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Sporta un aktīvās atpūtas centrs
sāk vasaras sezonu
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Vasarā nekursēs daļa
bezmaksas autobusu

Cienījamie Siguldas
novada iedzīvotāji!
V

asara ir atnākusi, visam uzplaukstot, sazaļojot, dabai uzsākot dzīvības ceļu vasaras garumā.
Maijs ir viens no skaistākajiem gada mēnešiem. Un
tieši šomēnes mēs svinam
mūsu Siguldas Novada
svētkus, kad varam apliecināt sev un viens otram,
ka lepojamies ar šo vietu,
kur esam satikušies, ar
unikālo dabu, kultūrvēsturi, aktīvu dzīvesveidu, aizraujošiem pasākumiem un
noteikti ar cilvēkiem.
Mūsu lielākā vērtība ir cilvēki, viņu zināšanas un sasniegumi,
ne velti šā gada Novada svētku moto ir „Savu medaļu kaldinot!”.
Katrs savu medaļu, sasniegumu vai panākumu var kaldināt dažādi – mūsu Olimpiešu medaļas mēs varam redzēt, uzkārtas kaklā,
un tas ir kā apliecinājums visaugstākajiem sasniegumiem. Savukārt ikdienā, kad mēs ikkatrs sasniedzam savus mērķus un paveicam labus darbus, mēs tam negūstam medaļas apliecinājumu.
Un tomēr... mēs iegūstam lepnumu, prieku par izdarīto un mūsu
līdzcilvēku novērtējumu. Mums katram noteikti ir sava medaļa!
Pēdējos gados mums ir izdevies paveikt lielas lietas: rekonstruēt Siguldas dzelzceļa stacijas ēku un laukumu, sakārtot un
rekonstruēt Livonijas ordeņa Siguldas pili, uzbūvēt Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centru un renovēt Laurenču sākumskolu. Pēdējo četru gadu laikā uzbūvēti divi bērnudārzi – „Ieviņa”
un „Pasaciņa”. Atklāts Siguldas 1.pamatskolas sporta laukums,
kā arī sakārtota Pulkveža Brieža iela, izveidots veloceliņu tīkls
un paveikti citi – mazi un lieli – darbi.
Siguldas novada pašvaldība pēdējos gados strādājusi pie izglītības sistēmas pilnveidošanas, līdzdarbojoties jaunas Laurenču sākumskolas izveidē. Un šodien esam izveidojuši 1.s klasi ar
sporta novirzienu Siguldas pilsētas vidusskolā, lai pēc vairākiem
gadiem atkal sagaidītu Olimpiešus pie Siguldas Laimas pulksteņa ar mūsu kopības sajūtu.
Esam paveikuši daudz darbu, un tomēr šķiet, ka viss lielākais
darāmais vēl ir tikai priekšā. Tuvākajā laikā mēs uzsāksim Siguldas Sporta kompleksa būvniecību, tiks izstrādāti tehniskie
projekti izglītības iestāžu sakārtošanai, sākot ar Siguldas Valsts
ģimnāzijas un Allažu pamatskolas renovēšanu. Tuvākajos gados
notiks Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcija un arī Siguldas pils kompleksa attīstība. Paralēli šiem darbiem tiks uzlabota infrastruktūra – sakārotas gan asfaltētās, gan grantētās
ielas un ceļi.
Man ir patiess prieks, ka pēdējo gadu laikā ar Siguldas novada iedzīvotāju identiﬁkācijas karšu (ID karšu) projektu izdevies
stiprināt kopības sajūtu. ID karšu projekts šajos Siguldas Novada svētkos svin trīs gadu jubileju, un nenoliedzami šis projekts ir
saliedējis gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus un pašvaldību. Kopā
mēs varam paveikt ļoti daudz, un kopā mēs esam pelnījuši nosvinēt Siguldas Novada svētkus vairāku dienu garumā, kad tiks
piedāvāta plaša programma gan lieliem, gan maziem.
Ar ticību mūsu kopīgam spēkam,
tiekamies Siguldas Novada svētkos!

Ar cieņu
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
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Pašvaldība Olimpiešu svētkos godina
skolēnus un pedagogus
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Piedalies Siguldas Novada
svētku aktivitātēs!

2014.gads Siguldas novadam ir lielo startu un uzvaras medaļu kaldināšanas gads – XXII 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 mūsējo – 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.
Ikvienam IR, ar ko lepoties, vajag to tikai pameklēt, atrast un rādīt visai pasaulei! Un šoreiz to darīsim
Siguldas Novada svētku laikā – no 29.maija līdz 1.jūnijam.
Siguldas Novada svētku laikā Siguldas novada pašvaldība nodrošinās bezmaksas transportu, lai no it visām Siguldas novada apdzīvotajām vietām pulcētu novadniekus Novada svētku notikumu epicentrā un pēc tam nogādātu
atpakaļ mājās. Plašāka informācija pieejama pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada ID karšu trīs gadu jubileja
Piektdien, 30.maijā, Siguldas novada iedzīvotāji, ID kartes īpašnieki,
tiek aicināti uz aizraujošu pasākumu – ID karšu trīs gadu jubilejas nakti
„S!guldieši svin!”.
ID karšu jubileja tiks atklāta sies „Oxford Street Drummer”, Oded
plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa stacijas Kafri (Lielbritānija).
nītāko uzņēmumu. Balsošanas žetoni
laukumā. Līdz pat plkst.22.00 ikviens
Plkst.23.00 noslēgsies zīmodziņu tiks pieņemti līdz 30.maija plkst.21.00.
ID kartes īpašnieks varēs piedalīties vākšanas spēle. Spēles dalībnieki, ID
Plkst.23.20 jubilejas nakts progaktivitātē, kuras laikā būs jāveic „Ma- kartes īpašnieki, kas aizpildītās anke- rammu turpinās „Alternatīvais ﬂīģelis”
zais aplis”, kas piemērots ģimenēm un tas būs nodevuši pasākuma organiza- ar grupu „Laime pilnīga”, savukārt no
mazajiem siguldiešiem, vai „Lielais ap- toriem, piedalīsies izlozē, kurā „Mazā plkst.24.00 dzelzceļa stacijas laukulis”, sakrājot zīmodziņus pie ID karšu apļa” dalībnieki varēs laimēt lidojumu mā notiks „Silent Disco” ballīte, kurā
programmas partneriem. Pasākuma ar gaisa balonu, savukārt „Lielā apļa” ikviens tiek aicināts ierasties ar salaikā varēs saņemt īpašus jubilejas dalībniekiem būs iespēja iegūt ceļoju- vām mūzikas atskaņotāju austiņām
nakts piedāvājumus pie novada uzņē- mu visai ģimenei uz Legolandi Dānijā. un tālruni, kuram ir FM uztvērējs vai
mējiem.
Izloze „Mazā apļa” uzvarētājiem notiks iespēja pieslēgties internetam, un ļauVisu vakaru dzelzceļa stacijas lau- plkst.22.30, savukārt „Lielā apļa” uz- ties saviem mūzikas ritmiem. Šīs balkumā apmeklētāji varēs iesaistīties varētāju noteiks aptuveni plkst.23.10.
lītes priekšrocība ir trokšņa novēršana
Egona Reitera („Radio 7”) vadītajā atAp plkst.22.50 tiks apbalvoti akcijas nakts laikā pilsētas centrā, jo mūziku
raktīvajā pasākuma programmā, kurā „S!guldiešu mīlētākie uzņēmumi 2014” apmeklētājs dzird tikai savās atskaņodīdžeja lomā, spēlējot savas mīļākās uzvarētāji. Šajā akcijā kopš 15.maija tāja austiņās.
Pasākuma laikā pilsētas teritodziesmas, iejutīsies pazīstami sigul- var piedalīties ikviens siguldietis, kurš
dieši: skeletonisti brāļi Dukuri, „Vizbu- veic pirkumu pie ID karšu programmas rijā kursēs bezmaksas autobuss
lītes” ilggadējā vadītāja Daina Štāla, sadarbības partneriem, par to saņe- „S!GULDIEŠI BRAUC”.
leģendārais Gaujas nacionālā parka in- mot balsošanas žetonu. Ar balsošaIespējamas satiksmes organizācijas
spektors Māris Mitrevics, Mores briežu nas žetonu katru dienu no plkst.9.00 izmaiņas, nepieciešamības gadījumā
dārza īpašnieks Dainis Paeglītis un citi. līdz 19.00 iedzīvotāji aicināti nākt uz slēdzot Ausekļa ielu posmā no Pils ieNo plkst.21.30 dzelzceļa stacijas Siguldas novada Tūrisma informācijas las līdz Raiņa ielai.
laukumā ar īpašu programmu uzstā- centru, lai nobalsotu par savu iecieTurpinājums 4. un 5.lpp. 

Aicina pieteikties dalībai Siguldas
novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē
Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Siguldas novadā un
aktivizētu dialogu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem, Siguldas
novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komiteja 21.maijā apstiprināja Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu.
„Uzņēmēju konsultatīvās padomes galvenais uzdevums būs
sniegt priekšlikumus par aktuāliem novada uzņēmējdarbības
vides problēmjautājumiem, kā arī
sniegt ieteikumus labvēlīgākas
uzņēmējdarbības vides veidošanai.
Pašvaldības dienaskārtībā ir vairākas iniciatīvas, kā veicināt uzņēmējdarbību novadā, tādēļ mums ir
nepieciešams uzņēmēju viedoklis

un ieteikumi. Arī pašvaldības ikdiena pierāda, ka atsevišķu lēmumu pieņemšanā nepieciešamas
konsultācijas no attiecīgo jomu
profesionāļiem, tādēļ šī padome
būs labs instruments, kā efektīvi
un operatīvi pieņemt lēmumus, kas
skar uzņēmējdarbības vidi Siguldas
novadā,” skaidro Uzņēmēju konsultatīvās padomes vadītājs, Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Siguldas novada pašvaldība
aicina novada uzņēmējus, kuri
gatavi bez atlīdzības darboties
Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, līdz 30.maijam sagatavot iesniegumu, kurā
norādīta pretendenta profesionālā
kompetence un pieredze uzņēmējdarbībā. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē tiks
uzņemti 15 dalībnieki.
Aicinām iesniegumu līdz 30.maijam iesniegt Siguldas novada Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3) vai
nosūtīt elektroniski uz e-pastu
dome@sigulda.lv.
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Sporta un aktīvās atpūtas
centrs sāk vasaras sezonu
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā darbojas vasaras sporta
veidu inventāra noma, un tā ir atvērta katru dienu no plkst.12.00 līdz
20.00. Nomas punktā var iznomāt
dažādu izmēru skrituļslidas, sākot
no 28. līdz 47.izmēram, ar visu nepieciešamo aizsargu komplektu, kā
arī nūjošanas nūjas. Bērniem līdz 12
gadu vecumam aizsargu komplekta
un ķiveres noma ir bez maksas.
Trases izmantošana vasaras sezonā individuālajiem apmeklējumiem ir
bez maksas, uzrādot Siguldas ID
karti, nomas inventāram – 10% atlaide.

Jāatzīmē, ka aprīlī Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS)
deleģētais slēpošanas trašu sertiﬁkācijas inspektors no Somijas Janne Pylvas atzina Siguldas distanču
slēpošanas trasi par labāko Latvijā.
Inspektors tika iepazīstināts ar
plānoto trases pagarināšanas plānu
gan dokumentācijā, gan dabā. Plānots, ka nākamajā ziemas sezonā
varēs slēpot pa 3,3 km un 3,75 km
FIS standartam atbilstošiem apļiem. Nākamajā ziemā plānots rīkot
Starptautiska statusa sacensības.
Jau ziņots, ka Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas trase tapusi Igauni-

SiguldasNovadaZiņas

Informācija par Siguldas
autoostas nojumēm

Siguldas novada pašvaldības speciālisti konstatējuši, ka Siguldas
autoostas nojumes ir sasvērušās uz dzelzceļa sliežu pusi, tādēļ tās ir
norobežotas ar mobilo žogu.

jas–Latvijas–Krievijas
Pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013.gadam ietvaros, kas ﬁnansiāli atbalsta kopīgus
pārrobežu attīstības pasākumus,
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju,
izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp
ES un Krievijas Federāciju. Ar programmu var iepazīties mājaslapā
www.estlatrus.eu.
Jānis Lazdāns

Siguldas novada pašvaldība
ir pieprasījusi projekta autoriem
SIA „AB Architekti” un būvniecības ﬁrmai „YIT Celtniecība” noskaidrot šā defekta cēloni un
iespējamo apdraudējumu cilvēkiem. Pašlaik celtnieki ir uzsākuši
objekta demontāžu un apņēmušies segt visus radušos izdevumus.
Lai konstatētu defektu rašanās
cēloni, nojumes ir norobežotas

un būvniecībā iesaistītās personas veic izpēti, lai varētu novērst
radušos defektus. Šie darbi tiek
veikti objekta celtniecības garantijas laikā.
Defekta cēloņa izpētes laikā
Siguldas autoostas darbs netiek
traucēts.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!

Ūdenssaimniecības infrastruktūras
Iedzīvotāji novērtē pašvaldības pakalpojumu pieejamību būvdarbi Purva, Riekstu un Ievu ielā
sestdienās un iespēju saņemt juridiskās konsultācijas

Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
informē, ka iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju saņemt pašvaldības pakalpojumus sestdienās. Par to liecina aizvien pieaugošais apmeklētāju
skaits un saņemtās pozitīvās atsauksmes. Jau ziņots, ka no šā gada
sākuma sestdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 iedzīvotāji pašvaldības Pakalpojumu centrā var saņemt aktuālo informāciju, deklarēt dzīvesvietu,
saņemt ID karti, iesniegt iesniegumus, kā arī veikt maksājumus.
„Kopš janvāra iespēju saņemt
pašvaldības pakalpojumus sestdienās ir izmantojuši vairāk nekā
100 novadnieki. Šo iespēju īpaši novērtējuši tie iedzīvotāji, kuri savas
darba dienas pavada ārpus novada
robežām, bet Siguldā atgriežas vēlu
vakarā. Tuvākajā laikā plānojam

uzlabot procedūras, kas atvieglos
iespēju saņemt pašvaldības pakalpojumus, kā arī vienādos pakalpojumu sniegšanas sistēmas dažādās
pašvaldības administrācijās. Drīzumā tiks aktualizēts arī pašvaldības
klientu apkalpošanas standarts, lai
ikviens pašvaldības klients tiktu ap-

Siguldas novada Domes deputāti
piedalās izbraukuma sēdē Allažos

Foto: no Siguldas novada pašvaldības arhīva

14.maijā Siguldas novada Domes deputāti piedalījās divās izbraukuma sēdēs Allažu pagastā. Deputāti pulcējās uz Finanšu komitejas sēdi
un Domes sēdi, kā arī apmeklēja Allažu pagasta teritoriju.

Siguldas novada pašvaldības darbinieki un Domes deputāti pulcējas
biedrības „Allažnieks” medību namiņā, ierakstot laba vēlējumus viesu
grāmatā.
Pirms izbraukuma sēdes deputāti sekunžu laikā. Paraugdemonstrējuiepazinās ar radiovadāmo modelīšu mus vērot un pašiem izbraukt bija
brīvdabas trasi „Kangarnieki RC”, ar iespējams gan Siguldas novada Dokuru iepazīstināja radiovadāmo mo- mes deputātiem, gan darbiniekiem.
delīšu pilots un šīs kustības attīstīDomes delegācija apmeklēja
tājs Allažos Roberts Treijs. Trase iz- arī Allažu mednieku namiņu, kurā
mednieku
biedrība
veidota 2006.gadā, pārbūvēta 2010. saimnieko
gadā, un tās garums ir gandrīz 300 „Allažnieks”. Biedrība, īstenojot
metri. Pats R.Treijs sacensībās pie- LEADER projekta ietvaros saņemto
dalās ar elektromotora radiovadā- ﬁnansējumu, uzbūvējusi namiņu un
mo modeli, un tas apli vidēji veic 37 iekārtojusi medniekiem nepiecieša-

kalpots ātri, kvalitatīvi un profesionāli,” skaidro Klientu apkalpošanas
nodaļas vadītāja Sanita Zviedre.
Iedzīvotāji novērtējuši arī iespēju
saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar
pašvaldības funkcijām. Tās, iepriekš
piesakoties pa bezmaksas tālruni
80000388, pieejamas pirmdienās no
plkst.16.00 līdz 18.00.
Iedzīvotāji saziņai ar pašvaldību
aktīvi izmanto arī bezmaksas informatīvo tālruni 80000388, tālruņa
automātisko atbildētāju, e-pastu
pakalpojumucentrs@sigulda.lv, kā
arī sociālos tīklus.

SIA „Saltavots” informē, ka ir uzsākti ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas būvdarbi. Purva un Riekstu ielā tiks izbūvēts kanalizācijas spiedvads ar beztranšejas metodi, bet Ievu ielas posmā (no
Ievu ielas 3A līdz Tilta ielai) notiks pašteces kanalizācijas izbūve ar
tranšejas metodi.
Veikto būvdarbu rezultātā iedzīvotājiem tiks nodrošināta pakalpojumu
pieejamība centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Būvdarbu laikā būs kustības apgrūtinājumi.
Atgādinām, ka SIA „Saltavots” no biroja telpām Pils ielā pārcēlusies uz
jaunām telpām Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā.
Klientu apkalpošana notiks šādos laikos:
‣ pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00;
‣ otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no
plkst.13.00 līdz 17.00;
‣ piektdienās no plkst.8.00 līdz 15.00.
Kases darba laiks:
‣ pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00;
‣ ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00.
Informācija pa tālruni 67973502 vai e-pastu saltavots@apollo.lv.

mo vietu medījuma sadalīšanai un
glabāšanai. Deputāti apmeklēja arī
dabas liegumu „Kaļķugravas avoti”, kur klātesošajiem bija iespēja
iepazīties ar Dabas aizsardzības
pārvaldes realizēto Kohēzijas fonda
projektu, kura ietvaros sakārtota
Sestdien, 24.maijā, Latvijā notika kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēavotiņa apkārtne, uzstādītas jaunas šanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā bija jāievēl astokāpnes, skatu platforma un infor- ņi deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija bija viens vēlēšanu apgabals.
mācijas zīmes.
Domes deputāti un darbinieki vieSaskaņā ar provizoriskajiem rezul- (0,2%), partija „Par prezidentālu resojās arī Allažu pagasta viesu namā tātiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās publiku” (0,16%), Latvijas Atdzimša„Mauriņi”, kas būvēts 2006.gadā, un Latvijā piedalījušies 30% vēlētāju.
nas partija (1,02%), Kristīgi demokrātajā saimnieko Māra Zemdega. Viņa
Siguldas novadā no 13 823 balss- tiskā savienība (0,63%), „Suverenitāte”
pastāstīja gan par iespējām, ko pie- tiesīgajiem iedzīvotajiem Eiropas (0,06%), Latvijas Reģionu Apvienība
dāvā viesu nams, gan palepojās ar Parlamenta vēlēšanās piedalījās 4901 (4,7%), Zaļo un Zemnieku savienība
to, ka „Lauku ceļotājs” viņus atzinis novadnieks jeb 35,47% balsstiesīgo (7,68%), Latvijas Sociālistiskā partija
par vienīgo viesu namu Latvijā, kur iedzīvotāju.
(1%), partija „Vienotība” (59,25%),
viesiem tiek piedāvāts gulēt ar roProvizoriskie vēlēšanu rezultāti Si- „Latvijas Krievu savienība” (0,9%), parkām izšūtā mežģīņu gultas veļā.
guldas novadā (iesniegto sarakstu tija „Latvijas attīstībai” (2,65%), NaPēc iepazīšanās ar Allažu pagas- secībā): sociāldemokrātiskā partija cionālā apvienība „Visu Latvijai!”tu Domes deputāti devās uz Allažu „Saskaņa” (2,57%), politiskā partija „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (18,05%).
pagasta pārvaldi, kur notika Finan- „Alternative” (0,49%), Latvijas Sociāl- Plašāka informācija pieejama internešu komitejas un Domes sēde.
demokrātiskā strādnieku partija ta vietnē www.cvk.lv.
Siguldas novada Domes nolikums
paredz, ka komitejas un Domes sēdes ir atklātas un tās var apmeklēt
ikviens interesents, tāpēc aicinām
izmantot iespēju apmeklēt sēdi
Siguldas novada pašvaldība aicina darbā Siguldas novada pašvaldības
tuvāk dzīvesvietai un iesaistīties Sociālā dienesta vadītāju un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieku/-ci.
lēmumu pieņemšanā, nodrošinot
Pieteikuma dokumentus līdz 1.jūnijam lūdzam sūtīt uz e-pastu
atklātību un sadarbību.
kristine.simanovica@sigulda.lv vai pasta adresi Pils iela 16, Sigulda, SigulNākamās sēdes plānotas 28.mai- das novads, LV 2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
jā Jūdažos un 11.jūnijā Laurenčos.
PA „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina darbā tūrisma informācijas speSavukārt no 2.jūlija Siguldas ciālistu Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā.
novada Domes sēdes būs iespēPieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 28.maijam uz e-pastu
jams vērot internetā videotieš- laura.konstante@sigulda.lv vai iesniegt personīgi PA „Siguldas Attīstīraidē Siguldas novada pašvaldī- bas aģentūra”, Ausekļa iela 6, Sigulda. Informācija pa tālruni 67970862.
bas informatīvajā interneta
Plašāka informācija par vakancēm pieejama interneta vietnē
vietnē www.sigulda.lv.
www.sigulda.lv.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu
provizoriskie rezultāti Siguldas novadā

Darbs Siguldas novada pašvaldībā

SiguldasNovadaZiņas

Vairāki siguldieši saņem valsts
augstākos apbalvojumus
4.maijā par nopelniem Latvijas labā augstākos valsts apbalvojumus
saņēma gan sportisti, gan kultūras un sabiedriskie darbinieki, kā arī
iekšlietu sistēmās strādājušie. Valsts augstāko apbalvojumu par nopelniem Latvijas valsts labā un augstajiem rezultātiem XXII Ziemas
Olimpiskajās spēlēs saņēma arī vairāki siguldieši.
Par nopelniem Latvijas valsts
labā IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts:
‣ ilggadējam sporta organizatoram,
Latvijas Sporta federāciju padomes
prezidentam Einaram Fogelim,
‣ Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, bobslejistam, XXII Ziemas
Olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam bobsleja četrvietīgajās ekipāžās Jānim Strengam.

V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
piešķirts:
‣ Latvijas Olimpiskās vienības
sportistam, skeletonistam, XXII
Ziemas Olimpisko spēļu Sočos
4.vietas ieguvējam skeletonā Tomasam Dukuram.
Par nopelniem Latvijas valsts
labā III šķiras Atzinības krusts
piešķirts:

Novada skolēnus aicina saņemt
norīkojumus darbam vasarā
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī
šogad īsteno jauniešu vasaras nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes ir 13 līdz 19 gadus veciem jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē un kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Šovasar
pašvaldība un novada uzņēmēji nodrošinās darbavietas 313 jauniešiem.
Kopumā pašvaldība bija saņēmusi 316 pieteikumus, bet diviem
jauniešiem darbavietas tika atteiktas, jo skolēnu vecums neatbilda
noteiktajiem kritērijiem, savukārt
viens jaunietis atteicās no piedāvātās darbavietas personīgu
iemeslu dēļ.
Jauniešiem, kuri ir iesnieguši pieteikumus, līdz 28.maijam

(plkst.11.00–18.00) Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” ir jāsaņem
norīkojums darbam vasarā. Tiem
jauniešiem, kuri strādās pašvaldības struktūrvienībās, nepieciešama darba drošības instruktāža,
kas notiks ceturtdien, 29.maijā,
plkst.15.30 Siguldas novada Jaunrades centra zālē. Bez darba dro-

Noslēdzies projektu konkurss
bērnu un jauniešu vasaras
nometnēm 2014.gadā
Šogad jau trešo gadu Siguldas novada Dome izsludināja atklātu konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem, kuru mērķis ir
veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un ﬁzisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu
brīvā laika organizēšanā. Kopumā šim mērķim Izglītības pārvaldes budžetā bija ieplānoti EUR 7114 (Ls 4999,75). Saskaņā ar nolikumu katrs
projekts var pretendēt maksimāli uz EUR 1000 (Ls 702,80), plānojot
arī vismaz 25% līdzﬁnansējumu no kopējās projekta summas. Projekta
mērķauditorija ir Siguldas novada pašvaldības skolu skolēni un novadā
deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem.
Kopumā 2013.gadā konkursam
tika iesniegti 15 projekti ar kopējo
pieprasīto ﬁnansējumu Ls 10174
(EUR 14476,30). Atbalstīti tika desmit projekti, savukārt 2014.gadā
tika iesniegti 14 projekti ar kopējo
pieprasīto ﬁnansējumu EUR 12875

(Ls 9048,60). Atbalstīti 11 projekti
par kopējo summu EUR 7800 (Ls
5481,47), trūkstošo ﬁnansējumu
EUR 686 (Ls 482,12) apmērā lemjot
segt no Izglītības pārvaldes budžeta.
Izglītības pārvalde uzteic projektu pieteikumu kvalitāti un

A K T U A L I TĀT E S
‣ Latvijas Olimpiskās vienības
sportistam, skeletonistam, XXII
Ziemas Olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam skeletonā
Martinam Dukuram,
‣ Latvijas Olimpiskās vienības
sportistam, kamaniņu braucējam,
divkārtējam XXII Ziemas Olimpisko
spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam Andrim Šicam,
‣ Latvijas Olimpiskās vienības
sportistam, kamaniņu braucējam,
divkārtējam XXII Ziemas Olimpisko
spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam Jurim Šicam.
Visi Ordeņu kapitula paziņojumi
par piešķirtajiem Latvijas valsts
augstākajiem apbalvojumiem – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni
un Atzinības krustu – pieejami interneta vietnē www.president.lv.
šības instruktāžas darbu uzsākt
nevarēs!
Pašvaldības speciālisti aicina
jauniešus laikus pieteikties pie
darba devējiem, lai varētu sagatavot darba līgumu un sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam.
Nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši strādās divas
nedēļas vai vienu mēnesi četras
stundas dienā – 20 stundas nedēļā,
saņemot atlīdzību atbilstoši valstī
noteiktajai minimālajai darba algai
par faktiski nostrādāto laiku. Skolēnu darba alga tiks segta no Siguldas novada pašvaldības budžeta.
Informāciju par jauniešu vasaras
nodarbinātības projektu var saņemt Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldē pa tālruni
67970932.
daudzpusīgumu. Pagājušā gada
pieredze rāda, ka liels pieprasījums ir pēc tā sauktajām atvērtajām nometnēm, kurās dalībnieku
skaits tiek nokomplektēts dažu
dienu laikā. Ir organizācijas, kas
tradicionāli jau gadu gadiem organizē nometnes, piemēram, Siguldas pilsētas vidusskolas pieteiktā
nometne „Beidzot brīvdienas ir
klāt”, kuras vadītāja ir skolotāja
Andra Fridrihsone. Gadu gaitā uzkrāta liela pieredze un iegūta vecāku atsaucība un uzticība. Jau
otro gadu nometni organizēs Lienes Circenes kultūrizglītojošā
biedrība, arī Jaunrades centrs ieplānojis vairākas interesantas nometnes, tajā skaitā robotikas un
elektronikas nometni „Nākotnes
portāls”. Aicinām vecākus sekot
līdzi informācijai par pieejamajām
nometnēm vietnē www.sigulda.lv
un pieteikties nometnēm pie organizāciju vadītājiem!
Sandra Ķirule

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
Ar Siguldas novada Domes 2014.
gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.9., 17.§) uzsākta
detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Jaunveldzes” Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas
novadā.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Siguldas novada
pašvaldības teritorijas plānotāja Zane
Gatere.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunveldzes” Stīveros, Allažu pagastā, Sigul-

das novadā, zemes gabalu ar kadastra
numuru 8042 002 0098, nosakot teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un detalizējot
apbūves noteikumus. Detālplānojuma
izstrādātāju izvēlas detālplānojuma
ierosinātājs.

2014.gada 27.maijs
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Skolēni mācās vēsturi, izmantojot
dzelzceļa stacijas bezvadu internetu
9.maijā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Siguldas
dzelzceļa stacijā atklāja „Iespējamās misijas” un „Lattelecom” organizēto akciju „Mācies brīvi!”, kuras laikā Siguldas pilsētas vidusskolas 8.klases
skolēni piedalījās skolotāja Edgara Bajaruna vadītā mācību stundā par Latvijas vēsturi.
Strādājot grupās un izmantojot portatīvos datorus, Siguldas skolēni veidoja digitālus plakātus par vēstures tēmām.
Akcijas „Mācies brīvi!” mērķis ir parādīt, kā tehnoloģiju sniegtās iespējas
var jēgpilni izmantot mūsdienīgā mācību procesā. Paralēli tam skolēniem un
sabiedrībai tiek demonstrētas pilsētvidē brīvi pieejamās bezvadu interneta
sniegtās iespējas.

Vasarā nekursēs daļa
bezmaksas autobusu
Skolēnu vasaras brīvlaikā – no dienas līdz sestdienai, izņemot
1.jūnija līdz 1.septembrim – nekur- svētdienas, nekursēs autobusa
sēs skolēnu autobusi, kuros, uzrā- reiss plkst.13.30.
dot ID karti, bez maksas varēja pārMaršruti tiks atjaunoti līdz ar jaunā mācību gada sākumu, t.i., 1.sepvietoties arī novada iedzīvotāji.
Skolēnu vasaras brīvlaikā au- tembrī.
tobusi nekursēs šādos maršrutos:
Uzrādot Siguldas novada ID karti,
Sigulda – Krimulda – Sigulda, Si- bez maksas no 1.maija līdz 31.okgulda – Mednieki – Jūdaži – Sigulda, tobrim varēs pārvietoties maršrutā
Sigulda – Nurmiži – Sigulda, Sigul- Sigulda – Gleznotājkalns (Siguldas
da – Saltavots – Pelītes – Sigulda, pilsētas kapi), kas kursē no piektSigulda – Allaži – Sigulda, More – dienas līdz svētdienai. Uzrādot ID
Sigulda – More, More – Nītaure – karti, bez maksas varēs braukt arī
More, kā arī Siguldas Valsts ģim- reisā Sigulda – Ķipari – TV tornis –
nāzija – Televīzijas iela – Siguldas Sigulda, kas no Siguldas autoostas
atiet plkst.13.40 un kursē darba die1.pamatskola – Laurenči.
Bezmaksas pilsētas autobusa nās. Citi šo abu maršrutu pasažieri
maršrutā Sigulda – Kaķīši – Insti- maksā biļetes cenu saskaņā ar AS
tūts – Sigulda, kas kursē no pirm- „CATA” cenrādi.

Aicina pieteikties mācībām velosipēda
vadītāja apliecības iegūšanai
Siguldas novada Pašvaldības policija aicina līdz 20.jūnijam pieteikties bezmaksas mācībām velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai.
Apmācībām var pieteikties Siguldas novada iedzīvotāji vecumā no
10 gadiem, kuri vēlas pārvietoties
ar velosipēdu pareizi un droši.
Nodarbības vadīs Pašvaldības
policijas darbinieki, un tās notiks trīs dienas, katru dienu pa
divām stundām. Ceturtajā dienā
kursu dalībnieki kārtos eksāmenu, kuru pieņems Ceļu satiksmes
drošības direkcijas pārstāvji. Eksāmens sastāv no testa ar 10
teorētiskajiem jautājumiem, un
tajā nedrīkst pieļaut vairāk par
divām kļūdām. Informācija par

nodarbību un eksāmenu laiku tiks
precizēta, nokomplektējot dalībnieku grupu. Par nodarbību laiku
un vietu katram dalībniekam tiks
paziņots individuāli. Informācija
tiks ievietota arī interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Velovadītāja bezmaksas kursiem
var pieteikties Siguldas novada
Pašvaldības policijā (Ausekļa ielā 6)
vai arī Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā
3). Piesakoties līdzi jāņem pase,
personas apliecība vai dzimšanas
apliecības kopija un fotokartīte 3x4
cm. Nodarbības tiek organizētas ne
vairāk kā 30 cilvēku grupā. Sīkāka informācija pa tālruni 67970212 vai
e-pastu kristine.baltina@sigulda.lv.

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu
Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes
protokols Nr.9., 18.§) apstiprināts nekustamā īpašuma „Rozītes” Allažu
pagastā, Siguldas novadā, LV 2154, kadastra apzīmējums 8042 006 0008,
detālplānojums.
Ar Siguldas novada Domes 2014.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes
protokols Nr.9, 19.§) apstiprināts nekustamā īpašuma „Zemdegas” Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, LV 2154, kadastra apzīmējums 8094 004 0440,
detālplānojums.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, darba dienās darba laikā,
kā arī Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.
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„Alternatīvais ﬂīģelis”
Siguldas koncertzāle „Baltais ﬂīģelis”
jau tradicionāli maija beigās organizē
mūsdienu mākslas projektu „Alternatīvais ﬂīģelis”.
30.maijā plkst.19.00 „Pasaules skaistākā kino mūzika” koncertzālē
„Baltais ﬂīģelis”. Programmā varēs baudīt pazīstamu kino mūziku, kuru
droši var saukt par zelta melodijām, un pārliecināties, ka savu burvību kino
neapšaubāmi iegūst, pateicoties mūzikai.
Koncertā piedalīsies dziedātāja Baiba Berķe (LNO), LNSO mākslinieki Indulis Cintiņš (vijole), Viktors Veļičko (elektriskais kontrabass), starptautisko konkursu laureāte Jūlija Skipore (akordeons). Programmu vadīs muzikoloģe Karina Bērziņa. Ieejas maksa – EUR 9 (Ls 6,33), ar Siguldas novada
ID karti – EUR 8.
30.maijā plkst.20.30 audiovizuāla performance „Jaunā vienmuļība”
koncertzālē „Baltais ﬂīģelis”. „Bērnu rīts” ir skaņu mākslas kolektīvs
(Maksims Šenteļevs un Jēkabs Nīmanis), kas izmanto pašdarinātus instrumentus un skaņu ierakstus. Ieeja – bez maksas.
Projekts „Alternatīvais ﬂīģelis” šogad paplašina robežas, piedāvājot
programmu arī Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā. Iekļaujoties Siguldas
novada ID karšu trīs gadu jubilejas nakts „S!guldieši svin” pasākumu programmā, dzelzceļa stacijas laukumā tiks piedāvāts ielu bundzinieka Odeda
Kafri (Lielbritānija) un grupas „Laime pilnīga” koncerts.
Sveicot siguldiešus Novada svētkos, 30.maija vakarā „Baltais ﬂīģelis” iesaistīsies ID karšu trīs gadu jubilejas nakts aktivitātē, kuras laikā būs jāveic
„Mazais aplis” vai „Lielais aplis” un jāsakrāj zīmodziņi pie ID karšu programmas partneriem. Ierodoties koncertzālē „Baltais ﬂīģelis” un atbildot uz spēles jautājumiem, ikviens šo aktivitāšu dalībnieks saņems loterijas kartes,
kas vakara noslēgumā piedalīsies izlozē un dos iespēju laimēt biļetes uz
koncertiem koncertzālē „Baltais ﬂīģelis”.

Siguldas Novada svētki –
Siguldas Novada svētku ekspedīcija – savu medaļu kaldinot!

Īpašais svētku notikums pilsdrupu estrādē
Siguldas Novada svētku kulminācija būs tradicionālais gājiens un noslēguma pasākums Siguldas pilsdrupu estrādē. 31.maijā plkst.20.00 pulcēsimies Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā un dosimies svētku
gājienā uz Livonijas ordeņa Siguldas pili, kur no
plkst.21.15 notiks pasākums „Lidojumā. Check-In”.
Šis būs īpašais svētku nakts lidojums, atšķirīgs nekā
citus gadus – ar dažādu stilu dīdžeju un vīdžeju piedalīšanos, kā arī „Radio 7” muzikālajām un videomappinga
jeb lielformāta video performancēm. Ar Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica iedvesmas sveicienu svētkos, pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” uzvaras deﬁlē, interaktīvām terasēm kopā ar Jauniešu iniciatīvu centru „Mērķis”, ZS „Ķikši” un SIA „Siguldas minerālūdens”.
Ar svētku prieka mērīšanu, neaizmirstamu „Aerodium”
lidotāju šovu un, protams, himnu „Zied ievas Siguldā”
Ineses Ērmanes-Peičas jaunajā versijā.
Pasākuma programma:
‣ plkst.21.00 – pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” deﬁlē;
‣ plkst.21.05 – Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica sveiciens svētkos;

‣ plkst.21.10 – svētku prieka mērīšana;
‣ plkst.21.25 – „Zied ievas Siguldā” – Inese ĒrmanePeiča;
‣ plkst.21.30 – dīdžejs nr.1 – latviešu hiti, VJ videoperformance un interaktīvās terases;
‣ plkst.23.00 – dīdžejs nr. 2 – populāri pasaules hiti,
VJ performance un interaktīvās terases;
‣ plkst.24.00 – „Aerodium” šovs (iespējama pastiprināta skaņa);
‣ plkst.1.00 – 3.00 – „Radio 7”, Egons Reiters un
interaktīvās terases.
Ieejas maksa – EUR 3 (Ls 2,11), ar Siguldas novada ID karti – bez maksas.
Reģistrējies. Piesprādzējies. Un ļaujies lidojumam.
Sigulda aizrauj, Sigulda ceļ spārnos!
Siguldas Novada svētku gājiena laikā no plkst.19.30
līdz 21.00 slēgta satiksme Pils ielā gājiena maršrutā
(no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma Ausekļa ielā 6
līdz pils parkam Pils ielā 16).

Sasniegumu kaltuves Svētku laukumā
Sasniegumu kaltuves Siguldas Svētku laukumā darbosies no
plkst.12.00 līdz pat plkst.17.30. Šajā laikā ar saviem sasniegumiem
leposies un uz aktivitātēm aicinās Siguldas pilsētas, Siguldas pagasta,
Allažu pagasta un Mores pagasta sētas.
Allažniekiem ir, ar ko lepoties, Novadnieku vērtējumam tiks noun šogad ar saviem sasniegumiem dots Līgas Zadinānes medus, SIA
leposies Allažu mednieku biedrība „Anatols” garšvielas, „Zilver vīns”
„Allažnieks”, ZS „Lielgrodes”, ZS un ZS „Pīlādži” stādi, SIA „Furšets”
„Brankas”, SIA „Kokpārstrāde 98”, Al- sarūpētā maltīte, SIA „Latroze”
lažu pagasta viesu nams „Mauriņi”, pārsteigs ar stādu daudzveidību,
viesu mājas „Švinkates”, Armanda piemājas saimniecība „JaunvanVanaga ar trušiem un vistām, ārst- gas” iepriecinās ar jēriem, zaķiem
niecības augu zinātāja Gaida Ābele un aitu ganu suņiem, SIA „NK-EKO”
un amatnieks, pinējs Arnis Ābele, ierādīs slieku audzēšanu un biohuKKS „Allažu saime”, Aigars Ķilla musa ražošanu, bet SIA „Bračkas”
ar medu, kas iegūts pašmāju dravā, dalīsies pieredzē par apzaļumošaAiva Grundmane ar maizi, bet Alī- nu, dārzu un teritorijas labiekārtoda Kalniņa ierādīs aušanas prasmi. šanu. SIA „Priežavoti” kokzāģētava
Allažu pagasta sētu no plkst.13.00 šim pasākumam izgatavojusi īpaši
līdz 14.00 pieskandinās amatier- lielu putnu būri. Siguldas pagasmākslas kolektīvi – vidējās paau- ta sētā interesenti varēs uzzināt
dzes deju kolektīvs „Ķimelītis” un motosportista Jāņa Kārkliņa veikjauniešu deju kolektīvs „Ķimenīte”, smes stāstu, bet TLMS „Vīgrieze”
sieviešu vokālais ansamblis „Lie- piedāvās aust prievītes un mazos
pavots”, amatierteātris „AKA” un gobelēnus. Grupa „Flora plus”,
bērnu un jauniešu folkloras kopa kurā darbojas vairākas novadnieces, rādīs cepuru un tērpu kolek„Tiptaiņi”.
Siguldas pagasta sēta leposies ciju „Gadalaiki”. Siguldas pagasta
ar to, kas radīts pagasta teritorijā. un Jūdažu bibliotēkas piedāvās

dažādas atrakcijas. Bērnu aktīvai
atpūtai atrakcijas piedāvās Latvijas Gumijlēcēju klubs.
Siguldas pagasta sētas piedāvājumu skanīgāku un atraktīvāku no
plkst.14.00 līdz 15.00 vērtīs pūtēju
ansamblis „Sigulda” un Siguldas
pagasta pūtēju orķestris, līnijdeju grupa „Step by step”, Siguldas
pagasta jauktais koris „Sigulda”,
senioru deju kopa „Preilenes” un
konkursa „Sev un saviem draugiem”
uzvarētāji – Edgars Bāliņš, Paula
Proškina, Katrīna Ungura, Elīza
Dombrovska un Lote Katrīna Cērpa.
Mores pagasts šogad leposies
ar četrām savām vēsturiskajām
muižām – Moritzberga (Mores)
muižu, Klingenberga (Akenstakas)
muižu, Schonecka (Kārtūžu) muižu un Eglenes (Eglaines) muižu.
Stāstījumu papildinās gan maizes,
siera, sviesta un muižas vīnu degustācijas, gan konkursi, kuros tiksiet pie īpaša Mores štempeļa. No
plkst.15.00 līdz 16.00 muižu dzīvē
palīdzēs iejusties amatierteātris
„Oga”, vokālais ansamblis „Ceriņi”
un senioru dāmu deju kopa „Dāmītes”.

Siguldas pilsēta savus sasniegumus nemaz nevar vienā sētā
ietilpināt! Sētu iekrāsos deju kolektīvu „Sidrabdancis” un „Purenīte” tautiskie deju raksti, dāmu deju
kopa „Sniegaroze” un vēderdejotāju grupas „Soul sisters” deju ritmi,
pieskandinās koru „Teiksma” un
„Spārni” dziesmas. Folkloras kopa
„Senleja” savā programmā piedāvās
„Pavasara spēka medaļas”. Siguldas sētā savu radošo pienesumu
vērtēšanai nodos TLMS „Sigulda”,
Alīdas Lindes mākslas studija, studija „Bosedīna” ar eksotiskiem deju
ritmiem, biedrība „Siguldas Alternatīvā izglītība”, viesnīca „Sigulda”,
SPA viesnīca „Ezeri” un kopiena
„Cerību sēta”.
Dienas izskaņā, plkst.17.30,
Svētku laukumā notiks sadziedāšanās – ikviens tiek aicināts piedalīties dziesmas „Zied ievas Siguldā”
dziedāšanā.
Lai nodrošinātu dalībnieku un
pasākumu apmeklētāju drošību, no
plkst.9.00 līdz 18.00 satiksmei
slēgta Leona Paegles iela un Cēsu
iela posmā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam.

Grāmatu iela Svētku laukumā

Sportistu apbalvošana

Kā ik gadu, svētkos tiks atvērta Siguldas novada bibliotēkas Grāmatu iela. Tajā no plkst.12.00 līdz 17.00 darbosies grāmatu maiņas punkts,
kur varēs mainīties ar biezākajām, smagākajām, krāsainākajām grāmatām, kas noteikti būtu jāizlasa ikvienam, būs iespēja arī iegādāties
izdevniecības „Zvaigzne ABC” jaunākās grāmatas.
Plkst.12.00 Grāmatu ielā būs tikšanās ar novadnieci, rakstnieci, dzejnieci
un dramaturģi Ingu Ābeli – romāna „Klūgu Mūks” autori. Plkst.13.45 notiks
Lasīšanas zibakcija. Aktīvākais lasītājs saņems veicināšanas balvu.
Plkst.12.30 sadarbībā ar SIA „Eco Baltia” grupu un uzņēmumu PSIA „Jumis” un ar izrādes „Rūķis šķiro” palīdzību siguldiešiem būs iespēja atsvaidzināt zināšanas par to, kā darboties videi draudzīgi.

31.maijā Siguldas Svētku laukumā Latvijas Slēpošanas savienība
aicina uz 2013./2014.gada sezonas noslēguma pasākumu un Pasaules
Sniega dienas speciālbalvas pasniegšanas ceremoniju.
Pasākuma programma:
‣ plkst.13.00 sezonas noslēguma pasākuma atklāšana;
‣ plkst.13.05 apbalvošana – pieaugušie;
‣ plkst.14.00 apbalvošana – jaunieši;
‣ plkst.14.45 apbalvošana – paši mazākie (Vilciņa kauss);
‣ plkst.15.30 apbalvošana – klubi, labvēļi.
Jutīsim līdzi uzvarētājiem!

Veselības
diena
1.jūnijā no plkst.10.00 līdz
16.00 norisināsies jau piektā
Siguldas novada Veselības diena, kuras laikā novadnieki bez
maksas varēs apmeklēt ārstus,
piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju
dažādās lekcijās.
Lai mazinātu rindas, pie vairākiem ārstiem noteikts iepriekšējs pieraksts, kurā brīvu vietu
vairs nav, tāpēc aicinām apmeklēt tos speciālistus un lekcijas,
kur nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Bez iepriekšēja pieraksta Siguldas novada Kultūras centrā varēs
saņemt ﬁzioterapeitu un Pacientu
ombuda konsultācijas, veikt cukura, holesterīna un hemoglobīna
līmeņa mērījumus, kā arī plaušu
pārbaudi. Rīgas Stradiņa universitātes studenti veiks asinsspiediena mērījumus, noteiks ķermeņa
masas indeksu, kā arī veiks miegainības un stresa līmeņa testus.
Pie Siguldas novada Kultūras
centra būs pieejams mobilais
mamogrāfs, Asinsdonoru centra
autobuss, aktivitātes bērniem piedāvās Mutes veselības centra higiēnistes, kuras sniegs konsultācijas par mutes dobuma kopšanu un

zobu veselību.
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29.MAIJS – 1.JŪNIJS

no 29.maija līdz 1.jūnijam
Siguldas Novada svētku
pasākumu programma
Ceturtdien, 29.maijā
Īpaši vērienīgi Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā tiks svinēts
bērnu mūzikas festivāls „Izlaidums Brīnumskapī”, kad 1.jūnijā no
plkst.12.00 visas dienas garumā Siguldas pilsdrupu estrādē ar dažādiem pasākumiem tiks sagaidīts vasaras sākums, kā arī noslēgsies
konkurss „Tīrai Latvijai” un sumināti čaklākie makulatūras un bateriju vācēji. Festivāla programmas ietvaros būs iespēja piedalīties
daudzos radošos un skanošos pasākumos, tostarp Brīnumskapja laboratorijā, baudīt koncertu un Siguldas novada bērnu radošo kolektīvu sveicienu.
„Zaļās jostas” rīkotais „Izlaidums Brīnumskapī” šogad notiks zaļākas
dzīves zīmē. Tas būs muzikāls uzvedums – izlaidums, kuru vadīs un ar
muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies „Brīnumskapja” grupa ar Kaķīti
Laķīti priekšgalā un daudziem viesiem. Starp tiem būs Ezītis Jostiņš no
„Zaļās jostas” un grupa „Musiqq”, suminot absolventus – konkursu dalībniekus.
Par īpaši skanīgām un kustīgām lustēm gādās Siguldas novada bērnu
radošie kolektīvi no pirmsskolas izglītības iestādēm „Ābelīte”, „Ieviņa”,
„Saulīte” un „Pīlādzītis”, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”, Siguldas 1.pamatskolas, Mores un Allažu pamatskolām un Laurenču sākumskolas.
Visas dienas garumā paralēli pasākumam Siguldas pilsdrupu estrādē
apmeklētājus gaidīs dažādas radošās un izglītojošās darbnīcas, orientēšanās spēles un citas interesantas, aizraujošas aktivitātes: atkritumu šķirošanas darbnīcas, iespējas plašāk uzzināt par dabā esošajiem procesiem,
izgatavot ekoloģiskas vannas bumbas un smaržīgas ziepes, iegūt zināšanas par ārstniecības augiem un to lietojumu veselības uzlabošanā, kā arī
uzzināt par organisko kokvilnu un izjust smilšu burvīgo un terapeitisko
iedarbību kopā ar Elmāru Gaigalnieku.
Pasākumā īpašs uzsvars tiks likts uz aktīvu atpūtu un veselīgu pārvietošanos: būs iespēja uzzināt ko vairāk un pamēģināt dažādas elektrotehnoloģijas.
Lai apmeklētāji atcerētos, ka šī diena pavadīta Siguldā, ikviens varēs
piedalīties individuāla tradicionālā Siguldas koka spieķīša izgatavošanā
kopā ar vietējiem amatniekiem un izspēlēt Dabas aizsardzības pārvaldes
sarūpētās spēles.
Īpašs pārsteigums sarūpēts zinātkārajiem – pasākumā viesosies zinātnes centrs AHHA (Igaunija) ar dažādām zinātniski pētnieciskām un atraktīvām nodarbībām.
Būs iespēja uzzināt, redzēt un izgaršot vēl daudz citu jaunu un interesantu lietu! Dalība pasākumā – bez maksas.
Festivāla laikā no plkst.9.00 līdz 18.00 nebūs iespējams piebraukt pie
Siguldas novada Domes Pils ielā 16 (piebraukt nebūs iespējams no stāvlaukuma pretim Dabas aizsardzības pārvaldei Baznīcas ielā 2).
Visi apmeklētāji aicināti piedalīties Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
rīkotajā pretsmēķēšanas akcijā, novada skolēnu sagatavotajās sportiskajās aktivitātēs un Lindas Ķuzes vadītajās deju nodarbībās brīvā dabā,
kas pie Siguldas novada Kultūras centra notiks no plkst.12.00 līdz 15.00.
Dienas centrā novadniekiem būs iespēja piedalīties vairākās vērtīgās
lekcijās. Pacientu ombuds informēs, kā rīkoties neatliekamās situācijās un
stāstīs par veselības aprūpi bērniem, ﬁzioterapeite Klaudija Hēla stāstīs
par bērnu vajadzībām līdz trīs gadu vecumam, daktere Inese Kokare stāstīs par akupunktūru, savukārt uztura speciāliste Anna Augule iepazīstinās
ar veselīgu uzturu.
Krimuldas muiža aicina bez maksas piedalīties ekskursijās „Krimuldas muižas šarms”, kas paredzētas plkst.11.00 un plkst.16.00, kā arī
plkst.13.00 nūjot Krimuldas muižas takās un gravās. Pieteikšanās pa tālruni 67972232 vai e-pastu krimulda@lis.lv.
Lai nodrošinātu, ka par Siguldas novada pašvaldības ﬁnansējumu pieaicinātos speciālistus izmanto novada iedzīvotāji, piesakoties pie ārsta
vai apmeklējot kādu no Veselības dienas piedāvājumiem, būs jāuzrāda
Siguldas novada iedzīvotāja ID karte vai izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Savukārt Veselības dienā Siguldas novada Kultūras centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pie iedzīvotāju reģistra speciālistiem būs
iespēja pārliecināties, ka Veselības dienu dalībnieks ir deklarēts Siguldas novadā.

Vieta un laiks

Pasākums

Plkst.18.00 Siguldas pils
kompleksā

Izstādes „Siguldas līgava” atvēršana darbnīcā „Viktora vēstules”

Plkst.20.00 Siguldas ev. lut.
baznīcā

GORAN GORA koncerts. Ieeja – bez maksas

Piektdien, 30.maijā
Plkst.18.00–2.00 Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā

Plkst.19.00–24.00 koncertzālē
„Baltais ﬂīģelis”

ID karšu trīs gadu jubilejas nakts.
Īpaši piedāvājumi ID kartes īpašniekiem, „Mazais aplis” ar iespēju laimēt lidojumu ģimenei ar
gaisa balonu, „Lielais aplis” ar iespēju laimēt ceļojumu ģimenei uz Legolandi, DJ Egons Reiters
un citi slaveni siguldieši kā dīdžeji, akcijas noslēgums „10 s!guldiešu mīlētākie uzņēmumi”, ielu
bundzinieks Oded Kafri (Lielbritānija), grupa „Laime pilnīga” un „Silent Disco” ballīte
Mūsdienu mākslas projekts „Alternatīvais ﬂīģelis”:
plkst.19.00 – programma „Pasaules skaistākā kino mūzika”. Ieejas maksa – EUR 9 (Ls 6,33),
ar Siguldas novada ID karti – EUR 8;
plkst.20.30 līdz 24.00 – audiovizuālā performance. Ieeja – bez maksas

IZSTĀDES visu Novada svētku garumā
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas un kultūras telpā
„Siguldas Tornis”
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Mākslu nodaļas audzēkņu darbu izstāde „Formas mūzikā un mākslā”
Stikla mākslas izstāde „Rotācija”. Dalībnieki: Marta Ģibiete, Artis Nīmanis, Bārbala Gulbe,
Margarita Budze
Aivara Lapiņa fotogrāﬁju un fotoaparātu izstāde „Daba. Cilvēks. Mijiedarbība”. Izstādē būs
aplūkojamas fotogrāﬁjas ar dabas skatiem, sabiedrībā ievērojamu cilvēku portretiem un reportāžas
no dažādām norisēm Siguldas novadā.
Izstāde apskatāma līdz 15.jūnijam darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās,
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

Jūdažu Sabiedriskajā centrā

Ingrīdas Preisas mākslas darbu izstāde

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”

Gleznotājas Ilzes Neilandes darbu izstāde

Sestdien, 31.maijā
Plkst.11.00 Gaujmalas
pludmales volejbola laukumos

Pludmales volejbola sacensības

Plkst.11.00 Depo laukumā

Paraugspēļu turnīrs „Amerikāņu futbols”

Plkst.12.00–17.30 Svētku
laukumā

Četras „Sasniegumu kaltuves”: Siguldas pilsēta, Siguldas pagasts, Mores pagasts un Allažu
pagasts, kā arī dziedāšanas akcija „Zied ievas Siguldā” un citas aktivitātes

Plkst.14.00 Elmāra smilšu
galerijā

Smilšu gleznu jaunās ekspozīcijas atvēršana

Plkst.20.00

SVĒTKU GĀJIENS no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma līdz Siguldas pilsdrupu estrādei

Plkst.21.15–3.00 Siguldas
pilsdrupu estrāde

ĪPAŠAIS SVĒTKU NOTIKUMS „Lidojumā. Check-In”.
Redzēsim dažādus pārsteigumus, videoprojekcijas, „Sudrabskaņas” deﬁlē, kā arī dzirdēsim dažādu
laiku mūzikas hitus dīdžeju izpildījumā. Notiks arī prieka mērīšana! Ieejas maksa – EUR 3 (Ls 2,11),
ar Siguldas novada ID karti – bez maksas

Svētdien, 1.jūnijā
Plkst.10.00–16.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

VESELĪBAS DIENA.
Novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu
informāciju lekcijās. Dalība – uzrādot Siguldas ID karti vai izziņu par deklarēto dzīvesvietu
Siguldas novadā

Plkst.11.00 Depo laukumā

Latvijas kauss regbijā

Plkst.11.00–15.00 Siguldas
pilsētas stadionā

Dažādu šķirņu suņu izstāde un treniņsacensības Latvijas nacionālajā daudzcīņā

Plkst.11.00 un 16.00 Krimuldas
muižā

Ekskursija „Krimuldas muižas šarms”.
Aizraujoša ekskursija pa Krimuldas muižas vēsturisko centru ar viduslaiku pilsdrupām, Krimuldas
Šveices māju un pils parku. Pastaiga pa kungu mājas salonu, zālēm un istabām ar sirsnīgiem
stāstiem par notikumiem un ļaužu likteņiem Krimuldas muižā. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni
67982232 vai e-pastu krimulda@lis.lv

Plkst.12.00 pie Lorupes tilta

Orientēšanās sacensības „Latvijas Gāzes kauss”

Plkst.12.00 Siguldas pilsdrupu
estrādē

Plkst.13.00 Krimuldas muižā

„Zaļās jostas” lielās balvas izrāde „Izlaidums Brīnumskapī”.
„Brīnumskapja” laboratorija un Siguldas novada bērnu sarūpētā koncertballīte. Visu pēcpusdienu
Siguldas pils kompleksā būs iespēja apmeklēt dažādas radošās darbnīcas visu vecumu bērniem un
pieaugušajiem. Ieeja – bez maksas
Kultūrvēsturiskās izziņas sportiskā atrakcija „Nūjo Krimuldas muižas takās un gravās”.
Nūjotāju un ātrās pastaigas cienītāju tikšanās Krimuldas muižas pagalmā, kur notiks instrukcija
nūjošanā ﬁzioterapeita vadībā. Notiks aptuveni divu stundu nūjošanas pārgājiens gida pavadībā
ar vēsturiskiem stāstiem un teikām. Pēc pastaigas – tējas dzeršana Krimuldas muižas dārzā un
viktorīna par tās laikā uzzināto ar nelielām balvām no Krimuldas muižas un Siguldas novada
suvenīru krātuvēm

Plašāka informācija par Siguldas Novada svētku pasākumiem un aktivitātēm, kā arī satiksmes ierobežojumiem
pieejama Siguldas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.
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2014.gada 27.maijs

SPORTS

SiguldasNovadaZiņas

Basketbolisti izcīna tiesības startēt LJBL 1.divīzijā Siguldietim labi panākumi Latvijas

Maija sākumā Liepājā notika Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
čempionāta ﬁnālturnīrs „Colgate” U13 grupā (2001.dzimšanas gads).
Astoņas komandas, kuras sezonas laikā trijos posmos bija sasniegušas
labākos rezultātus, cīnījās par Latvijas jaunatnes čempionu titulu un
medaļām. Savukārt 9.-16.vietas ieguvēji cīnījās par četrām ceļazīmēm
uz U14 grupas 1.divīzijas turnīru 2014./2015.gada sezonā.
Siguldas Sporta skolas puišu
komanda pēc triju posmu cīņām
ierindojās 10.vietā turnīra kopvērtējumā, tāpēc Liepājā cīnījās 9.-16.
vietas ieguvēju grupā par iespēju
nākamajā sezonā spēlēt LJBL 1.divīzijā.

Siguldas Sporta skolas komanda,
kas dažādu iemeslu dēļ uz ﬁnālturnīru devās novājinātā sastāvā, Liepājā
spēja uzvarēt visus pretiniekus, izcīnot kopvērtējuma tabulā 9.vietu un
automātiski arī ceļazīmi uz 1.divīziju.
Pret Liepāju uzvara ar 41:37, pret

Krāslavu 61:44, pret BJBS „Rīga/
DSN 2” 41:30, pret Ķeizarmežs/Sarkandaugava 55:44.
Apsveicam puišus un viņu treneri
Agniju Labrenci ar šo panākumu, uz
kuru mērķtiecīgi tika iets visu sezonu! Jau trešo gadu pēc kārtas Siguldas Sporta skolas puišu komandas
iekļūst LJBL 1.divīzijas U14 grupā,
kas liecina par pareizi virzītu un profesionālu treneru darbu. Iepriekšējos
divus gadus tas izdevās trenerim
Ēvaldam Tukišam ar 1999. un 2000.
gadā dzimušo puišu komandām.

čempionātā 100 lauciņu dambretē

Maija sākumā Rīgā notika Latvijas čempionāts vīriešiem 100 lauciņu
dambretē, kurā piedalījās arī Siguldas Sporta skolas Dambretes nodaļas
audzēknis Edgars Straumanis, izcīnot 7.vietu 12 dalībnieku konkurencē.
Turnīra dalībnieku sastāvs bija ļoti spēcīgs, tāpēc Edgara rezultāts vērtējams kā labs. Viņam bija jācīnās ar tādiem Latvijas dambretes spēles meistariem kā 2013.gada pasaules čempione sievietēm lielmeistare Zoja Golubeva, 2013.gada pasaules čempions senioriem lielmeistars Laimonis Zālītis,
pasaules eksčempions vīriešiem lielmeistars Guntis Valneris, pasaules eksčempions komandu čempionātā lielmeistars Raimonds Vīpulis, kā arī starptautiskais meistars Benno Butulis.
Edgars Ratnieks

20.Siguldas atklātais čempionāts
Sadalītas Serpentīnceļa skrējiena medaļas badmintonā jauniešiem
1.maijā tika noskaidroti uzvarētāji Serpentīnceļa skrējienā. Šogad
šajās sacensībās piedalījās rekorddaudz dalībnieku – vairāk nekā 190!
Bija ieradušies skrējēji ne tikai no Siguldas, bet arī no Rīgas un Ogres,
daudz dalībnieku jau tradicionāli bija no Līgatnes vidusskolas. Joprojām nezūd interese arī par skriešanu kopā ar savu mājdzīvnieku – šogad
šajā nominācijā piedalījās pieci skrējēji kopā ar saviem suņiem.

Serpentīna ceļa skrējiena 1.vietas Pāvels SS „Arkādija” (3:07,91), V30
ieguvēji pa vecuma grupām un uzrā- Klāviņš Uldis Sigulda (3:20,51), V40
dītais laiks: S10 Auziņa Dārta SSS Kārkliņš Kaspars A2 (3:29,98), V50
(4:46,51), S12 Vīksne Estere SSS/ Egorovs Valerijs ind. (3:54,19), V60
SPV (4:05,40), S14 Lenceviča Liāna Suborins Viktors ind. (4:19,52); discipSVĢ/SSS (4:37,40), S16 Vārna Kristī- līnā „Ar draugu” Leja Pēteris (3:33,26).
ne SVĢ (4:43,81), S20 Blūmiņa Gunta
Citus rezultātus varat meklēt
SSS (4:10,24), S30 Rozenberga Aiga vietnē www.siguldassports.lv un
ind. (4:32,99), S40 Ziediņa Inga VSK www.ba2.lv.
(5:04,44), S50 Zālīte Anita Sigulda
„Kalnu karalienes” un „Kalnu ka(5:11,44); V10 Auziņš Gustavs SK „Tu- raļa” titulu ieguva Estere Vīksne un
raida” (4:44,16), V12 Vilciņš Edgars Pāvels Ribakovs. Tomēr arī šoreiz
Pēteris Līgatnes nov. vsk. (4:15,41), Jēkaba Dzeņa sasniegtais trases reV14 Vīksna Dāvids SSS (3:38,99), V16 kords 3:03 netika pārspēts.
Ķēdis Toms SSS (3:17,95), V18 Zuters
Sacensības organizē Siguldas noKārlis SVĢ (3:18,22), V20 Ribakovs vada pašvaldības Sporta pārvalde

sadarbībā ar Siguldas Sporta skolu un biedrību „A2”. Īpašs paldies
šā pasākuma atbalstītājiem! Katrs
dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, saņēma „Siguldas” vai „Turaidas” minerālūdens pudeli un nelielu
dāvanu no zobu kopšanas ﬁrmas
www.baltizobi.lv, kuri arī dāvāja
„Kalnu karalienes” un „Kalnu karaļa”
titula ieguvējiem elektriskās zobu
birstes un dažādas balvas godalgoto
vietu ieguvējiem. Uzvarētāji saņēma
balvas no kino „Lora”, „Aerodium”,
„Bungee”, veikala „Maratons”, maiznīcas „Flora”, kā arī ziedus no „Puķu
Elvis”.
Uz tikšanos nākamajā „Sigulda
Up cup 2014” posmā – 444 pakāpienu skrējienā, kas notiks 28.jūnijā un
kurā izcīnīsim titulu „Pakāpienu pavēlniece” un „Pakāpienu pavēlnieks”. Šis skrējiens notiks pirmo
reizi. PIEDALIES!!!

Vieglatlētikas vasaras
sacensību sezona ir atklāta!

ﬁnāla. Ļoti iepriecināja Loretas Lembergas skrējiens 400 metru distancē,
izcīnot 6.vietu.
Pieaugušo konkurencē 100 metru
distancē,
spēkojoties ar Latvijas la10.maijā Liepājas stadionā notika Latvijas Vieglatlētikas savienības kaubākajiem
sprinteriem,
Valters Reinis
sa izcīņas 2.posms, atklājot vieglatlētikas vasaras sezonu stadionos.
Rasnačs ﬁnālskrējienā izcīnīja 7.vieSacensībās veiksmīgi startēja Si- distanci 4:51,51, ierindojās 5.vietā. tu, rezultāts 11,68 s, bet Artim Rušiguldas Sporta skolas audzēkņi. Sīvā Sprinta distancē treneres Guntas ņam un Naurim Jurim Deksnim attiecīņā ar liepājniekiem, uzrādot aug- Blūmiņas audzēknis Reinis Rocēns cīgi 11,98 s un 12,30 s. Sieviešu
stu rezultātu un sasniedzot perso- izcīnīja 9.vietu, sasniedzot personīgo konkurencē personīgo rekordu uzrānisko rekordu 1500 metru distancē rekordu 100 metru distancē (12,97), dīja Dita Dubovska ar 14,20 s. 1500
(4:35,11), Kristaps Bruners izcīnīja Patriks Kikusts distanci veica ar metru distancē ar rezultātu 4:29,78,
3.vietu B grupā (U16), kas šajā sezo- laiku 13,46 s; meiteņu konkurencē Edgars Daugulis nopietnā konkurennā ir trešais labākais rezultāts Latvi- Liene Modnika ar rezultātu 14,76 s cē izcīnīja 12.vietu.
jā U16 grupā. Pauls Daugulis, veicot palika devītā, tātad vienu vietu aiz
Aina Ziediņa

Vieglatlētikas sezonas atklāšanas
sacensības Valmierā
12.maijā Valmierā, J.Daliņa stadionā, risinājās vieglatlētikas sacensības divās vecuma grupās: 2001. un 2002.gadā dzimušie (C grupa) un 2003.
un 2004.gadā dzimušie (D grupa) zēniem un meitenēm. Siguldas Sporta
skolas audzēkņi pārstāvēja C vecuma grupu un uzrādīja labus rezultātus
sprinta un vidējās distancēs, kā arī šķēpa mešanā un lēkšanas disciplīnās.
Iepriekšējos personīgos rekordus
labojot par vairākām sekundēm, 600
metru distanci veica abas Siguldas
Sporta skolas vidējo distanču skrējējas: Estere Vīksne noslēdza labāko
trijnieku (rezultāts 1:53,0), Kristīnei
Brunerei – 2:01,8 un 7.vieta. Esterei arī
augstlēkšanā bronzas godalga, pārvarot 1,25 metru augstumā novietoto
latiņu. 200 metru distanci lieliski veica
Elizabete Stankeviča un ar rezultātu 31,2 s ierindojās augstajā 9.vietā,

sacenšoties ar gadu vecākām konkurentēm. Venija Ozola startēja sprinta
distancēs, 200 metru skrējienā atkārtojot savu labāko rezultātu. Elizabetei
Ābolai jauns personīgais rekords 200
metru distancē un tāllēkšanā.
60 metru sprinta ﬁnālā zēniem par
godalgām cīnījās divi Sporta skolas
audzēkņi: Artūram Šķesteram par
desmitdaļu labots iepriekšējais rekords – 8,4 s un 4.vieta, Oto Laivam –
8,7 s un 7.vieta. Teicamu 200 metru

skrējienu aizvadīja Daniels Strods un
Artūrs Šķesters, rezultāti attiecīgi 30,1
s (7.vieta) un 30,4 s (9.vieta), kas ir arī
sportistu rekordi un jauni atskaites
punkti nākamajām sezonas sacensībām. Oto Laiva turpināja rādīt stabilu
sniegumu – gan tāllēkšanā ar 4,23
metru lēcienu, gan šķēpa mešanā, raidot šķēpu 29,40 metru tālumā, ierindojoties augstajā 5.vietā, kur nedaudz
pietrūka līdz goda pjedestālam. Emīls
Kravalis un Rainers Kašs startēja 60
metru un 200 metru distancēs, krājot
pieredzi nākamajiem startiem.
Sezonas atklāšanas sacensības
deva iespēju salīdzināt rezultātus
sporta skolu un sporta klubu audzēkņu
starpā, gatavojoties galvenajām vasaras sezonas sacensībām „Valmieras
Spēles 2014” un Latvija čempionātam
C grupai.
Gunta Blūmiņa

Vairāk nekā 130 dalībnieku no Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas startēja Siguldas atklātajā čempionātā badmintonā jauniešiem, kas jau divdesmito reizi pulcēja labākos jaunos
spēlētājus Siguldā, Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē.
Par sacensību absolūto čempioni vecuma grupā U13, uzvarot visās spēļu
kategorijās, kļuva Liāna Lenceviča. Vienspēlē viņa pārliecinoši pieveica visas pretinieces un ﬁnālā ar 2-0 (21-8, 21-3) uzvarēja Alesju Kramčaņinu no
Baltkrievijas pilsētas Brestas. Apvienojoties pārī, meitenes bija labākās arī
dubultspēlēs, bet jaukto pāru cīņās L.Lencevičas partneris bija baltkrievs
Aleksejs Kņazevs. Divas zelta un viena sudraba medaļa Jekaterinai Romanovai vecuma grupā U19. Viņa uzvarēja vienspēlēs un kopā ar lietuvieti Rebeku Alekseviciuti dubultspēlēs, bet kopā ar Teodoru Kerimovu palika otrajā vietā jauktajās dubultspēlēs, kur triumfēja Kristaps Jānis Gulbis un R.
Alekseviciute. Dubultspēlēs par čempioniem U17 grupā kļuva K.J.Gulbis un
T.Kerimovs, bet U19 grupā Rihards Sorokins un Kristaps Kalniņš. Vēl sudraba medaļas ieguva Gints Bērziņš vienspēlēs U13, kopā ar Ardi Danielu Bedrīti dubultspēlēs U15, K.J.Gulbis vienspēlēs U17, R.Sorokins U19. Bronzas
godalgas dažādās spēļu kategorijās arī Amandai Agnesei Arnicānei, Lindai
Vorobejai, Sabīnei Kurciņai, Kristiānai Elizabetei Pacevičai, Amandai Azarovai un Rūtai Aizupietei.
Ainārs Gureckis

Folkreisā Ludzā siguldiešiem
dubultuzvara

LAF folkreisa Vasaras kauss noslēdzās ar siguldiešu, tēva un dēla
Guntara un Ivo Gabrānu dubultuzvaru, bet trešo vietu ieguva Dāvis
Tobiass.
Pēc kvaliﬁkācijas pirmo starta rindu A ﬁnālā 17 dalībnieku konkurencē
sasniedza Edijs Sloka, Guntars Gabrāns un Dāvis Tobiass. Pēc starta vadībā
nonāca Sloka, visai pārliecinoši dominējot braucienā. Taču ātrumkārbas defekts lika Edijam zaudēt cerības uz otro uzvaru folkreisa karjerā. Vadībā
nonāca Guntars Gabrāns, bet drīz aiz tēva iekārtojās arī Ivo. Abi noturēja
līderpozīcijas līdz ﬁnišam. Trešo vietu izcīnīja D.Tobiass. Vadošais trijnieks
bija izveidojis labu atrāvienu no sekotājiem, kuru galvgalī ﬁnišu sasniedza
vēl divi juniori – Edijs Augulis un Roberts Pelēnis.

SIGULDAS SPORTA SKOLA PIEDĀVĀ
‣ Uzņem jaunus audzēkņus šādās sporta nodaļās:
Basketbola
nodaļā
– 2007.–2001.gadā dzimušos zēnus;
2007.–2005.gadā dzimušās meitenes;
Badmintona nodaļā – 2007.–2001.gadā dzimušos zēnus un meitenes;
Dambretes nodaļā – 2007.–2004.gadā dzimušos zēnus un meitenes;
Vieglatlētikas nodaļā – 2007.–2000.gadā dzimušos zēnus un
meitenes;
Kalnu slēpošanas nodaļā – 2006.–2001.gadā dzimušos zēnus un
meitenes (ar sporta klubu rekomendāciju).
Uzņemšana Sporta skolā – treniņgrupu komplektēšana 2014./2015.
mācību gadam – notiks no 18. līdz 29.augustam.
Visus interesentus gaidām Siguldas Sporta skolā (Gāles ielā 29) no
plkst.9.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām 22022898, e-pasts: sportaskola@sigulda.lv.
‣ Sākumskolu skolēnus aicinām sportot vispārējās ﬁziskās
sagatavošanas grupās, kuru komplektācija notiks no 1. līdz 12.septembrim.
Informācija par VFS grupām pa tālr. 22022898.
‣ Aicinām bērnus no 7 līdz 12 gadu vecumam iesaistīties dienas
sporta – atpūtas nometnē „Iepazīsti sportu!” no 25. līdz 29.augustam.
Pieteikšanās un papildu informāciju par dalību dienas sporta un atpūtas nometnē, rakstot uz e-pastu sportaskola@sigulda.lv vai zvanot pa
tālr. 22022898.

IZGLĪTĪBA

SiguldasNovadaZiņas

Pašvaldība Olimpiešu svētkos godina
skolēnus un pedagogus
15.maijā Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notika Olimpiešu svētki, kuros tika godināti 118 novada skolēni un 24 pedagogi, kas saņēmuši godalgas un nominācijas novadu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, kā
arī dažādos konkursos un skatēs.
Siguldas novada un starpnovadu
Laurenču sākumskolas skolniece
olimpiāžu laureāti, skolēni, kas iegu- Līva Oliņa;
vuši nominācijas reģionālajās, valsts
Siguldas 1.pamatskolas skolēni:
un starptautiskās olimpiādēs, kon- Paula Luīze Biteniece, Agnese Līkukursos, skatēs un sacensībās, saņē- ma, Elīna Sabīne Nežborte, Patrīcija
ma pašvaldības Pateicības. Pateicību Stelmaka;
par skolēnu sagatavošanu nozīmīSiguldas pilsētas vidusskolas skogiem pārbaudījumiem saņēma arī 24 lēni: Viktorija Bondarjonoka, Andris
novada izglītības iestāžu pedagogi.
Jenerts un Fani Pinsone.
Olimpiešu svētkos Pateicību par
Pateicību par sasniegumiem mūsasniegumiem mācību darbā saņēma: zikā un mākslā saņēma Siguldas
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni: Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
Kārlis Mārtiņš Briedis, Valts Krūmiņš, audzēkņi: Evita Grantiņa, Raivis
Edgars Daugulis, Teodors Kerimovs, Sieks, Elza Alberiņa, Ernests Aļļis,
Eduards Gailišs, Magdalēna Mudule, Deivids Bebers, Agate Marija Bukša,
Anna Šmite, Anete Dortāne, Jurģis Kate Sāra Gerdena, Marks Georgs
Kalniņš, Laura Kļaviņa, Ērika Burt- Grīva, Rūta Kaukule, Guntis Kursišs,
nieka, Valters Vētra, Beāte Brice, Matīss Linde, Viktorija Sedova, Arta
Pauls Daugulis, Diāna Deisone, Gvido Skromane, Rodrigo Švarckopfs, KārGailītis, Haralds Ozols, Monta Taube, lis Gusts Zariņš, Žaklīna Zeiza.
Elza Elizabete Vanaga, Grieta VītoliPateicību par sasniegumiem
ņa, Uģis Zariņš un Agnese Upīte;
sportā saņēma Siguldas Sporta

Noslēdzies pirmais mācību gads
Laurenču sākumskolā
Laurenču sākumskola aizvadījusi pirmo mācību gadu – veiksmīgi pagājis akreditācijas process, kā arī sarīkoti daudzi interesanti pasākumi
kopā ar skolotājiem un vecākiem.
Pirmo mācību gadu Laurenču
sākumskolā kopumā noslēgs 128
skolēni, no kuriem astoņi absolvēs
6.klasi un mācības turpinās citā skolā. Savukārt 1.septembrī savā pulkā
gaidīsim 63 pirmklasniekus, kuri mācīsies trīs klasēs. Esam priecīgi arī
par tiem deviņiem skolēniem, kuri

nākamgad uzsāks mācības citās
Laurenču sākumskolas klasēs.
Laurenču sākumskolā izveidots
deju kolektīvs, kas veiksmīgi
startējis skatē, lai pēc gada
piedalītos skolēnu Dziesmu un Deju
svētkos. Tāpat bērni apguvuši distanču slēpošanu, „Lego” robotu

skolas audzēkņi: Edgars Straumanis, Jekaterina Romanova, Evelīna Gasūna, Kristaps Jānis Gulbis,
Liāna Lenceviča, Valters Reinis
Rasnačs, Estere Vīksne.
Diplomi tika pasniegti arī skolēniem, kuriem ir sasniegumi interešu
izglītībā un godalgotas vietas Siguldas novada un starpnovadu olimpiādēs.
Vairākiem skolēniem – Kārlim
Mārtiņam Briedim, Valtam Krūmiņam un Edgaram Daugulim – sasniegumi valsts mērogā ir jau ilgāku laika periodu, un tas liecina par
stabilām un teicamām zināšanām, jo
valsts mēroga olimpiādēs godalgotajām vietām ir ļoti liela konkurence.
Bieži vien skolēni, kas ieguvuši pirmās vietas vispārizglītojošo mācību
priekšmetu olimpiādēs, ir arī labi
sportisti, mūziķi un mākslinieki, tātad – cilvēki ar plašām un daudzpusīgām zināšanām. Par to jāpateicas ne
tikai skolotājiem, bet arī skolēnu vecākiem, kas ikdienā ir vislielākais
atbalsts.
darbības pamatprincipus, multimedijus, programmēšanu, padziļinātas
dabas zinības, perkusiju, blokﬂautas,
taustiņinstrumentu un ģitāras spēli,
mākslu.
„Kad pirms gada skola sāka savu
darbu, bija daudz nezināmā, taču saliedētais kolektīvs, talantīgie bērni
un atsaucīgie vecāki piepildījuši telpas ar prieku un sekmēm. Skola ir
atdzīvojusies un vēl daudzus gadus
ik dienas būs mājas mazajiem siguldiešiem,”
saka
Laurenču
sākumskolas
direktore
Sanita
Ungura.

Akreditācijas rezultāti Mākslu skolā
Aprīlī Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notika akreditācijas
process, kurā Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēta komisija izvērtēja skolas darbības jomas un īstenoto izglītības programmu kvalitāti.
Uz sešiem gadiem tika akreditētas visas piedāvātās izglītības
programmas instrumentālajā un vokālajā mūzikā, kā arī pavisam jauna
izglītības programma „Teātra māks-

la” vidusskolas vecuma audzēkņiem,
kas ir pirmā šāda veida programma
Latvijā.
Akreditācijas komisija skolas darbu novērtēja ar augstāko atzīmi 13

kritērijos no 16 iespējamajiem. Arī
mutiski izteiktā atzinība ir apliecinājums skolas stratēģijas veiksmīgai izvēlei. Par īpašu skolas vērtību
tika atzīta starpdisciplinaritāte,
plašais programmu piedāvājuma
klāsts, kā arī iespēja kvalitatīvi iedziļināties un profesionālā līmenī
apgūt vienu izvēlēto specialitāti.
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Izlaidumi Siguldas novada
izglītības iestādēs

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” – piektdien, 6.jūnijā, plkst.18.00;
Siguldas pilsētas vidusskolā, 12.klasei – sestdien, 7.jūnijā, plkst.13.00;
Siguldas pilsētas vidusskolā, 9.klasei – ceturtdien, 12.jūnijā, plkst.18.00;
Mores pamatskolā, 9.klasei – ceturtdien, 12.jūnijā, plkst.19.00;
Allažu pamatskolā, 9.klasei – piektdien, 13.jūnijā, plkst.16.00;
Siguldas Valsts ģimnāzijā, 9.klasei – piektdien, 13.jūnijā, plkst.17.00;
Siguldas 1.pamatskolā, 9.klasei – piektdien, 13.jūnijā, plkst.18.00;
Siguldas Valsts ģimnāzijā, 12.klasei – trešdien, 18.jūnijā, plkst.17.00.
Siguldas novada pašvaldība sveic audzēkņus, viņu vecākus un pedagogus
šajā nozīmīgajā dienā, vēlot veiksmi turpmākās izglītības ceļā.

Sākusies bērnu uzņemšana
Siguldas novada bērnudārzos

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka ir sākusies bērnu uzņemšana Siguldas novada bērnudārzos. 2014./2015.mācību gadam Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs plānots uzņemt visus 2011.gadā un daļu 2012.gadā dzimušo bērnu, kas reģistrēti
rindā uz novada bērnudārziem.
Izglītības pārvaldes darbinieki individuāli sazināsies ar bērnu vecākiem,
lai uzaicinātu uz pārvaldi saņemt apliecinājumu par uzņemšanu bērnudārzā.
Apliecinājumu par uzņemšanu konkrētā bērnudārzā varēs saņemt Izglītības pārvaldē Skolas ielā 3, Siguldā.
Bērnu uzņemšana bērnudārzos noritēs līdz jūnija beigām rindas kārtībā
saskaņā ar reģistru.
Papildu informācija pieejama pie Izglītības pārvaldes datubāzu speciālistes pa tālruni 67970914 vai e-pastu zane.nikaze@sigulda.lv.

„Sudrabskaņa” uzvar pūtēju
orķestru deﬁlē ﬁnālkonkursā

4.maijā Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, notika ikgadējais Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru deﬁlē ﬁnālkonkurss, kurā piedalījās arī Siguldas
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (diriģenti Elmārs Rudzītis un Arnis Šmitiņš, horeogrāfe
Laila Jirgensone).
Pasākumā vienkopus bija pulcējušies labākie jauniešu pūtēju orķestri no visas
Latvijas. Spītējot lietum un aukstumam, deﬁlējošo orķestru kategorijā augstāko
punktu summu ieguva pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”, iegūstot I līmeņa diplomu
un aiz sevis atstājot Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestri un Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestri.
Šis ir Siguldas jauno mūziķu augstākais sasniegums deﬁlē ﬁnālkonkursos, jo
kopš 2006.gada, kad tiek rīkotas orķestru deﬁlē skates un konkursi, siguldiešiem
ne reizi nav izdevies būt labāko godā.
Elmārs Rudzītis

Pateicība Dukuru ģimenei
Siguldas 1.pamatskolas skolēni un skolotāji saka lielu paldies Dukuru
ģimenei gan par ziedoto ievērojamo naudas summu sporta inventāra iegādei, gan par veltīto laiku, ko Tomass un Martins izbrīvēja, lai tiktos ar 1.–9.
klašu skolēniem. Pateicamies Martinam arī par iespēju atrast laiku vēlreiz
viesoties skolā un atbildēt uz visiem 5.–9.klašu kora meiteņu jautājumiem.
Lāsma Konošonoka

K U LT Ū R A

Allažniecēm panākumi literatūrā Aicina pieteikties Bērnības svētkiem

Aprīļa beigās mūzikas namā „Daile” tika pasniegtas Latvijas Literatūras gada balvas 2013.gada literāri augstvērtīgāko darbu autoriem.
Nominācijā „Labākais Latvijas autora darbs bērniem” par balsojuma
līderi kļuva allažnieces Luīzes Pastores grāmata „Maskačkas stāsts”.
Luīzes Pastores jaunākā grāmata bērniem ir stāsts par laupītāju leģendām apvīto Latgales priekšpilsētu jeb tautā dēvēto Maskačku. Grāmatā
„Maskačkas stāsts” izstāstīti Maskačkas bērnu un klaiņojošu suņu piedzīvojumi, glābjot savu rajonu no pārvēršanās par tādu pašu betona kluci bez
dvēseles kā desmitiem citu vietu šajā pilsētā. Grāmata būs aizraujoša vasaras brīvlaika lasāmviela skolēniem.
Savukārt Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvas „Kilograms kultūras” 2014.gada pirmā ceturkšņa kategorijā „Literatūra” visvairāk balsots par izdevniecības „Dienas Grāmata” izdoto allažnieces
Ingas Ābeles grāmatu „Klūgu mūks”, kas ir stāsts par ikvienu no mums –
par mūsu mīlestību, ticību, godprātību un citiem mūsu dzīves lielajiem
jautājumiem.

Siguldas pagasta Kultūras nams aicina pieteikt bērnus vecumā līdz astoņiem gadiem
Bērnības svētkiem, kurus svinēsim svētdien, 20.jūlijā, plkst.12.00.
Šo svētku būtība ir ģimenes stiprināšana. Svētkos teiktie novēlējumi liek vecākiem pārdomāt
un apzināties savu lielo atbildību bērna un sabiedrības priekšā, uzsverot arī kūmu lomu jaunā
cilvēka audzināšanā. Bērnības svētki paliek par vienu no visu laiku mīļākajām un jaukākajām
bērnības atmiņām.
Krustvecāki savu krustbērnu varēs izšūpināt tradicionālajās svētku šūpolēs un vēlēt laimes.
Katram bērnam atmiņai par šo dienu tiks pasniegta dāvaniņa. Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Inese Praņevska katram bērnam pasniegs apliecību ar krustvecāku apstiprinājumu.
Mīļi un sirsnīgi mazos gaviļniekus sagaidīs Bārdiņa kungs, kaķis Muris un kaķenīte Mince,
piedāvājot jautru svētku programmu. Katrs bērns tiks apdziedāts, apdāvināts un iepriecināts.
Dalības maksa par gaviļnieku EUR 35 (Ls 24,60), ar Siguldas novada ID karti – EUR 28
(Ls 19,68) , pārējiem ciemiņiem un viesiem ieeja bez maksas. Bērnus līdz 18.jūlijam aicinām
pieteikt Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes iela 7B) vai pa tālruni 67800953, 26112886,
e-pasts terezija.leimane@sigulda.lv.

Siguldietim
pirmā vieta
talantu
konkursā
18.maijā tika noskaidroti
talantu konkursa „Ineses
Galantes Talanti.LV” laureāti, un par uzvarētājiem
atzīti kopumā 12 mūziķi
četrās kategorijās. Klasiskā vokāla kategorijā uzvarēja siguldietis Kalvis Kalniņš. Konkursa ﬁnālā jeb
trešajā kārtā kopumā uzstājās 45 ﬁnālisti.
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Laiks un vieta

Pasākums

Laiks un vieta

Pasākums

6.jūnijā plkst.15.00
Turaidas
muzejrezervātā

Zviedrijas Kalnu un Sāmu muzeja izstādes par
sāmu kultūru atklāšana. Ieeja – bez maksas

Līdz 15.jūnijam
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Aivara Lapiņa fotoizstāde „Daba. Cilvēks.
Mijiedarbība”. Izstāde apskatāma darba dienās no
plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās, svētdienās no
plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

No 2. līdz 30.jūnijam
Allažu pagasta
bibliotēkā

Vijas Vāveres fotoizstāde „Pazīsti putnus”

No 2. līdz 20.jūnijam
Bērnu literatūras
nodaļā

Literāra izstāde „Grāmatas lasīšanai saulainās un
lietainās vasaras dienās”

No 3. līdz 15.jūnijam
Jūdažu bibliotēkā

Literatūras izstāde „Viss par dārzu”

No 5. līdz 30.jūnijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde „No dziesmas es esmu paņemts”.
Dzejniekam, publicistam un sabiedriskajam
darbiniekam Jānim Peteram – 75

No 5. līdz 30.jūnijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Kā
izaudzināt laimīgu bērnu?”

No 7. līdz 29.jūnijam
kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis”

Fotoizstāde „Krodera teātris”

7.jūnijā plkst.11.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

„Yamaha” skolas audzēkņu koncerts.
Ieeja – bez maksas

12.jūnijā plkst.11.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Biedrības „Aicinājums Tev” 7.dziedāšanas svētki.
Ieeja – bez maksas

14.jūnijā
plkst.11.00–14.00
Maija parkā

Rokdarbu diena

16.jūnijā plkst.19.00
kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis”

G.Bindes un J.Kmina fotoizstādes „Krodera
teātris” atklāšana. Tās laikā notiks Valmieras
teātra aktieru performance, kurā varēs redzēt
režisora Oļģerta Krodera mantojumu – varoņus,
izrādes un autobiogrāﬁju „Mēģinu būt atklāts”.
Piedalās aktieri: Ligita Dēvica, Rihards Rudāks,
Aigars Vilims, Elīna Vāne, Māra Mennika, Māris
Bezmers, Rihards Jakovels. Pie klavierēm – Emīls
Zilberts, režisors – Ivo Martinsons. Pateicoties
Siguldas novada pašvaldības ﬁnansējumam, ieeja
pasākumā – bez maksas

19.jūnijā plkst.19.00
atpūtas kompleksā
"Brūveri"

Garīgās mūzikas dueta Mirabai Ceiba koncerts.
Biļetes iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes"
kasēs. Biļešu cena – EUR 21 (Ls 14,76)

No 16. līdz 25.jūnijam
Allažu pagasta
bibliotēkā

Folkloras materiālu izstāde „Vasaras viducī”

20.jūnijā plkst.16.00
Siguldas novada
Kultūras centrā

Siguldas sadraudzības pilsētas Štūres mākslinieku
izstādes atklāšana. Ieeja – bez maksas

No 17. līdz 25.jūnijam
Jūdažu bibliotēkā

Literatūras izstāde „Vasaras saulgrieži”

20.jūnijā plkst.17.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

Jāņu dienas ieskandināšana. Siera siešana, zāļu
vainagu vīšana, rotaļas. Ieeja – bez maksas

No 20. līdz 28.jūnijam
Siguldas novada
Kultūras centrā

Siguldas sadraudzības pilsētas Štūres mākslinieku
izstāde

21.jūnijā plkst.14.00
Allažu ev. lut. baznīcā

Jānis Holšteins, Kristīne Ērmane no Allažiem
un Santija Laizāne no Mores aicina uz koncertu.
Pateicoties Siguldas novada pašvaldības
atbalstam, ieeja koncertā – bez maksas

No 20. līdz 30.jūnijam
Bērnu literatūras
nodaļā

Tematiska izstāde „Smildziņa ziedēja...”, vasaras
Saulgriežus sagaidot

Vasaras saulgriežu svētki.
Plkst.19.00–21.00 – zāļu vakars, siera siešana,
sētas un saimes aplīgošana, vainagu vīšana,
pirts un zāļu zintis, gatavošanās Jāņu svinībām,
interaktīvs teātris bērniem.
Plkst.21.00 dodamies Jāņkalnā iedegt Saules un
Pāra ugunskurus, pavadīt saulīti.
Aptuveni plkst.22.00 pūdeles aizdegšana, rotaļas
un sadziedāšanās, pāra stiprinājums.
Plkst.22.30 – zinšu ugunskura aizdegšana
ābeļdārzā Jāņkalna pakājē, stāstnieku nakts
aizsākums.
Plkst.24.00 – nakts vidus rituāli.
Aptuveni plkst.0.30 – ugunsrata ritināšana.
Sadziedāšanās un sadancošanās ar folkgrupu „Iļģi”
un folkloras kopu „Dandari”.
No plkst.1.00 līdz 2.30 pie Saules ugunskura Jāņu
dziesmas dzied Vītolu saime.
Plkst.3.00 – pa trejām takām gaismas ceļš pretim
saulei uz Dainu kalnu – mazgājamies avotā un rīta
rasā, sagaidām saulīti ābeļu dārzā.
Aptuveni plkst.5.00 pavadām Jāņa uguntiņu cauri
Gaujas lokiem. Ieeja – par ziedojumiem

No 25. līdz 30.jūnijam
Allažu pagasta
bibliotēkā

Veltījums Jānim Peteram; materiālu izstāde

21.jūnijā plkst.19.00
Turaidas Jāņkalnā

23.jūnijā plkst.19.00 pie Dziesmu maratons visiem dziedātgribētājiem
Mores pagasta Tautas „Ai, jel manu skaļu balsi”, kurā noteiksim
nama
skanīgākā līgotāja titulu „Zelta rīkle” (repertuārs
pēc katra paša gaumes; dalībniekus aicinām
pieteikties līdz 10.jūnijam pa tālruni 28646332
(Sintija), mēģinājumu graﬁks tiks precizēts
pēc pieteikšanās). Kā jau katru gadu Morē tiks
noskaidrots Alus vīrs un Alus sieva, spēcīgākais
sievas nesējs un daudzas citas Jāņu lustes. Jāņu
nakts balle līdz pirmajiem gaiļiem.
Ieeja – bez maksas
23.jūnijā plkst.22.00
Siguldas pilsdrupu
estrādē

„Līgo nakts Siguldā”.
Gada visīsākajā naktī ar jums kopā būs folkloras
kopa „Putni”, grupa „Bellacord” un DJ Jānis
Līgotājs. Darbosies bufetes. Ieeja – EUR 3 (Ls 2,11),
Siguldas ID kartes īpašniekiem, uzrādot ID karti,
ieeja bez maksas

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 20.jūnijā

SVEICAM

IZSTĀDES

KULTŪRA

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

1.jūnijā plkst.12.00 pie
Lorupes tilta

Orientēšanās sacensības „Latvijas Gāzes kauss
2014”, 3.kārta

1.jūnijā plkst.12.00
Depo laukumā

Regbija sacensības

6.jūnijā plkst.18.00
Raiņa parka laukumā

„Ghetto Alianse” sacensības ielu basketbolā

8.jūnijā plkst.12.30
Serpentīna ceļa pakājē

Skrējiens „Siguldas divi tilti”.
Reģistrācija no plkst.11.30

12.jūnijā plkst.18.00
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā

Treniņskrējienu seriāls „Siguldas apļi 2014”,
3.posms

14.jūnijā plkst.11.00
Depo laukumā

Minifutbola turnīrs „Sigulda cup 2014”. Komandu
reģistrācija līdz plkst.10.00 sacensību vietā

20.jūnijā plkst.18.00
Raiņa parka laukumā

„Ghetto Alianse” sacensības ielu basketbolā

21.jūnijā plkst.8.00
viesu nama „Brūveri”
apkārtnē

„Walking Fox” iešanas pasākums

26.jūnijā plkst.18.30
Siguldas pilsētas
stadionā

„Nike running club Sigulda” treniņi, gatavojoties
Siguldas pusmaratonam

28.jūnijā plkst.11.00
Serpentīna ceļa pakājē

Skrējienu seriāls „Sigulda Up cup 2014” –
Pakāpienu skrējiens. Reģistrācija no plkst.9.30

28.jūnijā plkst.12.00
Depo laukumā

Regbija sacensības







Siguldas novada
pašvaldība sveic
maija apaļo
jubileju
gaviļniekus
90 gadi



Nikolajs Gerasimovs

85 gadi

Biruta Fricleja
Antoņina Gailīte
Renita Kaizere
Lillija Skaidrīte Kalviša
Mamerts Klimans
Elfrīda Malvīne Ozoliņa
Velta Zariņa



80 gadi
Ināra Abramsone
Ieviņa Eglīte
Kazis Gedvils
Viktorija Krūka
Erna Petroviča
Gunārs Rozenfelds
Vladislava Soboļeva







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā aprīlī
Reģistrēti
24 jaundzimušie:
9 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Ketrīna Keita, Estere,
Jasmīna, Kristīne, Elza,
Māra, Sāra, Gabriela,
Lūcija, Andžs, Alberts,
Ģirts, Martins, Kārlis,
Mareks, Jānis, Artis,
Teodors, Alberts, Krišjānis,
Jurģis, Jēkabs, Rūdolfs,
Marks.



Reģistrētas sešas
laulības.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

