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Aicina ieteikt novadniekus
apbalvojumam „Siguldas
novada Gada cilvēks 2014”

Pašvaldība aicina iedzīvotājus
uz tikšanos ar speciālistiem

Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 26.oktobrim
ieteikt novadniekus nominācijai „Siguldas novada Gada cilvēks 2014”.
Par sasniegumiem 2014.gadā Siguldas novada iedzīvotājus var izvirzīt
vairākām nominācijām:
‣ 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.

Lai ikvienam Siguldas novada
iedzīvotājam būtu iespēja klātienē
pārrunāt aktuālos jautājumus un izteikt viedokli par pašvaldības darbu,
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības
speciālistiem: „Tikšanās reizēs informēsim par šajā gadā paveikto un
turpmākajos gados plānoto. Pašvaldības speciālisti ieklausīsies novadnieku viedokļos un ieteikumos, kā
saimniekot labāk un efektīvāk. Tāpat
kā pērn, klātesošajiem būs iespēja
uzdot jautājumus un saņemt atbildes
uz sev interesējošiem jautājumiem.”

Konkursa nolikums paredz, ka novadniekus katrai nominācijai izvirza Siguldas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nominēšanai izvērtēs Siguldas novada pašvaldības Apbalvojumu komisija, bet
nomināciju ieguvējus apstiprinās Siguldas novada Domes deputāti.
„Aicinu novadniekus novērtēt savus līdzcilvēkus, izvirzot 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 novadniekiem,”
izvirzīt novadniekus apbalvojumam aicina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, norādot, ka īpaši svarīgs nominācijas piešķiršanai
būs norādītais pamatojums par personas sasniegumiem 2014.gadā.
Nomināciju ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinātas
uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo pasākumu.
Anketa pieejama arī vietnē www.sigulda.lv vai pašvaldību administrācijās.
Atgādinām, ka saskaņā ar konkursa nolikumu apbalvojumu var saņemt
ikviens Siguldas novada iedzīvotājs, atskaitot personas, kuras apbalvojumu „Siguldas novada Gada cilvēks” saņēmušas pērn.

Rudens
lapkritī
aicina uz
„Siguldas
pastaigām”
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs iepazīstina ar ideju par
sezonas tūrisma maršrutu un šoruden piedāvā zeltainas pastaigas laikā ar uzkavēšanos pie 21 vēstures liecības Siguldā.
Šoruden „Siguldas pastaigu” slēgsies ar Siguldas vecākās viesnīmaršrutā iekļauts 21 nozīmīgs cas apskati.
apskates punkts – lai apskatītu
Maršruta laikā apmeklētāji varēs
visus, būs jāmēro 20 kilometru pa arī meklēt atbildes uz jautājumiem,
Siguldas gravām Gaujas nacionālā kas saistīti ar apskatāmajiem obparka bagātīgajā kultūrvidē. Kopu- jektiem. Precīzāko atbilžu autori samā maršrutu var veikt piecās sešās ņems balvu no piedzīvojumu parka
stundās.
„Tarzāns” un „Veloribas”.
Siguldas atpūtniekus pēc pastaiKatrā apskates punktā apmeklētājus sagaidīs informatīvs stends gas pamielos bistro „Kaķu māja” un
ar vēsturisku fotogrāfiju un nelielu „Zaļumnieku piestātne” – uzrādot
pastaigas maršruta karti, maltītei
informāciju.
Vedot cauri laikam, „Siguldas pa- 10% atlaide.
staigas” sāksies Siguldas dzelzceļa
Siguldas novada Tūrisma inforstacijā, tālāk dosies uz Ķeizarskatu, mācijas centrs turpmāk katru sezoVelna alu, Krimuldu, bijušo pārcel- nu piedāvās aktuālāko un interetuvi, Bobsleja un kamaniņu trases santāko pastaigu maršrutu.
kalnu, Sateseles pilskalnu un noDana Spulle

Siguldas novada pašvaldības speciālisti aicina novadniekus pārdomāt
jautājumus, par kuriem būtu vēlams
diskutēt iedzīvotāju tikšanās laikā. No-

‣
‣
‣
‣
‣

4.novembrī plkst.17.00 Allažu pagasta pārvaldē;
6.novembrī plkst.16.00 Mores pagasta pārvaldē;
10.novembrī plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
13.novembrī plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā;
21.novembrī plkst.10.00 tikšanās ar lauksaimniekiem
Siguldas pagasta Kultūras namā;
‣ 24.novembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”;
‣ 9.decembrī plkst.17.30 tikšanās ar uzņēmējiem
Siguldas novada pašvaldībā.
vadnieki savus jautājumus pašvaldībai
var sūtīt uz e-pastu prese@sigulda.lv
vai arī uzdot novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, izmantojot
kontaktformu „Vēstule pašvaldībai”.

Aicinām iedzīvotājus izmantot
iespēju un satikties ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju un pašvaldības speciālistiem tuvāk savai dzīvesvietai!

Piedalies akcijā „Dāvini ideju Domei!
Jau sesto gadu oktobrī notiek akcija „Dāvini ideju Domei”, kuras laikā
ikviens Siguldas novada iedzīvotājs var nākt klajā ar savu ideju vai ierosinājumu par to, kā pašvaldībai 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 ir īstenoti, tāpēc
aizsāktā tradīcija jāturpina: „Mēs,
Siguldas novada iedzīvotāji, esam
līdzatbildīgi par mūsu novada
labklājību, tāpēc dāvājiet idejas
un ierosinājumus, lai tie kļūtu par

jūsu pienesumu kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai mums visiem.
Strādājot kopā un virzoties uz
vienu mērķi, mēs varam paveikt
daudz, un to pierāda iepriekšējo
gadu ideju īstenošana un vairāku
ideju plānotā realizācija turpmākajos gados. Šī ir reāla iespēja
ikvienam piedalīties pašvaldības
darbā un norādīt uz tām lietām,

kuras, iespējams, palikušas nepamanītas.”
Līdz 31.oktobrim izteikt ierosinājumus var ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs. Anketas
var aizpildīt un nodot 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) un Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži), kā
arī pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Paldies par uzticēšanos!

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, un 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!
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Aizvadīta Siguldas novada Veselības diena
14.septembrī norisinājās jau sestā Siguldas novada Veselības diena,
kuras laikā vairāk nekā 300 novadnieku izmantoja iespēju bez maksas
konsultēties ar dažādu specialitāšu ārstiem un veikt veselības pārbaudi.
Siguldas novada Veselības dienā
iedzīvotāji bez maksas varēja saņemt dermatologa, kardiologa, neirologa, fizioterapeita, ergoterapeita,
zobu higiēnista, uztura speciālista
un endokrinologa konsultācijas,
veikt kāju vēnu skrīningu, pēdu datordiagnostiku, kaulu blīvuma mērījumus, pārbaudīt redzi, konsultēties
ar Pacientu ombudu, kā arī veikt
cukura līmeņa, holesterīna un hemoglobīna mērījumus, plaušu pārbaudi, krūšu pārbaudi sievietēm, kā
arī veikt kardiogrammu Sirds fonda
kardiologu autobusā.
Rīgas Stradiņa universitātes
studenti apmeklētājiem piedāvāja
izmērīt asinsspiedienu un skābekļa
līmeni, noteikt ķermeņa masas indeksu, kā arī veikt miegainības un
stresa līmeņa testu.
Siguldas slimnīcā bez maksas varēja konsultēties ar okulistu un en-

dokrinologu un apmeklēt pēdu aprūpes kabinetu. Savukārt slimnīcas
administrācijas ēkā ikviens varēja
noklausīties dr. Oļega Kozlovska
prezentāciju „Bariatriskā ķirurģija
Siguldas slimnīcā. Apkopojums par
400 veiktajām operācijām”.
Krimuldas muižā Veselības dienas dalībnieki izmantoja iespēju
bez maksas doties ekskursijā pa
Krimuldas muižas apkārtni un kultūrvēsturiskā izziņas nūjošanas
ekspedīcijā pa Krimuldas muižas
vēsturiskajām takām.
Siguldas novada iedzīvotāju lielo
aktivitāti novērtēja arī ārsti un speciālisti. Apkopojot datus, secināts,
ka katrs ārsts šajā dienā pieņēma
vidēji 25 pacientus, savukārt izmeklējumus veica krietni vairāk cilvēku, piemēram, hemoglobīna līmeni
pārbaudīja 200, cukura līmeni – 200,
holesterīna līmeni – 150 cilvēku,

plaušu pārbaudi veica 40 cilvēku,
asinsspiedienu mērīja un ķermeņa
masas indeksu noteica 150 Veselības dienas apmeklētāju.
Lai uzlabotu un pilnveidotu
Veselības dienas piedāvājumu,
Pacientu ombuds aicināja apmeklētājus izteikt viedokli, aizpildot
aptaujas anketu. Savu viedokli izteica vairāk nekā 120 apmeklētāju,
no kuriem trīs saņēma Siguldas
slimnīcas dāvanu karti Rehabilitācijas nodaļas apmeklējumam.
Iedzīvotājus, kuri vēlas izteikt ierosinājumus par Veselības dienas
norisi, aicinām ieteikumus sūtīt uz
e-pastu prese@sigulda.lv.
Plānots, ka nākamā Siguldas novada Veselības diena norisināsies
2015.gada maijā.
Paralēli Veselības dienas aktivitātēm pie Siguldas novada Kultūras
centra notika Latvijas Spēka diena.
Šajā pasākumā piedalījās 130 cilvēku, kuri kopā pievilkās 1436 reizes,
tādējādi ierindojot Siguldu 11.vietā
Latvijas pilsētu kopvērtējumā.

Siguldas slimnīcā veiktas 500 bariatriskās
ķirurģijas operācijas
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Aicina pieteikties pārus,
kas laulībā nodzīvojuši 50 gadu
Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties Siguldas novada iedzīvotājus – pārus, kas 2014.gadā atzīmē savas laulības 50 gadu jeb Zelta kāzu jubileju.
„Novērtējot un cienot tos novadniekus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadu,
jau pagājušajā gadā aizsākām skaistu tradīciju reizi gadā pulcēt šos ģimenes cilvēkus kopā, lai godinātu viņu ģimenes saites. Lepojamies, ka
mūsu novadā ir laulātie, kuri saticību, uzticību un paļāvību viens 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. Svinīgajā pasākumā
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa pāriem pasniedza atjaunotas laulību apliecības.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir 50 gadu, aicinām līdz 1.novembrim pieteikties Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā personīgi vai
zvanot uz tālruni 67973300.

Aicina uz demo dienām
Siguldas pils radošajā kvartālā
27. un 28.septembrī Siguldas pils vēsturiskajā kompleksā norisināsies pasākums „Divas demo dienas Siguldas pils radošajā kvartālā”, lai
iepazīstinātu siguldiešus ar plānoto attīstību šajā pilsētas daļā.

Pasākuma apmeklētāji varēs ie- visi”, viesosies „Radio7”, savukārt
No
2010.gadā Siguldas slimnīca uzsāka sadarbību ar
paplašināts, tādējā- pazīties ar radošo uzņēmēju darba- uz pils terases apmeklētājus priecēs
19.septembra
Norvēģiju bariatrisko operāciju jomā, un šo četru
di ļaujot racionāli vietām dažādās nozarēs: ādas ap- pop-up restorāns „Fazenda”.
Siguldas
novada pašvalgadu laikā operāciju pie mums veikuši jau pieci simnoslogot slimnīcu strādē, tekstilmākslā, sveču liešanā,
dībai piederošajai
ti pacientu no Norvēģijas. Siguldas slimnīcas spēja
Pasākuma programma
un iegūt līdzek- foto mākslā, rotaslietu darināšanā,
SIA „Rīgas rajona slimnīca”
sniegt profesionālus medicīniskos pakalpojumus un
ļus tās izaugs- papīra liešanā, smilšu gleznu vei27. un 28.septembrī no plkst.12.00
mainīts nosaukums, un turppacientu aprūpi ir nodrošinājusi ilgtermiņa sadarbīmei, kas savukārt došanā un Siguldas tradicionālo līdz 19.00:
bu un aizvien lielāku norvēģu pacientu interesi par
ļaus sniegt arvien spieķu izgatavošanā, kā arī kalēja ‣ amatnieku un mākslinieku darbamāk tās nosaukums būs
šā veselības aprūpes pakalpojuma veikšanu tieši Lataugstākas kvalitā- darbnīcā.
vietas;
SIA „Siguldas
vijā. Siguldas slimnīca ir vadošais veselības aprūpes
Šajā laikā Siguldas pils kom- ‣ izstāde „Sigulda. Aizrautības vektes pakalpojumus arī
slimnīca”.
eksporta uzņēmums aptaukošanās slimības radikālā ķiSiguldas novada iedzī- pleksā būs apskatāma arī izstāde tors” (izstādes atvēršana notiks
rurģiskā ārstēšanā Latvijā. Kopš 2010.gada Siguldas slimnī„Sigulda. Aizrautības vektors”, kas 27.septembrī plkst.13.00);
votājiem.
cā kuņģa samazināšanas operācijas tiek veiktas arī Lielbritānijas,
Jau ziņots, ka Siguldas slimnīcas
uzskatāmi parāda vērienīgākās pār- ‣ Pop-up restorāns „Fazenda”;
Īrijas, Zviedrijas, Spānijas un, protams, Latvijas pacientiem.
pirmsākumi meklējami 1950.gadā, maiņas Siguldas saturā un formā ‣ „Radio7” muzikālais noformējums;
kad, likvidējot Rīgas apriņķi, tika iz- pēdējo četru gadu laikā. Šī izstāde ‣ Siguldas kino hronikas;
„Par spīti ekonomiskajai krīzei un nav analogu kaimiņvalstīs. Pateico- veidots Siguldas rajons, un Veselī- augustā un septembra sākumā bija ‣ no plkst.12.00 līdz 16.00 akcija
slimnīcu reformām, Siguldas slimnī- ties mūsu veiktajām bariatriskajām
bas ministrija pārcēla Rīgas apriņķa apskatāma arī Latvijas Nacionālajā „Glezno visi”.
ca ir pierādījusi, ka, pateicoties pro- operācijām, esam varējuši nostipri- slimnīcu no Inčukalna uz Siguldu, bibliotēkā.
27.septembrī plkst.16.00 būs
fesionāliem lēmumiem, pašvaldības nāt savu infrastruktūru un ne tikai „Villa Lakstīgala” no sanatorijas pārtaAr savu ideju siguldiešus iepazīsti- aplūkojama Latvijas Kultūras akaatbalstam un jauniem attīstības izdzīvot, bet arī attīstīties, nodro- pa par Siguldas slimnīcu. Vēlāko refor- nās tikšanās vieta „Dārzs” ar Egona dēmijas studentu koncertizrāde „Vēl
virzieniem, ir iespējams attīstīties. šinot kvalitatīvus un mūsdienīgus mu gaitā slimnīca kļuva par Rīgas ra- Reitera personālizstādi „Cilvēks ci- neesmu dubļos tik dziļi es stidzis...”,
Pašlaik mūsu slimnīcā ir viena no medicīnas pakalpojumus Latvijas jona centrālo slimnīcu. 2009.gadā, tur” un Aelitas Briedes izstādi „No- bet 28.septembrī no plkst.11.00
prestižākajām dzemdību nodaļām un ārvalstu pacientiem,” stāsta pašvaldību reformas rezultātā, Rī- saukums vēl sekos”. Savukārt mazos līdz 13.00 „Bērnu rīts” tikšanās vieLatvijā, gan mūsu valstī, gan aiz tās Siguldas slimnīcas vadītājs Valdis gas rajona padome nodeva 100% siguldiešus tikšanās vietā „Dārzs” tā „Dārzs”, kā arī plkst.18.00 „Secret
slimnīcas kapitāla daļas Siguldas 28.septembrī gaidīs „Bērnu rīts”.
robežām ir labi pazīstama rehabili- Siļķe.
act” jeb muzikālais pārsteigums.
tācija Siguldā, un dažiem pakalpoTuvāko gadu laikā veselības ap- novada pašvaldībai, kura ir slimnīAr attālināto darbavietu ideju ieJau ziņots, ka 2013.gadā Siguldas
jumu veidiem, ko piedāvā tikai šeit, rūpes pakalpojumu eksports tiks cas vienīgā īpašniece.
pazīstinās vide „Re!Būt!”, kas dažā- novada pašvaldība apstiprināja Sidu jomu profesionāļus, jauniešus un guldas pils kompleksa attīstības
topošos uzņēmējus aicina darboties stratēģiju 2013.–2018.gadam ar mērtepat Siguldā.
ķi attīstīt vidi radošai uzņēmējdarbīAbas dienas radošā kvartāla te- bai.
ritorijā norisināsies akcija „Glezno
Inga Krišāne

Ierobežos automašīnu plūsmu
Siguldas pils kompleksa teritorijā
Siguldas novada pašvaldība informē, ka no oktobra sākuma tiks ieviestas izmaiņas autotransporta satiksmē Siguldas pils kompleksa teritorijā.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņotās izmaiņas paredz, ka
krustojumā pirms ieejas Siguldas
pils kompleksā tiks uzstādīta ceļa
zīme „Iebraukt aizliegts”, kas būtiski ierobežos automašīnu plūsmu
pa Pils ielu posmā no Baznīcas ielas līdz Siguldas Jaunajai pilij. Siguldas pils kompleksa teritorijā varēs iebraukt tikai transportlīdzekļi
ar Siguldas novada pašvaldības izdotu caurlaidi vai transportlīdzekļi,

kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu
izmantošanas karti.
„Ieviestās izmaiņas mazinās
bīstamas situācijas Siguldas pils
kompleksa teritorijā, kur autotransportam ir ierobežotas iespējas apstāties un apgriezties, it īpaši intensīvas satiksmes apstākļos.
Šī teritorija kļūs vairāk pieejama
gājējiem un velobraucējiem. Arī
Siguldas viesiem būs iespēja izbaudīt Siguldas pils kompleksa

teritoriju, ienākot teritorijā pa galvenajiem vārtiem. Aicinām iedzīvotājus un novada viesus izmantot
labiekārtoto automašīnu stāvlaukumu pie Dabas aizsardzības pārvaldes,” ievērot ceļu satiksmes
noteikumus un teritorijā izvietotās ceļa zīmes aicina pašvaldības
speciālisti.
Atgādinām, ka iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus var saņemt
ērti pieejamajā Pakalpojumu centrā Siguldas pilsētas centrā (Raiņa
iela 3), un no šā gada sākuma tas
strādā arī sestdienās.

Mainīts darbalaiks Bāriņtiesas
notariālajām darbībām
Siguldas novada Bāriņtiesa informē, ka mainīts darbalaiks apliecinājumu
un pilnvaru saņemšanai, mantojuma lietu kārtošanai un citu Bāriņtiesu likuma 61.pantā minēto uzdevumu veikšanai:
‣ Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos, katru pirmdienu no plkst.8.00
līdz 10.00;
‣ Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11, Morē, katru pirmdienu no plkst.11.00
līdz 13.00;
‣ Siguldas pagasta pārvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, katru pirmdienu
no plkst.14.00 līdz 18.00.
Notariālās darbības Siguldas novada pagastos iespējams veikt arī citos laikos,
iepriekš vienojoties ar Bāriņtiesas locekli Kristīni Līvmani pa tālruni 28374747.
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Notiks 12.Saeimas vēlēšanas

29.septembrī visā Latvijā darbu sāks vēlēšanu iecirkņi, kuros līdz 12.Saeimas vēlēšanu dienai
4.oktobrī varēs iepazīties ar deputātu kandidātu
sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par
kandidātiem un balsošanas kārtību, kā arī pieteikt
balsošanu dzīvesvietā tiem vēlētājiem, kuri veselības dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18
gadu vecumu. Balsotāji tiks reģistrēti vēlēšanu iecirknī,
izdarot atzīmi vēlētāja pasē.
Siguldas novada Vēlēšanu komisija informē, ka Siguldas novadā būs pieejami seši vēlēšanu iecirkņi:
‣ Nr.770 un Nr.771 – Siguldas novada Kultūras centrā
Pils ielā 10, Siguldā;
‣ Nr.772 – Siguldas 1.pamatskolā Pulkveža Brieža
ielā 105, Siguldā;
‣ Nr.773 – Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes
ielā 7, Siguldas pagastā;
‣ Nr.774 – Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11, Mores pagastā;
‣ Nr.776 – Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažu
pagastā.

Vēlēšanu iecirkņa komisiju darbalaiks:
‣ pirmdien, 29.septembrī, no plkst.17.00 līdz 20.00;
‣ otrdien, 30.septembrī, no plkst.8.00 līdz 11.00;
‣ trešdien, 1.oktobrī, no plkst.17.00 līdz 20.00;
‣ ceturtdien, 2.oktobrī, no plkst.9.00 līdz 12.00;
‣ piektdien, 3.oktobrī, no plkst.10.00 līdz 16.00.
Balsi glabāšanā varēs nodot Siguldas novada vēlēšanu iecirknī Nr.770:
‣ trešdien, 1.oktobrī, no plkst.17.00 līdz 20.00;
‣ ceturtdien, 2.oktobrī, no plkst.9.00 līdz 12.00;
‣ piektdien, 3.oktobrī, no plkst.10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu dienā, 4.oktobrī, vēlēšanu iecirkņi būs
atvērti no plkst.7.00 līdz 20.00. Balsot var jebkurā
vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai
ārvalstīs.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties
balsošanas telpās, un slimojošu personu aprūpētāji var
pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.
Balsošana
atrašanās
vietā
jāpiesaka
no
29.septembra līdz 4.oktobrim. Pieteikt balsošanu vēlētāja iecirknī drīkst jebkura vēlētāja uzticības persona,
iesniedzot iesniegumu iecirkņa komisijai.
Elīna Adlere

Izveidots zaļināšanas kalkulators

Lai 2015.gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro
zaļināšanas prasības. Platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām
galvenajām daļām – vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma
par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti. Plašāka
informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem publicēta
Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā, izvēlnē „Zaļināšana”.
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu jauno zaļināšanas prasību ievērošanā, LAD ir sagatavojis īpašu
zaļināšanas kalkulatoru – ievadot
tajā informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un
aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas

prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī jāveic kādi papildu pasākumi. Kalkulators ir pieejams LAD
mājaslapā un LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS). Lai to
izmantotu, nav nepieciešams būt
LAD EPS klientam.

Labiekārtota Avotu ielejas taka
Biedrība „Četri krasti” realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” atbalstīto projektu „Avotu ielejas taka” (Nr.1304-LL01-L413201-000010). Projekta ietvaros veikto darbu kopējās izmaksas ir 13 144,35 eiro, no kuriem 11 829,91 eiro ir ELFLA finansējums, bet pārējo sedz Siguldas novada pašvaldība.

Projekts „Avotu ielejas taka”
paredz labiekārtot piekļuvi Zušu
sēravotam, kas atrodas uz Mores

un Siguldas pagastu robežas un ir
iecienīts galamērķis tūristiem un
cilvēkiem, kuri vēlas uzlabot ve-

Labklājības ministrija
novērtē Siguldas novada
Sociālo dienestu
19.septembrī Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests
saņēma Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Atzinības
rakstu par projekta „Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Siguldas novadā” īstenošanu.
Jau ziņots, ka no 2012.gada jūlija Siguldas novada iedzīvotājiem –
cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem –
tiek piedāvāti pavadoņu-asistentu un aukļu pakalpojumi. Siguldas
novada pašvaldības Sociālais dienests, realizējot šo projektu, izveidoja piecas aukļu un piecas pavadoņu-asistentu darbavietas Siguldas novada pašvaldības projekta partnerorganizācijās – biedrībās „Aicinājums tev” un „Cerību spārni”.

LAD aicina visus lauksaimniekus
laikus reģistrēties EPS, jo 2015.gadā,
lai pieteiktos platību maksājumu
saņemšanai, lauksaimniekiem, kuru
aramzemes platība būs 10 ha un
vairāk, reģistrēties EPS vajadzēs
obligāti.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā varat vērsties pēc konsultācijas
jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā, sūtot vēstuli uz e-pastu
klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai ierodoties personīgi Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

selību. Projekta ietvaros izbūvēts
piebraucamais ceļš, labiekārtota
dēļu taka, tiltiņš un avota iztekas
vieta. Būvdarbus veica uzņēmums
„Strauteks”. Projekts noslēgsies
septembra beigās.
Projekta ietvaros veiktie darbi
padarījuši piekļuvi avotam daudz
komfortablāku, un tagad tur var
nokļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem.
Plašāku informāciju par projektu
var saņemt no biedrības „Četri
krasti” valdes locekļa Aivara Jakobsona, zvanot uz tālruni
29116942.

Siguldas novada pašvaldības
Sociālais dienests aicina darbā sociālo
darbinieku/-ci darbam ar ģimeni un bērniem
Prasības pretendentiem:
‣ profesionālā augstākā izglītība sociālajā
darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
‣ normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu,
pārzināšana;
‣ labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās
prasmes.
Galvenie pienākumi: veikt sociālo darbu ar
personu, ģimeni, personu grupām.
Iesniedzamie dokumenti: motivācijas vēstule un dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).
Pieteikuma dokumentus līdz 13.oktobrim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristine.freiberga@sigulda.lv
vai pasta adresi Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus šajā adresē
var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai
26459154, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne
Freiberga.
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UZŅĒMĒJIEM
Notikusi pirmā Uzņēmēju
konsultatīvās padomes sēde
8.septembrī uz pirmo sēdi pulcējās Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome, un to atklāja Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics. Padomes sēdē piedalījās ievēlētie novada uzņēmēji, pašvaldības
pārstāvji un citi interesenti.
Sēdes darba kārtībā tika prezentēti dati par Siguldas novada uzņēmējdarbības
vidi: vadošajām nozarēm, nodarbināto skaitu, nozares attīstību, lielākajiem nozares uzņēmumiem. Tika prezentēts Svētku laukuma un teritorijas pie Siguldas pils
kompleksa detālplānojuma izstrādes plāns, kā arī izskatītas uzņēmēju sadarbības iespējas ar krājaizdevu sabiedrību „Allažu saime”. Uzņēmēju konsultatīvās
padomes sēdē tika diskutēts arī par aktuāliem Siguldas novada uzņēmējdarbības
vides attīstības jautājumiem, kas ļāva iezīmēt vairākas svarīgas tēmas nākamajām padomes darba sēdēm, piemēram, skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā,
novada uzņēmēju izstādes organizēšana, pašvaldības iepirkumu konkursu kārtība.
Turpmāk Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes notiks reizi
mēnesī – katra mēneša otrajā otrdienā. Nākamā padomes sēde plānota 14.oktobrī plkst.17.00. Sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties ikviens interesents.
Ina Stupele

Siguldas novads – 3.vietā Latvijā
ārvalstu tūristu nakšņojumu skaita ziņā
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publicētie dati par šā gada otro ceturksni liecina, ka Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, palielinājies par 19,7%, ārvalstu
viesu skaits pieaudzis par 19,9%. No kopējā ārvalstu viesu skaita 78,7% tika
uzņemti Rīgā, 9,4% – Jūrmalā, bet Siguldas novadā uzņemti 1,8% visu Latvijā nakšņojušo ārvalstu viesu, ierindojot to trešajā vietā.
Laika posmā no aprīļa līdz jūnijam Siguldas naktsmītnēs nakšņoja 12 519 viesi,
kas ir par 37,1% vairāk nekā pērn šajā laika posmā, savukārt pirmajā pusgadā
apkalpoto personu skaits, salīdzinot ar 2013.gadu, pieaudzis par 27,8%.
Kopējais viesu pavadīto nakšu skaits otrajā ceturksnī sasniedzis 18 225, par
27,8% pārsniedzot pagājušā gada rādītāju.
Ārvalstu viesu īpatsvars no 55,2% pērn palielinājies līdz 55,7% šogad, taču iepriecinošs rādītājs ir ārvalstnieku vidējais uzturēšanās ilgums, proti, no 1,5 pavadītām naktīm 2013.gada otrajā ceturksnī tas palielinājies līdz 1,6 naktīm šogad.
Ārvalstu viesu nakšņojumu skaits otrajā ceturksnī palielinājies par 49%, liecina
CSP publicētie dati.
2014.gada otrajā ceturksnī tūristiem bija pieejama 21 tūristu mītne ar 387 numuriem un 1083 gultas vietām.
Pieaudzis arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā (TIC) apkalpoto viesu skaits – šogad konsultēts par 22% vairāk apmeklētāju. Ārvalstu viesu īpatsvars ir 69,8%. Šā gada otrajā ceturksnī Sigulda bijusi iecienīts galamērķis viesiem no Krievijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas un Lielbritānijas – šo valstu tūristi
Siguldas novada TIC apmeklējuši visbiežāk.
Dana Spulle

VA K A N C E S
Siguldas novada pašvaldība aicina
darbā iepirkumu speciālistu
Juridiskajā pārvaldē
Prasības pretendentiem:
‣ bakalaura grāds tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju;
‣ ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze
līdzīgā amatā (priekšroka pretendentiem,
kuriem ir pieredze darbā ar iepirkumiem);
‣ par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze valsts pārvaldes darbā;
‣ spēja orientēties tiesību aktos, kas
reglamentē publiskos iepirkumus un
publiskas personas mantas atsavināšanu un iznomāšanu;
‣ prasme izstrādāt juridiskos dokumentus (nolikumi, līgumi, lēmumu projekti)
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
‣ augsta atbildības izjūta un precizitāte, labas saskarsmes un komunikācijas
prasmes.
Pieteikuma vēstuli un CV līdz 30.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu
kristine.simanovica@sigulda.lv vai Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā
16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.
Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni
67385947 (Juridiskās pārvaldes vadītāja
p.i. Aldis Vecvanags).

PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
aicina darbā tūrisma informācijas
speciālistu Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā
Prasības pretendentiem:
‣ spēja laipni apkalpot klientus un sniegt
informāciju par Siguldas novada un apkārtnes tūrisma pakalpojumiem;
‣ lieliskas saskarsmes, komunikācijas
un sadarbības prasmes ar dažādu vecumu, nacionalitātes un sociālo grupu
klientiem;
‣ spēja popularizēt un pārdot organizācijas produktus;
‣ teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
‣ interese par Siguldas novada kultūrvēsturi, dabu un ģeogrāfiju un aktualitātēm novadā.
Pieteikuma vēstuli un CV līdz 29.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu
info@sigulda.lv vai iesniegt personīgi
PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
Ausekļa ielā 6, Siguldā. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 67970862.
Ar plašākiem sludinājumu tekstiem aicinām iepazīties Siguldas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.
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Mores kauju 70.gadskārtas Noskaidrots Siguldas novada lieliskākais tētis
atceres pasākumi

Foto: Ginta Virziņa

14.septembrī, kad visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem
Jau tradicionāli septembra nogalē norisināsies Otrā pasaules kara tika atzīmēta Tēva diena, Siguldas novadā tika meklēts
Mores kauju 70.gadskārtas atceres pasākumi.
„Lieliskais tētis 2014!”. Sacensībās piedalījās 48 novadnieku
Mores kaujas bija vienas no sī- matiskajām dienām. Filma, kuras
ģimenes, un visi tēti apliecināja,
vākajām kaujām Latvijas teritori- pirmizrādē piedalīsies arī tās idejas
jā Otrā pasaules kara laikā. Tajās autors un veidotājs Jānis Celmiņš, ka ir stipri, veikli, ātri, atrakLatviešu leģiona 19.divīzija atvai- 26.septembrī plkst.9.00 tiks de- tīvi, gudri, jautri, precīzi un atjautīgi.
rīja Sarkanās armijas mēģinājumus monstrēta Mores pagasta Tautas
izlauzties līdz Rīgai, kas ļāva izvest namā. Filmas tapšanu atbalstījusi
Siguldas 1.pamatskolas sporta
vācu spēkus no Igaunijas un tūksto- arī Siguldas novada pašvaldība.
laukumā Siguldas novada tētiem
šiem latviešu ģimeņu evakuēties uz
Savukārt 27.septembrī notiks
Kurzemi.
Mores kauju 70.gadadienai veltī- bija jāveic dažādas netradicionālas un sportiskas disciplīnas:
Mores kaujas ilga piecas die- ti piemiņas pasākumi: plkst.12.00
jābūvē telts, jāuzceļ augstākais
nas – no 1944.gada 26.septembra, svētbrīdis kaujās kritušo latviešu
tornis no koka klucīšiem, pēc
kad Sarkanās armijas uzbrukums leģionāru Brāļu kapos pie Roznēnu
iespējas ilgāk jānotur rokās mevirzienā Nītaure–Sigulda–Saulkras- ozola, aptuveni plkst.13.30 atceres
Nomināciju „Siguldas novada Lieliskais tētis” izcīnīja Dainis Siņica ar komandu
dus spainīši, jāpin bizes, jāsasien
ti–Rīga 25.septembrī bija sasniedzis sarīkojums Mores kauju piemiņas
kaklasaite, jāmet grozā basket- „Rullētāji”.
Siguldas aizsardzības līniju, līdz parkā.
bola bumba, jāspēlē krokets un
30.septembrim.
Atceres pasākuma noslēgumā
jāatbild uz erudīcijas jautāju‣ „Siguldas novada Visstiprākais
‣ „Siguldas novada VisakurātāŠogad Mores kauju piemiņas klātesošie tiks aicināti uz saviesīgu
miem.
tētis” – Jānis Zoltners ar komandu kais tētis” – Sandijs Aizupietis ar
pasākumi tiks aizsākti ar Dzīvās pēcpusdienu Mores kauju piemiņas
Nomināciju „Siguldas novada „Viltīgie lūši”;
komandu „Slaidiņi”.
vēstures stundu. Jānis Celmiņš kā parkā pie ugunskura, kur varēs bau‣ „Siguldas novada VisatraktīvāVeicināšanas balvas gan par koveltījumu savam tēvam – Mores dīt gan karavīru sarūpētās pusdie- Lieliskais tētis” izcīnīja Dainis Siņica ar komandu „Rullētāji”.
kais tētis” – Žanis Stāmers ar ko- mandas noformējumu, gan par atkauju dalībniekam Jānim Celmi- nas, gan līdzpaņemto mielastu.
Citas iegūtās nominācijas:
mandu „Stāmeri”;
raktivitāti saņēma Gabranovu ģiņam – uzņēmis īsfilmu ar dalībnieku,
Mores kauju muzejs būs atvērts
‣ „Siguldas novada Visveiklā‣ „Siguldas novada Visjautrākais mene, Virziņu ģimene, Stupeļu
aculiecinieku un vēstures pētnieku visu dienu.
kais tētis” ieguva Jānis Stupelis un Visprecīzākais tētis” – Edgars ģimene, Toms Roburgs, Siņicu ģiJolanta Borīte
stāstījumu par šīm ārkārtīgi draBlūmiņš ar komandu „Komanda”;
mene, Adzilču ģimene, Zvejnieku
ar komandu „Tīģeri”;
‣ „Siguldas novada Visgudrā‣ „Siguldas novada Visatjautīgā- ģimene, Auziņu ģimene un Raivja
kais tētis” – Kristaps Turauskis ar kais tētis” – Ivo Alksnis ar komandu Lērmes ģimene.
„Alkšņu ģimene”;
Terēzija Leimane
komandu „X-Surikāti”;

Pasākumi Siguldas novada
Kultūras centrā oktobrī

Oktobrī Siguldas novada Kultūras centrs skatītājus pārsteigs ar
divām koncertprogrammām: 10.oktobrī notiks grupas „Menuets”
45 gadu jubilejas koncerts „Esam!”, bet 18.oktobrī skatītājus koncertuzvedumā „Lai acis mums mirdz!” ar īpašu programmu iepriecinās
populāri un skatītāju iemīļoti solisti – Sonora Vaice, Ingus Pētersons,
Andris Lapiņš, Juris Ādamsons un citi.
Grupa „Menuets” savu 45 gadu jubileju atzīmē ar koncertprogrammu
„Esam!”, kuru Siguldas novada Kultūras centrā varēs dzirdēt 10.oktobrī
plkst.19.00. Biļetes cena – no 7 līdz 15 eiro.
18.oktobrī plkst.18.00 koncertuzvedums „Lai acis mums mirdz!”, kurā
operetei piemītošā teatrālā vieglumā un enerģiskā svētku noskaņā skanēs
dueti un ārijas no šā žanra grandu operetēm – F.Lehāra „Grāfs fon Luksemburgs”, J.Štrausa „Čigānu barons”, I.Kalmana „Bajadēra” un „Cirka princese”, N.Dostāla „Klīvija”, F.Lehāra „Jautrā atraitne”, kā arī orķestra skaņdarbi un dejas priekšnesumi. Par koncerta muzikālo noformējumu rūpēsies
Operetes orķestris, kura vadība uzticēta šajā jomā pieredzējušam māksliniekam, diriģentam Guntaram Bernātam. Latvijas Operetes fonda un Rīgas
Muzikālā teātra sadarbības programmā dzirdēsiet arī jaunos māksliniekus,
kuriem šī ir pirmā sastapšanās ar opereti. Biļetes cena – no 7 līdz 20 eiro;
uzrādot Siguldas novada ID karti, atlaide biļetei – 10%. Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē.

Iesaisties akcijā „Glezno visi”!
3.oktobrī plkst.13.00 Siguldas pagasta Kultūras namā tiks atklāta
Siguldas novada neprofesionālo mākslinieku darbu izstāde „Glezno
visi”, kurā plašākai sabiedrībai tiks atrādīti mākslas radīšanas akcijas
„Glezno visi” laikā tapušie darbi.
Šī ikgadējā tradīcija risināsies Siguldas Jaunās pils kompleksā 27. un
28.septembrī, un tās laikā ikviens Siguldas novada iedzīvotājs vai viesis
aicināts piedalīties kopīgā mākslas darbu radīšanas procesā, ļaujoties krāsu priekam gleznainākajā Latvijas vietā Siguldā.
Mākslinieki tiek aicināti nogādāt mākslas darbus uz Siguldas pagasta
Kultūras namu izstādes iekārtošanai līdz 30.septembrim.

Tirdziņš „Rudens laboratorija” Siguldā
Svētdien, 28.septembrī, no plkst.9.00 Siguldas novada iedzīvotāji
un pilsētas viesi aicināti atpūsties un piedalīties tirdziņā „Rudens laboratorijas”, kas līdz plkst.17.00 norisināsies Siguldas Svētku laukumā.
Dažādas radošās aktivitātes tirdziņa programmas ietvaros notiks no
plkst.11.00 līdz 14.00. Visi mīļi gaidīti!

Aicina uz muzikālu uzvedumu Raimonda Ozola
Piektdien, 3.oktobrī, plkst.14.00 Siguldas pagasta Kultūras
namā, atceroties Eduardu Rozenštrauhu viņa 95.jubilejā, notiks
Starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums, muzikāls uzvedums „Ar Zilo lakatiņu sirdī”.
Uzveduma autores ir dzejnieces Rasma Urtāne, Sarmīte Grumolde un Gaida Pūliņa; piedalās dziedātāja Indra Lintiņa-Lučka
(arī režisore inscenētāja), koncertmeistare Sandra Lūķe, vijolnieks Reinis Galenieks. Pasākuma īpašās viešņas būs Cecīlija un
Rozālija – jauns draudzeņu tandēms Latvijā. Programma sola
arī dažus pārsteigumus, bet par tiem jau koncertā. Varēs iegādāties grāmatu par E.Rozenštrauhu.
Vietu pie galdiņiem aicinām rezervēt līdz 1.oktobrim, zvanot
uz tālruni 67971189 Alfonam (Inesei) vai tālruni 29105303 Rutai. Ieeja – bez maksas.

jubilejas koncerts

2014.gads ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) koncertmeistara un pirmās vijoles
Raimonda Ozola jubilejas gads. Šogad izcilais
mūzikas meistars atzīmē savas radošās darbības 30.gadskārtu. Koncertzāle „Baltais flīģelis”
aicina uz jubilejas koncertu, kas notiks 15.novembrī plkst.18.00.
Koncertā piedalīsies Raimonds Macats (taustiņi, mutes harmonijas un aranžējumi), Madars
Kalniņš (piano un aranžējumi), Mārcis Auziņš
(solo ģitāra), Norberts Skraucis (bass), Ainis Zavackis (sitamie instrumenti) un LNSO stīgu grupa. Biļešu cenas – no 15 līdz 20 eiro.

M ākslu sk o la „ B altais F l ī ģ elis ”

Mākslu skola svinēs 55 gadu jubileju
24.oktobrī plkst.18.00 Mākslu skola „Baltais Flīģelis” aicina uz skolas
55.gadadienas svinībām, kas sāksies ar Mākslas nodaļas skolotāju izstādes atklāšanu un noslēgsies ar koncertu, kurā kopā ar Mūzikas nodaļas
skolotājiem muzicēs skolas absolventi – Latvijā pazīstami mūziķi. „Baltā
Flīģeļa” kolektīvs, kas muzicē vēsturiski kultūrnozīmīgā vietā, īstenojot
mūsdienīgus, skaistus un skanīgus projektus, atskatīsies uz bagātiem
55 gadiem, reizē sakopojot spēkus radošajām iecerēm nākotnē.
Vēstures materiāli liecina, ka si- jo īpaši mācību saturs. 2001.gadā
guldiešu profesionāla izglītošana tika atklāta jaunā flīģeļa formas
mūzikā un līdz ar to vispār mākslās ēka, kas īpaši savdabīgi un interesākas 1959.gadā, kad dibināta Mū- santi skatāma no putna lidojuma.
zikas skola, kuras pirmā direktore Jaunās būves ieceres iniciators un
bija Gaida Bērziņa. Lielu iespaidu realizētājs par spīti dažubrīd neSiguldas mākslas dzīvē atstājusi arī pārvaramiem šķēršļiem ir direktors
skolas nākamā direktore Aina Sal- Valdis Milčs, kurš vadīja Mūzikas
mane – folkloras ansambļa „Senleja” skolu no 1979. līdz 2007.gadam. Apdibinātāja un tā ilggadēja vadītāja, dzīvot tam laikam plašās un gaišās
stingra, prasīga un godprātīga zēnu Mūzikas skolas telpas līdzās ēkas
kora dibinātāja un diriģente, solfe- īstajiem saimniekiem sāka arī vairādžo skolotāja.
kas atsevišķas iestādes – Siguldas
55 gadu laikā līdz nepazīšanai Mākslu skola, kas dibināta pirms
mainījusies ne tikai skolas ēka, bet 20 gadiem, pateicoties pirmajai di-

rektorei Zinaīdai Ceskei, un līdz
2011.gadam arī Bērnu bibliotēka
(tobrīd vadītāja Emīlija Šķestere,
bibliotekāre Vaira Karlsone).
Kopš 2008.gada janvāra Mūzikas skolu vada direktors Guntars
Zvejnieks, kurš 2009.gadā, kad pēc
reorganizācijas Mūzikas un Mākslas skola tika apvienotas, kļuva
par Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktoru. Viņa vadībā uzsākti jauni un vēl nebijuši
projekti.
Patlaban Mākslu skolā ir četras –
Mūzikas, Mākslas, Teātra un Dejas – nodaļas, kas dod iespēju apgūt
mākslas profesionālā līmenī.
Visi mīļi gaidīti svinēt svētkus
kopā ar mums!
Ar plašāku publicitātes materiālu
aicinām iepazīties
www.baltaisfligelis.lv.
Ineta Stepiņa
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Amatiermākslas nodarbības un pulciņi Siguldas novada Kultūras centrā
Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Mēģinājumu laiki

Jauktais koris „Spārni”

Līga Ādamsone, tālr. 29218240

Pirmdienās no plkst.19.30 līdz 22.00

Jauniešu koris „Atvars”

Jānis Baltiņš, tālr. 29410439

Otrdienās no plkst.19.00 līdz 22.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā

Sieviešu koris „Teiksma”

Maija Feldmane, tālr. 29529381

Pirmdienās no plkst.7.30 līdz 21.30

Senioru jauktais koris „Gāle”

Ņina Kiršteina, tālr. 29478592

Otrdienās no plkst.15.00 līdz 17.00;
ceturtdienās no plkst.11.00 līdz 13.00

Senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis”

Dagnija Liepiņa, tālr. 29410037

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.20.00 līdz 22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Siguldietis” Ieva Roķe, tālr. 28318764

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.30 līdz 22.00

Senioru balles deju kopa „Sniegaroze”

Antra Zūkere, tālr. 29230906

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.00 līdz 19.30

Folkloras kopa „Senleja”

Anda Skuja, tālr. 29142319

Otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.30*

Bigbends „Sigulda”

Pēteris Goldbergs, tālr. 29136067

Trešdienās no plkst.19.00 līdz 22.00

Siguldas Tautas teātris

Ārija Liepiņa-Stūrniece, tālr. 22130149

Trešdienās un piektdienās no plkst.19.00 līdz 22.00

Senioru vokālais ansamblis „Melodija”

Inga Jansone, tālr. 29387407

Ceturtdienās no plkst.16.00 līdz 18.00

Vīru vokālais ansamblis „Saltavots”

Ārija Aņēna, tālr. 26014705

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.00

TLMS „Sigulda”

Astrīda Freimane, tālr. 67970814

Darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00

Aerobikas studija**

Mārīte Konrāde, tālr. 67970814

Pirmdienās un trešdienās no plkst.18.00 līdz 19.00

Sporta dejas**

Iveta Zīle, tālr. 29265335

Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 21.15;
ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 19.30

Vēderdejas**

Pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.15

Amatiermākslas kolektīvi Siguldas pagasta Kultūras namā
Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Mēģinājumu laiki

Bērnu vokālā grupa „Zibsnis”

Atis Priedītis, tālr. 26127364

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.14.30 līdz 17.00

Jauktais koris „Sigulda”

Līga Vasiļjeva, tālr. 29649750

Otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.00.
Pirmā tikšanās 7.oktobrī plkst.19.00

TLMS „Vīgrieze”

Gundega Pētersone, tālr. 28659982

Katru otro sestdienu plkst.9.00.
Pirmā tikšanās 27.septembrī plkst.10.00

Senioru deju kopa „Preilene”

Antra Zūkere, tālr. 29230906

Trešdienās no plkst.16.30 līdz 19.00.
Pirmā tikšanās 1.oktobrī plkst.16.30

Līnijdeju grupa „Step by step”**

Inga Mežavilka, tālr. 29492640

Trešdienās plkst.19.00

Pūtēju orķestris

Gintis Kalniņš, tālr. 26333185

Ceturtdienās no plkst.19.30 līdz 21.30.
Pirmā tikšanās 16.oktobrī plkst.19.30

Pūtēju ansamblis „Sigulda”

Jānis Raslavs, tālr. 67973484, 29173215

Trešdienās no plkst.19.30 līdz 22.00.
Pirmā tikšanās 1.oktobrī plkst.19.30

Jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”

Indra Ozoliņa, tālr. 29482755

Ceturtdienās un piektdienās no plkst.19.00 līdz 22.00.
Pirmā tikšanās 1.oktobrī plkst.19.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā

Biodeja**

Elīna Seipulova, tālr. 20345573

Sestdienās plkst.12.30. Pirmā tikšanās 11.oktobrī plkst.12.30

Sporta deju klubs „Zīle”**

Iveta Zīle, tālr. 29265335

Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.00 līdz 21.00

Amatiermākslas kolektīvi Allažu pagasta Tautas namā
Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Mēģinājumu laiki

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs
„Kimelītis”

Aelita Ziemele, tālr. 26818926

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.20.00 līdz 22.00

Jauniešu tautas deju kolektīvs „Ķimenīte”

Aelita Ziemele, tālr. 26818926

Piektdienās no plkst.20.00 līdz 23.00

Sieviešu vokālais ansamblis „Liepavots”

Ņina Kiršteina, tālr. 29478592

Trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.00

Amatierteātris „Aka”

Izolde Pētersone, tālr. 28441040

Pirmdienās no plkst.19.00 līdz 21.00

Bērnu un jauniešu folkloras kopa „Tiptaiņi”

Liena Vija Teterovska, tālr. 26347184

Piektdienās no plkst.16.00 līdz 18.00*

Amatiermākslas kolektīvi Mores pagasta Tautas namā
Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Sieviešu vokālais ansamblis „Ceriņi”

Maija Ādamsone, tālr. 20041080

Senioru deju kolektīvs „Dāmītes”

Spodra Tutāne, tālr. 29488372

Mores amatierteātris „Oga”

Ingūna Millere, tālr. 27091308

Nodarbības Jūdažu
Kolektīvs
„Makšķernieku darbnīca”

Vadītājs, kontaktinformācija
Aivars Stiglics, tālr. 67957025

Mēģinājumu laiki

2014.gada 26.septembris

Amatierkolektīvi
aicina jaunus
dalībniekus

Jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte” aicina savā pulkā atraktīvus un
deju mīlošus dejotājus no 18 gadu
vecuma. Deju nodarbības sāksies
1.oktobrī. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst.19.30
līdz 22.30 Siguldas Valsts ģimnāzijas
deju zālē. Plašāka informācija, zvanot deju kolektīva vadītājai Indrai
Ozoliņai uz tālruni 29482755.
Senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis” aicina interesentus pievienoties jestrajam dejotāju pulkam!
Iepriekšējai pieredzei nav izšķirīgas
nozīmes, galvenais ir vēlme dejot!
Pirmais mēģinājums – 2.oktobrī. Nodarbības notiek katru pirmdienu un
ceturtdienu no plkst.20.00 līdz 22.00
Siguldas novada Kultūras centrā.
Jauniešu koris „Atvars” aicina savās rindās jaunus dziedātājus. Mēģinājumi notiek katru otrdienu plkst.19.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas aktu zālē.
Pieteikuma vēstuli sūtiet uz e-pastu
atvars.sigulda@gmail.com.

Aicina apmeklēt
„Makšķernieku
darbnīcu” Jūdažos
Sadarbībā ar Siguldas novada
Jaunrades centru no oktobra Jūdažos sāksies nodarbības „Makšķernieku darbnīcā”, kur ikviens interesents varēs apgūt makšķerēšanu,
kas ir ne tikai interesants, bet arī
lietderīgs aktīvās atpūtas veids un
iespēja brīvo laiku pavadīt pie dabas.
Nodarbībās varēs iemācīties praktiskas iemaņas dažādu zvejas rīku
izmantošanā, kā arī uzzināt visādus
noslēpumus par makšķerēšanas
tehniku no skolotāja personīgās pieredzes.
Nodarbības ir bez maksas, un tās
notiks ceturtdienās no plkst.16.30
līdz 18.30 Jūdažu Sabiedriskajā centrā, kā arī pie ūdeņiem, kur tiks rīkotas praktiskās meistarības stundas.
Skolotājs Aivars Stiglics; tālrunis informācijai 67957025.

Deju nodarbības
ikvienam!

Deju grupa „A-Zarts” aicina pieteikties bērnus, jauniešus un arī pieauguPiektdienās no plkst.12.00 līdz 15.00;
šos deju apmācības nodarbībām.
sestdienās no plkst.9.00 līdz 12.00
Nodarbības notiek trešdienās un
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
piektdienās Laurenčos – hosteļa
„Kaba” zālē Puķu ielā 2 un Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis” Šveices ielā 19.
Klasiskās dejas nodarbības (balets)
Sabiedriskajā centrā
bērniem maksā 30 eiro mēnesī. LaikNodarbību laiki
metīgās dejas nodarbības jauniešiem
maksā 35 eiro mēnesī, bet deju noCeturtdienās no plkst.16.30 līdz 18.30
darbības pieaugušajiem maksā 5 eiro
Dalība amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos ir bez maksas. par nodarbību. Nodarbības vada Guna
* mēģinājumu laiki var mainīties; Mangusa un Gunda Ģēģere.
** par dalības maksu vaicāt vadītājam.
Pieteikties pa tālruni 22021015.
Otrdienās no plkst.16.00 līdz 18.00

SPORTS
6 2014.gada 26.septembris
Ar Siguldas ID karti pieteikšanās
pusmaratonam lētāka
Līdz 2.oktobrim, uzrādot siguldieša ID karti, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā varēs saņemt
atlaidi dalības maksai Siguldas pusmaratonā. Dalības maksa pusmaratonam līdz 1.oktobrim ir 20 eiro, līdz
8.oktobrim – 25 eiro, sacensību dienā – 40 eiro. Siguldiešiem līdz 2.oktobrim dalības maksa ir 13 eiro. „Nike”
tautas skrējienam līdz 1.oktobrim – 15 eiro, līdz 8.oktobrim – 20 eiro, bet sacensību dienā – 30 eiro. Siguldiešiem līdz 2.oktobrim dalības maksa ir 10 eiro. Tautas skrējienam līdz 1.oktobrim ir 12 eiro, līdz 8.oktobrim – 15
eiro, sacensību dienā – 20 eiro. Siguldiešiem līdz 2.oktobrim dalības maksa ir 7,50 eiro. Bērnu skrējienam līdz
8.oktobrim – 2,50 eiro, sacensību dienā – 3 eiro.
Patlaban norit pieteikšanās ceturtajam „Siguldas pusmaratonam 2014”,
kas vienlaikus būs skrējienu seriāla
„Skrien Latvija 2014” septītais posms.
Vienas no prestižākajām un nozīmīgākajām gada sporta sacensībām Siguldā notiks 11.oktobrī ar startu un finišu
Svētku laukumā.
Šogad Siguldas pusmaratona sacensībās skrējēji varēs izvēlēties četras
distances: pusmaratona („Skrien Latvija” vērtējumā – pusmaratonu kategorijā) 21,097 km garo distanci veidos četri
vienādi 5,27 km gari apļi pa pilsētas
ielām; „Nike” tautas skrējiena („Skrien
Latvija” vērtējumā – tautas skrējienu kategorijā) 10,55 km garo distanci
veidos divi vienādi 5,27 km gari apļi pa
pilsētas ielām; bērnu skrējiena distanci
veidos 600 metru garš posms pa Leona
Paegles ielu; tautas skrējiena (5,27 km)
distanci veidos viens 5,27 km garš aplis
pa pilsētas ielām.
Katrs veiksmīgi finišējušais skrējiena dalībnieks saņems piemiņas medaļu.
Absolūtajā vērtējumā ar naudas balvu
tiks apbalvoti pirmie seši pusmaratona
distances finišētāji sieviešu un vīriešu
grupās (neatkarīgi no vecuma grupas).
Sacensībām var reģistrēties mājaslapā www.siguldasmaratons.lv.

11.oktobrī Siguldas pusmaratona laikā
plānoti satiksmes ierobežojumi.
Lai atbrīvotu pilsētas ielas un
nodrošinātu skrējējiem piemērotus
apstākļus pusmaratona veikšanai,
11.oktobrī tiks slēgta satiksme:
‣ no plkst.8.00 līdz 14.00 Leona
Paegles ielā, posmā no Lāčplēša
ielas līdz Svētku laukumam; Cēsu
ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam; Lāčplēša ielā,
posmā no Leona Paegles ielas līdz
Cēsu ielai;
‣ no plkst.10.00 līdz 14.00 satiksme tiks slēgta pārējā skrējiena
maršrutā šādās ielās: Leona Paegles ielā, posmā no Lāčplēša ielas
līdz Pils ielai; Pils ielā, posmā no
Raiņa ielas līdz stāvlaukumam pie
viesnīcas „Sigulda” Pils ielā 6; Šveices ielā, posmā no Pils ielas līdz
Noliktavu ielai; piebraucamais ceļš
Siguldas novada Kultūras centram
Pils ielā 10 no Pils ielas puses, kā
arī Jāņa Čakstes iela.
Transporta satiksme Turaidas virzienā (autoceļš P8 Inciems–Sigulda–Ķegums) tiks virzīta pa Ausekļa
un Raiņa ielu. Būs iespēja izbraukt
no Siguldas slimnīcas Lakstīgalas

ielā 13 un poliklīnikas Ziedu ielā 5 pa
Lakstīgalas un Pils ielām.
Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību uz Turaidu, laika posmā
no plkst.8.00 līdz plkst.15.00 sabiedriskais transports, kas kursē no Siguldas un/vai caur Siguldu uz Turaidu,
brauks pa Raiņa ielu.
Pusmaratona organizētāji aicina
Siguldas novada iedzīvotājus un skrējiena skatītājus 11.oktobrī būt atsaucīgiem un sekot līdzi satiksmes regulētāju un tiesnešu norādījumiem, jo
īpaši – par trases šķērsošanu. Ikvienu
Siguldas iedzīvotāju un viesi nedēļas
nogalē aicinām pievērst uzmanību
arī ceļa zīmēm. Jau 10.oktobrī trases
maršrutā tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, savukārt 11.oktobrī no plkst.6.00 sāksies
trases marķēšana, norobežojošo žogu,
konusu izvietošana trasē, tāpēc apgrūtināta pārvietošanās būs jau visās
iepriekš minētajās ielās.
Plašāka informācija pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv. Tālrunis
informācijai 29184203 (Kaspars Kārkliņš).

Renes skrējiens noslēdz seriālu „Sigulda Up Cup 2014”
Augusta beigās Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē notika pēdējais,
ceturtais, seriāla „Sigulda Up Cup 2014” skrējiens – Renes skrējiens
jeb „Ātrāk par kamanām un bobu”. Sacensībās piedalījās 81 dalībnieks,
un atbilstoši sacensību nolikumam katras vecuma grupas dalībnieki
veica aptuveni 400 vai 800 metru garu distanci augšup pa Bobsleja un
kamaniņu trasi. Šogad šis skrējiens notika jau trešo reizi.
Sacensību dalībnieku vecuma
diapazons bija ļoti plašs: vecākais
renes skrējējs Jānis Kaprālis dzimis
1943.gadā, savukārt Marats Turauskis, kurš šoreiz bija visjaunākais, dzimis 2011.gadā.
Renes skrējiena godalgoto vietu
ieguvēji:
S10 – 1.vietā Elza Saļņikova, 2.vietā
Laura Ciagune, 3.vietā Estere Feldmane un Frīda Saļņikova;
S12 – 1.vietā Elza Lešinska, 2.vietā
Estere Vīksne, 3.vietā Līna Gaile;
S14 – 1.vietā Venija Ozola;
S16 –1.vietā Emīlija Krista Grava;
S18 – 1.vietā Kristīne Vārna;
S20 – 1.vietā Gunta Blūmiņa, 2.vietā Ineta Jankeviča, 3.vietā Gunita
Turauska;
S30 – 1.vietā Iveta Caune, 2.vietā
Madara Balanas, 3.vietā Aiga Rozenberga;
S40 – 1.vietā Aiga Auziņa, 2.vietā
Dace Līduma, 3.vietā Inese Vīksne;
V10 – 1.vietā Renārs Jumiķis, 2.vietā Gustavs Auziņš, 3.vietā Uldis Ozols;
V12 – 1.vietā Ernests Vīlips, 2.vietā Mārtiņš Auziņš, 3.vietā Ronalds
Lūkins;

V14 – 1.vietā Dāvids Vīksne, 2.vietā
Ernests Bērze, 3.vietā Daniels Iļjins;
V16 – 1.vietā Daniels Vīksne, 2.vietā
Niks Ermansons;
V18 – 1.vietā Kārlis Zuters, 2.vietā
Kristaps Zeila;
V20 – 1.vietā Daniels Kārkliņš,
2.vietā Roberts Jumiķis, 3.vietā Ivo
Deičmanis;
V30 – 1.vietā Andris Bergmanis,
2.vietā Artūrs Blūmiņš, 3.vietā Normunds Kuzāks;
V40 – 1.vietā Kaspars Kārkliņš,
2.vietā Edgars Lešinskis, 3.vietā Ansis
Mežulis;
V50 – 1.vietā Valērijs Jegorovs,
2.vietā Jānis Kopmanis, 3.vietā
Andrejs Bērze;
V60 – 1.vietā Jānis Kaprālis, 2.vietā
Ilgonis Krūmiņš.
Lai izcīnītu kopvērtējuma kausu,
bija jāpiedalās visos četros skrējiena
seriāla posmos.
„Sigulda Up Cup 2014” kopvērtējuma godalgoto vietu ieguvēji:
S10 – 1.vietā Elza Saļņikova, 2.vietā
Frīda Saļņikova, 3.vietā Estere Feldmane;
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Noslēgusies Sporta skolas
sporta zāles renovācija

Septembra vidū ar svinīgu pasākumu tika atklāta renovētā Siguldas
Sporta skolas sporta zāle. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics, sveicot sanākušos, novēlēja, lai renovētā zāle palīdz sa
sniegt vēl augstākus sportiskos sasniegumus.
Sporta zāles atjaunošanas darbus
veica AS „Siguldas Būvmeistars”; kopējās darbu izmaksas ir 68 590 eiro.
Siguldas Sporta skolas sporta zāles
renovācijas laikā, kas ilga no šā gada
maija līdz septembrim, tika veikti
apjomīgi remontdarbi: vecās grīdas
demontāža, pamatnes sagatavošana,
siltumtīklu un jaunu cauruļvadu sistēmas izbūve, jaunās grīdas apakškārtas

Siguldā norisinās
skrituļslidošanas
sacensības
Veiksmīgi aizvadīts „S! – Powerslide” kausa izcīņas 2.posms, kas, pateicoties labiem laikapstākļiem, nodrošināja kuplu dalībnieku skaitu un vērā
ņemamu ātrumu sacensībās.
Jaunākie skrituļslidotāji 200 metru
sprinta distanci veica par sekundi ātrāk
nekā pirmajā posmā, bet elites grupa
šo distanci veica pat par 3,5 sekundēm
ātrāk. Absolūti labākais 200 metru
sprinta skrējienā ar slidām bija Reinis
Znotiņš, kurš uzstādīja jaunu trases
rekordu – 19 sekundes 34 sekundes

izbūve, jaunā oša masīvkoka seguma
ieklāšana, trīsreizēja slīpēšana un lakošana, līniju zīmēšana, laukuma tonēšana un sienu krāsošana.
Jaunais sporta zāles grīdas segums
turpmāk nodrošinās kvalitatīvāku sacensību organizēšanu basketbolā, volejbolā, telpu futbolā, badmintonā un
citos sporta veidos.
Ilze Ratniece
simtdaļas. Reiņa tuvākais sekotājs
bija Oskars Pundurs ar otro labāko
laiku – 19 sekundes un 95 simtdaļas.
Garajā distancē nepārspēts palika
pieredzējušais skrituļslidotājs Lauris
Bitenieks, kurš 4,8 km veica 8:45.29.
Tūlīt aiz Laura finišēja šā gada Latvijas čempions Reinis Znotiņš.
Šajā posmā tika godināti 1.posma
katras grupas trīs labākie, kuri saņēma diplomus un sacensību atbalstītāja „Siguldas Maiznieka” garšīgās
balvas.
Absolūti ātrākie „S! – Powerslide”
kausa izcīņas dalībnieki tiks noskaidroti nākamajos trīs posmos Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
centra trasē.

9.oktobrī noslēgsies „Siguldas apļi 2014”
9.oktobrī plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā Puķu
ielā 4 startēs pēdējais, septītais, treniņskrējienu seriāla „Siguldas apļi 2014”
posms. Pēc skrējiena tiks apkopoti visas sezonas rezultāti, un, ņemot vērā
piecus labākos posmus (noskrieto apļu skaitu), notiks labāko apbalvošana.
Uz starta aicināts ikviens, kurš piedalījies kaut vienā no posmiem, lai izbaudītu kopā būšanas prieku un dalītos emocijās par šā gada „Siguldas apļiem”.
Iepriekšēja pieteikšanās mājaslapā www.ba2.lv vai sacensību dienā Sporta un aktīvās atpūtas centrā no plkst.17.00.

S12 – 1.vietā Estere Vīksne, 2.vietā
Elza Lešinska, 3.vietā Līna Gaile;
S18 – 1.vietā Kristīne Vārna;
S20 – 1.vietā Gunta Blūmiņa;
S40 – 1.vietā Aiga Auziņa, 2.vietā
Inese Vīksne;
V10 – 1.vietā Eduards Ločs, 2.vietā
Gustavs Auziņš, 3.vietā Dāvis Strazdiņš;
V12 – 1.vietā Darels Dukurs, 2.vietā
Siguldas Sporta skola aicina 1.–9.klašu skolēnus apmeklēt nodarbīMārtiņš Auziņš;
bas Distanču slēpošanas nodaļā. Nodarbības norisinās Siguldas Sporta
V14 – 1.vietā Dāvids Vīksne, 2.vietā un aktīvās atpūtas centrā katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.15.00.
Rainers Smoļenskis;
V16 – 1.vietā Daniels Vīksne;
Jau ziņots, ka līdz ar Siguldas bības notiks Inčukalna peldbaseiV18 – 1.vietā Kārlis Zuters, 2.vietā Sporta un aktīvās atpūtas centra nā), ceturtdienās no plkst.13.40 un
Kristaps Zeila;
uzbūvēšanu Siguldas Sporta sko- sestdienās no plkst.9.40 Siguldas
V30 – 1.vietā Andris Bergmanis;
la ir licencējusi gan pamata, gan pilsētas vidusskolas angārā. PieV40 – 1.vietā Edgars Lešinskis, vidējās izglītības pakāpes profe- teikšanās pie skolotājas Andras
2.vietā Ansis Mežulis, 3.vietā Mareks sionālās ievirzes sporta izglītības Fridrihsones nodarbību laikos vai
Kairis;
distanču slēpošanas programmu. zvanot uz tālruni 26434461.
V50 – 1.vietā Jānis Kopmanis.
Mācību maksa par nodarbībām
Jaunizveidotajā Distanču slēpošanas nodaļā strādā divi Siguldas Distanču slēpošanas nodaļā ir
Skrējienu seriālu organizē Siguldas novada sportisti un treneri – bi- 10 eiro.
novada pašvaldība sadarbībā ar Si- jušais Latvijas izlases biatlonists,
Plašāka informācija par uzņemguldas Sporta skolu, biedrību „A2”, 2006.gada Turīnas Olimpisko spēļu šanu Siguldas Sporta skolā pieejaIK „Duvekors”, Turaidas muzejrezer- dalībnieks Raivis Zīmelis un līdz ma, zvanot uz tālruni 22022898
vātu, Dabas aizsardzības pārvaldi un šim vairāk ar orientēšanās sportu vai sūtot vēstuli uz e-pastu
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasi. un dažādu skriešanas sacensību sportaskola@sigulda.lv. Lai iestāPaldies visiem atbalstītājiem – spor- organizēšanu saistītais Kaspars tos Siguldas Sporta skolā, nepieta preču veikalam „Maratons”, „Puķu Kārkliņš. Tālrunis informācijai: ciešams aizpildīt iesnieguma veidElvim”, kino „Lora”, maiznīcai „Flora”, 22022898 vai 29427341.
lapu, iesniegt dzimšanas apliecības
„Siguldas minerālūdens”, „SPA hotel
Siguldas Sporta skolā 1.–4. kopiju, ģimenes ārsta izsniegtu
Ezeri”, „Aerodium”, „Bungee” „Sigul- klašu skolēnus uzņem arī vispā- apliecinājumu, ka bērnam vai jaudas Dizains”, „Philips Sonicare”, kā rējās fiziskās sagatavošanas gru- nietim atļauts nodarboties ar paarī informatīvajam atbalstītājam pā. Nodarbības norisinās otrdienās augstinātu fizisku slodzi, kā arī
„TVnet”.
no plkst.18.00 (no oktobra nodar- vienu fotogrāfiju (3x4 cm).

Uzņem audzēkņus Distanču slēpošanas
nodaļā un vispārējās fiziskās
sagatavošanas grupā

IZGLĪTĪBA
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Noslēdzies novada skolēnu
nodarbinātības projekts
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem,
šovasar jau piekto gadu īstenoja jauniešu nodarbinātības projektu,
kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes tiek dota
13 līdz 19 gadus veciem jauniešiem, pirmām kārtām tiem, kuru ģimene
atbilst kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību un kuru
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Pateicoties Siguldas novada
Domes atbalstam, ar darbavietu pieteikšanās secībā tika nodrošināti
visi novada skolēni, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem. Šogad Siguldas novada skolēnu nodarbinātības projektam tika izlietots vairāk
nekā 61 000 eiro, no tiem aptuveni 55 000 eiro no pašvaldības budžeta.
Nodarbinātības projektam pie- SIA „Vietu lietas”, SIA „Reksteh”.
iesaistījās
arī
SIA
teicās 319 novada skolēni vecumā Projektā
no 13 līdz 19 gadiem, bet darba „J.D.&CO”, piedāvājot darbu ne tikai
gaitas uzsāka 302 jaunieši, jo 17 SPA viesnīcā „Ezeri”, bet arī viesnīskolēni dažādu iemeslu dēļ darbu cā „Sigulda”.
atteica.
„Piedāvājot iespēju jauniešiem vaDarbavietas novada jauniešiem saras brīvlaikā strādāt, darba devēji
nodrošināja 20 Siguldas novada uz- ne tikai palīdz skolēniem iegūt pirņēmēji, kā arī pašvaldības iestādes mo darba pieredzi un darba iemaņas,
un struktūrvienības. Tradicionāli bet arī paši gūst iespēju vienkārvisvairāk darbavietu nodrošināja šākos darbos aizvietot darbiniekus,
SIA „Vita Mārkets”, tomēr ieprieci- kuri dodas atvaļinājumā. Protams,
na, ka katru gadu skolēnu nodarbi- tas darba vadītājam ir nopietns uznātībā iesaistās arī jauni sadarbī- devums – palīdzēt izskaidrot un sabas partneri, šogad – SIA „Eleka”, gatavoties, tādēļ uzņēmēji labprā-

tāk vēlas skolēnus nodarbināt nevis
divas nedēļas, bet mēnesi. Skolēnus,
kuri iepriekšējos gados labi strādājuši, uzņēmēji labprāt pieprasa
atkārtoti,” stāsta Siguldas novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sandra Ķirule.
Siguldas novada pašvaldība skolēnu nodarbinātības projektu sāka
īstenot 2010.gadā – laikā, kad valstī valdīja krīze un ģimenes daudz
asāk izjuta dažādas sociālās problēmas, tādēļ pašvaldības atbalsts,
radot iespējas skolēniem nopelnīt
un vienlaikus apgūt pirmās darba
iemaņas, bija nozīmīgs. Šā gada pavasarī arī Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) uzsāka īstenot skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, iesaistot darbā 15–20 gadus
vecus jauniešus. Lai ekonomētu
pašvaldības līdzekļus, arī Siguldas
novada pašvaldība noslēdza līgumu ar NVA, tādējādi 63 skolēniem,
kuri strādāja pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs, 50% no darba
algas apmaksāja NVA. Siguldas novada pašvaldība pateicas NVA Siguldas filiāles darbiniecei Santai
Brauerei un visiem kolēģiem, kuri
palīdzēja projektu īstenot!

2014.gada 26.septembris

Par 10 000 eiro papildināts
sporta inventārs Siguldas
novada izglītības iestādēs
Īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstīto projektu „Sporta inventāra iegāde Siguldas novada izglītības iestādēm vispārējās
fiziskās sagatavotības un āra nodarbību nodrošināšanai”, Siguldas
novada pašvaldība jaunā mācību gada sākumā ir papildinājusi sporta
inventāru divām Siguldas novada izglītības iestādēm – Siguldas Valsts
ģimnāzijai un Laurenču sākumskolai.

Projekta ietvaros abām skolām tika
iegādāts vispārējo fizisko sagatavotību attīstošs un āra nodarbībām piemērots sporta inventārs. Siguldas Valsts
ģimnāzija tika pie jauna vingrošanas,
volejbola un distanču slēpošanas
inventāra. Lai sporta nodarbības padarītu mūsdienīgākas un interesantākas, tika iegādāti laika ņemšanas čipi,
kurus visbiežāk izmanto orientēšanās
sportā. Laurenču sākumskolai, lai veicinātu āra nodarbību norisi, tika iegādāts pārvietojams strītbola grozs, futbola vārti, āra zviedru siena, volejbola
statīvi, barjeras, kā arī dažādu veidu
bumbas, vingrošanas paklāji un cita
veida mazais sporta inventārs.
Projekta kopējās izmaksas ir
10 970 eiro. Atbilstoši konkursa nolikumam Siguldas novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 50% no projekta
kopējā finansējuma un ir līdzvērtīgs
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumam 5485 eiro apmērā.
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda
Ceļojošā balva „Lielā pūce” tiek
piešķirta skolām (ģimnāzijām, lie- Abzalone: „Esam
lajām un mazajām skolām) par priecīgi, ka, izmansasniegumiem zinātnisko darbu tojot ministrijas
lasījumos un mācību priekšmetu piešķirto finansējuvalsts olimpiādēs un konkursos. mu, varam papildiŠo balvu pasniedz labākajiem nāt un atjaunot
skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās
skatēs.

Siguldas Valsts ģimnāzija
saņem ceļojošo balvu „Lielā pūce”
2.septembrī Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas un ceļojošās balvas „Lielā pūce” pasniegšanas ceremonija. Šogad „Mazās
pūces” balvai tika vērtētas 147 skolas, kurās vidusskolēnu skaits ir
mazāks par 100, bet „Lielās pūces” balvai – 105 skolas, kurās vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100.
Šogad ceļojošo balvu „Lielā pūce”
Latvijas valsts prezidents Andris
Bērziņš pasniedza Rīgas Valsts
1.ģimnāzijai, Daugavpils Krievu vidusskolai–licejam, Rīgas Franču
licejam, Siguldas Valsts ģimnāzijai

un Cēsu Valsts ģimnāzijai, savukārt „Mazo pūci” saņēma Aglonas
vidusskola, Daugavpils Saskaņas
pamatskola, Rīgas 89.vidusskola,
Rīgas 41.vidusskola un Daugavpils
13.vidusskola.

Bērnudārzs „Ieviņa” saņems Zaļo karogu
1.oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks ikgadējais ekoskolu apbalvošanas pasākums. Šogad jau 98 izglītības
iestādes iegūs starptautisko
ekoskolas statusu un Zaļā karoga balvu, tā apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides

aizsardzības veicināšanā. Augsto
apbalvojumu – Zaļo karogu – saņems arī Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa”.
Zaļā karoga balvu saņem tikai
tās skolas, kas ilgstoši spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides

Kalniešu spēlēs ziedo kopienas
„Cerību sēta” izveidei
13.septembrī Siguldas Svētku laukumā pulcējās lieli un mazi, lai
klausītos skotu dūdas un mērotos spēkiem Kalniešu spēlēs. Metot bluķus un akmeņus, kā to dara tradicionālajās skotu kalniešu spēlēs, un
citādi izklaidējoties, pasākuma dalībnieki arī ziedoja kopīgam mērķim –
kopienas „Cerību sēta” izveidei. Kalniešu spēļu laikā savākts vairāk
nekā 3000 eiro!
Kā stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina, „Cerību sēta”
būs vieta, kur bērni ar traucējumiem
varēs dzīvot arī tad, kad kļūs pieauguši. „Cerību sētas” kopienas locekļi
ir bērni un jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, jaunieši, kuri nespēj iekļauties sabiedrībā un darba
tirgū. Šo bērnu un jauniešu vecāki

nav mūžīgi un nespēs par viņiem
parūpēties vienmēr, tāpēc šāda kopiena ir iespēja nodrošināt cilvēka
cienīgus dzīves apstākļus. Šī ir arī
iespēja cilvēkiem ar traucējumiem
būt ne tikai patērētājiem un aprūpējamajiem, bet dot savu ieguldījumu sabiedrības labā savu iespēju
robežās.

jomā. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas
skolas visā pasaulē. Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistījušās
jau 180 izglītības iestādes Latvijā.
Ilze Rence

„Cerību spārnu” Kalniešu spēļu
aizsācējs, ilggadējais „Cerību spārnu” atbalstītājs, četrkārtējais pasaules čempions dūdu spēlē Ians
Vatsons (Iain Watson) pateicas
visiem atnākušajiem, uzsverot, ka
„labdarība palīdz ne tikai bērniem
un cilvēkiem ar traucējumiem, bet
arī visai mūsu sabiedrībai kopumā,
tai kļūstot saliedētākai. Ir prieks
redzēt veselos un cilvēkus ar traucējumiem darbojamies kopā, jo tas
mazina emocionālo distanci un parāda, ka atšķirības nemaz nav tik
lielas un ka mēs visi esam šīs sabiedrības locekļi.”
Kalniešu spēļu labdarības pasākums ir iecerēts kā tradicionāls ikgadējs notikums. Tiekamies spēlēs
jau nākamā gada septembrī!
Eva Viļķina
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sporta inventāru mūsu izglītības iestādēs. Projekts tika rakstīts ar mērķi
sekmēt veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanos, lai attīstītu bērniem un jauniešiem veselīga un
aktīva dzīvesveida paradumus, veicinātu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstītu fiziskās īpašības,
pilnveidojot nepieciešamās prasmes
un radot vēlmi regulāri piedalīties
sporta nodarbībās. Siguldas novada
pašvaldība ik gadu piešķir finansējumu
izglītības iestādēm sporta inventāra
iegādei. Piedaloties IZM projektu konkursā, šogad spējām šo apjomu dubultot. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas
esam iegādājušies distanču slēpošanas inventāru vispārizglītojošajām
skolām, un vienīgā, kurai nebija slēpošanas inventāra, bija Siguldas Valsts
ģimnāzija, tādēļ tagad varam droši
teikt, ka esam apgādājuši visas Siguldas novada vispārizglītojošās skolas
ar distanču slēpošanas inventāru”.

Aktīvās atpūtas iespējas pie Siguldas
1.pamatskolas un Jūdažos
Pie Siguldas 1.pamatskolas izveidots publiski pieejams un interesants aktīvās atpūtas laukums, kurā skolēni un apkārtnes bērni var
izkustēties un spēlēt spēles svaigā gaisā. Savukārt Jūdažu parka teritorijā uzstādīti āra trenažieri.
Aktīvās atpūtas laukumu pie Siguldas 1.pamatskolas klāj bruģis
un āra spēlēm piemērots mīkstais
segums. Tam ir izveidots āra ap
stākļiem piemērots spēļu inventārs – dambretes kauliņi, skandināvu ķegļi, domino kauliņi, metamie
kauliņi un koka klucīši. Laukumā ir
izvietota konstrukcija, kurā ir tāfele,
vingrošanas un rāpšanās iespējas.
Aktīvās atpūtas laukumu izveidoja SIA „Z Company” speciālisti Māra
Gaiļa vadībā Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrības izstrādātā
projekta „Prāta spēles svaigā gaisā”
ietvaros, kuru sadarbībā ar Siguldas
novada pašvaldību finansiāli atbalstīja arī Eiropas Savienības Eiropas

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).
Jūdažu parka teritorijā, blakus
bērnu spēļu laukumam, tika uzstādīti pieci āra trenažieri. Jau no pirmās dienas tie piesaista gan bērnu
un jauniešu, gan arī pieaugušo cilvēku interesi. Trenažieri palīdzēs
veicināt aktīvu dzīvesveidu svaigā
gaisā, veikt treniņus visu muskuļu
grupu stiprināšanai. Pašlaik vispieprasītākais ir kāju muskulatūras
stiprinātājs. Āra trenažieru laukums
tapis, pateicoties Lauku atbalsta
dienesta apstiprinātajam projektam
un Siguldas novada pašvaldības
līdzfinansējumam. Projekta kopējās
izmaksas ir 17 216,75 eiro.

Siguldas pilsētas vidusskola uzņem
audzēkņus vakara programmā

Siguldas pilsētas vidusskola turpina uzņemt audzēkņus 2014./2015.mācību
gadam pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara programmas 7.–12.klasē. Dokumentus var iesniegt A.Kronvalda ielā 7.
Iesniedzamie dokumenti: apliecība par pamatizglītību (vai liecība), sekmju izraksts,
iesniegums, medicīniskie dokumenti, pases vai dzimšanas apliecības kopija.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņiem 67972544, 67972419 vai 28354638.
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2014.gada 26.septembris
KULTŪRA

Laiks un vieta

Pasākums

2.oktobrī plkst.16.00
Siguldas novada
bibliotēkas lasītavā

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā ikviens interesents
aicināts uz tikšanos cikla „Pēcpusdienas sarunas”
ietvaros, kur brīvā gaisotnē diskutēsim par dažādām
tēmām – kultūru, sadzīvi, grāmatām, praktiskiem
jautājumiem. Sarunu cikla „Pēcpusdienas sarunas”
pirmā tikšanās – „Dzintara stāsts”. Tēma – dzintars.
Apmeklētāji varēs iepazīties ar grāmatām un periodiku,
kas veltīta dzintara tēmai, kā arī brīvā gaisotnē pārrunāt
dzintara nozīmi latviešu folklorā, kultūrā un ikdienā

PA S Ā K U M I

SiguldasNovadaZiņas

No 2.oktobra līdz
30.oktobrim Siguldas
novada bibliotēkā

Izstāde par tēmu – dzintars

No 2. līdz 31.oktobrim
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde „Ieraudzīt dzīves īstenību”. Dzejniecei Norai
Ikstenai – 45. Nora Ikstena ir viena no pazīstamākajām
mūsdienu latviešu rakstniecēm. Sarakstījusi romānus,
īsprozu, biogrāfijas un esejas, strādājusi vairākos
laikrakstos. Saņēmusi nozīmīgus Latvijas mēroga
apbalvojumus

No 3. līdz 26.oktobrim
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Akcijas „Glezno visi” izstāde. Apskatāma darba dienās
no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās, svētdienās no
plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

No 4. līdz 14.oktobrī Bērnu
literatūras nodaļā

Ražas laikam veltīta izstāde „Ko mums stāsta rudzu
grauds?” – maizes tēma latviešu autoru darbos

No 11. līdz 30.oktobrim
Siguldas novada Kultūras
centrā

Tautas lietišķās mākslas izstāde „Nāk rudentiņis...”.
Piedalās TLMS „Sigulda” un dāmu klubs „Madaras”

No 13. līdz 18.oktobrim
Jūdažu bibliotēkā

Literatūras izstāde „Rakstniecei Norai Ikstenai – 45”

3.oktobrī plkst.13.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Akcijas „Glezno visi” izstādes atklāšana

3.oktobrī plkst.14.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums,
muzikāls uzvedums „Ar Zilo lakatiņu sirdī”, atceroties
Eduardu Rozenštrauhu viņa 95.jubilejā.
Vietu pie galdiņiem lūdzam rezervēt līdz 1.oktobrim,
zvanot uz tālruni 67971189 Alfonam (Inesei) vai 29105303
Rutai. Līdzi ņemam groziņus. Ieeja – bez maksas

5.oktobrī plkst.15.00
Turaidas pils pagalmā

Koncerts „Krāsu melodijas” pūtēju ansambļa „Sigulda”
(diriģents Jānis Raslavs) izpildījumā. Lietus gadījumā
koncerts nenotiks. Ieeja ar Turaidas muzejrezervāta
apmeklējuma biļetēm, kuru cena ir no 1,14 līdz 4,98 eiro

7.oktobrī no plkst.17.00
līdz 18.00 Bērnu
literatūras nodaļā

Multiplikācijas filmu pēcpusdiena

10.oktobrī plkst.12.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Tautas lietišķās mākslas izstādes „Nāk rudentiņis...”
atklāšanas pasākums. Izstādē piedalās TLMS „Sigulda”
un dāmu klubs „Madaras”. Ieeja – bez maksas

10.oktobrī plkst.19.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Grupas „Menuets” 45 gadu jubilejas koncerts „Esam!”.
Biļešu iepriekšpārdošana – „Biļešu paradīzes” un
Siguldas novada Kultūras centra kasē.
Ieejas biļetes cena – no 7 līdz 15 eiro.

13.oktobrī plkst.19.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Praktisko semināru cikls sadarbībā ar „Calendula”. Pirmā
nodarbība „Zini, ko lieto, – lieto gudri!”. Pieteikšanās pa
tālruni 26321109. Dalības maksa – 5 eiro

Laiks un vieta

16.oktobrī plkst.17.30
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

Ilzes Šuļjas tekstilmozaīkas izstādes atklāšana.
Ieeja – bez maksas

2.oktobrī plkst.19.00 Siguldas
„S! – Powerslide” kausa izcīņa skrituļslidošanā
Sporta un aktīvās atpūtas centrā

16.oktobrī plkst.18.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

Sarunu cikls „Ceļojumu karuselis”. Pirmajā tikšanās reizē
pie mums viesosies pasaules apceļotājs, grāmatu autors
Pēteris Strubergs ar stāstījumu „Austrālija. Tasmānija.
Jaunzēlande.” Ieejas maksa – 1,50 eiro

18.oktobrī no plkst.12.00
līdz 16.00 pie Allažu
pagasta Tautas nama

„Vecā Miķeļa” lustes Allažos. Notiks Ražas svētku
svinēšana – būs tirdziņš ar pirkšanu un pārdošanu, dejas,
priekšnesumi, radošas aktivitātes, nominācijas, atrakcijas
bērniem un pieaugušajiem. Par labu omu gādās Vecais
Miķelis, Allažu pagasta pašdarbnieki un grupa „Teikas
muzikanti”. Gaidīsim visus – gan tirgotājus, gan pircējus,
gan svētku dalībniekus – mazus un lielus, jaunus un ne tik
jaunus. Ieeja – bez maksas

18.oktobrī plkst.14.00
Allažu pagasta bibliotēkā

Pensionāru kopas informatīvā ikmēneša tikšanās

18.oktobrī plkst.19.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Operešu vakars „Lai acis mums mirdz!”.
Ieejas maksa – no 7 līdz 25 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana – www.bilesuparadize.lv un
Siguldas novada Kultūras centra kasē

21.oktobrī no plkst.17.00
līdz 18.00 Bērnu
literatūras nodaļā

Multiplikācijas filmu pēcpusdiena

24.oktobrī plkst.18.00
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”

Pedagogu – absolventu koncerts un skolas 55 gadu
jubilejai veltīta izstāde

26.oktobrī plkst.17.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Latvijas Leļļu teātra izrāde bērniem „Viens, divi, trīs –
nu Tu esi brīvs!”. Ieejas maksa – 6 eiro, Siguldas
novada ID kartes īpašniekiem – 5 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv, kā arī Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē

Līdz 12.oktobrim kultūras
un mākslas telpā
„Siguldas Tornis”
Līdz 24.oktobrim Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
Līdz 31.oktobrim
„Namiņā”, O.Kalpaka
ielā 11, Siguldā

„Motoprieks.” Elizabetes un Bruno Deičmaņu fotogrāfiju
izstāde

No 15. līdz 31.oktobrim
Bērnu literatūras nodaļā

Radošās aktivitātes „Tin tautasdziesmu kamolā!” –
folkloristu Krišjāni Baronu pieminot

No 16.oktobra līdz
6.novembrim Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Ilzes Šuļjas tekstilmozaīkas izstāde. Apskatāma
pirmdienās un piektdienās no plkst.9.00 līdz 17.00,
otrdienās un ceturtdienās no plkst.11.00 līdz 19.00.
Ieeja – bez maksas

SPORTS
Pasākums

4.oktobrī plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
zēniem (U14); Siguldas Sporta skola – „Ķeizarmežs”

4.oktobrī plkst.12.00
Jaunsilvēveros, Turaidā

Orientēšanās sacensības „Siguldas rudens”,
Latvijas kausa posms

4.oktobrī plkst.14.40 Siguldas
Valsts ģimnāzijā

III Siguldas atklātais turnīrs ātrajā šahā.
Pirmā diena

5.oktobrī plkst.10.00 Siguldas
Valsts ģimnāzijā

III Siguldas atklātais turnīrs ātrajā šahā.
Otrā diena

5.oktobrī plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
zēniem (U14); Siguldas Sporta skola – Saldus

9.oktobrī plkst.18.00 Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centrā

Treniņskrējienu seriāla „Siguldas apļi 2014” 7.kārta
un apbalvošana

11.oktobrī plkst.10.00 Siguldas
„Siguldas spieķis VI”, sacensības loka šaušanā
1.pamatskolas sporta kompleksā
11.oktobrī plkst.17.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
zēniem (U14); Siguldas Sporta skola – Valmiera

11.oktobrī plkst.10.30 Siguldas
Svētku laukumā

Siguldas pusmaratons. Plašāka informācija 6.lpp.

16.oktobrī plkst.19.00 Siguldas
„S! – Powerslide” kausa izcīņa skrituļslidošanā
Sporta un aktīvās atpūtas centrā
16.oktobrī plkst.13.00 Siguldas
1.pamatskolas sporta kompleksā

Siguldas novada un uzaicināto skolu sacensības
minifutbolā zēniem; D, C grupas

18. un 19.oktobrī plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolas sporta
kompleksā

12.Siguldas atklātais čempionāts badmintonā

18.oktobrī plkst.12.00 Gravzaķos

Orientēšanās sacensības „Latvijas Gāzes
kauss 2014”, 6.kārta

Gleznotājas Signes Vanadziņas izstāde

25.oktobrī plkst.10.00 un
plkst.11.30 Siguldas Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības
zēniem (U14); Siguldas Sporta skola – A.Kraukļa
VEF; Siguldas Sporta skola – Rīga/Jugla-2 (U16)

25.oktobrī Siguldas Svētku
laukumā

Siguldas kalnu maratons

Anitas Melderes gleznu izstāde „Portreti”

IZSTĀDES
Laiks un vieta

No 13.oktobra līdz
7.novembrim Allažu
pagasta bibliotēkā

Pasākums

Ainas Ertes rokdarbu personālizstāde „Mans vaļasprieks”.
Izstāde skatāma darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00

No 1. līdz 10.oktobrim
„Paņem lupu, paskaties zālē!”. Materiālu un fotogrāfiju
Allažu pagasta bibliotēkā izstāde par kukaiņiem
No 2. līdz 10.oktobrim
Jūdažu bibliotēkā

Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta
literatūras izstāde „Uzticīgais draugs”

No 2. līdz 10.oktobrim
Siguldas novada bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Kā pieņemt
vecumu ar prieku”. Nereti saka: ar vecumu jāsamierinās.
Taču šādam teicienam ir nomācoša pieskaņa. Pavisam
citādi ir, ja teic: es pieņemu savu vecumu! Es esmu šīs
gadu bagātības vērts!

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 28.oktobrī

Svecīšu vakari Siguldas novadā

Siguldas pilsētas kapos:
‣ Svecīšu vakars, kā allaž, oktobra pirmajā sestdienā – 4.oktobrī
plkst.18.00. Svinīgo brīdi vadīs Māra Kraukle.
Mores pagasta kapos:
‣ Svecīšu vakars notiks oktobra otrajā sestdienā – 11.oktobrī
plkst.18.00.
Allažu pagasta kapos:
‣ Svecīšu vakars notiks oktobra otrajā svētdienā – 12.oktobrī
plkst.16.00. Dievkalpojumu vadīs evaņģēliski luteriskās Siguldas draudzes mācītājs Andris Grots.

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
septembra apaļo
jubileju gaviļniekus

95 gadi

Herta Rostoka

90 gadi



Jānis Kļaviņš
Oļģerts Maneks

85 gadi

Albīne Agule
Vilma Krastiņa
Līvija Mežavilka
Josifs Rogaļevs
Dzidra Tirziņa
Ģirts Veģis



80 gadi

Alberts Eniks
Nora Gasūne
Emīlija Indricāne
Jānis Lilje
Leonards Pavlovičs
Antoņina Sabule
Andrejs Sproģis







Siguldas novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā augustā
Reģistrēti
26 jaundzimušie –
15 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Loreta, Māra, divas
Gabrielas, Marta,
Karlīna, Beāte, divas
Justīnes, Viktorija,
Kristiāna, Anna Lība,
Alise, Eva, Zīle, Ernests,
Linards, Denijs, Reinis,
Tomass, Kims, Elārijs,
Ralfs, Olivers, Roberts,
Markuss.



Reģistrētas 34 laulības,
sešas no tām –
baznīcās.

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!

