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Ielu un ceļu remontdarbiem
atvēlēti vairāk nekā četri miljoni eiro
2016.gadā ielu un ceļu remontdarbos Siguldas novadā plānots ieguldīt
4 282 410 eiro. Pašlaik norit darbs pie
asfalta bedrīšu remontdarbiem ar aukstā asfalta tehnoloģiju. Iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, ielu un ceļu
rekonstrukcijas, remonta un izbūves
darbi turpināsies visā Siguldas novadā. Tāpat šogad tiks uzsākta lauku teritoriju grantēto ceļu projektēšana, lai
tuvākajos gados, piesaistot Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, veiktu to pārbūvi turpat miljona
eiro apmērā.
Šobrīd notiek asfalta seguma bedrīšu re
monts ar auksto asfaltu pēc nepilna cikla
tehnoloģijas ziemas apstākļos. Remontdar
bi izlases kārtībā tiek veikti, sākot ar ma
ģistrālajām ielām.
Nozīmīgākie asfaltseguma rekonstrukcijas
darbi 3 119 605 eiro apmērā šogad plā
noti Zinātnes ielas posmā no autoceļa A2

līdz P8, Televīzijas ielas posmā no Dārza
līdz Līvkalna ielai, Dārza ielas posmā no
Nītaures līdz Televīzijas ielai, Līvkalna ie
las posmā no K.Barona līdz Televīzijas ie
lai, Pils, Cēsu, Līvkalna un K.Barona ielas
krustojumā, Pulkveža Brieža un Vildogas
ielas krustojumā, L.Paegles ielas posmā no
Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam un
Laurenču ielas krustojumā pie Laurenču
sākumskolas, kur šovasar plānots izbūvēt
arī automašīnu stāvlaukumu.
Asfaltseguma izbūve 317 781 eiro apmērā
šogad tiks veikta divās grantētajās ielās –
Nākotnes ielas posmā no Tilta līdz Riekstu
ielai un Paparžu ielas posmā no Televīzijas
līdz Doņu ielai.
Gājēju ietvju izbūvei 2016.gadā tiks izlie
toti 267 728 eiro. Ietves tiks izbūvētas gar
Nurmižu ceļu – no Televīzijas līdz Nākot
nes ielai, kā arī Strēlnieku ielā – no Gāles
ielas līdz tirdzniecības centram „Šokolāde”.
Ielu un ceļu projektēšanā 2016.gadā plā
nots ieguldīt 64 728 eiro: asfaltseguma

rekonstrukcijas projektēšana tiks veikta
Allažu ielas izbūvei no Pulkveža Brieža
ielas līdz Stacijas ielai, Miera ielas izbūvei
no Līvkalna ielas līdz Siguldas kapsētai un
automašīnu stāvvietu izbūvei pie daudz
dzīvokļu mājām Pulkveža Brieža ielā 78
un 93. Asfaltseguma izbūves projektus
plānots izstrādāt Helmaņa ielai posmā no
Dailes līdz Graudu ielai un Mazās Pēter
alas ielai posmā no Līvkalna līdz Pēteralas
ielai. O.Kalpaka ielas posmam no Raiņa ie
las līdz Dubura ielai tiks izstrādāts gājēju
ietves izbūves projekts. Savukārt grantēto
ielu izbūves projektēšana šogad tiks veikta
Helmaņa ielas posmā no Graudu līdz Jūda
žu ielai, Kuršu ielas posmā no Skolas līdz
Cīruļu ielai, kā arī Dailes, Ābeļu, Pīlādžu,
Avotu un Pļavu ielā, plānojot ielu savieno
šanu.
Siguldas pilsētas un lauku teritoriju ceļu
apsaimniekošanai šogad plānots izlietot
512 568 eiro, veicot regulāru ceļu un ielu
planēšanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu
ziemas periodā, asfaltseguma bedrīšu re
montu, ceļazīmju remontu un atjaunošanu,
ielu un gājēju pāreju marķēšanu, ceļa malu
kopšanu un citus darbus.

Aprīlī notiks
Lieldienu pasākumi
Siguldas novada
Siguldas novadā
Veselības un sporta Lieldienās Siguldas novada iedzīvotāji un viesi aicināti apmeklēt Lieldienu
tradicionālos pasākumus ar šūpošanos un folkloras kopu piedalīšanos, kā arī
nedēļa
visā Latvijā unikālu pasākumu – šūpoļu festivālu.
No 4. līdz 10.aprīlim Siguldas novadā
norisināsies Veselības un sporta nedēļa – septiņas dienas novada iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties gan dažādās sportiskās aktivitātēs, ko piedāvās
veselības un sporta iestādes, gan arī
lekcijās, diskusijās un praktiskās nodarbībās, lai uzzinātu, kā nostiprināt un
uzlabot veselību.

Veselības un sporta nedēļas ietvaros 9.aprī
lī no plkst.10.00 līdz 16.00 norisināsies Si
guldas novada Veselības diena, kuras laikā
novadnieki varēs apmeklēt ārstus, piedalī
ties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu
informāciju.
Visas Veselības un sporta nedēļas aktivi
tātes novada iedzīvotājiem pieejamas bez
maksas.
Plašāku Veselības un sporta nedēļas
programmu varat skatīt 7.lpp., tā pie
ejama arī pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

No 26. līdz 28.martam Siguldā notiks pirmais šūpoļu festivāls „Latvija šūpo
jas Siguldā”. Starp interaktīvajiem un krāšņajiem festivāla vides objektiem būs
uzņēmēju, mūziķu, mākslinieku, sportistu un bērnu radītas šūpoles, rokdarbu
šūpuļkrēsli un daudzi citi pārsteigumi. Lai apskatītu šūpoles, ikviens intere
sents Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā varēs saņemt īpašo šūpoļu
ceļa karti un piedalīties jautrā spēlē. Karti varēs lejuplādēt arī interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Pirmajās Lieldienās, 27.martā, plkst.9.00 Siguldas Svētku laukumā notiks
tradicionālais amatnieku gadatirgus un uzstāsies novada amatiermākslas ko
lektīvi, bet plkst.15.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā sadarbībā ar Rīgas Latvie
šu biedrības „Sprīdīša skolu” tiks organizētas „Lieldienas Jūdažos” – pasākums,
kurā apmeklētāji varēs izbaudīt Lieldienu rituālus un spēles kopā ar etnohoreo
grāfu Ernestu Spīču un tautas muzikantiem. Radošajās darbnīcās varēs krāsot
olas, apskatīt Sējas novada zemnieku saimniecības „Priežukalni” mājputnu iz
stādi, gatavot putnus no linu auklām, kā arī iesaistīties interaktīvā leļļu teātrī.
Pasākumā piedalīsies arī Siguldas senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis”.
Otrajās Lieldienās, 28.martā, plkst.14.30 Turaidas muzejrezervātā notiks
gadskārtu ieražu svētki „Atnāca Lieldiena”. Siguldas folkloras kopa „Senleja”
pasākuma dalībniekus aicinās izdzīvot Lieldienu tradīcijas – šūpoties lielajās
muižas šūpolēs, krāsot un ripināt olas, mainīties ar olām, dziedāt pavasara
dziesmas, sist podus un iet tradicionālajās rotaļās. Ieejas maksa – no 0,71 līdz
2,85 eiro.

Dievkalpojumi
Siguldas Romas katoļu baznīcā

24.martā plkst.19.00 Kunga Pēdējo
vakariņu Mise;
25.martā plkst.13.00 Kunga Ciešanu
dievkalpojums;
25.martā plkst.14.00 Krustaceļš;
26.martā plkst.21.00 Lieldienu vigīli
jas Svētā Mise;
27.martā plkst.9.00 Rezurekcijas
dievkalpojums, procesija, Svētā Mise;
27.martā plkst.12.00 Kristus Aug
šāmcelšanās svētku Svētā Mise;
28.martā plkst.12.00 Otro Lieldienu
Svētā Mise;
28.martā plkst.13.00 Lieldienu lai
kam veltīts koncerts ar Siguldas Jau
niešu kamerorķestra un Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” kora piedalīšanos.

Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

24.martā plkst.18.00 Zaļās Ceturtdie
nas dievkalpojums;
25.martā plkst.18.00 Lielās Piektdienas
dievkalpojums;
27.martā plkst.8.00 Lieldienu rīta
dievkalpojums;
28.martā plkst.11.00 Otro Lieldienu
dievkalpojums.

Turaidas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

24.martā plkst.19.00 Zaļās Ceturt
dienas dievkalpojums;
25.martā plkst.11.00 Lielās Piektdie
nas dievkalpojums;
26.martā plkst.22.30 Klusās Sestdie
nas vakara dievkalpojums un Liel
dienu rīta iezvanīšana. Aicinām līdzi
ņemt gaismas lukturīšus;
27.martā plkst.11.00 Lieldienu diev
kalpojums.

Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

25.martā plkst.16.00 Lielās Piektdienas
dievkalpojums;
27.martā plkst.10.00 Lieldienu dievkal
pojums.

Krimuldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24.martā plkst.19.00 Zaļās Ceturtdie
nas dievkalpojums;
25.martā plkst.12.00 Lielās Piektdie
nas dievkalpojums;
27.martā plkst.12.00 Lieldienu dievkal
pojums.
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Aktualitātes

Siguldas novada Domes sēdē Pieteikšanās platību maksājumiem
24.februāra Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Noslēgta vienošanās ar novada iedzīvotāju par zemes gabala nodošanu īpašumā
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Piešķirts Siguldas novada Domes Atzinības raksts Uldim Deisonam par mūža ieguldī
jumu sportā un šaha tradīciju iedibināšanu un uzturēšanu Siguldas novadā.
• Atbalstīta Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
dalība izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodro
šināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.
• Noslēgts deleģēšanas līgums ar SIA „Saltavots” uz pieciem gadiem.
• Atteikta lokālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajiem īpašumiem Kuršu
ielā.
• Veiktas izmaiņas Koncesiju uzraudzības komisijas sastāvā.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņē
mēja” nolikums.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Sigul
das Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”.
• Sadalīts pašvaldības valdījumā esošais īpašums „Pansionāts-Silciems”.
• Amatā apstiprināta Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un vadītājas
vietnieces pienākumu izpildītāja.
• Piešķirti papildu līdzekļi neatliekamo darbu veikšanai Siguldas dzelzceļa staci
jas teritorijā un sagatavots prasības pieteikums iesniegšanai tiesā par zaudējumu
piedziņu no SIA „YIT Celtniecība”.

Mainīts Siguldas pagasta pārvaldes
darba laiks

Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļa informē, ka no
14.marta Siguldas pagasta pārvaldes (Zinātnes iela 7, Sigulda) vadītāja apmeklētājus pieņems pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un
no plkst.14.00 līdz 18.00.
Pārējās darba dienās Siguldas pagasta pārvaldes vadītāja apmeklētājus pieņems Sigul
das novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3, Sigulda).
Atgādinām, ka apmeklētāju ērtībām Pakalpojumu centrā pašvaldības pakalpojumi ie
dzīvotājiem ir pieejami arī sestdienās. Pašvaldības klientu apkalpošanas speciālisti uz
iedzīvotāju jautājumiem atbildes sniedz arī pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000388.

Sociālo pakalpojumu centrā pieejamas
sociālā darbinieka konsultācijas
No marta sākuma Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālais darbinieks klientus pieņem arī Sociālo pakalpojumu centrā (Rīgas iela 1, Sigulda)
pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība pagājušā gada nogalē izveidoja Sociālo pakal
pojumu centru, kurā izvietots gan Siguldas novada pašvaldības Dienas centrs, gan sociālo
pakalpojumu sniedzēji – biedrības „Cerību spārni” un „Aicinājums Tev”.
Sociālo pakalpojumu centrs izveidots, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem efektīvākus
un kvalitatīvākus sociālos pakalpojumus, kā arī lai veicinātu sociālās nozares institūciju
sadarbību un lietderīgāku pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu.

Siguldai trešā vieta uzņemto
ārvalstu tūristu ziņā

Neskatoties uz izaicinājumiem pilno 2015.gadu tūrisma nozarē, Siguldas novads ar 1,7% joprojām ieņem trešo vietu uzņemto ārvalstu viesu tirgus daļā
Latvijā.

Aizvadītais gads tūrisma nozarē saistīts ar nozīmīgu Krievijas tūristu skaita kritumu, kas
valstī vidēji bijis 31,5% apjomā. Arī Siguldas novadā 2015.gadā apkalpoto personu skaits
no Krievijas attiecībā pret 2014.gadu samazinājies par 21%, sasniedzot 3429 personas.
Kopumā 2015.gadā Siguldas novada naktsmītnēs apkalpots par 8% mazāk tūristu un par
10% samazinājies pavadīto nakšu skaits. Ievērojami mazāks viesu skaita kritums vēro
jams viesnīcu segmentā – 2,9% – un pavadīto nakšu skaitā – 5%.
2015.gadā Siguldas novadā par 395% pieaudzis Korejas tūristu skaits – no 259 tūristiem
2014.gadā līdz 1281 tūristam pagājušajā gadā, tāpat ievērojams pieaugums – 83% – ir
Siguldas apmeklētājiem no Spānijas.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka
turpmāk pieteikties platību maksājumiem
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Pieteikties platību maksājumiem, iesnie
dzot vienoto iesniegumu, varēs no 11.aprīļa
līdz 22.maijam.
LAD Siguldas novada iedzīvotājiem sniegs
vairākas konsultācijas un palīdzēs aiz
pildīt pieteikumus, lai tos varētu iesniegt
elektroniski: 19.aprīlī plkst.10.00–14.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā; 19.aprīlī
plkst.11.00–15.00 Mores pagasta pārvaldē;
3.maijā plkst.11.00–15.00 Allažu pagasta
pārvaldē.
LAD aicina novada lauksaimniekus kon
sultācijām iepriekš pieteikties pie Siguldas

novada pašvaldības lauku attīstības spe
ciālistes Inetas Eriksones, zvanot uz tālru
ni 26341991 vai 67800955.
Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz vie
noto iesniegumu iesniegšanu EPS, lauk
saimniekiem, kuri šajā gadā vēlas iesniegt
šo iesniegumu papīra formātā, līdz 15.aprī
lim jāiesniedz pieprasījums LAD.
Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru
lauksaimniecības zemes un ja saimniecī
ba piesakās Lauku attīstības programmas
pasākuma „Agrovide un klimats” vai „Bio
loģiskā lauksaimniecība” atbalstam, tā sa
ņemšanai obligāti jāpiesakās tikai EPS.
Konsultācijas lauksaimnieki var saņemt
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā,
rakstot e-pastu uz adresi klienti@lad.gov.lv
vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

Siguldā notiks Lielās Talkas aktivitātes
Šā gada Lielā Talka norisināsies 23.aprīlī, un par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis „Latvijai BŪT zaļai!”, tādējādi iedzīvinot Latvijas mērķi virzīties uz zaļākās
valsts pasaulē statusu. Lielās Talkas iniciatīva tika aizsākta 2008.gadā ar mērķi
sakopt Latviju līdz tās simtgadei, ko svinēsim 2018.gadā. Arī Siguldas novadā,
kā ierasts, 23.aprīlī no plkst.9.00 tiks organizētas vairākas talkas.
Siguldas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un uzņēmumus pieteikt talkošanas
vietas interneta vietnē www.talkas.lv, kā arī līdz 18.aprīlim informēt par tām Siguldas no
vada Lielās Talkas koordinatori Ditu Lauri, zvanot uz tālruni 67800952 vai rakstot e-pas
tu uz adresi dita.laure@sigulda.lv. Piesakot konkrētu sabiedriskās teritorijas sakopšanas
vietu, aicinām norādīt atbildīgo personu, kura Lielās Talkas dienā koordinēs atkritumu
maisu saņemšanu un organizēs pilno maisu nogādāšanu norādītajā vietā.
Atgādinām, ka no 15.aprīļa līdz 15.maijam Siguldas novadā norisinās Spodrības mēnesis.
Siguldas novada pašvaldība teritoriju sakopšanas darbos aicina aktīvi piedalīties gan ie
dzīvotājus, gan organizācijas un uzņēmumus.
Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde šogad pēc Lielās Talkas talkotājus aicina
uz ballēm Morē, Jūdažos un Siguldas pagasta Kultūras namā.
Aktuālākā informācija par Lielās Talkas aktivitātēm būs pieejama pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv, kā arī pie Siguldas novada Lielās Talkas koordinatores Ditas Laures.

Siguldas novada pašvaldībai otrā vieta
„Latvijas e-indeksa” mērījumos

Februāra beigās tika publiskoti „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo visu 119 Latvijas pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni un
sniedz priekšstatu par to, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos
risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem. Siguldas novada pašvaldība lielo novadu grupā pētījuma
kopvērtējumā ierindojas otrajā vietā.

Siguldas novada pašvaldība ir līdere starp Latvijas pašvaldībām mājaslapas mobilās ver
sijas lietotāju skaita ziņā – pētījuma laikā tai bija gandrīz 86 tūkstoši apmeklējumu. Sa
vukārt pašvaldības interneta resursu popularitātes jomā, kurā tika analizēts pašvaldības
mājaslapas, mobilās versijas un sociālo tīklu apmeklējums un aktivitāte, Siguldas novada
pašvaldība ierindojās augstajā trešajā vietā. Arī pētījuma sadaļā par e-pārvaldi Siguldas
novads ierindojas trešajā vietā.
Salīdzinot ar pagājušajā gadā veikto pētījumu, Siguldas novada pašvaldība ievērojami uz
labojusi rādītājus. Kā norāda pašvaldības speciālisti, darbs pie pašvaldības komunikācijas
internetā un sociālajos tīklos, kā arī darbs pie pašvaldības e-pakalpojumu attīstības tiks
turpināts, lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu vēl kvalitatīvākus pakalpojumus.

Vakances

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku/-ci
un sociālo darbinieku/-ci darbam ar ģimeni un bērniem uz noteiktu laiku.
Pieteikuma dokumentus līdz 1.aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi
kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi: Sociālais dienests, Zinātnes iela 7, Sigul
das novads, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
Tālrunis uzziņām 67800966.
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IZGLĪTĪBA

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni varēs padziļināti
apgūt svešvalodas un informācijas tehnoloģijas
Šajā mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzija piedzīvojusi vairākas ievērojamas pārmaiņas – skolai ir jauns
direktors, ir nodibināta iestādes padome, tiek plānota
izglītības iestādes akreditācija, norit skolas attīstības
stratēģijas izstrāde līdz 2020.gadam, tiek atbalstītas
jauniešu iniciatīvas un arī skolas telpās vērojamas pozitīvas pārmaiņas.
Kontekstā ar gaidāmajām pārmaiņām valsts un novada
izglītības politikā Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors
plāno vērienīgus uzlabojumus, lai novada skolēniem
piedāvātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības vidi.
„Turpmākajos gados strādāsim, lai jauniešiem piedāvātu
iespēju saņemt mūsdienīgu izglītību, stiprinātu starp
priekšmetu mācību vadību un attīstītu sadarbības
prasmes. Pakāpeniski pārskatām īstenoto izglītības
programmu saturu, lai mūsu skolēniem nodrošinātu
kvalitatīvu mācību procesu. Siguldas Valsts ģimnāzijai
ir potenciāls kļūt ne vien par Siguldas novada akadēmis
ko centru, bet arī par vidi, kas attīsta jauniešu mākslas,
kultūras un sporta prasmes, jauniešu radošumu, izmanto

jot dažādas izglītības nozares inovācijas,” skolas attīstības
plānus atklāj Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs
Kalvāns.
Būtiskākās izmaiņas plānotas 7.klašu mācību plānā. Sākot
ar 2016./2017.mācību gadu, vienā no 7.klasēm skolēniem
būs iespēja padziļināti apgūt angļu valodu, integrējot to
dabaszinātņu mācību priekšmetos. Sākotnēji angļu valoda
tiks integrēta bioloģijas stundās, bet turpmākajos mācību
gados arī fizikā un ķīmijā būs stundas, kurās skolēni apgūs
mācību priekšmetu bilingvāli. Jaunās iniciatīvas pamatā ir
CLIL (Content and Language Integrated Learning) mācību
metodika, un tās būtība ir pilnveidot angļu valodas ap
guvi, lai skolēniem palielinātos svešvalodas izmantošanas
īpatsvars un daudzveidība. Bioloģiju latviski un angliski
skolēniem mācīs skolotāja Līga Sausiņa, kura savulaik gu
vusi pieredzi, mācot bioloģiju starptautiskā bakalaurāta
programmā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā. Izmaiņas plānotas
arī svešvalodu mācību procesa organizācijā, svešvalodu
stundās dalot klases grupās.
Sākot ar jauno mācību gadu, ģimnāzijas 7.klasei ar mate
mātikas ievirzes programmu būs iespēja padziļināti ap

Siguldā pulcējās 179
Allažu
robotiķi no visas Latvijas pamatskolai
27.februārī Siguldas pilsētas vidusskolā notika Siguldas novada Jaunrades centra organizētais „Siguldas
Robotu kauss 2016”, kurā piedalījās 179 jaunie robotiķi no visas Latvijas. Pasākums piesaistīja daudzu
skatītāju interesi – to apmeklēja vairāk nekā 70 siguldiešu ģimenes.

Sacensību dalībnieki ar 187 „Lego” un elektroniskajiem
robotiem tika vērtēti divās vecuma grupās trīs disciplīnās.
Pasākuma laikā norisinājās arī elektronisko darbu izstāde.
Siguldas novada Jaunrades centra dalībnieki „Siguldas
Robotu kausā 2016” guva augstus rezultātus: Mārtiņš
Zemlītis ieguva pirmo vietu „Lego” līnijsekošanā, Andris
Jenerts ar diviem robotiem ieguva pirmo un otro vietu lī
nijsekošanā, bet Dairis Irbe izcīnīja trešo vietu folkreisā.
Andris Jenerts saņēma arī Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU) Robotikas kluba balvu elektronisko darbu izstādē.
„Siguldas Robotu kausu 2016” organizēja Siguldas nova
da Jaunrades centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru, biedrību „LETERu” un RTU Robotikas klubu, uz
ņēmumiem „Baltic Orbis”, „Accenture” un „Microsoft”. Pa
sākumu atbalstīja SIA „Rāmkalni”, SIA „Venden” un SIA
„Jāniuss”.

absolventu
salidojums

Atzīmējot Allažu pamatskolas 90.jubileju, bijušie un esošie skolotāji, darbinieki un absolventi 30.aprīlī tiek aicināti uz
absolventu salidojumu.
Pasākuma programma:
plkst.15.00 dievkalpojums Allažu evaņģē
liski luteriskajā baznīcā Stīveros;
plkst.17.00 koncerts „Cauri laikiem…”
Allažu pagasta Tautas namā;
plkst.19.00 saviesīgs pasākums Allažu
pamatskolā. Līdzi jāņem groziņš.
Pieteikties salidojumam var pasākuma
dienā vai Allažu pamatskolā darbdienās
(atskaitot piekt
dienas) no plkst.8.00 līdz
15.00 vai zvanot uz tālruni 67970947.
Dalības maksa saviesīgajā daļā – 7 eiro.
Sīkāka informācija interneta vietnē
www.allazupamatskola.lv.

Bērnudārzs „Saulīte” svin
piecdesmito dzimšanas dienu
1966.gada 16.martā zinātniski pētnieciskā saimniecība „Sigulda” atklāja tipveida projekta bērnudārzu „Saulīte”, kas četrās diennakts
grupiņās uzņēma 95 bērnus. Piecdesmit gadu laikā bērnudārzu ir
absolvējuši vairāk nekā 1600 audzēkņu.
Pieprasījums pēc bērnudārza pieauga, tādēļ 1983.gada 12.augustā
atklāja ēkas piebūvi – tipveida projektu vēl sešām bērnu grupiņām.
1991.gada beigās bērnudārza uzturēšanu pārņēma Siguldas pagasts, bet
kopš 2003.gada – Siguldas novada pašvaldība.
Pateicoties pašvaldības finansējumam, bērnudārzā pakāpeniski tiek veikti
kvalitatīvi remontdarbi virtuvē, grupu telpās, tiek mainīti logi. 2010.gada
vasarā bērnudārzs tika nosiltināts un ieguva jaunu vizuālo tēlu. 2011.gada
vasarā bērnudārzā veikta pilna iekšējā renovācija, bet 2015.gada vasarā –
vērienīga bērnudārza teritorijas labiekārtošana.
Bērnudārza audzēkņi „Saulītē” var apgūt sporta un tautiskās dejas, ap
meklēt dziedāšanas un ritma pulciņus, kustību skolu, angļu valodas
no
darbības, bērniem pieejams plašs grāmatu, darba lapu un attīstošo
spēļu klāsts.
Šobrīd bērnudārzu apmeklē 200 bērnu, iestādē strādā 20 kvalificēti
pirmsskolas pedagogi un 13 tehniskie darbinieki. Lielākā daļa darbinieku
bērnudārzā strādā ilgstoši, daudziem no viņiem „Saulīte” ir pirmā un
vienīgā darbavieta, arī bērnudārza vadītāja Anda Timermane bērnudārzā
strādā kopš 1969.gada.

Informācija par skolēnu
vasaras nodarbinātības projektu
Arī šogad 13 līdz 19 gadus veciem Siguldas novadā
deklarētiem skolēniem būs iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes. Šo iespēju nodrošinās
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem. Skolēnu pieteikumi tiks pieņemti
no 11. līdz 29.aprīlim.
Skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem vasarā pašval
dības iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās darba
vietās būs iespēja strādāt divas nedēļas, savukārt 15
līdz 19 gadus veciem skolēniem darbavietas mēneša ga
rumā nodrošinās novada uzņēmēji.
Piesakoties skolēniem jānorāda savas prasmes un ie
maņas, kā arī motivācija darbam un prioritārā kārtībā
jāatzīmē trīs vēlamās darbavietas, izvēloties no pašval

gūt arī informācijas tehnoloģijas. Ģimnāzija stiprinās
datorikas un algoritmiskās domāšanas prasmes, pa
pildinot mācību priekšmetu apguvi ar datorikas ele
mentiem. Skola plāno attīstīt sadarbību ar Jaunrades
centru, kā arī veidot jaunas interešu izglītības iespējas
atbilstoši jauniešu interesēm, akcentējot tehniskos vir
zienus.
Tāpat Siguldas Valsts ģimnāzija stiprinās kapacitāti
starptautisko mobilitātes un stratēģiskās partnerības
projektu īstenošanā, nodrošinot iespēju pedagogiem
un skolēniem iegūt vērtīgu starptautisko pieredzi,
piedaloties dažādos starptautiskos projektos.
No jaunā mācību gada skolā plānotas arī citas jaunas
aktivitātes – pieaugušo izglītības iespējas un aktīva
sadarbība ar skolas absolventu kopienu.
Siguldas Valsts ģimnāzija šobrīd pilnveido skolēnu
uzņemšanas kārtību 7. un 10.klasēs. Informācija par
skolēnu uzņemšanu no aprīļa būs pieejama skolas
un pašvaldības interneta vietnēs, kā arī skolas orga
nizētajās informatīvajās sanāksmēs.
Siguldas Valsts ģimnāzija jau šobrīd ir viena no val
stī atzītākajām izglītības iestādēm, kas nodrošina
akadēmisku izcilību, par ko liecina centralizēto eksā
menu un mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu
rādītāji.

dības apkopotā vakanču saraksta, kas 24.martā tiks
publicēts interneta vietnē www.sigulda.lv.
Skolēniem līdz 29.aprīlim Siguldas novada pašvaldī
bas klientu apkalpošanas centros jāiesniedz ārsta iz
ziņa par veselības stāvokli un aizpildīta pieteikuma
anketa, kuru var saņemt Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3, Sigulda), Siguldas
pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, Sigulda), Allažu pa
gasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži), Mores pagasta
pārvaldē (Siguldas iela 11, More) vai interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Saņemtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz 20.maijam.
Skolēnu pieteikumos norādīto informāciju un deklarē
to dzīvesvietu pārbaudīs pašvaldības speciālisti, savu
kārt skolēnu atlasi konkrētām darbavietām, pamatojo

ties uz norādītajām prioritārajām darbavietām skolēnu
pieteikuma anketās un motivāciju strādāt uzņēmumā,
veiks paši darba devēji. Skolēniem, kuriem prioritāra
jā secībā norādītajos uzņēmumos darbavietas uzņēmē
ji nevarēs nodrošināt, tiks piedāvātas vakances citos
uzņēmumos. Pretendenti, kuri neatbildīs noteiktajiem
kritērijiem, saņems atteikuma vēstuli.
Pēc 20.maija informācija par darba norīkojumu saņem
šanu tiks publicēta interneta vietnē www.sigulda.lv un
vienlaikus tiks nosūtīta Siguldas novada izglītības
iestādēm.
Tiek plānots, ka norīkojumi, kuros būs norādītas kon
krētās skolēnu darbavietas, tiks izsniegti 25., 26. un
27.maijā no plkst.14.00 līdz 18.00 Siguldas novada
Jaunrades centrā (Skolas iela 3, Sigulda).
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansēs,
koordinēs un kontrolēs Siguldas novada pašvaldība.
Plašāka informācija par skolēnu darba iespējām vasa
ras brīvlaikā pieejama interneta vietnē www.sigulda.lv.

04 | Marts, 2016

Plānotie infrastruktūras uzlabošanas darbi Siguldas pagasta Peltēs 2016.–2018.gadā
ATTĪSTĪBA

izveidojamās brauktuves
gājēju celiņi, ietves
Siguldas pagasta Peltes ciemā plānoti nozīmīgi
infrastruktūras izveidojamie
uzlabošanas
darbi
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Konkurss Siguldas novadā norisināsies pirmo reizi, un
tā mērķis ir motivēt sievietes saskatīt sevī uzņēmējas
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Plānotie infrastruktūras uzlabošanas darbi Siguldas pagasta Peltes ciemā 2016.–2018.gadā
1. Asfalta seguma izbūve posmā no Ābeļu līdz Graudu ie
lai, grants seguma izbūve no Graudu līdz Jūdažu ielai.
2. Ūdensvada pārbūve Helmaņa un Jūdažu ielā līdz Lau
ku ielas krustojumam.
3. Ūdensvada izbūve Dailes, Ābeļu, Pīlādžu, Avotu un
Pļavu ielā un to savienošana. Kanalizācijas tīklu at
jaunošana Dailes, Pīlādžu un Ābeļu ielā.
4. Grants seguma atjaunošana pēc ūdensvada un kanali
zācijas darbu veikšanas visā Ābeļdārza teritorijā.
5. Grantētas gājēju ietves izbūve paralēli valsts autoce
ļam posmā no Jūdažu līdz Zinātnes ielai.

6. Gājēju ietves izbūve Institūta un Mores ielās.
7. Autoceļa A2 un Zinātnes ielas krustojuma pārbūve.
8. Gājēju pārejas izbūve autoceļa A2 krustojumā ar Pīlā
džu un Nītaures ielu.
9. Zinātnes ielas pārbūve posmā no autoceļa A2 līdz Māl
pils autoceļam.
10. Izmaiņas elektropiegādes līnijām un apgaismojuma
sistēmu ierīkošana esošajos elektrības stabos Graudu,
Jasmīnu un Strauta ielā.
11. Siguldas pagasta Kultūras nama ieejas mezgla, sani
tārās telpas un pagraba remonts.

2016.gada pirmajā pusē AS „Sadales tīkls” paredzējis veikt
izmaiņas Peltes ciema elektropiegādes līnijām, nomainot at
klātā tipa gaisa vadus uz iekārto kabeļu pārvadi. Pēc šīs pār
būves pašvaldība varēs ierīkot ielu apgaismojuma sistēmu
esošajos elektrības stabos Graudu, Jasmīnu un Strauta ielā.
Arī Siguldas pagasta Kultūras namā 2016.gadā tiek plāno
tas pārmaiņas – tiks remontēts ēkas ieejas mezgls, sani
tārās telpas un pagrabs. Vienlaikus tiks pārskatīta telpu
funkcionalitāte, un atbilstošas, labiekārtotas telpas tiks

piedāvātas gan Siguldas pagasta pensionāru nodaļai, gan
ģimenes ārsta praksei.
Vienlaikus ar infrastruktūras attīstības darbiem Siguldas
pagasta teritorijā, līdzvērtīgi kā visā Siguldas novadā, tiek
plānoti arī ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas darbi – ceļu,
ielu planēšana un greiderēšana. Martā pašvaldības speciā
listi veikuši ielu un ceļu apsekošanu visā Siguldas novadā,
un, tiklīdz laikapstākļi būs piemēroti, atsāksies novada
ielu un ceļu remontdarbi.

Projektu konkurss uzņēmīgām māmiņām
Visas uzņēmīgās novada māmiņas tiek aicinātas piedalīties konkursā „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”.
Tā ietvaros Siguldas novadā deklarētās sievietes,
kuras audzina bērnus vecumā līdz astoņiem gadiem,
var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat
2000 eiro apmērā savas biznesa idejas realizēšanai
un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kopējais biznesa
ideju konkursa finansējuma fonds ir 6000 eiro.
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Jau šogad tiks uzsākti projektēšanas darbi Helmaņa ielas
pārbūvei. Projektā plānots 2016.–2017.gadā izbūvēt asfalta
segumu Helmaņa ielas posmā no Ābeļu līdz Graudu ielai
un no Graudu līdz Jūdažu ielai projektēt grants segumu.
Lai uzlabotu transporta plūsmu Ābeļdārza teritorijā, jau
šogad pašvaldība gada otrajā pusē iekļaus būvprojektā
Dailes, Ābeļu, Pīlādžu, Avotu un Pļavu ielas savienošanu,
kas tiks īstenota pēc tam, kad centralizētās ūdensapgā
des un kanalizācijas pakalpojumu uzņēmums SIA „Salta
vots” veiks ūdensvada izbūvi būvprojektā plānotajā ielu
savienošanas teritorijā. SIA „Saltavots” 2016./2017.gadā
atjaunos kanalizācijas tīklus Dailes, Pīlādžu un Ābeļu
ielā, tiks izstrādāts arī tehniskais projekts ūdensvada
pārbūvei Helmaņa ielas rajonā. SIA „Saltavots” 2017.gadā
veiks ūdensvada pārbūvi Helmaņa ielā līdz Graudu ielai,
kas turpināsies 2018.gadā un 2019.gadā, kad ūdensvada
pārbūve tiks veikta Helmaņa un Jūdažu ielā līdz Lau
ku ielas krustojumam. SIA „Saltavots” 2018.gadā plāno
ūdensvada un kanalizācijas izbūvi Strauta ielā, ja vismaz
95% īpašumu tiks pieslēgti izbūvētajiem tīkliem. Pēc tam,
kad infrastruktūras sakārtošanas darbus būs beidzis SIA
„Saltavots”, pašvaldība veiks ielu grants seguma atjaunoša
nu visā Ābeļdārza teritorijā.
Lai arī teritorija gar valsts autoceļu A2 ir VAS „Latvijas
Valsts ceļi” apsaimniekojamā teritorija, domājot par nova
da iedzīvotāju drošību, no 2017. līdz 2018.gadam pašval
dība par saviem līdzekļiem plāno izstrādāt būvprojektu
un izbūvēt grantētu gājēju ietvi paralēli valsts autoceļam
posmā no Jūdažu līdz Zinātnes ielai. Gājēju ietves plānots
izbūvēt arī Institūta un Mores ielā.
Savukārt VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir izstrādāts būvpro
jekts autoceļa A2 un Zinātnes ielas krustojuma pārbūvei.
Krustojuma pārbūvi, uzlabojot autosatiksmi un gājēju
drošību, plānots veikt tuvākajā laikā. Turpinot sakārtot
autoceļu A2, 2018.gadā VAS „Latvijas Valsts ceļi” plāno iz
būvēt gājēju pāreju autoceļa A2 krustojumā ar Pīlādžu un
Nītaures ielu.
Vērienīgus pārbūves darbus pašvaldība šogad plāno veikt
arī Zinātnes ielas posmā no autoceļa A2 līdz Mālpils
autoceļam (P8), būvdarbu plānotās izmaksas ir teju mil
jons eiro. Pašvaldība šobrīd veic dokumentācijas sagatavo
šanu, lai iesniegtu projekta pieteikumu Eiropas Savienības
fondu apguvei. Darbu veikšanai plānots piesaistīt Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējumu 470 000 eiro ap
mērā. Drīzumā pašvaldība plāno izsludināt iepirkuma
konkursu minētā posma pārbūvei, lai jau šovasar varētu
uzsākt būvdarbus.
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Domājot par Siguldas novada attīstību, pagājušajā
gadā tika aizsākta Siguldas pagasta Peltes ciema teritorijas sakārtošana – tika veikta vērienīga bērnudārza
„Saulīte” teritorijas labiekārtošana. Lai mērķtiecīgi
attīstītu Siguldas pagasta un Peltes ciema infrastruktūru, pašvaldība ņēmusi vērā gan iedzīvotāju izteiktos
ierosinājumus, gan speciālistu norādes, kuru rezultātā izstrādāta satiksmes organizācijas shēma un infrastruktūras attīstības plāns, ko plānots ieviest līdz
2018.gadam, šim mērķim atvēlot vairākus miljonus
eiro.

potenciālu un uzsākt komercdarbību, kā arī sekmēt
jaunu produktu, pakalpojumu un darbavietu radīšanu
novadā.
Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 17.aprīlim. Pēc
pieteikumu izvērtēšanas tiks paziņotas pretendentes,
kuras 20.maijā prezentēs savu biznesa ideju ekspertu
komisijai, kas pieņems lēmumu par pašvaldības līdzfi
nansējuma sadalījumu.
Lai iedvesmotu Siguldas novada māmiņas – topo
šās uzņēmējas – piedalīties konkursā, 30.martā
plkst.16.00 „Bērnu pieskatīšanas un rotaļu stūrītī”

(L.Paegles iela 3A–53A) notiks bezmaksas seminārs
„Kā iedvesmot sevi ikdienā”. Seminārā ar savu pieredzi
dalīsies zīmola „Caps” dibinātāja, četru bērnu mamma
Ilze Garanča.
Konkursa dalībnieces varēs saņemt arī individuālas
Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta va
dītājas Inas Stupeles konsultācijas par pieteikuma do
kumentu sagatavošanu un finanšu plūsmas plānošanu.
Konkursa nolikums pieejams interneta vietnē
www.sigulda.lv. Plašāku informāciju par konkur
su, semināru un konsultācijām var saņemt, zvanot
uz tālruni 29414798 vai sūtot e-pastu uz adresi
ina.stupele@sigulda.lv.
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Siguldas pils kompleksā atklās
amatnieku darbnīcas

No 25.marta Siguldas pils kompleksa rekonstruētajā staļļa ēkā tiks atklātas rotkaļu, tekstila, ādas un tradicionālo Siguldas spieķu darbnīcas, kā arī izstāžu galerija,
kurā būs skatāmas oriģinālas amatniecības un mākslas izstādes.

Amatnieku darbnīcā „Baltu rotas” varēs vērot, kā rotaslietas darina Siguldas rotkaļi Inita
un Vitauts Straupes, kuri ar šo arodu nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadu. Darbu pamatā
ir seno baltu tautu rotu bagātības – forma, raksti un stāsts. Darbnīcā apmeklētāji tiks
iepazīstināti ar rotu kolekcijām, kā arī paši varēs iesaistīties radošos procesos, izgatavojot
sev nelielu suvenīru.
Mājas tekstila darbnīcā apmeklētāji varēs pielikt roku kopējā paklāja aušanā un vērot, kā
audums tiek austs vairāku gadsimtu senā tehnikā. Darbnīcā varēs iegādāties dažādus
tekstila mākslinieces Gundegas Vanagas-Janbergas mājas tekstila izstrādājumus.
Ādas arteļa darbnīcā apmeklētāji varēs vērot, kā top darinājumi no ādas, kā arī paši izvei
dot dāvanas vai suvenīrus – jostiņas, atslēgu piekariņus, grāmatzīmes vai ko citu. Tradi
cionālo Siguldas spieķu darbnīcā apmeklētājiem būs iespēja izdzīvot visu 200 gadu seno
spieķa izgatavošanas procesu un pašiem radīt savu Siguldas spieķīti.
Paralēli darbnīcām līdz 24.aprīlim Siguldas pils kompleksā ikviens interesents varēs ap
meklēt „John Neeman Tools” izstādi, kurā pirmo reizi būs iespēja klātienē apskatīt Latvi
jas meistaru pamatīgos, rokām darinātos kokapstrādes darbarīkus, cirvjus un nažus, kas
iemantojuši atzinību gan Latvijā, gan visā pasaulē. Izstāde organizēta sadarbībā ar gald
nieku Jēkabu Dimiteru, „John Neeman Tools” idejas autoru, kurš šos augstākās kvalitātes
instrumentus plašākai apskatei piekritis izrādīt pirmo reizi.
Radošās darbnīcas un izstāde Siguldas pils kompleksā būs atvērtas darbdienās no
plkst.9.00 līdz 17.00, brīvdienās no plkst.11.00 līdz 17.00, pirmdienās – slēgts. Darbnī
cas un izstāde apmeklētājiem būs pieejamas arī Lieldienās – no 25. līdz 28.martam no
plkst.11.00 līdz 17.00. 29.martā – slēgts.

„Satiec savu Meistaru!” Siguldas novadā

Aprīļa sākumā visā Latvijā notiks projekta „Satiec savu Meistaru!” aktivitātes. Šajā
laikā arī Siguldas novada iedzīvotāji tiek aicināti apgūt jaunas zināšanas, iepazīt
Siguldas novada meistarus un viņu prasmes.

Projekta ietvaros interesenti var apmeklēt vairākas meistardarbnīcas – 1.aprīlī plkst.10.00
Turaidas muzejrezervātā Turaidas kalēja Andra Ščeglova smēdi, bet 2.aprīlī plkst.12.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā Gaidas Ābeles lekciju „Zāļu tējas veselībai” un plkst.13.00
Guntas Matuzēvičas lekciju „Biškopības produkti un to pielietojamība”.
Siguldas dzelzceļa stacijā 2.aprīlī no plkst.15.00 līdz 18.00 notiks rotaļas un danči kopā
ar folkloras kopu „Senleja”, tautastērpu cimdu un zeķu adīšanas meistarklase kopā ar
Alīdas Lindes studiju, batikošana ar Tautas lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze” meista
riem, grāmatzīmju aušana un lakatu bārkšu siešana ar Tautas lietišķās mākslas studijas
„Sigulda” dalībniecēm. Īpaši aicinām pasākumos piedalīties ģimenes ar bērniem!
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.

Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākumi

Lai pieminētu 1949.gada 25.marta deportāciju un komunistiskā genocīda upurus,
Siguldas novada iedzīvotāji 25.martā plkst.17.00 aicināti uz atceres pasākumu pie
piemiņas akmens „Lielā Stēla”, kurā klātesošos uzrunās Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas
nodaļas vadītājs Juris Ivars Čivčs.

Savukārt plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā būs skatāma dokumentālā filma
„Amūras apgabals 1949. Tigda, Vozžajevka, Belogorska, Blagoveščenska” no cikla „Tālā
zeme Sibīrija”.
Pasākuma apmeklētāju ērtībām plkst.17.40 tiks norīkots autobuss no piemiņas akmens
„Lielā Stēla” (Čakstes iela) uz Siguldas pagasta Kultūras namu.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Turpina meklēt Siguldas novada radošos talantus

Siguldas novada „Radošo talantu konkurss 2016” Allažos jau aizvadīts, taču tie,
kuri vēlas kļūt par Siguldas Novada svētku dalībniekiem, vēl līdz 25.martam var
pieteikties „Radošo talantu konkursa 2016” atlases kārtai, kas 3.aprīlī plkst.12.00
norisināsies Siguldas pagasta Kultūras namā.

Konkursa fināls, kurā piedalīsies atlases kārtas uzvarētāji, notiks Siguldas novada Kultū
ras centrā 10.aprīlī plkst.12.00.
Nolikums un pieteikuma anketa – pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Papildu informācija pieejama pie Siguldas novada Kultūras centra vadītājas p.i. Daces
Plešas, zvanot uz tālruni 29548365 vai rakstot e-pastu uz adresi dace.plesa@sigulda.lv.
Dalība konkursā ir bez maksas, ieejas maksa apmeklētājiem – 1 eiro.

Pateicas novada nevalstisko
organizāciju dalībniekiem
Jau vairāk nekā 10 gadus Siguldas novadā notiek nevalstisko organizāciju Pateicības diena „Palīdzot citiem, palīdzi sev”. 11.marta pasākumā pateicību par brīvprātīgo darbu no Siguldas novada Domes priekšēdētāja vietnieces izglītības, sporta
un kultūras jautājumos Līgas Sausiņas un pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas
Kristīnes Freibergas saņēma vairāk nekā 70 novada iedzīvotāju, kuri aktīvi iesaistās Siguldas novada sabiedriskajā dzīvē.
Siguldas novada nevalstisko organizāciju Pateicības dienas pasākumā pateicību par iegul
dīto darbu saņēma Alfons Jumiķis, Dzintra Siliņa, Skaidrīte Roštoka, Jānis Brikmanis,
Dzintra Meldere, Juris Čivčs, Ivars Selga, Skaidrīte Kakse, Ģertrūde Līvmane, Inese Me
žaka, Lita Zūkere, Vilis Georgs Silenieks, Lauma Ņikiforova, Ruta Kupce, Ruta Jansone,
Lilita Pladare, Inga Ķeizare, Laimdota Kirilova, Tatjana Levina, Lilita Meņģele, Dzintra
Bumbule, Mārīte Rozentāle, Diāna Jasinska, Eva Viļķina, Ginta Goldmane, Māra Dzene,
Anita Čivča, Verita Zigrīda Strante, Inese Ārija Jumiķe, Daina Grabovska, Kalvis Kras
tiņš, Ausma Krūmiņa, Eleonora Siksna, Lidija Ločmele, Maija Puriņa, Druvis Rimšāns,
Vija Brikmane, Ludmila Šulce, Dzidra Lindeša, Velta Kaktiņa, Biruta Klinsone, Mārīte
Vilciņa, Skaidrīte Vilne, Aija Pundure, Izolde Pētersone, Anita Vārpiņa, Rudīte Priede,
Rasma Ligute, Imants Kristaps Ziemelis, Ingūna Kristiņa Joņina, Gundega Stukle, Ņina
Kudrjašova un Skaidrīte Auškapa-Augškapa.

Notiks amatiermākslas kolektīvu skates
Siguldas novadā darbojas 30 amatiermākslas kolektīvi, kas piedalīsies ikgadējās skatēs, kurās tiks izvērtēts sezonas laikā apgūtais koprepertuārs un no
jauna iestudētais.
20.martā plkst.12.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” amatiermākslas kolektīvu ska
tes pirmajā kārtā spēkiem mērosies Siguldas koru apriņķa vokālie ansambļi. Si
guldas novadu pārstāvēs „Liepavots”, „Melodija”, „Ceriņi” un „Saltavots”. 17.aprīlī
plkst.12.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” notiks Vidzemes reģiona vokālo ansambļu
skates otrā kārta, ceram, ka tajā piedalīsies arī mūsu ansambļi.
20.martā plkst.12.00 Ogres Kultūras namā VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā
piedalīsies Siguldas pagasta pūtēju orķestris, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pūtē
ju orķestris „Sudrabskaņa” un jaunizveidotais Siguldas Absolventu orķestris.
2.aprīlī plkst.12.00 Siguldas 1.pamatskolā notiks Siguldas koru apriņķa koru skate,
kurā Siguldas novadu pārstāvēs kori „Atvars”, „Spārni”, „Sigulda”, „Teiksma” un
„Gāle”. Savukārt 9.aprīlī plkst.12.00 Krimuldas novada Lēdurgas kultūras namā no
tiks Siguldas apriņķa tautas deju kolektīvu skate, kurā dejos arī „Ķimenīte”, „Ķime
lītis”, „Siguldietis” un „Sidrabdancis”.
15.maijā Olimpiskajā sporta centrā Rīgā Siguldas pagasta Kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs „Vizbulīte” piedalīsies A grupas tautas deju kolektīvu skatē.

Ziņas īsumā

Jau otro gadu tiek organizēts vokālo ansambļu festivāls pirmsskolas vecuma bēr
niem „Mēs dziedam Siguldai”. Festivāls notiks 9.aprīlī plkst.12.00, un tajā piedalī
sies ansambļi no Siguldas, Inčukalna, Vangažiem, Mālpils un Rīgas. Festivāla noslē
gumā uzstāsies Olga Rajecka.
Ieeja – bez maksas.

Teātra diena Morē

Teātra nodaļai aprīlis būs aktīvs ar dalību vairākos festivālos, bet vienu izrādi būs
iespējams redzēt arī Siguldā – 26.aprīlī plkst.18.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
būs skatāma Teātra nodaļas audzēkņu diplomdarba izrāde „Mammu, es precos!”.
Savukārt 29.aprīlī plkst.10.30 izrāde tiks spēlēta Siguldas Valsts ģimnāzijā, lai iein
teresētu Siguldas jauniešus iesaistīties Teātra nodaļas aktivitātēs.
Ieeja – bez maksas.

Turpinās sarunu vakari ciklā „Mana laimes formula”

2.aprīlī plkst.12.00 Mores pagasta Tautas namā Allažu amatierteātris „Aka”, Baldo
nes amatierteātris „Sudraba nagla”, Skujenes amatierteātris, Siguldas Tautas teāt
ris un Mores amatierteātris „Oga” pulcēsies uz ikgadējo Teātra dienu Morē.
Biļetes cena uz visiem dienas pasākumiem – 2 eiro.

14.aprīlī plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks pēdējā tikšanās ciklā
„Mana laimes formula”, kad uz sarunu tiks aicināts Latvijā pazīstamākais fitote
rapeits, ārsts Artūrs Tereško – dzīvesgudrs, dzīvespriecīgs un harmonisks cilvēks,
kurš ar savu klātesamību dara pasauli gaišāku un veselīgāku.
Dalības maksa – 2 eiro.
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Siguldas novada Sporta laureāti –
Martins Dukurs un Ulla Zirne; balva par
mūža ieguldījumu – Uldim Deisonam
„Siguldas novada Sporta laureāts 2015” balvu pasniegšanas ceremonijā apbalvojumus augsto sasniegumu sporta, bērnu un jauniešu sporta, kā arī tautas sporta kategorijās saņēma
labākie Siguldas novada sportisti, sporta skolotāji, treneri un citi sporta jomas darbinieki un organizācijas. Pasākumā īpašu balvu un Siguldas novada Domes Atzinību par mūža
ieguldījumu sportā saņēma žurnālists, šaha komentētājs Uldis Deisons.
Apbalvojumu – īpaši veidotu kausu un titulu „Siguldas novada Sporta lau
reāts 2015” – saņēma:
• Gada sportiste augsto sasniegumu sporta kategorijā – kamaniņu brau
cēja Ulla Zirne;
• Gada sportists augsto sasniegumu sporta kategorijā – skeletonists Mar
tins Dukurs;
• Gada treneris augsto sasniegumu sporta kategorijā – Ullas Zirnes tre
neris Kaspars Dumpis un Martina Dukura treneru komanda: Dainis
Dukurs, Mihails Arhipovs, Mareks Mezencevs un Matiass Bīdemanis;
• Gada jaunā sportiste – badmintoniste un spīdmintoniste Jekaterina Ro
manova;
• Gada jaunais sportists – vieglatlēts un orientierists Kristaps Bruners;
• Gada treneris bērnu un jauniešu sportā – Jekaterinas Romanovas
treneris Ainārs Gureckis un Kristapa Brunera trenere Aina Lonija
Ziediņa;
• Gada komanda bērnu un jauniešu sportā – Siguldas badmintona kluba/Siguldas Sporta skolas
badmintona nodaļas komanda;
• Gada skolotājs – Laurenču sākumskolas skolotājs Ivo Alksnis;
• Gada sportiste tautas sportā – orientieriste Alīda Ābola;
• Gada sportists tautas sportā – orientierists Ilmārs Limbēns;
• Gada komanda tautas sportā – MTB velokomanda „Siguldietis”;
• Neatlaidība sportā – parabobslejists Matīss Zvaigzne.
Saskaņā ar iedzīvotāju balsojumu par populārāko Siguldas novada sporta pasākumu 2015.gadā
tika atzīts Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā, bet populārākās sporta organizācijas
titulu ieguva Siguldas Pauerliftinga biedrība.
Par mūža ieguldījumu sportā balvu saņēma žurnālists, šaha komentētājs un šaha tradīciju iedi
binātājs un uzturētājs Siguldas novadā Uldis Deisons. Paralēli ilggadējam darbam Siguldas 1.vi
dusskolā Uldis Deisons strādājis par žurnālistu un diktoru Latvijas Televīzijā un radio, ir veidojis
raidījumus par šaha turnīru aktualitātēm, aicinot iepazīt šaha partiju pozīcijas, risināt šaha uzde
vumus. Uldis Deisons vadījis Siguldas senioru šaha klubu un daudzus gadus ir bijis šaha treneris,
mācot bērnus šaha pulciņā Siguldas 1.vidusskolā. Siguldas novada atklātajā čempionātā ātrajā
šahā joprojām tiek piešķirta skolotāja Ulda Deisona speciālbalva labākajam Siguldas novada sko
lēnam.
Siguldas novada sudraba nozīmītes saņēma uzņēmēji un organizācijas, kas aizvadītajā gadā
pašvaldībai sniedza atbalstu dažādu sporta aktivitāšu īstenošanā: SIA „Siguldas minerālūdens”,
AS „Siguldas Būvmeistars”, SIA „Segevolde”, SIA „R.D.A.”, AS „SEB Banka” Siguldas filiāle, SIA
„Maiznīca Flora”, uzņēmuma „PATROL” Latvijas pārstāvniecība, SIA „Walking Fox”, Latvijas Slē
pošanas savienība, sporta klubs „Sigulda”, sporta klubs „S Fitness Sigulda”, veselības profilakses
centrs „Malus”, sporta un aktīvās atpūtas centrs „Bosedīna”, apvienība „Fit Nation Latvia”, sporta
klubs „Pannata Fitness”, biedrība „Green Grass”, biedrība „Stiegra” un Siguldas novada Jaunra
des centra Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”.

Siguldā notiks pirmais Latvijas skolu
orientēšanās kauss
Siguldā 20.aprīlī notiks lielākās jaunatnes orientēšanās sacensības Latvijā – Latvijas skolu
orientēšanās kauss. Piedalīties tajās aicinātas visas Latvijas skolas, komplektējot komandu no trīs skolēniem un piesakot dalību līdz 14.aprīlim interneta vietnē skolukauss.lof.lv.
Aicinām visas Siguldas novada skolas būt aktīvām.
Orientēšanās sacensības Siguldā skolēniem notiks četrās vecuma grupās. Sacensību programmā
plānots individuālais kvalifikācijas skrējiens, kurā piedalīsies visi dalībnieki, pusfināla un fināla
skrējieni ar kopējo startu, kuriem kvalificēsies tikai ātrākie. Priekšsacīkstes nepārvarējušie da
lībnieki varēs izmēģināt uzņēmuma „Latvijas Gāze” orientēšanās spēli „Latvija” un Latvijas Zaļā
punkta „Šķirošanas skrējienu”.
Skolu kopvērtējumā tiks ieskaitīti trīs labākie vienas skolas skolēnu, tostarp vismaz vienas meite
nes, uzrādītie rezultāti kvalifikācijas skrējienā.
Dalība sacensībās, ko rīko Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldī
bu un biedrību „A2”, ir bez maksas. Plašāka informācija par sacensībām pieejama interneta vietnē
skolukauss.lof.lv.

Siguldas Sporta skola
Siguldietei bronzas medaļa Latvijas
čempionātā vieglatlētikā

Kuldīgā notikušajā Latvijas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem
bronzas medaļu 3000 metru distancē izcīnīja Siguldas Sporta skolas
audzēkne Magda Cigle.

Latvijas Kausa otrās kārtas sacensības kalnu
slēpošanā

Latvijas Kausa izcīņas kalnu slēpošanā otrajā kārtā slaloma disciplī
nā pieaugušo konkurencē uzvarēja Siguldas Sporta skolas audzēkņi
Žaks Gedra un Evelīna Gasūna.
Jauniešu konkurencē medaļas nopelnīja vairāki Siguldas Sporta sko
las audzēkņi: S12 grupā pirmā vieta Samantai Līcītei, otrā vieta Di
ānai Daukštei, trešā vieta Helēnai Ērenpreisai; S14 grupā trešā vieta
Dārtai Stepiņai; V14 grupā pirmā vieta Markam Truhinam, otrā vie
ta Emīlam Ģērmanim; V16 grupā otrā vieta Kristapam Lazdānam.
Gigantslalomā laureātu godā iekļuvušie Sporta skolas audzēkņi: S12
grupā otrā vieta Patrīcijai Ansonskai, trešā vieta Helēnai Ērenprei
sai; S16 grupā otrā vieta Rēzijai Krastiņai; V12 grupā trešā vieta
Artemijam Terlanovam; V14 grupā pirmā vieta Emīlam Ģērmanim;
V16 grupā otrā vieta Paulam Rubenim.

Distanču slēpotājām bronza Latvijas čempionāta
stafetē

Latvijas čempionāta distanču slēpošanas trešajā kārtā labs sniegums
tika demonstrēts stafešu sacensībās, kur Siguldas Sporta skolas mei
teņu komanda uzrādīja trešo ātrāko laiku un saņēma bronzas meda
ļas. Komandā slēpoja Sindija Turauska, Urzula Amanita Jargane un
Kristīne Brunere.

13 dambretisti iekļuvuši Latvijas čempionāta finālā

Latvijas Skolēnu 69.sporta spēles 100 lauciņu dambretē vienlaicīgi
bija arī atlases sacensības uz Latvijas jauniešu čempionāta fināliem
U10, U13, U16 un U19 vecuma grupās. No startējušajiem 26 Siguldas
Sporta skolas Dambretes nodaļas audzēkņiem 13 ierindojās turnīra
tabulas pirmajā desmitniekā, kas garantē dalību finālā.
U10 grupā tas izdevās Keitai Eglītei, Sabīnei Bērziņai, Adrianai Gir
gensonei, Ņikitam Morozovam, Jānim Lielmanim, Robertam Žanim
Betem; U13 grupā Renardam Helfrehtam, Kristianam Lelim, Ar
tūram Jeguram, Vilnim Lembergam, Kristīnei Urtānei; U16 grupā
Mārtiņam Zemlītim; U19 grupā Edgaram Straumanim.
Skolēnu sporta spēļu komandu vērtējumā Siguldas Sporta skolas ko
mandas U10 un U13 vecuma grupās izcīnīja pirmo vietu.

Siguldas jaunajiem vieglatlētiem panākumi
sacensībās Rīgā

24.februārī Siguldas Sporta skolas 2005.–2006.gadā dzimušie viegl
atlēti no sacensībām Rīgā atgriezās ar 21 medaļu, no kurām deviņas
nopelnītas individuālajās sacīkstēs (ātruma trīscīņa, izturības trīscī
ņa, spēka trīscīņa), bet 12 – stafetēs.

Vieglatlētiem Limbažos jauni rekordi

Siguldas Sporta skolas vieglatlēti startēja Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā telpās U14
un U16 vecuma grupām, izcīnot četras medaļas. U16 grupā pirmā
vieta Esterei Vīksnei 800 metru skrējienā, Elzai Lešinskai trešā vieta
60 metru sprintā. U14 grupā Katrīnai Knokai trešā vieta lodes grūša
nā, Alisei Krīgerei trešā vieta 60 metru barjerskrējienā.

Skolu sacensības veiklības stafetē „Drošie un
veiklie”

Aizvadītajās skolu komandu sacensībās „Drošie un veiklie” deviņu ko
mandu konkurencē sīvā cīņā uzvaru svinēja Siguldas pilsētas vidus
skola, bet otro vietu – Siguldas 1.pamatskola.

Izcīnītas tiesības startēt „Lāses kauss 2016” finālā

Siguldas Valsts ģimnāzijā notika vidusskolu volejbola turnīra „Lā
ses kauss 2016” pirmās kārtas spēles meiteņu un puišu komandām.
Ceļazīmi uz finālu, kas notiks 9.aprīlī Rīgā, saņēma tikai šīs kārtas
pirmās vietas ieguvēji. Tas izdevās Siguldas Valsts ģimnāzijas puišu
pirmajai komandai.
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Izstādes

Kultūra

01.04.
02.04.
02.04
02.04.
02.04.
02.04.
02.04.
02.04.
02.04.
02.04
03.04

07.04.–
23.04.
08.04.
09.04.
09.04.
09.04.
09.04.
10.04.
14.04.
14.04.
16.04.
16.04.
17.04.
18.04.
19.04.
19.04.
21.04.
21.04.
22.04.
23.04.
23.04.
23.04.
25.04.
26.04.
28.04.
30.04.
30.04.
30.04.–
01.05.

plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
„Satiec savu Meistaru!”. Tikšanās ar Turaidas kalēju Andri Ščeglovu.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas novada bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā
Bibliotēku nedēļa. Izstādes „Iepazīsties! Jaunākās grāmatas mūsu biblio
tēkā!” atklāšana
plkst.12.00 un plkst.13.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
„Satiec savu Meistaru!”. Gaidas Ābeles lekcija „Zāļu tējas veselībai” un
Guntas Matuzēvičas lekcija „Biškopības produkti un to pielietojamība”.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Mores pagasta Tautas namā
Teātra diena Morē. Ieejas maksa visai dienai – 2 eiro
plkst.12.00 Siguldas1.pamatskolā
Siguldas koru apriņķa koru skate. Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Vidzemes novadu mākslinieku izstādes „Mākslas dienas gaidot” atklāšana
plkst.14.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Vidzemes novadu mākslinieku izstādes „Mākslas dienas gaidot” atklāšana
plkst.15.00–18.00 Siguldas dzelzceļa stacijā
„Satiec savu Meistaru!”. Rotaļas un danči, tautastērpu cimdu un zeķu
adīšanas, batikošanas, grāmatzīmju aušanas un lakatu bārkšu siešanas
meistarklases. Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Vidzemes novadu mākslinieku izstādes „Mākslas dienas gaidot” atklāšana
plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Diriģenta Jāņa Raslava 75 gadu jubilejas koncerts. Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada „Radošo talantu konkursa 2016” dalībnieku atlase.
Ieejas maksa – 1 eiro
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Bibliotēku nedēļa. Akcija „Izveido savu mīļāko grāmatu TOP 5!”
plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Izrāde „Dienesta romāns”. Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Pavasara konference – Informācijas diena. Dalības maksa – 5 eiro
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Radošā rokdarbu darbnīca „Nāc un radi!”. Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Bērnu vokālo ansambļu festivāls „Mēs dziedam Siguldai”. Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Imanta Kalniņa dziesmas dzied „Turaidas roze”. Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro
plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas novada „Radošo talantu konkursa 2016” fināls.
Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.13.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas un Garkalnes novada skolu deju kolektīvu skate.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
„Mana laimes formula”. Tikšanās ar fitoterapeitu, ārstu Artūru Tereško.
Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkā
Bibliotēku nedēļa. Akcija ģimenēm „Atved savu bērnu uz bibliotēku!”. Vi
sas dienas garumā bibliotēkā notiks orientēšanās spēle, mīklu minēšana
un radošās aktivitātes
plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Senioru deju kolektīva „Sidrabdancis” 55 gadu jubilejas koncerts „Es. Tu.
Mēs.” Ieejas maksa – 2,50 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 2 eiro
plkst.12.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Vidzemes reģiona vokālo ansambļu skate. Ieeja – bez maksas
plkst.15.10 Siguldas novada bibliotēkā
Bibliotēku nedēļa. Tikšanās ar siguldieti, zīmola „Drawies” radītāju Ievu
Pastari
plkst.10.00 Siguldas novada Jaunrades centrā
Siguldas novada skolēnu pētniecisko darbu konkursa noslēgums, pētnie
cisko darbu lasījumi
plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pensionāru kopas tikšanās. Ceļojuma iespaidi par Skotiju un aktuālā
tēma „Sēkliņas un stādiņi – dalāmies un dāvājam”. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas novada bibliotēkā
Logopēdes un sociālās pedagoģes Irēnas Hadaņonokas-Tjarves lekcija
„Kā raisās valodiņa”
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Pasākums „Seno tradīciju diena. Grābekļa gatavošana”. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas 1.pamatskolā
Deju kolektīva „Purenīte” koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 pie Jūdažu Sabiedriskā centra
Lielās Talkas danči. Ieeja – bez maksas
plkst.21.00 Mores pagasta Tautas namā
Lielās Talkas balle kopā ar „Kārklu blūzu”. Galdiņu rezervācija, zvanot
uz tālruni 28646332. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.21.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Lielās Talkas balle kopā ar grupu „Tutti frutti”. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.19.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Vokālās studijas „Siguldiņa” pavasara koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Teātra nodaļas diplomizrāde „Mammu, es precos!”. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada skolu mūzikas kolektīvu pavasara koncerts. Ieeja – bez
maksas
plkst.12.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starptautiskās dejas dienas svinības: meistarklases plkst.12.00, koncerts
plkst.18.00 un danču vakars plkst.20.00. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Allažu pagasta Tautas namā
Allažu pamatskolas audzēkņu un absolventu koncerts „Cauri laikiem...”.
Ieeja – bez maksas
Siguldas Svētku laukumā
Stādu parāde

Nākamais izdevums 29.aprīlī

Līdz
24.04.
Līdz
30.04
01.04.–
29.04.
01.04.–
30.04.
01.04.–
30.04.
01.04.–
30.04.
01.04.–
30.04.
01.04.–
10.05.
02.04.–
23.04.
02.04.–
23.04.
02.04.–
23.04.
04.04.–
22.04.
04.04.–
29.04.
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05.04.–
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29.04.
15.04.–
29.04.
18.04.–
22.04.
18.04.–
29.04.
29.04.–
24.05.

Siguldas pils kompleksa staļļa ēkā
„John Neeman Tools” darināto instrumentu un darbarīku izstāde
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Siguldas dzelzceļa stacijas stāsts”
izstāžu ciklā „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras
pieminekļu stāstus Siguldā”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Iepazīsties! Jaunākās grāmatas mūsu bibliotēkā!”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā literatūras izstāde „Rakstniekam Jānim Ezeriņam – 125”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā literatūras izstāde „Rakstniecei Šarlotei Brontē – 200”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Krūmiņa mājas stāsts” izstāžu ciklā
„Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu
stāstus Siguldā”
Mores pagasta bibliotēkā
Foto izstāžu ciklā „Ceļā tvertie mirkļi” Karitas Plakanes ceļojuma fotoiz
stāde „Gruzija”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde „Zeme un mīlestība”
Siguldas novada Kultūras centrā
Vidzemes novadu mākslinieku izstāde „Mākslas dienas gaidot”
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Vidzemes novadu mākslinieku izstāde „Mākslas dienas gaidot”
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Vidzemes novadu mākslinieku izstāde „Mākslas dienas gaidot”
Mores pagasta bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Kad pumpuri raisās – vitamīni pavasarī”
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Krāšņā dabas un dārza pasaule”
Allažu pagasta bibliotēkā
Foto izstāde „Daba mostas”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literāra izstāde „Kā tik senos laikos nav gājis!” un bibliotekārās stundas, ie
pazīstot mākslinieka un bērnu grāmatu autora Alberta Kronenberga daiļradi
Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Dizaineres Baibas Rulles tekstila dizaina izstāde „Dārzs”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Literatūras izstāde „Prāta treniņš – vienmēr noderīgi”
Allažu pagasta bibliotēkā
Cikla „Siguldas novada kultūras kanons” izstāde „Allažu pamatskola:
Jaunās skolas celtniecība”
Mores pagasta bibliotēkā
Bibliotēku nedēļas izstāde „Bibliotēka un tās sniegtās iespējas”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Literatūras izstāde „Mīlēt grāmatu – tas ir meklēt sabiedrotos”
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Vides dizaina izstāde no Latvijas Dizaineru savienības fondiem

Sports

02.04.
02.04.
03.04.

04.04.–
10.04.
07.04.
09.04.
09.04.
10.04.
10.04.
14.04.
16.04.
17.04.
20.04.
21.04.
26.04.

plkst.11.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada skolēnu sacensības florbolā
plkst.16.00 Allažu Sporta centrā
Allažu pamatskolas absolventu sporta diena. Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot uz tālruni 29390733
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Bērnu sportiskais rīts pirmsskolas vecuma bērniem
Siguldas novadā
Veselības un sporta nedēļa
plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības stafetēs „Lielā balva”
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes čempionāts basketbolā U15. Siguldas Sporta
skola – Jugla/A.Kraukļa VEF
plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas atklātais čempionāts basketbolā
plkst.10.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Zolītes turnīrs četrās kārtās. Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 20443377
plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas atklātais čempionāts basketbolā
plkst.9.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības dambretē
plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas atklātais čempionāts basketbolā
plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas atklātais čempionāts basketbolā
plkst.11.00 Tautas parkā (pie Krišjāņa Barona pieminekļa)
Latvijas skolu orientēšanās kauss
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2016” pirmā kārta
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības krosā

Februārī
80 gadi

Aivars Zvirbulis

Siguldas novada
pašvaldība sveic
marta apaļo
jubileju
gaviļniekus
102 gadi

Lūcija Brazauskaite

100 gadi

Antoņina Ļevina

90 gadi

Helēna Celmiņa
Antoņina Jankovska
Ārija Melngaile
Jeļena Švarjova
Olga Zakutska

85 gadi

Ēvalds Brengulis
Aina Skaidrīte Brēde
Ausma Griezne
Leonora Martinsone
Nikolajs Martiņenko
Zoja Popova
Alfrēds Teteris

80 gadi

Gunta Djomina
Gaida Ermansone
Leonīds Ermansons
Edgars Kalniņš
Guna Kūlmane
Gunārs Lielzeltiņš
Ģertrūde Skaidrīte Os
trovska
Ivans Petrovs
Valentīns Pikaļevs
Uldis Plūme
Laura Puriņa
Antons Rutkevičs
Ignats Trups
Kārlis Vībots
Austra Žagare

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā februārī
Reģistrēti 19 jaundzi
mušie – 7 meitenes un
12 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Ulla, Helēna, Rasa,
divas Elzas, Linna,
Katrīna, Edgars, trīs
Kārļi, Robins, Ralfs,
Pauls, Eduards, Kris
tiāns, Andris Kārlis,
Kurts, Teodors Māris.
Reģistrētas sešas
laulības.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība,
Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada paš
valdības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

