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No 3.marta sāksies bērnu uzņemšana
Siguldas novada skolās

Sigulda – Olimpisko medaļu
kaltuve! Lepojamies!

5.lpp.

Aicina uz Ziemas
festivālu Siguldā!

Mēs lepojamies ar ikvienu savu
sportistu sasniegumu, kā arī treneru un atbalsta personāla ieguldīto
darbu. To pierādīja ģimeniskā un cildinošā sportistu sagaidīšana mājās –
Siguldā. Sportisti atzina, ka sajūtas
bija vēl spilgtākas nekā Olimpiskajās
spēlēs!
Kopumā Sočos tika izcīnīti 98 medaļu komplekti 15 sporta veidos, no
kuriem deviņos piedalījās arī Latvijas sportisti. Spēļu programmā bija
iekļautas 12 jaunas disciplīnas, kas
Soču spēles padarīja par lielākajām
Ziemas Olimpisko spēļu vēsturē. Sočos tika pārstāvētas 88 nācijas, kopumā vairāk nekā 2500 sportistu.
Jāatgādina, ka Soči pie spēļu rīkošanas tiesībām tika 2007.gadā, izšķirošajā balsojumā vien par četriem
punktiem apsteidzot Phjončhanu
Dienvidkorejā, kas ieguva tiesības
2018.gadā rīkot XXIII Ziemas Olimpiskās spēles.
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Arī citu siguldiešu panākumi ir vērā
ņemami, jo dažiem šīs spēles bija
pirmās, tātad kļuva par iespēju gūt
vērtīgu pieredzi turpmākajiem sasniegumiem!
Skeletoniste Lelde Priedulēna ierindojās 14.vietā. Viņu un brāļus Dukurus trenē Dainis Dukurs, Mihails
Arhipovs, Mareks Mezencevs un Matiass Bīdermans (Matthias Biedermann).
Kamaniņās vīriešiem siguldietis
Inārs Kivlenieks ierindojās 16.vietā.
Viņu treneris – Jānis Liepa. Kamaniņu
sporta sacensībās Ulla Zirne sasniedza 18.vietu, bet Kristaps Mauriņš –
21.vietu. Abus olimpisko spēļu debitantus trenē Kaspars Dumpis.
Kalnu slēpošanā Lelde Gasūna
milzu slaloma nobraucienā piedzīvoja
kritienu un izstājās, bet slaloma nobraucienā ieguva 30.vietu, kas ir ļoti
labs rādītājs. Viņas trenere ir Gunta
Gasūna.
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Labāko desmitniekā iekļuva arī citi
Latvijas sportisti. Siguldietis Tomass
Dukurs skeletonā ierindojās 4.vietā,
Melbārdis/Dreiškens bobslejā divniekiem bija piektie, Latvijas hokeja izlase
pirmo reizi Olimpiskajās spēlēs iekļuva
ceturtdaļfinālā un ieņēma 8.vietu, biatlonists Andrejs Rastorgujevs finišēja 9.vietā iedzīšanas sacensībās, bet
Mārtiņš Rubenis ierindojās 10.vietā
kamaniņu braukšanā vīriešiem.
Saskaņā ar pašvaldības nolikumu
naudas balvas vairāk nekā 23 tūkstošu eiro apmērā saņems Siguldas
sportisti, kuri XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos sasniedza rezultātus, kas ļauj ierindoties līdz 10.vietai.
Naudas balvas pienāksies arī izcilus
rezultātus sasniegušo sportistu treneriem. Pašvaldības naudas balva ir gan
kā pateicība sportistiem un treneriem
par ieguldīto darbu, gan kā ieguldījums
turpmākajā sportistu karjeras attīstībā un Siguldas vārda popularizēšanā.

№2 (185)

FOTO: Krišjānis Grantiņš

Noslēgušās XXII Ziemas Olimpiskās spēles Sočos, kuras Latvijai bijušas visu laiku veiksmīgākās, jo izcīnītas divas sudraba un divas bronzas medaļas, kuru kaldināšanā piedalījušies Siguldas novada sportisti.
Sigulda apliecinājusi, ka ir cienīga saukties par ziemas sporta veidu galvaspilsētu Latvijā!
Latvijai sudraba medaļu izcīnīja siguldietis Martins Dukurs skeletonā un Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža, kurā startēja pilots Oskars Melbārdis un stūmēji Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste un siguldietis Jānis Strenga. Savukārt abas bronzas godalgas tika izcīnītas kamaniņu braukšanā. Pa divām medaļām mājup
aizveda mūsu brāļi Andris un Juris Šici (treneris Jānis Liepa), kuri bija trešie divnieku sacensībās un trešo
vietu ieguva arī komandu stafetē, kurā startēja arī Mārtiņš Rubenis un Elīza Tīruma. Starp citu, brāļi Šici ir
vieni no 65 atlētiem, kas Sočos tika pie vismaz divām godalgām.
Saņemto medaļu kopvērtējumā Latvijas Olimpiskā izlase ierindojās 23.vietā, saņemot 11 Olimpiskās medaļas, kuras iegūtas, pateicoties sporta veidiem, kas tiek attīstīti Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”.
Ziņu kanāls CNN, rēķinot iegūto medaļu skaitu uz miljons iedzīvotājiem, Latviju un Austriju Olimpiskajās
spēlēs ir ierindojis trešajā vietā, tūdaļ aiz godalgotās Norvēģijas un Slovēnijas. Rēķinot mājup pārvestās
medaļas, uz 4,5 tūkstošiem siguldiešu ir viena Olimpiskā medaļa.
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Grants seguma autoceļu uzturēšana un sakārtošana Siguldas novadā
Siguldas novada ielu un ceļu apsaimniekošanai, remontam un izbūvei šogad plānots izlietot EUR 749 470:
EUR 427 512 plānots ņemt no speciālā budžeta, un šajā summā ietilpst dažādas ielu un ceļu labošanas un
izbūves pozīcijas, tostarp grants seguma izveidošanai ceļiem paredzēti EUR 14 230, bet grants seguma
autoceļu remontiem – EUR 28 457. Līdzekļi tiks izlietoti ceļu sakārtošanai prioritārā secībā.
Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā šajā gadā plānota veloceliņu izbūves pabeigšana Pulkveža
Brieža ielā (EUR 61 364), Kalna ielas veloceliņa pabeigšana (EUR 26 335), jaunām izbūvēm paredzēts izlietot
EUR 334 650, no kuriem 30% jeb EUR 99 996 tiks ņemti no pašvaldības pamatbudžeta, bet 70% jeb
EUR 234 259 tiks ņemti kredītā. Paredzēts izbūvēt arī Laurenču ielu, gājēju trotuāru Skolas ielā no Jaunrades centra līdz Līvkalna ielai un automašīnu stāvvietas (tā sauktās kabatas) Skolas ielā pie bērnudārza
„Pasaciņa”, kā arī rekonstruēt gājēju celiņu posmā no Jaunrades centra līdz Krišjāņa Barona ielai.
Pērn pašvaldība par aptuveni EUR 140 000 veica kritisko ielu un ceļu segumu, grants ceļu seguma atjaunošanu, apaugumu likvidēšanu un novadgrāvju atjaunošanu, kā arī asfaltbedrīšu remontdarbus.
„Ir aprēķināts, ka gandrīz divi
miljoni eiro ir nepieciešami, lai
sakārtotu kritiskā stāvoklī esošo
novada grantēto ceļu segumu, kas
sevī ietver grants seguma izbūvi
vai atjaunošanu un apauguma noņemšanu, sāngrāvju izveidošanu,
caurteku izbūvi. Šos ceļu remontus
plānots uzsākt jau šogad. Tāpat
ir pamatota cerība, ka nākamajos

gados varētu no jauna asfaltēt
sabrukušās asfaltētās ielas un
uzsākt asfaltēt arī grantētās ielas,
bet tikai ar nosacījumu, ka zem
ielas ir sakārtotas visas apakšzemes komunikācijas, kā arī izveidoti
pieslēgumu punkti komunikācijām,
kuras varētu pieslēgt jebkurš namīpašnieks. Nākamajos gados ceļu
un ielu sakārtošanas jautājums

būs viena no pašvaldības budžeta prioritātēm, piebilstot, ka ļoti
daudz darāmā būs arī citās prioritārajās jomās, piemēram, Sporta
kompleksa būvniecībā, izglītības
un kultūras iestāžu infrastruktūras rekonstrukcijā, kā arī Siguldas
pils kompleksa attīstībā,” skaidro
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Ceļu uzturēšanas
izmaksas

11.februārī Siguldas novada pašvaldības darbinieki tikās ar novada
iedzīvotājiem, lai pārrunātu jautājumus par grants seguma autoceļu
uzturēšanu. Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un
investīciju nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons klātesošos informēja
par izmaksām, kādas gada ietvaros
nepieciešamas autoceļu seguma ikdienas uzturēšanai un rekonstrukcijai, par grants autoceļu apsaimniekošanas apjomiem.
Siguldas novadā ir vairāk nekā
210 kilometru grantētie autoceļi:
Siguldā – 30,8 km, Allažu pagastā –
83,5 km, Mores pagastā – 34,4 km,
Siguldas pagastā – 61,3 km. Visi
pašvaldības grantētie ceļi un ielas
tiek novērtētas pēc to seguma stā-

vokļa. Siguldas pilsētas asfaltēto
un grantēto ielu un ceļu remontdarbiem, kā arī asfaltbedrīšu remontam šogad paredzēti EUR 10 422,55,
Allažu pagastā – EUR 28 265,35,
Mores pagastā – EUR 11 667,55 un
Siguldas pagastā – EUR 20 788,15.
Autoceļus, kuru stāvoklis ir „ļoti
slikts”, „slikts” un „apmierinošs”,
pašvaldība laika gaitā plāno rekonstruēt, jo šos posmus vairs
nevar saglabāt, atjaunojot tikai
virsējās ceļa konstrukcijas kārtu –
segumu, bet ir nepieciešams veikt
pilnīgu autoceļa rekonstrukciju,
kurā ietilpst tādi galvenie darbi
kā segas konstruktīvo kārtu nomaiņa vai pastiprināšana, ūdens
novadīšanas sistēmu ierīkošana,
satiksmes organizācijas tehnisko
līdzekļu atjaunošana.
Turpinājums 7.lpp. w

2

2014.gada 28.februāris

A K T U A L I TĀT E S

Pašvaldība turpina uzlabot klientu
apkalpošanas kvalitāti –
iedzīvotājiem iespēja atstāt ziņojumus
automātiskajā atbildētājā
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izteikt ierosinājumus un ziņot par aktuāliem jautājumiem arī pēc pašvaldības Pakalpojumu centra darba laika, no šā gada februāra, zvanot pa bezmaksas tālruni
80000388, ir iespēja atstāt ziņojumus automātiskajā atbildētājā. Atstāto informāciju pašvaldības darbinieki rūpīgi uzklausīs, izvērtēs, reģistrēs un, ja iedzīvotājs būs atstājis savu kontaktinformāciju, sazināsies ar viņu, lai informētu par ziņojuma tālāko gaitu.
„Šī ir arī iespēja anonīmi atstāt votāja ID karti, iesniegt iesnieinformāciju par nekārtībām Sigul- gumus, veikt maksājumus un
das novadā, huligānismu un citām saņemt citus pašvaldības pakalproblēmām, ar ko sastopas iedzī- pojumus. Iespēju saņemt pašvalvotāji. Nepieciešamības gadījumā dības pakalpojumus brīvdienās
pašvaldības darbinieki informā- janvārī izmantojuši turpat 50 ieciju nodos Pašvaldības policijai,” dzīvotāji.
Kopš februāra sākuma Pakalskaidro Pakalpojumu centra darbinieki.
pojumu centrā var saņemt arī
Jau ziņots, ka no 2014.gada sā- Dzimtsarakstu nodaļas pakalpokuma, lai uzlabotu iedzīvotāju ap- jumus, kuri iepriekš bija pieejami
kalpošanu un pašvaldības pakal- Rīgas rajona slimnīcas telpās,
pojumu pieejamību, ir pagarināts Lakstīgalas ielā 13.
Tāpat Pakalpojumu centrā katpašvaldības Pakalpojumu centra
darbalaiks, un iedzīvotājiem ir ru pirmdienu no plkst.16.00 līdz
nodrošināta iespēja pašvaldības 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta
pakalpojumus saņemt piektdienu ir pieejamas bezmaksas juridispēcpusdienās un arī sestdienās. kās konsultācijas ar pašvaldības
Pakalpojumu centrā novadnieki funkcijām saistītos jautājumos.
var deklarēt dzīvesvietu, saņemt Uz konsultācijām aicinām pieteikSiguldas novadā deklarētā iedzī- ties pa tālruni 80000388.

Pakalpojumu centra darbalaiks:
Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 18.00;
Otrdienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
Trešdienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 18.00;
Piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
Sestdienās no plkst.9.00 līdz 12.00.
Lai vēl vairāk uzlabotu iedzīvotāju informētību par norisēm Siguldas novada pašvaldībā un Domes
deputātu pieņemtajiem lēmumiem,
no 2014.gada aprīļa novada iedzīvotājiem pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv būs iespēja
vērot Domes sēžu tiešraidi un ierakstus.
Atgādinām, ka informācija par
pašvaldības pakalpojumiem un aktuālākā informācija ir pieejama pa
bezmaksas tālruni 80000388.

No 1.marta izmaiņas ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifos
SIA „Saltavots” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija ar 22.janvāra padomes lēmumu
Nr.4 ir apstiprinājusi jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Siguldas novadā.
No 2014.gada 1.marta:
‣ ūdensapgādes pakalpojumu tarifs EUR 0,95 par kubikmetru (bez pievienotās vērtības nodokļa);
‣ kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR 1,10 par kubikmetru (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma samazināšanos un pamatlīdzekļu
nolietojuma pieaugumu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās. Pēdējo reizi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaiņas Siguldas novadā veiktas
2009.gadā.
Sīkāka informācija pieejama SIA „Saltavots” pa tālruni 67973733.
Informāciju sagatavoja SIA „Saltavots”

Informācija par Kaupo un Dabreļa ielu
Siguldas novada pašvaldība informē, ka Kaupo iela
un Dabreļa iela ir fiziskas personas īpašums. Šīs ielas ar tajās esošajām komunikācijām nav nodotas
ekspluatācijā, līdz ar to nav atrisināts jautājums par
piekļuvi un komunikāciju nodrošināšanu apbūves zemesgabaliem.
Kaupo un Dabreļa ielas īpašniece ir iesniegusi Siguldas novada Būvvaldei iesniegumu par visu būvniecības

darbu pārtraukšanu un konservāciju šajos īpašumos,
līdz ar to ielu un komunikāciju lietošana šo teritoriju
zemes īpašniekiem var būt neiespējama.
Siguldas novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus pievērst uzmanību šim faktam, veicot darījumus (pērkot
vai pārdodot piegulošos zemesgabalus) Kaupo un
Dabreļa ielā. Papildu informācija pieejama Siguldas
novada Būvvaldē pa tālruni 67800961.

Siguldas novadā aizliegts ar automašīnu
uzbraukt uz ūdenstilpju ledus
Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, Siguldas novada Dome 2014.gada 5.februāra sēdē nolēma noteikt,
ka Siguldas novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās ir aizliegts ar mehānisko transportlīdzekli
uzbraukt un atrasties uz ledus aizsalušās ūdenstilpēs,
tostarp, uz ledus Gaujā, izņemot gadījumus, kad tas
nepieciešams palīdzības sniegšanai vai ūdenstilpes

apsaimniekošanai, kā arī publisko pasākumu ietvaros,
ja tie saskaņoti ar Siguldas novada pašvaldību un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma
norises drošību.
Ar administratīvo aktu pilnā apjomā var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Nolikumi, noteikumi”.
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Aicinām vecākus saņemt
monētas „Esmu dzimis
Siguldas novadā 2013”
2.februārī Siguldas novada
Kultūras centrā Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu
dzimis Siguldas novadā” sveica
2013.gada otrajā pusgadā dzimušos novadniekus un viņu ģimenes.
Mazie novadnieki kā dāvinājumu
no pašvaldības saņēma īpaši veidotas monētas, kurās iegravēts
novada ģerbonis, dzimšanas gads
un Siguldas Jaunās pils kontūra
3D tehnikā.
Aicinām ielūgtās ģimenes, kuras
pasākumu neapmeklēja, sazināties
ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi pa tālruni 67970848, lai
saņemtu piemiņas monētu.
Siguldas pašvaldība šādu pasākumu organizē jau otro gadu, un
šajā pusgadā sveikts rekordliels ģimeņu skaits – 126 mazuļi. Pirmajā
pusgadā tika godināts 121 jaundzimušais. Kopumā 2013.gadā Sigul-

das novadā piedzimuši un deklarēti
247 bērni, kas ir par 26 mazuļiem
vairāk nekā 2012.gadā, kad tika reģistrēts 221 jaundzimušais.
Nākamais pasākums „Esmu dzimis Siguldas novadā” plānots jūlija
beigās, kad tiks godināti 2014.gada
pirmajā pusgadā dzimušie novadnieki.
Plašāka informācija pieejama pie
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
pa tālruni 67973300.

Aicina piedalīties ekspertu
grupas sēdē par latvāņa
izplatības ierobežošanu
Siguldas pagasta Kultūras namā 12.martā plkst.12.00 notiks ekspertu
grupas sēde par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu
un koordinēšanu Siguldas novadā.
Piedalīties aicināts ikviens interesents, bet jo īpaši aicināti zemju īpašnieki, kuru īpašumi invadēti ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi
Manden). Sīkāka informācija pa tālruņiem 67800955, 26341991.
Ineta Eriksone

Siguldas novada pašvaldības
izsoļu rezultāti

Siguldas novada Dome paziņo par kustamās mantas – transporta līdzekļa Renault Megane, reģ. nr. EA 3280 – izsoles procesa pabeigšanu. Ar izsoles
uzvarētāju 2014.gada 24.janvārī tika noslēgts pirkuma līgums Nr. 2014/46.
Siguldas novada Dome paziņo par kustamās mantas – transporta līdzekļa Kia Carens, reģ. nr. FC 5414 – izsoles procesa pabeigšanu. Ar izsoles uzvarētāju 2014.gada 24.janvārī tika noslēgts pirkuma līgums Nr. 2014/45.
Inguna Zirne

Paziņojums par detālplānojuma
publisko apspriešanu
Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 19.februāra sēdes lēmumu (sēdes
protokols Nr.5, 4.§) nolemts nodot nekustamā īpašuma „Rozītes” Allažu
pagastā, Siguldas novadā, LV-2154 (kadastra apzīmējums 80420060008)
detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš ir no 3. līdz 24.martam, kuras laikā detālplānojuma projekts ir pieejams Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pašvaldības darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 13.martā
plkst.10.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var
iesniegt Siguldas novada Būvvaldē līdz 24.martam, iesniegumā norādot
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Zane Gatere
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No 3.marta sāksies bērnu uzņemšana
Siguldas novada skolās
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Siguldas
novada Domes 2014.gada 5.februāra noteikumiem „Noteikumi par
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs” un Siguldas novada Domes
2014.gada 19.februāra noteikumiem „Kārtība, kādā bērni tiek uzņemti
1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015.mācību gadā”, no 3.marta tiks uzsākta 1.klašu komplektēšana Siguldas
novada skolās.
Dokumentu pieņemšana bērnu
uzņemšanai 1.klasē sāksies šādās
Siguldas pilsētas skolās: Siguldas
pilsētas vidusskolā, Siguldas 1.pamatskolā un Laurenču sākumskolā,
kā arī Allažu un Mores pamatskolās.
Siguldas pilsētas vidusskolā
plānots uzņemt četras vai piecas
1.klases, kurās bērnu skaits klasē
nepārsniegs 26 skolēnus. Siguldas
1.pamatskolā plānots uzņemt trīs
1.klases, ne vairāk kā 24 skolēnus
katrā klasē. Laurenču sākumskolā plānots uzņemt divas 1.klases,
nosakot, ka maksimālais skolēnu
skaits klasē ir līdz 22 bērniem.

Dokumenti par skolēnu uzņemšanu izglītības iestādēs ir jāiesniedz no
3. līdz 31.martam darba dienās no
plkst.8.00 līdz 16.00. Piesakot bērnu
skolā, līdzi jāņem bērna dzimšanas
apliecība.
Jāatzīmē, ka iesniegumu pieņemšana par bērnu uzņemšanu skolās
turpināsies līdz 29.augustam, bet
vecāki ir tiesīgi bērnu reģistrēt tikai vienā izglītības iestādē. Pārreģistrējot bērnu citā izglītības iestādē,
iepriekšējā reģistrācija tiek anulēta.
Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vecāki līdz 30.jūnijam
skolai iesniedz:

• medicīnisko karti 026/u;
• izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes 027/u par
iepriekš izdarītām profilaktiskajām vakcinācijām;
• izziņu par apmeklēto izglītības
programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā (izziņas neesamība nav pamats
atteikt bērnu uzņemt 1.klasē).
Šogad, reģistrējot bērnus uzņemšanai 1.klasē, nav noteikti
ierobežojumi attiecībā uz deklarēto
dzīvesvietu. Vienīgais ierobežojums
ir katras skolas noteiktais klašu skaits – skolas fiziskā ietilpība.
Priekšrocības uzņemšanā ir noteiktas bērniem, kuriem attiecīgajā skolā jau mācās vecākie brāļi vai māsas,
kā arī iestādē strādājošo darbinieku
bērniem. Taču šīs priekšrocības ir
spēkā, bērnu reģistrējot līdz 31.martam.
Plašāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē pa tālruni 67970914.

2014.gada 28.februāris

3

Saglabāts līdzfinansējums
obligātās pirmsskolas izglītības
apmācībai privātajos bērnudārzos
Siguldas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu arī turpmāk līdzfinansēt piecus un sešus gadus veco bērnu apmācību privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs, kuras ir reģistrētas Latvijas Republikas Izglītības
iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu.
Atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai, ir aprēķināts,
ka Siguldas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs vidējās izmaksas vienam bērnam ir EUR 108
(Ls 75,90). Tādējādi turpmāk par
katru bērnu, kuram pašvaldība
nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, katru mēnesi tiks izmaksāts
EUR 108 (Ls 75,90) liels līdzfinansējums. Gan līdzfinansējums, gan
vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā saglabāsies
arī tad, ja vecāki atteiksies no piedāvātās vietas pašvaldības bērnudārzā un bērns turpinās apmeklēt

privāto izglītības iestādi līdz skolas gaitu uzsākšanai.
Nemainīga paliek arī pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība – privātā pirmsskolas izglītības
iestāde ziņo pašvaldības Izglītības
pārvaldei par audzēkņiem, kas iestādi apmeklējuši, savukārt pašvaldības
Finanšu pārvalde veic norēķinus ar
konkrēto izglītības iestādi.
Informāciju par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, vecāki
var saņemt Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot pa
tālruni 67970863.

Izsludināts projektu konkurss
Atbalstu saņem 18 izglītības un kultūras bērnu un jauniešu vasaras
nometņu rīkošanai 2014.gadā
projektu konkursa idejas
Noslēdzies Siguldas novada Domes izsludinātais projektu konkurss
par finansējuma piešķiršanu izglītības un kultūras projektu realizēšanai.
Kopumā šogad pašvaldība saņēma 30 pieteikumus, no kuriem atbalstīti
18 projekti, piešķirot atbalsta finansējumu EUR 19 038 (Ls 13379,98).
Projektu konkursa mērķis bija
noteikt Siguldas novadam piemērotākos un atbilstošākos izglītības
un kultūras projektus, kas veicinātu
kultūrvides attīstību, kultūras un izglītības nozaru un kontaktu attīstību,
inovatīvu un starpnozaru projektu
realizāciju, veicinātu kultūras un izglītības vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai un vairotu
saskaņu starp dažādām sabiedrības
grupām.
Par 2014.gada konkursa prioritātēm tika noteiktas kultūras un
mākslas aktivitātes un projekti, kas
notiek publiskajā telpā vai atklāj
jaunas telpas kultūras un mākslas
aktivitātēm un kas ir pieejami visplašākajam interesentu lokam bez
maksas, kā arī izglītības, kultūras
un mākslas pasākumi, kuru mērķauditorija ir novada pagastu (kopienu)

iedzīvotāji, jo īpaši bērni un jaunieši,
vai kas paredzēti ģimenei, un kultūras un mākslas pasākumi ar sociālu
ievirzi, kuru mērķis ir saliedēt novada pagastu (kopienu) iedzīvotājus
vai kuru pamatā ir iedzīvotāju vēlmes un iniciatīvas.
Atbalstīti šādi projekti:
• „Siguldas līgava” (papīrmākslas
darbnīca „Viktora vēstules”);
• „Foto dienas” („Lux Palatium”);
• „Purenītei – 20”, „Amatu diena”,
„Tradicionālo prasmju darbnīcas
Siguldas 1.pamatskolā” (Siguldas
1.pamatskolas atbalsta biedrība);
• „Tematiskais koncertcikls „Klasika mums visiem””, „Atpakaļ nākotnē – pasaku un filmu varoņi
mūzikā” (Mākslu skola „Baltais
Flīģelis”);
• „Teātra un dejas dienas Siguldā
2014”, „Baltijas valstu Pūtēju or-

ķestru festivāls” (Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība);
• „Pavasara dziesma” (Allažu pagasta Tautas nams);
• „Muzeju nakts pasākums Mores
kauju muzejā 2014” (biedrība „Mores muzejs”);
• „Pārceltuve. Atgriešanās” (biedrība
„Siguldas Mākslu serpentīns”);
• „Mācīsimies gudri ēst, pozitīvi domāt un būt veseli!” (Dzintra Kokta);
• „Sajūtu pētnieku laboratorija” (Siguldas novada Jaunrades centrs);
• „Goran Gora koncerts Siguldas
Novada svētkos” (Siguldas ev. lut.
draudze);
• „Ceļojoša un digitāla izstāde „Viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā 18.–19.gadsimta
mākslinieku skatījumā”” (īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis
„Turaidas muzejrezervāts”);
• „Dzīvosim veselīgi!” (SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””);
• „Jubilejas pasākums „Vizbulītei – 50””
(Siguldas novada deju kolektīvu
atbalsta biedrība).

Jau trešo gadu Siguldas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem, kuru mērķis ir
veicināt saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības
iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu
un jauniešu brīvā laika organizēšanā.

Kopumā šim mērķim pašvaldības Izglītības pārvaldes budžetā
ir ieplānoti EUR 7114 (Ls 4999,75).
Saskaņā ar nolikumu katrs projekts var pretendēt maksimāli uz
EUR 1000 (Ls 702,80), plānojot arī
vismaz 25% līdzfinansējumu no
projekta kopējās summas. Projekta mērķauditorija ir Siguldas novada pašvaldības skolu skolēni un
novadā deklarētie bērni un jaunieši
vecumā no 7 līdz 18 gadiem.
Saskaņā ar nolikumu projektu
konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz
1.aprīlim. Nolikums pieejams Siguldas novada pašvaldības mājaslapā
www.sigulda.lv, sadaļā „Izglītība”.

2013.gadā konkursam par bērnu un jauniešu vasaras nometņu
organizēšanu tika iesniegti 15
projekti, kuros tika pieprasīts
finansējums EUR 14 476,30
(Ls 10 174,04).
Tika atbalstīti desmit projekti,
kurus iesniedza: Mores pamatskola, biedrība „A2”, Siguldas Sporta
skola, Siguldas pilsētas vidusskola,
Siguldas novada Jaunrades centrs,
Laurenču sākumskola, nodibinājums „Iespējamā misija”, Siguldas
Valodu centrs bērniem un jauniešiem „Hello” un Lienes Circenes
kultūrizglītojošā biedrība.
Sandra Ķirule

Palielināts atalgojums novada pirmsskolas
izglītības iestāžu darbiniekiem

Ēnu diena Siguldas novada pašvaldībā

Pieņemot 2014.gada Siguldas novada pašvaldības budžetu, par 9,5%
jeb EUR 28–42 (Ls 19,68–29,52) palielināts atalgojums novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un skolotāja palīgiem (auklītēm).

12.februārī visā Latvijā norisinājās par tradīciju kļuvusī akcija „Ēnu diena”, kuras laikā skolēniem bija iespēja
iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu un veicamajiem pienākumiem. Siguldas novada pašvaldības darbinieku ikdienai šogad sekoja deviņas „ēnas” no Siguldas, Ropažu, Smiltenes un Rīgas skolām.

„Novada pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem līdz šim bija zemākais atalgojums, salīdzinot ar citiem tuvējo
novadu un Siguldas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem, tādēļ
iestādēs bija sarežģīti nokomplektēt darbinieku kolektīvu. Lēmums
palielināt algas ir likumsakarīgs,
jo šie darbinieki nodrošina bērnu
kvalitatīvu sagatavošanu skolas
gaitām. Par šādu palielinājumu pašvaldībā tika nolemts jau 2013.gadā,
bet, tā kā kopējais palielinājums ir
EUR 47 239 (Ls 33 199,76), nepie-

Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu ēnoja Siguldas
pilsētas vidusskolas skolnieks Andris
Jenerts. „Ēnot Domes priekšsēdētāju
izvēlējos tāpēc, ka mani interesē, kas
notiek pašvaldībā. Sapratu, ka priekšsēdētājs ne tikai strādā ar dokumentiem, bet arī ģenerē idejas, komunicē ar
cilvēkiem. Šis ir ļoti radošs darbs! Uzzināju, ka skolas laikā priekšsēdētājs
nav vēlējies kļūt par pašvaldības vadī-

tāju, bet no skolas šim darbam guvis
divas svarīgas lietas – gribasspēku un
loģisko domāšanu,” stāstīja A.Jenerts.
Trīs „ēnas” viesojās Siguldas novada Pašvaldības policijā. Kopā ar Pašvaldības policijas priekšnieku Māri
Garjāni skolēni apmeklēja Publisko izklaides un svētku pasākumu komisijas
sēdi, kā arī devās patruļā pa pilsētu
kopā ar policijas inspektoriem. Savukārt Ropažu vidusskolas 10.klases

skolēns Markuss sekoja pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” vadītājas Lauras Konstantes gaitām. Divas „ēnas” sekoja arī Siguldas
novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas vietniecei, galvenajai arhitektei
Maijai Geidānei, bet Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja vietniekam sociālajos jautājumos Jānim Zilveram
bija divas „ēnas”, kurām bija iespēja
viesoties Rīgas rajona slimnīcā.

ciešamais finansējums tika ieplānots 2014.gada budžetā,” skaidro
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Finansējumu vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku algām nodrošina valsts mērķdotācija. Kamēr tās apjoms ir
atkarīgs no principa „nauda seko
skolēnam”, darba algas ir augstākas skolās, kur ir vairāk skolēnu,
tomēr kopumā pedagogu algas Siguldas novada izglītības iestādēs ir
konkurētspējīgas un pat augstākas
nekā citviet.
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Laurenču sākumskolas skolēni Skolās tiks īstenots projekts Bērnudārzā
„Pasaciņa” notiek
piedalās projektā „Dārznīca” „Dzīvosim veselīgi!”
Laurenču sākumskolas skolēni iesaistījušies Latvijas Stādu audzētāju biedrības projektā „Dārznīca”, kas tiek organizēts sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Eiropas Savienības atbalstu. Projekta galvenais
mērķis ir motivēt skolēnus padziļināti interesēties par dabā notiekošajiem procesiem un dabas nozīmi cilvēka dzīvē.

„Mēs esam priecīgi, ka skolas palodzes nu rotā puķu podi, kuros bērni ik dienas var novērot pārmaiņas.
Dažu nedēļu laikā, rūpīgi laistot
augus, jau redzami pirmie rezultāti –
izdīgusi lielākā daļa krūmcidoniju,
arī vītolu spraudeņiem jau redzamas dažas lapiņas,” stāsta Laurenču sākumskolas direktore Sanita
Ungura. Viņa priecājas, ka bērni par
ideju un projekta attīstību bijuši tik
ieinteresēti, ka visās klasēs nemaz
Laurenču sākumskolā projektā nav pieticis sēklu, tādēļ šur tur
piedalās trīs pirmo klašu, kā arī ot- „iemaldījies” arī kāds cits stāds, pierās, trešās un ceturtās klases sko- mēram, saulespuķes.
lēni.
Rūta Grikmane

Lai risinātu liekā svara problēmu, kas aktuāla arī Siguldas novada
bērniem, rehabilitācijas centra „Krimulda” projekta „Dzīvosim veselīgi!” ietvaros martā tiks piedāvātas lekcijas par veselīga uztura pamatprincipiem 1.–4.klašu audzēkņu vecākiem.
Projekts tiek īstenots ar Siguldas pirmo reizi īstenos speciālu prognovada pašvaldības atbalstu, un rammu bērniem ar lieko svaru. Tās
tā ietvaros plānotas trīs bezmak- ietvaros paredzētas gan individusas lekcijas – Siguldas pilsētas ālas uztura speciālista konsultācividusskolā, Mores pamatskolā un jas (bērniem atsevišķi un/vai kopā ar
Allažu pamatskolā. Lekcijās uztura vecākiem), gan kopīga ēst gatavoterapeite Anna Augule vecākiem šana uztura speciālista vadībā, gan
stāstīs par veselīga uztura princi- rehabilitācijas ārsta konsultācijas,
piem un to, kā tos pielietot ikdienā. kas ieteiks labāko veidu pareizam
Speciāliste atbildēs uz aktuālajiem dzīves režīmam, kā arī atbilstošas
jautājumiem un sniegs individuālas procedūras.
Sīkāka informācija par projektu
rekomendācijas.
Savukārt no marta rehabilitāci- pieejama pa tālruni 29264682
jas centrs „Krimulda”, balstoties uz (Dace).
Anna Augule
savu bagāto pieredzi rehabilitācijā,

Siguldas pilsētas vidusskolas
Bērnudārzā „Saulīte” viesojas skolēni gūst pieredzi projekta
Martins Dukurs
„Comenius” vizītē Čehijā
20.februārī pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” ciemojās Soču Ziemas Olimpisko spēļu sudraba medaļnieks Martins Dukurs, kurš ir arī šī bērnudārza 1991.gada absolvents.
Tikšanās bija ļoti emocionāla – bērni Olimpisko spēļu vicečempionu sagaidīja ar aplausiem, pašgatavotiem apsveikumiem un ziediem, kā arī uzdeva
dažādus jautājumus. Martins bērniem pastāstīja, ka ikdienā skeletona treniņi notiek sešas stundas un divas reizes dienā. Lielu interesi bērniem un
iestādes darbiniekiem izraisīja Olimpiskā medaļa, kura ceļoja no rokas rokā.
Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja nofografēties kopā ar Martinu
un saņemt autogrāfus.
Sandra Vaicekauska

Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni atgriezušies no starptautiskā
projekta „Comenius” vizītes Čehijā. Skolēnus no Francijas, Latvijas,
Čehijas, Itālijas, Rumānijas, Polijas, Grieķijas un Turcijas vieno kopīgs
darbs – projekts „YoUtopia”. Tā mērķis ir rosināt skolēnus būt aktīviem
sabiedrības pilsoņiem. Novembrī skolēni tikās Francijā un diskutēja par
sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumiem.
Projekta konference Čehijas pil- „Dzīvā bibliotēka”, kuras laikā notika
sētā Brno bija veltīta cilvēkiem ar sarunas ar dažādiem cilvēkiem, kuīpašām vajadzībām. Projekta da- riem ir invaliditāte. Pēc šīm sarunām
lībnieki stāstīja, kā viņu valstī tiek skolēni veidoja nākotnes sabiedrīsniegts atbalsts cilvēkiem ar īpa- bas modeļus, kur cilvēki ar īpašām
šām vajadzībām, kādas ir viņu ie- vajadzībām tiek veiksmīgi integrēti
spējas iegūt izglītību, darbu, kā arī sabiedrībā.
Gatavojoties šim braucienam,
par to, vai pilsētas vide ir piemērota
šiem cilvēkiem. Bija iespēja iepazī- Siguldas pilsētas vidusskolas skoties ar invalīdu integrācijas centru lēniem izveidojās veiksmīga sadar„Kocianka” un tur organizēt radošās bība ar biedrību „Aicinājums Tev”.
No 11. līdz 14.februārim Siguldas 1.pamatskolas 2.–8.klašu skolēni
darbnīcas bērniem ar īpašām vaja- Daudz uzzinājām par invalīdu integpiedalījās projektu nedēļā, kas bija veltīta Rīgai kā Eiropas kultūras
dzībām.
rācijas iespējām mūsu sabiedrībā,
galvaspilsētai un Latvijas kultūras kanonam.
Īpaši gandarīti esam par to, ka iepazināmies ar brīvprātīgā darba
2.klašu skolēni izveidoja marš- mām, tā iepazīstot svarīgākās Lat- izdevās latviešu tautas dejas mā- veicēju – gruzīnu jaunieti Mariami,
rutus ekskursijai pa Rīgu, mācījās vijas kultūras vērtības tādās jomās cīšana un latvisko draudzības ro- kā arī vācām ziedojumus centra dalatviešu tautasdziesmas par Rīgu, kā mūzika, literatūra, arhitektūra, kassprādžu darbnīca – atsaucība lībniekiem.
Nākamā projekta konference būs
iepazina Rīgu tekstos, attēlos un kā arī pievēršot uzmanību Rīgas un prieks bērnu acīs bija viens no
skaitļos. 3. un 4.klases audzēkņi pē- un Siguldas kultūrvidei. Tāpat tika spilgtākajiem šā pasākuma mo- pavasarī Itālijā.
tīja Latvijas kultūras kanonā iekļau- aktualizēta uzvedības un attiecību mentiem. Interesanta bija aktivitāte
Ināra Vimba
tās vērtības: 3.klases skolēni tēmas kultūra – skolēni piedalījās soci„Maizes ceļš no grauda līdz mūsu ālās pedagoģes Ilzes Ulmes, kā arī
galdam” ietvaros skatījās filmu par centra „Dardedze” pārstāvju vadīmaizes cepšanu, kā arī paši cepa tajās nodarbībās. Savukārt skolomaizi. Tā kā šis ir skolas deju ko- tāja Aiva Indriksone iepazīstināja
lektīva „Purenīte” 20.jubilejas gads, ar dažādu valstu tradicionālajiem
4.klašu skolēni projektā „Latviešu ēdieniem, atgādinot arī par tādu
12.februārī Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notika Siguldas un Gartautas tērps” apkopoja materiālus jomu kā galda kultūra. Tāpat sko- kalnes novadu izglītības iestāžu vokālo ansambļu skate „Balsis”.
par dažādu novadu tautastērpiem, lēni vizuālās mākslas skolotājas
bet 4.a klases skolēns Maikls Māris Daces Melbārdes vadībā aizrautīgi
No Garkalnes novada dalību II kārtas skatē izcīnīja Garkalnes Mākslu
Trēgers uz skolu atnesa savas vec- veidoja gaismas objektus, pēc tam un vispārizglītojošās vidusskolas 1.–4.klašu vokālais ansamblis (vadītāmāmiņas 1938.gadā darinātu tau- tos izstādot skolas zālē. Savukārt ja Ingūna Lielbārde), iegūstot 44,3 punktus.
tastērpu. 2.–4.klašu skolēni ne tikai par sportiskām aktivitātēm ar skoSiguldas novadu skatē pēc žūrijas vienbalsīga lēmuma šoreiz pārstāpētīja, rakstīja un prezentēja savus las darbinieku atbalstu parūpējās vēs divi kolektīvi, jo abi ieguva vienādu – 45,6 punktu skaitu un augstāprojektus, bet arī piedalījās sporta Siguldas 1.pamatskolas atbalsta ko novērtējumu: Siguldas 1.pamatskolas 5.–9.klašu vokālais ansamblis
aktivitātēs un rotaļu rītā, iepazīstot biedrība un biedrība „A2”, organi- (vadītāja Evija Rozena) un Siguldas pilsētas vidusskolas 3.–4.klašu vodažādas latviešu tautas dejas un zējot telpu orientēšanās sacensības. kālais ansamblis (vadītāja Līga Trupavniece, koncertmeistars Arnolds
rotaļas.
Projektu nedēļas beigās skolēni Dimants).
5.–9.klašu skolēnus pirms pro- varēja apmeklēt balli, kuras īpašie
Konkursa žūrijas komisijā bija mūzikas pedagogi, kordiriģenti: Līga
jektu nedēļas skolas bibliotekāre viesi bija grupa „White Band”.
Ādamsone, Olga Jakāne un Jānis Baltiņš. II kārta – Vidzemes novada
Ligita Valaine iepazīstināja ar LatSkolotāju un skolēnu ieguldītais skate – notiks 7.martā Limbažos, un saskaņā ar Valsts izglītības satuvijas kultūras kanonā ietvertajām darbs projektu nedēļu padarīja par ra centra nolikumu uz to var tikt izvirzīts viens vokālais ansamblis no
vērtībām, lai ikviens bērns varētu lielisku iespēju uzzināt ko jaunu un katra novada, kurš ieguvis augstāko novērtējumu vai I pakāpes diplomu.
izvēlēties tēmu savam projekta dar- interesantu, kā arī parādīt savus taApsveicam laureātus un vēlam labus arī turpmākos startus konkurbam. Projektu nedēļā skolēni vāca lantus, radoši darbojoties.
sā!
Lāsma Konošonoka
Sandra Ķirule
materiālus par visdažādākajām tē-

Projektu nedēļa Siguldas
1.pamatskolā

Noslēgusies vokālo ansambļu
skates „Balsis” I kārta

drošības mācības
kopā ar Džimbu

18.februārī Siguldas pirmsskolas
izglītības iestādes „Pasaciņa” lielākie bērni sāka apgūt Džimbas deviņu soļu drošības programmu.
Džimbas drošības programmas
mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar
citiem cilvēkiem – gan pazīstamiem
un svešiem, gan vienaudžiem un
pieaugušajiem, veicināt bērnu spēju
izvairīties no vardarbības, veicināt
bērna adekvātu pašapziņu, veicināt
pāridarījuma atklāšanu, veicināt
komunikāciju starp vecākiem un
bērniem par personisko drošību.
Nodarbības notiek reizi nedēļā,
un to laikā bērni apgūst šādas prasmes: atpazīt bīstamas situācijas,
atpazīt drošu un sliktu, prasmes
atteikt, sevi aizstāvēt, pastāstīt
pieaugušajam par notikušo, pārliecību, ka tā nav viņa vaina. Noslēgumā bērni dosies ceļojumā uz „Dardedzes” centru Rīgā, kur būs iespēja
satikt lielo Džimbu.
Liene Ābele

Siguldas Valsts
ģimnāzijas
direktors saņem
Latvijas Universitātes
Gada balvu
Janvāra beigās tika pasniegtas
Latvijas Universitātes Gada balvas.
Latvijas Universitātes Skolas direktora balvu saņēma Siguldas Valsts
ģimnāzijas direktors Vilnis Trupavnieks, savukārt nominācijā „Skolotājs” balvu un rektora atzinības
rakstu saņēma Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas fizikas skolotājs Jevgenijs
Proskurins un Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta Rulle.
Šīs balvas piešķir, lai izceltu un
atbalstītu tos Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kas devuši
ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas
Universitātē.

Deju kolektīvs
„Vizbulīte”
aicina dejotājas
Siguldas novada jauniešu deju
kolektīvs „Vizbulīte” (A grupa) meklē papildinājumu savam kolektīvam.
Aicinām 20–35 gadus vecas jaunietes ar dejošanas pieredzi.
Kolektīva darbība ir intensīva un
aktīva – mēs piedalāmies dažādos
projektos, pasākumos, koncertos
visa gada garumā. Nodarbības notiek ceturtdienās un piektdienās
no plkst.19.00 līdz 22.00 Siguldas
Valsts ģimnāzijas deju zālē.
Pieteikšanās pie vadītājas Indras
Ozoliņas pa tālruni 29482755.

SiguldasNovadaZiņas
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Ziemas festivāls Siguldā 1. – 9.marts
Vairāk sporta. Vairāk mākslas. Vairāk izklaides.

vijas fotogrāfu bildēs, kuras
uzņemtas 2014.gada Ziemas Olimpisko spēļu laikā
Sočos.
Apjomīgais
Ziemas
festivāla pasākumu cikls
izskanēs ar spilgtas un
profesionālas
zviedru
mūsdienu tautas mūzikas
grupas „GROUPA” koncertu.
Patlaban sitaminstrumentālists un
komponists Terje Isungsets neapšaubāmi ir viens no interesantākajiem un
radošākajiem Eiropas sitaminstrumentālistiem, kurš savos džeza un
tradicionālās mūzikas eksperimentos
iesaista Norvēģijas akmeņus, govju
zvanus, arktiskā bērza plāksnītes un
pat ledu. Tembrs un krāsas – tie ir atslēgas vārdi viņa šamaniskajai skaņradei uz skatuves un skaņu ierakstos.

Siguldā, kas ir iecienītākā dabas un atpūtas vieta Latvijā, norisināsies nu jau ceturtais Ziemas festivāls, kura tēma šogad ir „Ziema svin!”. Festivāla laikā, līdztekus sporta sacensībām,
tiks piedāvāti dažādi mākslas un kultūras pasākumi, ziemīgi sportiskas aktivitātes un izklaides
iespējas.
Ziemas festivāls iekļauts projekta „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” notikumu kalendārā.
les. Klusās dziesmas”, kas būs aktiera aktivitāti, jo tajās piedalās
Kaspara Znotiņa un „Grammy” balvas visu vecumu un tautību cilvēki. OlimZiema ar sniegotajiem kalniem un ieguvēja – Latvijas Radio kora – jau- piskā garā spēlēsim azartisku spēli,
starptautiskajām sacensībām ir veido- nās programmas pirmatskaņojums. kurā varēs kļūt par projekcijas daļu
jusi Siguldu par starptautisku ziemas Savukārt 7.martā plkst.20.00 kon- un no okeāna zvejot „vērtības”, kas
sporta centru. Taču šogad tā mūs ar certzālē „Baltais flīģelis” notiks jau šķiet „pareizās” un „īstās”, šādi krāsniegu nelutina, tāpēc vairāki no spor- otrais „Mirdzot šķēpiem” koncerts, jot punktus, izpriecājoties un varbūt
ta veidiem izpaliek. Uz gadu pārcelta kurā uzstāsies Latvijā zināmi mūziķi pat laimējot kādu jauku balvu!
Latvijas III Ziemas Olimpiāde, tomēr un sportisti. Jāteic, ka, apzinot dzieSiguldas pagasta Kultūras namā
tas netraucēs Ziemas festivāla aktivi- dāt varošos sportistus un mūziķus, 6.martā tiks atklāta Vladimira Pavļutātēm būt radošām un sportiskām.
kam tuvs ir sports, tika izveidota laba čenko izstāde – performance „MāksliSiguldas novada skolēniem olimpie- koncerta programma un samērā garš nieka Mūzu pasaule”.
šu paraugstunda šogad būs īpaša, jo „rezervistu soliņš”.
Atsaucoties Latvijas Slēpošanas
uz Siguldu atceļojušas vairākas OlimZiemas festivāla ietvaros tiek pie- federācijas aicinājumam, Siguldas
piskās medaļas.
No 1. līdz 9.martam Siguldas
dāvātas vairākas izstādes un māks- novada skolu 1.–6.klašu skolēni janŠogad otro reizi risināsies Ziemas las performances. Siguldas Mākslu vārī piedalījās Pasaules Sniega dienai dzelzceļa stacijas laukumā darbosies
pelde bez laika kontroles Matiņa ezerā, skola „Baltais Flīģelis” 6.martā pre- veltītajā vizuālās mākslas konkursā, „Radio7” Ziemas skatuve, kas katru
bet 1.martā stāvlaukumā pie viesnīcas zentēs savu piedāvājumu mākslas kura darbi būs apskatāmi Siguldas darba dienu no plkst.18.00 līdz 19.00
„Sigulda” starts tiks dots tradicionā- akcijā „Soči – Sigulda”, kurā atraktīvi novada Kultūras centra izstāžu zālē tiks piepildīta ar daudzveidīgu mākslajam tūrisma rallijam – brīvdienu iz- ironizē par paradoksālo situāciju – izstādē „Bērni sniegā”.
lu radošajām aktivitātēm, priekšneKoncertzāle „Baltais flīģelis” sa- sumiem, darbnīcām un pat sacensībraucienam „Ziemas festivāls”.
Ziemas Olimpiāde un palmas, ledus
un sniegs, tropiskas ainavas... Ekso- darbībā ar Latvijas Olimpisko komi- bām, ko piedāvās amatiermākslas
tika vai cilvēku pārmērība? Būs iespē- teju aicina aplūkot fotoizstādi „Soči
kolektīvi un jauniešu iniciatīvu centrs
Festivāla programmā 3.martā ja uzspēlēt arī interaktīvo spēli, kas 2014”, kas atspoguļos nozīmīgākos „Mērķis”. Savukārt no plkst.19.00
plkst.19.00 iekļauts koncerts „Vēstu- pasaulē kļuvusi par populāru sociālo sportiskos sasniegumos labāko Lat- līdz 20.00 vietu uz skatuves ieņems

ZIEMAS SPORTS

ZIEMAS PRIEKI

MŪZIKA, MĀKSLA

Performance – izstāde
„Mākslinieka Mūzu pasaule”

6.martā plkst.18.00 Ziemas festivāla ietvaros Siguldas pagasta Kultūras namā tiks atvērta riteņbraucēja un avangardista, viena no visinteresantākajiem un ekstravagantākajiem Latvijas jaunajiem gleznotājiem,
rīdzinieka Vladimira Pavļučenko izstāde „Mākslinieka Mūzu pasaule”.

Aicinām uz krāšņu šovu, kurā piedalīsies mākslinieka mūzas: deju
studija „Pro limena”, deju studija
„Empire”, vijolnieks Michail Bolsunas, ģitārists Andris Grīnbergs, ģitārists Kristaps Miezis, starptautiskā
konkursa laureāti soprāns Olga
Barišmane un baritons Alvils Cedriņš, vokāls Mārcis Lazdiņš un Laura
Jaunozola, kā arī vēl daudzi Vladimira draugi. Par jautrību pasākumā
rūpēsies Ainārs Ašaks.

V.Pavļučenko ir vien 23 gadi, bet
viņš ir pilns talanta un ambīciju. Visos darbos viņam palīdz skolotājs,
ievērojamais mākslinieks un Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Anmanis.
Izstāde apskatāma no 6. līdz
30.martam darba dienās no plkst.10.00
līdz 19.00, bet sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas.
Jevgēņijs Orlovs

Siguldas pagasta Kultūras nams
aicina uz sarunu par teātri
Ceturtdien, 13.martā, plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
diskusiju cikla „Latvieša identitāte” trešās diskusijas par tēmu „Teātris un daiļrade” ietvaros notiks literāri muzikāls koncertuzvedums –
Anrī Barbisa vēstules „Maigums” ar Ainas Liepiņas grāmatas „Gunta
Virkava. Nakts sarunas” atvēršanu.
Koncertuzvedums būs romantisks, mūzikas skaņās un dziesmās
izdziedāts, izspēlēts mīlas stāsts –
franču rakstnieka Anrī Barbisa liriskajās vēstulēs pausts vēstījums
par pašuzupurēšanos mīlestības
vārdā, par mīlestības maigumu,
tās lielumu un spēku. Uzvedumā
piedalīsies Nacionālā teātra aktrise Gunta Virkava, dziedātāja Elizabete Zagorska, komponists Valdis
Zilvers, režisors Voldemārs Šoriņš.

Pēc koncerta notiks saruna par
Latvijas Nacionālā teātra aktrises
Guntas Virkavas dzīvi un daiļradi.
Diskusiju vadīs un par sarunas ritumu rūpēsies Uldis Elksnītis.
Biļetes iepriekšpārdošanā
www.bilesuparadize.lv un
Siguldas pagasta Kultūras namā.
Biļešu cenas – EUR 4–7
(Ls 2,81–4,92).
Terēzija Leimane
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„Radio7” runasvīrs Egons Reiters un
tādas muzikālās siguldiešu apvienības kā „White band”, „Golden Rivet”,
„Neon Saturday”, „James Unit”.
8.martā dienas programmā „Ziema
pielaiko” būs iespēja pielaikot dažādus ziemas sporta veidus un baudīt
muzikālu priekšnesumu Kārļa Kazāka
un Ginta Solas izpildījumā.
Galvenais Ziemas festivāla notikums – Ledus trašu zvaigznes un karaļi – visus pulcēs 8.martā plkst.12.00
Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”, kas ir viena no 17 trasēm pasaulē. Dienas gaitā gaidāmi dažādi
paraugnobraucieni, nobraucieni ar
pannām un lāpstām, muzikāli sveicieni bērniem kopā ar Jogitu, Kašeru
un pasaku varoņiem. Uz skatuves
„Ivo Fomins & Band” (Liepāja) un
„Muravejs & Muffins” (Rīga). Pasākumu vadīs Ēriks Loks (radio „Boom
FM”). Pasākuma laikā notiks Latvijas
Olimpiešu sumināšana un autogrāfu
stunda Slavas istabā. Ģimenēm ar
bērniem piedāvājam dažādas ziemīgas atrakcijas, bērnu vizināšanās
starta estakādē ar īstiem sporta bobiem. Bet pēc randiņa ar slavenākajiem sportistiem Bobsleja un kamaniņu trasē vērienīgā dienas programma
8.martā plkst.17.00 noslēgsies ar
Ziemas festivāla balli Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.
Lai top! Ļausimies dzīves svinēšanai un krāšņām pārvērtībām! Ziemas
nekad nevar būt par daudz!
Jolanta Borīte

M Ā K S L U S K O L A „ B A LTA I S F L Ī Ģ E L I S ”

Piedalies Ziemas festivāla mākslas akcijā
„Soči – Sigulda”!
6.martā Mākslas nodaļa organizē mākslas akciju „Soči – Sigulda”, kurā aicina piedalīties Siguldas apkārtnes
mākslas skolas – mūsu draugus un kaimiņus, kopumā vairāk nekā desmit skolu komandas.
Akcijas laikā tiks veidoti vides mākslas objekti „Sapņu kamanas”. Akcijas noslēgumā būs apskatāma vides objektu izstāde un speciāli veidota gaismas projekcija. Dalībnieki varēs piedalīties interaktīvā kustību spēlē kinect „Vērtību okeāns”. Ar akcijas programmu iespējams iepazīties skolas mājaslapā www.baltaisfligelis.lv.

Aicina uz pūtēju mūzikas koncertiem martā

Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts un nu jau par tradīciju kļuvušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestra ansambļu koncerts
notiks 8.martā plkst.17.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”.
Īpašs koncerts notiks 11.martā
plkst.18.00, kad draudzības koncertā muzicēs visi kolektīvi, kuros
darbojas trompetists un diriģents
Arnis Šmitiņš – Siguldas jauniešu pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” diriģents un Mūzikas nodaļas trompetes skolotājs. Martā

viņam svinēsim skaistu dzīves
jubileju – 50.
Arņa Šmitiņa vārds siguldiešiem
nav svešs, jo kopš 90.gadiem viņš
daudzreiz muzicējis kopā ar Andra
Muižnieka vadīto pūtēju orķestri
festivālos, konkursos un koncertos
Latvijā un ārzemēs, gūstot labus

panākumus. Koncertā dzirdēsim
divu Salacgrīvas kolektīvu – pūtēju
orķestra „Enkurs” un pūtēju ansambļa „All Remember” (vadītājs Vitālijs Bogdanovičs) – sniegumu. Klātesošajiem būs iespēja dzirdēt
jubilāra A.Šmitiņa spēli un redzēt
viņu diriģējam daudzveidīgu programmu, kurā piedalīsies arī Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” skolotāju
ansamblis „Teacher's Band”.
Ineta Stepiņa

Notiks teātra festivāls „Laimes lācis 2014”
Pirms gada mēs – Siguldas Mākslu skolas kolektīvs – pirmoreiz aicinājām: „Sanāciet! Sabrauciet! Satiksimies!”, lai ar savu darbu svinētu
Starptautisko Teātra dienu. Uz jauniešu teātra festivālu „Laimes lācis
2013” kopā pulcējās 19 kolektīvi no vistālākajiem Latvijas novadiem ar
23 iestudējumiem.

Arī šogad 28. un 29.martā Siguldā ienāks Laimes lācis, līdzi vedot
17 kolektīvus. Skatītājus priecēs
gan Daugavpils novada Medumu
skola ar marionešu teātra uzve-

dumu, gan leļļu un improvizācijas teātri, gan arī daudzveidīgi
literārie uzvedumi un dramatiskā
teātra iestudējumi. „Baltā Flīģeļa” Teātra nodaļas audzēkņi

atklās festivālu ar Šekspīra lugu
fragmentu un sonetu iestudējumu.
28.marta vakarā festivāla dalībniekiem un siguldiešiem iecerēts
pārsteigums – profesionāla teātra
izrāde.
Aicinām sekot līdzi informācijai
par festivāla norisi, lai ikviens kļūtu par uzticīgu Laimes lāča draugu!
Ārija Liepiņa-Stūrniece
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Medaļas Latvijas jauniešu čempionātā
64 lauciņu dambretē
Latvijas labākie jaunie dambretisti noskaidrojuši valsts čempionus
64 lauciņu dambretē U-10, U-13, U-16 vecuma grupās.
Siguldas Sporta skolas audzēkne
Kristīne Urtāne izcīnīja 1.vietu Latvijas
čempionāta finālā 64 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā. Artūrs Jegurs
izcīnīja sudraba medaļu, nospēlējot
neizšķirti ar 1.vietas ieguvēju Klāvu
Norenbergu no Liepupes, 4.vietas ieguvēju siguldieti Kristianu Leli, bet
zaudējot 3.vietas ieguvējam Kristeram
Fridenbergam no Ventspils.
Čempionāta finālisti izspēlēja arī
ātrspēles turnīru, kurā Kristīne ieguva 8.vietu, bet otro sudraba medaļu
izcīnīja Artūrs Jegurs. Rinaldam Garkalnam 6.vieta pamatturnīrā un 4.vieta ātrspēlē, Kristianam Lelim 6.vieta
ātrspēlē, Robertam Betem 10.vieta
pamatturnīrā un 8.vieta ātrspēlē. Arī
ātrspēlē uzvarēja liepupietis Klāvs Norenbergs.

SPORTS
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Novada skolu basketbola turnīrā uzvar
ģimnāzijas komanda

13.februārī Siguldas Sporta skolas zālē risinājās Siguldas novada spīti grūtībām komandas komplekLatvijas čempionāta finālos 64 skolu sacensības basketbolā C vecuma grupai (2000.–2001.gadā dzi- tēšanā. Gusts Narnickis, Armands
lauciņu dambretē U-13 un U-16 mušie), kurā piedalījās piecas novada skolas: Siguldas Valsts ģimnāzija, Miltiņš, Edvards Petrovskis, kuri
vecuma grupās startēja septiņi Si- Siguldas pilsētas vidusskola, Allažu pamatskola, Siguldas 1.pamatsko- trenējas Sporta skolas Basketbola
guldas Sporta skolas Dambretes la un Laurenču sākumskola.
nodaļā, veidoja skolas komandas
nodaļas trenera Edgara Ratnieka
kodolu. Viņiem veiksmīgi palīdzēja
audzēkņi. Zelta medaļu klasikā un
Spēļu rezultātus lielā mērā ietek- labu sniegumu parādīja Ričards Fe- J.N.Janovs, D.Rūķītis, P.Zariņš un
bronzas medaļu ātrspēlē U-16 vecu- mēja tas, cik Sporta skolas basket- dečko, Rūdolfs Malcenieks, Raivo G.Zariņš.
ma grupā izcīnīja Edgars Straumanis, bola nodaļas audzēkņu mācās katrā Zvaigzne un pārējie komandas spēTurnīra pirmo trīs vietu ieguvēiegūstot tiesības startēt pasaules no šīm skolām. Tā kā ģimnāzija va- lētāji. 3.vietas liktenis izšķīrās spēlē jas komandas tika apbalvotas ar
un Eiropas jauniešu čempionātos 64 rēja izveidot komandu, kurā spēlēja starp Siguldas pilsētas vidusskolas kausu, katra komanda saņēma
lauciņu dambretē.
Sporta skolas U-14 grupas bas- un 1.pamatskolas komandām. Lai diplomu un balvu. Tika apbalvoti
Pārējiem siguldiešiem šoreiz ne- ketbolisti ar augumā raženo Māri arī 1.pamatskolas komandā spēlēja arī katras komandas labākie spēdaudz pietrūka līdz labāko trijnie- Ramani un rezultatīvāko spēlētāju divi Sporta skolas U-14 grupas pui- lētāji: Dāvids Vīksne (SVĢ), Ričards
kam gan klasikā, gan ātrspēlē. Līva Dāvidu Vīksni priekšgalā, pašsapro- ši, pilsētas vidusskolas 2001.gadā Fedečko (Allažu pamatskola), ErOliņa U-13 grupā abos turnīros pali- tami, ka šai komandai neviena cita dzimušajiem puišiem tomēr izde- nests Artūrs Bērze (SPV), Roberts
ka tūlīt aiz medaļniekiem 4.vietā, skola nespēja likt pretī kaut cik vērā vās uzvarēt ar trīs punktu pārsvaru Lezdiņš (Siguldas 1.pamatskola),
Sintijai Brigznei un Renardam ņemamu pretestību. SVĢ pārliecino- 17:14. Lielākais ieguldījums uzvaras Gusts Narnickis (Laurenču sākumHelfrehtam 5.vieta klasikā un 8.vieta ši uzvarēja visās spēlēs un izcīnīja kaldināšanā bija Ernestam Artūram skola).
ātrspēlē.
1.vietu novadā, iegūstot arī tiesības Bērzem, Danielam Iļjinam, KaspaTurnīra spēles tiesāja Allažu paIlze Ratniece startēt Vidzemes reģiona sacensī- ram Krievam, Naurim Dziļumam un matskolas 9.klases skolnieks
bās, kur tiks dalītas ceļazīmes uz Oto Laivam.
Emīls Kalniņš, kurš šajā sezonā
5.vietā ierindojās Laurenču sā- veiksmīgi spēlē LJBL 1.divīzijā
valsts finālsacensībām.
2.vietu novada turnīrā izcīnīja kumskolas komanda, kuras puiši Juglas U-16 komandā.
Allažu pamatskolas komanda, kurā jāuzteic par vēlmi spēlēt turnīrā par
Ilze Ratniece

Sudrabs un bronza Latvijas vieglatlētikas
čempionātā jauniešiem un junioriem

Noslēdzies „Siguldas kauss 2014” kalnu slēpošanā
Februāra pirmajā pusē tika aizvadītas ikgadējās kalnu slēpošanas
sacensības „Siguldas kauss”, kurās startēja dažādu vecumu dalībnieki – sākot no 2009.gadā dzimušiem bērniem, beidzot ar astoņdesmit
gadus veciem vīriem.

Siguldas B grupas vieglatlētiem 4.vieta
Latvijas ziemas čempionātā
Februāra sākumā Kuldīgā risinājās Latvijas ziemas čempionāts vieglatlētikā B grupai. Veiksmīgs starts izdevās diviem Siguldas Sporta skolas
vieglatlētiem – Pauls Daugulis 600 m distancē un Kristaps Bruners 2000 m
distancē izcīnīja 4.vietu. Vēl var atzīmēt Reiņa Rocēna rezultātu 60 m distancē – starp 78 dalībniekiem Reinim 13.vieta ar rezultātu 7,89.

Latvijas Apvienotās badmintona līgas 4.kārta
Siguldā notika kārtējās sacensības – 5.Latvijas Apvienotās badmintona līgas
4.kārta. Šoreiz, nestartējot vairākiem vadošajiem valsts spēlētājiem, pie uzvarām
tika jaunie spēlētāji. Teodors Kerimovs un Kristaps Jānis Gulbis pieveica visus
pretiniekus un izcīnīja pirmo vietu dubultspēlēs vīriešiem. Trešajā vietā Pauls un
Didzis Gurecki. Otrajā vietā sieviešu vienspēlēs un pārī ar rīdzinieci Alesju Hodakovsku dubultspēlēs Jekaterina Romanova, bet trešajā vietā vienspēlēs Liāna
Lenceviča. Liānai pārī ar māsu Diānu bronzas godalgas dāmu dubultspēlēs.
B grupā sieviešu vienspēlēs trešajā pozīcijā ierindojās Amanda Azarova.
Ainārs Gureckis

Starptautiskais džudo turnīrs „Tallin cup”
Februārī Tallinā notika starptautisks džudo turnīrs, kurā startēja sportisti no
57 klubiem, pārstāvot tādas valstis kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Krievija,
Zviedrija, Polija, Ukraina un Beļģija. Pirmās dienas sacensībās startēja Renārs
Hans un Emīls Rengarts. Renārs pirmajā cīņā zaudēja igauņu sportistam, kurš
savukārt netika līdz pusfinālam, līdz ar to Renāram sacensības beidzās. Emīls
pirmajā cīņā guva uzvaru, taču nākamajā cīņā pretinieks bija pārāks. Arī Emīla
pretinieks neiekļuva pusfinālā, liedzot iespēju siguldietim turpināt sacensības.
Ivo Alksnis

Uzvaru izcīnīja Elza. 3.vietā – Laura
Egle. Puišiem šajā grupā pārliecinoši pirmais Rūdolfs Beķeris, stabila
2.vieta Adrianam Masaļskim, bet
cīņā par 3.vietu Ralfs Bergmanis par
trešdaļu sekundes apsteidza Kristu
Turauski.
D1 grupā meitenēm uzvaru izcīnīja
Elza Bleidele. 2.vietā – Paula Putniņa,
3.vietā – Džūlija Gailīte, kura par ceturtdaļsekundi apsteidza Tīnu Namsoni. Puišiem nepārspēts palika Dāvis
Mazais, aiz sevis atstājot Bruno Ģermani. Noteikti augstāk būtu ierindojies Artēmijs Terlanovs, kurš pirmajā
braucienā krita, bet spēja pakāpties
uz 3.vietu divu braucienu summā.
Vecākajā D grupā meitenēm uzvaru izcīnīja Samanta Līcīte, bet no 3.
uz 2.vietu pakāpās Diāna Daukšte.
Kritiens otrajā braucienā uz 3.vietu
cinošāk pirmais bija Nils Trapāns, atstūma Helēnu Ērenpreisi. Puišiem
kurš par piecpadsmit sekundēm ap- ļoti blīvi rezultāti no 2. līdz 6.vietai,
steidza Kristoferu Vasaraudzi. 3.vie- bet vairāk nekā ar sekundes pārsvaru
uzvaru svinēja Reinis Valpēteris. Kļūtā – Kārlis Pujāts.
D3 grupā uzvaru svinēja Marta da un 6.vieta pirmajā braucienā uzvaBērziņa un Georgs Šmalcs, 2.vietā rēt liedza Reiņa dvīņu brālim Gustaatstājot Kristiānu Sīmani un Paulu vam Valpēterim, kurš uzrādīja ātrāko
Prancānu, bet 3.vietu ieguva Laine laiku otrajā braucienā un pakāpās uz
2.vietu, tikai par 0,12 sekundēm apStumbra un Krišs Mazais.
Vissīvākā cīņa par uzvaru bija D2 steidzot stabilitāti rādošo Ernestu
grupā meitenēm, turklāt – starp dvī- Jansonu.
ņu māsām Elzu un Frīdu Saļņikovām.
Informācija no www.infoski.lv
FOTO: Jānis Puķītis

Februāra vidū Kuldīgas vieglatlētikas sporta manēžā notika Latvijas ziemas čempionāts junioriem un jauniešiem. Augstus sasniegumus parādīja
Siguldas Sporta skolas vieglatlēti, izcīnot sudraba un bronzas medaļas.
Sudraba medaļu jauniešiem 1000 m distancē izcīnīja Edgars Daugulis, uzrādot
savu sezonas labāko rezultātu – 2:45,23. Arī 600 m distancē Edgaram izcīnīta
augstā 5.vieta, rezultāts 1:30,43.
Junioru spēcīgajā konkurencē Valters Reinis Rasnačs 60 m distancē, sasniedzot personīgo rezultātu 7,26 sekundes, izcīnīja bronzas medaļu, kā arī 300 m
distancē, veicot to ar laiku 37,77 sekundes, ierindojās 6.vietā. Vēl junioru grupā
startēja Artis Rušiņš, kurš 60 m veica 7,53 sekundēs un 47 dalībnieku vidū bija
piecpadsmitais.
Ar ļoti augstu rezultātu 3000 m distancē, 9:49,01, apsteidzot 2.vietas ieguvēju
par 11 sekundēm, Toms Ķēdis jauniešu konkurencē bija labākais, bet, tā kā skrienot viņš nedaudz aizskāra konusu, ar kuru iezīmēta celiņa iekšējā līnija, tiesnešu
principiālais lēmums par diskvalifikāciju liedza Tomam saņemt zelta medaļu.
Šķēpa metējs Ričards Griezītis, startējot piecu kilogramu lodes grūšanas disciplīnā, izcīnīja 4.vietu, tikai trīs centimetri viņu šķīra no godalgotās 3.vietas.
Nauris Juris Deksnis ar personisko rezultātu 40,34 sekundes veica 300 m distanci un 40 dalībnieku vidū ierindojās 15.vietā.
Aina Ziediņa

Jaunākie D grupas dalībnieki
(2004.–2009.gadā dzimušie) veica
divus braucienus milzu slalomā,
kuru laiki summējās. Šajā grupā
startēja vairāk nekā 80 dalībnieku.
Meitenēm D4 grupā abus braucienus līdz galam, pareizi izbraucot visus vārtus (pavisam kopā 15), veica
tikai divas dalībnieces. Heidija Ciagune bija ātrākā abos braucienos un
par astoņām sekundēm apsteidza
Grietu Ameriku. Puišiem vēl pārlie-

Meklē jaunus talantus bobslejā un skeletonā
Jau ilgus gadus Latvijai bobslejā
un skeletonā ir vieni no labākajiem
panākumiem Ziemas Olimpiskajos
sporta veidos. Bobslejisti un skeletonisti regulāri spējuši cīnīties
par augstām vietām pasaules mērogā, Olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos. Skeletonā jau
piecus gadus pēc kārtas Pasaules
kausu ieguvis Martins Dukurs, uz
pjedestāla kāpj arī Tomass Dukurs.
Bobslejā vairāki atzīstami panāku-

mi Oskara Melbārža komandai, uz
augšu kāpj arī pavisam jaunais pilots Oskars Ķibermanis.
Lai būtu arī iekšējā konkurence un turpinājums nākotnē, tiek
meklēti jauni talanti gan skeletonā, gan bobslejā. Tiek aicināti
spēcīgi, ātri un sevi apliecinoši
jaunieši, vēlams no 17 līdz 26
gadu vecumam, augumā no 170
centimetriem un vairāk. Būtu labi,
ja kandidāti spētu veikt 30 metrus

gaitā vismaz 3,20 sekundēs, tālumā no vietas spētu aizlēkt vismaz
2,75 metrus.
Atlases testu programmā: 30
metru skrējiens gaitā, tāllēkšana no vietas, bobsleja trenažiera
stumšana.
Jauno bobslejistu un skeletonistu testi notiks sestdien, 1.martā,
plkst.12.00 Rīgā, Augšielā 1, Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžā.
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Siguldiešu kļūst arvien vairāk! Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi 2013.gada statistikas datus, un
tie liecina, ka līdz 2013.gada 31.decembrim reģistrēti 247 jaundzimušie Siguldas novada iedzīvotāji, no kuriem 123 meitenes un 124 zēni. Tas ir par 26 mazuļiem vairāk nekā
2012.gadā, kad tika reģistrēts 221 jaundzimušais.
2013.gadā reģistrēti divi dvīņu pāri. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts decembrī – 27
bērni, vismazāk janvārī, jūnijā, septembrī – 15
bērni.
2013.gadā populārākie zēnu vārdi bija Rūdolfs, Ernests, Kārlis, Jānis, Ralfs, bet meitenēm – Paula, Alise, Emīlija, Marta, Luīze. Bērniem doti arī interesanti un savdabīgi vārdi:
Enija, Kaiva, Karolina, Kēta, Vlada, Zuzanna,
Ilvars, Helvijs, Anrī, Magors, Noels un Arno.
Agrāk bija tendence bērniem dot divus vārdus,
bet šajā gadā to darījuši vien 28 bērnu vecāki.
Pērn novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 172 laulības, kas ir par 13 vairāk nekā
2012.gadā. No tām Siguldas novada baznīcās
reģistrētas 37 laulības, kas ir par piecām lau-

lībām mazāk nekā 2012.gadā. Pirmajā laulībā
stājušies 117 pāri.
No 2013.gada 1.janvāra pēc laulāto lūguma
likums atļāva reģistrēt laulību ārpus telpām.
Šo pakalpojumu Siguldas novadā izmantoja
viens pāris.
Visvairāk laulību reģistrētas jūlijā – 32,
augustā – 26, vismazāk februārī – 2, martā – 5.
Jaunākā līgava, kas pagājušajā gadā stājās
laulībā, bija 16 gadus veca, bet līgavainis – 18
gadus vecs jaunietis. Vecākais līgavainis laulībā stājies 88 gadu vecumā, bet līgava – 77
gados.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2013.
gadā kopumā reģistrēti 187 miruši Siguldas novada iedzīvotāji – 94 vīrieši un 93 sievietes.

Izveidota Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas
jaunatnes nodaļa
Ceturtdien, 20.februārī, Siguldas novada
pašvaldības Dienas centrā pulcējās Siguldas
aktīvie jaunieši, lai oficiāli nodibinātu Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Siguldas jaunatnes
nodaļu.
Jaunieši nolēma darboties piecās programmās: LSK un LSKJ ideju popularizēšana,
reģionālā un starptautiskā sadarbība, pirmā
palīdzība, vardarbības un diskriminācijas ma-

zināšana, veselības veicināšana un sociālā integrācija. Par LSKJ Siguldas nodaļas vadītāju
ievēlēta Anete Felkere.
Jaunieši, kuri vēlas pievienoties LSKJ Siguldas nodaļai, tiek aicināti sazināties ar Aneti, rakstot uz e-pastu anciksO@inbox.lv vai
piektdienās plkst.16.00 tikties Siguldas novada pašvaldības Dienas centrā.
Irēna Ikstena

Traktortehnikas apskate Siguldas novadā
2014.gadā ikgadējā traktortehnikas valsts
tehniskā apskate, ko organizē Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra, Siguldas novadā notiks:
Allažu pagastā, Allažos, centrā, pie bijušajām
darbnīcām:
‣ 12.martā plkst.13.00,
‣ 5.jūnijā plkst.11.30.
Allažu pagastā, Allažmuižā:
‣ 12.martā plkst.15.00,
‣ 5.jūnijā plkst.13.00.
Siguldas pagastā, pie bijušajām ZPS „Sigulda”
darbnīcām:
‣ 19.martā plkst.13.00,
‣ 5.jūnijā plkst.14.30.

Mores pagastā, pie pagasta pārvaldes:
‣ 14.maijā plkst.14.30.
Izcenojumi par traktortehnikas tehnisko apskati:
‣ traktortehnika – EUR 16,25 (Ls 11,42);
‣ speciālā tehnika (ekskavatori, buldozeri,
greideri un citi) – EUR 24,08 (Ls 16,92);
‣ traktortehnikas piekabe – EUR 12,13
(Ls 8,53);
‣ izbraukums uz klienta norādīto adresi –
EUR 0,57 par kilometru (Ls 0,40).
Skatē jāuzrāda derīga OCTA polise traktortehnikai un derīga vadītāja apliecība.
Sīkāka informācija www.vtua.gov.lv vai pa
tālruni 64130004.

aktīvi komunicē sociālajos tīklos

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja operatīvāk un
ērtāk sekot līdzi svarīgākajām aktualitātēm
novadā, pašvaldība aktīvi komunicē arī sociālajos tīklos facebook.com/siguldasnovads un
twitter.com/sigulda_lv.
Twitter konts izveidots 2010.gadā, un tam
jau ir gandrīz 3000 sekotāju, savukārt Facebook konts ir aktīvs no 2012.gada beigām, un
tam seko vairāk nekā 300 interesentu.

Twitter kontā Siguldas novada pašvaldības speciālisti septiņas dienas nedēļā
informē par aktualitātēm novadā, operatīvi atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, arī
Facebook lapā tiek publicēta informācija
par svarīgākajām pašvaldības aktivitātēm,
novada kultūras un sporta pasākumiem, ko
papildina notikumu fotogalerijas un pasākumu afišas.
Siguldas novada pašvaldība novada aktualitātes atspoguļo arī videosižetos, ko
iespējams noskatīties interneta vietnē
www.youtube.com „Siguldas novads”.

Aicina piebiedroties dāmu klubam „Madaras”

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centra interešu grupa – dāmu
klubs „Madaras” – aktīvi darbojas jau divpadsmito gadu. Mūs vieno kopējas intereses apmainīties pieredzē un iegūt jaunas zināšanas gan rokdarbu, gan jebkurā citā dzīves jomā.

Šajos gados esam klausījušās speciālistu
lekcijas par adījumu un tamborējumu apdarēm,
krāsu saderību salikumā, jaunākās modes
izpausmēm. Esam apguvušas dažādu interesantu aksesuāru veidošanu – ziedus, krelles,
jostiņas un citus. Lekcijās esam uzzinājušas,
kā dzīvot veselīgi, audzēt labākus, pilnvērtīgākus dārzeņus, vākt un izmantot ārstniecības
augus, kā daudzveidīgi izmantot garšaugus.
Klubiņa sanāksmes notiek regulāri – divas reizes mēnesī: pirmo reizi veltām jaunu iemaņu
apgūšanai, otrā sveicam klubiņa dalībnieces
jubilejās.
Gadu gaitā esam ieguvušas daudz draugu
līdzīgos interešu klubiņos, pie kuriem ciemojamies un kuri ciemojas pie mums pieredzes
apmaiņā, demonstrējot modes skatēs savus
interesantākos darbus. Šie pasākumi aizvien

izvēršas ļoti aizraujoši, braucienu laikā varam
priecāties par Latvijas skaisto dabu.
Savus jaunākos darbus parādām divas reizes
gadā tematiskās izstādēs Dienas centrā vai „Namiņā”. Ļoti interesanta ir ik gadu organizētā Rokdarbu diena parkā pie Dienas centra, kur tiek aicināti rokdarbnieki no dažādiem Latvijas novadiem.
Viens no mūsu kolektīva galvenajiem uzdevumiem ir radīt darbus labdarībai. Varu vien pabrīnīties, cik čaklas ir mūsu sievietes, noadot
desmitiem darbu. Mūsu sabiedriskais uzdevums
ir arī katru gadu izveidot aptuveni 300 rotājumu
elementu pensionāru Ziemassvētku paciņām.
Mūs priecē mūsu skaistajā pilsētā radīt ko daiļu,
vēl neredzētu. To arī novēlam visām Siguldas dāmām un aicinām mums piebiedroties.
Māra Šteina,
dāmu kluba „Madaras” dalībniece

Siguldā viesojas mazās uzņēmējdarbības
atbalstītāji no Zviedrijas
Februāra vidū Siguldas novadu apmeklēja Zviedrijas organizācijas „Crowd Eguity” pārstāvji. Nelielā
prezentācijā, kuru Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniekam sociālajos jautājumos Jānim Zilveram un krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime” valdes locekļiem demonstrēja organizācijas pārstāvis
Leo Padazakos, tika atklāta „Crowd Eguity” darbības būtība – vietējā kapitāla fondu veidošana, piesaistot iespējami daudz vietējās sabiedrības pārstāvju, kas nozīmē, ka kredītsabiedrību izsniegtos kredītus
tur nomaina ar vietējās sabiedrības ieguldījumiem (obligācijām) lokālās uzņēmējdarbības kapitālā.

Grants seguma autoceļu uzturēšana un sakārtošana Siguldas novadā
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Bez iepriekšminētajiem remontdarbiem Siguldas novada grantēto
ielu un ceļu uzturēšanai un apsaimniekošanai vasaras sezonā, no
1.maija līdz 31.oktobrim, 2014.gadā
pašvaldības budžetā ir paredzēti
EUR 42 687, kuros ietilpst grants
seguma izveidošana ceļiem, kā arī
grants seguma autoceļu remonti.

Iespēja piesaistīt
papildu finansējumu
Tikšanās laikā pašvaldības speciālisti norādīja, ka Lauku attīstības programma 2014.–2020.gadam
paredz pašvaldībām iespēju piesaistīt finansējumu grants autoceļu
sakārtošanai, par pamatu izman-

tojot formulu, kurā svarīgi lielumi
ir grants seguma autoceļu garums,
lauksaimniecības dzīvnieku vienību skaits un laukaugu platība.
Provizoriski, salīdzinot grants ceļu,
lauksaimniecības dzīvnieku vienību
un laukaugu platību rādītājus proporcijā 40/30/30 ar grants ceļiem,
Siguldas novadam ir iespēja saņemt
finansējumu 882 tūkstošus eiro vai
kopumā 150 000 eiro gadā laika
posmā no 2015. līdz 2020.gadam.
Papildus pašvaldības piešķirtajam finansējumam, izmantojot
iespējamo Lauku attīstības programmas finansējumu, pašvaldībai
no 2015. līdz 2020.gadam katru
gadu izdotos sakārtot 13 kilometru grants seguma autoceļa, veicot
uzmērīšanu, nospraušanu, liekās
grunts noņemšanu un aizvešanu
abās ceļa pusēs, veicot zemes klāt-

nes uzbērumu (vismaz 7 centimetri)
būvniecību. Gadījumā, ja tiktu veikta uzmērīšana, nospraušana, krūmu
zāģēšana, grāvju rakšana abās ceļa
pusēs, liekās grunts noņemšana un
aizvešana abās ceļa pusēs, kā arī
zemes klātnes uzbēruma (vismaz
7 centimetri) būvniecība, ik gadu,
papildus pašvaldības piešķirtajam
finansējumam, pašvaldībai izdotos
sakārtot 9 kilometrus grants seguma autoceļa.
Pašvaldība jau ir apzinājusi kritiskos grants seguma autoceļu
posmus novadā, kā arī pašvaldības grants seguma autoceļa
posmus, kuru tuvumā atrodas
zemnieku saimniecības, piemājas
saimniecības, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību, un citi ražošanas uzņēmumi (ar sarakstu un
tikšanās protokolu iedzīvotāji var ie-

pazīties pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv). Arī tikšanās laikā
iedzīvotāji tika aicināti ieteikt ceļu
posmus, kuri atbilst noteiktajiem
kritērijiem, lai piesaistītu valsts finansējumu.

Sadarbība ar
iedzīvotājiem un
uzņēmējiem
Tikšanās
noslēgumā
vairāki
iedzīvotāji uzdeva jautājumus par
konkrētu grantēto ielu vai ceļu sakārtošanas termiņiem, ceļa zīmju
izvietošanu, bet vairāki uzņēmēji –
piemājas saimniecības „Jaunvangas”
pārstāvis un SIA „Husvik” pārstāvis –
izteica priekšlikumu ceļu uzturēšanā
izmantot uzņēmēju, privātīpašumu

īpašnieku, kuri gatavi līdzdarboties
un ieinteresēti ceļu kvalitātes uzlabošanā, līdzfinansējumu. Siguldas
novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde aktīvi turpinās darbu, lai uzņēmējiem,
kas vēlas līdzdarboties grants autoceļu sakārtošanā, šāda iespēja tiktu
nodrošināta.
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka tuvākajos gados plānots uzsākt grantēto ielu asfaltēšanu. Tomēr, lai ielu izbūvi uzsāktu, visiem
ielas iedzīvotājiem būs jāpieslēdz visas nepieciešamās komunikācijas un
jāsakārto visa atbilstošā dokumentācija. Pēc pieslēgšanās pilsētas komunikācijām un dokumentācijas sakārtošanas pašvaldība pasūtīs
grantēto ielu asfaltēšanai nepieciešamos tehniskos projektus un veiks
asfaltēšanas darbus.
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PA S Ā K U M I

KULTŪRA

Laiks un vieta
Pasākums
1.martā plkst.14.00
Meteņdiena Turaidā. Viesosies tuvi un tāli Meteņbērni –
Turaidas muzejrezervātā folkloras kopas no Siguldas „Senleja”, Lēdurgas „Putni”, Rīgas
„Dandari”, Līvānu „Ceiruleits” un viesi no Igaunijas, Somijas,
Vācijas un Itālijas
7.martā plkst.20.00
Klasiska stāsta muzikāls dramatizējums „Ceļojums uz
Siguldas pagasta
Turieni” – „Belleherst Productions” sadarbībā ar kustību
Kultūras namā
teātri „Purple Line” no Kuldīgas. Mūzika – Gary Peinke (Vācija),
dramatizējums/režija – Kathleen Ann Thompson (ASV). Ieejas
maksa – EUR 1 (Ls 0,70)
8.martā plkst.9.00
Zaļais svētku tirdziņš, kur būs iespēja iegādāties dažādus
Zaļajā tirgū
lauku labumus, amatniecības izstrādājumus no vietējiem
zemniekiem un amatniekiem
8.martā plkst.12.00 pie
Plkst.13.00 tiks dots starts dāmu rallijam ar orientēšanās
Mores pagasta Tautas
elementiem „Skaistums un ātrums”. Aicinām pieteikties līdz
nama
4.martam, sūtot uz e-pastu sintija.laizane@sigulda.lv ekipāžas
nosaukumu un dalībnieču sarakstu. Maksa no ekipāžas –
EUR 3 (Ls 2,11). Skatītājiem – ieeja bez maksas
8.martā plkst.17.00
Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts Latvijas Nacionālo
koncertzālē „Baltais
bruņoto spēku orķestra ansambļu koncerts.
flīģelis”
Ieeja – bez maksas
8.martā plkst.21.00
Svētku balle pie galdiņiem kopā ar grupu „MedŪsa”. Ieejas
Mores pagasta Tautas
maksa – EUR 2 (Ls 1,41)
namā
8.martā plkst.16.00
Dzejas pēcpusdiena. Inonantas Milleres dzejas grāmatiņas
Jūdažu Sabiedriskajā
„Švīkainas smaržas” prezentācija. Pasākumā būs iespēja dzejas
centrā
grāmatiņu iegādāties – EUR 5 (Ls 3,51). Ieeja – bez maksas
9.martā plkst.17.00
Siguldas Tautas teātra izrāde „Mantojums. Tā.”. Dzejas teātra
Siguldas pagasta
iestudējums vienā cēlienā. Dramatizējuma autore un režisore
Kultūras namā
Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieejas maksa – EUR 1 (Ls 0,70)
11.martā plkst.18.00
Pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” un Salacgrīvas pūtēju orķestra
koncertzālē „Baltais
„Enkurs” draudzības koncerts „Arnim Šmitiņam – 50”.
flīģelis”
Ieeja – bez maksas
12.martā plkst.20.00
Siguldas Tautas teātra izrāde – dzejas teātris „Mantojums. Tā”.
Siguldas novada
Ieejas maksa – EUR 2,50 (Ls 1,76),
Kultūras centrā
ID karšu īpašniekiem, pērkot biļeti iepriekš, EUR 2 (Ls 1,41)
13.martā plkst.14.00
Stāstu laiks ar Ingūnu Radziņu „Pasakas no leļļu maisa”.
Siguldas pagasta Centra Ieeja – bez maksas
bibliotēkā
13.martā plkst.17.00
Stāstu laiks ar Ingūnu Radziņu „Pasakas no leļļu maisa”.
Jūdažu bibliotēkā
Ieeja – bez maksas
13.martā plkst.19.00
Literāri muzikāls koncertuzvedums – Anrī Barbiss „Maigums”
Siguldas pagasta
ar Ainas Liepiņas grāmatas „Gunta Virkava. Nakts sarunas”
Kultūras namā
atvēršanu. Piedalās: Nacionālā teātra aktrise Gunta Virkava,
dziedātāja Elizabete Zagorska, komponists Valdis Zilvers.
Režisors Voldemārs Šoriņš.
Biļetes iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv un
Siguldas pagasta Kultūras namā. Biļešu cenas no EUR 4 – 7
(Ls 2,81 – 4,92).
Vakara sarunā pēc koncerta piedalīsies Latvijas Nacionālā
teātra aktrise Gunta Virkava, stāstot par dzīvi un daiļradi.
14.martā plkst.17.00
Siguldas Tautas teātra izrāde – dzejas teātris „Mantojums. Tā”.
Siguldas novada
Ieejas maksa – EUR 2,50 (Ls 1,76),
Kultūras centrā
ID karšu īpašniekiem, pērkot biļeti iepriekš, EUR 2 (Ls 1,41)
14.martā plkst.18.00
Deju kolektīva „Purenīte” 20 gadu jubilejas koncerts. Ieeja –
Siguldas 1.pamatskolā bez maksas
15.martā plkst.14.00
R.Blaumaņa luga „Paradīze”, kuru izrādīs Allažu pagasta
Allažu pagasta Tautas Tautas nama amatierteātris „AKA” (ar paplašinātu aktieru
nams
ansambli). Režisore – Izolde Pētersone. Ieejas maksa – EUR 2
(Ls 1,41), bērniem un pensionāriem – EUR 1 (Ls 0,70).
Pēc izrādes – saviesīgā daļa „Dzīve kā teātris un teātris kā
dzīve” kopā ar Andri Muižnieku. Aicinām pievienoties, līdzi
ņemot „groziņu” ar cienastu. Ieeja – bez maksas
15.martā plkst.18.00
Grupa „Iļģi” – „Tāda diena, tāda nakts”. Piedalās: Ilga
koncertzālē „Baltais
Reizniece (vijole, balss), Māris Muktupāvels (kokle, dūdas),
flīģelis”
Egons Kronbergs (ģitāra), Vilnis Strods (perkusijas), Gatis
Gaujenieks (basģitāra, balss, skaņu režija). Ieejas maksa –
EUR 10–12 (Ls 7,03–8,43)
15.martā plkst.18.00
Deju kolektīva „Vizbulīte” koncerts. Ieejas maksa –
Siguldas novada
EUR 2,50 (Ls 1,76), ID karšu īpašniekiem – EUR 2 (Ls 1,41)
Kultūras centrā
19.martā koncertzālē
III Lūcijas Garūtas starptautiskais jauno pianistu konkurss.
„Baltais flīģelis”
Ieeja – bez maksas
21.martā plkst.19.00
Čellu trio „Melo-M” koncerts „Jaunā Sērija”. Biļešu
Siguldas novada
iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv.
Kultūras centrā
Ieejas maksa – EUR 5–10 (Ls 3,51–7,03)
22.martā plkst.12.00
Teātra diena Morē. Visas dienas garumā skatītājus ar izrādēm
Mores pagasta Tautas
iepriecinās Siguldas novada amatierteātri un viesu kolektīvi no
namā un Mores
kaimiņnovadiem. Ieejas maksa uz visiem pasākumiem –
pamatskolā
EUR 2 (Ls 1,41)
22.martā plkst.13.00
Starptautiskais īsfilmu festivāls „2 Annas”.
Siguldas novada
Ieejas maksa – EUR 2 (Ls 1,41),
Kultūras centrā
ID karšu īpašniekiem – EUR 1,50 (Ls 1,05)
22.martā plkst.14.00
Koncertu cikla „Pavasara dziesma” pirmais koncerts – Kārlis
Allažu ev. lut. baznīcā
Kazāks un allažniece Daina Rudzīte.
Ieeja – bez maksas
22.martā plkst.15.00
Senioru deju kopu „Sniegaroze” un „Preilene” jubilejas
Siguldas novada
koncerts „Dejas noskaņu palete”. Ieejas maksa –
Kultūras centrā
EUR 2 (Ls 1,41), ID karšu īpašniekiem – EUR 1,50 (Ls 1,05)
28.martā plkst.14.30
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
Siguldas pagasta
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis
Kultūras namā
28.martā plkst.19.00
Akustiskais koncerts. Dons „Varanasi”.
Siguldas novada
Ieejas maksa – EUR 8–12 (Ls 5,62–8,43). Biļešu
Kultūras centrā
iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada
Kultūras centra kasē
28. un 29.martā
Jauniešu teātra festivāls „Laimes lācis”.
koncertzālē „Baltais
Ieeja – bez maksas
flīģelis”
29.martā plkst.14.00
Mores amatierteātra „Oga” izrāde „Latvieši”. Režisore Inguna
Jūdažu Sabiedriskajā
Millere. Ieejas maksa – EUR 1 (Ls 0,70)
centrā

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 28.martā

SiguldasNovadaZiņas
IZSTĀDES

Laiks un vieta
No 1. līdz 7.martam Siguldas
pagasta Centra bibliotēkā

Pasākums
Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram (1899–1974)
veltīta grāmatu izstāde „Dzīvē viss noris un beidzas tik
taisnīgi kā grāmatā”

No 1. līdz 30.martam Bērnu
literatūras nodaļā

Tematiska izstāde „Gotiņ, mana raibuliņa!”

No 3. līdz 7.martam Allažu
pagasta bibliotēkā

Izstāde „Dzejniekam Vilim Plūdonim – 140” un
pirmsskolas grupas bērnu nodarbība – Plūdoņa dzejas
lasīšana

No 3. līdz 17.martam
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā

Sievietēm veltīta izstāde „Slavenākās, pazīstamākās
un populārākās”

No 3. līdz 28.martā Allažu
pagasta bibliotēkā

Vijas Vāveres fotoizstāde „Saule, ūdens, ledus”.
Veltījums Pasaules ūdens dienai

No 4. līdz 31.martam
Siguldas novada bibliotēkā

Rakstnieka Kārļa Ķezbera 100 gadu jubilejai (1914–
2006) veltīta izstāde „Ilgās pēc zudušā un zaudētā...”

No 4. līdz 31.martam
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
Siguldas novada bibliotēkā „Katrā sievietē ir dieviete”
No 5. līdz 31.martam
Siguldas novada bibliotēkas
lasītavā

Novadpētniecības izstāde „Sigulda – Latvijas ziemas
sporta galvaspilsēta”. Izstādē iespējams atskatīties
uz iepriekšējo gadu Olimpiādēm, kā arī iepazīties ar
dažādiem materiāliem par ziemas sportu un sportistiem,
viņu sasniegumiem

No 5. līdz 31.martam
Siguldas novada bibliotēkā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
„Grāmatas ir zāles jeb Grāmatu aptieka”

No 7. līdz 21.martam Bērnu
literatūras nodaļā

Literārā izstāde „Mazu brīdi pirms...” – dzejnieku
Vili Plūdoni 140.jubilejā pieminot (1874–1940)

No 10. līdz 14.martam Allažu
pagasta bibliotēkā

Materiālu izstāde „Konstantīna Pēkšēna devums
Latvijas arhitektūrā”

No 10. līdz 23.martam
Jūdažu bibliotēkā

Pasaules ūdens dienai veltīta literatūras izstāde
„Ūdens – dzīvībai”

No 13. līdz 27.martam
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

Ainas Martinsones mākslas darbu izstāde. Apskatāma
pirmdienās, piektdienās no plkst.9.00 līdz 17.00,
otrdienās, ceturtdienās no plkst.11.00 līdz 19.00.
Sestdienās, svētdienās – slēgts

No 17. līdz 24.martam Allažu
pagasta bibliotēkā

Grāmatu izstāde „Izcilais fiziķis Alberts Einšteins”

No 20. līdz 31.martam Allažu
pagasta bibliotēkā

Pārejai uz vasaras laiku veltīta pirmsskolas bērnu
veidoto pulksteņu izstāde „Vasaras laiks”

No 24. līdz 30.martam
Siguldas novada bibliotēkā

E-prasmju nedēļa. Aktivitātes un mācības jauniešiem
un senioriem – datubāzu lietošana, e-pakalpojumi un
iespējas internetā

No 24. līdz 31.martam
Jūdažu bibliotēkā

Teātra dienai veltīta literatūras izstāde „Tas ir teātris”

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

No 1. līdz 2.martam
plkst.10.00 Kordes trasē

Latvijas kauss kalnu slēpošanā, 2.kārta

1.martā plkst.12.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas
čempionāts zēniem, U-14. Sigulda – Kandava

1.martā Olimpiskajā centrā
„Sigulda”

Sacensības kalnu slēpošanā „Tarzāna kauss”,
ATOMIC balvas izcīņa, 2.posms

2.martā plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Siguldas novada sporta spēles 2014 – sacensības zoles
spēlē

No 8. līdz 9.martam
plkst.10.00 Siguldas
1.pamatskolā

Latvijas Apvienotā badmintona līga 5

11.martā plkst.10.00 Siguldas Sacensības volejbolā „Lāse 2014”
Valsts ģimnāzijā
14.martā plkst.19.30 Siguldas Latvijas Basketbola līga 3. BK „Sigulda” – BK „Dārtija”
Sporta skolā
15.martā Olimpiskajā centrā
„Sigulda”

Sacensības kalnu slēpošanā „Tarzāna kauss”,
ATOMIC balvas izcīņa, 3.posms

16.martā plkst.10.00 Siguldas Sacensības loka šaušanā „Siguldas spieķis”
1.pamatskolā
16.martā plkst.11.00 un 12.30
Siguldas Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas
čempionāts zēniem, U-14, U-15. Sigulda – Valmiera

16.martā plkst.10.00 Siguldas Siguldas novada sporta spēles 2014 – sacensības
Sporta skolā
novusā
22.martā plkst.11.00 Siguldas Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas
Sporta skolā
čempionāts zēniem, U-19. Sigulda – Gulbene
22.martā plkst.13.00 Siguldas Siguldas novada sporta spēles 2014, sportisko
Sporta skolā
aktivitāšu diena ikvienam
23.martā plkst.11.00 Siguldas Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas
Sporta skolā
čempionāts zēniem, U-14.
Sigulda – Rīga/A.Kraukļa VEF
23.martā plkst.12.30 Siguldas Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas
Sporta skolā
čempionāts zēniem, U-15. Sigulda – Rīga/Jugla
23.martā plkst.12.00
pie tūristu apmetnes
„Katlapiezis”

Orientēšanās sacensības „Latvijas Gāzes kauss 2014”

28.martā plkst.19.30 Siguldas Latvijas Basketbola līga 3.
Sporta skolā
BK „Sigulda” – BK „Saulkrasti”
29.martā plkst.10.00 Siguldas Siguldas novada sporta spēles 2014 – sacensības
Sporta skolā
galda tenisā

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
februāra apaļo
jubileju
gaviļniekus
95 gadi

Broņislava Baranovska
Fedora Semjonova



90 gadi

Antoņina Cakule
Vitauts Skuja

85 gadi



Domicella Circāne
Ruta Kalniņa
Linards Pabrūklis
Rita Tumša

80 gadi

Irēna Janule
Ļubova Komsa
Lidija Meškelo
Vera Priedulēna
Ksenija Tihonova
Rita Vikmane







Siguldas novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā janvārī
Reģistrēti 37
jaundzimušie –
20 meitenes un 17 zēni.
Bērniem doti vārdi: divas
Esteres, Austra, Odrija,
Sāra, Anna Aleksandra,
Viktorija, divas Gabrielas,
Rēzija, Kate, Marta,
Melisa, Selīna, Lelde,
Paula, Odrija Šarlote,
Melānija, Loreta, Sabīne,
Markuss, Rajans, Henrijs,
Edgars, Gustavs, Kārlis,
Miķelis, Mārtiņš, divi
Oliveri, Oskars, Armands,
Toms, Dominiks, Jēkabs,
Mareks, Kristofers.



Reģistrētas 7 laulības.

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!

