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Mainījusies kārtība bērnudārzu apmeklēšanai vasarā

Novadnieki šobrīd 11 autobusu
maršrutos var pārvietoties bez maksas
Siguldas novada pašvaldība informē, ka Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji 11 autobusu maršrutos – septiņos sabiedriskā transporta un četros skolēnu pārvadājumu maršrutos – var pārvietoties līdzšinējā kārtībā.
Siguldas novada iedzīvotāji, uzrādot ID karti, varēs braukt bez maksas 11 autobusu maršrutos, līdz pašvaldība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) vienosies par galējo saistošo noteikumu redakciju un tā tiks apstiprināta. Līdz
ar to novadniekiem pagaidām nav jādodas uz Pakalpojumu centru, lai izņemtu speciālo
braukšanas karti, kā tika ziņots iepriekš.
Kārtība, kas noAicinām
sekot
līdzi informācijai Siteica, ka Siguldas
guldas novada pašnovadā deklarētavaldības informatījiem iedzīvotājiem
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www.sigulda.lv un izmaksas izmantot
devumā „Siguldas Nokopumā 11 sabiedriskā transvada Ziņas”.
Jau
ziņots,
ka
porta maršrutus,
VARAM šā gada janvārī
ieviesta
jau
2012.gada sepsniedza negatīvu atzinumu par pašvaldības
tembrī. Uzrādot identiﬁkācijas karti, novada iedzīvotāji bez maksas var
saistošajiem
noteikubraukt deviņos pašvaldības un AS „CATA” nomiem, kas paredzēja atvieglojumus Siguldas
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem braukša- drošinātos skolēnu maršrutos (mācību gada
nai Siguldas sabiedriskajā transportā. Saisto- laikā), kā arī pilsētas reisā Sigulda–Kaķīši–Inšie noteikumi tika izstrādāti, reaģējot uz iz- stitūts–Sigulda, kas kursē astoņas reizes dieU M U R S brīvlaikā septiņas reizes
maiņām Sabiedriskā transporta pakalpojumu
nā (skolēnu
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dienā), un arī reisā, kas no Siguldas autoostas
likumā, kas liedz piešķirt atlaides, par vienīgo
līdz Siguldas kapsētai kursē tikai vasarā.
kritēriju izmantojot deklarēto dzīvesvietu.

Siguldas pilsētā:

Serpentīna ceļa apkārtne – sakārtoSkolas iela 5, bērnudārza „Pa- sim gravu un dīķi. Atbildīgais par talku:
saciņa” teritorija un bērzu birztala. Normunds Arnītis, tālr.26533589;
Atbildīgais par talku: Jeļena Circane,
Lakstīgalas
grava.
Atbildītālr.26164557;
gais par talku: Skaidrīte Vilkance,
Olas kalns jeb Fotogrāfu kalns. tālr.29558312.
Līdzi aicinām ņemt zāģīti vai cirvīti.
Siguldas novada pašvaldības darbiPulcēšanās no plkst.10.00 stāvvie- nieki sakops Siguldas pludmali Peldu
tā pie Gaujas tilta. Dabas aizsar- ielā. Tiks savākti nozāģētie zari, atkridzības pārvalde čaklos strādniekus tumi. Atbildīgais par talku: Aira Balde,
cienās ar pusdienām un piedāvās tālr.29269900.
iespēju noklausīties izzinošus stāstus par nogāžu un gravu mežiem
Jūdažu Sabiedriskā centra teritorija,
Siguldā, lielajiem ozoliem un citiem
lielajiem lapkokiem gravās. Atbil- Jūdažu ezera krasts. Pēc kopīgā darba
dīgais par talku: Kristīne Kampuse, talkas dalībnieki tiks cienāti ar zupu.
Atbildīgais par talku: Jeļena Ozoliņa,
tālr.26497693;
Līvkalna ielas apkaime, avota tālr.29446971;
Vidzemes šosejas mala, ābeļdārza
apkārtne, takas, kas ved uz Kraukļa
aizu, Kraukļupīti. Atbildīgais par tal- teritorija. Atbildīgais par talku: Haku: Guntars Ruskuls, tālr.29196700;
ralds Vālodze, tālr.29455481.
Saules iela un Priežu iela. Atbildīgais par talku: Andris Veinbergs,
tālr.27892793;
Allažu pagasta Tautas nama apLaurenču sākumskolas apkārtne. kārtne. Talkošanas laikā ne tikai
Atbildīgais par talku: Anda Grīva, strādāsim, bet arī uzdziedāsim. Taltālr.26413029;
kas nobeigumā – cienasts, danči un
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Siguldas Novada svētki –
no 29.maija līdz 1.jūnijam
Svētku ekspedīcija – savu medaļu kaldinot!

2014.gads Siguldas novadam ir lielo startu un uzvaras medaļu kaldināšanas gads:
XXI Ziemas Olimpiskās spēles, Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu maratons,
dziesmotais sprints Pasaules koru olimpiādē – tie visi ir liela darba, skaistu sapņu,
cerību un priecīgas svinēšanas starti.
Esam jau pieraduši pie mūsu novadnieku godalgām dažādās sporta un radošajās „olimpiādēs”. Ik ziemu savās sajūtās mēs katru izcīnīto medaļu piespraužam arī
sev pie krūts, jo esam vienoti līdzi jušanas disciplīnā un lepni par mūsējo izcilajiem
startiem pasaules trasēs un arēnās. Bet starp uzvaru pjedestāliem gan tiem, kuri ir
trasēs, gan tiem, kuri ir tribīnēs, ir jāuzar milzīgs darba lauks.
Ikvienam IR, ar ko lepoties, vajag to tikai pameklēt, atrast un rādīt visai pasaulei!
Šogad Siguldas Novada svētkos tiks organizēta „Lielā svētku ekspedīcija – savu
medaļu kaldinot!”.
Laiks arī mums pašiem – ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam, kolektīvam vai
uzņēmumam – nopūst ierastās rutīnas putekļus no saviem ikdienas darbiem, lai
svētku reizē atklātu, atrastu un galdā celtu savas īpašās vērtības, kuras noteikti
būtu zelta medaļas vērtas, tādēļ aicinām ikvienu kolektīvu, uzņēmumu vai interešu
grupiņu pievienoties Novada svētku gājienam, kas notiks 31.maijā plkst. 20.00. Kā
ierasts, pulcēsimies dzelzceļa stacijas laukumā un dosimies uz Livonijas ordeņa Siguldas pili, kur norisināsies svētku kulminācijas pasākums. Plašāka informācija par
gājienu un pieteikšanās pa tālruni 67800953 vai e-pastu terezija.leimane@sigulda.lv.
Mēs visi varam piedalīties nākotnes uzvaru medaļu kalšanā –
kopā priecājoties, kopā dižojoties, kopā ejot gājienā, kopā svinot
„Siguldas Novada svētkus 2014”!

Sakopsim Siguldas novadu kopā!
26.aprīlī no plkst.9.00 Latvijā un arī Siguldas novadā notiks Lielā talka – aicinām novada iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties apkārtējās
teritorijas sakopšanā.
Nedēļas sākumā interneta vietnē www.talkas.lv bija pieteiktas šādas
talkošanas vietas, kurās aicinām iesaistīties arī jūs – Siguldas novada
iedzīvotājus.
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Novadniekiem atlaides ar ID karti uz
Siguldas Opermūzikas svētkiem

dziesmas. Atbildīgais par talku: Gunta Rudze, tālr.26690301;
Dārzkopības kooperatīva „Allaži”
apkārtnes sakopšana un vecās zāles,
lapu, gružu grābšana. Atbildīgais par
talku: Rita Lazdiņa, tālr.28281134;
apdzīvotā vieta „Stīveri” – vecās
vācu baronu kapenes. Lūgums līdzi
ņemt grābekļus un darba cimdus. Atbildīgais par talku: Sarmīte Brencsone, tālr.20092955;
apdzīvotā vieta „Stīveri”. Ceļmalas Allaži–Sigulda, kā arī veikala „Lats” apkārtnes sakopšana.
Atbildīgais par talku: Dace Ladiga,
tālr.25952952;

Allažmuižas pieturvietu sakopšana. Atbildīgais par talku: Rudīte Tahtahunova, tālr.26407277.

Mores pagastā:

Mores pamatskolas sporta laukums. Jāizlīdzina segums un jāiesēj
zālājs. Atbildīgais par talku: dārzniece Sanita Brēmane, tālr.29431524;
Tautu dīķa apkārtnes sakopšana.
Atbildīgais par talku: dārzniece Sanita Brēmane, tālr.29431524;
Mores kauju piemiņas birzītes sakopšana. Atbildīgais par talku: dārzniece Sanita Brēmane, tālr.29431524.
Atgādinām, ka Siguldas novada pašvaldība sadzīves atkritumu
maisu savākšanu organizēs tikai
no oﬁciāli pieteiktajām publiskajām
jeb sabiedrisko teritoriju talkošanas

vietām. Īpašos maisus 26.aprīļa rītā
varēs saņemt pie atbildīgajiem par
talku. Papildu informācija pa tālruni
29122596 (Dita Laure) vai 29269900
(Aira Balde).
Savukārt SIA „Jumis” piedāvā iespēju atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem, ievietojot tos īpaši marķētos
120 litru maisos, kurus iespējams iegādāties klientu apkalpošanas centrā
Siguldā, R.Blaumaņa ielā 10. Maisa
cena – EUR 1 (Ls 0,70). Maisu izvešana Siguldā tiks nodrošināta 28., 29.
un 30.aprīlī. Zaļo atkritumu izvešana
iepriekš jāpiesaka pa tālr.67972286,
26112288 vai rakstot uz e-pastu
info@jumis.lv.
Būsim aktīvi un sakopsim Siguldas
novadu kopā!
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„Siguldas Būvmeistars” siguldiešiem Uzsākti asfaltbedrīšu
remontdarbi
dāvina autobusu pieturvietu
AS „Siguldas Būvmeistars”, lepojoties ar novadnieku sasniegumiem
Olimpiskajās spēlēs, izveidojis labiekārtotu autobusa pieturu.

Foto: no AS „Siguldas Būvmeistars” arhīva

„Sigulda ir Latvijas ziemas spor- sportisti – skeletonisti un kamaniņu
ta galvaspilsēta. Arī AS „Siguldas braucēji. AS „Siguldas Būvmeistars”
Būvmeistars” atbalsta sportu, un 2009.gadā uzbūvēja Bobsleja un kamūsu darbinieki ir aktīvi sportotāji, maniņu trases mākslīgā ledus startādēļ, atsaucoties Siguldas novada ta estakādi. Objekts saņēma 1.vietu
pašvaldības aicinājumam, nolēmām būvniecības skatē „Gada labākā
pie savas biroja ēkas Siguldā, būve Latvijā 2009.gadā” nominācijā
Gāles ielā, izveidot modernu un „Inženierbūve”. Mūsu sportistu izciinteresantu autobusu pieturvietu. lie rezultāti starptautiskajās sacenKopā ar arhitekti Ilzi Kalveli vieno- sībās ir apliecinājums tam, ka projāmies, ka izcelsim to, ar ko sigul- jekts ir izdevies, jo ledus kvalitāte
dieši var lepoties, un tie ir mūsu un treniņu apstākļi ir vadošo pasau-

Jaunā pieturvieta ir izveidota kā posms no Bobsleja un kamaniņu trases starta estakādes.

les sporta būvju līmenī, tāpēc jaunā pieturvieta ir izveidota kā viens
starta estakādes posms,” stāsta
AS „Siguldas Būvmeistars” valdes
priekšsēdētājs Jānis Libkovskis.
Jauno pieturvietu jau ir novērtējuši gan novadnieki, kuri pieturā var
patverties no nelabvēlīgiem laika
apstākļiem un, gaidot autobusu,
piesēst uz soliņa, gan pašvaldība. „Mēs ar pateicību pieņemam
šādu mūsu uzņēmēju dāvinājumu
novadniekiem un pateicamies par
līdzdalību novada labiekārtošanā.
Tas, kāds Siguldas novads izskatīsies, ir atkarīgs no mums visiem
un ikkatra, tādēļ novērtējam katru, kurš ar savu iniciatīvu ir gatavs
uzlabot mūsu novadnieku ikdienu,”
par dāvinājumu teic Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
Simboliski, ka pieturvieta saucas
„Sporta skola” un ir izveidota galvenokārt Sporta skolas audzēkņu ērtībām. „Mēs ceram, ka šī būve atgādinās par mūsu Olimpisko laureātu
brāļu Dukuru un brāļu Šicu izcilajiem
sasniegumiem un būs stimuls jaunajiem sportistiem tiekties pēc augstākiem sasniegumiem izvēlētajā
sporta veidā. Tāpat ceram, ka mūsu
iniciatīvai būs sekotāji un Siguldas
novada uzņēmēji izveidos vēl kādu
pieturvietu, kas simbolizē svarīgus
notikumus mūsu pilsētas dzīvē,”
aicina J.Libkovskis.

Uzņēmējdarbības atbalsta
punktam jauna vadītāja
Foto: no Siguldas novada pašvaldības arhīva

Aprīlī darbu Siguldas novada pašvaldībā uzsākusi Uzņēmējdarbības
atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele. Viņa ir absolvējusi Banku augstskolu un profesionālo pieredzi ieguvusi gan AS „DNB banka” kā klientu
apkalpošanas speciāliste, Siguldas ﬁliāles direktore un Finanšu produktu daļas vadītāja, gan kā trenere – konsultante klientu apkalpošanas un biznesa attīstības jomā.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic
Inu Stupeli jaunajā amatā, vēlot veiksmīgas sadarbības izveidošanu un stiprināšanu starp Siguldas novada uzņēmējiem un pašvaldību.
„Lai veicinātu uzņēmējdarbības
vides attīstību novadā, ir svarīgi
veidot veiksmīgu sadarbību dažādos līmeņos – gan starp uzņēmu-

miem, gan starp uzņēmējiem un
pašvaldību. Savā profesionālajā
pieredzē darbā ar uzņēmumiem
esmu sapratusi, ka ir nepieciešama

vieta, kur saņemt padomu, konsultāciju un informāciju par iespējamo
partnera piedāvājumu. Uzņēmējdarbības atbalsta punkts būs šī uzņēmējiem tik nepieciešamā vieta,”
par darba mērķiem stāsta Ina Stupele, norādot, ka viens no pirmajiem uzdevumiem būs iepazīšanās
ar uzņēmējiem un viņu darbības
apzināšana, kā rezultātā taps Siguldas novada uzņēmēju datubāze,
kura kalpos arī ļoti nozīmīgu lēmumu pieņemšanai visai pašvaldībai
kopumā. „Tāpat dienaskārtībā ir
Uzņēmēju konsultatīvās padomes
izveidošana, lai vienotos par kopīgiem sadarbības projektiem, kā
arī diskutētu par uzņēmējdarbībai
aktuāliem jautājumiem. Savukārt
maija beigās, Siguldas Novada
svētku laikā, gatavojamies ID karšu trīs gadu jubilejas pasākumam,”
atklāj Uzņēmējdarbības atbalsta
punkta vadītāja.
Uzņēmējdarbības atbalsta
punkts atrodas Siguldas novada
Kultūras centra 1.stāvā (Pils iela
10, Sigulda). Dažādu nozaru uzņēmumi tur varēs atrast sadarbības
partnerus, uzņēmēji – aktuālu informāciju, savukārt tie, kuri tikai
vēlas uzsākt uzņēmējdarbības gaitas, saņems nepieciešamo atbalstu.

Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes būvinženieris Aldis Ermansons informē, ka no 15.aprīļa Siguldas novada teritorijā uzsākti asfaltbedrīšu remontdarbi ar karstā
asfalta ieklāšanas tehnoloģiju, kurus veic SIA „Ceļinieks 01”.

Šajā gadā remontdarbi notiks trīs remontdarbi Siguldas pilsētā un
ciklos. Pirmajā remontdarbu ciklā pagastā. Ceļu remontdarbus, kritislīdz maija beigām ar karstā asfalta kākajos grantēto ielu un ceļu posieklāšanas tehnoloģiju plānots re- mos uzberot granti vai šķembas un
montēt lielākās un bīstamākās bed- izlīdzinot tās, veica SIA „Strauteks”.
res visā Siguldas novada teritorijā. Ceļu remonti norisinājās Pīlādžu un
Otrs bedrīšu labošanas cikls, ja tas Helmaņa ielā Peltēs, Tilta, Nākotbūs nepieciešams, tiks uzsākts jū- nes, Mazajā Gāles, Lauku, Saules
nijā un jūlijā. Vasarā tiks apzinātas un Strēlnieku ielā, Limbu ceļa posbedres, kuras izveidojušās no jauna mā, kā arī citās ielās un ceļos.
vai kurām nepieciešams remonts,
Savukārt vasaras vidū, kad būs
un tās tiks aizpildītas ar karsto stabilizējušies laikapstākļi, tiks
asfaltu. Savukārt trešais posms no- uzsākti bruģēšanas darbi – tiks
tiks rudenī – septembrī un oktobrī.
remontēti gājēju un veloceliņi SiŠajā gadā ir apzinātas bedres guldas pilsētas teritorijā. Skolēnu
uz asfalta seguma ielām vairāk brīvlaikā notiks jauna gājēju un
nekā 3500 kvadrātmetru apjomā. veloceliņa izbūve, kā arī autostāvAsfaltēto ceļu remontdarbi notiks vietu kabatu izveide pie bērnudārza
prioritārā secībā. Sākotnēji tiks „Pasaciņa” Skolas ielā. Paredzēts
salabotas asfaltbedrītes novada arī sakārtot trotuāru gar Siguldas
ielās, pēc tam tiks novērsti iesēdu- novada Jaunrades centru. Skolēnu
mi asfaltētajās ielās un laukumos brīvlaikā turpināsies ceļu infraSiguldas pilsētas teritorijā. Vasarā struktūras sakārtošana pie Lautiks veikti uzlabojumi krustojumos, renču sākumskolas. Zem Laurenču
kuros lietus laikā uzkrājas ūdens ielas tiks sakārtotas apakšzemes
un veidojas peļķes. Savukārt vasa- komunikācijas, pēc tam – iela, kam
ras beigās tiks realizēti pašvaldības sekos noslēguma darbi.
līdzﬁnansējuma projekti iekšpagalSiguldas novada pašvaldība atgāmu ceļu un laukumu sakārtošanai, dina, ka ielu un ceļu remontdarbi
kā arī plaisu aizliešana ar bitumena notiek prioritārā secībā, un aicina
emulsiju.
iedzīvotājus sekot līdzi remontdarJāatzīmē, ka aprīļa sākumā noti- bu laikā izvietotajām norādēm par
ka arī grantēto ielu un ceļu ārkārtas satiksmes organizāciju.

Mainīts autobusu kursēšanas graﬁks
maija brīvdienās

Akciju sabiedrība „CATA” informē, ka sabiedriskais transports Siguldā
1., 4. un 5.maijā kursēs pēc svētdienas graﬁka, savukārt
2. un 3.maijā autobusi kursēs pēc sestdienas graﬁka.
9. un 10.maijā, kas ir pārceltā darba diena, autobusi kursēs
pēc piektdienas graﬁka.

Pirmo reizi Gaujas nacionālo
parku popularizē Baltkrievijā
Izstāde „Otdih 2014”, kas no 9. līdz 12.aprīlim norisinājās Minskā, bija
pirmā tūrisma izstāde, kurā Baltkrievijas tirgum tika popularizētas dabas
un aktīvā tūrisma iespējas Gaujas nacionālajā parkā. Kopumā šī bija jau
desmitā starptautiskā tūrisma izstāde šogad, kurā ar pērn izstrādāto zīmolu „Enter Gauja” tika popularizēts vienots tūrisma piedāvājums Gaujas
nacionālajā parkā (Gaujas NP).
Gaujas NP piedāvājums tika popularizēts Tūrisma attīstības valsts aģentūras
organizētajā Latvijas nacionālajā stendā. Latvija Baltkrievijas tūrisma izstādē
tika pārstāvēta pirmo reizi, taču statistikas dati liecina, ka pagājušajā gadā
lielākais tūristu skaita pieaugums Latvijā bija tieši no Baltkrievijas. Šajā valstī
joprojām populārs ir grupu tūrisms, kas ceļotājiem izmaksā lētāk nekā individuālie braucieni, tāpēc interesentiem tika prezentēts piedāvājums lielākām un
mazākām ceļotāju grupām.
Jau iepriekš ziņots, ka Gaujas NP teritorijā esošās pašvaldības – Siguldas novada, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Kocēnu, Priekuļu un Inčukalna pašvaldības – kopš 2012.gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa veicināšanai. 2014.gadā kopīgi plānota dalība 13 tūrisma izstādēs:
Somijā, Nīderlandē, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Lielbritānijā
un Vācijā. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiek popularizēts
ar zīmolu „Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika
prezentēts 2013.gada 8.februārī.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatirgos tiek organizēta sadarbībā ar
LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu.

SiguldasNovadaZiņas

Sporta un aktīvās atpūtas
centrs atzīts par trešo labāko
inženierbūvi 2013.gadā
Latvijas Būvnieku asociācijas organizētajā skatē „Gada labākā būve
Latvijā 2013” nominācijā „Inženierbūve” 3.vietu ieguvis Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centrs. Tā projektētājs – SIA „Arhitektes
I.Kalveles birojs”, galvenais būvuzņēmējs – SIA „Merks”.
Projekta „SVS ACTIVETOUR” ietvaros Siguldā uzbūvēta Laurenču
distanču slēpošanas trase ar asfaltētu segumu 1,4 km garumā, kā arī
servisa māja.
Konkursa organizatori ir Latvijas Būvnieku asociācija, izdevumi „Latvijas
Būvniecība” un „Latvijas Architektūra”. Gada labākās būves septiņās nominācijās tika izvērtētas starp visdažādākajiem objektiem – dzīvojamām
ēkām, inženierbūvēm, tostarp militārām aizsardzības būvēm, sporta hallēm,
ūdenssaimniecības projektiem un citiem. Tika vērtēts, vai objektos izmantotas modernās tehnoloģijas, vai ir domāts par energoefektivitāti un vides
pieejamību, kā arī darba kvalitāti. Nominācijā „Inženierbūve” un nominācijā
„Rekonstrukcija” tika saņemts visvairāk pieteikumu.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība Būvnieku asociācijas organizētajā skatē 2013.gada sākumā ieguva Atzinības rakstu nominācijā „Rekonstrukcija” par Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma I kārtas
rekonstrukciju.
Projekta „SVS ACTIVETOUR” Siguldas novada Domes attiecināmo izdevumu kopsumma ir 850 tūkstoši eiro (597 383 lati), no kā programmas
līdzfinansējums ir 90%. Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu
reģiona konkurētspēju,
izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs
starp ES un Krievijas
Federāciju.

Siguldā notiks Latvijas
Stādu parāde

2. un 3.maijā Siguldas Svētku laukumā notiks Latvijas Stādu parāde, kurā
pulcēsies dārzu mīļi un dārzkopības profesionāļi no Latvijas un kaimiņu
zemēm.
11.Latvijas Stādu parādes dalībnieki varēs apskatīt Latvijā audzētu
stādu izstādi, kā arī stādu gadatirgū
iegādāties Latvijā audzētus stādus.
Norisināsies retu un neparastu formu
stādu izsole, amatnieku un mājražotāju gadatirgus, būs iespēja iegādāties dārza preces un tehniku. 2.maijā
plkst.12.00 notiks reto stādu izsole.
Par jautrību, labu noskaņu un dažādiem priekšnesumiem Svētku laukumā
rūpēsies Siguldas novada kultūras darbinieki.
Svētku laukuma centru ierīkos Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi un pasniedzēji. Laukuma centrā būs izvietoti gan Stādu audzētāju biedrības (SAB), gan Kalsnavas arborētuma stendi, kur varēs piedalīties konkursos un aktivitātēs, atpazīstot dažādu augu sēklas vai stādot kociņus.
Latvijas Stādu parādi organizē SAB sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
Pasākums, kas ilgs divas dienas, apmeklētājiem ir bez maksas. Stādu
parādes laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi.

Sigulda sāk ietērpties
pavasara ziedu krāsās

Siguldas novadā aprīļa vidū sākti apzaļumošanas darbi – iestādītas pirmās pavasara puķes – sīkziedu atraitnītes, kuras ir izturīgākas pret nakts
salnām. Aprīļa beigās pilsētas apstādījumos sāks parādīties arī lielziedu
atraitnītes un citi ziedi.
Pašvaldības daiļdārzniece Dita Laure aicina iedzīvotājus būt saudzīgiem
un vērīgiem – nepostīt rūpīgi veidotos apstādījumus un gadījumos, ja apstādījumi tiek postīti, informēt Pašvaldības policiju pa tālruni 26160288.

A K T U A L I TĀT E S
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Iespēja nomāt pašvaldības zemi
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes Zemes nodaļa aicina mazdārziņu nomniekus rūpīgāk apsaimniekot nomā saņemto zemi, pēc ziemas perioda sakopt nomas teritorijas un demontēt nolietotās pagaidu būves (siltumnīcas). Atgādinām, ka
nojumes un šķūnīšus šajās teritorijās nav atļauts būvēt. Īpaša vērība
tiks pievērsta nomas zemes apsaimniekošanai gar Vidzemes šoseju
(īpašumi „Jaunliepas”, „Dārziņi”, Saules iela). Ja nomas zemes netiks
pienācīgi koptas, nomas līgums tiks lauzts.

Pašvaldība piedāvā
nomā zemi:
Siguldas pagastā:
‣ nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Jūdaži 1A”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra
apzīmējums 8094 005 0166, platība,
sākot ar 750 m2;

‣ nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Nurmiži”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, kadastra numurs
8094 001 0061, platība 250 m2.
Allažu pagastā:
‣ nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Austrumi 1”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums
8042 004 0231, platība, sākot ar 250 m2;
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‣ nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Dārziņi”, Allažu pagasts,
Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0232, platība 984 m2;
‣ nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Zemītes”, Allažu pagasts,
Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0205, platība, sākot
ar 300 m2.
Sīkāku informāciju var saņemt
pie zemes lietu speciālistes Ilzes
Urtānes, tālrunis 67800959; apmeklētājus pieņem pirmdienās un
ceturtdienās no plkst.8.00 līdz
13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00
Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā (3.stāvs,
304.kabinets).

Zemju īpašniekus aicina iznīcināt
latvāņus, pirms tie izzied
14.maijā plkst.11.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks ekspertu grupas sēde par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu Siguldas novadā.
Piedalīties aicināts ikviens interesents, bet jo īpaši to zemju īpašnieki, kuru īpašumi invadēti ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi
Manden) Siguldas pagastā starp Vējupīti un Kūdrām. Sīkāka informācija pa tālruni 26341991.

Siguldas novada pašvaldība
aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni, veikt tā izplatības ierobežošanas pasākumus,
nepieļaujot latvāņu izziedēšanu,
sēklu nogatavošanos un tālāku
izplatību. Panākumus cīņā ar latvāņiem var gūt, ja to ierobežošanu
savlaicīgi, kompleksi un sistemātiski veic visi zemju īpašnieki, kuru
teritorijas ir invadētas.
Pēc Valsts augu aizsardzības
dienesta (VAAD) datiem, Siguldas
novadā ar latvāni invadēta vairāk
nekā 680 ha liela platība. Pēc pašvaldības datiem, ar latvāni invadētas 308 zemes vienības, no kurām
74 zemes vienībās 2013.gadā latvāņu ierobežošana nav veikta vai
veikta tikai daļēji.
Latvāņa izplatības ierobežošanas plānā 2011.–2017.gadam
iekļauta 41 zemes vienība, kurā
2014.gadā plānots veikt latvāņa

izplatības ierobežošanas pasākumus, pamatojoties uz VAAD
sniegto informāciju, un 11 zemes
vienības, kuras plānā iekļautas, jo
2013.gadā šajās teritorijās zemes
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji
neveica latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, VAAD nav
saņēmis iesniegumus ar informāciju par to, ka 2014.gadā tiks veikti
latvāņu ierobežošanas pasākumi.
Pašvaldība šajās 11 teritorijās, kur
kopējā ar latvāni invadētā platība
ir 19 ha, organizēs un koordinēs
latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu veikšanu, savukārt zemes īpašnieka pienākums ir apmaksāt pašvaldības piestādīto
rēķinu par veiktajiem darbiem, kas
saistīti ar latvāņu ierobežošanu.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par
invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai

uzlikts naudas sods fiziskām personām no 100 līdz 350 eiro, bet
juridiskām personām – no 280 līdz
1400 eiro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 350 līdz 700
eiro, bet juridiskām personām – no
570 līdz 2900 eiro.
Savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu
sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”
paredz, ka ar latvāni invadētās
teritorijas zemes īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam iesnieguma veidā jāiesniedz VAAD informācija par teritoriju, kas invadēta
ar latvāni, un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot tā
ierobežošanai. Šī informācija ir
vienreizēja un iesniedzama jebkurā brīdī. Veidlapa pieejama VAAD
interneta vietnē www.vaad.gov.lv,
un tā jāiesniedz VAAD reģionālajai nodaļai.
Sīkāka informācija – Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv vai pie
lauku attīstības speciālistes Inetas
Eriksones,
tālrunis
26341991,
e-pasts ineta.eriksone@sigulda.lv.

Parakstīts līgums par ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību Siguldā
10.aprīlī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
un SIA „Saltavots” tika parakstīts civiltiesiskais līgums par Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”
īstenošanu.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 4 285 365,73. Projekta mērķis ir
notekūdeņu savākšanas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības
paplašināšana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana.

Projekta realizācijas laikā Siguldas pilsētā centralizētie kanalizācijas tīkli tiks paplašināti par 14,6
kilometriem, tajā skaitā tiks izbūvētas 10 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un divas kanalizācijas
sūkņu stacijas tiks rekonstruētas.

Ūdensapgādes tīklus 2,9 kilometru
garumā paplašinās tikai tajās ielās,
kurās tiks veikta kanalizācijas tīklu būvniecība.
Projekta īstenošanas rezultātā
palielināsies iedzīvotāju skaits,
kuriem tiks nodrošināta kanalizācijas pakalpojuma pieejamība,
kas samazinās vides piesārņojumu no mājsaimniecību sadzīves
krājtvertnēm gruntī, un līdz ar to
samazināsies arī gruntsūdens piesārņojums.
Projekta īstenošana ļaus aizvien
vairāk iedzīvotāju nodrošināt centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību.
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Mainīta bērnudārzu
apmeklēšanas kārtība vasarā

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
aicina vecākus informēt bērnudārzu vadītājas par
nepieciešamību bērniem vasarā apmeklēt bērnudārzu, lai sekmīgāk plānotu grupiņu pārdalījumu.
Šajā gadā kārtība ir mainīta, un vecākiem, kuri vēlēsies izmantot cita bērnudārza pakalpojumus, līdz
9.maijam ir jānoslēdz līgums par izglītības iestādes
apmeklējumu, garantējot apmaksu, pretējā gadījumā
bērns iestādē netiks uzņemts. Aicinām vērsties pie
bērnudārza vadības, lai noslēgtu vienotas formas līgumu.
Vasarā, kad vecāki dodas atvaļinājumā, daudziem
bērniem bērnudārzs nav nepieciešams. Sarūkot
audzēkņu skaitam grupiņās un plānojot ikgadējos telpu remontus, šovasar bērnudārzu darbalaiki būs šādi:
‣ Siguldas pilsētas bērnudārzs „Ābelīte” nestrādās
no 25.jūnija līdz 22.jūlijam. Šajā laikā „Ābelītes” bērnus uzņems Siguldas pagasta bērnudārzs „Saulīte”;

‣ Siguldas pagasta bērnudārzs „Saulīte” nestrādās no
23.jūlija līdz 19.augustam. Šajā laikā „Saulītes” bērnus
uzņems Siguldas pilsētas bērnudārzs „Ābelīte”;
‣ Siguldas pilsētas bērnudārzs „Ieviņa” nestrādās no
1. līdz 31.jūlijam. Šajā laikā „Ieviņas” bērnus uzņems Siguldas pilsētas bērnudārzs „Pasaciņa”;
‣ Siguldas pilsētas bērnudārzs „Pasaciņa” nestrādās no
1. līdz 29.augustam. Šajā laikā „Pasaciņas” bērnus uzņems Siguldas pilsētas bērnudārzs „Ieviņa”;
‣ Siguldas pilsētas bērnudārzs „Pīlādzītis” nestrādās no
2.jūnija līdz 29.augustam. Šajā laikā „Pīlādzīša” bērnus
uzņems tas bērnudārzs, ar kuru vecāki būs noslēguši līgumu par izglītības iestādes apmeklēšanu vasarā;
‣ Allažu pirmsskolas izglītības grupa nestrādās no 1. līdz
31.jūlijam. Šajā laikā bērnus uzņems tas bērnudārzs, ar
kuru vecāki būs noslēguši līgumu par izglītības iestādes
apmeklēšanu vasarā.
Septembrī bērnudārzi atsāks strādāt ierastajā kārtībā.

Noslēgušies Siguldas novada skolēnu
radoši pētniecisko darbu lasījumi
Aprīļa vidū Siguldas novada bibliotēkā Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvalde organizēja Siguldas novada 5.–11.klašu skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumus. Žūrijas komisija atzina, ka vislabāk
savu darbu aizstāvēja Andris Jenerts un Rihards Bērziņš, Dairis Rihards
Irbe un Reinis Bērziņš, kā arī Alise Caunīte, Gabriela Deksne un Daniels
Strods.
Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķi ir rosināt skolēnos interesi par Siguldas novada kultūras,
vēsturiskajiem,
ekonomiskajiem
un citiem procesiem, kā arī sekmēt
skolēnu patriotisko audzināšanu,
veidojot iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās procesam. Skolēni, izstrādājot pētnieciskos darbus,
iegūst dažādas zināšanas un prasmes: iepazīstas ar projekta un pētnieciskā darba būtību, organizāciju

un metodēm, izkopj patstāvīgā darba
iemaņas; pilnveido prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē un analīzē; apgūst prasmi projekta noformēšanā un prezentēšanā.
Darbus vērtēja komisija, kuras
sastāvā bija Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece S.Ķirule, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu koordinatore Siguldas novadā, Siguldas Valsts
ģimnāzijas skolotāja I.Vuškāne,
Turaidas muzejrezervāta pārstāvis

Siguldieši piedalās erudīcijas
konkursa „eXperiments” pusfinālā
Šogad erudīcijas konkursā „eXperiments” reģistrējušās 176 komandas,
bet tikai 30 zinošākās no visas Latvijas jeb piecas no katra reģiona kvalificējās konkursa pusfināla kārtai. 25.aprīlī plkst.12.00 „Latvenergo” ēkā
tiksies Limbažu novada ģimnāzijas komanda „Dzintars_2”, Siguldas Valsts
ģimnāzijas komanda „Siguldas Expresis”, Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda „Uzlādētie”, Jaunpils vidusskolas komanda „Mezoni” un Inčukalna
pamatskolas komanda „Griezes MOMENTIŅŠ”.
Dalībnieki tiksies noslēdzošajā atlases posmā, lai mērotos fizikas zināšanās un cīnītos par iespēju kvalificēties „eXperimenta” fināla spēlei, kas risināsies televīzijas raidījumā kanālā LNT. Pusfinālā katra reģiona komandas
atbalstīs, iedvesmos ar saviem sasniegumiem un aicinās viesoties savā
darbavietā viens fizikas lietpratējs. Turam īkšķus par savējiem!

Atvērto durvju diena Allažu pamatskolā
10.maijā no plkst.8.20 līdz 11.30 Allažu pamatskola aicina apmeklēt un
iepazīt mācību iestādi. Būs iespēja iepazīt gan skolas telpas un apkārtni,
gan ieskatīties mācību darba ikdienā, kā arī tikties ar pedagogiem.

Informācijas dienas par uzņemšanu ģimnāzijā
Siguldas Valsts ģimnāzija aicina uz tikšanos skolēnus un viņu vecākus, lai
iepazīstinātu ar uzņemšanas noteikumiem 7. un 10.klasē 2014./2015.mācību gadā.
26.aprīlī plkst.10.00 notiks Informācijas diena 9.klašu skolēniem un viņu
vecākiem par uzņemšanu 10.klasēs 2014./2015.mācību gadam. Savukārt
29.aprīlī plkst.18.30 notiks sanāksme 6.klašu skolēnu vecākiem par uzņemšanu 2014./2015.mācību gada 7.klases izglītības programmās Siguldas
Valsts ģimnāzijā.

E.Jemeljanovs, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve A.Andrušaite.
Šajā mācību gadā konkursam tika
iesniegti 20 pētnieciskie darbi: septiņi darbi 10.–12.klašu grupā, 10 darbi
5.–6.klašu grupā un trīs darbi
7.–9.klašu grupā. Aktīvākās skolas bija
Siguldas pilsētas vidusskola, Allažu pamatskola un Siguldas Valsts ģimnāzija.
Paldies skolotājiem, kuri skolēniem
palīdzēja un konsultēja: Egitai Gaigalniecei, Vinetai Šķesterei-Bukai, Indrai
Puķei, Anitai Jurgelānei, Dzidrai Rugainei, Edgaram Bajarunam, Inai Krūmiņai,
Inesei Bergai, Intai Romanovskai, Līgai
Sausiņai un Vitoldam Kucinam.
Ar radoši pētniecisko darbu konkursa rezultātiem aicinām iepazīties interneta vietnē www.sigulda.lv.

Dukuru ģimene
dāvina bērnudārzam
sporta inventāru
Bērnudārza „Saulīte” bērni
un pedagogi sirsnīgi pateicas
Dukuru ģimenei par uzdāvināto sporta inventāru – līdzsvara
solu, kuru var piestiprināt pie
tā sauktās zviedru sienas, kā arī
par tenisa bumbiņām un barjerām. Tas ir papildinājums jau iepriekš veiktajiem dāvinājumiem.
Šīs ir brīnišķīgas dāvanas, kuras ikdienā novērtē bērni vecumā
no trīs līdz septiņiem gadiem.
Sandra Vaicekauska

SiguldasNovadaZiņas

Veiksmīgi noritējusi akreditācija
Siguldas pilsētas vidusskolā
2014.gada februārī Siguldas pilsētas vidusskolā notika skolas akreditācija.
Pirms akreditācijas skolas administrācija veidoja skolas darba pašvērtējuma ziņojumu, kurā detalizēti tika atspoguļoti skolēnu mācību
sasniegumi pēdējos trīs gados, kā arī skolēnu un skolas darbības kvalitātes izvērtējums septiņās skolas darbības jomās.
Akreditācijas laikā skolā strādāja
ekspertu komisija četru cilvēku sastāvā. Eksperti vēroja 20 skolotāju
vadītās mācību stundas dažādos
mācību priekšmetos visās septiņās skolā īstenotajās izglītības
programmās. Komisija iepazinās ar
skolas dokumentāciju, informatīvo
datubāzi par skolas darbību, tās rezultātiem un izvērtējumu, intervēja
skolas administrāciju, pedagogus,
darbiniekus, vecākus, skolas pašpārvaldes organizāciju pārstāvjus,
kā arī Siguldas novada pašvaldības
un Izglītības pārvaldes atbildīgos
speciālistus. Vērtēšanas procesā
tika izmantoti arī skolā veiktās anketēšanas rezultāti.
Akreditācijas gaitā eksperti salīdzināja gūtās informācijas atbilstību skolas veidotajam pašvērtējuma ziņojumam, noteica skolas
darba stiprās puses un sasniegumus un sniedza ieteikumus uzlabojumiem.
Skolas darbības jomu vērtēšanā
tika izmantota četru vērtējuma līmeņu skala sešpadsmit kritērijos.
Akreditācijas komisijas vērtējums
bija iepriecinoši augsts. Vienpadsmit kritērijos skolas darbs novērtēts ļoti labi, piecos kritērijos labi.
Ļoti labi novērtēti šādi kritēriji:
izglītības programmas, mācīšanas

kvalitāte, psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts skolēniem, mācību darba diferenciācija,
skolas fiziskā un psiholoģiskā vide,
materiālie un cilvēkresursi, skolas
darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana, vadības darbs un personāla pārvaldība, sadarbība ar
citām institūcijām. Labu vērtējumu
skola saņēmusi šādos kritērijos:
mācīšanās kvalitāte, mācību sa
sniegumu vērtēšana, atbalsts skolēnu personības veidošanā un karjeras izglītībā, sadarbība ar vecākiem.
Siguldas pilsētas vidusskolas pedagogu un darbinieku kolektīvs ir
gandarīts par īsā laikā paveikto darbu skolas sekmīgas darbības nodrošināšanā, par ko akreditācijā saņemts tik augsts novērtējums. Tas ir
profesionāls apliecinājums skolas
spējai kvalitatīvi īstenot izglītības
ieguvei izvirzītos mērķus un uzdevumus. Tas ir apliecinājums skolas
kolektīva vēlmei un spējai veiksmīgi
strādāt pie daudzveidīgu izglītības
programmu īstenošanas ar tikpat
daudzveidīgu skolēnu sastāvu, uzskatot šo daudzveidību nevis par
šķērsli, bet par profesionālās varēšanas apliecinājumu un pozitīvu izaicinājumu savai un skolēnu personības attīstībai.
Ināra Zdanovska

Ar jampadraci bērnudārzs „Ābelīte”
atzīmē 40 gadu jubileju
Šis gads Siguldas pilsētas bērnudārzam „Ābelīte” aizrit jubilejas
zīmē – 2.februārī tika svinēta 40.dzimšanas diena, bet 10.aprīlī izskanēja pēdējais šim notikumam veltītais pasākums – bērnu lielkoncerts
vecākiem „Jampadracis „Ābelītes” pagalmā” Siguldas novada Kultūras centrā.
Jubilejas koncertā vecākus ar skanīgām dziesmām un spraigām dejām
priecēja visa lielā „Ābelītes” saime – 260 bērnu, sākot no pašiem mazākajiem, trīsgadniekiem, līdz teju jau skolēniem – sagatavošanas grupiņu
audzēkņiem. Vecākiem bija iespēja vērot, kā līdz ar mazuļiem aug arī viņu
varēšana. Koncerta vadītāji – divi omulīgi, apaļi ābolīši – atmiņās pārcilāja spilgtākos notikumus bērnudārza dzīvē 40 gadu garumā. Koncerta laikā
bērnudārzs saņēma arī jauku dāvanu – himnu, kuru „Ābelītei” jubilejā dāvināja PII „Pīlādzītis” vadītāja Zanda Krastiņa.
Bērnudārza vadītāja Kristīne Medne izsaka pateicību visiem, kas piedalījās un palīdzēja organizēt šo skaisto pasākumu.
Inga Norvele

Laurenču sākumskolas skolēnu zīmējumu izsolē savāc 1300 eiro
Zaļā ceturtdiena Laurenču sākumskolā izvērtās
spraiga, jo šeit notika skolēnu zīmējumu izsole! Bērni pasākumam bija gatavojušies nopietni – ne tikai
zīmējot un gleznojot, lai savus darbiņus varētu pārdot, bet arī gatavojot gardus cepumus izsoles dalībniekiem. Ikviens klātesošais varēja ar tiem mieloties
un priecāties par skolēnu ieguldīto darbu.
Skolēnu darbu izsole notika divos posmos. Pirmajā
vecākiem bija iespēja solīt savu cenu par tiem darbiem, kas bija izstādīti skolas „Mākslas studijā” un
zāles vienā daļā. Ikviens varēja izteikt savu cenu par
skaistajiem zīmējumiem. Savukārt izsoles otrajā daļā

jautrā, aizrautīgā un atraktīvā šovmeņa Ērika Palkavnieka vadībā mākslas darbus varēja iegādāties vairāksolīšanā. Viņš spēja ikvienam klātesošajam atklāt,
cik vērtīgs ir pārdodamais mākslas šedevrs. Izsoles
augstākā cena par mākslas darbu pirmajā posmā bija
50 eiro, bet otrajā – 47 eiro.
Izsoles mērķis bija savākt naudu „Lego” robotu
iegādei, un tas arī tika sasniegts. Ņemot vērā to, ka
viens „Lego Mindstorm” komplekts maksā aptuveni
500 eiro, esam priecīgi, ka izsolē tika savākti vairāk
nekā 1300 eiro. Tas nozīmē, ka divi roboti jau ir un
trešajam pietrūkst pavisam nedaudz!
Rūta Grikmane
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Novadniekiem – atlaides biļetēm uz
Siguldas Opermūzikas svētkiem
Turpinās biļešu iepriekšpārdošana uz XXII Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas svētkiem, kas Siguldas pilsdrupu estrādē risināsies
no 1. līdz 3.augustam. Siguldas novada iedzīvotāja identifikācijas (ID)
kartes īpašniekiem būs iespēja biļetes Siguldas novada Kultūras centra
kasē iegādāties ar atlaidi. Īpašs piedāvājums arī ģimenēm ar bērniem
un daudzbērnu ģimenēm.

Svētku uvertīra notiks 1.augustā
plkst.19.00. Koncertā „No latviešu
līdz pasaules klasikai” Siguldas Jaunās pils dārzā uzstāsies Gints Bērziņš,
Raimonds Ozols un citi mākslinieki. Biļešu cena – EUR 7 (Ls 4,92). Ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti biļešu
cenai atlaide EUR 2 (Ls 1,41).

2.augustā plkst.15.00 uzvedums
bērniem „Sapņu zirgs”, kurā piedalīsies aktieri Dace Vītola, Santa
Didžus, Dana Lāce, Edgars Lipors,
Anrijs Sirmais, Valdis Vanags, kā arī
dejas teātra kompānija „Stars Well”
dejotāji. Uzvedumā dzirdēsiet Arvīda
Žilinska, Raimonda Paula, Valda Zil-

vera, Ivara Vīgnera, Mārtiņa Brauna,
Valta Pūces, Kristapa Krievkalna, Renāra Kaupera dziesmas un mūziku.
Uzveduma režisore ir Laila Kirmuška,
māksliniece – Anita Znutiņa. Biļetes
cena – EUR 5 (Ls 3,51). Ar Siguldas
novada ID karti biļešu cenai atlaide
EUR 1 (Ls 0,71); bērniem, kas vecāki par trim gadiem, jāiegādājas pilnas
cenas biļete. Ģimenes ieejas biļete
(2 pieaugušie un 2 bērni) – EUR 15
(Ls 10,54). Īpašs piedāvājums Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm –
uzrādot ID karti un pašvaldības izsniegtu izziņu no Daudzbērnu ģimeņu

Eiropas mazo pilsētu sadraudzības tīkla
„Douzelage” konference Siguldā
Laikā no 24. līdz 27.aprīlim Siguldā norisinās Eiropas mazo pilsētu
sadraudzības tīkla „Douzelage” konference, kuru apmeklē dalībnieki
no 23 Eiropas Savienības valstīm. „Douzelage” sadraudzības tīkls dibināts jau 1991.gadā, apvienojot pilsētas no pirmajām 12 Eiropas Savienības valstīm. Paplašinoties Eiropas Savienībai, audzis arī „Douzelage” sadraudzības tīkls, un šobrīd tajā ir pārstāvētas jau 26 Eiropas
Savienības valstis. „Douzelage” ir vienīgais šāda mēroga mazo pilsētu
sadraudzības tīkls Eiropā, un tā mērķis ir veicināt savstarpēju sadarbību un kultūras apmaiņu ES dalībvalstu starpā. Sigulda „Douzelage”
sadraudzības tīklam pievienojās 2004.gadā.
Katru gadu viena no „Douzelage” „Douzelage” tīkla administrēšanu,
pilsētām organizē ikgadējo kon- iepazītos ar pērn īstenotajiem proferenci, kurā piedalās pašvaldību jektiem „Douzelage” ietvaros, kā arī
pārstāvji, izglītības speciālisti un apspriestu jaunu sadarbības projekaktīvi jaunieši no visām „Douzela- tu iespējas un apzinātu iespējamos
ge” pilsētām. Šogad 39. konference finansējuma avotus. Skolotāji un
risinās Siguldā un, ņemot vērā Si- izglītības speciālisti iepazīsies ar
guldas kultūrvēsturisko mantojumu tradicionālās kultūras lomu Latviun tradicionālās kultūras daudzvei- jas izglītības sistēmā, pozitīvajiem
dību, tās tēma ir „Tradīcijas. Tas ir piemēriem Eiropas fondu apguvei
izglītības projektu realizācijai, kā
stilīgi!”.
Konferences laikā pašvaldību arī apspriedīs nākotnes sadarbības
pārstāvji tiksies, lai pārrunātu projektus „Douzelage” ietvaros, sa-

vukārt jauniešu delegāti piedalīsies
radošajās darbnīcās: „Fotogrāfijas
darbnīcā” veidos kopīgu fotoizstādi,
kuras pamatā ir Siguldas pilsētvides ainavas un latviešu sakāmvārdi, „Rotu darbnīcā” izmēģinās roku
baltu rotu kalšanā, „Pīņu darbnīcā”
kopā ar tautas lietišķās mākslas
studiju „Vīgrieze” pīs tradicionālās
pīnes un „Dejas darbnīcā” mācīsies
latviskus deju soļus, lai noslēguma
vakarā laistos kopīgā dejā.
„Douzelage” konferences dalībniekiem būs iespēja ne tikai tikties,
lai veicinātu sadraudzības tīkla attīstību un piedalīties radošajās
darbnīcās, bet arī iepazīties ar latviešu Lieldienu tradīcijām kopā ar
folkloras kopām „Senleja”, „Senlejiņa” un „Putni”, apmeklēt Turaidas
muzejrezervātu un baudīt tautas
deju priekšnesumu visu Siguldas
dejotāju paaudžu izpildījumā.
Uldis Elksnītis

Siguldas pagasta Kultūras nams aicina
‣ 26.aprīlī plkst.13.00 – Draudzības koncerts, kurā uzstāsies
sieviešu koris no Norvēģijas un
Siguldas koris „Spārni”.
Sieviešu koris „Hauka Dekorum”
nāk no Norvēģijas vidienes pilsētas
Hauka, un tajā piedalās 25 dziedātājas. Kora vadītājs ir Edel Mari Halseth, diriģents – Trym Ramlo Ystad.
Kora repertuārā ir dažādu žanru
skaņdarbi – no garīgās psalmu mūzikas līdz pat rokam, un galvenais,
ka mūzikas variācijas un dažādība ir
tuva visām dziedātājām.
Siguldas kolektīvs izveidojies
1980.gadu beigās kā jauniešu koris
„Mārtiņbērni” (kora dibinātāja Baiba
Danovska). 1991.gada rudenī kora
vadību pārņēma līdzšinējā kora vadītāja, diriģente Līga Ādamsone. Vi-

sus šos gadus kolektīvs ir priecējis
‣ 23.maijā plkst.18.00 novadklausītājus gan savā pilsētā Sigul- nieki tiek aicināti uz Aivara Lapiņa
dā, gan citviet Latvijā un arī ārpus fotogrāfiju un fotoaparātu izstādes
tās – Lietuvā, Dānijā, Zviedrijā, So- „Daba. Cilvēks. Mijiedarbība” atmijā, Anglijā un Vācijā.
klāšanu. Izstādē būs iespēja aplūkot
Aicinām visus siguldiešus uz fotogrāfijas, kurās redzami dažādi
draudzīgu sadziedāšanos koncertā! dabas skati, sabiedrībā ievērojamu
Ieejas maksa – EUR 1 (Ls 0,70).
cilvēku portretus un reportāžas no
‣ 8.maijā plkst.17.00 notiks dažādām norisēm Siguldas novadā.
talantu konkursa „Sev un saviem Tā būs īpaša izstāde, kas uzrunās
draugiem” fināls. Dalībniekus vēr- ikvienu interesentu, kuram svarīgs
tēs objektīva žūrija, kurā piedalīsies foto process un fotoaparātu vēsture,
arī noslēpumainais viesis – Latvijā jo vienlaikus ar fotogrāfijām būs skaļoti pazīstams dziedātājs. Aicinām tāma arī Aivara fotoaparātu kolekcija.
novadniekus apmeklēt konkursu un
Izstāde apskatāma no 23.maija
balsot par labāko dalībnieku, kas līdz 15.jūnijam darba dienās no
iegūs Skatītāju balvu.
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un
Konkursā tiks izvēlēts dalībnieks, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
kuram būs iespēja uzstāties Sigul- Ieeja – bez maksas.
das Novada svētkos.
Terēzija Leimane

Aicina uz sarunu ar māksliniekiem

Kultūras un mākslas telpa „Siguldas Tornis” 27.aprīlī no plkst.13.00 līdz 15.00 aicina uz tikšanos ar māksliniekiem Margaritu Budzi, Bārbalu Gulbi, Martu Ģibieti un Arti Nīmani, kuri no 25.aprīļa līdz 8.jūnijam piedāvā iespēju
aplūkot stikla mākslas izstādi „Rotācija”.
„Siguldas Tornis” atvērts piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00 vai iepriekš piezvanot pa
tālruni 29218240 vai 29222099.

2014.gada 25.aprīlis
reģistra, ieejas biļetes cena EUR 15
(Ls 10,54).
2.augustā plkst.21.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē Ž.Bizē operas
„Karmena” brīvdabas oriģināliestudējums. Piedalīsies izcili pasaules mēroga operas solisti: Karmena – Klementīne
Margeine
(Francija),
Mikaēla – Maija Kovaļevska (Latvija),
Hosē – Filipe Do (Francija), Eskamiljo –
Pjērs Īvs Privo (Francija). Iestudējuma
režisors ir Edmunds Freibergs, diriģents – Vladimirs Kiradžijevs. Piedalās
arī Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris un festivāla koris. Biļešu
cena – no EUR 10 (Ls 7,03) līdz EUR 57
(Ls 40,02),
ar Siguldas novada ID
karti atlaide biļešu cenai – EUR 4,27
(Ls 3).
3.augustā plkst.17.00 Galā koncertā ar populārākajām operu ārijām
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uzstāsies pasaulē zināmi un iemīļoti
mākslinieki. Ieejas biļetes – no EUR 10
(Ls 7,03) līdz EUR 57 (Ls 40,02), ar
Siguldas novada ID karti atlaide biļešu
cenai – EUR 4,27 (Ls 3).
Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv, kā
arī Siguldas novada Kultūras centra
kasē (tālr. 66117114). Jāatgādina, ka
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
piemērotās biļešu atlaides darbojas
tikai, uzrādot karti un pērkot biļeti Siguldas novada Kultūras centra biļešu
kasē.
Sīkāka informācija:
tālr. 29548365, dace.plesa@sigulda.lv,
interneta vietnē www.sigulda.lv vai
dainiskalns@yahoo.com, tālr.
29118277. Svētkus piedāvā Siguldas
novada pašvaldība, mākslinieciskais
producents Dainis Kalns.

„Alternatīvais flīģelis” –
šogad atšķirīgs

Maija beigās Siguldā tradicionāli tiek organizēts mūsdienu mākslas projekts „Alternatīvais flīģelis”, kas paplašina robežas mākslas procesu uztverei. Šogad programmā tiek piedāvāti divi dažādi koncerti: klasikas koncerts
un moderns audiovizuāls priekšnesums.

30.maijā plkst.19.00 „Alternatīvais flīģelis” aicina uz mūzikas un
videomākslu no pasaules kino klasikas zelta fonda līdz jaunākajām
mūsdienu audiovizuālajām tehnoloģijām, ko būs iespēja redzēt programmā „Starp kino un koncertu”.
Tajā varēs baudīt pazīstamu mūziku
no kino, kuru droši varam saukt par
zelta melodijām. Koncertā skanēs
mūzika no kinofilmām „Amēlija”,
„Briljantu roka”, „Šindlera saraksts”,
„Neiespējamā misija”, „Titāniks”,
„Kabarē”, arī melodijas no tādām
latviešu kinofilmām kā „Ilgais ceļš
kāpās”, „Vajadzīga soliste” un citām,
kas mīsies ar filmu fragmentiem no
pasaules kino klasikas zelta fonda: „Krusttēvs”, „Īstvikas raganas”,
„Pianists”, „Leģenda par pianistu”,
„Anna Kareņina”, „Tango”, „Sātana
advokāts” un citas.

Koncertā piedalīsies dziedātāja Baiba Berķe (LNO), LNSO mākslinieki Indulis Cintiņš (vijole), Viktors Veļičko
(elektriskais kontrabass), kā arī starptautisko konkursu laureāte Jūlija Skipore (akordeons). Programmu vadīs
muzikoloģe Karina Bērziņa. Ieejas
maksa – EUR 8–10 (Ls 5,62–7,03),
ar Siguldas novada ID karti – par
EUR 1 lētāk.
Savukārt plkst.20.30 uz koncertu
aicina audiovizuālā apvienība „▼OID”
(lasīt kā „void”), kas ir konceptuāla
audiovizuāla apvienība, kuras priekšnesumu pamatā ir analogi sintezēta
skaņa un videosignāla atbildes cilpas
manipulācija. Rezultāts ne vienmēr ir
paredzams, tāpēc katrs priekšnesums
ir vienreizējs un neatkārtojams.
Piedalās: Reinis Naļivaiko (skaņa),
Artūrs Kalvāns un Eltons Kūns (video).
Ieeja – bez maksas.

Radošuma nedēļa „Radi!”

Siguldas novada pašvaldība jau ceturto gadu organizē Radošās darbības nedēļu „Radi!”, iesaistoties Britu padomes Latvijā un Kultūras
ministrijas domubiedru platformā.

2014.gada „Radi!” nedēļas tēma ir centrā ir problēmu risināšanas process,
dizaina domāšana (design thinking), jo kurā ietilpst vairākas secīgas pakāpes,
mūsdienās par dizainu runā ne tikai kā lai nonāktu pie konkrēta rezultāta.
Radošuma nedēļas laikā 22.maijā
par atsevišķu nozari vai jēdzienu, kas
apzīmē kāda priekšmeta ārējo vizuālo praktizēsim kopā domāšanu un strāformu, bet tiek akcentētas arī citas dāšanu forumā „Plašāk. Dziļāk”, lai innozīmīgas dizaina šķautnes. Dizains formētu un izglītotu radošo industriju
spēj būt tilts, kas savieno mākslu un profesionāļus, kultūras speciālistus,
radošo sektoru ar izglītību, zinātni, uzņēmējus, vispārizglītojošo skolu un
tehnoloģijām, uzņēmējdarbību vai so- kultūrizglītības iestāžu pedagogus
ciālo sfēru. Dizains ir efektīvs instru- un pašvaldības darbiniekus, kā radīt
ments jaunu partnerību veidošanai un vērtību produkta vai pakalpojuma
stiprināšanai. Inovatīvs, kultūras un lietotājam, parādītu labo dizaina dovides vērtībās balstīts dizains spēj būt māšanas praksi, aizsāktās iniciatīvas
instruments, kas vistiešāk saistās ar un tematiskās līnijas attīstītu kā ilgtikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti un spējīgu projektu. Turpināsim satikties
labbūtību (well-being). Gudri un jēg- arī „Tērzēšanās”, kuras plānotas 12.,
pilni lietojot dizainu, var stimulēt gan 14. un 16.maijā plkst.18.00 kafejnīcā
uzņēmējdarbību un ietekmēt inovāciju „Biskvīts”.
Plašāku informāciju aicinām meklēt
attīstību, gan uzlabot sociālo jomu un
veidot vides kvalitāti. Dizaina domā- interneta vietnē www.sigulda.lv.
šana ir radoša darba metodika, kuras
Jolanta Borīte
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Gatavojamies „Sigulda UP cup 2014” izcīņai! Noskaidroti uzvarētāji basketbolā

Sigulda – tas ir novads, kas tiecas tikai uz augšu. Arī mēs, aktīva dzīvesveida atbalstītāji un sportisti, gribam
parādīt skaistākās Siguldas vietas un ceļus, kas ved augšup. Tāpēc jau tradicionāli arī šogad organizēsim skrējienu
seriālu „Sigulda UP cup 2014”. Šogad seriālam būs četri posmi. Katra posma labāko rezultātu uzrādītāji sieviešu un
vīriešu konkurencē iegūs konkrētā posma titula nomināciju:
‣ 1.maijā – Serpentīnceļa skrējiens. Tituls – „Kalna karalis” un „Kalna karaliene”;
‣ 28.jūnijā – pirmo reizi Siguldā!!! Pakāpienu skrējiens. Tituls – „444 pakāpienu pavēlnieks” un „444 pakāpienu
pavēlniece”;
‣ 27.jūlijā – Turaidas torņa skrējiens. Tituls – „Ātrākais ziņnesis” un „Ātrākā ziņnese”;
‣ 30.augustā – Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases skrējiens. Tituls „ Ātrākais renes skrējējs” un „Ātrākā renes
skrējēja”.
Tiekamies un esam gatavi pierādīt sev, ka mēs to varam!
Ar nolikumu var iepazīties www.sigulda.lv un www.siguldassports.lv.

Sācies treniņskrējienu seriāls „Siguldas apļi 2014”
Jau ceturto gadu reizi mēnesī skriešanas un aktīva dzīvesveida
piekritējus pulcē skrējienu seriāls „Siguldas apļi”. Pirmajā gadā tika
skriets pa taciņām ap Gūtmaņalu. Nākamos divus gadus apļojām Siguldas Svētku laukuma apkārtnē. Šogad „Siguldas apļi” raduši jaunu
mājvietu – turpmāk šie skrējieni notiks Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā.
Sākot ar šo gadu, ir mainīts arī
skrējienu dalībnieku vērtēšanas pamatprincips. Ja līdz šim tika vērtēts

laiks, kādā veikta noteikta garuma
distance, tagad skrējēja ieskaitē katrā seriāla posmā tiek fiksēti noteiktā

laika posmā veikti attiecīgajai vecuma grupai atbilstoša garuma apļi.
Pirmais posms šogad notika
10.aprīlī. Uz to pulcējās vairāk nekā
150 skrējēji, apliecinot to, ka Siguldas novadā aktīvs dzīvesveids ir
daudzu ģimeņu prioritāte.
Aicinām piedalīties arī nākamajā
skrējienā, kas notiks 8.maijā
plkst.18.00.

Siguldieša Jāņa Stūrīša panākumi Siguldietis
Rēzeknes pusmaratonā
Ingars Ivanovs –
6.aprīlī ar kuplu dalībnieku nieku, t.i., aptuveni 500 skrējēju.
skaitu Latgales sirdī Rēzek- Pašiem mazākajiem trase bija
nē startēja skriešanas seriāla liels izaicinājums, jo 500 metru
„Skrien Latvija” ceturtā sezona. distance bija jāveic pret kalnu.
Neskatoties uz izaicinošajiem
Rēzekne teju 2000 skriešanas
cienītāju sagaidīja ar stipri vējai- apstākļiem distancē, Siguldas
nu laiku un bez saules, kas slēpās Sporta skolas audzēknis Jānis
kaut kur aiz mākoņiem.
Stūrītis VB2 grupā (2006.–2007.
Startēja arī nūjotāji un bērni, gadā dzimušie) 86 dalībnieku
turklāt skrējēju jaunā paaudze konkurencē pārliecinoši ieguva
bija gandrīz ceturtā daļa dalīb- 1.vietu! Apsveicam!

Zināmi labākie galda
tenisa spēlētāji

Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksā 29.martā notika Siguldas novada 2014.gada sporta spēles galda tenisā. Sacensībās piedalījās astoņi
sportisti, izspēlējot katrs ar katru pēc apļa sistēmas turnīru, kurā tika noskaidroti labākie mūsu novada galda tenisisti. Uzvarētāji: 1.vietā Uldis Sūna,
2.vietā Erlands Bērzons, 3.vietā Juris Baldiņš.
Paldies sacensību galvenajam tiesnesim Indulim Vēverim par profesionālu un precīzu sacensību vadīšanu!

Latvijas čempions
volejbolā

Aprīļa sākumā Zemgales Olimpiskajā centrā norisinājās ceturtā Latvijas čempionāta finālspēle vīriešiem, kur spraigā četru
setu cīņā uzvaru pār VK „Biolars/
Jelgava” izcīnīja „RTU/Robežsardze” (iepriekš „Lāse-R”). Komandas „RTU/Robežsardze” libero ir
siguldietis Ingars Ivanovs.
Komandas trenerim Raimondam Vildem pēc spēles bija
prieks un gandarījums par komandas sniegumu un rezultātu.
„Šis ir 100% komandas nopelns.
Es kā treneris tikai palīdzēju.
Kaut ko pateicu priekšā, sagatavoju, motivēju, bet laukumā pašiem spēlētājiem bija jāizdara
darbs, lai izcīnītu uzvaru,” pēc
spēles teica treneris.

Regbija pavasaris Siguldā
5. un 6.aprīlī Latvijas regbija galvaspilsētas godu uzņēmās Sigulda.
Divas dienas visa Latvijas regbija elite pulcējās Siguldā, lai atklātu jauno regbija sezonu. Aktīvi bija arī siguldieši.
Siguldā, Depo laukumā, norisinājās vēl nebijis pārbaudes turnīrs
regbijā-7. Tā kā atbildīgām cīņām
gatavojas gan jaunizveidotā Latvijas U-19 izlase, gan pieaugušo
izlase, Latvijas Regbija federācija bija noorganizējusi pārbaudes
turnīru, kurā piedalījās spēcīgā
Lietuvas komanda „Baltrex”, Tartu un Valmieras apvienotā komanda, Lietuvas U-19 izlase, Latvijas
U-19 izlase, Latvijas A izlase un
Latvijas B izlase.
Jāatzīmē, ka laukumā devās arī
divi RK „Sigulda” spēlētāji. Mikus
Ozols pārstāvēja Latvijas pieaugušo izlasi, bet Oskars Baltais –
U-19 izlasi. Oskars šobrīd cīnās

par iekļūšanu komandas sastāvā
maijā gaidāmajam braucienam uz
Portugāli. U-19 izlašu turnīri Eiropā šogad notiks pirmo reizi. Latvijas U-19 izlase, pirmo reizi spēlējot kopā, zaudēja visās spēlēs,
taču parādīja atzīstamu sniegumu
un labas tendences.
Sešu komandu konkurencē visspēcīgākie bija Latvijas A izlases
regbijisti, kas finālā par viena
punkta tiesu pārspēja „Baltrex”
komandu.
Nākamajā dienā regbija sezonas atklāšana Siguldā turpinājās
ar Prezidenta kausa izcīņu klasiskajā regbijā. Par trofeju, ko
pirmo reizi pasniedza jaunievēlē-

tais Latvijas Regbija federācijas
prezidents Aleksandrs Zuments,
cīnījās pagājušā gada Latvijas
čempioni RFC „Livonia” un Latvijas kausa finālisti RK „Fēnikss”. Tā
sastāvā spēlēja arī siguldietis Mikus Ozols. Lai gan „Livonia” bija
izteikti favorīti, divas trešdaļas
spēles „Fēnikss” turējās godam,
atpaliekot vien par trim punktiem.
Tikai spēles pašās beigās izpaudās Latvijas čempionu pārākums
fiziskajā sagatavotībā un pieredzē,
izcīnot uzvaru 31:3.
Regbija klubs „Sigulda” aicina
visus interesentus uz regbija treniņiem. Uzsākt treniņus var gan
bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie. Nekādas priekšzināšanas nav
nepieciešamas. Sīkāka informācija pa tālruni 26375244 (Mikus
Ozols).

13.aprīlī noslēdzās Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Intriga par godalgoto vietu ieguvējiem saglabājās līdz turnīra pēdējai
dienai, līdz pat pēdējai spēlei. Medaļu sadalījumu izšķīra savstarpējo spēļu rezultāti starp trīs komandām – „Koka roka”, „Sigulda/Kavita V” un „Lizums/47.
vidusskola”, kas bija izcīnījušas vienādu punktu skaitu. Rezultātā 1.vietu ieguva „Koka roka”, 2.vietu – „Sigulda/Kavita V”, 3.vietu – „Lizums/47.vidusskola”.
Īpašs paldies SIA „Siguldas minerālūdens” par veldzējumu visa turnīra garumā.

BK „Sigulda” sezona apraujas ceturtajā pagarinājumā

Savu otro sezonu LBL 3.divīzijā noslēdzis basketbola klubs „Sigulda”. Otro
sezonu pēc kārtas nepārvarama izrādījās izslēgšanas spēļu ceturtdaļfināla
fāze. Šoreiz pusfināls bija tuvu, bet Carnikavas komanda izrādījās spēcīgāka.
Līdz ar to BK „Sigulda” noslēdza otro sezonu LBL 3.divīzijas turnīrā. Progress, salīdzinot ar iepriekšējo, ir. Klubs saka paldies visiem atbalstītājiem. Uz
tikšanos nākamsezon!
Raimonds Rudzāts

Siguldas novada skolu sacensības
64 lauciņu dambretē
8.aprīlī Siguldas pagasta Kultūras namā notika Siguldas novada skolu sacensības 64 lauciņu dambretē, kurās piedalījās 2004.gadā dzimušie un jaunāki skolēni no Siguldas pilsētas vidusskolas (12 dalībnieki), Siguldas 1.pamatskolas (3 dalībnieki), Laurenču sākumskolas (17
dalībnieki) un Garkalnes vidusskolas (6 dalībnieki), tātad kopumā 38
dalībnieki – 29 zēni un 9 meitenes.
Meitenes savu turnīru izspēlē- mu, ka pirmo triju vietu ieguvēji
ja pēc riņķa sistēmas. Kad katra tiks noskaidroti papildmačā. Par
meitene bija izspēlējusi astoņas 1.vietu cīnījās Rinalds un Artūrs,
partijas, izrādījās, ka vislielāko par 3.vietu – Kristians un Eduards.
punktu skaitu sakrājusi Keita Eg- Kristianam pietika ar vienu partiju,
līte. 2.vietu izcīnīja Kristīne Urtāne, lai uzvarētu Eduardu, toties starp
bet 3.vietu Evelīna Elza Cilinberga līderiem finālmačā tika izspēlētas
(visas no Siguldas pilsētas vidus- divas partijas, jo pirmā beidzās neskolas).
izšķirti. Otrajā Rinalds tomēr izrādīZēnu turnīrs risinājās pēc Švei- jās veiksmīgāks par Artūru, viņam
ces sistēmas septiņās kārtās. Pēc uzvara un 1.vieta turnīrā.
pēdējās kārtas pa 12 punktiem
Ar šo 64 lauciņu dambretes turbija izcīnījuši Rinalds Gustavs nīru tiek aizsākta jauna dambretes
Garkalns (SPV) un Artūrs Jegurs sporta veida tradīcija Siguldas no(1.pamatsk.), bet pa 11 punktiem vadā. Turpmāk šis turnīrs katru
Kristians Lelis (SPV) un Eduards gadu tiks iekļauts Siguldas novada
Nikāzis (SPV). Sacensību tiesnesis skolu sporta kalendārā.
Edgars Ratnieks pieņēma lēmuIlze Ratniece

Noskaidroti sacensību
„Lielā balva” uzvarētāji
Aprīļa sākumā Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē risinājās tradicionālās
Siguldas novada skolu sacensības „Lielā balva”. Šoreiz klašu komandām sešu cilvēku sastāvā bija jāpārvar piepūšamās atrakcijas labirinti
un tad ar lielajām slēpēm, kurās vienots solis jāatrod pieciem komandas dalībniekiem, jāšķērso sporta zāle visā tās garumā. Sacensībās
piedalījās Siguldas Valsts ģimnāzijas (SVĢ), Siguldas pilsētas vidusskolas (SPV), Siguldas 1.pamatskolas, Mores pamatskolas, Allažu pamatskolas, Laurenču sākumskolas, Garkalnes vidusskolas un Vangažu
vidusskolas klašu komandas (kopumā startēja 63 komandas).
Sešas labākās klases katrā grupā
tika apbalvotas ar diplomu, pirmajām trijām tika dāvāti arī kausi, bet
grupas uzvarētājkomanda ieguva arī
saldu balvu – kliņģeri.
4.–5.klašu grupā par uzvaru cīnījās 17 komandas. Labāko trijniekā
tikai Siguldas pilsētas vidusskolas
klases: 1.vietā – 5.c klase, 2.vietā –
5.b klase, 3.vietā – 4.b klase.
6.–7.klašu grupā (19 komandas)
kliņģeris šoreiz tika viesu komandai
no Vangažu vidusskolas. 2.vietā – Siguldas pilsētas vidusskolas 7.klase,
3.vietā – Siguldas Valsts ģimnāzijas
7.m klase, 4.vietā – Siguldas pilsētas
vidusskolas 6.c klase.

8.–9.klašu grupā (15 komandas)
priekšsacīkstēs līdzīgus rezultātus
uzrādīja Garkalnes vidusskolas 8.–9.
klašu komanda un SVĢ 9.m klases
komanda, kas solīja saspringtu cīņu
finālā. Tā arī notika – abas komandas
tikās finālā un līdz pat pēdējam brīdim cīnījās par uzvaru. Mobilizētāki
šoreiz izrādījās siguldieši – kliņģeris
SVĢ 9.m klasei, bet 3.vietā – SVĢ 9.a
klase, 4.vietā – SPV 8.klase.
10.–12.klašu grupā (12 komandas) pārliecinoši uzvarēja SVĢ 12.d
klases komanda, 2.vietā – SVĢ 10.d
klase, 3.vietā – SPV 12.a klase, 4.vietā – SVĢ 12.a klase.
Ilze Ratniece

SABIEDRĪBA

SiguldasNovadaZiņas

Noskaidrots mazo
Aicina dalīties ar
atmiņām un fotogrāfijām vokālistu konkursa
„Siguldas novada
par Baltijas ceļu
Baltijas ceļa 25.jubilejas gadā Siguldas novada
bibliotēka un Siguldas pagasta Centra bibliotēka
uzsākusi dalību projektā „Baltijas ceļa stāsti”. Projekta mērķis ir apkopot ne vien dokumentētās liecības, bet arī tās, ko atmiņā glabā ikviens Baltijas ceļa
dalībnieks.
Siguldas novada iedzīvotāji, kuri savulaik iesaistījušies Baltijas ceļā un glabā spilgtas atmiņas par 25 gadus senajiem notikumiem, ir aicināti dalīties savās atmiņās, uzticot tās Siguldas novada bibliotēkas un Siguldas
pagasta Centra bibliotēkas darbiniecēm. Atmiņu uzklausīšanā tiks izmantota īpaši izveidota stāstu forma.
Siguldas novada bibliotēka aicina arī nodot glabāšanā
fotogrāfijas, kurās iemūžināta Baltijas ceļa norise. Fotogrāfijas tiks pavairotas un oriģināli atdoti īpašniekiem.
Atmiņu stāstus ar interesi uzklausīs un fotogrāfijas
līdz gada beigām pieņems Siguldas novada bibliotēkā,
Skolas ielā 3, kā arī Siguldas pagasta Centra bibliotēkā,
Zinātnes ielā 7B.
Ginta Spulle

Cālis 2014” uzvarētājs

5.aprīlī Siguldas novada Kultūras centrā
notika mazo vokālistu konkurss „Siguldas
novada Cālis 2014”. Konkursā piedalījās 21
dziedātājs.
Siguldas novada mazos dziedātājus vērtēja
žūrija, kuras sastāvā bija grupas „Dzelzs Vilks”
solists Juris Kaukulis, taustiņinstrumentālists
Kaspars Tobis, mūzikas pedagoģe un dziedātāja Inese Ērmane-Peiča. Savu simpātiju balvu
pasniedza arī Jura Kaukuļa atvase – Marts Kaukulis.
Titulu „Siguldas novada Cālis 2014” un 1.vietu
ieguva Lelde Krontāle (6 gadi; mūzikas pedagoģe Elīna Gruzniņa). 2.vietā – Marks Everts
Tumens (6 gadi), viņš ieguva arī Marta Kaukuļa
specbalvu. Šajā konkursā žūrija nolēma piešķirt
divas 3.vietas – Dārtai Neimanei (6 gadi) un Raianam Husainam Straumem (6 gadi).
Dace Pleša

2014.gada 25.aprīlis
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Gada notikums Latvijas
grāmatniecībā – Mollīna
grāmatas faksimilizdevums
Aprīļa sākumā Rīgā, Lielajā ģildē, grāmatu mākslas konkursa „Zelta ābele 2013”
noslēguma ceremonijā tika nosauktas Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas balvas
par labāko grāmatu noformējumu. Balvu „Gada notikums” ieguva Turaidas muzejrezervāta izdotais grāmatas „Rīgas pilsētas tipogrāfa Nikolausa Mollīna 1593.
gadā iespiestais Karaļa pilsētas Rīgas – Vidzemē – godātās rātes atjaunotais kāzu
un apģērbu nolikums” faksimilizdevums un tulkojums no agrās jaunaugšvācu valodas un zinātniskie komentāri.
Izdevums sastāv no divām daļām – faksimilizdevuma agrajā jaunaugšvācu valodā un
tā tulkojuma, zinātniskajiem komentāriem latviešu valodā 175 lapaspušu apjomā, ar
komentāru kopsavilkumiem vācu, angļu un krievu valodā.
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Burāne atzīmēja, ka šis faksimilizdevums ir
sasniegums ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas grāmatniecībā.
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija konkursu „Zelta ābele” rīko jau kopš 1993.gada.

Siguldā būs mobilais mamogrāfs
6. un 7.maijā pie tirdzniecības centra „Raibais suns” būs pieejams „Veselības
Centra 4” mobilais mamogrāfs.
Pierakstu var veikt pa tālruni 67142840 un 27866655. Sīkāka informācija
www.mamografija.lv.

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

Iespēja apgūt teātri, mākslu, mūziku un deju
No 2014./2015.mācību gada
Siguldas Mākslu skola „Baltais
Flīģelis” bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem piedāvās apgūt
dažādas izglītības programmas
mūzikā, mākslā, teātrī un dejā.
Nākamajā mācību gadā tiks piedāvāta jauna, astoņgadīga profesionālas ievirzes izglītības programma
„Mūzika un vizuāli plastiskā māksla”,
kurā vienlaikus varēs apgūt abus

mākslas virzienus profesionālā līmenī. Būs iespēja apgūt zīmēšanu,
gleznošanu, darbu materiālā, veidošanu, kompozīciju, dziedāšanu,
klavieru un kāda cita instrumenta
spēli, kolektīvo muzicēšanu, ritmiku,
solfedžo, kā arī mākslas izglītībā
līdz šim nebijušus integrētus kursus mūzikas un mākslas vēsturē un
audiovizuālajās mākslās. „Baltais
Flīģelis” ir viena no pirmajām sko-

lām Latvijā, kuras audzēkņi varēs
apgūt šāda veida programmu.
Mūzikā piedāvā profesionālās ievirzes izglītības programmu paralēli
vispārējās pamatizglītības apguvei
(mācību ilgums 6–8 gadi, uzņemšana no 7 līdz 12 gadu vecuma atkarībā no izvēlētās programmas). Iespējams apgūt taustiņinstrumentu un
dažādu instrumentu spēli: klavieres, akordeons, vijole, čells, ģitāra,

Mākslu skolā piedāvā plašu interešu izglītības
programmu klāstu
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” piedāvā daudzveidīgas, katra vēlmēm un vecumam
atbilstošas interešu izglītības programmas.
Mūzikā – „Mini studija mūzikā” 4–7 gadus veciem bērniem, „Orfa studija” no 3 gadu vecuma,
vokālā studija „Siguldiņa” 4–7 gadus veciem bērniem, mūzikas instrumentu spēles un dziedāšanas nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem.
Mākslā – „Mini studija mākslā” 4–7 gadus veciem bērniem, „Dizaina un mākslas studija” jauniešiem no 14 gadu vecuma un pieaugušajiem,
„Grima mākslas Make-up studija” jauniešiem no
14 gadu vecuma un pieaugušajiem, „Zīda apglez-

nošanas studija” jauniešiem no 14 gadu vecuma
un pieaugušajiem, „Multimediju mākslas studija”
(foto, video, datorgrafika, animācija) jauniešiem
un pieaugušajiem no 14 gadu vecuma.
Teātrī – „Teātra studija” 10–18 gadus veciem
jauniešiem.
Dejā – deju studija „Sidrabiņš” 1–7 gadus veciem bērniem; „Baleta studija” no 6 gadu vecuma.
„Vispusīgas attīstības studija”, kurā bērns apgūs mūziku, mākslu, deju un teātri no 6 gadu vecuma.
Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek
uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Aicina uz koncertiem maijā
No 29.aprīļa līdz 4.maijam Siguldā atkārtoti viesosies Dīpholcas reģiona (Landkreis
Diepholz) jauniešu simfoniskais orķestris, un tā
vizīte vainagosies ar Piekto Latvijas – Vācijas
Jauniešu orķestra akadēmijas noslēguma koncertu „Pēterītis un vilks ceļo pasaku pasaulē”
3.maijā plkst.16.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”. Ar lielu rūpību atlasītā mūzika no zināmām
un populārām kinofilmām un pasakām tieksies
atklāt mūzikas dzīvo un aizraujošo spēku, kā
arī stāstīs mums par mūzikas instrumentiem,
to raksturiem, kas tik ļoti līdzinās labajam un
ne tik labajam katrā no mums.
Koncertu krāšņāku darīs Mākslas nodaļas
audzēkņu veidotās projekcijas.

Mākslu skolas pedagogi un skolēni aicina uz
Mātes dienai veltīto tradicionālo Zēnu koncertu 11.maijā plkst.12.00, kurā skanēs Mūzikas
nodaļas visdažādāko specialitāšu zēnu sirsnīgie
sveicieni māmiņām. „Baltā Flīģeļa” mākslas telpā varēs aplūkot pašu jaunāko mākslinieku darbus – māmiņu portretus.
26.maijā plkst.18.00 notiks Mūzikas nodaļas
2013./2014.mācību gada absolventu koncerts
vecākiem, kurā topošajiem absolventiem būs
lieliska iespēja muzicēt uz koncertzāles skatuves, gan arī vērtēt pārējo jauno mūziķu sniegumu. Visiem klātesošajiem – vecākiem un citiem
interesentiem – šī būs laba iespēja iepazīt visus
absolventus, klausoties viņu priekšnesumus.

flauta, klarnete, saksofons, trom- bu ilgums 3 gadi, uzņemšana no
pete, eifonijs, trombons, mežrags, 15 līdz 18 gadu vecumam).
Konsultācijas, kuru laikā varēs
tuba, sitamie instrumenti, kā arī
vokālā māksla.
izvēlēties atbilstošu programmu
Mākslā profesionālās ievirzes un saskaņot iestājpārbaudījuizglītības programmu „Vizuāli ma laiku, plānotas 2. un 3.jūnijā
plastiskā māksla” piedāvā apgūt no plkst.15.00 līdz 19.00, ieparalēli vispārējai pamatizglītī- priekš piesakoties pa tālruņiem
bai (mācību ilgums 7 gadi, uzņem- 67971578, 22005612.
šana no septiņu gadu vecuma).
Savukārt profesionālās ievirzes
Iestājpārbaudījums
visās
izglītības programmu „Teātra profesionālās ievirzes izglītīmāksla” iespējams apgūt paralēli bas programmās 4.jūnijā konvidējai vispārējai izglītībai (mācī- sultācijās sarunātajā laikā.

Iespēja redzēt Teātra nodaļas iestudējumus
5.maijā plkst.17.00 Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra nodaļas
jaunieši un pedagogi aicina uz tikšanos ar Viljamu Šekspīru viņa 450.jubilejas gadā! Ar izcilā dramaturga lugu
fragmentu iestudējumu „Laikiem pāri”
atklājām Bērnu un jauniešu teātra
festivālu „Laimes Lācis 2014”, un nu
to būs iespēja redzēt arī citiem. Satiksimies ar Romeo un Džuljetu, Helēnu
un Demetriju, Ofēliju un Hamletu, Katarinu un Petručio! Mīlestība, šaubas,
izmisums un naids ir dzīvojušas gan
Renesanses laikmetā, gan šodien, jo

tās taču ir jūtas, kuras pastāv laikiem
pāri.
Savukārt
sestdien,
24.maijā,
plkst.16.00 būs iespēja vērot I.Krustkalnes lugas „Efeja” iestudējumu Teātra
nodaļas audzēkņu izpildījumā. Tas būs
vecvecais stāsts par vienkāršo meiteni
Efeju un princi, kurš viņā saskata un
iemīl vienkāršību, sirsnību, godīgumu –
īpašības, kuru nav princesei Dadzei.
Taču karaliene tieši viņu ir izvēlējusies
par sava dēla nākamo sievu. Kādi šajā
pasakā būs mūsu varoņu likteņi, aicinām
uzzināt, noskatoties izrādi!

Starptautiskā dejas diena ir klāt!
Nāc un pavadi dienu kustībā, jo 27.aprīlī Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” tiks
atzīmēta Starptautiskā dejas diena. No plkst.12.00 līdz 17.00 tiks piedāvātas
stundu garas meistarklases, ko vadīs aizrautīgi pedagogi no Latvijas un ārzemēm. Tā būs iespēja izmēģināt nezināmo vai iegūt jaunu dvesmu jau pazīstamos
deju stilos.
Plānotais nodarbību saraksts:
plkst.12.00 afro-cubano – Ivans Salazars Camue (Kuba);
plkst.13.00 hip-hops – Madara Ante;
plkst.14.00 modernā deja ar perkusijām – Gunta Liepiņa un Aleksandrs Pļeskačs;
plkst.15.00 džeza deja – Gunda Ģēģere;
plkst.16.00 viduslaiku dejas – Guna Ezermale.
Plkst.18.00 visus dejas mīļotājus priecēs koncertprogramma ar krāšņiem pašmāju
dejotāju, kā arī meistarklašu vadītāju priekšnesumiem!
Sīkāka informācija pa tālruni 22021015.
Dalība Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pasākumos – bez maksas.
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PA S Ā K U M I

2014.gada 25.aprīlis

Laiks un vieta

1.maijā Turaidas
muzejrezervātā

Pasākums

KULTŪRA

Vasaras sezonas sākums. Spēle „Iepazīsti Turaidas pils 800
gadu vēsturi caur pils priekšmetu stāstiem!”.
Ieejas maksa – EUR 1,14–4,98 (Ls 0,80–3,50)
2.maijā plkst.18.00
Latvijas Radio kora (diriģents Sigvards Kļava) koncerts „Mīlas
koncertzālē „Baltais
valši”. Programmā: A.Maskats, Ē.Ešenvalds, P.Butāns, J.Ābols,
flīģelis”
J.Brāmss. Piedalās: Dace Kļava un Aldis Liepiņš (klavieres),
Kristaps Pētersons (kontrabass).
Ieejas maksa – EUR 10–12 (Ls 7,03–8,43)
Tautas balle ar atrakcijām, pārsteigumiem, godalgām dažādās
2.maijā plkst.21.00
Allažu pagasta Tautas nominācijās. Spēlēs grupa „Vēja radītie”! Pasākums pie
galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Galdiņu var rezervēt pa
namā
tālruni 26690301. Ieejas maksa – EUR 5 (Ls 3,51)
No 2. līdz 3.maijam
Stādu parāde
Siguldas Svētku
laukumā
Deju kolektīva „Vizbulīte” jubilejas koncerts „Dejas līkloči”.
3.maijā plkst.18.00
Siguldas novada
Ieejas maksa – EUR 3 (Ls 2,11),
Kultūras centrā
ID kartes īpašniekiem – EUR 2,50 (Ls 1,76)
3.maijā plkst.16.00
5. Latvijas – Vācijas Jauniešu orķestra akadēmijas noslēguma
koncertzālē „Baltais
koncerts „Pēterītis un vilks ceļo pasaku pasaulē”.
flīģelis”
Ieeja – bez maksas
Deju kolektīva „Vizbulīte” jubilejas koncerts „Dejas atspulgi”.
4.maijā plkst.14.00 un
Piedalās grupa „Dzelzs Vilks”. Ieejas maksa – EUR 5 (Ls 3,51),
18.00 Siguldas novada
Kultūras centrā
ID kartes īpašniekiem – EUR 4,50 (Ls 3,16)
5.maijā plkst.17.00
V.Šekspīra lugu fragmentu iestudējums „Laikiem pāri”.
koncertzālē „Baltais
Ieeja – bez maksas
flīģelis”
6.maijā plkst.14.30
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
Siguldas pagasta
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.
Kultūras namā
Ieeja – bez maksas
8.maijā plkst.17.00
Konkursa „Sev un saviem draugiem” fināls. Ieeja – bez maksas.
Siguldas pagasta
Vairāk informācijas interneta vietnē www.sigulda.lv
Kultūras namā
9.maijā plkst.16.00
Māmiņām veltītu koncertprogrammu „Blēņdziesmiņas” dāvās
Mores pagasta Tautas Mores pamatskolas ansamblis „Podziņas”. Ieeja – bez maksas
namā
10.maijā plkst.18.00
Maijas diena Turaidā.
Turaidas muzejrezervātā Ieejas maksa – EUR 1,14–2,85 (Ls 0,80–2)
„Tā dullā Strengas dēļ jeb Vasara ar zelta teļu”. Dokumentālā
10.maijā plkst.17.00
filma par aktieri Juri Strengu. Piedāvā starptautiskais filmu
Siguldas novada
festivāls „2Annas”.
Kultūras centra
Plkst.18.00 kinocienītājus aicinām iepazīties ar jaunākajām un
kinozālē
atzītākajām Eiropas īsfilmām. Ieejas maksa – EUR 2 (Ls 1,41),
ID kartes īpašniekiem – EUR 1,50 (Ls 1,05)
11.maijā plkst.12.00
Zēnu koncerts un izstāde, kas veltīta Mātes dienai.
koncertzālē „Baltais
Ieeja – bez maksas
flīģelis”
11.maijā plkst.18.00
Sergeja Jēgera koncerts „Visskaistākās melodijas”.
koncertzālē „Baltais
Programmā: K.V.Gluka, G.F.Hendeļa, Dž.Pučini, R.Kalsona un
flīģelis”
Z.Liepiņa mūzika. Ieejas maksa – EUR 10–12 (Ls 7,03–8,43)
16.maijā plkst.18.00
Mākslinieces Solveigas Vasiļjevas darbu izstādes „Kāds vēro
Siguldas novada
vīrusus. Mutācijas” atklāšana. Ieeja – bez maksas
Kultūras centrā
17.maijā plkst.14.00
Kristīne un Kristaps Sudmaļi un Silvija Ozola aicina uz
Allažu ev. lut. baznīcā koncertu ciklā „Pavasara dziesma”. Ieeja – bez maksas
17.maijā no plkst.18.00 Muzeju nakts pasākumi. Ieeja – bez maksas
līdz 24.00 Mores kauju
muzejā
17.maijā no plkst.19.00 Muzeju nakts Turaidā (devīze „Sarkanā krāsa – dzintars”).
līdz 1.00 Turaidas
Ieeja – bez maksas
muzejrezervātā
18.maijā plkst.17.00
Mākslu skolas absolventu pūtēju orķestra koncerts. Diriģents
koncertzālē „Baltais
Andris Muižnieks. Ieeja – bez maksas
flīģelis”
23.maijā plkst.18.00
Baldones mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
Mores pagasta Tautas Ieeja – bez maksas
namā
23.maijā plkst.18.00
Aivara Lapiņa fotoizstādes „Daba. Cilvēks. Mijiedarbība”
Siguldas pagasta
atklāšana. Ieeja – bez maksas
Kultūras namā
24.maijā plkst.16.00
I.Krustkalnes lugas „Efeja” iestudējums. Ieeja – bez maksas
koncertzālē „Baltais
flīģelis”
24.maijā plkst.16.00
Senioru dāmu deju kopu koncerts „Mēs tikāmies dejā”.
Siguldas 1.pamatskolas Piedalās: Siguldas novada senioru deju kopas, 10 gadu
zālē
jubilejas gaviļnieces „Preilene” un „Sniegaroze”, kā arī Mores
senioru deju kopa „Dāmītes”, Vaidavas „Feja”, Rīgas senioru
deju kopas „Aspazija” un „Saule”, Carnikavas „Gaujmalietes”,
Saulkrastu „Draiskais solis”, Ogres „Astras”, Ikšķiles „Vijas”
un citi vieskolektīvi. Ieeja – bez maksas
25.maijā plkst.14.00
Allažu pagasta Tautas nama vidējās paaudzes tautas deju
Allažu pagasta Tautas kolektīva „Ķimelītis” un jauniešu tautas deju kolektīva
namā
„Ķimenīte” pavasara koncerts „Ritums” (vadītāja Aelita
Ziemele, koncertmeistare Inguna Kalviša). Viņiem palīdzēs
Allažu pamatskolas dejotāji un Allažu pagasta Tautas nama
sieviešu vokālais ansamblis „Liepavots”. Ieejas maksa – EUR 2
(Ls 1,41), bērniem un pensionāriem – EUR 1 (Ls 0,70)
Koncertcikls „Patiešām maziņiem” – „Īkstīte”. Bērniem labi
25.maijā plkst.18.00
pazīstamā H.K.Andersena pasaka „Īkstīte” klasiskās mūzikas
koncertzālē „Baltais
ietērpā, krāsainā un košā skatuves uzvedumā. Piedalās:
flīģelis”
Īkstīte – Agnese Egliņa (klavieres), Princis – Artūrs Cingujevs
(klavieres), Lauku pele – Ilona Meija (flauta), Krupis – Ingus
Tazāns (balss), Kurmis – Ints Dālderis (klarnete), dejas teātris
„Grande”. Ieejas maksa: pieaugušajiem – EUR 7 (Ls 4,92),
bērniem – EUR 4,50 (Ls 3,16), klēpī turamiem bērniem –
bez maksas
26.maijā plkst.18.00
Mākslu skolas absolventu koncerts vecākiem.
koncertzālē „Baltais
Ieeja – bez maksas
flīģelis”
29.maijā plkst.16.00
I.Krustkalnes lugas „Efeja” iestudējums.
koncertzālē „Baltais
Ieeja – bez maksas
flīģelis”
No 30.maija līdz
Siguldas Novada svētki
1.jūnijam Siguldas
novadā

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 27.maijā

Laiks un vieta
Līdz 9.maijam Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
Līdz 9.maijam Siguldas
pagasta Kultūras namā

SiguldasNovadaZiņas
IZSTĀDES

Pasākums
Grafiķa A.Stankēviča darbu izstāde

Pierīgas novadu izglītības iestāžu interešu izglītības
pulciņu un studiju vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
izstāde „Trejdeviņas saules lec”.
Izstāde apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas
Līdz 8.jūnijam kultūras un Stikla mākslas izstāde „Rotācija”. „Siguldas Tornis”
mākslas telpā „Siguldas
atvērts piektdienās, sestdienās un svētdienās no
Tornis”
plkst.12.00 līdz 17.00 vai iepriekš piezvanot pa tālruni
29218240 vai 29222099
No 2. līdz 9.maijam Allažu Latvijas Neatkarības diena. Materiālu izstāde
pagasta bibliotēkā
No 1. līdz 13.maijam
„Bērziņ, tavu kuplumiņu līdz pašai zemītei! Māmiņ, tavu
Siguldas pagasta Centra
labumiņu līdz mūžiņa galiņam.” Mātes dienai veltīta
bibliotēkā
tematiskā izstāde
No 2. līdz 30.maijam
Alvja Baduna pirmā fotoizstāde „Mana pasaule”
Allažu pagasta bibliotēkā
No 1. līdz 31.maijam
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde
Mākslu skolā „Baltais
„Formas mūzikā un mākslā”. Ieeja – bez maksas
Flīģelis”
No 5. līdz 30.maijam
Izstāde „Ievainotās dzīves dziednieks”. Rakstniekam
Siguldas novada
Jānim Klīdzējam – 100. Vairāk nekā 20 grāmatu autors,
bibliotēkā
kura populārākā romāna „Cilvēka bērns” Boņuku
režisora Jāņa Streiča filmā iemīlējusi visa Latvija
No 5. līdz 30.maijam
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
Siguldas novada
„Pāri visam – mātes mīlestība”
bibliotēkā
No 6. līdz 20.maijam Mores Izstāde „Dzīvē notiek daudz kas vairāk, nekā fantāzija spēj
pagasta bibliotēkā
tvert...”. Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 100
No 7. līdz 20.maijam Bērnu „Mana balta māmuliņa”. Mātes dienai veltītajā izstādē
literatūras nodaļā
aplūkojami Bērnu literatūras nodaļā pieejamie dažādu
autoru veltījumi mātei
No 8. līdz 30.maijam
Ingrīdas Preisas mākslas darbu izstāde. Apskatāma:
Jūdažu Sabiedriskajā centrā pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no
plkst.9.00 līdz 17.00. Ieeja – bez maksas
No 10. līdz 30.maijam
Gleznotājas Ilzes Neilandes darbu izstāde.
Mākslu skolā „Baltais
Ieeja – bez maksas
Flīģelis”
No 12. līdz 16.maijam
Mārai Cielēnai jubileja. Autores grāmatu lasīšanas
Allažu pagasta bibliotēkā pasākumi
No 13. līdz 25.maijam
Franču rakstniekam Onorē de Balzakam – 215. „Grāmata
spēj dzīvot tikai tad, ja tās gars tiecas pretī nākotnei”
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā
No 14. līdz 30.maijam
Siguldas novada Jaunrades centra vizuāli plastisko darbu
Siguldas novada
izstāde (sezonas noslēguma izstāde)
bibliotēkā
No 15. līdz 30.maijam
„Kāpēc es esmu tik sarežģīts” – rakstniekam Viktoram
Bērnu literatūras nodaļā
Kalniņam jeb Vikam 75.jubilejā veltīta literārā izstāde
No 16.maija līdz 8.jūnijam
Mākslinieces Solveigas Vasiļjevas darbu izstāde „Kāds
Siguldas novada Kultūras
vēro vīrusus. Mutācijas”. Apskatāma darba dienās no
centrā
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00
un svētdienās no plkst.11.00 līdz 13.00. Ieeja – bez maksas
No 20. līdz 30.maijam
„Pie mums ir brīnumlabi” – rakstnieces, bērnu grāmatu
Bērnu literatūras nodaļā
autores Māras Cielēnas 60.jubilejai veltīta izstāde
No 23.maija līdz 15.jūnijam Aivara Lapiņa fotoizstāde „Daba. Cilvēks. Mijiedarbība”.
Siguldas pagasta Kultūras Apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
namā
sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas
No 25. līdz 31.maijam
Izstāde „Mazliet siltuma, mazliet smaržas” – dzejniecei,
Mores pagasta bibliotēkā
tulkotājai Mārai Cielēnai – 60
No 26. līdz 30.maijam
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 60
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā

Laiks un vieta
1.maijā plkst.11.00 Siguldā,
Serpentīna ceļa pakājē
3.maijā plkst.11.00 Sporta un
aktīvās atpūtas centrā
4.maijā plkst.12.00 Stīveros
3. un 4.maijā plkst.10.00
Siguldas pilsētas stadionā
6.maijā plkst.10.00 Siguldas
pilsētas stadionā
8.maijā plkst.18.00 Sporta un
aktīvās atpūtas centrā
10.maijā no plkst.10.00 līdz
18.00 „Reiņa trasē”
10. un 11.maijā plkst.10.00
Siguldas pilsētas stadionā
15. un 16.maijā plkst.15.00
Siguldas pilsētas stadionā
No 16. līdz 18.maijam plkst.9.00
Siguldas 1.pamatskolā
18.maijā plkst.12.00 „Stīveros”
22.maijā plkst.10.00 Siguldas
pilsētas stadionā
24.maijā plkst.12.00 Depo
laukumā
24. un 25.maijā plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolā
31.maijā plkst.12.00 Depo
stadionā

SPORTS

Pasākums

Skrējienu seriāls „Sigulda UP cup 2014” – Serpentīna
ceļa skrējiens. Reģistrācija no plkst.9.30
Starptautiskas sacensības „Sigulda Grand Prix 2014”
komandu sprintā rollerslēpošanā un skrituļošanā
Orientēšanās sacensības „Latvijas Gāzes kauss 2014”
Futbola sacensības zēniem „Sigulda Cup 2014”
Vieglatlētikas sacensības daudzcīņā „Draudzība”
Treniņskrējienu seriāls „Siguldas apļi 2014”, 2.posms
Latvijas Golfa diena
Futbola sacensības zēniem „Sigulda Cup 2014”
Vispārējās fiziskās sagatavotības sacensības
20.starptautiskais turnīrs badmintonā jauniešiem
Orientēšanās sacensības „A2 stafetes”, „Latvijas
stafešu kauss 2014”
Vieglatlētikas sacensības „Siguldas pavasaris”
Regbija sacensības
Sacensības badmintonā jaunākā vecuma bērniem
Sacensības un paraugdemonstrējumi amerikāņu
futbolā

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
aprīļa apaļo jubileju
gaviļniekus
95 gadi

Herta Baltā



90 gadi

Emma Ērģele
Frīda Grote
Lūcija Večere



85 gadi

Maiga Dubova
Ivans Fiļipovs
Marija Morozova
Zenta Skulte
Ausma Zālīte

80 gadi

Gita Baldone
Ausma Iesava
Tekla Kalviša
Paulis Smons
Aina Teilāne
Juris Vītols







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā martā
Reģistrēti 30 jaundzimušie – 13 meitenes un
17 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Amanda, Annija,
Estere, Emīlija, Everita,
Ada, Šarlote, Kate, Emma,
Agnese Nora,
Laima Delfīne, Elizabete,
Ketrīna, Rainers, Roberts,
Gatis, Toms, Dāvis,
Eduards, Renārs,
Raimonds, Andrejs,
Tomass Marčello, Gustavs,
Bruno, Rūdis, Edvards,
Jānis, Artūrs, Haralds.



Reģistrētas 12 laulības,
no tām baznīcās – divas.

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!

