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Siguldas novadā deklarētā iedzīvotāja
identiﬁkācijas karti saņēmis
desmittūkstošais novadnieks

Radošo industriju
pārstāvjus
aicina uz tikšanos
par Siguldas pils
kompleksa
attīstību

25.februārī Siguldas novada deklarētā iedzīvotāja identiﬁkācijas
karti (ID karti) saņēma jau desmittūkstošais Siguldas novada iedzīvotājs – Dzerkalu ģimene no Mores pagasta. Dzerkalu ģimenes mamma
Ilze februāra beigās devās pēc ID kartēm saviem trim dēliem – Ralfam,
Kasparam Andrejam un Robertam.

Piektdien, 1.martā plkst.15.00,
Siguldas novada Tūrisma informācijas centra telpās (Ausekļa ielā 6)
Siguldas radošās industrijas pārstāvji tiek aicināti uz tikšanos, lai
iepazīstinātu ar sevi, saviem panākumiem un diskutētu par veidiem,
kā Siguldas pils komplekss varētu
kļūt par vietu jaunu ideju ģenerēšanai.
Jau iepriekš ziņots, ka Siguldas
novada pašvaldība 2012.gada nogalē izsludināja konkursu, kura
mērķis bija noskaidrot Siguldas pils
kompleksa iespējamos attīstības
scenārijus, kuros iekļautas visas
Siguldas pils kompleksā esošās
ēkas, pazemes bunkurs, kā arī bijušā Tautas parka teritorija. Konkursā uzvarēja komanda, kuru veido
dizaina studijas „Rijada” vadītājs
un Latvijas Mākslas akadēmijas
pasniedzējs Rihards Funts, kā arī
Rīgas radošās industrijas biznesa
inkubatora „Creative Andrejsala”
pārstāve Liene Kuplā. Idejas autori
piedāvāja Siguldas pils kompleksu
izveidot par radošās industrijas satikšanās vietu un atbalsta punktu.
Tikšanās laikā Rihards Funts un
Liene Kuplā prezentēs savu redzējumu par Siguldas pils kompleksa
attīstīšanu. Tomēr vislielākā uzmanība tiks veltīta Siguldas radošās industrijas pārstāvjiem, lai apzinātu tās jomas, kas stabili
darbojas Siguldā, un tās, kuras nepieciešams atbalstīt, iespējams, ar
Siguldas pils kompleksa starpniecību.
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torti no „Elvi”;
dāvanu karti Ls 10 vērtībā no „A aptiekas”;
dāvanu karti Ls 10 vērtībā no „Janex – būve”;
dāvanu karti Ls 10 vērtībā no „Vaks Serviss”;
dāvanu karti Ls 10 vērtībā no „Siguldas minerālūdens”;
dāvanu karti Ls 10 vērtībā no veikala „Zapping”;
dāvanu karti Ls 10 vērtībā no viesnīcas „Sigulda” pirts un
baseina apmeklējumam trim personām;
dāvanu karti Ls 10 vērtībā no ﬁzioterapijas centra „Le Fizio”;
laikraksta „Siguldas Elpa” abonementu 10 mēnešiem;
10 nobraucienus „Kaķīškalna trasē” un karsto dzērienu
krodziņā „Kaķītis”;
pacēlāja karti 10 stundu vērtībā no „Reiņa trases”;
dāvanu karti Ls 25 vērtībā no tūrisma aģentūras
„Cruiselines” ceļojuma iegādei;
piedzīvojuma parka „Tarzāns” apmeklējumu trīs personām;
divas stundas bezmaksas slēpošanas un divas stundas bezmaksas inventāru nomai trīs personām no Olimpiskā centra
„Sigulda”;
skaistu velosipēda zvaniņu no „Veloribas”.

Kopš 2011.gada 30.maija ikviens
Siguldas novadā deklarētais iedzīvotājs Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā var saņemt Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
ar kuru iespējams saņemt dažādas
priekšrocības, apmeklējot kultūras
un sporta pasākumus, izmantot dažādus pašvaldības iestāžu pakalpojumus, savukārt, pateicoties novada

dzīvotāju identiﬁkācijas karšu projektā ir iesaistījušies vairāk nekā 70
novada uzņēmēji.
„Novadā deklarēto iedzīvotāju
identiﬁkācijas kartes ir lieliska
iespēja pašvaldībai pateikties
saviem novada iedzīvotājiem par
samaksātajiem nodokļiem un labs
veids, kā rosināt deklarēties tos,
kuri faktiski dzīvo šeit, bet nodok-

Nepilnu divu gada laikā Siguldas
novadā deklarēto iedzīvotāju ID kartes
ir saņēmušas gandrīz divas trešdaļas no
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar
novada identiﬁkācijas kartēm var
izdevīgāk iegādāties preces un pakalpojumus. Identiﬁkācijas karšu
programmas piedāvājums regulāri
tiek papildināts – nepilnu divu gadu
laikā Siguldas novadā deklarēto ie-

ļus maksā citai pašvaldībai. Radot
identiﬁkācijas karšu projektu, vēlējāmies palielināt sabiedrības izpratni par to, kur paliek deklarēto
iedzīvotāju samaksātie nodokļi,
kas veido ļoti lielu daļu no novada
budžeta, kuru mēs izlietojam, snie-

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Dzerkalu ģimenei pasniedza ID kartes un programmas sadarbības partneru sarūpētus pārsteigumus:

Dzerkalu ģimenes zēni – Ralfs, Kaspars Andrejs un Roberts – priecājas par ID kartes
piedāvāto plašo aktīvās atpūtas klāstu, kā arī par dāvanā saņemto torti.

dzot iedzīvotājiem nepieciešamos
pakalpojumus, uzlabojot novada
infrastruktūru, veicot remontdarbus izglītības un kultūras iestādēs,
nodrošinot sociālos pabalstus un
pakalpojumus, piedāvājot kvalitatīvu izglītību, bagātu kultūras un
sporta dzīvi, kā arī sakārtojot citas
sfēras. Ir likumsakarīgi, ka novada
pašvaldība, sadarbojoties ar uzņēmējiem, rada priekšrocības un atlaides deklarētajiem iedzīvotājiem
par to, ko viņi ir samaksājuši ar saviem nodokļiem,” par identiﬁkācijas karšu ieviešanu stāsta Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
2013.gada 25.februārī Siguldas
novadā deklarēto iedzīvotāju identiﬁkācijas karti saņēma 10 000 novadnieks, bet kopumā novadā deklarēti vairāk nekā 18 400 iedzīvotāji.
Līdz ar to nepilnu divu gada laikā
Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID kartes ir saņēmušas gandrīz
divas trešdaļas no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Identiﬁkācijas kartes izsniedz novadā deklarētiem iedzīvotājiem no
sešu gadu vecuma. Bez maksas tās
var saņemt jaunieši līdz 16 gadiem,
maznodrošinātie novada iedzīvotāji,

iedzīvotāji ar invaliditāti un pensionāri. Pārējiem kartes cena ir Ls 2,50.
Nozaudēšanas gadījumā kartes
īpašniekam jāiegādājas jauna karte
un atkārtoti jāmaksā izgatavošanas
maksa.
2012.gadā Siguldas novadā deklarētā iedzīvotāja ID karte visbiežāk
ir lietota, izmantojot bezmaksas
autobusus, degvielas uzpildi un iespēju bez maksas apmeklēt Livonijas ordeņa Siguldas pili.

Pievienojies
ID karšu dizaini Siguldas novada
pašvaldības
kolēģu pulkam

Patlaban Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, kurā
iespējams saņemt ID karti pāris
minūšu laikā, pieejami visi seši ID
karšu dizaini, uz kuriem attēloti Siguldas novada nozīmīgākie simboli:
•
Gaujas senieleja,
•
Turaidas muzejrezervāts,
•
Sigulda kā ziemas
galvaspilsēta,
•
Martins Dukurs,
•
Siguldas Opermūzikas
svētki,
•
Latvijas riteņbraucēju
Vienības brauciens.

Siguldas novada pašvaldība konkursa kārtībā aicina darbā:
• Siguldas novada Pašvaldības
policijas inspektorus/-es (divas
vakances);
• Siguldas novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vadītāju.
Ar plašākām konkursa prasībām
aicinām iepazīties interneta vietnē
www.sigulda.lv.
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A K T U A L I TĀT E S

SiguldasNovadaZiņas

Laurenču infrastruktūras attīstība
izglītībā, sportā un apkārtējā vidē

Patlaban notiek aktīvs darbs pie jaunās sākumskolas izveides Laurenčos, kur jau 1.septembrī skolas gaitas uzsāks bērni, kuri apgūs mācību programmu ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, mācoties
mūsdienīgā un inovatīvā vidē.
Blakus skolai turpinās Laurenču sporta un aktīvās atpūtas kompleksa izveide. Šajā teritorijā top arī aktīvā
tūrisma centra „Eži” būvētais 32 metrus augstais tornis, kuru projekta attīstītāji dēvē par Izaugsmes torni.
Plānots, ka šos objektus atklās 2013.gada rudenī.
Skolas rekonstrukcijai, infrastruktūras sakārtošanai un Laurenču sporta un aktīvās atpūtas kompleksa
izveidei Siguldas novada pašvaldība kopumā ieguldīs aptuveni divus miljonus latu. Laurenču aktīvās atpūtas
centra būvniecībā paredzēts ieguldīt 1,26 miljonus latu, no kuriem Eiropas Savienība un valsts budžets atmaksās aptuveni 570 tūkstošus latu. Kompleksa izveidē 2012.gadā ieguldīti jau 223 tūkstoši latu, bet 2013.
gadā plānots izlietot vēl aptuveni 1,04 miljonus latu. Laurenču sākumskolas remontos, kā arī Laurenču ielas
un gājēju/veloceliņa izbūvē pašvaldība plāno ieguldīt aptuveni 750 tūkstošus latu.

Unikāls sporta un
aktīvās atpūtas
komplekss
Siguldas novads jau izsenis veidojies
kā ziemas sporta centrs – to nodrošina
izdevīgs ģeogrāﬁskais novietojums,
sporta infrastruktūra, iedzīvotāju aktivitāte un pašvaldības mērķtiecīgs
darbs. Tas rosināja Siguldas novada
pašvaldību meklēt inovatīvus veidus,
kā papildināt ziemas aktīvās atpūtas
klāstu. Ideja par distanču slēpošanas
trasi ar saldēšanas iekārtu radās, izvērtējot aktīvās atpūtas piedāvājumu
Siguldas novadā, kā arī gūstot pieredzi Somijā, kur šobrīd atrodas tuvākā
šāda veida trase.
Laurenčos tiek veidota distanču slēpošanas trase, kurai seguma lielākā
daļa būs saldējama. Tas ļaus uzturēt
mākslīgā sniega segumu, un tādējādi
Siguldā slēpošanas sezonu varēs uzsākt ātrāk. Saldējamās iekārtas nodrošinās trases nepārtrauktu darbību mainīgos laika apstākļos ziemas sezonā.

Vairāk nekā kilometru garās distanču slēpošanas trases izveide, saskaņā ar projekta SVS ACTIVETOUR
mērķiem, nav vērsta uz tiešu peļņas
gūšanu. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma
projektu ﬁnansē aptuveni 540 000
latu apmērā, valsts budžeta dotācija projektam ir aptuveni 30 000 latu,
pārējos izdevumus sedz Siguldas novada Dome.
Plānots, ka distanču slēpošanas
trases apmeklējums Siguldas novada iedzīvotājiem būs bez maksas,
bet pārējiem būs jāmaksā laikā, kad
tiek darbinātas saldējošās iekārtas
un uzturēta sniega sega trasē. Siguldas novada pašvaldības uzdevums –
trasei nākotnē jāstrādā tā, lai nebūtu nepieciešamas papildu dotācijas
no pašvaldības budžeta, tādēļ papildu ienākumi plānoti no inventāra
nomas, servisa pakalpojumu, trases
izmantošanas, sacensību dalības
maksas un citiem ieņēmumiem no
uzņēmējdarbības.

Maijā norisināsies Veselības diena;
aicina ieteikt ārstus un speciālistus
Šī gada 26.maijā Siguldas novadā norisināsies jau trešā Siguldas novada
Veselības diena, kuras laikā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus,
piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju dažādās lekcijās.
Lai Veselības diena būtu izdevusies, aicinām novada iedzīvotājus līdz
8.martam iesūtīt savus ierosinājumus
par ārstiem – speciālistiem, kurus
Veselības dienas ietvaros jūs vēlētos
apmeklēt, uz e-pastu prese@sigulda.lv
vai iesniegt informāciju Siguldas novada pašvaldības administrācijās.

Siguldas novada pašvaldība, īstenojot Veselības dienas 2012.gadā,
saņēmusi neskaitāmas novadnieku
pateicības, tādēļ turpmāk pašvaldība
rīkos Veselības dienas divas reizes
gadā, dodot iespēju novadniekiem bez
maksas apmeklēt ārstus, speciālistus
un veikt veselības pārbaudes.

Mākslīgā seguma distanču slēpošanas trasi vasarā varēs izmantot skrituļošanai, nūjošanai un skriešanai, ko
nodrošinās koka mulčas seguma josla
gar asfaltēto daļu visā trases garumā.
Turpat netālu varēs arī orientēties īpašā orientēšanās poligonā, kā arī braukt
ar velosipēdu pa vairākām dažādas sarežģītības trasēm.

Austrumeiropā
augstākais kāpšanas
aktivitāšu tornis

Laurenču sporta un aktīvās atpūtas kompleksa teritorijā rudenī tiks
atklāts arī aktīvā tūrisma centra „Eži”
būvētais augstākais kāpšanas aktivitāšu tornis Austrumeiropā. 32 metrus
augstais tornis, kas būs ar unikālu
koka arhitektūru, piedāvās vairāk nekā
20 aktivitātes, gigantiskas šūpoles ar
septiņu metru brīvo kritienu un vairāk
nekā 150 metru garu nobraucienu. Torņa izmantošana paredzēta gan komandas veidošanas un izaugsmes apmāTāpat kā iepriekš, lai nodrošinātu,
ka iespēju par Siguldas novada pašvaldības budžeta ﬁnansējumu pieaicinātos speciālistus apmeklē novada
iedzīvotāji, piesakoties pie ārsta vai
apmeklējot kādu no Veselības dienas
piedāvājumiem, būs jāuzrāda Siguldas
novada iedzīvotāja ID karte vai izziņa
par deklarēto dzīvesvietu.
Siguldas novada pašvaldība līdz
8.martam aicina pieteikties arī sadarbības partnerus. Piedāvājumus lūdzam
sūtīt uz e-pastu prese@sigulda.lv.
Veselības dienu Siguldas novadā organizē Siguldas novada pašvaldība un
nodibinājums Pacientu ombuds, piesaistot sadarbības partnerus.

cību pasākumiem, gan individuālai un
kolektīvai aktīvai atpūtai.
Torņa veidotāji stāsta, ka torni
vienlaicīgi varēs lietot 12 kāpēji un tā
pievienotā vērtība būs unikālie dabas
skati uz Gaujas senieleju, kas būs kā
balva, sasniedzot torņa augstāko
punktu. Tornī būs arī skatu laukums.
Asāku izjūtu cienītājiem tiks piedāvāta
iespēja tornī pārnakšņot.
Torni apkalpos un aktivitāšu programmas vadīs īpaši apmācīti instruktori, kuri vienlaikus arī organizēs kāpēju
drošināšanu. Tornis būs kā kompakts
augsto virvju parks, kur daudzveidīgus
uzdevumus varēs pildīt, dalībniekiem
atrodoties alpīnisma sistēmās dažādos augstumos virs zemes. Taču tornis
nav jāuztver kā ekstrēmo izklaižu objekts, jo vieglākais maršruts uz torņa
skatu laukuma platformu būs gluži kā
kāpnes un neprasīs lielu ﬁzisku piepūli.
Objekta būvniecība un labiekārtošana aktīvā tūrisma centram „Eži” izmaksās aptuveni 60 000 latu.

Modernizē Laurenču
sākumskolas ēku
Lai 1.septembrī jaunās sākumskolas audzēkņi mācības varētu uzsākt
mājīgās un mūsdienīgās telpās, Siguldas novada pašvaldība ir uzsākusi
iepirkumu procedūru ēkas iekštelpu
sakārtošanai. Pašvaldība jau parakstījusi līgumu par skolas ēkas fasādes un
bēniņu siltināšanu.
Skolā sakārtos iekšējās inženierkomunikācijas – apkures, ūdensapgādes,

Pašvaldība iesaistās
akcijā „Uzslavē labu
servisu!”
Siguldas novada pašvaldība jau
otro gadu iesaistījusies akcijā „Uzslavē labu servisu!”, aicinot arī novada
iedzīvotājus un uzņēmējus novērtēt
labu servisu visās pašvaldības klientu apkalpošanas vietās. Akcija notiek
visā Latvijā, un tajā piedalās ne tikai
uzņēmēji, bet arī valsts un pašvaldību
iestādes.
Akcijas laikā no 1. līdz 31.martam
novada iedzīvotāji tiek aicināti uzsla-

kanalizācijas sistēmas un vājstrāvu
tīklus. Iekštelpām tiks veikts remonts,
savukārt dažas piedzīvos būtisku
renovāciju. Plašākie remontdarbi notiks ēkas 1.stāvā, kurā izbūvēs plašu
resursu centru – bibliotēku, lasītavu
ar piekļuvi datoriem, kā arī atpūtas
zonu. Telpas pielāgos specializētiem
kabinetiem – mākslai, dabaszinībām,
kā arī interešu izglītības realizēšanai.
1.stāvā atradīsies arī liela, gaiša un
plaša ēdnīca, tomēr pagaidām netiks
remontēts un iekārtots virtuves bloks,
jo ēdināšanas pakalpojumus bērniem
piedāvās kā ārpakalpojumu.
Pēc inženierkomunikāciju tīklu sakārtošanas visas skolas ēkā remontu
piedzīvos arī otrais stāvs, kurā atradīsies mācību klašu telpas.

Sakārtota,
labiekārtota un droša
infrastruktūra
Laurenču attīstība izglītības un
sporta jomā Siguldas novada pašvaldībai likusi domāt arī par kvalitatīvas,
sakārtotas un drošas infrastruktūras
darbiem. Līdzko atļaus laikapstākļi,
Laurenčos sāksies būvniecības darbi,
lai turpinātu veloceliņa un izgaismotas
gājēju ietves izbūvi no Kaķīškalna līdz
sākumskolai. Plānots veikt arī Laurenču ielas renovāciju, lai uzlabotu satiksmes plūsmu un radītu bērniem drošu
ceļu uz skolu.
Informācijai par minēto projektu attīstību sekojiet pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv.
vēt Siguldas novada pašvaldības darbu vairākos veidos:
• portālā www.uzslave.lv, ierakstot
pozitīvo atsauksmi uzslavu formā;
• zvanot uz informatīvo tālruni 1188;
• pašvaldības klientu apkalpošanas
vietās, aizpildot anketu un atstājot to aptaujas kastēs.
Akcija „Uzslavē labu servisu!” ir
efektīvs veids, kā pašvaldība var izvērtēt jau paveikto klientu apkalpošanas
jomā, sadzirdēt iedzīvotāju un akcijas
organizatoru vērtējumus un ierosinājumus, lai pilnveidotu Siguldas novada
iedzīvotājiem sniegto klientu apkalpošanas kvalitāti.

Pašvaldība sumina 2012.gada otrajā
Strauji augošais jaundzimušo skaits
rosina pašvaldību būvēt jaunu bērnudārzu pusgadā dzimušos novadniekus
Siguldas novada pašvaldība uzsākusi iepirkuma procedūru jauna bērnudārza būvniecībai un projektēšanai. Jaunais pašvaldības bērnudārzs
atradīsies Skolas ielā 5 un nodrošinās vietas vairāk nekā 140 mazuļiem,
kā arī radīs 20 jaunas darbavietas.
Lai piesaistītu ﬁnansējumu jauna
bērnudārza būvniecībai, Siguldas novada pašvaldība sagatavoja projekta
ideju un saņēma apstiprinājumu iespējai pretendēt uz Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (ERAF) un valsts bu-

džeta ﬁnansējumu aktivitātei „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros”, kas nosaka, ka ﬁnansējumu varēs saņemt
pašvaldības, kuru teritorijā ir vērojams

visaugstākais rindā uz pirmsskolas
izglītības iestādēm esošo bērnu īpatsvars. ERAF ﬁnansējums paredzēts
85% apmērā no ēkas būvniecības izmaksām.
Būvējot jauno bērnudārzu, tiks izmantots bērnudārza „Ieviņa” tehniskais projekts, kas sekmēs ātrāku bērnudārza būvniecību. Plānots, ka jauno
bērnudārzu atklās līdz 2014.gada sākumam.

Janvāra beigās Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveica 2012.gada otrajā
pusgadā dzimušos novadniekus un viņu ģimenes. Mazie novadnieki kā dāvinājumu no pašvaldības saņēma īpaši veidotas monētas, kurās iegravēts
novada ģerbonis, dzimšanas gads un šajā gadā rekonstruētās Livonijas ordeņa Siguldas pils kontūra. Šis bija jau otrais novada jaundzimušo sveikšanas pasākums – 108 mazuļi, kas bija dzimuši 2012.gada pirmajā pusgadā,
tika sumināti jūlija nogalē. Kopumā 2012.gadā Siguldas novadā deklarēts
221 jaundzimušais.
Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, lai saņemtu jaundzimušo monētas, tiek aicinātas sazināties ar pašvaldības Sabiedrisko
attiecību un komunikācijas nodaļu pa tālruni 67970848.

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novads veiksmīgi
piesaista ES ﬁnansējumu
daudzdzīvokļu namu siltināšanai
Līdz 2013.gada 1.janvārim Rīgas reģionā, kurā ietilpst 30 pašvaldības, siltinātas 230 ēkas. Ar Eiropas Savienības līdzﬁnansējumu visvairāk – 67 ēkas –
siltinātas Rīgā. 39 ēkas siltinātas Limbažu novadā, bet 21 – Siguldas novadā.
Tādējādi Siguldas novads ir trešais veiksmīgākais novads no 30 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, kam izdevies piesaistīt Eiropas Savienības ﬁnansējumu siltināšanas projektiem.
„Nosiltinot daudzdzīvokļu namu,
ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas tiek pasargātas no nelabvēlīgo
laika apstākļu ietekmes un tiek nodrošināts optimāls mikroklimats ēkas
iekštelpās, kas ļauj ievērojami ietaupīt
siltumapgādes izmaksas, kā arī palielina ēkas ārējā izskata pievilcīgumu.
Siguldas novada iedzīvotāji – daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji – ir
aktīvi un zinoši Eiropas Savienības ﬁnansējuma piesaistē. Arī pašvaldība ir

gatava sniegt nepieciešamo atbalstu
projekta sagatavošanā, lai iedzīvotāji
varētu sakārtot savus daudzdzīvokļu
namus,” skaidro Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja
Inga Zālīte.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji
joprojām var pieteikties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās programmas „Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” ﬁnansējuma saņemšanai

AT T Ī S T Ī B A
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda,
lai paaugstinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti un nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu.
Aktivitātes ietvaros tiek segti līdz 50%
no kopējās mājas siltināšanai iztērētās summas. Vienas mājas siltināšanai
maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms plānots līdz 100 000 latu, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās
mājas kopējās platības kvadrātmetru.
Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību pieejama
www.liaa.gov.lv.
Siguldas novada pašvaldība turpinās
ieviest arī citus atbalsta veidus, kas
sniedz iespēju Siguldas novada daudzdzīvokļu namu īpašniekiem sakopt savus namus un teritorijas ap tiem. Jau
kopš pagājušā gada novadniekiem ir
pieejams atbalsts līdz pat 90% apmēram namu iekšpagalmu sakārtošanai,
kas dod iespēju daļu iedzīvotāju līdzekļu novirzīt namu siltināšanai.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadam
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2013.gadā pašvaldībām ir piešķirtas tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi
no 0,2 līdz 3% no kadastrālās vērtības, kā arī nekustamā īpašuma nodokļu
objektus, pieņemot saistošos noteikumus. Turklāt nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5% no kadastrālās vērtības, var noteikt tikai
gadījumos, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai.
2013.gada 23.janvāra pieņemtajos • ar nodokli netiek apliktas dzīvojamo
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz
nekustamā īpašuma nodokļa piemē- 25 m2;
rošanu Siguldas novadā” noteikts, • vidi degradējoša, sagruvusi vai cilka:
vēku drošību apdraudoša būve tiks
• 2013.gadā nekustamā īpašuma aplikta ar nekustamā īpašuma nonodokļa objektiem tiek piemērotas dokļa likmi 3% apmērā no būves vai
likumā „Par nekustamā īpašuma būvei piekritīgās zemes kadastrālās
nodokli” noteiktās likmes: 1,5% no vērtības;
kadastrālās vērtības – zemei, ēkām • ar nodokli tiks apliktas inženierbū(izņemot dzīvojamās mājas, dzīvok- ves – laukumi, kas tiek izmantoti kā
ļus), inženierbūvēm, 0,2-0,6% no transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.
kadastrālās vērtības – dzīvojamām
Pašvaldība maksāšanas paziņojumājām, dzīvokļiem, garāžām;
mu par nekustamā īpašuma nodokļa
• ņemot vērā, ka Siguldas novadā ir apmēru kārtējam taksācijas gadam
dažādas zemju kadastrālās vērtības nosūta nodokļu maksātājam līdz
atkarībā no to atrašanās vietas un 15.februārim. Gadījumos, ja nekustamā
izmantošanas veida un lielākai da- īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārļai (īpaši apbūves zemēm pilsētā) tējā taksācijas gada 15.februārim nav
nodokļu maksātāju nekustamā īpa- saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa
šuma nodoklis netiek aprēķināts no pienākums ir mēneša laikā par to inmaksimālās kadastrālās vērtības, formēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
arī 2013.gadā noteikts NĪN pieaugu- Gadījumos, ja nodokļa maksātājs nav
ma ierobežojums zemei 25% apmērā; deklarējis dzīvesvietu likumā noteik-

Allažos tiks izveidots
sporta laukums
Siguldas novada pašvaldība pagājušā gada vasarā saņēma Lauku
atbalsta dienesta atbalstu projektam
„Allažu ciema labiekārtošana” (Nr.1204-L32100-000003), kurš saņems
līdzﬁnansējumu no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA). Projekts tika
iesniegts Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta mērķis ir pilnveidot Allažu
pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadī-

šanas iespējas, izveidojot publiski pieejamu sporta laukumu Allažos. Sporta
laukuma izveide tiks uzsākta pavasarī. Projekts jāīsteno līdz 2013.gada
30.septembrim. Patlaban ir noslēdzies
iepirkums, kura rezultātā tika noskaidroti tehniskā projekta un būvniecības
darbu veicēji.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 70 422 lati, no kuriem 47 638,96 lati
jeb 67% būs ELFLA finansējums, bet
pārējos izdevumus – 22 783,04 latus
jeb 33% – segs Siguldas novada pašvaldība.

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

tajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu
administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī mēneša laikā nav informējis nodokļu administrāciju par to,
ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums
netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins
stājas spēkā kārtējā taksācijas gada
22.martā.
Nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi
gadā avansa veidā. Saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu
par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05% par
katru nokavēto dienu.
Lai iegūtu aktuālo informāciju par
nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu
www.epakalpojumi.lv, kā arī, reģistrējoties šajā portālā, ir iespējams
pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniskā veidā.
Kristīne Bērze

2013.gada 28.februāris

3

Siguldas autoosta un dzelzceļa
stacija atrodas vienā ēkā

No 17.februāra Siguldas autoosta atrodas jaunās telpās – dzelzceļa stacijas ēkā Ausekļa ielā 6. Tagad autobusu biļetes var iegādāties stacijas uzgaidāmās zāles autoostas biļešu kasēs, bet autobusi kursē no pieturvietām,
kas izbūvētas blakus dzelzceļa stacijas laukumam. Informācija par autoostas
darbu pieejama pa informatīvo tālruni 64107802.
Sakarā ar autoostas pārcelšanos
mainītas arī autobusu maršrutu sākuma un gala pieturvietas. Turpmāk visi
AS „CATA” maršruti kursēs no dzelzceļa
stacijas laukuma. Šīs izmaiņas attiecas
arī uz bezmaksas ID karšu maršrutu Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda, kā
arī skolēnu maršrutiem, kurus apkalpo
AS „CATA”: Sigulda – Nurmiži – Sigulda,
Sigulda – Saltavots – Pelītes – Sigulda,

Sigulda – Krimulda – Sigulda, Sigulda –
Ķipari – TV tornis – Sigulda, Sigulda –
Jūdaži (caur Medniekiem). Šie maršruti
pieturēs un aties no pieturvietas Nr.2.
Savukārt tie skolēnu maršruti, kurus
apkalpo Siguldas novada pašvaldības
autobuss, nemainīgi pieturēs stāvlaukumā pie viesnīcas „Sigulda”. Šie maršruti ir: More – Sigulda – More un Sigulda – Allaži – Sigulda.

Pašvaldības daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programmai pieteikušās
jau 100 ģimenes
Kopš janvārī uzsākta Siguldas novada pašvaldības atbalsta programma
novada daudzbērnu ģimenēm, programmai pieteikušās jau 100 ģimenes –
74 ģimenes, kurās ir trīs bērni, 20 ģimenes, kurās ir četri bērni, četras ģimenes
ar pieciem bērniem un divas ģimenes ar
septiņiem bērniem.
Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma paredz, ka novada ģimenes,
kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni, tai

skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, no 2013.gada janvāra var saņemt vairākas priekšrocības,
piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un atlaides novada izglītības
iestādēs, kuras īsteno profesionālās
ievirzes izglītības programmas.
Papildu informācija par Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu reģistrāciju ir
pieejama Siguldas novada Sociālajā
dienestā pa tālruni 67800966.

Projekts pašvaldības kapacitātes
stiprināšanai
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa informē, ka 2012.gada 11.maijā tika noslēgta vienošanās (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/
APIA/SIF/077/100) ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Siguldas
novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ﬁnanšu palīdzības
līdzﬁnansēto projektu īstenošanā”
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/077) īstenošanu. Projekta laikā tiek organizētas apmācības pašvaldības darbinie-

kiem, kas veicina efektīvu un
kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību dažādu ES ﬁnanšu instrumentu projektu
apgūšanā un ieviešanā. Patlaban notiek apmācības Juridiskās pārvaldes
un kultūras iestāžu darbiniekiem. Projekts tiek realizēts no 2012.gada 1.jūlija līdz šī gada 30.aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 21 520 lati, no kuriem
100% ﬁnansē ES ar Eiropas Sociālā
fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.

Mājražotājiem iespējas piedalīties tirdziņos
Siguldas novada pašvaldības Lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone informē, ka tirdzniecības centrs „Šokolāde” vēlas
sadarboties ar Siguldas novada un apkārtnes mājražotājiem un tirgoties gribētājiem, piedāvājot tirdzniecības centra telpas
tirdziņa organizēšanai. Pirmais tirdziņš „Lauku gardumi „Šokolādē”” notiks pirms Lieldienām – 30.martā. Aicinām līdz 20.martam pieteikties mājražotājus un citus tirgotājus, kas tirgo pašu ražoto produkciju, pie pašvaldības Lauku attīstības speciālistes I.Eriksones pa tālr.26341991, 67800955 vai e-pastu ineta.eriksone@sigulda.lv.

Izsludināts atklāts konkurss pasākumā
„Vietējās attīstības stratēģijas”
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
5.kārtu Lauku attīstības programmas
2007.–2013.gadam pasākuma „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 18.marta

ta formā, kas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un apliecināts
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā uz
e-pastu lad@lad.gov.lv.
līdz 18.aprīlim. 5.kārtā pieejamais pubInformācija pieejama pa tālruņiem
liskais ﬁnansējums ir 393 906,88 lati.
67970250 vai 26423616 vai e-pastu
Projektu iesniegumi jāiesniedz rrlab@inbox.lv. Plašāka informācija inRRLAB, Birzes ielā 4, Allažu pagastā, terneta vietnes www.sigulda.lv sadaļā
vai nosūtot elektroniska dokumen- „Attīstība – Lauku attīstība”.
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No 1.marta sāksies bērnu
uzņemšana Siguldas novada skolās
No 1.marta sāksies dokumentu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē
visās Siguldas novada skolās: Siguldas pilsētas vidusskolā, Siguldas 1.pamatskolā un Laurenču sākumskolā, kā arī Mores un Allažu pamatskolās.
Piesakot bērnu skolā, vecākiem līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.
Siguldas pilsētas vidusskolā plānots uzņemt trīs 1.klases, kurās
bērnu skaits klasē nepārsniegs 28,
arī Siguldas 1.pamatskolā plānots
uzņemt trīs 1.klases, ne vairāk kā
24 skolēnus klasē. Šajās skolās dokumentu pieņemšana notiek izglītības iestādēs.
Laurenču sākumskolā plānots
uzņemt divas 1.klases, kurās skolēnu skaits nepārsniegs 24 bērnus.
Dokumentus uzņemšanai Laurenču
sākumskolā jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā.
No 1.marta līdz 30.aprīlim Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvaldē tiks pieņemti arī vecāku iesniegumi bērnu reģistrācijai
Laurenču sākumskolas 2.–5.klasē.
Pēc iesniegumu apkopošanas līdz
15.maijam tiks pieņemts lēmums par
minēto klašu atvēršanu 2013./2014.
mācību gadā.

Šogad, reģistrējot bērnus uzņemšanai 1.klasē, nav noteikti nekādi
ierobežojumi attiecībā pret deklarētajām dzīvesvietām. Vienīgais ierobežojums ir katrai skolai noteiktais
atveramo klašu skaits – skolas ﬁziskā ietilpība. Priekšrocības uzņemšanā ir noteiktas bērniem, kuriem
attiecīgajā skolā jau mācās vecākie
brāļi vai māsas, tomēr šīs priekšrocības ir spēkā tikai līdz brīdim, kad
tiek nokomplektēts maksimālais
skolēnu skaits. Iesniegumu pieņemšana par bērnu uzņemšanu skolās
turpināsies līdz 1.septembrim.
Dokumentu iesniegšana uzņemšanai skolās notiek arī Allažu un
Mores pamatskolā.
Plašāka informācija par skolēnu
uzņemšanu novada izglītības iestādēs, kā arī informācija par citiem izglītības jautājumiem pieejama pašvaldības Izglītības pārvaldē pa
tālruni 67970914 vai Skolas ielā 3.

Uzsākta biļešu tirdzniecība uz
Siguldas Opermūzikas svētkiem
No 2. līdz 4.augustam Siguldā
norisināsies XXI Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki ar
vadošiem pasaules solistiem.
Opermūzikas svētki tiks atklāti
piektdien, 2.augustā plkst.19.00,
kad Siguldas Jaunajā pilī Svētku
uvertīru spēlēs viena no spilgtākajām personībām Latvijas kamermūzikas pasaulē – pianiste Agnese
Egliņa. Biļešu cena – Ls 5. ID karšu īpašniekiem – Ls 3.
Sestdien, 3.augustā plkst.15.00,
ģimenes tiks aicinātas uz Rīgas
Latviešu biedrības bērnu vokālās
studijas „Knīpas un Knauķi” koncertuzvedumu „Mūsu mammai un
tētim” Siguldas pilsdrupu estrādē,
kas radīs gaišu un sirsnīgu noskaņu.
Biļešu cena – Ls 3. ID karšu īpašniekiem, biļeti iegādājoties iepriekš, – Ls 2.
Sestdien, 3.augustā plkst.21.00,
opermīļiem tiks piedāvāts Džuzepes Verdi operas „Otello” oriģināliestudējums. Svētku organizators
Dainis Kalns ir parūpējies, lai trīs

Atvērto durvju diena Mores pamatskolā

1.martā Mores pamatskolas kolektīvs aicina vecākus un bērnus uz atvērto durvju dienu. Atvērto durvju
dienā no plkst.8.30 interesenti var apmeklēt lekciju par veselīgu uzturu; no plkst.10.15 atklātās mācību
priekšmetu stundas; plkst.14.00 pusdienas (maksa Ls 0,80, pieteikšanās līdz 28.februārim); plkst.14.30
skolēnu darbu izstādes „Krāsu prieks” atklāšana skolas ēkā Siguldas ielā 15; no plkst.15.00 individuālas
tikšanās ar Mores pamatskolas pedagogiem. Nokļūšanai skolā aicinām izmantot skolēnu autobusu!

MĀKSLU SKOLA „BALTAIS FLĪĢELIS”
Koncerts sievietēm
„Tev vienīgajai!”

SiguldasNovadaZiņas

Jauniešu teātra festivāls
„Laimes lācis”

Siguldas Mākslu skolai „Baltais Flīģelis” ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku orķestriem. Orķestru mūziķi jau
ceturto gadu viesosies sievietēm nozīmīgajā datumā – 8.martā, lai dažādu kameransambļu sastāvā
sniegtu koncertdāvanu sievietēm. Protams, tas
neizslēdz iespēju koncertu apmeklēt arī vīriešiem!
Ieeja koncertā ir bez maksas.

Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” aicina
svinēt Starptautisko Teātra dienu.
Starptautiskās Teātra dienas ietvaros 27. un
28.martā no plkst.10.00 līdz pat vakaram notiks
festivāls „Laimes lācis”, kura dalībnieki būs Latvijas bērnu un jauniešu teātru, studiju un pulciņu dalībnieki – vairāk nekā 20 kolektīvi no visas Latvijas.
Festivāla skatītājiem būs iespēja skatīties iestudējumus, kuri iestudēti Liepājā, Talsos, Ogrē,
Jelgavā, Rīgā, kā arī Daugavpils, Madonas un
Smiltenes novados. Programmā būs literāri uzvedumi, kustību izrādes, leļļu teātra uzvedums, ma21.martā plkst.16.00 Siguldas Mākslu skolā rionešu teātris un dramatiskā teātra iestudējumi.
„Baltais Flīģelis” notiks pedagogu koncerts un izMākslu skolas Teātra studija 27.martā izrāžu
stāde „Ceļojums”. Skolas foajē būs apskatāma parādi sāks ar P.Putniņa izrādes „Gaidīšanas svētMākslas nodaļas pedagogu radošo darbu izstāde, ki” 1.cēlienu (pilnu izrādi varēs noskatīties Sigulsavukārt koncertā Mūzikas nodaļas pedagogi das Novada svētkos).
sniegs priekšnesumus, lai iepriecinātu savus auAicinām uz izrādēm visus Siguldas novada teātdzēkņus, viņu vecākus un visus Siguldas novada ra mīļus un cienītājus!
Ārija Liepiņa-Stūrniece
klausītājus. Ieeja koncertā ir bez maksas.

Pedagogu koncerts un
izstāde „Ceļojums”

Latvijas saksofonu ansambļu konkurss „Sigulda skan”
22.martā no plkst.12.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” norisināsies Latvijas saksofonu ansambļu konkurss „Sigulda skan”, kurā piedalīsies labākie jauniešu (vecumā līdz 18 gadiem) saksofonu ansambļi no
visas Latvijas.
Šobrīd Latvijā netiek rīkoti konkursi saksofonu ansambļiem, tāpēc Siguldas Mākslu skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas pedagogi sadarbībā ar Mākslas nodaļas pedagogiem rīko konkursu „Sigulda skan”, lai interesentiem būtu unikāla iespēja dzirdēt labākos jauniešu saksofonu ansambļus no visas Latvijas. Konkursu atbalsta Siguldas novada pašvaldība.
Konkursa noslēgumu vainagos saksofonu kvarteta „N[ex]t move” uzstāšanās, kas būs lieliska iespēja
siguldiešiem pirmo reizi redzēt šobrīd Latvijā populārāko un atraktīvāko dāmu saksofonu kvartetu, kura
dalībnieces ne vien lieliski pārvalda instrumenta spēli, bet prot arī dejot un komunicēt ar skatītājiem.
Ieeja konkursā un uz „N[ex]t move” koncertu plkst.17.00 – bez maksas.
Elmārs Rudzītis

galveno lomu atveidotāju vidū būtu
izcila pasaules operas solistu buķete – pasaulē vislabākais Otello
lomas atveidotājs, latviešu tenors
Aleksandrs Antoņenko, Dezdemones lomā – uz visām pasaules
skatuvēm iemīļotā Norma Fantīni
(Itālija), savukārt nepārspējamais
baritons Vitorio Vitelli (Itālija) iejutīsies Jago lomā. Operas uzvedumu
speciāli Siguldas pilsdrupu estrādei
iestudē režisors Edmunds Freibergs.
Pie diriģenta pults – Aleksandrs Viļumanis. Biļešu cenas – Ls 12-40.
Programmā paredzēts arī garīgās
mūzikas koncerts Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 4.augustā
plkst.13.00.
Svētku noslēgumā, 4.augustā
plkst.17.00, klausītāji varēs baudīt
vērienīgu Galā koncertu, kurā uzstāsies Latvijas veiksmes stāsts –
operdīva Maija Kovaļevska, Krišjānis Norvelis (Latvija), Badri
Maisuradze (Gruzija), Vitorio Vitelli
(Itālija), Norma Fantīni (Itālija), kā
arī iepriekšējo gadu Siguldas Oper-

mūzikas svētku skatītāju simpātija
Klementīne Mergaine (Francija).
Izpildītāju vidū būs festivāla orķestris un koris, kā arī Rīgas Doma
skolas zēnu koris. Koncertu diriģēs
Vīnes profesors Vladimirs Kiradžijevs, kurš ir lielisks meistars programmu sastādīšanā. Šajā koncertā
skatītājus priecēs skaistākie dueti
no Dž.Verdi operām „Dons Karloss”
un „Trubadūrs”, kā arī citas skatītāju iemīļotas ārijas un kvarteti. Šī
gada Galā koncerta kulminācija –
ārija no operas „Makbets” Vitorio
Vitelli interpretācijā. Biļešu cenas –
Ls 12-40.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas
svētku pasākumiem iespējams iegādāties „Biļešu Paradīzes” kasēs
visā Latvijā un Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē (Pils iela 10,
tālr.67970814).
No 1.marta Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centrā būs iespēja iegādāties biļetes ar
atlaidēm.

Piedalies projektā „Tautastērps pašu rokām”
2013.gada garumā notiks projekta „Tautastērps pašu rokām” praktiskās un teorētiskās nodarbības, kurās aicināti piedalīties visi novada iedzīvotāji, apgūstot dažādas prasmes tautas
tērpu izgatavošanā. Projektā plānotās nodarbības notiks vienu reizi mēnesī – sestdienā, visa
2013.gada garumā. Projekta dalībnieku līdzmaksājums vienai nodarbībai ir Ls 1, kā arī būs
jāsedz materiālu izmaksas (lina audums krekliem, paraudziņiem, diegi, adatas utt.). Plašāka
informācija par plānotajām aktivitātēm pie Sandras Kančas pa tālruni 29179952.

Izdomā nosaukumu radošai
darbnīcai un labdarības centram!
Kopš februāra Raiņa ielā 2, Siguldā, ir atvērta biedrības „Cerību spārni” radošā darbnīca un labdarības centrs, kurā var apgūt dažādas rokdarbu prasmes, kā arī iegādāties
jaukas dāvanas sev vai saviem mīļajiem. Šajā centrā varēs apgūt dāvanu un apsveikumu
kartiņu izgatavošanas, telpu dekorēšanas, kā arī dāvanu saiņošanas prasmes, lai dāvanas saviem mīļajiem varētu radīt un iesaiņot paši savām rokām. Radošās darbnīcas
piedāvās arī iespēju apgūt šūšanas un apģērbu labošanas praktiskās iemaņas.
Labdarības centrs apvienojis vairākas savai meitiņai. Alise apgūst šūšanas prasmes,
nevalstiskās organizācijas Siguldas novadā, tāpēc ar lielāko prieku pieņēma šo izaicinājukas piedalās rokdarbu klāsta papildināšanā. mu,” stāsta Diāna, piebilstot, ka ikviens, kurš
Būtiski, ka šajā centrā dāvaniņas izgatavo vēlas, var nākt un maskas izgatavot kopā ar
arī biedrības „Cerību spārni” biedri – gan ve- centra darbiniecēm vai arī pasūtīt un vēlāk
cāki, gan bērni.
saņemt gatavu masku. Ienākumi no labdarīLai ikdienā radošās darbnīcas būtu aktī- bas tirdziņa ziedojumu veidā nonāk projekta
vas, biedrība atbilstoši gadalaikam vai tradī- „Cerību sēta” realizācijai.
Lai radošā darbnīca un labdarības centrs
ciju svētkiem sagādā atbilstošus dekorus, izejmateriālus, kā arī citus nieciņus, no kuriem varētu pilnvērtīgi strādāt, Sarma Holcmane
uzdāvinājusi overloku, galdus ziedojis Intars
veidot dažādus rokdarbus.
„Mūsu moto ir „Nekad nesaki NĒ!”, jo ide- Apaļka. „Ja arī jums ir kāda lieta vai radoši
jas par centra attīstību un piedāvātiem pa- materiāli, kurus izmantot veco lietu atdzīvikalpojumiem mums ir. Tāpat arī rokdarbu nāšanā vai jaunu lietu tapšanā, aicinām nest
izgatavošana – jāļauj fantāzijai brīvu vaļu uz centru un ziedot radošajai darbnīcai,” aiciun viss izdosies,” par centrā pieejamiem pa- na brīvprātīgās.
kalpojumiem stāsta brīvprātīgā darbiniece
Tuvojoties vasarīgākam laikam, centra darDiāna, kura piebilst, ka drīzumā centrā plā- biniecēm ir plāni, kā labdarības centra darbību
nots piedāvāt bērnu dzimšanas dienu svinību paplašināt un iesaistīt plašāku interešu loku.
organizēšanu ar ponija izjādi, kā arī rīkot te- „Mēs aicinām piedalīties konkursā – izdomāt
matiskās darbnīcas gadskārtu svētkos cen- centriņam skanīgu un kodolīgu nosaukumu.
Variantus līdz 15.martam lūdzam iesūtīt uz
tra pagalmiņā.
Labdarības centrā strādā trīs brīvprātī- e-pastu ceribu_sparni@inbox.lv vai iemest
gās – Diāna, Alise un Inese. Viņas ir gatavas konkursa kastītē labdarības centrā Raiņa ielā 2,”
uzklausīt ikviena apmeklētāja vēlmes un ie- aicina centra brīvprātīgās darbinieces, kuras
saistīties to realizēšanā. „Jau otrajā dienā sola, ka uzvarētājam būšot arī dāvaniņa – dāsaņēmām lūgumu – palīdzēt izgatavot zaķa vanu karte Ls 10 vērtībā dāvanu iegādei labmasku, jo kāds tētis neesot to varējis atrast darības tirgotavā.

Z I E M A S F E S T I VĀ L S

SiguldasNovadaZiņas

Vairāk sporta.
2.03
3.03

Sacensības bērniem "Kūku mači"

10.00
11.00

„Siguldas kauss” kalnu slēpošanā

12.00

Starts - Pilsētas trase

„Siguldas kauss” distanču slēpošanā

Laurenču trase

Banku un finanšu institūciju sacensības ātrumšļūkšanā ar vučko

Bobsleja un kamaniņu trase

Konference T2 sports (Today - tomorrow sports Sigulda)

10.00

7.03 „Sporta dažādās izpausmes, iespējas un nākotne’’

8.03 Sadarbībā ar
„ Sports un tehnoloģijas„
Siguldas sporta objektu apmeklēšana un apskate . Bobsleja un kamaniņu trase,
Aerodium, Laurenču slēpošanas trase, Pilsētas trase, Kaķīškalns

7.03
9.03

Matiņa ezers

Pilsētas trase

Nūjošanas aktivitātes

10.00

6.03 - 7.03
7.03 - 8.03

Pilsētas trase

Zemledus makšķerēšana Reģistrācija no plkst. 8.00 Apbalvošana 15.00

10.00 - 14.00
15.00

Pilsētas trase Mazais kalns

„Siguldas kauss” snovbordā

Olimpiešu paraugstunda

Siguldas skolas

Olimpisko atribūtu, kostīmu, talismanu
un citu dokumentālo liecību izstāde

13.00

Siguldas novada
Kultūras centrs

Mākslas un kultūras telpa
„Siguldas Tornis”

09.00 - 12.00

Latvijas čempionāts bobslejā un kamaniņu sportā jauniešiem un junioriem
Bobsleja un kamaniņu trase

10.00 - 15.00

Ziemas festivāla pelde Reģistrācija no plkst. 10.00
Peldēšana bez laika kontroles notiks unikāla "S" burta formas āliņģī 12m garumā un 3m platumā.
Pēc peldes būs pieejama pirtiņa un "Rīgas Dzirnavnieka" sarūpēta silta putra.
Pirmo reizi Siguldas vēsturē sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas
dienestu būs iespēja redzēt paraugdemonstrējumus zemledus peldēšanā Matiņa ezers

"Čaiņika kauss" slēpošanā

16.00

Pilsētas trase

Vairāk izklaides.
2.03

11.00

Siguldas novada Kultūras centrs

4.03

5.03

18.00

Trio Pastorāle koncerts. Piedalās LNO soliste Inga Šļubovska (soprāns), Siguldas koncertzāle

19.00

Kinofilma „Sapņu komanda 1935”

12.00 un 18.00
19.00

„Baltais Flīģelis”

LNSO soliste Dita Krenberga (flauta), Ieva Oša (klavieres)

Siguldas novada Kultūras centra kino zāle

Kinofilma „Sapņu komanda 1935” Siguldas novada Kultūras centra kino zāle

Sportistu – Mūziķu koncertprogramma “Mirdzot Šķēpiem”

Piedalās: Ingus Pētersons, Mārtiņš Circenis, Lauris Reiniks, Andris Kivičs, Paula un Miks Dukuri,
Līna Mūze, Zintis Ekmanis. Vidzemes kamerorķestris. Diriģents Andris Veismanis

Siguldas koncertzāle
„Baltais Flīģelis”

6.03
7.03

13.00 un 18.00

Kinofilma „Sapņu komanda 1935” Siguldas novada Kultūras centra kino zāle

14.00 un 19.00

Kinofilma „Sapņu komanda 1935”

seansā 19.00 filma un tikšanās ar filmas galvenās lomas
atveidotāju Jāni Āmani.

8.03

14.00 un 19.00

Kinofilma „Sapņu komanda 1935” Siguldas novada Kultūras centra kino zāle

17.00

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestru kameransambļu
Siguldas
koncerts "Tev vienīgajai!"
koncertzāle „Baltais Flīģelis”

19.00

Ausekļa Limbažu teātra izrāde - Klēra Blūza "Sievietes, sievietes...“
kaislību un intrigu komēdija divās daļās. Režisore Inta Kalniņa

9.03

No

Siguldas novada Kultūras
centra kino zāle

12.00
12.00

Siguldas pagasta kultūras nams

Kustību un pārsteigumu performances

Pie Laimas pulksteņa

Ledus trašu zvaigznes un karaļi

Latvijas čempionāts Kamaniņu sportā , bobslejā. Muzikālie sveicieni, paraugbraucieni
skeletonā , nobraucieni ar pannām un lāpstām. Unikāla stafete ar kamaniņu sporta,
skeletona un bobsleja nobraucieniem. Sportistu sumināšana un autogrāfi.
Bērnu vizināšanās starta estakādē ar īstiem sporta bobiem
Bobsleja un kamaniņu trase

18.00

Ziemas karnevāls

Pasaules karnevālu tradīcijas sinerģijā ar latviešu maskošanās tradīcijām.
Masku parāde, dejas un jautrība

10.03

Viesnīcas
”Sigulda” laukums

Siguldas novada
Kultūras centrā
Nebijis skatījums uz mūzikas pamatvērtībām: skaņa, troksnis, melodija un ritms

20.00

Muzikālās apvienības „Elkupe” koncerts

15.00

Kinofilma „Sapņu komanda 1935”

Siguldas novada Kultūras centra kino zāle

Vairāk mākslas.
Jura Abramenko fotoizstāde „Krēsla bez krēsla”

No 1.03
līdz 24.03

3.03
5.03

Siguldas pagasta
kultūras nams

30 stāsti par sievietes skaistumu, mīlestību un raksturu,
kas padara mūsu dzīvi krāsaināku un spilgtāku

Izstāde „Nu tik būs podi’’

Siguldas koncertzāles „Baltais Flīģelis” izstāžu telpa

17.00

Modernā baleta viencēlienu vakars
’’Māsa pasaule / Parīzes dziesmas“

15.00

Siguldas, Garkalnes, Ķekavas, Salaspils, Olaines un Carnikavas novadu izglītības iestāžu interešu
izglītības pulciņu un studiju vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa

Siguldas novada
Kultūras centrs

„Kur saulīte rotājās” darbu izstāde
18.00

Siguldas novada Kultūras centrs

Fotoizstāde „Sports un ģimene”. Tā atspoguļo ģimeniskās vērtības un to nozīmi sportiskajos

sasniegumos labāko Latvijas fotogrāfu bildēs, kuras uzņemtas Olimpisko spēļu laikā

Siguldas koncertzāles „Baltais Flīģelis” izstāžu telpa

6.03

15.00

Mākslas performance „Metāls. Uguns. Mūzika.”

18.00

Mākslinieka un skaņas virtuoza kopdarbs

Gaismas svētki – sniega gaismas skulptūras, radošās darbnīcas un izstāde Mākslu skola ”Baltais Flīģelis”
Visi tiek aicināti ierasties uz šo pasākumu tumšās saulesbrillēs!

7.03 - 9.03

Mākslu skola ”Baltais Flīģelis”

Jauno modes mākslinieku darbu izstāde ”Nu tik būs lēciens!”

Sportā lēciens bieži vien kalpo kā atspēriena punkts. Tāllēkšana ir olimpiska disciplīna. Šos lēcienus uzlabojam,
trenējam un uzstādām pasaules rekordus. Ikviens lēciens nenoliedzami ietekmē mūsu dzīves. Lecam uz priekšu,
uz augšu, uz leju, uz sāniem un vēl citos virzienos.
Kas ir atspēriena punkts tiem garīgajiem lēcieniem, kas bieži tik neiedomājami virza un izmaina mūsu dzīves?
Atbildes uz šiem jautājumiem meklēs Latvijas Mākslas akadēmijas
jaunie modes dizaineri un ietērps tās savās radītajās instalācijās.

Bobsleja un kamaniņu trase

5

Ziemas
nekad nevar
būt par daudz!
Iecienītākajā dabas un atpūtas vietā – Siguldā – norisināsies nu
jau trešais Ziemas festivāls, kura tēma – „Nu tik būs...”. Festivāla laikā līdzās profesionālām sporta sacensībām tiek piedāvāta māksla un kultūra, ziemīgi sportiskas aktivitātes un izklaides
iespējas.

ZIEMAS SPORTS

Radošā darbnīca, gatavojoties Ziemas karnevālam, „Radi masku”

2013.gada 28.februāris

Festivāla programmā iekļautas jau tradicionālās sacensības „Siguldas kauss
2013” kalnu slēpošanā, distanču slēpošanā un snovbordā. Līdztekus profesionālām sporta sacensībām notiks slēpošanas sacensības bērniem – „Kūku
mači”. Pirmoreiz festivāla sporta programmā notiks ziemas pelde un zemledus makšķerēšana Matiņa ezerā.
Peldēšana bez laika kontroles notiks
unikālā „S” burta formas āliņģī. Pirmo reizi Siguldas vēsturē notiks paraugdemonstrējums zemledus peldēšanā un paraugdemonstrējums
ledū ielūzuša cilvēka glābšanā.
Bobsleja un kamaniņu trasē notiks
Latvijas čempionāts bobslejā un
kamaniņu sportā jauniešiem un
junioriem.

MŪZIKA, MĀKSLA
Siguldas novada Kultūras centrs
aicina apmeklēt modernā baleta
viencēlienu vakaru „Māsa pasaule/
Parīzes dziesmas” Indras Reinholdes
horeogrāﬁjā. Savukārt 5.martā mūziķi
satiksies īpašā koncertprogrammā „Mirdzot šķēpiem” koncertzālē „Baltais Flīģelis”. Programmu bagātinās Vidzemes
kamerorķestris Andra Veismaņa vadībā
un deviņu olimpisko spēļu dalībnieks
Afanasijs Kuzmins.
6.martā pie Mākslu skolas notiks
„Gaismas svētki”, kuros pasākuma dalībnieki radīs sniega – gaismas skulptūras, piedalīsies radošās darbnīcās
un veidos izstādi, bet plkst.18.00 būs
svētku kulminācija – pārsteigums, kura
laikā metāla mākslinieks Igors Dobičins un skaņas virtuozs Kaspars Tobis
radīs unikālu gaismas un skaņas dialogu. Visi tiek aicināti ierasties uz šo
pasākumu tumšās saulesbrillēs.
Apjomīgais Ziemas festivāla pasākumu cikls izskanēs Siguldas novada
Kultūras centrā ar mūsdienu tautas
mūzikas apvienības „Elkupe” koncertu
„Uzaust”, kurā piedalīsies skaņu apvienība „TESA” un Imants Daksis. Pirms
koncerta Anša Epnera leģendārā dokumentālā ﬁlma „Lielvārdes josta”. Ieeja
bez maksas.

ZIEMAS PRIEKI
Festivāla laikā paredzētas vairākas radošas
darbošanās dažādām mērķgrupām. Jaunieši gādās par radošām izpausmēm pie Laimas
pulksteņa 9.martā, savukārt novada pensionāri
ceps piparkūkas kā cienastu festivāla viesiem.
Tiem, kuri vēlēsies sev darināt īpašu masku Ziemas karnevālam, 2.martā jādodas uz Siguldas
novada Kultūras centru uz masku darināšanas
darbnīcu. Idejas palīdzēs realizēt Rudīte Kaša
un Ieva Vanaga.
Aicinām visus iesaistīties tradicionālajā Sniega tēlniecības čempionātā un izveidot savu
sniega skulptūru. Sapresētās sniega kaudzes
būs izvietotas Šveices ielā pie Bobsleja un
kamaniņu trases, un 9.martā no plkst.11.00
līdz 13.00 būs iespēja veidot dažādas sniega
skulptūras. Sniega skulptūras veidos sniega
skulptūru dārzu svētku teritorijā. Pieteikšanās
pa tālruni 26112886 (Terēzija).
Galvenais Ziemas festivāla notikums – „Ledus trašu zvaigznes un karaļi” – visus pulcēs
9.martā plkst.12.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”. Dienas gaitā būs muzikāli sveicieni, paraugbraucieni skeletonā, nobraucieni
ar pannām un lāpstām, kā arī unikāla stafete
ar kamaniņu sporta, skeletona un bobsleja nobraucieniem. Aptuveni plkst.16.00 notiks sportistu sumināšana un autogrāfu stunda.
Ģimenēm ar bērniem tiks piedāvātas dažādas
ziemīgas atrakcijas, iespēja bērniem vizināties
starta estakādē ar īstiem sporta bobiem un piedalīties Sniega skulptūru čempionātā.
Pasākums bobsleja trasē noslēgsies ar maskām, līksmību, mūziku un dejām. Dienas izskaņā
pirmo reizi Siguldas novada iedzīvotāji un mūsu
viesi tiks aicināti ļauties brīnumainām pārvērtībām Ziemas festivāla karnevālā „Nu tik būs
krāsas!” – 9.martā no plkst.18.00 notiks karnevāla parāde no Siguldas dzelzceļa stacijas līdz
viesnīcas „Sigulda” laukumam, kurā pēc tam
uz lielās skatuves uzstāsies bungu ritma grupa
„Samba DeRiga”, salsas dejotāji – Ieva Kemlere,
Rolands Šteinbergs un draugi, „JVClub” dejotāji, notiks Ķīnas lauvu paraugdemonstrējumi,
uzstāsies folkloras kopa „Dandari” un līdz pat
plkst.21.00 visi varēs lustēties ritma un jautrības pilnā ballītē. Aicināti visi, kas vēlas svinēt
dzīvi ar krāšņām pārvērtībām!
Jolanta Borīte
Ziemas festivāla programma drukātā veidā
pieejama visos Siguldas novada kultūras
namos un Tūrisma informācijas centrā, kā arī
to iespējams izdrukāt no interneta vietnes
www.sigulda.lv.
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Piedalies Siguldas
novada sporta spēlēs!
23.martā Siguldas Sporta skolas telpās notiks sportisko aktivitāšu
diena. Uz šo pasākumu tiek aicināti lieli un mazi, sportiski un mazāk
sportiski, jo uzdevumi būs pa spēkam ikvienam.
Katram dalībniekam būs jāveic
vismaz astoņi dažāda veida uzdevumi, kas būs saistīti ar kustību,
domāšanu, attapību un precizitāti.
Dalībnieki tiks dalīti sešās vecuma
grupās: 4–6 gadi, 7–9 gadi, 10–13
gadi, 14–17 gadi, 18–30 gadi, kā arī
31 gads un vecāki. Atsevišķs vērtējums būs vecmāmiņām un vectētiņiem. Būs piepūšamā atrakcija, lielā
dambrete un iespēja spēlēt novusu.
Aicinu visus sagaidīt pavasari kopā
un būt aktīviem!
Siguldas novada sporta spēļu uzvarētāji jau notikušajās sacensībās:

• zole: 1.vieta Inese Mežaka un Guntars Indriksons, 2.vieta Andris Lapiņš,
3.vieta Normunds Kuzāks;
• novuss: 1.vieta Regīna Gusarova,
Raimonds Slišāns, 2.vieta Ilze Ratniece, Aleksejs Mironovs, 3.vieta Antra
Mozule, Imants Lācis;
• galda teniss: 1.vieta Erlands Bērkons, 2.vieta Uldis Sūna, 3.vieta Elmārs Peļņa;
• šautriņu mešana: 1.vieta Ilze Ratniece, Normunds Kuzāks, 2.vieta
Antra Mozule, Dzintars Knēža, 3.vieta
Agneta Žare, Raimonds Slišāns.
Karīna Putniņa

SPORTS

Signes un Olvina J.Romanova saņem
ﬁnansiālu atbalstu
panākumi
9.februārī risinājās kamanu suņu
sporta sacensības „„Royal Canin”
ziemas čempionāts 2013”, kas vienlaikus bija arī „Baltijas ziemas
kauss 2013”. Sacensībās tika noskaidrots veiklākā, ātrākā un nenogurdināmākā suņa un saimnieka
tandēms. Sacensībās sieviešu skijoringā Open klasē uzvarēja siguldiete, biedrības „Ķepasspiediens” pārstāve Signe Turauska ar ungāru
vižlu Olvinu Opālu Saldozo Sauli.
Viņi ieguva ziemas sezonas otro
Latvijas un Baltijas čempiona titulu.
Viņi ir arī divkārtēji drailenda jeb
bezsniega sezonas Latvijas čempioni.

Dambretistiem
Siguldas novadam deviņas medaļas veiksmīgs starts
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē

19.reizi Ērgļos risinājās Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiāde. Olimpiāde kopumā pulcēja 1125 skolu
vecuma jauniešus no 131 skolu
komandas, kas pārstāvēja 40 pašvaldības. Siguldas Valsts ģimnāzija
dalībai bija pieteikusi 20, Siguldas
pilsētas vidusskola 21 un Siguldas
1.pamatskola 16 sportistus.
76 medaļu komplektus sadalīja
septiņos sporta veidos – kamaniņu
sportā, distanču slēpošanā, kalnu
slēpošanā, biatlonā, hokejā, snovbordā un slidošanā. Sacensībām kamaniņu sportā bija pieteikušies 56
dalībnieki, un tās, kā ierasts, notika

Siguldā, taču to rezultāti netika iekļauti skolu kopvērtējumā.
Mājās Siguldas skolu komandas
atveda trīs pilnus medaļu komplektus. Skolu kopvērtējumā Siguldas pilsētas vidusskola ierindojās
6.vietā ar divām zelta, vienu sudraba un bronzas godalgu, Siguldas
Valsts ģimnāzija – 16.vietā ar vienu
zelta, divām sudraba un vienu
bronzas medaļu. Siguldas 1.pamatskolas komandai šoreiz viena
bronzas medaļa un kopvērtējumā
dalīta vieta pirmajā piecdesmitniekā.
Aivars Fridrihsons

Siguldas jaunie kamaniņu braucēji
labāko sešiniekā pasaulē
Februāra sākumā Vācijā, Oberhofas trasē, norisinājās Eiropas čempionāts kamaniņu sportā junioriem,
kas vienlaikus bija arī 4.Pasaules
kausa posms junioriem un jauniešiem 2012./2013.gada sezonā.
Junioru konkurencē šajās sacensībās startēja četri siguldieši – Ulla
Zirne, Artūrs Dārznieks, Kristens
Rozītis un Rihards Lozbers. Jauniešu konkurencē Pasaules kausa posmā piedalījās divi siguldieši – Ralfs
Bērziņš un Andis Andrejonoks.

Visveiksmīgāk startēja Ulla Zirne un divvietīgā ekipāža Bērziņš/
Andrejonoks. Ulla divu braucienu
summā izcīnīja 6.vietu gan Eiropas
čempionātā, gan Pasaules kausa
posmā, startējot 24 dalībniecēm,
kas junioru konkurencē ir Ullas
augstākais sasniegums karjerā.
Bērziņam/Andrejonokam Pasaules
kausa ieskaitē, neskatoties uz nelielo braukšanas pieredzi svešās
trasēs, arī 6.vieta jauniešu konkurencē.

Siguldiešu panākumi Latvijas
čempionātā badmintonā
Ar pārliecinošu Siguldas badmintona kluba/Siguldas Sporta skolas
spēlētāju pārākumu noslēdzies
piecdesmitais Latvijas čempionāts
badmintonā. Par valsts absolūto
čempionu, uzvarot visās trijās spēļu kategorijās, kļuva Kārlis Vidass.
Vienspēļu ﬁnālā viņš ar 2-0 (21-18,
21-17) pieveica kluba biedru Gunti
Lavrinoviču. Ceturtajā vietā ierindojās Artūrs Akmens. Apvienojoties
pārī, K.Vidass un G.Lavrinovičs pieveica visus pretiniekus un izcīnīja
zelta godalgas dubultspēlēs vīriešiem. Spēlē par trešo vietu Artūrs
Akmens kopā ar valmierieti Ojāru
Koziņecu pieveica jaunos Teodoru

Kerimovu un Kristapu Jāni Gulbi. Jauktajās dubultspēlēs ﬁnālā
tikās divi Siguldas pāri – Kārlis Vidass, Monika Radovska un Guntis
Lavrinovičs, Jekaterina Romanova.
Divos setos pārāki bija K.Vidass un
M.Radovska.
Sieviešu vienspēlēs Jekaterinai
Romanovai bronzas godalga. Viņa
spēlē par trešo vietu ar 2-0 (21-19,
21-19) pieveica kluba biedreni Moniku Radovsku. J.Romanovai un
M.Radovskai sudraba medaļas dubultspēlēs sievietēm, A.Švalbei
kopā ar rīdzinieci Inesi Preinbergu –
bronza.
Ainārs Gureckis
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9.februārī Siguldā notika Latvijas
Jauniešu čempionāta ﬁnālsacensības 64 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā. Sacensības risinājās gan
klasikā ar ilgo apdomas laiku, gan
ātrspēlē.
Lielisku sniegumu gan klasikā, gan ātrspēlē parādīja Siguldas
Sporta skolas audzēknis Vilnis Lembergs, abos turnīros izcīnot 1.vietu.
Klasikā 3.vieta Artūram Jeguram,
4.vieta Renardam Helfrehtam. Ātrspēlē starp šiem abiem puišiem
meistarīgāks izrādījās Renards – viņam 2.vieta, Artūram – 4.vieta. Vēl
abos turnīros ar mainīgām sekmēm
spēlēja siguldieši Toms Pacēvičs un
Rinalds Garkalns.
Vienīgajai Siguldas pārstāvei
meiteņu turnīrā Kristīnei Urtānei
labāk veicās ātrspēlē – 3.vieta, klasikā – 4.vieta.
Godalgoto vietu ieguvēji gan klasikā, gan ātrspēlē ieguva tiesības
pārstāvēt Latviju pasaules un Eiropas jauniešu čempionātos.

31.janvārī Latvijas Olimpiskajā
komitejā (LOK) tika nosaukti tie
jaunie sportisti, kuri ir kļuvuši par
LOK sadarbības partnera uzņēmuma „Procter&Gamble” programmas
stipendiātiem. Šie „Latvijas Olimpiskās vienības” jaunatnes sastāva
sportisti 2013.gadā saņems ﬁnansiālu atbalstu Ls 1150 apmērā.
Starp atbalstītajiem 10 jaunajiem
sportistiem ir arī Siguldas Sporta
skolas Badmintona nodaļas audzēkne Jekaterina Romanova.

Mūsējie otrie šahā
Pierīgas novadu sporta spēlēs šahā
Siguldas novada komanda izcīnīja 2.
vietu sešu komandu konkurencē. Siguldas komanda kopvērtējumā ieguva
13 punktus, un tikai puspunkts to šķīra
no pirmās vietas. Siguldu turnīrā pārstāvēja Sandra Harlinska, Ivars Jēkabsons, Uldis Deisons (jun.) un Visvaldis
Gercāns. Atsevišķu galdiņu vērtējumā
V.Gercānam 1.vieta, S.Harlinskai – otrā
un U.Deisonam trešā.
Visvaldis Gercāns

Starptautiskais
džudo turnīrs
No 16. līdz 17.februārim Siguldā
norisinājās nu jau piektais džudo turnīrs. Turnīrā piedalījās 437 sportisti
no Latvijas, Krievijas un Igaunijas
džudo klubiem. No Siguldas kluba
startēja trīs sportisti. 27 klubu konkurencē ar vienu zelta un vienu bronzas medaļu Siguldas klubs ierindojās
10.vietā. Uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Renārs Hans,
kurš vecuma grupas U-14 kategorijā
līdz 46 kg izcīnīja 1.vietu un, cīnoties
vecākā grupā, ierindojās 3.vietā, un
atkal kāpa uz goda pjedestāla.

Vieglatlētu panākumi Latvijas
ziemas čempionātā
3.februārī Siguldas Sporta skolas audzēkņi Reinis Rocēns un Jēkabs Janovs startēja Latvijas ziemas čempionāta „C” vecuma grupā
(2000.-2001.dz.g.). Jau atlases
sacensībās mūsu zēni pierādīja, ka
ir labāko Latvijas vieglatlētu vidū
savā vecuma grupā – Reinis Rocēns
60 m priekšskrējienā sasniedza savu
personīgo rekordu 8,25 s (ar elektr.),
kvaliﬁcējoties ﬁnālam ar dienas ātrāko laiku. Fināla skrējienā Reinis ar rezultātu 8,33 s izcīnīja 2.vietu Latvijā.
Tāllēkšanas sektorā Jēkabs Janovs labākajā mēģinājumā sasniedza personīgo rekordu – 4,32 m.
Diemžēl nedaudz pietrūka līdz ﬁnā-

la astotniekam – Jēkabs ierindojās
12.vietā Latvijā.
Savukārt 9. un 10.februārī risinājās Latvijas ziemas čempionāts
vieglatlētikā vecākajā grupā. Siguldas Sporta skolu tajā pārstāvēja
Valters Rasnačs. Spēcīgā konkurencē 60 m ﬁnālskrējienā tika izcīnīta
ceturtā vieta, sasniedzot rezultātu
7,42 sekundes, bet 300 m distancē ar
rezultātu 39,12 sekundes viņš ierindojās 7.vietā.
Vidējai grupai sacensības risinājās
Rīgā, tajās piedalījās septiņi Sporta
skolas audzēkņi. Elīna Zvilna 1000 m
distancē izcīnīja 8.vietu, Kristaps
Bruners – divpadsmitais.

Uzspēlējam basketbolu!
Līdz 2013.gada 4.martam turpinās pieteikšanās Siguldas novada
atklātajam čempionātam basketbolā. Komandas pieteikumi jāsūta uz
e-pastu karina.putnina@sigulda.lv. Spēles notiks Allažu sporta kompleksā sestdienās un svētdienās.
Sīkāka informācija un nolikums – www.siguldassports.lv.

AKTUĀLI

Notāru dienas arī
Siguldas novadā
Latvijas Zvērinātu notāru padome (LZNP) šogad astoto gadu pēc
kārtas rīkos nu jau par tradīciju kļuvušās Notāru dienas. To ietvaros 4.
un 5.martā visos Latvijas novados
notāri iedzīvotājiem sniegs bezmaksas konsultācijas, nodrošinot iespēju
ikvienam interesentam saņemt atbildes uz dažādiem juridiska rakstura
jautājumiem. Šogad Notāru dienu
laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta
nekustamo īpašumu īres un nomas
darījumiem, sniedzot iedzīvotājiem
bezmaksas konsultācijas īres un
nomas līguma sastādīšanā. Notāru
dienās piedalīsies 114 notāri, konsultējot iedzīvotājus savos birojos 30
Latvijas pilsētās.
Siguldas novadā Notāru dienās iesaistīsies Inga Dreimane, kura 4. un
5.martā no plkst.9.30 līdz 17.30 interesentus pieņems Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Siguldā. Tālrunis uzziņām
67973122.

Paziņojums par
detālplānojuma
publisko apspriešanu
Pamatojoties uz Siguldas novada
Domes 2013.gada 20.februāra sēdes
lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 7.§), ir
uzsākta detālplānojuma 1.redakcijas
publiskā apspriešana īpašumam „Hollanderi-Ķirši”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Publiskās apspriešanas
laiks ir no 2013.gada 6.marta līdz
27.martam, šajā laikā detālplānojums
būs izstādīts Siguldas novada Būvvaldes telpās. Publiskās apspriešanas
sanāksme notiks 21.martā plkst.17.30
Siguldas novada Būvvaldes telpās,
Zinātnes ielā 7, Siguldā. Rakstiskus
priekšlikumus un ieteikumus par
detālplānojumu var iesniegt Siguldas
novada Domē no 2013.gada 6.marta
līdz 27.aprīlim, iesniegumā norādot
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru.

Pašvaldības policijas
inspektors saņem
iedzīvotājas pateicību
Siguldas novada Pašvaldības policijas inspektors Raivo Kalveits saņēmis
iedzīvotājas pateicību par operatīvu,
profesionālu un cilvēcīgu palīdzību,
palīdzot iekļūt viņas aizslēgtajā dzīvoklī un palīdzot cilvēkam ar veselības problēmām. „Vēlreiz ļoti pateicos
inspektoram Raivo Kalveitam. Kaut
vairāk būtu tik atbildīgu un profesionālu policijas darbinieku!” savā pateicībā norāda iedzīvotāja.
Atgādinām, ka Pašvaldības policijas
palīdzība ir pieejama visu diennakti,
zvanot pa tālruni 26160288 vai vēršoties policijas iecirknī dzelzceļa stacijas
ēkā, Ausekļa ielā 6.
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Siguldas pilsētas ģerboņa tapšana
Šis gads Siguldas novadam ir zīmīgs, jo svinam būtiskas jubilejas.
Šogad aprit 10 gadi, kopš 2003.gada 1.jūnijā tika izveidots Siguldas
novads, kurā apvienojās Siguldas pilsēta, Siguldas un Mores pagasti,
bet 2009.gadā novadam pievienojās arī Allažu pagasts.
Šogad aprit 85 gadi, kopš Sigulda 1928.gada 11.februārī ieguva pilsētas tiesības. Savukārt 21.oktobrī apritēs 75.gadadiena, kopš tika apstiprināts Siguldas pilsētas ģerbonis. Ar interesentiem faktiem par pilsētas ģerboņa tapšanas gaitu piedāvājam iepazīties kultūrvēsturnieces
Dr.art. Ievas Vītolas sagatavotajā materiālā.

Lakstīgala un ievu
zars, ābeļzieds vai
slēpes

Siguldas pilsētas ģerboņa vēstures aizsākumi saistāmi ar 1928.gada
11.februāri, kad Siguldas miests
kļuva par pilsētu. Jau pirmajā Siguldas pilsētas domes sēdē uzmanības
lokā nonāca jautājums par pilsētas
ģerboni. Pašvaldības simbola izveidē tika iesaistīti arī pilsētas iedzīvotāji, laikrakstā „Siguldas Ziņas”
publicējot aicinājumu ikvienam izteikt domas. Sākotnēji bija iecerēts,
ka uz pilsētas ģerboņa būs attēlota
lakstīgala un ievu zars „kā Siguldas daiļās dabas simboli”. Siguldas
ģerboņa izskatam tika izvirzīti vēl
citi priekšlikumi, piemēram, blakus
ievu zaram un lakstīgalai iestrādāt
arī tādu motīvu kā ābeles zars, jo
tolaik Sigulda bija ievērojama ar
plašiem ābeļdārziem, kā arī sniega
slēpes – „sakarā ar dzīvo slēpotāju
sportu ziemā”.
Šiem priekšlikumiem oponēja pazīstamais siguldietis, ārsts un domnieks A.Rubins. Kā lasāms laikrakstā „Siguldas Ziņas”, viņaprāt, gan
lakstīgalas, gan ievas, gan ābeļzari
ir arī citur Latvijā. Pēc A.Rubina ieskatiem, ģerbonī jāizceļ Siguldai
īpatnējais, savdabīgais, vietai raksturīgais – tā noteikti ir Gauja, kas
apdziedāta dzejnieku darbos un bez
kuras Siguldā nebūtu tik skaitu gravu ar ievām un lakstīgalām. Par otru
galveno simbolu ģerbonī A.Rubins
ieteica izvēlēties senču pili, jo „kur
Latvijā vēl otra vieta, kur tik daudz
vēsturisku piļu sakopots nelielā apgabalā?”.
Neskatoties uz šo polemiku, Siguldas pilsētas valde mēnesi pēc pilsētas tiesību iegūšanas nosūtīja Heraldikas komisijai lēmumu: „Dome,
apspriedusi jautājumu par Siguldas
pilsētas ģerboni, atrada par vēlamu
pieņemt ģerboni, kas izteiktu kādu
Siguldas īpatnību. Dome atrod, ka
Siguldā sevišķi izceļas – pavasarī
ievu ziedi un lakstīgalu dziesmas,
vasarā daudz ābeļu dārzi, bet ziemā
slēpotāju sports. Tādēļ ar 11 balsīm
vienbalsīgi nolēma: lūgt Heraldikas
komisijai izstrādāt Siguldai vapeni,
kurā izceltu minētās īpašības, piemēram, krustojot slēpes un ievietojot ziedošu ievas zaru ar lakstīgalu
un ābeles ziedu.” (LVVA 3723. fonds,
1.apraksta 17482.lieta) Jāatzīmē,
ka šāds pašvaldības ierosinājums
pilsētas simbolikai bija atbilstošs
tā laika tendencēm, jo 20.gadsimtā,
veidojot jaunus ģerboņus, bieži tika
ņemts vērā vai nu kāds attiecīgās

ierosināja Siguldas pilsētas ģerboni
veidot kā no kreisās puses šķērsām
dalītu vairogu, kura vienā daļā būtu
attēlota lakstīgala, bet otrā – ābeles zieds vai ievas zars. Albata ieteikums jeb „projekts” guva atbalstu, tomēr lēmuma pieņemšana par

vietas vēstures notikums, vai teritorijas ģeogrāﬁskās īpatnības, vai
kultūras parādības.

Divi citi ģerboņa
meti
Iepriekšminētais Siguldas pilsētas valdes sūtījums 1928.gada
pavasarī palika bez atbildes, jo
Heraldikas komisija pēc garāka pārtraukuma sanāca kopā pēc diviem
gadiem. Heraldikas komisija togad
strādāja intensīvi un noturēja septiņas sēdes, no kurām 1930.gada
19.novembrī tika spriests arī par Siguldas pilsētas ģerboni. Sanāksmē
tika atzīts, ka Siguldas pilsētas
domes izteiktā vēlēšanās ir vērā
ņemama, tomēr lēmums netika pieņemts. Šāda situācija turpinājās piecus gadus, kad Heraldikas komisija
atkal atjaunoja savu darbību. Šajā
starplaikā Siguldas pilsētas pašvaldība vairākkārt sazinājās ar Heraldikas komisiju. Piemēram, 1934.gada
6.februārī Siguldas pilsētas valde
lūdza Heraldikas komisijai paziņot,
kādā stāvoklī atrodas Siguldas pilsētas ģerboņa lieta. Nesagaidījusi
atbildi, gada beigās Siguldas pilsētas valde nosūtīja komisijai „caurskatīšanai un atsauksmei divus Siguldas pilsētas ģerboņu projektus”,
piezīmējot: „Valde no savas puses
atrod par vairāk piemērotu projektu
Nr.III (vecās pilsdrupas, ievu zieds,
slēpes).” Šos Heraldikas komisijai
piesūtītos projektus Siguldas pilsētas valdes uzdevumā bija izstrādājis mākslinieks Voldemārs Mednis
(1892–1975), kurš, pabeidzis Mākslas akadēmiju, tolaik strādāja par
ierēdni Satiksmes ministrijā un arī
par gleznošanas skolotāju Rīgā un
Siguldā. Latvijas Valsts vēstures
arhīvā atrodamas ziņas, ka mākslinieks Siguldas pilsētas valdei bija
sagatavojis pavisam trīs ģerboņa
projektus, taču mākslinieka piedāvātais projekts Nr.I (tornis ar krustotiem šķēpiem) domes sēdē uzreiz
ticis atzīts par nepiemērotu.

Siguldas pilsētas ģerboņa mets ar torņiem, mākslinieks V.Mednis, 1934.gads

Siguldas pilsētas ģerboņa mets ar
slēpēm, ievziedu un pilsdrupām, mākslinieks V.Mednis, 1934.gads

Mākslinieka K.Krauzes darinātais
Siguldas pilsētas ģerbonis, apstiprināts
1938.gadā

Albata ierosinājums
un Krauzes
izpildījums

Kad beidzot Heraldikas komisija atkal sanāca kopā uz sēdi 1935.
gada 4.maijā, tika pārrunāts jautājums arī par ģerboni Siguldas
pilsētai. Ņemot vērā pašvaldības
izteiktās vēlmes, Ārlietu ministrijas
ģenerālsekretārs, jurists un zinātnieks Hermanis Albats (1879–1942)

Mākslinieka V.Ladusāna darinātais
Siguldas novada ģerbonis, apstiprināts
2012.gadā

Siguldas ģerboņa izskatu tika atkal
atlikta līdz nākamajai sēdei.
Diemžēl nākamā Heraldikas komisijas sēde notika tikai pēc pusotra
gada, 1936.gada 20.novembrī, kad
komisijas locekļi cita starpā pieņēma lēmumu „stila vienādības un darbu ērtākas kārtošanas labā” ģerboņu
projektu zīmēšanu uzticēt māksliniekam Kārlim Krauzem. Sēdes beigās
vēlreiz tika izrunāts H.Albata ierosinātais Siguldas pilsētas ģerboņa projekts un tika lemts: „Lūgt Krauzi to
uzzīmēt, pēc tam komisija pārbaudīs
un noteiks ģerboņa krāsas.” (LVVA
3723.fonds, 1.apraksta 981.lieta)
Komisijas nākamajā tikšanās reizē
decembrī mākslinieks K.Krauze bija
izgatavojis pagaidu zīmējumus vairāku pašvaldību ģerboņu projektiem,
to vidū arī Siguldai. Sēdes protokolā
lasāms, ka pēc pārrunām komisija
vienojās par sekojošo: „Grozot agrāk
pieņemto Siguldas pilsētas ģerboņa
projektu, pieņemt šādu jaunu projektu: no kreisās puses šķērsām dalīts
vairogs. Augšējā daļā sudraba laukā
trīs zaļas lapas, bet apakšējā daļā
zaļā laukā trīs sudraba ziedi.” (LVVA
3723.fonds, 1.apraksta 981.lieta) Tātad, spriežot pēc arhīvā esošajiem
dokumentiem, par Siguldas ģerboņa autoru uzskatāms mākslinieks
K.Krauze. To netieši arī apliecina
mākslinieka 1937.gadā izrakstītais
orderčeks par Siguldas pilsētas ģerboņa izgatavošanu (3 eksemplāri
krāsās un 1 eksemplārs graﬁskajā
attēlā), saņemot 50 latu honorāru.

Birokrātija vēl pāris
gadu garumā
Par to, vai Kārļa Krauzes izstrādātā ģerboņa projekta versija Siguldas
valdi apmierināja, arhīvā ziņu nav.
Ņemot vērā, ka ģerboņu izstrādāšana un apstiprināšana t.s. „jaunajām
pilsētām” bija ilgusi jau astoņus
gadus, liekas, ka siguldieši vēlējās
pēc iespējas ātrāk iegūt savu ģerboni. Piemēram, 1936.gadā 22.oktobrī
pilsētas valde komisijai nosūtīja
vēstuli ar apliecinājumu, ka Latvijas
Bankā veikta 40 latu iemaksa par
ģerboņa projekta izdevumiem, pie
viena izmantojot iespēju atkal atgādināt par vārīgo tēmu: „Pie šī gadījuma Siguldas pilsētas valde lūdz
Heraldikas komisiju pasteidzināt
pilsētas ģerboņa apstiprināšanu, jo
pilsētai ģerboņa trūkums stipri jūtams.” Tiesa, pa šo laiku Heraldikas
komisija Siguldas ģerboņa projektu
bija vairākkārt pieņēmusi un apstiprinājusi, taču teju divi gadi pagāja, kamēr līdz galam tika pieņemti
arī citu pilsētu un apriņķu ģerboņu
projekti, lai varētu tos kopā nosūtīt
caurskatīšanai gan Ministru prezidenta biedram M.Skujeniekam, gan
Valsts prezidentam K.Ulmanim.
Siguldas pilsētas ģerboņa ilgā
tapšanas gaita noslēdzās 1938.
gada 19.augustā, kad Heraldikas
komisija Valsts prezidentam nosūtīja 20 pilsētu un 14 apriņķu ģerboņu

zīmējumu projektus, kas „saskaņoti
ar likuma un heraldikas prasībām, ar
lūgumu tos apstiprināt”. Pēc diviem
mēnešiem, 1938.gada 21.oktobrī,
sekoja Valsts prezidenta lēmums
Nr.169 „Apstiprināt sekojošu pilsētu ģerboņus pēc šādiem aprakstiem
(..)”, un Siguldas pilsēta beidzot varēja oﬁciāli izmantot savu ģerboni,
kādu to pazīstam šodien.

Ģerboņa mūžs

Lai arī ceļš līdz oﬁciāli apstiprinātam pilsētas un pašvaldības simbolam ilga desmit garus gadus, apritē
Siguldas pilsētas ģerbonis bija vien
īsu brīdi līdz Otrajam pasaules karam.
Padomju laikā pilsētas ģerbonis savu
dzīvi, teju 50 gadu garumā, klusi vadīja
arhīva plauktā. Par tā esamību atcerējās, sākoties Atmodas laikam, kad par
vēsturiskā ģerboņa atjaunošanu 1990.
gada 3.janvārī lēma Siguldas pilsētas
20.sasaukuma Tautas deputātu padome. Tā laika deputāte Daina Reizenberga atminas, ka vēsturiskā ģerboņa
apstiprināšana notika visai raiti, pateicoties māksliniekam Zigurdam Zuzem
(1929–2003), kurš bija gan Siguldas
pilsētas Tautas padomes deputāts,
gan arī Heraldikas komisijas loceklis.
Heraldikas komisija Siguldas pilsētas ģerboni oﬁciāli atjaunoja 1993.
gadā. Vēsturiskais pilsētas simbols
ieguva ne vien jaunus, graﬁski precīzus
zīmējumus, kurus izstrādāja mākslinieki Juris Ivanovs, Laimonis Šēnbergs
un Gunārs Kirke, bet arī modernāku un
terminoloģijai atbilstošāku heraldiskā
apraksta redakciju: „Šķelts no kreisās,
ar sudrabu un zaļu: 1. trīs zaļas kreisās
spāres veidā liktas lapas, 2. tāpat likti
trīs sudraba pieclapu ievu ziedi.”
Pilsētas ģerbonis kā vienīgais, oﬁciālais pašvaldības simbols pastāvēja
līdz 2003.gadam, kad tika izveidots
Siguldas novads. Nu Siguldas pilsētas
ģerbonis kā simbols kļuva par šauru un
nepietiekošu, lai dažādos pasākumos
pārstāvētu visu novadu kopumā un
veicinātu Siguldas novada atpazīstamību kā lokāli, tā starptautiski, tāpēc
2004.gadā tika apstiprināts mākslinieka I.Martinsona veidotais novada logo
ar saukli „Elpo brīvi”.
Savukārt pēc teritoriālās reformas
2009.gadā, kad Siguldas novadā nonāca arī Allažu pagasts, aktuāls kļuva
jautājums par kopīga novada ģerboņa
izveidi. 2012.gada 29.martā Valsts
Heraldikas komisijā tika apstiprināts
mākslinieka V.Ladusāna darinātais
Siguldas novada ģerbonis. Tas tapis
uz Siguldas pilsētas ģerboņa bāzes –
tādējādi savā ziņā turpinot heraldisko
tradīciju un dodot godu pašvaldības
vecākajam simbolam, kas piedzīvojis
raibu mūžu, dažādus laikus un varas.
Pētījums tapis ar Siguldas novada
pašvaldības atbalstu, raksta sagatavošanā izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva, Siguldas novada pašvaldības arhīva, Siguldas Zonālā arhīva
materiāli, publikācijas laikrakstos „Siguldas Ziņas”, „Rīts”, „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” un cita informācija.
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PA S Ā K U M I M A R TĀ

KULTŪRA

SiguldasNovadaZiņas

SVEICAM

IZSTĀDES

Laiks un vieta

Pasākums

Laiks un vieta

2.-9.martam Siguldas novadā

Ziemas festivāls.
Ar plašāku programmu iespējams iepazīties 5.lpp.

1.-17.martam Jūdažu bibliotēkā

6.martā plkst.13.00 Allažu
bibliotēkā

Tikšanās pie tējas tases ar izstādes „Kaļķugrava
biologa skatījumā” autori Gaidu Ābeli

1.-18.martam Siguldas pagasta
bibliotēkā

Sievietes daiļums literatūrā

Līdz 4.martam Allažu bibliotēkā

Bērnu radošo darbu izstāde

4.-10.martam Allažu bibliotēkā

Materiālu izstāde – rakstniekam, žurnālistam
Paulam Bankovskim – 40

9.martā plkst.13.00 Siguldas
novada bibliotēkā

Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu „Kāpēc
bērnam vajadzīgas robežas?” – 11.saruna
„Godīgums – pati labākā taktika. Nospraužot robežas,
izmantojiet pareizus vārdus”

12.martā Allažu bibliotēkā

Pasaku rīts pirmsskolas grupām

15.martā plkst.19.00 Siguldas
pagasta kultūras namā

Tikšanās ciklā „Piektdienas sarunas pie tējas tases”.
Saruna ar Ausekļa Limbažu tautas teātra režisori Intu
Kalniņu par tēmu „Sievietes un lomas”.
Ieejas maksa – Ls 1

15.martā plkst.19.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

Ievas Akurateres un Jura Kulakova jubilejas koncerts
„Sapumpurots zars”. Piedalās grupa „Pērkons”. Biļešu
cenas – Ls 4-6. Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv

16.martā plkst.10.00-14.00
Projekts „Tautastērps pašu rokām”.
Siguldas pagasta kultūras namā Dalības maksa vienai nodarbībai – Ls 1
17.martā plkst.16.00 Siguldas
novada Kultūras centrā
18.-21.martā plkst.14.00 Mores
pagasta Tautas namā

18.martā plkst.17.00 Allažu
pagasta bibliotēkā

Siguldas novada deju kolektīvu koncerts.
Ieejas maksa – Ls 1
Teātra dienas „Blaumanim 150”, piedaloties Mores
pamatskolas skolēniem un Mores amatierteātrim
„Oga”, kas katru dienu izspēlēs dažādus fragmentus no
R.Blaumaņa daiļrades. Ieeja – bez maksas
Lieldienu sarunas pie tējas tases „Nāc nākdama,
Lieldieniņa!”. Noskaidrosim, kādas ir Lielās dienas
jeb pavasara saulstāvju tradīcijas Latvijā, gatavosim
Lieldienu rotājumus, dziedāsim Lieldienu dziesmas un
iemācīsimies kādu Lieldienu rotaļu

20.martā plkst.6.00 Allažu
pagasta Ābelītes kalnā

Lielās dienas Saules sagaidīšana „Saule brauca
augstu kalnu”. Plkst.6.26 iestājas ilgi gaidītais
pavasaris, un, saulei lecot, tā trīs reizes nošūpojas,
svētījot ar gaismu, veselību un možu garu visa gada
garumā tos, kuri šajā rīta stundā sauli sveicina

21.martā plkst.16.00 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pedagogu
koncerts un izstāde „Ceļojums”. Ieeja – bez maksas

21.martā plkst.19.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

Deju kolektīva „Vizbulīte” pavasara koncerts.
Ieejas maksa – Ls 1,50,
ID karšu īpašniekiem,
iegādājoties biļeti iepriekš, – Ls 1

22.martā plkst.14.30 Siguldas
pagasta kultūras namā

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs
Atis Priedītis

22.martā plkst.17.00 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

Latvijas saksofonu ansambļu konkurss „Sigulda skan”
un dāmu saksofonu kvarteta „N[ex]t move” koncerts.
Ieeja – bez maksas

4.-20.martam Siguldas novada
bibliotēkā
5.-19.martam Bērnu literatūras
nodaļā

8.-30.martam Siguldas novada
bibliotēkā

8.-30.martam Siguldas novada
bibliotēkā

Pasākums
„Par spīti pārbaudījumiem un asarām dzīve patiešām
ir ļoti skaista!” – aktrisei Olgai Dreģei – 75

„Sajust un izcelt latviešu literatūras dvēseli” –
tematiskā izstāde veltīta literatūrvēsturniekam
Viesturam Vecgrāvim – 65 (1948)
Tematiska izstāde „Viltniece lapsa”. Izstādē
aplūkojami Bērnu literatūras nodaļā pieejamie
folkloras, daiļliteratūras un uzziņu avoti par šī
noslēpumainā dzīvnieciņa dabu
Izstāde „Galvenais ir cilvēks” – dramaturgam
Gunāram Priedem – 85 (1928–2000). Gunārs
Priede uzskatāms par savas paaudzes uzskatu
un dzīves pieredzes spilgtāko izteicēju latviešu
dramaturģijā
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Joga – ceļš uz veselību un harmoniju”. Joga –
pilnīga zinātne apziņas attīrīšanai

11.-17.martam Allažu bibliotēkā

Materiālu izstāde – dramaturgam Gunāram
Priedem – 85 (1928–2000)

12.-31.martam Bērnu literatūras
nodaļā

Izstāde „Kā tik senos laikos nav gājis!”.
Mākslinieces Unas Leitānes ilustrāciju izstāde
Agras Tomkalnes grāmatai „Uz meža dzīrēm”

18.-22.martam Allažu bibliotēkā

Materiālu izstāde „Pasaules ūdens diena”

18.-24.martam Siguldas
pagasta bibliotēkā

E-prasmju nedēļa

18.-31.martam Jūdažu bibliotēkā

Izstāde „Lieldienas”

20.-28.martam Siguldas novada
bibliotēkā

Pasaules ūdens dienai un Ūdens sadarbības gadam
veltīta tematiskā izstāde „Ūdens mūsu dzīvē”

20.-31.martam Bērnu literatūras
nodaļā

Izstāde „Lieldienas – pavasara saulgrieži”.
Izstādē apkopoti materiāli par līksmo Lieldienu
sagaidīšanas un svinēšanas laiku, par Lieldienu
tradīcijām un to nozīmi

SPORTS

Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu „Kāpēc
bērnam vajadzīgas robežas?” – 12. saruna
„Nostipriniet personīgās robežas. Novērtējiet situāciju
un sastādiet darbības plānu”

Laiks un vieta

Pasākums

1.martā plkst.19.30 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas basketbola līga 3. Spēlē „Sigulda” –
BJBS „Rīga/Pārdaugava 95/LU”

23.martā plkst.14.00 Siguldas
pagasta kultūras namā

Senioru deju kolektīvu koncerts „Mēs tikāmies dejā”.
Ieeja – bez maksas

2.-9.martam Siguldas novadā

Ziemas festivāls. Ar plašāku programmu
iespējams iepazīties 5.lpp.

23.martā plkst.18.00
koncertzālē „Baltais Flīģelis”

Komponistu vakars – Dace Aperāne, Gundega Šmite
un Mate Hollošs /Ungārija/. Latviešu un ungāru
komponistu klavierdarbus atskaņo pianiste Diāna
Zandberga

3.martā plkst.11.00 Siguldas
Sporta skolā

Siguldas novada atklātais čempionāts telpu
futbolā

23.martā plkst.19.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

Superatraktīva kriminālkomēdija „Trakās šķēres”.
Ieejas maksa – Ls 4-6. Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv

6.martā plkst.19.30 Siguldas
Sporta skolā

Vidzemes novadu skolu sacensības basketbolā „C”
grupā zēniem

24.martā plkst.12.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

Mazo vokālistu konkurss „Siguldas novada Cālis”.
Ieejas maksa – Ls 1

10.martā plkst.11.00 Siguldas
Sporta skolā

Siguldas novada atklātais čempionāts telpu
futbolā

24.martā plkst.15.00 pēc
dievkalpojuma Allažu ev.lut.
baznīcā

Antas Enģeles koncerts ciklā „No Ziemassvētkiem
līdz Vasarsvētkiem”. Ieeja – bez maksas

27.martā plkst.14.00 Siguldas
pagasta kultūras namā

Lieldienu pasākums Siguldas pagasta pensionāriem.
Dienas centra teātra studijas izrāde
„Lustīga dzīvošana”. Ieeja – bez maksas
Inčukalna Tautas nama amatierteātra izrāde –
Hermanis Paukšs „Čirčir”. Ieejas maksa – Ls 1

27.-28.martam plkst.10.00
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”

Jauniešu Teātra festivāls „Laimes lācis”

28.martā plkst.19.00 Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”. Veselības
dilemmā „Klimata pārmaiņas” tikšanās ar biedrības
„HomoEcos” klimata programmas darbiniekiem. Ieejas
maksa – Ls 0,50

31.martā plkst.9.00-15.00
Siguldas Svētku laukumā

„Raibās Lieldienas Siguldā”. Darbosies amatnieku
tirdziņš

31.martā plkst.13.00 pie
Allažu pagasta pārvaldes

„Nāc nākdama Liela diena”. Lieldienu svinēšana kopā
ar Allažu pašdarbības kolektīviem – šūposimies,
spēlēsim spēles, ripināsim un krāsosim olas

31.martā plkst.15.00 Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Lieldienu lustes ar rotaļām, dejām, dziesmām

10.martā Kaķīškalnā

„SkiBox” Kaķīškalna kausa izcīņa kalnu slēpošanā

15.martā plkst.19.30 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas basketbola līga 3. Spēlē „Sigulda” –
„Dārznieks/Cēsis”

16.martā plkst.11.00 Jaunrades
centrā

Latvijas Jaunatnes čempionāts 100 lauciņu
dambretē un ātrspēlē, U-10

17.martā plkst.12.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas
čempionāts U-14. Spēlē „Siguldas SS”–„Jelgava”

19.martā plkst.10.00 Siguldas
Valsts ģimnāzijā

„Lāse 2013” 1.posma sacensības 1.grupai

21.martā plkst.11.00 Siguldas
Sporta skolā

Vidzemes novadu skolu sacensības basketbolā „B”
grupā zēniem

23.martā plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Siguldas novada sporta spēles „Sportisko
aktivitāšu diena ikvienam!”

24.martā plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Sacensības lokšaušanā „Siguldas Spieķis V”

27.martā plkst.14.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas
čempionāts U-19. Spēlē „Siguldas SS”–„DSN”

30.martā plkst.10.50 Kordes kalnā „Kordes kauss” kalnu slēpošanā





Siguldas novada
pašvaldība sveic
februāra apaļo
jubileju
gaviļniekus!
90 gadi

Lidija Sūnaite
Anna Golovenko



85 gadi

Broņislavs Kursišs
Ingrida Jākobsone
Dzidra Ilga Belicka
Melita Brēmane
Aina Magdalena Zanda
Veldze Linde
Hortenzija Vīlenfelde



80 gadi

23.martā plkst.13.00 Siguldas
novada bibliotēkā

27.martā plkst.19.30 Allažu
pagasta Tautas namā



Gunārs Vītols
Biruta Ozola
Anna Galeja
Regīna Bērziņa
Anna Zeltiņa
Lilija Lenberga
Regīna Kalniņa
Vizma Markusa
Veneranda Pušņakova
Gunta Lāse
Gotfrīds Ilgonis Dulpe







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā janvārī
Reģistrētas 26 bērnu
piedzimšanas – 16 meitenes un 10 zēni.
Bērniem doti vārdi: Maija,
Vivita, Šarlote Paula, Mona,
Marta Esmeralda, Elza,
Melānija, Gabriela Tīna,
Soﬁja Anna, divas Madaras,
Anna, Grieta, Margarita,
Adrija, Lote, Kristers, Ņikita, Alekss, Imants, Henrijs,
divi Martini, divi Andri, Edvarts.



Reģistrētas 8 laulības.

SiguldasNovadaZiņas

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 un komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 28.martā.

