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Izsludina projektu
konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm

Pašvaldība turpinās atbalstīt ģimenes, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus

Noskaidroti „Siguldas
novada Sporta laureāts
2015” kandidāti

Martā sāksies pirmklasnieku
uzņemšana Siguldas novada skolās
Siguldas novada skolās 1.martā sāksies dokumentu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē 2016./2017.mācību
gadam. Pirmklasnieku reģistrācija
Siguldas pilsētas vispārējās izglītības
iestādēs turpināsies līdz 31.martam
darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00.
Trīs Siguldas pilsētas skolās tiks atvērtas 10 pirmās klases, kurās plānots uzņemt līdz 230 pirmklasnieku.
Nākamajam mācību gadam Siguldas
pilsētas vidusskolā tiks komplektētas
četras 1.klases, tostarp 1.s klase ar papildinātu sporta nodarbību skaitu, ar
maksimālo skolēnu skaitu 26 katrā
klasē, Siguldas 1.pamatskolā – trīs klases ar ne vairāk kā 20 skolēniem katrā

na vecākiem jāpievērš uzmanība papildu
prasībām:
• sporta klasē pieteiktajiem bērniem jāierodas uz fizisko spēju pārbaudi 8.aprīlī Siguldas Sporta skolā Gāles ielā 29.
Konkrēts pārbaudes laiks tiks paziņots,
reģistrējot skolēnu;
sūtīts apstiprinājums par bērna uzņemklasē, bet Laurenču sākumskolā plānots
• līdz 13.maijam Siguldas pilsētas vidusšanu attiecīgajā izglītības iestādē.
uzņemt trīs 1.klases, kurās mācīsies ne
skolā jāiesniedz izziņa no ģimenes ārsta
Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas
vairāk kā 22 bērni katrā klasē. Allažu
ar atzinumu par veselības stāvokli un
par bērna uzņemšanu 1.klasē vecākiem
un Mores pamatskolā tiks atvērta viena
atļauju piedalīties sporta nodarbībās ar
līdz 30.jūnijam izglītības iestādē jāie1.klase katrā izglītības iestādē, un šajās
paaugstinātu slodzi.
sniedz:
pamatskolās pirmklasnieku reģistrācija
Ja Siguldas pilsētas izglītības iestādēs
ir bez ierobežojumiem, pamatojoties uz • medicīniskā karte 026/u;
• izraksts no ambulatorās slimnieka me- pieteikto pirmklasnieku skaits pārsniegs
vecāku iesniegumiem.
plānotos 230 skolēnus, priekšrocība uzdicīniskās kartes 027/u par iepriekš
Reģistrējot pirmklasnieku mācībām izveiktajām profilaktiskajām vakcināci- ņemšanai Siguldas vispārējās izglītības
vēlētajā izglītības iestādē, vecākiem ir
iestādēs būs bērniem, kuru deklarētā
jām;
jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un
vecāka personu apliecinošs dokuments • izziņa par apmeklēto izglītības prog- dzīvesvieta un vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā.
rammu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
(pase vai ID karte), kā arī jāaizpilda
Plašāka informācija pieejama izglītības
obligātajā sagatavošanā;
iesniegums, kurā jānorāda bērna vārds,
iestādēs un Siguldas novada pašvaldīuzvārds, personas kods, izvēlētā izglītī- • bērna fotogrāfija 3x4 cm.
Ja pirmklasnieks tiks reģistrēts Sigul- bas Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruni
bas programma, kā arī ērtākais saziņas
das pilsētas vidusskolas 1.s klasei ar pa- 67970863.
veids ar izglītības iestādi, arī e-pasta
adrese, uz kuru līdz 30.aprīlim tiks iz- lielinātu sporta nodarbību skaitu, skolē-

Siguldā norisināsies Ziemas sporta, mākslas un mūzikas festivāls
Sigulda ir īsta ziemas sporta galvaspilsēta, tāpēc jau sesto reizi no
4. līdz 6.martam Siguldā ziemas un
pavasara satikšanos svinēs ar vērienīgu sporta, mākslas un mūzikas
festivālu.

izklaides”. Šīs trīs enerģijas lieliski sa- • plkst.15.00 Akvelīnas Līvmanes lekci- • plkst.18.00 dienas startu uzvarētāju
vijas kopā, veidojot īpašo noskaņu, kas
ja „Visuma ritmi”. Ieeja – bez maksas;
apbalvošanas ceremonija dzelzceļa
dod iespēju ikvienam izbaudīt elpu aiz- • plkst.15.00 radošā brīvdabas darbnīstacijas laukumā. Multimākslinieka
raujošus piedzīvojumus arī ziemas finica „Sniega ritmi pavasarī”. Ieeja – bez
Arta Dzērves videopasaka „Pavasašā.
maksas;
ra piedzimšana”. Ieeja – bez maksas;
• plkst.17.00 koncerts „Steps dže- • plkst.19.30 grupas „bet bet” 25 gadu
jubilejas turnejas atklāšanas konza ritmos” – grupa „Soul Tap” un
ZIEMAS FESTIVĀLA PROGRAMMA:
certs Allažu pagasta Tautas namā.
džeza trio: Svens Vilsons (soloģitāSports un līdzi jušana ir siguldieša goda
Piektdiena, 4.marts
Biļetes cena – 10 eiro.
ra), Jānis Rubiks (bass) un Jānis
kods. Tādēļ marta sākumā, sagaidot „Visuma ritmi” Mākslu skolā „Baltais
Svētdiena, 6.marts
Jaunalksnis (bungas). Ieeja – bez
savus sporta varoņus mājās no pasau- Flīģelis”:
• Plkst.13.00 „Mākslas brančs” dzelzmaksas.
les startiem un veiksmīgiem finišiem, • plkst.13.30 improvizācijas teātra darceļa stacijas laukumā. Ieeja – bez
Siguldas novada Kultūras centrā:
Sigulda Ziemas festivālā svinēs ziemas
bnīca Ievas Niedres vadībā. Ieeja – bez
maksas;
• plkst.19.00 „Siguldas novada Sporta
sporta sezonas noslēgumu, savu spormaksas;
tistu atgriešanos mājās un pavasara • plkst.14.30 stepa dejas meistarklase
laureāts 2015” apbalvošanas cere- • plkst.18.00 multimākslinieka Arta
Dzērves videopasaka „Pavasara pieatnākšanu. Ziemas festivāla moto ir
ar stepa studiju „Soul Tap”. Ieeja – bez
monija, kurā tiks godināti novada
dzimšana” dzelzceļa stacijas lauku„Vairāk sporta, vairāk mākslas, vairāk
maksas;
labākie sportisti, sporta notikumi
mā. Ieeja – bez maksas;
bērnu un jauniešu sportā, tautas
sportā un augsto sasniegumu sportā. • plkst.19.00 multimākslinieka Arta
Dzērves videopasaka „Pavasara pieIeeja – bez maksas.
dzimšana dzelzceļa stacijas laukuSestdiena, 5.marts
mā. Ieeja – bez maksas.
• Plkst.11.00 pasākums „Ledus trašu
zvaigznes un karaļi” Bobsleja un ka- Arī ziema ik gadu nonāk savas trases
maniņu trasē „Sigulda”. „Ice on Fire” finišā, tāpēc Siguldas Ziemas festivāls ir jautra, krāsaina un simboliska
Eiropas čempionāts slidošanā lejup
atvadīšanās no saltā, bet pārsteigupa Bobsleja un kamaniņu trasi un
„Showel Race” superfināls lāpstu šļūk- miem bagātā Latvijas gadalaika.
šanā pa Bobsleja un kamaniņu trasi. Uz tikšanos marta pirmās nedēļas noTikšanās ar Siguldas sporta zvaig- galē Latvijas ziemas sporta galvaspilznēm un Latvijas olimpiešiem. Ieeja – sētā – S!guldā!
S!gulda aizrauj, S!gulda svin!
bez maksas;
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Aktualitātes

Siguldas novada Domes sēdē Informācija nekustamā
3.februāra Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Aktualizēts un apstiprināts Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–2017.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns.
• Palielināts SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāls par 128 850 eiro nolietoto un
novecojušo medicīnisko iekārtu nomaiņai.
• Noslēgta vienošanās ar trīs novada iedzīvotājiem par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Nolemts mainīt Siguldas novada Domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma
„Starpgabals pie Gulbju ielas” zemes vienības daļu pret SIA „Hali holdings” īpašumā esošajām zemes vienību daļām Gulbju ielā 4 un Gulbju ielā 6 robežu pārkārtošanai.
• Uz 10 gadiem iznomāts pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums un tā piegulošās teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai.
• Nolemts ņemt kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Siguldas sporta kompleksa
projektēšanai un būvniecībai.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikums, Siguldas novada Būvvaldes nolikums un Būvniecības kontroles nodaļas
nolikums.
• Apstiprināti Siguldas novada Domes iekšējie noteikumi „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās
izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā” un saistošie noteikumi „Par kārtību,
kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. Veikti grozījumi Siguldas novada Domes nolikumā „Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde”
nolikums”. Veikti grozījumi nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
• Par nenotikušu atzīta nekustamo īpašumu „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve”
izsole. Nolemts rīkot atkārtotu izsoli, izsolot nomas tiesības uz 10 gadiem nekustamajam īpašumam „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve” ar apbūves tiesībām ezera
piekrastes infrastruktūras attīstīšanai.
• Noslēgts līgums par lokālplānojuma izstrādes līdzfinansēšanu ar SIA „Loras nami”
un SIA „Tirdzniecības nams A2”.

īpašuma nodokļa maksātājiem

Siguldas novada iedzīvotājiem, kuru īpašumā ir dzīvoklis, māja vai zeme, uz deklarēto adresi februāra sākumā ir izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumi par 2016.gadu. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu,
pašvaldība aicina par to informēt pašvaldības nodokļu administratores.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums ir jāveic reizi ceturksnī – līdz 31.martam,
15.maijam, 15.augustam un 15.novembrim – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas. Nodokli var maksāt arī reizi gadā, tad apmaksas termiņš ir līdz 31.martam. Par
nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05% par katru nokavēto dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda.
Plašāka informācija par nekustamā īpašuma nodokli pieejama Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 pie nodokļu administratorēm, zvanot uz tālruni
67895796 vai sūtot e-pastu uz kristine.berze@sigulda.lv.
Atgādinām, ka pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv novada iedzīvotāji var pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa saņemšanai e-pastā, saņemt izziņas par nekustamā
īpašuma nodokļa apmaksu, kā arī saņemt citus pašvaldības pakalpojumus.

Noskaidroti konkursa
„Radi Siguldai” uzvarētāji
Janvāra beigās norisinājās konkursa „Radi Siguldai” otrā, noslēguma kārta.
Septiņu finālistu starpā par labāko jauniešu biznesa ideju atzīta Aleksandra
Ablaževiča un Krista Kariņa mobilā aplikācija „GUIDE S!”.
Otro vietu ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieka Teodora Kerimova
ideja „RE:LAPA”, bet trešo vietu ieguva siguldiete, Latvijas Mākslas akadēmijas
maģistrantūras studente Zanda Puče par ideju „Ex-libri vietām Siguldā”.

Iedzīvotājiem pieejami
seši jauni pabalsti
Siguldas novada Sociālais dienests informē, ka, apzinot Siguldas novada iedzīvotāju vajadzības, ir veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos attiecībā uz
esošajiem pabalstiem, kā arī ir izstrādāti seši jauni pabalstu veidi, kas tiek
piešķirti Siguldas novadā deklarētām personām, neizvērtējot to ienākumus.
1. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc ārpusģimenes aprūpes. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz iesniegumu, dzīvojamās telpas īres līgumu un dzīvokļa ekspluatācijas izmaksām, maksā pašvaldība, ja persona īrē pašvaldības dzīvojamo platību, kas nepārsniedz
40 m2.
2. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un ievietots aizbildņa
ģimenē, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu.
3. Pabalsts ēdināšanai ārkārtas situācijā 2,50 eiro apmērā dienā, kas var tikt izsniegts novadā deklarētai ģimenei vai personai, kura uzturas Siguldas novadā
un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
4. Pabalsts 5 eiro apmērā sabiedriskās pirts apmeklējumam. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā.
5. Pabalsts 50 eiro apmērā Goda donoram – personām, kuras bez atlīdzības nodevušas asinis vai asins komponentus un tām piešķirta „Goda donora” I, II vai
III pakāpe.
6. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksai 50 eiro mēnesī, kas pieejams personām, kurām ārsts ir noteicis lietot skābekļa koncentratoru vai citu skābekļa
reģenerējošu aparatūru mājas apstākļos.
Pašvaldības Sociālais dienests informē, ka ir veiktas izmaiņas vairākiem Siguldas novadā esošajiem pabalstiem: no 42 eiro uz 50 eiro palielināts pabalsta apmērs daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās
izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādē, tostarp speciālās izglītības
iestādē un klasē, kā arī arodizglītības iestādē. Turpmāk līdzšinējo 2 eiro vietā 3
eiro dienā varēs saņemt tuberkulozes slimnieki, kuri ārstējas ambulatori. Savukārt vienreizējais pabalsts Siguldas novada iedzīvotāju apbedīšanas izdevumu
segšanai ir palielināts līdz 450 eiro.
Plašāka informācija par Siguldas novada iedzīvotājiem pieejamo sociālo palīdzību un pabalstiem pieejama interneta vietnē www.sigulda.lv, kā arī pašvaldības
Sociālajā dienestā Zinātnes ielā 7, Siguldā.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic konkursa „Radi Siguldai”
labākās idejas autoru Kristu Kariņu
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Vakances
Siguldas novada Dome aicina darbā Pašvaldības policijas inspektoru.
Prasības kandidātiem:
• vidējā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
• normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana;
• teicamas latviešu valodas (C līmeņa 1.pakāpe) un labas krievu valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• iemaņas darbā ar datoru;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• laba fiziskā sagatavotība (tests);
• pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
CV un pieteikuma vēstuli līdz 14.martam lūdzam sūtīt uz e-pastu
kristine.simanovica@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils
iela 16, Sigulda, LV-2150. Tālrunis informācijai 67970212.

Attīstība
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Pašvaldība sveic mazuļus, kas dzimuši 2015.gada otrajā pusgadā
Februāra vidū koncertzālē „Baltais flīģelis” Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas
novadā” sveica 2015.gada otrajā pusgadā dzimušos novadniekus un viņu
ģimenes.

Svinīgajā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā" tika sveikti 104 mazie novadnieki
Foto: Linda Rūķīte-Artemoviča

Aicina iesniegt pieteikumus
vides objektu festivālam
„Latvija šūpojas Siguldā”
Viena no Lieldienu svētku rituāla tradīcijām ir šūpošanās. Lai Lieldienas
Siguldā būtu aizraujošas, Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde no
26. līdz 28.martam organizēs vides objektu festivālu „Latvija šūpojas Siguldā”.
Festivāla mērķis ir realizēt oriģinālu vides mākslas pasākumu, kurā šūpoles
tiek eksponētas kā vides objekts jaunos un neparastos vizuālos risinājumos,
katras ar savu stāstu un vēstījumu.
Šāds festivāls Latvijā norisināsies pirmo reizi, un tā objekti – gan dekoratīvas, gan
interaktīvas šūpoles – papildinās Siguldas pilsētvidi, it īpaši Svētku laukumu.
Piedalīties festivālā un pretendēt uz pašvaldības atbalstu iesniegtā vides objekta īstenošanai var juridiskas un fiziskas personas. Katrs pretendents drīkst iesniegt vairākus piedāvājumus. Piedāvājumus, kuri sagatavoti atbilstoši festivāla nolikumam,
jāiesniedz Siguldas novada Kultūras pārvaldē Pils ielā 10 līdz 10.martam, iepriekš
sazinoties ar projekta vadītāju Daci Plešu.
Festivāla nolikums publicēts interneta vietnē www.sigulda.lv.
Papildu informācija par vides objektu festivālu pieejama pie Siguldas novada Kultūras centra vadītājas p.i. Daces Plešas, zvanot uz tālruni 29548365 vai sūtot e-pastu
uz adresi dace.plesa@sigulda.lv.

Top projektu konkurss
uzņēmīgām mammām

No 104 Siguldas novadā otrajā pusgadā deklarētajiem mazuļiem 16 ģimenēs piedzimis trešais bērniņš, astoņās ģimenēs piedzimis ceturtais mazulis, savukārt
vienā ģimenē sagaidīts sestais bērns.
Pasākums, kurā katrs Siguldas novadā deklarētais jaundzimušais novadnieks
no Domes priekšsēdētāja saņem īpaši veidotu monētu, kurā iegravēts novada
ģerbonis, mazuļa dzimšanas gads un Siguldas Jaunās pils kontūra, norisinās jau
kopš 2012.gada.
Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, tiek aicinātas sazināties ar
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi pa tālruni 67970848, lai saņemtu
jaundzimušā monētu.
2016.gada pirmajā pusgadā dzimušos un Siguldas novadā deklarētos jaundzimušos pašvaldība sveiks jūlijā.

Izsludina projektu konkursu bērnu
un jauniešu vasaras nometnēm
Jau piekto gadu Siguldas novada Dome izsludina atklātu konkursu bērnu un
jauniešu (vecumā no 7 līdz 19 gadiem) vasaras nometņu projektiem, kuru
mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā
laika organizēšanā.
Saskaņā ar nolikumu katrs projekts var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 1000 eiro,
paredzot vismaz 25% līdzfinansējumu no kopējās projekta summas. Kopumā šim
mērķim Izglītības pārvaldes budžetā ir ieplānoti 7000 eiro. Projektu iesniegšanas
termiņš ir 1.aprīlis.
Konkursa nolikums pieejams interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Izglītība”.

Priekšsēdētājs sveic novada
iedzīvotāju 100 gadu jubilejā
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics 18.februārī 100.dzimšanas dienā sveica novadnieci Valiju Staģi. Priekšsēdētājs jubilārei pasniedza
Latvijas Bankas sudraba monētu „Sigulda”.
Kundze no dzimtās puses Alūksnes novadā uz Siguldu pārcēlusies pirms 40 gadiem.
Mūžs pavadīts, čakli strādājot, savukārt brīvajos brīžos viņa tamborē.
Kopumā šogad Siguldas novadā simt un vairāk gadu jubileju svinēs sešas iedzīvotājas. Divas jubilāres suminātas jau gada pirmajos divos mēnešos, tostarp vērienīgākā,
103 gadu, jubileja atzīmēta janvārī.

Mudinot māmiņas īstenot idejas par sava biznesa uzsākšanu, Siguldas novada pašvaldība uzņēmīgās Siguldas novada māmiņas martā aicinās piedalīties
konkursā „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”.
Konkurss Siguldas novadā norisināsies pirmo reizi, un tā mērķis ir motivēt
māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt komercdarbību, kā arī
sekmēt jaunu darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu.
Konkursā varēs piedalīties Siguldas novadā deklarētas sievietes, kuras audzina
bērnus vecumā līdz astoņiem gadiem.
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 6000 eiro. Maksimālais līdzfinansējums vienam pretendentam ir 2000 eiro. Finansējums tiks piešķirts, pamatojoties uz iesniegto tāmi, atbalsta saņēmēja finansiālā līdzdalība ir ne mazāk kā
20%.
Konkurss norisināsies trīs kārtās: pieteikuma atbilstība administratīvajiem kritērijiem, pieteikuma atbilstība kvalitatīvajiem kritērijiem un pretendentu projektu prezentācija.
Konkursa uzvarētājiem ideja jārealizē Siguldas novada teritorijā. Konkursa pretendentiem tiks nodrošināta iespēja saņemt individuālas konsultācijas pieteikuma sagatavošanā un apmeklēt informatīvi izglītojošu semināru.
Konkursu plānots izsludināt marta vidū. Plašāka informācija par konkursu „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” marta sākumā būs pieejama Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punktā, kā arī pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic simtgadnieci Valiju Staģi
Foto: Ginta Zīverte
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IZGLĪTĪBA

Pašvaldība turpinās atbalstīt ģimenes,
Zināmi pašvaldības bērnudārzu
kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus darba laiki vasarā
Siguldas novada pašvaldība, neskatoties uz izmaiņām normatīvajos aktos,
kas nosaka, ka pašvaldībām, ja bērniem tiek nodrošināta vieta pašvaldības
bērnudārzos, nav jālīdzfinansē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, turpinās atbalstīt novada iedzīvotāju ģimenes, kuru bērni apmeklēs privātos
bērnudārzus.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālisti skaidro, ka tiem vecākiem, kuru bērni līdz šim apmeklēja privātos bērnudārzus, līdz ar jauno saistošo
noteikumu apstiprināšanu nav jāveic papildu formalitātes – šīs ģimenes turpinās
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, kas 2016.gadā ir palielināts no 124 eiro uz
139,96 eiro. Līdz šā gada 31.maijam ģimenes turpinās saņemt arī valsts līdzfinansējumu 88,04 eiro apmērā. Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni tikai uzsāks gaitas
privātajā bērnudārzā, jāsazinās ar pašvaldības Izglītības pārvaldi – ja bērnam tiks
piedāvāta iespēja apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldības
līdzfinansējums būs 128,24 eiro – tikpat, cik izmaksā viena bērna uzturēšana pašvaldības bērnudārzā. Ja vecāki saņems rakstisku Izglītības pārvaldes apliecinājumu, ka pašvaldības bērnudārzos brīvu vietu nav, pašvaldības līdzfinansējums privātā bērnudārza apmeklējumam būs 139,96 eiro.
Pēc pašvaldības Izglītības pārvaldes rīcībā esošās informācijas, janvārī privātās
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 83 bērni, no tiem 73 bērni pirmsskolas
izglītību iegūst Siguldā reģistrētajās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, savukārt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas apmeklē
990 bērni.
Plašāka informācija par bērnu uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas iestādēs un pašvaldības līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privāto izglītības iestādi, pieejama
pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruni 67970914.

Bērnudārzs „Pīlādzītis”
svin 40 gadu jubileju
1976.gada 27.februārī mazie siguldieši dāvanā saņēma jaunu bērnudārzu –
Cēsu celtniecības tresta Siguldas apvienoto bērnu iestādi.
Kopš bērnudārza tapšanas līdz 2005.gada jūlijam to vadīja Liene Soste. Pateicoties
viņai, bērnudārzs ieguva nosaukumu „Pīlādzītis” un sekmīgi darbojās – to apliecina
vēsturiskajās fotogrāfijās redzamais prieks bērnu acīs, audzēkņu un darbinieku atmiņu stāsti, kā arī saņemtie Goda raksti.
Pārmaiņas bērnudārza dzīvē ieviesa Atmodas laiks Latvijā – 1991.gada 1.janvārī
rūpes par to uzņēmās Siguldas pilsētas pašvaldība. Šajā laikā Latvijas bērnudārzos
strauji samazinājās audzēkņu skaits, un arī „Pīlādzīša” apmeklētāju skaits saruka
no 140 līdz 40, bet brīvajās telpās darbu sāka pašvaldības Sociālās palīdzības dienests, Sieviešu Nacionālās līgas amatniecības skola un pilsētas bibliotēka.
No 2005.gada līdz 2012.gadam bērnudārzu veiksmīgi vadīja Aiva Butevica. Burtus,
skaitļus un daudzas citas dzīves gudrības te ar rotaļām apguva nu jau četru grupiņu
pīlādzēni.
2012.gada janvārī „Pīlādzītī” notiekošos pārvērtību procesus uzsāka vadīt Sanita
Ungura, un kopš 2013.gada tos turpina Zanda Krastiņa. Pateicoties pašvaldības
atbalstam, notikusi bērnudārza rekonstrukcija, tādēļ šobrīd mazie siguldieši var
baudīt uzlabotas un mājīgi iekārtotas telpas. Bērnudārzs joprojām pilnveidojas, un
Zanda Krastiņa pateicas visiem, kuri savu labo gribu un enerģiju ieguldījuši „Pīlādzīša” attīstībā, lai bērnudārza kolektīvs ar aizrautību realizētu izvirzītos mērķus.

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka apstiprināti pašvaldības bērnudārzu darba laiki vasarā. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes tiks slēgtas uz vienu mēnesi, lai darbiniekiem nodrošinātu atvaļinājumus un
veiktu iestādēs nepieciešamos remontdarbus.
uzņemt bērnudārzi „Saulīte” un „PasaJūlijā un augustā gadījumā, ja būs neciņa”;
pieciešami bērnudārza pakalpojumi un
ierastais bērnudārzs būs slēgts, bērnu • Allažu pirmsskolas izglītības grupa
vecāki varēs izvēlēties kādu no pašvaldīnestrādās no 1. līdz 31.jūlijam. Šajā
bas pirmsskolas izglītības iestādēm, kas
laikā bērnus var uzņemt bērnudārzi
darbu vasaras laikā turpinās. Lai apstip„Saulīte” un „Pasaciņa”;
rinātu cita pašvaldības bērnudārza ap- • bērnudārzs „Saulīte” nestrādās no 1.
meklējumu jūlijā un augustā, vecākiem
līdz 31.augustam. Šajā laikā bērnus
līdz 2.maijam jāinformē sava bērnudārza
var uzņemt bērnudārzi „Ābelīte”,
vadītāja un jāparaksta līgums par izglī„Ieviņa” un „Pīlādzītis”;
tības iestādes apmeklējumu, garantējot • bērnudārzs „Pasaciņa” nestrādās no
apmaksu.
1. līdz 31.augustam. Šajā laikā bērSiguldas novada pašvaldības bērnudārzu
nus var uzņemt bērnudārzi „Ābelīdarba laiki vasarā:
te”, „Ieviņa” un „Pīlādzītis”.
• bērnudārzs „Ābelīte” nestrādās no 1. līdz
Septembrī Siguldas novada pašvaldī31.jūlijam. Šajā laikā bērnus var uzņemt
bas bērnudārzi atsāks strādāt ierasbērnudārzi „Saulīte” un „Pasaciņa”;
tajā kārtībā.
• bērnudārzs „Ieviņa” nestrādās no 1. līdz
Plašāka informācija par bērnudārzu
31.jūlijam. Šajā laikā bērnus var uzņemt
darba laiku vasarā, kā arī līguma
bērnudārzi „Saulīte” un „Pasaciņa”;
nosacījumiem pieejama pirmsskolas
• bērnudārzs „Pīlādzītis” nestrādās no
izglītības iestādēs.
1. līdz 31.jūlijam. Šajā laikā bērnus var

Aicina pieteikties bērnudārza
„Saulīte” 50 gadu jubilejai
Bērnudārzs „Saulīte” 18.martā atzīmēs 50 gadu jubileju, uz kuru aicināti bērnudārza pedagogi, darbinieki un absolventi.
No plkst.17.00 līdz 18.30 ikvienam būs iespēja paviesoties bērnudārzā, bet no plkst.18.30
sāksies reģistrācija pasākuma svinīgajai daļai, kas plkst.19.00 sāksies Siguldas pagasta
Kultūras namā.
Pasākuma saviesīgā daļa plānota pie galdiņiem, par muzikālo noformējumu gādās grupa
„Kārklu blūzs”, darbosies fotosalons.
Dalības maksa saviesīgajā daļā – 10 eiro.
Pieteikties pasākumam var līdz 11.martam, zvanot uz tālruni 29152301.

Ziņas īsumā

• Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.klašu skolēnu komanda, veiksmīgi risinot ķīmijas, bioloģijas,
matemātikas un ģeogrāfijas uzdevumus, izcīnījusi godpilno otro vietu Valsts ģimnāziju
8.klašu komandu sacensībās dabaszinībās un matemātikā.
• Janvāra beigās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā notika 38.Bioloģijas olimpiādes valsts posms. 12.klašu grupā pārliecinošu zeltu ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolnieks Valts Krūmiņš, iegūstot tiesības pretendēt uz dalību pasaules olimpiādē. Iespēju piedalīties novada olimpiādē bija izcīnījusi arī Siguldas 1.pamatskolas 9.a klases
skolniece Alise Anna Stīpniece, kura izcīnīja trešo vietu.
• Stipendiju konkursa „Latvijas Maksimālisti” žūrijas pārstāvji noteikuši 12 konkursa finālistus janvārī. Finālistu vidū ar pieteikumu eksakto zinātņu kategorijā ir iekļuvis arī
Siguldas pilsētas vidusskolas skolnieks Andris Jenerts.
Siguldas un Garkalnes novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā piedalījās skolu konkursu 77 laureāti. Skolēnu sniegumu – vienu pro- • Februāra sākumā Siguldas 1.pamatskolā norisinājās projektu nedēļa „Sveiks un vesels
Siguldā!”, kuras laikā 2.–8.klašu skolēni varēja iegūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu,
zas un vienu dzejas darbu – vērtēja žūrija.
kā arī apgūt un pilnveidot nepieciešamās prasmes pētniecisko darbu izstrādei.
• Februārī Mores pamatskolas speciālās izglītības skolēni un pedagogi viesojās Carnikavas
Siguldas novadu otrajā kārtā, kas 23.martā notiks Jūrmalā, pārstāvēs:
Piejūras internātpamatskolā. Mores pamatskolas bijušie absolventi ar gandarījumu un
• 1.klašu grupā Viktorija Ustinova no Siguldas 1.pamatskolas un Henrijs Polis no Laulepnumu sagaidīja savus bijušos skolotājus un skolasbiedrus, skolas administrācija un
renču sākumskolas;
skolotāji laipni izrādīja skolas telpas, iepazīstināja ar skolas piedāvātajām mācību prog• 2.–3.klašu grupā Patrīcija Ļeonova no Siguldas pilsētas vidusskolas;
rammām.
• 4.–6.klašu grupā Ivonna Krūmiņa no Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra studijas;
• 7.–9.klašu grupā divas dalībnieces, kuras ieguva vienādu punktu skaitu, – Katrīna • No 29. līdz 31.janvārim Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” neformālā Debašu kluba
jaunieši pārstāvēja Siguldu jau piektajā starptautiskajā Igaunijas skolu debašu turnīTaupmane no Siguldas Valsts ģimnāzijas un Elza Rūta Jordāne no Mākslu skolas
rā, kurā siguldiešiem bija iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas argumentācijas spējas,
„Baltais Flīģelis” Teātra studijas;
spraigā konkurencē sacenšoties ar 19 komandām no Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Vācijas,
• 10.–12.klašu grupā Nauris Juris Deksnis un Teodors Kerimovs no Siguldas Valsts
Lielbritānijas, Slovēnijas un arī Ķīnas.
ģimnāzijas.

Noslēdzies skolēnu skatuves
runas konkurss

KULTŪRA
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Aicina piedalīties Pasākumi Siguldas novada Kultūras centrā martā
„Radošo talantu
konkursā 2016”
Notiks grupas „Melo–M” jubilejas koncerttūre

Latvijā un pasaulē arvien vairāk iemirdzas spilgtas
sporta zvaigznes no Siguldas. Tām līdzās sekmīgi
darbojas arī radošo jomu pārstāvji. Lai atrastu jaunus talantus skatuviskās mākslas jomā, Siguldas
novada pašvaldības Kultūras pārvalde aicina piedalīties Siguldas novada „Radošo talantu konkursā
2016”.
Konkursa dalībniekiem individuāli vai grupā jāsagatavo
priekšnesums, kas nav garāks par piecām minūtēm. Tas
var būt muzikāls (dziesma, instrumenta spēle, vokāli
instrumentāls), horeogrāfisks (deja, kustību etīde,
vingrojums), dramatisks (dzejas vai prozas lasījums,
skečs, pantomīma, stand-up žanrs) vai citāds skatuvisks
(cirka, starpnozaru vai dažādu jomu apvienojošs)
priekšnesums.
Pieteikumi konkursam Mores un Allažu pagasta
iedzīvotājiem jāiesniedz līdz 4.martam – Mores pagasta
Tautas namā vai zvanot uz tālruni 28646332, Allažu
pagasta Tautas namā vai zvanot uz tālruni 28309186.
Dalība atlasei Siguldas pilsētā un pagastā jāpiesaka līdz
25.martam Siguldas pagasta Kultūras namā vai zvanot
uz tālruni 261122886.
Konkursa pirmā kārta notiks:
• Mores pagasta Tautas namā 12.martā plkst.12.00;
• Allažu pagasta Tautas namā 12.martā plkst.12.00;
• Siguldas pagasta Kultūras namā 3.aprīlī plkst.12.00.
Konkursa fināls, kurā piedalīsies pirmās kārtas uzvarētāji, notiks Siguldas novada Kultūras centrā
10.aprīlī plkst.12.00. Uzvarētāji tiks aicināti piedalīties
Siguldas Novada svētkos maija beigās.
Nolikums un pieteikuma anketa pieejama pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.
Papildu informācija pieejama pie Siguldas novada
Kultūras pārvaldes vadītājas vietnieces Ingas Krišānes,
zvanot uz tālruni 26432154 vai sūtot e-pastu uz adresi
inga.krisane@sigulda.lv.
Dalība konkursā – bez maksas.
Biļetes cena – 1 eiro.

12.martā plkst.19.00 notiks grupas „Melo–M” 10 gadu jubilejas koncerts, kurā skanēs publikas iecienītākie
skaņdarbi no grupas koncertprogrammām, pieskaroties gan latviešu, gan pasaules popmūzikas un roka
dziesmu versijām trīs čellu izpildījumā. Līdztekus klausītājus priecēs arī „Melo–M” interpretācijas par pasaules tautu mūzikas zināmākajām tēmām, opermūzikas skaņdarbi, televīzijas seriālu un pārraižu mūzikas
tēmas. Koncertā ievērojama vieta būs atvēlēta arī oriģinālkompozīcijām un vairākiem pirmatskaņojumiem.
Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro. Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs un Siguldas novada Kultūras
centra biļešu kasē.

Deju pasākums „Ugunspuķes karnevāls”

20.martā plkst.16.00 notiks deju pasākums „Ugunspuķes karnevāls”. Sievietes būtības kvintesence slēpjas dejā, vieglumā un kustībā. „Ugunspuķes karnevāls” to atklās ar Austrumu deju, rituāldejas, Andalūzijas čigānu ritmu, burleskas un tango palīdzību. Piedalās eksotisko deju grupas „Soul Sisters” (Sigulda),
„Alegria” (Rīga), „Mistērijas” (Mārupe), „Paradis” (Rīga) un „Damari” (Limbaži).
Biļetes cena – 2,50 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro.

Leļļu teātra izrāde mazajiem siguldiešiem „Kur ņemt vienu apkampienu?”

26.martā plkst.16.00 būs skatāma Latvijas Leļļu teātra izrāde bērniem „Kur ņemt vienu apkampienu?”.
Izrāde stāsta par Duglasu – mazu lācīti ar plašu, mīlošu sirdi, kurš grib kādam dāvāt savu mīlestību, tomēr
kādā pavasara rītā viņš pamostas un saprot, ka viņam ir nepieciešams apkampiens. Par to, kā atrast „īsto”
apkampienu, stāstīs aktieri Santa Didžus, Arnita Jaunzeme un Pēteris Galviņš.
Biļetes cena – 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro. Biļetes var iegādāties
„Biļešu paradīzes” kasēs un Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē.

Rokdarbu darbnīca „Nāc un radi!”
Siguldas novada bibliotēkā
Siguldas novada bibliotēka aicina interesentus piedalīties radošo rokdarbu darbnīcā „Nāc un radi!”, kas
notiks katru mēnesi vienu sestdienu un būs veltīta rokdarbu tradīciju apgūšanai un prasmju saglabāšanai.
Sadarbībā ar meistari Skaidrīti Roštoku tiks piedāvāts apgūt adīšanu un tamborēšanu, radīt interesantus un
skaistus darbus.
Nākamā nodarbība tiks organizēta 12.martā plkst.11.00. Gatavojoties Lieldienām, meistare mācīs radīt skaistus
dekorus un praktiskas lietas šo pavasara svētku svinēšanai.
Dalība – bez maksas.

Allažos izrādīs Inčukalna amatierteātra izrādi
28.martā plkst.17.00 Allažu pagasta Tautas namā ar izrādi „Sievietes, sievietes” viesosies Inčukalna amatierteātris.
Kaut arī Klēras Būzas satīriskās komēdijas „Sievietes, sievietes” pirmizrāde notika 1936.gadā autores dzimtenē,
stāsts par sievietes prieku, laimi, mīlestību, cerībām, nodevības sāpēm un pamestības skumjām tomēr ir palicis
nemainīgs cauri gadu desmitiem neatkarīgi no ģeogrāfiskās vietas. Biļetes cena – 1,50 eiro.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Rolanda Grosa
pasteļglezniecības izstāde

klaviermūziku. Konkursā piedalīsies
bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem. Dalībnieki atskaņos vienu vai
vairākus obligātos Lūcijas Garūtas
skaņdarbus un brīvas izvēles skaņdarbu. Konkurss ir brīvi pieejams katram
interesentam. Ieeja visos koncertos –
bez maksas.

sim jauno aktieri Rihardu Jakovelu.
Ieeja festivāla pasākumos – bez maksas.

10.ansambļu festivālā – konkursā
„Let's Play Music Together” Birštonā
Lietuvā. Skolotāja Elmāra Rudzīša
vadītais saksofonistu kvartets ar sitaminstrumentālistu atskaņos visā
pasaulē zināmus, izcilus 20.gadsimta skaņdarbus, bet Valda Drulles
vadītais klarnetistu trio konkursā
popularizēs arī mūsdienu latviešu
mūziku, atskaņojot ansambļa vadītāja
kompozīciju „Latviešu tautas mūzikas
dzīpari”.

Līdz 10.martam Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu telpā apskatāma Rolanda Grosa pasteļgleznieLieldienu koncerts
cības izstāde „Formas līnija”.
28.martā plkst.13.00 Siguldas RoGleznotājs Rolands Gross dzimis
mas katoļu baznīcā skanēs Lieldi1955.gadā un ir viens no izcilākajiem
enu laikam veltīts koncerts. Siguldas
savas paaudzes zīmētājiem Latvijā.
Jauniešu kamerorķestris (vadītājs
Darbus rada dažādās glezniecības teh- Teātra festivāls
Pēteris Plūme) un Mākslu skolas „Balnikās, pēdējos gados pievēršoties gal- „Laimes lācis 2016”
tais Flīģelis” koris (vadītāja Solveiga
venokārt pastelim.
Vītoliņa) gatavo jaunu koncertpro18. un 19.martā no plkst.10.00 jau
Izstāde „Formas līnija” apskatā- trešo reizi notiks Bērnu un jauniešu
grammu, kurā ietverti Dž.R.Kačīni
ma Mākslu skolā darbdienās no
teātra festivāls „Laimes lācis 2016”. „Ave Maria”, J.Pahelbela „Kanons” un „Sudrabskaņa” piedalīsies
plkst.10.00 līdz 20.00 un sestdienās no
J.S.Baha „Ārija”, simfoniskā orķestra
Šogad festivālā piedalīsies 21 teātra
novadu skatē
plkst.10.00 līdz 14.00.
mākslas kolektīvs no visas Latvi- izveidotāja J.Stamica, izcilā klasiķa
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (di
jas, priecējot skatītājus ar literāra- J.Haidna skaņdarbi un pat mūsdienu
riģenti Elmārs Rudzītis un Arnis
IV Starptautiskais Lūcijas Garūtas
jiem uzvedumiem, marionešu, leļļu, komponista B.Čilkota „Gloria no Me- Šmitiņš) 4.martā piedalīsies Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru
kustību un dramatiskā teātra iestudē- sas”. Ieeja koncertā – bez maksas.
jauno pianistu konkurss
vēsturisko novadu skatē. Orķestris
jumiem. Festivāla ietvaros 18.martā
16. un 17.martā Mākslu skolā notiks
atskaņos divus mūsdienu komponistu
plkst. 20.00 būs skatāma arī Valmieras „Let’s Play Music Together – 2016”
IV Starptautiskais Lūcijas Garūtas
skaņdarbus – J.Rosta „Singapūras
Drāmas teātra viesizrāde „Basketbolists”, Marta sākumā divi Mākslu skolas
jauno pianistu konkurss. Konkursa
svītu” un I.Berlina „Puttin on the Ritz”.
mērķis ir sekmēt interesi par latviešu
kur monoizrādē uz skatuves redzē- Mūzikas nodaļas ansambļi piedalīsies

Sports
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Noskaidroti „Siguldas novada Sporta
laureāts 2015” kandidāti

Dambretistiem medaļas
Latvijas jauniešu komandu čempionātā

Siguldas novada sporta organizācijas un iedzīvotāji gada sākumā tika aicināti izvirzīt pretendentus balvai „Siguldas novada Sporta laureāts 2015”. Anketās minētos
kandidātus rūpīgi izvērtēja darba grupa, kas izvirzīja titula „Siguldas novada Sporta laureāts 2015” pretendentus. Titula ieguvēji – Siguldas novada labākie sportisti,
komandas, treneri un atbalstītāji – tiks paziņoti un apbalvoti 4.martā.

Siguldas Sporta skolas dambretisti ar piecām komandām 13.februārī startēja
Valmierā notikušajā Latvijas komandu čempionātā 64 lauciņu dambretē U10 un U13
vecuma grupām.

Augsto sasniegumu sporta kategorijā nominācijā „Gada sportiste” galvenajai balvai izvirzīta Lelde Priedulēna, Lelde Gasūna, Ulla Zirne, bet nominācijā „Gada treneris” – viņu
treneri.
Titulam „Gada sportists” izvirzīts Jānis Strenga, Tomass Dukurs un Martins Dukurs, savukārt viņu treneri nominēti titulam „Gada treneris”.
Bērnu un jauniešu sporta kategorijā nominācijā „Gada jaunā sportiste” galvenajai balvai
izvirzīta Sigita Bērziņa, Liāna Lencēviča un Jekaterina Romanova, bet nominācijā „Gada
treneris” izvirzīti viņu treneri.
Nominācijā „Gada jaunais sportists” galvenajai balvai izvirzīts Renārs Hans, Teodors Kerimovs, Kristaps Bruners, savukārt jauniešu treneri nominēti titulam „Gada treneris”.
Nominācijā „Gada komanda” izvirzīta Jaunatnes volejbola komanda D2 grupā, Siguldas
Sporta skolas U15 basketbola komanda un Siguldas badmintona kluba komanda.
Nominācijai „Gada skolotājs” izvirzīta Sandra Ruša, Anda Vīksna un Ivo Alksnis.
Tautas sporta kategorijā nominācijā „Gada sportiste” galvenajai balvai izvirzīta Laura
Lapiņa, Zanda Abzalone un Alīda Ābola. Nominācijā „Gada sportists” galvenajai balvai
izvirzīts Uldis Kļaviņš, Guntis Lavrinovičs un Ilmārs Limbēns. Savukārt nominācijā
„Gada komanda” izvirzīta kalnu divriteņu velosipēdu komanda „Siguldietis” un Siguldas
veterānu futbola komanda. Titulam „Neatlaidība sportā” izvirzīta Inese Mežaka, Edgars
Koemecs un Matīss Zvaigzne.
Populārākais sporta pasākums un populārākā sporta organizācija Siguldas novadā, ko
noteica iedzīvotāju balsojums, tiks nosaukti apbalvošanas ceremonijas laikā.
Par mūža ieguldījumu sportā balvu saņems žurnālists, šaha komentētājs Uldis Deisons.
Visi nominanti, atbalstītāji un citi interesenti ir aicināti uz svinīgo balvu pasniegšanas
ceremoniju 4.martā plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā Pils ielā 10.

Renarda Helfrehta, Viļņa Lemberga, Rinalda Gustava Garkalna un Kristīnes Urtānes komanda, kas startēja U13 vecuma grupā, 14 komandu konkurencē izcīnīja otro vietu. Otra
Siguldas komanda šajā vecuma grupā ierindojās ceturtajā vietā.
Arī U10 vecuma grupā siguldieši tika pie medaļām, jo trešo vietu izcīnīja Sporta skolas
pirmā komanda – Rūdolfs Žanis Bete, Ņikita Morozovs, Eduards Nikāzis un Keita Eglīte.
Siguldas Sporta skolas otrā komanda ierindojās 16.vietā, bet trešā komanda – 19.vietā 28
komandu konkurencē.

Sporta skolas vieglatlēti startē
Latvijas čempionātā
Februāra vidū Rīgas Sporta manēžā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U16
vecuma grupai. Tajā startēja septiņi Siguldas Sporta skolas 2001., 2002.gadā dzimušie vieglatlēti, kuri izcīnīja trīs medaļas. Seši mūsu sportisti sasniedza personīgos rekordus vairākās disciplīnās.
Oto Laiva izcīnīja otro vietu trīssoļlēkšanā (11,71 m), visus sešus lēcienus veicot tālāk par
11 metriem. Jēkabs Niklāvs Janovs veiksmīgi startēja 300 m sprintā, pārliecinoši uzvarot
savā skrējienā un kopvērtējumā ar rezultātu 41,05 sekundes ieņemot trešo vietu 42 dalībnieku konkurencē. Esterei Vīksnei jau ceturto reizi pēc kārtas Latvijas čempionātā izcīnīta
trešā vieta 1000 m distancē (3:20,80), sagādājot aizraujošu cīņu un radot nervu spriedzi sacensību skatītājiem un treneriem, jo pirms pēdējiem diviem apļiem Esteri no trešās vietas
šķīra 80 m, bet tikai pašos pēdējos skrējiena soļos sāncense tika apdzīta.

Siguldiešiem medaļas Latvijas
Latvijas vieglatlētikas ziemas čempioni – čempionātā badmintonā
Sporta skolas vieglatlēti
Februārī Valkā risinājās Latvijas 2016.gada čempionāts badmintonā, kurā startēja
Latvijas ziemas čempionātā vieglatlētikā U18 un U20 vecuma grupās veiksmīgi startēja Siguldas Sporta skolas vieglatlēti, izcīnot divas zelta un divas sudraba medaļas.

Sīvā cīņā ar spēcīgiem konkurentiem U18 grupā čempiona godā 600 m distancē Pauls
Daugulis ar rezultātu 1:25,37, kas ir sezonas labākais sniegums Latvijā šajā distancē, kā
arī izpildīts I sporta klases normatīvs. 1000 m distancē Pauls izcīnīja sudraba medaļu, uzrādot personīgo rekordu 2:41,38. Treneres Guntas Blūmiņas audzēkne Magda Cigle U18
vecuma grupā sasniedza otro rezultātu 2000 m distancē, Siguldas vieglatlētu komandai
vēl viena sudraba medaļa. U20 vecuma grupā junioriem augstvērtīgus rezultātus sasniedza Edgars Daugulis, pirmajā dienā 600 m distancē sasniedzot meistarkandidāta rezultātu 1:22,02, kas deva ceturto vietu kopvērtējumā, otrajā čempiona tituls un zelta medaļa
1000 m distancē, pārliecinošs skrējiens un rezultāts 2:33,51, kas arī ir sezonas labākais
sniegums Latvijā U20 grupā.

vairāk nekā 100 dalībnieku. Par valsts čempioniem dubultspēlēs vīriešiem pirmo
reizi kļuva Siguldas Badmintona kluba/Siguldas Sporta skolas spēlētāji Teodors
Kerimovs un Kristaps Jānis Gulbis.

Trīs Latvijas vicečempiones titulus ieguva Jekaterina Romanova, kura trīs setu sieviešu vienspēļu turnīrā finālspēlē piekāpās daudzkārtējai valsts čempionei Kristīnei Šeferei.
Trešajā vietā ierindojās 15 gadus vecā Liāna Lencēviča.
Jauktajās dubultspēlēs mūsu pāri Guntis Lavrinovičs ar Jekaterinu Romanovu un
Teodors Kerimovs ar Liānu Lencēviču ierindojās attiecīgi otrajā un ceturtajā vietā.
Šo sacensību laikā tika pasniegtas arī „Gada balvas 2015” dažādās nominācijās. Balvu kā
labākais klubs 2015.gadā ieguva Siguldas Badmintona klubs. „Uzlecošās zvaigznes 2015”
tituls tika piešķirts Liānai Lencēvičai, viņai arī Gada aktīvākā sacensību dalībnieka balva,
bet Jekaterina Romanova tika atzīta par Gada labāko jauno spēlētāju.

Ziņas īsumā
Siguldietei bronza jauniešu čempionātā
distanču slēpošanā

Sporta skolas distanču slēpotāji 13. un
14.februārī Madonā startēja Latvijas jauniešu čempionāta otrajā kārtā. Pirmajā dienā slēpotājiem bija jāveic sprinta distance,
kas veiksmīgi izdevās siguldietei Kristīnei
Brunerei – jauniete izcīnīja trešo vietu S14
grupā 1,1 km distancē.

Siguldietim dubultuzvara Rīgas junioru
meistarsacīkstēs

Februāra sākumā notikušajā Rīgas pilsētas čempionātā un junioru meistarsacīkstēs vieglatlētikā telpās teicamu sniegumu
uzrādīja Siguldas Sporta skolas audzēknis
Edgars Daugulis, izcīnot divas zelta un vienu bronzas medaļu. Edgars bija pirmais
1500 un 800 m distancē junioru vērtējumā,

bet vīriešu konkurencē trešajā un ceturtajā vietā. Sportists līdz ar uzvaru 1500 m
distancē ieguva tiesības 27.februārī pārstāvēt Latviju U20 izlases sastāvā starptautiskajās junioru vieglatlētikas sacensībās Minskā.

Siguldas šahistiem otrā vieta
Pierīgas sporta spēlēs

Mālpils Sporta centrā 14.februārī notika
Pierīgas novadu sporta spēles šahā. Pēc
divu gadu pārtraukuma medaļas atkal ieguva Siguldas komanda. Individuāli labāko rezultātu Siguldas komandā uzrādīja
meistarkandidāte Sandra Harlinska, ar sešiem punktiem no septiņiem iespējamajiem
iegūstot otro vietu pie dāmu galdiņa. Trešā
vieta pie otrā galdiņa ar iegūtiem pieciem
punktiem Jānim Birģelim. Kopējos panā-

kumus sekmēja arī Ivars Jēkabsons un
Visvaldis Gercāns.

ku un laikus var uzzināt, zvanot uz tālruni
26630425.

Iespēja apgūt līdzsvara mākslu

Jauniešiem medaļas Latvijas
čempionātā 64 lauciņu dambretē

Slackline jeb lentošana ir sporta veids,
kurā vingrojumu komplekss tiek izpildīts
uz nospriegotas vai nenospriegotas specializētas platas lentes. Šis sporta veids
attīsta ķermeņa spējas balansēt un plūstoši pārvietot ķermeņa svaru; tas ir labs
treniņš muskuļiem un cīpslām, kā arī
jautrs un aktīvs brīvā laika pavadīšanas
veids. Sadarbībā ar sporta organizāciju
„Fit Nation Latvia”, kura ir dāvinājusi un
uzstādījusi Siguldas novada Jaunrades
centra (Skolas iela 3) sporta zālē trenažieru konstrukciju, kas ļauj lentot arī iekštelpās, novada iedzīvotāji var apgūt līdzsvara
mākslu līdera pavadībā. Nodarbību grafi-

Februāra sākumā Siguldā risinājās Latvijas čempionāta 64 lauciņu dambretē fināls
U10 vecuma grupai. Finālā piedalījās arī
pieci Siguldas Sporta skolas Dambretes nodaļas audzēkņi.
Pirmo vietu ātrspēlē un trešo vietu turnīrā ar ilgu apdomas laiku izcīnīja Siguldas
Sporta skolas audzēkne Keita Eglīte. Sudraba medaļas ātrspēles turnīrā izcīnīja
siguldieši Evelīna Elza Cillinberga un Roberts Žanis Bete. Visi fināla medaļnieki izcīnīja tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas un
pasaules jauniešu čempionātos 64 lauciņu
dambretē.
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Sākusies pieteikšanās
Eiropas XCM čempionātam
Siguldā un SEB MTB
maratona seriālam
Igo Japiņa sporta aģentūras interneta vietnē www.velo.lv un no
24.marta arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā iespējams reģistrēties dalībai Latvijas lielākajā riteņbraukšanas seriālā – SEB MTB maratonam.
Šogad populārās sacensības iegūs jaunu nozīmi, jo pirmo reizi viens no
posmiem, kas 5.jūnijā norisināsies Siguldā, būs arī Eiropas XCM (maratona) čempionāts, dodot iespēju sportistiem apliecināt savus spēkus,
startējot Eiropas līmeņa sacensībās.
SEB MTB maratona posmi:
•
24.aprīlī Cēsis–Valmiera;
•
8.maijā Latvijas XCM čempionāts, Smiltene;
•
5.jūnijā SEB MTB Eiropas XCM čempionāts, Sigulda;
•
10.jūlijā Vietalva;
•
31.jūlijā Kuldīga;
•
14.augustā Talsi;
•
25.septembrī Ikšķile.
Kā ierasts, ikviens riteņbraukšanas mīļotājs jaunajā SEB MTB sezonā aicināts izvēlēties sev piemērotāko distanci: 55–60 km garo „Toyota
Hybrid” distanci, 35–45 km garo „Virši–A” distanci vai 25–35 km garo
„Mammadaba” veselības braucienu, kurā nenotiek sacensība starp braucējiem. Savukārt jaunākie riteņbraukšanas entuziasti aicināti spēkus
samērot aizraujošā bērnu braucienā (400–5000 m). Siguldas posmā,
Eiropas XCM čempionāta ietvaros, velobraucējiem būs iespēja savus
spēkus pārbaudīt arī aptuveni 100 km garajā „Toyota Hybrid” distancē.
Izvēloties startēt 100 km garajā Eiropas XCM čempionāta distancē, dalībniekiem būs jāiegādājas licence, kura pieejama Latvijas Riteņbraukšanas federācijā, kā arī sacensību dienā pasākuma norises vietā.
Katrā SEB MTB maratona posmā tiks noteikti labākie braucēji vairākās vecuma grupās. Tāpat pēc katra posma tiks noteikts sacensību
kopvērtējumā labākais jaunākais braucējs U23 kategorijā, kurš saņems balvas no „Bosch”. Labākie maratona dalībnieki kopvērtējumā
saņems naudas balvas, kā arī balvas no SEB MTB maratona atbalstītājiem.
Piesakoties uz visiem SEB MTB maratona posmiem līdz 12.aprīlim,
dalībnieki saņems 20% atlaidi. No 24.marta reģistrēties sacensībām
būs iespējams arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, kur
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašnieki saņems 20% atlaidi
dalībai Siguldas posmā.
Sacensību programma un nolikums pieejami interneta vietnē www.velo.lv.
Latvijā lielāko kalnu riteņbraukšanas seriālu SEB MTB jau 15.sezonu
rīko Igo Japiņa sporta aģentūra. Sacensību partneris un atbalstītājs
vairāku sezonu garumā – „SEB banka”.

Veikta Siguldas pilsētas
kapsētas digitalizācija
Siguldas novada pašvaldība informē, ka veikta Siguldas kapu digitalizācija – interneta vietnē https://cemety.lv/public/maps/33
iedzīvotājiem ir pieejama informācija par kapsētā apbedītajām
personām, apbedījumu atrašanās vietu un vietas fotofiksācija.
Tāpat internetā būs pieejama visa aktuālā kapsētas informācija, tostarp
plānotie kapusvētki, informācija par kapsētas uzturētājiem un noslēgtajiem kopšanas līgumiem, kā arī aktētajām (nekoptajām) kapu vietām.
Šobrīd notiek darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļas kapu pārzini Māru Kraukli, zvanot uz tālruni 29443322.
Atgādinām, ka Siguldas novada kapsētu uzturēšanu nosaka saistošie noteikumi „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā”
un Siguldas novada Domes sēdes lēmums „Par maksas pakalpojumiem
Siguldas novada kapsētās”. Ar noteikumiem iespējams iepazīties pašvaldības administrācijās un interneta vietnē www.sigulda.lv.

Sabiedrība

Siguldas Opermūzikas svētkos
gaidāma krāšņa programma
No 29. līdz 31.jūlijam Siguldas pilsdrupu
estrādē un Siguldas pils kompleksā notiks XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, kuros būs iespēja dzirdēt gan •
Latvijas, gan pasaules izcilāko operdziedātāju
sniegumu.
Februārī parakstot sadarbības līgumu, gan
Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics, gan Siguldas Opermūzikas svētku organizators Dainis Kalns pauda gandarījumu par
sadarbību un gaidāmajiem svētkiem.
Klausītājiem sarūpēta bagātīga programma ar
daudzu operas zvaigžņu piedalīšanos. Īpaši krāšņs
būs Galā koncerts, kurā piedalīsies pašmāju operdziedātāja Marina Rebeka, kura regulāri viesojas
pasaules labākajās koncertzālēs un opernamos –
viņa debitējusi Ņujorkas „Metropolitan” operā,
Kārnegija zālē Ņujorkā, Milānas „La Scala”, Londonas Karaliskajā Koventgārdena operā, Bavārijas
Valsts operā Minhenē, Vīnes Valsts operā, Cīrihes
operā un citviet.
Opermūzikas svētkos pirmo reizi uz svētku skatuves kāps fascinējošs soprānu trio no Itālijas „Appassionante”, kura trīs dāmas – Stefānija, Mara un
Džordža – nebaidās parādīt publikai savu juteklismu mūzikā, kā arī vizuālajā izskatā. Viņām piemīt
spēja klasiskās mūzikas skaņas pārvērst aktuālos
un mūsdienīgos hitos.
Tāpat šajos Opermūzikas svētkos skatītājus gaida
atkalredzēšanās ar Francijas pārstāvi Filipi Do un
mūsu Latvijas Nacionālās operas māksliniekiem.
Siguldas Opermūzikas svētku apmeklētājiem šovasar būs iespēja apmeklēt izcilus opermūzikas
koncertus:
•
piektdien, 29.jūlijā, plkst.19.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā notiks svētku atklāša-

nas koncerts, kurā piedalīsies solisti Dināra
Rudāne, Irma Pavāre, Miervaldis Jenčs, Juris
Ādamsons, Marta Sudraba un Gints Bērziņš;
sestdien, 30.jūlijā, plkst.15.00 ikviens aicināts
apmeklēt koncertu „Jaunie talanti” Siguldas
Jaunās pils dārzā;
•
sestdien, 30.jūlijā, plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē notiks krāšņs Dž.Verdi operas
„Masku balle” brīvdabas oriģināliestudējums.
Diriģents – Vladimirs Kiradžijevs, režisors –
Edmunds Freibergs, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš. Lomās: Barbara Havemane (Francija), Jānis Apeinis, Andris Ludvigs, Krišjānis Norvelis,
Andžela Goba, Kristīne Gailīte, Rihards Mačanovskis u.c.;
•
svētdien, 31.jūlijā, plkst.13.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts;
•
svētdien, 31.jūlijā, plkst.18.00 – Galā koncerts „Marina Rebeka Siguldā” Siguldas
pilsdrupu estrādē. Koncertā piedalās:
Marina Rebeka (Latvija), soprānu trio no
Itālijas „Appassionante”, Filipe Do (Francija)
un Latvijas Nacionālās operas mākslinieki
Margarita Vilsone, Kalvis Kalniņš, Krišjānis
Norvelis, Rihards Mačanovskis, Irma Pavāre
u.c. Diriģents – Atvars Lakstīgala. Piedalās
festivāla koris un orķestris.
Šobrīd jau uzsākta biļešu tirdzniecība uz
Dž.Verdi operas „Masku balle” brīvdabas oriģināliestudējumu un Galā koncertu „Marina
Rebeka Siguldā”. Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā un
Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašnieki Siguldas novada Kultūras centra kasē var iegādāties biļetes ar atlaidi.

Novada uzņēmējus aicina kļūt par
partneriem Eiropas gastronomijas
reģiona programmā 2017.gadā
2015.gada jūlijā Siguldas novada pašvaldība kopā ar vadošo partneri – Rīgas Tūrisma attīstības
biroju –, kā arī Valmieras un Cēsu pašvaldību veiksmīgi aizstāvēja kandidatūras pieteikumu starptautiskai žūrijai, Rīgas–Gaujas reģionam iegūstot tiesības būt Eiropas gastronomijas reģionam
2017.gadā. Līdzās Rīgas–Gaujas reģionam titulu ieguvusi arī Orhūsa un centrālā Dānija, kā arī
Lombardijas reģions Itālijā.
Gatavojoties dalībai projektā, tika izstrādāts sadarbības programmas koncepts „Ar dabu šķīvī”, kura pamatideja ir popularizēt Latvijas mežos, pļavās un upēs pieejamās izejvielas un produktus. Šīs sadarbības
ietvaros Rīgas izaicinājums Gaujas reģionam ir izvēlētie 12 sezonālie produkti, kas kļūs par pieredzes
apmaiņas un sadarbības platformu starp reģiona iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un šefpavāriem: skābene, rabarbers, bērzu un kļavu sula pavasarī, sams, skābie ķirši un lācene vasarā, brieža gaļa, baravika
un cidonija rudenī, kā arī rupjmaize, rācenis un pīlādzis ziemā kļūs par savdabīgu paleti, lai izgleznotu
Latvijas cilvēku un viesu šķīvjus ar savvaļas, mūsdienīgi tradicionālām garšām.
Siguldas Attīstības aģentūra aicina novada uzņēmējus, pārtikas produktu ražotājus un citus interesentus
kļūt par Eiropas gastronomijas reģiona programmas partneriem. Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām, interesenti tiek aicināti uz informatīvo sanāksmi, kas notiks 2.martā plkst.16.00 Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6, Siguldā. Plašāka informācija pieejama pie Siguldas Attīstības
aģentūras direktores Lauras Skrodeles, rakstot e-pastu uz adresi laura.skrodele@sigulda.lv.
Eiropas gastronomijas reģiona vispārējais mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas reģionos, saglabājot
vietējo ēdienu kultūru un tradīcijas, vienlaikus sekmējot gastronomisko jaunradi, vietējo ražojumu kvalitāti un vērtību, kā arī tūristu piesaisti reģionam. 2017.gada projekts galvenokārt vērsts uz gastronomijas
tūrisma veicināšanu un Gaujas Nacionālā parka kā tūrisma galamērķa stiprināšanu. Vienlaikus projektā
vērība tiks pievērsta izglītībai, pilsētu un lauku mijiedarbībai, veselīgas pārtikas un uztura jautājumiem,
ēdienu tradīcijām, restorānu un viesmīlības nozīmei un kultūrai, uzņēmējdarbībai, inovāciju nozīmei gastronomijā, ko īstenos katrs no projekta partneriem.

Pasākumi
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Kultūra

04.03.
04.03.
04.03.
04.03.
04.03.
04.03.
05.03.
05.03.
06.03.
06.03.

07.03.–
11.03.
09.03.
09.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.

12.03.
16.03.
18.03.
18.03.
18.03–
19.03.
20.03.
20.03.
20.03.
25.03.
25.03.
26.03.
26.03.
26.03.–
28.03.
27.03.
27.03.
27.03.

28.03

plkst.13.30 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziemas festivāls. Improvizācijas teātra darbnīca. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 nodarbību centrā „Namiņš”
Gleznošanas studijas darbu izstādes „Starp sapņiem un īstenību” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.14.30 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziemas festivāls. Stepa dejas meistarklase ar stepa studiju „Soul Tap”. Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziemas festivāls. Brīvdabas radošā darbnīca „Sniega ritmi pavasarī”. Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziemas festivāls. Akvelīnas Līvmanes lekcija „Visuma ritmi”. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Ziemas festivāls. Stepa grupas „Soul Tap” izrāde „Steps džeza ritmos”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 viesnīcā „Sigulda”
Jolantas Gulbes Paškevičas koncerts „The Sound of Sunshine”.
Biļetes cena – 15 eiro
plkst.19.30 Allažu pagasta Tautas namā
Ziemas festivāls. Grupas „bet bet” 25 gadu jubilejas turnejas atklāšanas koncerts.
Biļetes cena – 10 eiro
plkst.13.00 dzelzceļa stacijas laukumā
Ziemas festivāls. „Mākslas brančs”. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 un plkst.19.00 dzelzceļa stacijas laukumā
Ziemas festivāls. Multimākslinieka Arta Dzērves videopasaka „Pavasara piedzimšana”. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Siguldas novada bibliotēkā
E-prasmju nedēļa Eiropas kampaņas „e-Skills for Jobs 2016” un „European Get
Online Week 2016” ietvaros. Iespēja veikt dažādus testus, apgūt CV izveidošanas
pamatus u.c. Dalība – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
E–prasmju apmācība un prezentācija par datu aizsardzību senioriem un citiem
interesentiem sadarbībā ar „Swedbank” speciālistiem. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 nodarbību centrā „Namiņš”
Lekcija „Senioru veselība”. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas novada Jaunrades centrā
Maksima Trivaškeviča stand–up komēdijas izrāde. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Tikšanās ar psiholoģi un psihoterapeiti Diānu Zandi ciklā „Mana laimes formula”. Sarunas par dzīvi, stresu un iespējām no tā izvairīties un atbrīvoties.
Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva „Vizbulīte” koncerts „Raibu raibie deju raksti”.
Biļetes cena – no 2 līdz 2,50 eiro
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Radošā rokdarbu darbnīca „Nāc un radi!”. Iespēja adīt un tamborēt Lieldienu dekorus. Darbnīcu vadīs rokdarbu meistare Skaidrīte Roštoka. Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Mores pagasta Tautas namā
Siguldas novada „Radošo talantu konkursa 2016” dalībnieku atlase Mores un
Jūdažu pagasta iedzīvotājiem. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.12.00 Allažu pagasta Tautas namā
Siguldas novada „Radošo talantu konkursa 2016” dalībnieku atlase Allažu pagasta iedzīvotājiem. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Koru sadziedāšanās koncerts pavasarīgās noskaņās „Par prieku tev… par prieku
sev…”. Piedalās Inčukalna jauktais koris „Mežābele”, Taurenes jauktais koris „Pie
Gaujas”, VEF Kultūras pils jauktais koris „Senrīga”, Ogres Kultūras centra jauktais
koris „Grīva”, Siguldas pagasta jauktais koris „Sigulda”. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Grupas „Melo-M” 10 gadu jubilejas turnejas koncerts. Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro
plkst.10.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
IV Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss. Ieeja – bez maksas
plkst.17.30 Siguldas pagasta Kultūras namā
Bērnudārza „Saulīte” 50 gadu jubilejas pasākums.
Dalības maksa saviesīgajā daļā – 10 eiro
plkst.20.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Valmieras Drāmas teātra izrāde „Basketbolists”. Ieeja – bez maksas
plkst.10.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
III Bērnu un jauniešu teātra festivāls „Laimes lācis 2016”. Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 nodarbību centrā „Namiņš”
Irisas Zommeres lekcija „Baltu zīmes”. Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Pierīgas novadu vokālo ansambļu skate. Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Eksotisko deju koncerts „Ugunspuķes karnevāls”.
Biļetes cena – 2,50 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro
plkst.17.00 pie piemiņas akmens „Lielā Stēla”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres brīdis
plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīta dokumentālo filmu cikla „Tālā
zeme Sibīrija” sērija „Amūras apgabals 1949. Tigda, Vozžajevka, Belogorska,
Blagoveščenska”. Ieeja – bez maksas
plkst.9.00 Zaļajā tirgū
Lieldienu gadatirgus
plkst.16.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Latvijas Leļļu teātra izrāde bērniem „Kur ņemt vienu apkampienu?”.
Biļetes cena – 6 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro
Siguldas Svētku laukumā
Lieldienu svinēšana un festivāls „Latvija šūpojas Siguldā”

plkst.9.00 Siguldas Svētku laukumā
Amatnieku gadatirgus
plkst.15.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
„Seno tradīciju diena. Lieldienas”. Radošās darbnīcas, olu krāsošana, rotaļas. Piedalās Rīgas Latviešu biedrība „Sprīdīša skola”. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Evitas Zālītes un Kaspara Zemīša koncerts Lieldienās. Biļetes cena – 7 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro

Nākamais izdevums 18.martā

plkst.13.00 Siguldas Romas katoļu baznīcā
Siguldas Jauniešu kamerorķestra un Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” kora Lieldienu koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 nodarbību centrā „Namiņš”
Lieldienu pasākums senioriem. Līdzi ņemt groziņu un olu
plkst.14.30 Turaidas muzejrezervātā
Gadskārtu ieražu svētki – Lieldienas Turaidā „Atnāca Lieldiena”
plkst.17.00 Allažu pagasta Tautas namā
Inčukalna amatierteātra izrāde „Sievietes, sievietes”. Biļetes cena – 1,50 eiro

28.03.
28.03.
28.03

Izstādes

līdz
10.03.
līdz
24.03.

01.03.–
24.03.
01.03.–
31.03.
01.03.–
31.03.
01.03.–
31.03.
01.03.–
30.04.
07.03.–
14.03.
07.03.–
27.03.
07.03.–
31.03.
11.03.–
31.03.
14.03.–
31.03.
14.03.–
31.03.
21.03.–
31.03.
21.03.–
31.03.

Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Rolanda Grosa pasteļdarbnīcas izstāde „Formas līnija”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde „Sadzejotā valsts”.
Būtiskākie motīvi Latvijas nacionālajā literatūrā
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „Baltas vien man aitiņas” par visiem pazīstamajiem, bet tik
savdabīgajiem mājdzīvniekiem – aitām
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā literatūras izstāde „Profesija – grāmatnieks”. Grāmatzinātniekam, literatūrzinātniekam un kultūrvēsturniekam Ojāram Zanderam – 85
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā literatūras izstāde „Nerimtīgais meklētājs”. Gleznotājam Janim
Rozentālam – 150
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Lieldieniņa braukšus brauca, asnus veda vezumā”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Siguldas dzelzceļa stacijas stāsts” izstāžu
ciklā „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu
stāstus Siguldā”
Allažu pagasta bibliotēkā
Izstāde „Gleznotājam Janim Rozentālam – 150”
Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas un Garkalnes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu
izglītības pulciņu pedagogu metodisko darbu skates izstāde „Manas mājas”.
Izstāde aplūkojama darbdienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās
no plkst.10.00 līdz 14.00
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Pavasara pilieni”
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Grafiskā dizaina izstāde no Latvijas Dizaineru savienības fondiem
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Cikla „Iepazīsimies ar latviešu bērnu grāmatu ilustrāciju meistariem” izstāde par
vairākkārtējā Jāņa Baltvilka balvas laureāta Reiņa Pētersona daiļradi
„Es nerunāšu, es labāk zīmēšu”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Lieldienas gaidot...”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „Lieldienas – pavasara saulgrieži” par gaišo Lieldienu sagaidīšanu, tradīcijām un to nozīmi
Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu Lieldienu radošo darbu izstāde

Sports

01.03.
04.03.
05.–
06.03.
05.–
06.03.
05.03.
05.03.
05.03.
05.03.
05.03.
05.03.
05.03.
06.03.
10.03.
11.03.
12.03.
12.03.
17.03.
19.03.
19.03.
28.03.

plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
„Lāse 2016” kausa izcīņa skolu komandām volejbolā jauniešiem
plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Ziemas festivāls. „Siguldas novada Sporta laureāts 2015” apbalvošanas ceremonija
plkst.9.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas Apvienotās badmintona līgas piektā kārta
plkst.10.00 Siguldas Pilsētas trasē
FIS „Latvijas kauss 2016” kalnu slēpošanā, otrais posms
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Vidzemes reģiona veterānu līgas Ziemas čempionāts telpu futbolā, piektā kārta
plkst.12.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
Ziemas festivāls. „Showel Race” superfināls lāpstu šļūkšanā un „Ice on Fire” Eiropas čempionāts slidošanā lejup pa Bobsleja un kamaniņu trasi
plkst.12.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle U15 grupai. Siguldas Sporta skola –
Ventspils
plkst.13.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle U17 grupai. Siguldas Sporta skola –
Juglas/A.Kraukļa VEF
plkst.15.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle U14 grupai. Siguldas Sporta skola –
Juglas/A.Kraukļa VEF
plkst.18.00 dzelzceļa stacijas laukumā
Ziemas festivāls. „Ice on Fire” un „Showel Race” uzvarētāju apbalvošanas ceremonija
plkst.19.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas maksibasketbola čempionāts. Sigulda – Zemgale
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Bērnu sportiskais rīts pirmsskolas vecuma bērniem
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Treniņseriāla distanču slēpošanā „Siguldas apļi 2016” piektā kārta
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S! Fischer” Ziemas skolēnu čempionāta distanču slēpošanā ceturtais posms
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē U10 vecuma grupā
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Viļa Rengarta piemiņas turnīrs novusā
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada atklātās skolu sacensības basketbolā B un A grupām
plkst.16.00 Allažu Sporta centrā
Allažu pamatskolas absolventu sporta diena
plkst.19.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas maksibasketbola čempionāts. Sigulda – Dakteri
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Lieldienu volejbols

Janvārī
103 gadi
Anna Elberte

Siguldas novada
pašvaldība sveic
februāra
apaļo jubileju
gaviļniekus
100 gadi
Valija Staģe

95 gadi

Elvīra Ceriņa
Aina Siliņa

90 gadi

Edgars Jasūns
Zigfrīds Mūrmanis
Jānis Šmits
Ausma Tauriņa

85 gadi

Zigfrīds Ābele
Aina Baumane
Jānis Cīrulis
Anna Čaupala
Ausma Modrīte Krūmiņa
Irēna Magone
Zigrīda Laima Makšāne
Milda Rozenberga
Anna Silauniece
Marija Valosanova

80 gadi

Dzidra Bidere
Valentīna Gleizde
Gunta Lāce
Māra Riekstiņa

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā janvārī
Reģistrēti 27
jaundzimušie –
17 meitenes un 10 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Liene, Dārta, Letīcija,
Dārta Elza, Paula,
Emīlija, Māra, Elza,
Kristiana, Anna,
Karlīna, Kerstina,
Liesma, Laura, Madara,
Helma, Elīza, divi
Edvardi, Nils, Eltians,
Kārlis, Kristaps,
Lūkass, Tomass,
Haralds, Kristers.
Reģistrētas deviņas
laulības.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 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!

