēšanai, 2010.gadā tika
izstrādāta sistēma, kas paredz ﬁnansējuma piešķiršanu Siguldas novadā
notiekošiem sporta pasākumiem – gan
Siguldas novada pašvaldības, gan citu
organizāciju rīkotajiem sporta pasākumiem. Līdzekļu piešķiršana sporta pasākumiem tiek balstīta uz 2011.gada
14.decembra Domes sēdē apstiprinātu
nolikumu „Par ﬁnansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā”, kas
nosaka kārtību, kādā Siguldas novada
Domes Sporta komiteja piešķir ﬁnansējumu sporta pasākumu organizēšanai. Katrs pasākums, kas ir Siguldas

Bērnu un jauniešu sports
Bērnu un jauniešu sports Siguldas novadā tiek īstenots dažādās
struktūrvienībās. Visplašāk tas tiek
īstenots Siguldas novada izglītības
iestādēs – pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs (sporta stundas, skolu interešu pulciņi,
starpskolu sporta pasākumi), Siguldas Sporta skolā un Jaunrades
centrā. Siguldas Sporta skolā tiek
īstenotas profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas pieSporta klubs
Siguldas Sporta skola

Biedrība „A2”
Džudo klubs „Sigulda”
„Super Nova”
SK „Reﬂex”
Siguldas snovborda skola
„Snow Pistols”
SK „Pantera”
SK „Kore”
SK „Lidojošais slēpotājs”
Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas 1.pamatskola
Mores pamatskola
Allažu pamatskola

cos sporta veidos (badmintons,
basketbols, vieglatlētika, kalnu
slēpošana, dambrete), kā arī Vispārējā ﬁziskā sagatavotība kā interešu
izglītības programma.
Otrs nu jau diezgan plaši pārstāvēts segments bērnu un jauniešu
nodarbību organizēšanā ir dažādas
sporta biedrības, kas īsteno licencētas interešu izglītības programmas.
Sporta pārvaldes vadītāja Z.Abzalone: „Apkopojot sporta organizāci-

novada pašvaldības organizēts vai at- sporta veidiem. Līdzekļu piešķiršana
balstīts, tiek izvērtēts. Sporta pasāku- sporta veidiem tiek balstīta uz 2011.
mi tiek iedalīti trīs kategorijās: A, B, un gada 14.decembra Domes sēdē apC, kas tiek piešķirtas atbilstoši sporta stiprinātu nolikumu „Par ﬁnansējuma
pasākumu izvērtēšanas kritērijiem.
piešķiršanu sporta veidiem un sporta
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda pasākumu organizēšanai Siguldas
Abzalone: „Katru gadu Sporta pārval- novadā”, kas nosaka kārtību, kādā
de sagatavo plānoto sporta pasāku- Siguldas novada Domes Sporta komu ﬁnansējumu nākamajam gadam, miteja piešķir ﬁnansējumu sporta
ko apstiprina Sporta komitejā. Šis veidiem.
saraksts tiek veidots, ņemot vērā
Finansējuma piešķiršanai tiek izsporta pasākuma tradicionalitāti un virzītas divas prioritātes:
jau esošās iestrādes, bet atbilstoši • Atbalsts Siguldas novada bērnu
nolikumam „Par ﬁnansējuma piešķirun jauniešu mācību – treniņu
šanu sporta veidiem un sporta pasādarbam;
kumu organizēšanai Siguldas novadā” • Atbalsts Siguldas novada
līdz katra gada 15.oktobrim Siguldas
sportistiem, kas vērsts uz augsto
novada pašvaldības Sporta pārvaldē
sasniegumu sportu.
var iesniegt priekšlikumus sporta paSporta
pārvaldes
vadītāja
sākuma organizēšanai un nepiecieša- Z.Abzalone: „Finansējuma apjoms
majam ﬁnansējumam nākamajā gadā. sporta veidiem tiek aprēķināts, ņeŠis priekšlikums tiek izvērtēts, un ar mot vērā četrus aspektus: 1) prioriSporta komitejas atzinumu un Domes tāro sporta veidu grupas, kur katrai
lēmumu pieprasījums tiek ieplānots nākamai grupai pamata ﬁnansējums
budžetā vai ﬁnansējums tiek noraidīts. samazinās par 50% attiecībā pret ie2012.gada plānoto sporta pasākumu priekšējo grupu; 2) sporta veida masﬁnansējums sastāda Ls 30 800, kas veidība – cik daudz Siguldas novada
ietver ﬁnansējumu 41 sporta pasāku- bērnu un jauniešu oﬁciāli nodarbojas
mam – Siguldas novada pašvaldības ar attiecīgo sporta veidu; 3) sporSporta pārvaldes organizētajiem pa- ta veida mācību – treniņu darba izsākumiem un citu organizāciju rīkoto maksas, kas saistās ar sporta bāžu
pasākumu atbalstam.”
izmantošanas speciﬁku; 4) esošā situācija – vai attiecīgais sporta veids
tiek īstenots kādā no Siguldas novada pašvaldības iestādēm un vai tam ir
iestrādes bērnu un jauniešu apmācībā, ja ir, tad cik ilgi.”
Prioritārie sporta veidi tiek noteikti, ņemot vērā Siguldas novada sporta tradīcijas un iespējas. Pirmajā līLai varētu ieviest noteiktu sistē- menī tiek iekļauti tie ziemas sporta
mu līdzekļu piešķiršanai sportam, veidi, kas ir raksturīgi un ir tradicio2010.gadā tika izstrādāta sistēma, nāli Siguldas novadam, ir atbilstošas
kas paredz ﬁnansējuma piešķirša- sporta bāzes Siguldas novadā, tiek
nu Siguldas novada prioritārajiem organizētas dažāda līmeņa sacen-

Siguldas novada
prioritāro sporta
veidu atbalsta
sistēma

ju un iestāžu iesniegtos datus uz
2011.gada novembri, Siguldas novadā dažādās bērnu un jauniešu treniņgrupās kopā iesaistījušies 946
audzēkņi. Bērniem un jauniešiem iespēja nodarboties ar sportu papildus vispārizglītojošam mācību procesam Siguldas novadā bija 26
vietās, 16 sporta veidos, vispārējās
ﬁziskās sagatavotības un sporta
spēļu nodarbībās. Šī statistika tiek
veidota, balstoties uz iestāžu un
sporta organizāciju iesniegtajiem
datiem, kurus apkopojam katra
gada beigās.”

Sporta veidi

Kontakti
Profesionālās ievirzes izglītība sportā
Basketbols, badmintons, vieglatlētika, kalnu
sportaskola@sigulda.lv, tālr.22022898
slēpošana, dambrete, vispārējā ﬁziskā
sagatavotība
Interešu izglītība sporta klubos
Orientēšanās, distanču slēpošana
Alīda Ābola (orientēšanās), tālr.26010864;
Raivis Zīmelis (distanču slēpošana), tālr.29129299,
informācija www.ba2.lv
Džudo
Ivo Alksnis, tālr.29344536, www.judosigulda.lv
Futbols
Jānis Eņģelis, tālr.29667834, www.supernova.lv
Kalnu slēpošana
Solvita Dreimane, tālr.29419133, www.reﬂex.lv
Snovbords
Jānis Mellups, tālr.29275770
Kalnu slēpošana
Sandra Meldere, tālr.29125024, www.skl-pantera.lv
Kalnu slēpošana
Jānis Korde, tālr.29456752
Tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa
Agris Kumeliņš, tālr.29224034
Sporta interešu izglītība skolā
Volejbols SVĢ 7.–12.klašu skolēniem
Normunds Šulte
Sporta aerobika, atlētiskā vingrošana
Andra Fridrihsone, Agris Lelis
Aerobika, sporta spēles
Diāna Meirāne, Ina Belinska
Sporta pulciņš
Ivo Alksnis
Basketbols
Agnija Labrence

2012.gada 27.septembris
sības Siguldas novadā, ir augsti sasniegumi Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā, kā arī vieglatlētika, kura
ir cilvēka vispārējās ﬁziskās sagatavotības un citu sporta veidu apguves
pamatā. Pirmā līmeņa sporta veidi ir:
kamaniņu sports, bobslejs un skeletons, kalnu slēpošana, distanču slēpošana, snovbords, tramplīnlēkšana
un ziemeļu divcīņa, vieglatlētika.
Otrais līmenis – citi sporta veidi,
kuros tiek organizēta profesionālās
ievirzes apmācību programmu apguve, vai arī ir attīstīta interešu izglītība attiecīgajā sporta veidā Siguldas
novadā. Tiek ņemts vērā arī: vai ir atbilstošas sporta bāzes Siguldas novadā un cilvēkresursi (treneri, treniņgrupas), vai tiek organizētas dažāda
līmeņa sacensības Siguldas novadā,
vai ir ievērojami sasniegumi Latvijas,
Eiropas un pasaules mērogā. Otrā
līmeņa sporta veidi ir: badmintons,
volejbols, basketbols, dambrete,
futbols, orientēšanās sports.
Trešais līmenis – sporta veidi,
kuri darbojas kā interešu izglītības
programmas realizētāji, veicinot
bērnu un jauniešu aktīvu brīvā laika
pavadīšanu – džudo, sporta aerobika,
atlētiskā vingrošana, ﬂorbols.
Pirmā līmeņa sporta veidi tiek noteikti uz trim gadiem, bet otrā un
trešā līmeņa sporta veidi tiek izvērtēti katru gadu. „Siguldas novada
prioritārajiem sporta veidiem ik gadu
tiek plānota noteikta ﬁnansējuma
summa, uz kuru var pretendēt sporta
organizācijas un iestādes. Šis ﬁnansējums kalpo kā papildus pieejamais
ﬁnansējums sporta veida mācību –
treniņu darba nodrošināšanai. 2012.
gada budžetā šim mērķim ir paredzēti Ls 27 100. Finansējums tiek piešķirts atbilstoši nolikuma „Par ﬁnansējuma piešķiršanu sporta veidiem
un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā” nosacījumiem,”
skaidro Z.Abzalone.

Noskaidrots „Ātrākais renes skrējējs”
Tā vien šķiet, ka Siguldā sporta pasākumi līdz šim tiek organizēti daudz
un dažādi. Tomēr pašvaldības sporta dzīves organizatori „neguļ uz lauriem”. Tiek domāts par to, lai Siguldai piesaistītu ne tikai dabas, kultūras
pasākumu tūristus, bet radītu interesi šeit atbraukt arī sporta tūristiem.
Šogad pirmo reizi tika rīkots interesantu skrējienu seriāls „Sigulda UP
CUP” ar domu – nākotnē, apaudzējot to ar vēl papildus aktīvās atpūtas un
izklaides piedāvājumu, aicināt iesaistīties sportistus gan tepat no Latvijas,
gan no ārzemēm. Skrējienu seriālā „Sigulda UP CUP” ietilpst trīs skrējieni – Serpentīnceļa skrējiens, Turaidas torņa skrējiens un Renes skrējiens.
Skrējienu seriāls „Sigulda UP CUP”
noslēdzās 8.septembrī ar skrējienu
augšup pa Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases reni.
Kad visi 42 dalībnieki bija veikuši distanci, izrādījās, ka uzrādītie
rezultāti ir blīvi un vienādu ātrāko
laiku uzrādījuši divi dalībnieki – Kārlis Zuters (V18 grupa) un Normunds
Kuzāks (V35 grupa) – abiem 1 minūte un 7 sekundes. Sacensību tiesneši
lēma, ka abiem jāveic vēl viens skrējiens, lai noskaidrotu titula „Ātrākais
renes skrējējs” īpašnieku. Finālskrējienā Kārlis uzrādīja identisku laiku
kā pirmajā startā, toties Normunds
bija spējis atrast vēl slēptas spēka
rezerves, kas ļāva ﬁnišēt pēc 1 minūtes un sešām sekundēm. Līdz ar to
viņam uz gadu pieder skrējiena rekords un jau minētais tituls.

Uzreiz pēc ﬁniša tika apkopoti
arī „Sigulda UP CUP” kopvērtējuma rezultāti un apbalvoti laureāti.
1.vietu visos trīs skrējienu seriāla
posmos – Serpentīnceļa skrējienā,
Turaidas torņa skrējienā un Renes
skrējienā, V14 grupā izcīnīja Toms
Ķēdis, S10 grupā Estere Vīksne un
S35 grupā Gunta Blūmiņa. Vēl kopvērtējumā uzvarēja Mārtiņš Auziņš
(V10), Dāvids Vīksne (V12), Amanda Agnese Arnicāne (S16), Kristaps
Stefans (V16), Kristīne Vārna (S18),
Kārlis Zuters (V18), Rihards Deičmanis (V35), Dzintars Zandovskis
(V45).
Ar renes skrējiena un kopvērtējuma rezultātiem iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv.
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13.oktobrī notiks Siguldas pusmaratons; Siguldas Sporta skolā
uzsākts jaunais mācību gads
paredzēti satiksmes ierobežojumi
Siguldas Svētku laukumā zeltīto lapu laikā, 13.oktobrī, jau otro
gadu notiks Siguldas pusmaratons, uz kuru var pieteikties un plašāku
informāciju par distancēm un dalības maksu iegūt interneta vietnē
www.siguldasmaratons.lv. Līdzīgi kā 2011.gadā notiks pusmaratons
(21,097 km), tautas skrējiens (5,27 km) un bērnu skrējieni trijās vecuma
grupās. Pēc dalībnieku aicinājuma šogad būs jauna disciplīna – tautas
skrējiens 10,54 kilometru garā distancē, skrienot divus 5,27 km apļus.
Skrējiena laikā dalībnieki tiks
nodrošināti ar dzeramo ūdeni trasē,
elektroniskās laika uzskaites čipu,
dalības numuru un ēdināšanu. Tāpat
rīkotāji rūpēsies par drošību trasē,
labierīcībām, medicīnisko palīdzību,
atbalstītāju veicināšanas balvām
un dažādiem patīkamiem pārsteigumiem pasākuma norises dienā.
Pērn Siguldas pusmaratonā piedalījās 1072 dalībnieki, no tiem pusmaratonā 460 skrējēji, tautas skrējienā 343 skrējēji, bērnu skrējienos
piedalījās 203 jaunie censoņi, bet
nūjošanas disciplīnā – 66 dalībnieki.
Sacensību laikā plānoti satiksmes ierobežojumi:
Lai nodrošinātu pilsētas ielas
skrējējiem, 13.oktobrī tiks slēgta
satiksme:
• No plkst.8.00 līdz 15.00 teritorija
ap Svētku laukumu – Cēsu iela un
L.Paegles iela no Svētku laukuma
līdz Lāčplēša ielai.
• No plkst.9.00 līdz 15.00 L.Paegles
iela posmā no „Jāņa Rozes
grāmatnīcas” līdz Lāčplēša ie-

lai un no plkst.11.00 līdz 15.00
L.Paegles iela posmā no Pils ielas
līdz Lāčplēša ielai.
• No plkst.11.00 līdz 15.00 satiksme tiks slēgta pārējā skrējiena
maršrutā šādās ielās:
• Cēsu iela no Lāčplēša ielas
līdz Raiņa ielai,
• Raiņa ielas posms no Cēsu ielas līdz Pils ielai,
• Pils ielas posms no Raiņa
ielas līdz stāvlaukumam pie
viesnīcas „Sigulda”,
• Ceļš no Pils ielas līdz Siguldas pilsētas kultūras namam,
• Šveices iela posmā no Pils ielas līdz Noliktavu ielai.
Transporta satiksme Turaidas
virzienā tiks virzīta pa apbraucamo
ceļu – Ausekļa iela – Raiņa iela –
Pils iela – Cēsu iela (līdz Raiņa ielai).
Būs iespēja izbraukt no slimnīcas
un poliklīnikas pa Lakstīgalas un
Pils ielām.
Drošību trasē skrējiena laikā trases maršrutā nodrošinās Siguldas
novada Pašvaldības policijas un
Valsts policijas darbinieki.

2012./2013.mācību gads Siguldas Sporta skolai būs īpašs gads – skoLai nodrošinātu sabiedriskā
transporta kustību uz Turaidu, tiek la šogad atzīmē 10 gadu darbības jubileju. Desmitgades svinības notiks
mainīts sabiedriskā transporta 14.decembrī „Siguldas novada Sporta laureāta” pasākumā, bet līdz
braukšanas maršruts laika posmā tam skolā rit ikdienas treniņdarbs.
no plkst.8.00 līdz 15.00. 12.autobuss un mikroautobusi, kas kursē uz
Jau sākušās jaunās sezonas sa- lielāks jaunu audzēkņu pieplūTuraidu, brauks pa Raiņa ielu, Pils censības badmintonā, septembra dums vieglatlētikas un badminielu, Cēsu ielu līdz Raiņa ielai, tālāk vidū Eiropas jauniešu turnīrā Kauņā tona nodaļās, kā arī divas jaunas
pa ierasto maršrutu.
labi sevi apliecināja jaunā, talantīgā grupas nokomplektētas kalnu slēOrganizētāji aicina Siguldas no- badmintoniste Jekaterina Roma- pošanas nodaļā. Vēl ir iespējams
vada iedzīvotājus un skrējiena ska- nova. 22.septembrī notika Latvijas iestāties Sporta skolas basketbotītājus 13.oktobrī būt atsaucīgiem Jaunatnes basketbola līgas pirmās la nodaļā, kur tiek gaidīti 2005.–
un sekot satiksmes regulētāju un sacensības, kurā šogad piedalās 2001.gadā dzimuši zēni, badmintiesnešu norādījumiem – īpaši tra- četras komandas no Siguldas no- tona nodaļā (2006.–2003.g.dz.
ses šķērsošanai. Aicinām nedēļas vada. Vieglatlēti „ievelk elpu” pēc zēni un meitenes), vieglatlētikas
nogalē pievērst uzmanību ceļa zī- startiem vasaras čempionātos un nodaļā (2006.–2004.g.dz. zēni un
mēm! Jau 12.oktobrī trases maršru- gatavojas ziemas sacensībām. Kal- meitenes). Ar Sporta skolas tretā tiks aizliegta transportlīdzekļu nu slēpotājiem, gaidot sniegu, vēl niņgraﬁku iespējams iepazīties
apstāšanās un stāvēšana. 13.ok- turpinās „sausie” treniņi, dambre- www.siguldassports.lv.
tobrī no plkst.6.00 sāksies trases tisti gatavojas Latvijas jaunatnes
Tāpat kā iepriekšējā mācību
marķēšana, norobežojošo žogu, čempionātiem 64 un 100 lauciņu gadā, arī šajā Sporta skola organikonusu izvietošana trasē, tāpēc dambretē, Sporta skolas audzēk- zēs Vispārējās ﬁziskās sagatavoapgrūtināta pārvietošanās būs jau nim Edgaram Straumanim decembrī šanas (VFS) grupas pilsētas vidusvisās iepriekš minētajās ielās.
starts pasaules jauniešu čempionā- skolā un bērnudārzos „Pīlādzītis”,
Lūgums sekot līdzi informācijai tā 100 lauciņu dambretē U-19 vecu- „Ābelīte” un „Ieviņa”. VFS nodarbīpar iespējamajām izmaiņām pasā- ma grupā, kas notiks Nīderlandē.
bas ir bezmaksas. Pilsētas viduskuma norisē un satiksmes ierobeSeptembrī Siguldas Sporta sko- skolas grupai nodarbības notiek
žošanā Siguldas novada pašvaldī- lā treniņus uzsācis vai turpina 261 otrdienās no plkst.13.40 un sestbas informatīvajā interneta vietnē audzēknis – 51 badmintona, 67 bas- dienās no plkst.9.30 skolas angārā.
www.sigulda.lv.
ketbola, 31 dambretes, 43 kalnu Par bērnudārzu grupu nodarbību
Siguldas pusmaratona organizato- slēpošanas un 69 vieglatlētikas no- laikiem informāciju var iegūt mācīri aicina iesaistīties brīvprātīgos da- daļā. Šoruden vērojams salīdzinoši bu iestādē.
žādās aktivitātēs un palīdzēt veidot
pasākumu kopā! Papildinformācija,
rakstot uz e-pastu brivi321@inbox.lv
vai zvanot 29124807.

28.septembrī – Olimpiskā diena
Lai popularizētu olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus sportā, arī
šogad Latvijas Olimpiskā komiteja
(LOK) rīko Olimpisko dienu Latvijā
ar vienojošo moto „Pavingrosim!”.
Olimpiskā diena sāksies ar kopīgu olimpisko rīta vingrošanu, kuru
tiešraidē 28.septembrī plkst.10.10
translēs „Radio SWH”. Savukārt
olimpiskās rīta vingrošanas video
klips „Pavingrosim!” ar Latvijā labi

Siguldas novada
sportistu sasniegumi
augustā un septembrī:
• Lietuvas pilsētā Kauņā notika
plašas starptautiskas sacensības
badmintonā jauniešiem U-19, kurās
veiksmīgi piedalījās arī siguldiete
Jekaterina Romanova. Vienspēlēs
jaunietēm 37 dalībnieču konkurencē
J.Romanova veiksmīgi pārvarēja divas sacensību kārtas, izcīnot uzvaras
pār lietuvieti un Slovākijas spēlētāju.
Spēlē par iekļūšanu labāko astotniekā Jekaterinai nācās piekāpties Polijas pārstāvei.
• 2.septembrī Siguldā notika
Latvijas 22.riteņbraucēju Vienības
brauciens. Pasākumā kopumā piedalījās 4710 dalībnieki. Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

zināmu un tautā mīlētu olimpiešu
līdzdalību būs skatāms arī „LTV7”
ēterā plkst.10.10.
28.septembrī arī Siguldā notiks
Olimpiskās dienas pasākumi. Vairāk
nekā 500 Siguldas novada 5.–9.klašu
skolēni pulcēsies pilsētas stadionā
uz kopīgo vingrošanu, citu klašu skolēni un bērnudārzu audzēkņi vingros
savās izglītības iestādēs. Stadionā
Olimpiskās dienas centrālais pasākums sāksies plkst.9.45, kad skolē-

nus uzrunās Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
olimpiskais vēstnesis Andris Šics.
Skanot Olimpiskajai himnai, tiks pacelts Olimpiskais karogs. Kopīgā vingrošana sāksies plkst.10.10. Pēc tās
turpat stadionā notiks stafešu sacensības, kurās no katras klases piedalīsies 10 skolēni. Stadionā notiks
arī fotoakcija – tiks iemūžināti pasākuma dalībnieki, kas izveidos olimpiskos apļus.

savā vecuma grupā izcīnīja 1.vietu,
un Siguldas novads ierindojās 2.vietā kā kuplāk pārstāvētā pašvaldība,
piekāpjoties tikai Rīgas pašvaldībai,
3.vietā – Carnikavas novads.
• 8.–9.septembrī norisinājās Latvijas atklātais čempionāts loka šaušanā, kurā piedalījās arī mūsu pašu
sporta kluba „Stiegra” šāvēji. Sieviešu konkurencē sudrabu izcīnīja Ineta
Bērziņa, kas ļāva viņai nokļūt dalītajā
3.vietā sezonas kopvērtējumā.
• 9.septembrī Dobelē noslēdzās
2012.gada Latvijas čempionāts motokrosā, un MX2 klasē čempiona titulu
ieguva siguldietis Jānis Kārkliņš.
• Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa izcīņā siguldietis Ričards
Griezītis uzvarējis gan III posma sacensībās ar rezultātu 57,87 m, gan arī
izšķirošajā IV posmā ar jaunu personīgo rekordu – 62,70 m.

• Siguldiete Sigita Lapiņa ir
veiksmīgi piedalījusies vairākās republikas mēroga skriešanas sacensībās un ir izcīnījusi ievērības cienīgus rezultātus – 3.vieta „NIKE Riga
run” 10 km skrējienā (26.augustā) un
3.vieta Valmieras maratona sacensībās 5,8 km skrējienā S1 vecuma grupā.
• „Latvijas Amatieru kauss 2012”
radio vadāmo modeļu sacensību seriālā piedalījās četri siguldieši – Roberts Treijs, Jānis Ērglis, Kaspars
Lācis un Raitis Amatnieks. Roberts
Treijs izcīnīja Latvijas čempiona titulu
1/8 Open Elektro klasē, savukārt 1/8
Buggy klases kopvērtējumā 39 dalībnieku konkurencē R.Treijs ierindojās
4.vietā, Kasparam Lācim – 25.vieta.
1/5 2WD klases kopvērtējumā 13 dalībnieku konkurencē siguldietim Raitim Amatniekam – 3.vieta.

Informāciju par sporta nozares attīstību un aktualitātēm apkopoja Zanda Abzalone, Karīna Putniņa un Ilze Ratniece

Siguldas Sporta skolai
jau 10 gadu jubileja

Siguldas Sporta skola dibināta 2002.gadā, šogad tā atzīmē savu 10
gadu jubileju. Šajā laikā skolu absolvējuši 105 audzēkņi: 22 volejbola nodaļu, viens dambretes nodaļu, 30 kalnu slēpošanas nodaļu, divi kamaniņu sporta nodaļu, 18 badmintona nodaļu, 17 vieglatlētikas nodaļu un 15
basketbola nodaļu.
Visus šos gadus Sporta skolas
dzīvi vadījis direktors Aivars Fridrihsons, kurš beidzis Latvijas valsts
Fiziskās kultūras institūtu (tagad –
Sporta akadēmija), strādājis par
cīņas sporta treneri Murjāņu sporta
internātskolas Jūrmalas ﬁliālē, pēc
tam par direktoru Limbažu arodvidusskolā. Pēc pārcelšanās uz dzīvi
Siguldā strādājis par ekonomikas
skolotāju SVĢ un 2.vidusskolā (tagad – Siguldas pilsētas vidusskola),
kā arī trenējis jaunos futbolistus Siguldas BJIC.
Viens no galvenajiem sporta veida attīstības priekšnoteikumiem
novadā ir spēcīga trenera esamība.
Tas palīdz veidot spēcīgas konkrētā
sporta veida tradīcijas, jo bieži vien
tikai fanātisks darbs rada panākumus, kas savukārt piesaista jaunus
audzēkņus. Skolā strādā labi speciālisti – badmintona treneris Ainārs
Gureckis, dambretes treneris Edgars
Ratnieks, vieglatlētikas trenere Aina
Ziediņa, basketbola treneris Ēvalds
Tukišs, kalnu slēpošanas trenere
Gunta Gasūna, kuri Sporta skolā
strādā kopš tās dibināšanas, tāpat
kalnu slēpošanas trenere Sandra
Meldere, basketbola trenere Agnija
Labrence, kuras Sporta skolā strādā
attiecīgi kopš 2003. un 2004.gada.
Desmit gados Sporta skola izaudzinājusi daudzus jaunos sportistus,

kuri turpina sportot vai strādāt par
treneriem vai sporta skolotājiem.
Pašlaik Vieglatlētikas nodaļā strādā bijusī Sporta skolas audzēkne
Gunta Blūmiņa, Badmintona nodaļā
Didzis Gureckis, Kalnu slēpošanas
nodaļā Madara Meldere – viņi visi ir
Sporta skolas absolventi, kuri turpina apgūt trenera vai sporta skolotāja profesiju.
Šajos desmit gados lielas pārmaiņas piedzīvojusi arī skola, kura darbu
sāka nelielā kabinetā Bērnu un jauniešu interešu centrā Poruka ielā 11,
pēc tam treniņi notika Laurenču
skolā, bet kopš 2004.gada skola
saimnieko Gāles ielā 29 – bijušajā „Siguldas Būvmeistara” sporta
zālē, kuru pašvaldība iegādājās no
uzņēmuma. Siguldas Sporta skola
pamazām paplašinās, izveidota neliela viesnīca.
Siguldas Sporta skola ir vienīgā
Siguldas izglītības iestāde, kas realizē sporta programmas ar profesionālo ievirzi. Tās darbojas divos līmeņos – no pirmsskolas vecuma
līdz 9.klasei, otrā – no 10.klases līdz
25 gadu vecumam, ja sasniegti
augsti rezultāti. Biežāk tomēr jaunietis aiziet studēt un maina arī treneri. Siguldas Sporta skola rekomendē
savus audzēkņus mācībām Murjāņu
Sporta ģimnāzijā, ja izvēlētajā sporta
veidā viņi ir perspektīvi.

8 PASĀKUMI

Siguldas Novada Ziņas

Kultūras pasākumi oktobrī
Laiks
29.–30.
septembris un
6.–7.oktobris

3.oktobris
plkst.12.00
3.oktobris
plkst.13.30
4.oktobris
plkst.10.00
5.oktobris
plkst.16.00
5.oktobris
plkst.19.30
6.oktobris
plkst.14.00

6.oktobris
plkst.16.00
6.oktobris
plkst.19.00

12.oktobris
plkst.21.00

19.oktobris
plkst.18.00
19.oktobris
plkst.19.00
20.oktobris
plkst.19.00

25.oktobris
plkst.19.00
26.oktobris
plkst.18.00
27.oktobris
plkst.17.00

27.oktobris
plkst.17.00
27.oktobris
plkst.18.00
28.oktobris

Pasākums
Akcija „Glezno visi” – Latvijas Mākslas akadēmijas
Dizaina nodaļas Modes dizaina apakšnodaļas
studentu izstāde „Atpazīsti gleznotāju”:
Plkst.12.00–15.00 gleznošana (līdzi jāņem
instrumenti gleznošanai),
Plkst.15.00–16.00 izstāde – autori eksponē radītos
mākslas darbus
Mores kaujas atceres pasākums – svētbrīdis

30.septembris
plkst.18.00

Latvijas
leģionāru brāļu
kapi pie Roznēnu
ozola
Mores kauju atceres sarīkojums. Pasākumā piedalās Mores kauju
Mores kultūras nama vokālais ansamblis „Ceriņi”
piemiņas parks
Meistarklase „Ko darīt ar audumu atgriezumiem?”
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Kvinteta „The Sparkling 5” koncerts – veltīts
Mākslu skola
pedagogiem Skolotāju dienā
„Baltais Flīģelis”
Inčukalna amatierteātra izrāde – Paula Putniņa
Allažu Tautas
traģikomēdija „Miljonāra ugunsvieta” (rež.Zigrīda
nams
Ezeriņa). Ieeja – Ls 1, bērniem un pensionāriem –
Ls 0,50
Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts pasākums. Siguldas
Izrāde „Ulmaņlaiku ﬂirts”, režisors Arvīds Deģis.
pagasta kultūras
Ieeja – bez maksas.
nams
Pieteikšanās līdz 3.oktobrim pa tālruņiem:
67971189 – Alfonam, 67976217 – Rutai
Svētā Laurencija baznīcas Itceho (Vācija) un Dubultu Siguldas ev.lut.
ev.lut. baznīcas Bazūņu kora koncerts. Diriģenti
baznīca
Dr.Johannes Fontius un Māra Jermolova
Grupas „Gūtmans” (Zigfrīds Muktupāvels (balss,
Siguldas pilsētas
klavieres), Gints Sola (ģitāra), Andris Alviķis
kultūras nama
(kontrabass), Kārlis Alviķis (ģitāra)) jaunā albuma
Kinozāle
„Estrādes Dziesmas” prezentācijas koncerts.
Ieeja – Ls 5–7. ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti iepriekš – atlaide Ls 1
Muzikālā apvienība „Tutti Frutti” un draugi –
Siguldas
Raimonds Eizenšmits, „Novadnieki”, „Flora”,
pagasta kultūras
„3.brigāde”, „The black cats” ielūdz uz „11 gadu kopā nams
būšanas balli”. Galdiņu rezervēšana līdz 10.oktobrim
pa tālruni 26112886. Ieejas maksa Ls 2, pasākuma
dienā – Ls 3
Tekstilmākslinieces Vitas Plūmes izstādes
Siguldas
„Noaustie stāsti” atklāšana. Ieeja – bez maksas
pagasta kultūras
nams
Tikšanās ciklā „Piektdienas sarunas pie tējas
Siguldas
tases” – tikšanās ar tekstilmākslinieci, Madonas
pagasta kultūras
Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu
nams
organizatori Inesi Jakobi. Ieejas maksa – Ls 1
Izrāžu apvienība „Panna” piedāvā – Lauris Dzelzītis Siguldas pilsētas
izrādē „Līgavainis” meklē ideālo līgavu Siguldā.
kultūras nams
Ieeja – Ls 4–6. Biļešu iepriekšpārdošana – „Biļešu
Paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv, kā arī
Siguldas pilsētas kultūras namā. Informācija –
67970814
Sirsnīgo sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”.
Jūdažu
Tikšanās ar Ivaru Baltrumu un Normundu Killo par
Sabiedriskais
tēmu „Brīvība no atkarības”. Ieejas maksa – Ls 0,50 centrs
Apvienotā Siguldas Jauniešu kamerorķestra un
Mākslu skola
Diepholcas reģiona jauniešu simfoniskā orķestra
„Baltais Flīģelis”
koncerts
Sadancošana Allažos. Piedalās: Allažu vidējās
Allažu Tautas
paaudzes tautas deju kolektīvs „Ķimelītis”, Allažu
nams
jauniešu tautas deju kolektīvs „Ķimenīte”, Siguldas
senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis”, Inčukalna
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”, Katlakalna
Tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns”
(Ķekavas novads), Igauņu meitenes un Mālpils
vidējās paaudzes deju kopa „Kniediņš”
Deju kolektīva „Vizbulīte” rudens koncerts. Ieeja –
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Ls 1,50. ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti
iepriekš – Ls 1 , koncerta dienā – Ls 1,50
„Pasaules pianisti Baltajā Flīģelī” – Slavomirs
Koncertzāle
Vilks /Polija, klavieres/. Programmā: F.Šopēns,
„Baltais Flīģelis”
S.Pendereckis, J.Mediņš
Akcija „Dalies prasmēs” – izšūšana kopā ar muižas
pārvaldnieka kundzi

Turaidas
muzejrezervāts

Pasākums
Komēdija bērniem „Nezinītis”. Biļetes cena – Ls 3.
Ar ID kartēm atlaide – Ls 0,50
Marks Kamoleti „Pidžama sešiem” – garnējums
franču gaumē. Biļetes cena – Ls 4–7.
Ar ID kartēm atlaide – Ls 1

Vieta
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams

Svecīšu vakari Siguldas novadā
Laiks
6.oktobris
plkst.18.00
13.oktobris
plkst.18.00

Pasākums
Svecīšu vakars
Svecīšu vakars

Izstādes Siguldas novadā
Laiks
Līdz
12.oktobrim

Pasākums
Tautas daiļamatu meistares Ainas Ertes
personālizstāde „Kad gadiem es pāri skatos...”.
Izstāde apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz
19.00; sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz
14.00. Ieeja – bez maksas
Graﬁķes Lilitas Joņinas gleznu izstāde „Kāda
būtu pasaule bez viņiem...”. Izstāde apskatāma
darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00. Sestdienās,
svētdienās – slēgts. Ieeja – bez maksas
„Laiks dzīvot, laiks mīlēt un cīnīties” – dzejniekam
Eduardam Veidenbaumam – 145
Tematiskā literatūras izstāde „Rudentiņš bagāts
vīrs...”

Līdz 12.
oktobrim

Liepājas teātra viesizrādes
Laiks
30.septembris
plkst.12.00

Vieta
Siguldas Jaunās
pils komplekss

Vieta
Siguldas pilsētas
kapi
Mores pagasta kapi

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais izdevums 25.oktobrī

1.–7.oktobris

2012.gada 27.septembris

Vieta
Siguldas
pagasta
kultūras
nams
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs

Jūdažu
bibliotēka
1.–25.oktobris
Siguldas
pagasta
bibliotēka
1.–30.oktobris
Neatkarīgo sieviešu kluba dalībnieču darbi
Siguldas
„Uzplaukušais zīds”
novada
bibliotēka
3.–18.oktobris Tematiska izstāde „Pie debesīm zvaigznes spulgo un Bērnu
mirdz” – dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 145 literatūras
(1887–1958)
nodaļa
1.–31.oktobris
Gleznotājas Līgas Līgates personālizstāde
Mākslu
skola „Baltais
Flīģelis”
5.–31.oktobris Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
Siguldas
„Masāžas terapija”
novada
bibliotēka
5.–31.oktobris Izstāde „Rudenim jau gatava” – rakstniecei Ingai
Siguldas
Ābelei – 40 (1972)
novada
bibliotēka
8.–16.oktobris „Laime strādāt darbu, ko mīli...” – aktierim Žanim
Jūdažu
Katlapam – 105
bibliotēka
15.–31.oktobris Tematiskā literatūras izstāde dzejniekam Albertam
Siguldas
Kronenbergam – 125
pagasta
bibliotēka
17.–28.oktobris „Ienāc Alberta Kronenberga krāsainajā pasaulē!” –
Jūdažu
Albertam Kronenbergam – 125
bibliotēka
18.–30.oktobris Graﬁķim, bērnu grāmatu ilustratoram Albertam
Bērnu
Kronenbergam – 125 (1887–1958)
literatūras
nodaļa
19.oktobris –
Tekstilmākslinieces Vitas Plūmes izstāde
Siguldas
9.novembris
„Noaustie stāsti”. Izstāde apskatāma darba dienās
pagasta
no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās, svētdienās no
kultūras
plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas
nams
25.oktobris –
Latviešu gleznotājas Daigas Krūzes personālizstāde Jūdažu
23.novembris „Tu esi tas, ko tu redzi”. Izstāde apskatāma pirmdienās, Sabiedriskais
otrdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 20.00,
centrs
piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Sestdienās,
svētdienās – slēgts. Ieeja – bez maksas

Izklaide Siguldas novada klubos
Datums, laiks
5.oktobrī
plkst.22.00
6.oktobrī
plkst.22.00
7.oktobrī
plkst.14.00
12.oktobrī
plkst.22.00
13.oktobrī
plkst.22.00
14.oktobrī
plkst.14.00
19.oktobrī
plkst.22.00
20.oktobrī
plkst.22.00
21.oktobrī
plkst.14.00
26.oktobrī
plkst.22.00
27.oktobrī
plkst.22.00
28.oktobrī
plkst.14.00

Pasākums
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3

Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un no 4.00
līdz 6.00 ieeja Ls 1, no plkst.24.00 līdz 4.00 ieeja Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3

Sporta pasākumi oktobrī
Laiks
4.oktobris
plkst.18.20
4.oktobris

Pasākums
Skrējienu seriāla „Siguldas apļi” 7.kārta,
kopvērtējuma apbalvošana
Vidzemes novadu skolu sacensības rudens krosā

6.oktobris

Sacensības orientēšanās sportā „Siguldas rudens”

6.oktobris
plkst.12.00

Nūjošanas svētki „Zelta rudens”. Pulcēšanās no
plkst.11.00

6.oktobris
plkst.14.00

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija,
vecuma grupa U-14. „Sigulda” – BJSS „Rīga”

13.oktobris
plkst.10.35
20.oktobris
plkst.11.00
20.oktobris
plkst.14.00
27.–28.
oktobris
plkst.9.30
27.oktobris
plkst.11.00
28.oktobris
plkst.14.00
28.oktobris

„Siguldas pusmaratons”. Reģistrācija no plkst.8.30,
bērnu distances starts plkst.10.35, starts pārējām
distancēm plkst.12.00
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2.divīzija,
vecuma grupa U-19. „Sigulda” – I.Miglinieka sporta
skola
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija,
vecuma grupa U-14. „Sigulda” – „Rīga/Pārdaugava”

Vieta
„Barbados”

SVEICAM
Siguldas novada
pašvaldība sveic
septembra apaļo
jubileju gaviļniekus!
90 gadi
Elvīra Bergmane
Zinaida Maško
Lūcija Golubova
Albīne Bižāne
85 gadi
Marija Stoma
Anna Medne
Helmūts Donaus
Didžus Strautmanis
Zelma Ozola
Viktors Roķis
80 gadi
Eduards Ozols
Uldis Deisons
Rita Zeltiņa
Balva Andersone
Lia Feldmane
Adrianna Možeika
Anna Komarova
Jānis Atgāzis
Tatjana Zilvere

„Barbados”
„Hotel
Latroze”
„Barbados”
„Barbados”
„Hotel
Latroze”
„Barbados”
„Barbados”
„Hotel
Latroze”
„Barbados”
„Barbados”
„Hotel
Latroze”

Vieta
Siguldas Svētku
laukums
Siguldas Svētku
laukums
Siguldas
apkārtne,
Silciems
Olimpiskais
centrs „Sigulda”,
Peldu iela
Siguldas Sporta
skolas sporta
zāle
Siguldas Svētku
laukums

Siguldas Sporta
skolas sporta
zāle
Siguldas Sporta
skolas sporta
zāle
Siguldas atklātais YONEX turnīrs badmintonā
Siguldas
1.pamatskolas
sporta zāle
„SPORTLAND” Siguldas kalnu maratons.
Sacensību
Reģistrācija no plkst.8.00 līdz 10.30
centrs – Svētku
laukums
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija,
Siguldas Sporta
vecuma grupa U-14. „Sigulda” – „Ogre”
skola
Sezonas noslēguma sacensības orientēšanās sportā Siguldas
apkārtne
Plašāka informācija www.siguldassports.lv.

Siguldas novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā augustā:
Reģistrēta 31 bērna piedzimšana – 12 meitenes
un 19 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Ance, Pērle, Lote, Alise,
Nora, divas Katrīnas,
Anna, Evelīna, Samanta,
Jaroslava, Nellija, Toms,
četri Aleksandri, Rainers,
Nikolass, Miķelis, Raiens,
Roberts, Krišs, Ivars, divi
Kārļi, Tomass, Artemijs,
Kristaps, Aleksis, Martins.
Reģistrēta 31 laulība;
Siguldas novada
baznīcās – 8.

