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un iespējamo darba vietu 
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līdz 1.maijam.

Aicina skolēnus 
pieteikties nodarbinātības 
projektam vasarā

Siguldas novada pašvaldība, 
sadarbojoties ar novada uzņēmē-
jiem, arī šogad īstenos jauniešu 
nodarbinātības projektu, kura laikā 
iespēja strādāt un apgūt pirmās 
darba prasmes būs 13 līdz 18 ga-
dus veciem jauniešiem, kuru ģime-
nes atbilst kritērijiem, lai saņemtu 
pašvaldības sociālo palīdzību, un 
kuru dzīvesvieta deklarēta Sigul-
das novadā. Gadījumā, ja uz visiem 
nodarbinātības pasākumiem ne-
pieteiksies skolēni, kuru ģimenes 
atbilst kritērijiem, lai saņemtu so-
ciālo palīdzību, brīvās vietas tiks 
piedāvātas pārējiem 13–18 gadus 
veciem novada skolēniem pieteik-
šanās secībā. Skolēnu pieteikša-
nās nodarbinātības pasākumiem 
vasaras brīvlaikā norisināsies no 
10.aprīļa līdz 10.maijam.

Skolēniem vecumā no 13 (pilni 13 
gadi, stājoties darbā) līdz 18 (pilni 
18 gadi kalendārajā gadā) gadiem, 
kuri vēlas strādāt, līdz 10.maijam 
Siguldas novada pašvaldībai ir jā-
iesniedz:

1. Aizpildīta pieteikuma anke-
ta, kuru var saņemt Siguldas 
novada pašvaldības Pakal-
pojumu centrā (Raiņa ielā 3, 
Siguldā), Siguldas pagasta 
pārvaldē (Zinātnes ielā 7, 
2.stāvā, Siguldā), Allažu 
pagasta pārvaldē (Birzes 
ielā 4, Allažos), Mores pa-
gasta pārvaldē (Siguldas 
ielā 11, Morē) un pašvaldī-
bas Izglītības pārvaldē (Sko-
las ielā 3), kā arī interneta 
vietnē www.sigulda.lv.

2. Ārsta izziņa par veselības 
stāvokli.

Pašvaldības izveidotā darba gru-
pa līdz 25.maijam pieteikumu ie-

sniegšanas secībā izvērtēs saņemto 
pieteikumu atbilstību noteikumiem 
un noteiks skolēnu darba vietu.

Nodarbinātības pasākumos ie-
saistītie jaunieši varēs strādāt divas 
nedēļas vai mēnesi četras stundas 
dienā – kopumā 20 stundas nedēļā, 
saņemot atlīdzību atbilstoši valstī 
noteiktajai minimālajai darba algai 
par faktiski nostrādāto laiku. Skolē-
nu atlīdzība tiks segta no Siguldas 
novada pašvaldības budžeta.

Pašvaldība aicina 
atsaukties uzņēmējus

Siguldas novada Domes priekš-
sēdētājs Uģis Mitrevics aicina at-
saukties novada uzņēmējus, kas 
vasarā vēlas nodrošināt pašvaldī-
bas apmaksātas darbavietas Sigul-
das novada skolēniem no 13 līdz 
18 gadu vecumam. Skolēni novada 
uzņēmumos strādās divas nedēļas 
vai mēnesi 4 stundas dienā.

Nodarbinātības pasākumus va-
saras brīvlaikā fi nansēs Siguldas 
novada pašvaldība. Uzņēmējiem 
būs jāsedz tikai darba devēja so-
ciālais nodoklis.

„Pašvaldības un uzņēmēju kop-
projekts, kurā jau trešo gadu ko-
pīgiem spēkiem sniedzam iespēju 
novada skolēniem apgūt darba 
prasmes un nopelnīt pašu spēkiem, 
ir lieliska iespēja apvienot spēkus 
un savstarpēji palīdzēt visām ie-
saistītajām pusēm. 

Ģerboņa izstrādes gaita
2011.gada aprīlī Siguldas novada 

Domes deputāti apstiprināja ideju 
konkursa „Par Siguldas novada ģer-
boņa skiču izveidi” nolikumu. Kon-
kursā tika iesniegtas 26 ideju skices, 
kas tika nodotas vērtēšanai paš-
valdības Ģerboņa vērtēšanas komi-
sijai. Iesniegtie darbi tika izskatīti 
arī 2011.gada 24.augusta Domes 
sēdē, bet deputāti nolēma, ka ideju 
konkursā iesniegtie darbi neatbilst 
Siguldas novada ģerboņa nolikuma 
prasībām. Diskusijās novada depu-
tāti nolēma Siguldas novada ģerbo-
nim par pamatu izmantot Siguldas 
pilsētas ģerboni.

Lai izstrādātu novada ģerboni, 
tika noslēgts līgums ar mākslinieku 
Vladimiru Ladusānu. Mākslinieks 
sagatavoja divus Siguldas nova-
da ģerboņa skiču variantus, kurus 
2012.gada 11.janvāra Domes sēdē 
izvērtēja Domes deputāti. Deputāti 
nolēma apstiprināšanai Kultūras 
ministrijas Valsts Heraldikas komi-
sijā virzīt skici, kurā attēlots Sigul-
das pilsētas ģerbonis un tam pievie-
nota apmale – sudrabs pret zaļu un 
zaļš pret sudrabu. 2012.gada marta 
beigās Kultūras ministrija reģistrē-
ja jauno Siguldas novada ģerboni, 
kuru Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš parakstīja un svinīgā pasāku-
mā 2012.gada 29.martā pasniedza 
Siguldas novada Domes priekšsē-
dētājam Uģim Mitrevicam.

Siguldas novada ģerboņa he-
raldiskais apraksts ir: no kreisās 
šķelts ar sudrabu un zaļu. Trīs zaļas 
kreisās spāres veidā liktas lapas, 
tāpat likti trīs sudraba pieclapu 
ievu ziedi. Ģerbonis papildināts ar 
apmali – sudrabs pret zaļu un zaļš 
pret sudrabu.

„Deputātu lēmumam par Sigul-
das novada ģerboņa pamatu iz-
mantot Siguldas pilsētas ģerboni 
ir vairāki aspekti. Pirmkārt, 2003.
gadā, apvienojoties trijām pašval-
dībām, tika izveidots Siguldas no-
vads, kuram 2009.gadā pievienojās 
Allažu pagasts. Otrkārt, Siguldas 
pilsētas ģerbonis tika apstiprināts 
1938.gadā un tas ir vecākais mūsu 
novada ģerbonis, jo Mores pagas-
ta ģerboni apstiprināja 2000.gadā, 
 Allažu un Siguldas pagastu ģer-
boņus apstiprināja 2002.gadā. Bez 
tam Siguldas novada nosaukuma 
pamatā ir Siguldas pilsētas vārds 
un Siguldas pilsētā dzīvo apmē-
ram 80% novada iedzīvotāju. Pil-
nīgi jauna ģerboņa izstrāde netika 
turpināta arī tādēļ, ka deputātiem 
joprojām nav pilnīgas pārliecības, 
ka teritoriālā reforma Latvijā ir pa-
beigta. Tāpēc, izvērtējot iepriekšmi-
nētos argumentus, Siguldas novada 
Domes deputāti, sadarbojoties ar 
Valsts Heraldikas komisiju, vieno-
jās, ka Siguldas novada ģerbonis 
tiks izveidots uz Siguldas pilsētas 
ģerboņa bāzes,” skaidro Siguldas 
novada Domes priekšsēdētājs Uģis 
Mitrevics.

Jaunais novada ģerbonis ir Si-
guldas novada vienotā simbolika, 
kuru izmantos pašvaldības ofi ciālo 
dokumentu noformēšanā un citviet 
Latvijas likumdošanas noteiktajā 
kārtībā.

„Siguldas novada administratī-
vo teritoriju ģerboņi joprojām būs 
spēkā – tie būs lietojami saskaņā 
ar Domes apstiprinātiem to izman-
tošanas noteikumiem, kurus tuvā-
kajā laikā izstrādāsim, apspriedīsim 
un apstiprināsim. Mums būs precīzi 
jānolemj, kā turpmāk lietosim Si-
guldas pilsētas, Siguldas, Mores un 

Allažu pagastu, kā arī Siguldas no-
vada ģerboni, mūsu logo „Elpo brīvi” 
un tūrisma zīmolu „S!gulda aizrauj!”,” 
rezumē Domes priekšsēdētājs.

Vēstures dati
(Informācija iegūta no publikāci-

jas: Vītola I. Siguldai – 80. Siguldas 
Apskats, 2008.)

...1925.gadā Siguldā pēc ļaužu 
skaitīšanas datiem kopā ir 2309 
iedzīvotāji, no kuriem jaunās „pilsē-
tas robežās” jeb centrā dzīvo 1015.

1928.gadā 11.februārī Saeima 
pēc divu neveiksmīgu balsojumu 
veikšanas beidzot pieņem likumu 
par pilsētas tiesību piešķiršanu 16 
miestiem. Valsts jubilejas gadā pil-
sētas tiesības iegūst ne tikai Sigul-
das miests, bet arī citi miesti citos 
Latvijas novados.

Līdz ar pilsētas statusa iegūšanu 
Siguldai aktualizējās jautājums par 
pilsētas ģerboni. 1923.gadā izdotais 
Latvijas Republikas likums par paš-
valdību iestāžu ģerboņiem nosaka, 
ka ikvienai pilsētai ir savs ģerbonis. 
1928.gada 24.februārī laikraksts 

„Siguldas Ziņas” publicē aicinājumu 
iedzīvotājiem izteikt domas par jau-
nās pilsētas ģerboni.

Sākotnēji iecerēts, ka uz pilsētas 
ģerboņa būs attēlota lakstīgala un ie-
vas zars – „kā Siguldas daiļās dabas 
simboli”. Siguldas pilsētas Domes pir-
majā sēdē risinās diskusijas par jaun-
izveidojamā pilsētas ģerboņa projektu. 

Apstiprināts Siguldas novada 
ģerbonis

Siguldas novads izveidots 2003.gada 1.jūnijā, un tobrīd tā sastāvā 
ietilpa Siguldas pilsēta, Siguldas pagasts un Mores pagasts. Teritoriā-
lās reformas rezultātā 2009.gada 1.jūlijā Siguldas novadam pievienots 
arī Allažu pagasts. Izveidojoties Siguldas novadam, radās nepiecieša-
mība pēc vienota novada ģerboņa, kas, saskaņā ar heraldikas nosacī-
jumiem, ir izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, 
kas ietverts noteiktā formā un reprezentē pašvaldību. Marta beigās 
pēc intensīva darba turpat gada garumā tika apstiprināts jaunais Si-
guldas novada ģerbonis, kuru 29.martā Siguldas novada Domes priekš-
sēdētājam pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Turpinājums 2.lpp.  Turpinājums 2.lpp. 

Mākslinieka Vladimira Ladusāna ar roku 
zīmētā Siguldas novada jaunā ģerboņa 
skice.

Arī šogad Siguldas novadā 
norisināsies skolēnu 
nodarbinātības projekts

Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica virzītais pro-
jekts par skolēnu nodarbinātību vasarā ieguvis atsaucību gan skolēnu, 
gan uzņēmēju vidū, tāpēc jau trešo gadu pēc kārtas priekšsēdētājs ai-
cina tajā iesaistīties uzņēmējus, kas varētu nodrošināt pašvaldības ap-
maksātas darbavietas skolēniem. Savukārt skolēniem nodarbinātības 
projektam jāpiesakās no 10.aprīļa līdz 10.maijam.
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Aicinu novada uzņēmējus būt 
atsaucīgiem un dot iespēju nova-
da skolēniem strādāt arī šovasar,” 
aicina Domes priekšsēdētājs Uģis 
Mitrevics.

Ar novada uzņēmējiem pašval-
dība slēgs vienošanos par kon-
krētu zināšanu, prasmju apguves 
organizēšanu skolēniem vasaras 
darbu laikā atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem ak-
tiem.

Lūdzam informāciju par uzņēmu-
mu, piedāvātajām vakancēm un ie-
spējamo darba vietu skaitu nosūtīt 
uz e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv 
līdz 1.maijam.

Skolēnu 
nodarbinātības 
projekts 2011.gadā

2011.gadā Siguldas novada 
skolēnu nodarbinātības pasāku-
miem pieteicās 189 bērni vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem, no kuriem 
72 skolēni vecumā līdz 15 gadiem, 
117 skolēni vecumā no 15 līdz 18 
gadiem. 17 skolēni saņēma attei-
kumus, jo bija neatbilstība projek-

tā noteiktajam vecumam iesnieg-
šanas brīdī vai arī tika nokavēts 
iesniegšanas termiņš. Kopumā 
darbavietas 2011.gadā tika nodro-
šinātas 172 novada skolēniem. 
Pērn skolēnu nodarbinātības pro-
jektā, kas notika no 1.jūnija līdz 
25.augustam, iesaistījās 17 nova-
da uzņēmēji. Atsaucoties uzņēmē-
ju un skolēnu interesei, 2011.gadā 
pirmo reizi tika atbalstīta skolēnu 
nodarbinātība viena mēneša garu-
mā, ko izvēlējās 36% jeb 62 no 
172 skolēniem. 

Papildus informācija par jau-
niešu nodarbinātības projektu 
pieejama Siguldas novada paš-
valdības Izglītības pārvaldē pie 
vadītājas vietnieces Sandras 
Ķirules (tālrunis 67970932 vai 
26496642). 

Tiek izvirzīti vēl citi priekšlikumi 
Siguldas ģerboņa izskatam. Blakus 
ievu zaram un lakstīgalai vajadzētu 
iestrādāt arī tādus motīvus kā ābeles 
zars, jo Sigulda ievērojama ar plašiem 
ābeļdārziem, kā arī sniega slēpes – 

„sakarā ar dzīvo slēpotāju sportu zie-
mā”. 1928.gada 1.martā laikrakstā 

„Siguldas Ziņas” A.Rubins publicē sa-
vas pārdomas par jauno pilsētas ģer-
boni. Viņaprāt, gan lakstīgalas, gan 
ievas, gan ābeļzari ir arī citur Latvijā. 
Pēc Rubina ieskatiem ģerbonī jāiz-
ceļ Siguldai īpatnējais, savdabīgais, 
vietai raksturīgais – un tā noteikti ir 
Gauja, kas apdziedāta dzejnieku dar-

bos un bez kuras Siguldā nebūtu tik 
skaistu gravu ar ievām un lakstīga-
lām. Par otru galveno simbolu ģerbonī 
A.Rubins iesaka izvēlēties senču pili, 
jo „kur Latvijā vēl otra vieta, kur tik 
daudz vēsturisku piļu sakopots nelie-
lā apgabalā?”.

Dažādie priekšlikumi par pilsētas 
ģerboņa izskatu izraisa plašas disku-
sijas vairāku gadu garumā starp sigul-
diešiem un Heraldisko komiteju. Tā-
pēc tikai 1938.gadā Valsts prezidents 
K.Ulmanis apstiprina Siguldas pilsē-
tas ģerboni tādu, kādu to pazīstam 
šodien (ģerboņa autors nav zināms, 
bet pastāv uzskats, ka tas ir Riharda 
Zariņa audzēknis, talantīgais grafi ķis 
Kārlis Krauze).

Sākums 1.lpp. 

Sākums 1.lpp. 

Apstiprināts Siguldas novada 
ģerbonis

Arī šogad Siguldas novadā 
norisināsies skolēnu 
nodarbinātības projekts
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Jaunie Siguldas ID karšu dizaini 
veltīti novada nozīmīgākajiem sim-
boliem:

1. Gaujas senielejai,
2. Turaidas muzejrezervātam,
3. Siguldai kā ziemas galvas-

pilsētai,
4. Martinam Dukuram,
5. Siguldas Opermūzikas 

svētkiem,

6. Latvijas riteņbraucēju Vienī-
bas braucienam.

Šīs dizaina kartes sniedz tieši tā-
das pašas priekšrocības kā pirmo 
četru dizainu kartes. Ja kartes īpaš-
nieks vēlas, par samaksu Ls 2,50 var 
apmainīt esošo ID karti pret jaunā 
dizaina kartēm. Tam nepieciešams 
vēlreiz aizpildīt pieteikuma anketu 
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3. 

Siguldas ID kartēm 
jauni dizaini

Par godu skeletonista Martina Dukura sasniegumiem svinīgajā spor-
tistu godināšanas pasākumā Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics 
prezentēja pirmo no jaunajiem Siguldas novada iedzīvotāju identifi -
kācijas (ID) karšu dizainiem. Uz tā redzams Pasaules kausa skeletonā 
kopvērtējumā 1.vietu izcīnījušais sportists. Jau aprīļa sākumā šī karte 
ar Martinu Dukuru, kā arī pārējās būs pieejamas saņemšanai novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem. 16.martā notika Radošuma balvas 

pasniegšanas ceremonija, kurā Sigul-
das novada pašvaldība ieguva 1.vietu 
republikas pilsētu un lielo novadu 
kategorijā. Siguldas novada Domes 
priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam bal-
vu pasniedza Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs Edmunds 
Sprūdžs.

Siguldas novada Domes priekšsēdē-
tājs Uģis Mitrevics, saņemot balvu – Rī-
gas J.Rozentāla mākslas vidusskolas 
audzēkņu darbus un iespēju piedalīties 
pašvaldībai pielāgotās, radoši izglīto-
jošajās apmācībās – atzina: „Ikviena 

Siguldas novada iedzīvotāja radošums 
ir mūsu vērtība. Novērtējot radošu-
mu kā būtiskāko novada attīstības 
dzinuli, mēs meklējam radošu pieeju 
jebkurā profesijā un dzīves jomā, kuru 
izmantojot iespējams panākt novada 
ilgtspējīgu attīstību. Siguldas novada 
pašvaldība apzinās, ka gan valsts, gan 
novada ekonomikas atveseļošanos, iz-
augsmi un attīstību iespējams sekmēt, 
nākot kopā cilvēkiem, kas spēj kons-
truktīvi un radoši sadarboties, virzīt un 
īstenot jaunas idejas, tādēļ pateicos 
par ministrijas novērtējumu un stimulu 
arī turpmāk darboties aktīvi un radoši”.

Radošuma balvai Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija bija saņēmusi 75 veiksmes 
stāstus, ko īstenojuši enerģiski un 
aizrautīgi cilvēki, aktīvi piedaloties 
un ticot sava ciema, pagasta, nova-
da un reģiona attīstībai. Ar šīs bal-
vas ieviešanu Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija vē-
las pavēstīt pašvaldībām, ka terito-
rijas veiksmīgai attīstībai un atpa-
zīstamībai nepieciešams rast 
oriģinālus un spilgtus risinājumus 
dažādās jomās, kas liecina par paš-
valdības atvērtību jaunām idejām 
un tās spēju efektīvi izmantot teri-
torijas resursus. Šāda iniciatīva 
pašvaldības iedrošinās un iedves-
mos jauniem, radošiem risināju-
miem. 

Siguldas novada pašvaldība 
informē, ka tiek izsolīts Siguldas 
novada pašvaldībai piederošs ne-
kustamais īpašums – zemesga-
bals pie dzelzceļa stacijas, Ausek-
ļa ielā 4, Siguldā.

Zemes gabala platība ir 0,8797 
ha, kadastra Nr.8015 002 0085. Ne-
kustamā īpašuma nosacītā sāku-
ma cena ir 51 577 lati.

Nekustamā īpašuma izsole no-
tiks 2012.gada 27.aprīlī plkst.12.00 

Siguldas pagasta pārvaldes ēkā, 
Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.

Tālrunis uzziņām 67976657 vai 
29162478. Izsoles noteikumi ir pie-
ejami interneta vietnē www.sigulda.lv 
sadaļā „Izsoles”.

Siguldas novads atzīts 
par radošāko pašvaldību

Radošās darbības nedēļas „Radi!” ietvaros Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija meklēja radošākās pašvaldības, lai atklātu un 
visas Latvijas mērogā popularizētu pašvaldību radošo potenciālu, piere-
dzi un sasniegumus gan ikdienas darbā, gan attīstības procesu virzīšanā.

Izsolei nodots nekustamais īpašums Ausekļa ielā 4

Siguldas novada pašvaldība 
kampaņā iesaistījusies valsts un 
pašvaldību iestāžu kategorijā, kas 
organizēta sadarbībā ar Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ka-
meru (LTRK), kas aktīvi piedalīsies 
konkursa pretendentu izvērtēšanā.

Kampaņa „Uzslavē labu servi-
su!” noslēgsies 31.martā, savukārt 

12.aprīlī notiks kampaņas dalībnie-
ku apbalvošanas ceremonija, kurā 
tiks apbalvoti un izcelti uzslavē-
tākie uzņēmumi. Apbalvojums tiks 
piešķirts tikai vienai (vai vairākām 
vienlīdzīgu uzslavu skaitu saņēmu-
šām) iestādēm četrās nominācijās.

Labsserviss.lv interneta vietnē 
esam saņēmuši gandrīz 20 at-

sauksmes un vairākus desmitus 
rakstveida atsauksmes, ko bija ie-
spējams atstāt īpaši izvietotajās 

„Laba servisa” kastītēs. Atsauks-
mēs novērtēta visu novada admi-
nistrāciju apkalpošanas kvalitāte, 
kā arī dažu pašvaldības iestāžu 
darbība. Paldies visiem iedzīvotā-
jiem par izteiktajām uzslavām, 
vērtējumiem un ieteikumiem, ku-
rus vēl varat apskatīt mājas lapā 
www.labsserviss.lv – tie noteikti 
palīdzēs mums veidot ciešāku sa-
darbību ar iedzīvotājiem un uzla-
bot pakalpojuma sniegšanas kvali-
tāti. 

Siguldas novada pašvaldība iesaistās 
Laba servisa mēnesī

Lai uzzinātu iedzīvotāju vērtējumu par Siguldas novada pašvaldības 
darbu, sniegto pakalpojumu pieejamību un darbinieku atsaucību, martā 
pašvaldība piedalījās SIA „Idea House” organizētajā kampaņā „Uzslavē 
labu servisu!”. Tā ir ikgadēja kampaņa, kas tradicionāli visā Latvijā notiek 
martā. Šogad kampaņas aicinājums bija novērtēt pozitīvo mums apkārt 
un uzslavēt labu apkalpošanu.

Skolēnu pieteikšanās 
nodarbinātības 

pasākumiem vasaras 
brīvlaikā norisināsies no 
10.aprīļa līdz 10.maijam
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Projekta ietvaros 2012.gada vasarā 
tiks veikti vienkāršotas rekonstrukci-
jas darbi pirmsskolas izglītības iestā-
des „Pīlādzītis” telpās, kurās līdz šim 
atradās Siguldas pilsētas bibliotēka, 
pārveidojot tās par divām jaunām 
bērnu grupām. Pēc telpu rekonstruk-
cijas bērnudārzā „Pīlādzītis” būs ie-
spēja papildus uzņemt 48 bērnus un 
izveidot sešas jaunas darbavietas.

„Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pīlādzītis” rekonstrukcija ir loģisks 

turpinājums novada izglītības jomas 
sakārtošanai, kuru uzsākām 2010.
gada nogalē, kad, tiekoties ar vecā-
kiem, pedagogiem un skolēniem, tika 
lemts par Siguldas 2.vidusskolas un 
3.pamatskolas apvienošanu, izvei-
dojot Siguldas pilsētas vidusskolu 
un rodot jaunas, atbilstošas telpas 
Jaunrades centram, kurās izvietota 
arī novada bibliotēka. Esam saņēmu-
ši daudzus pozitīvus viedokļus par 
sakārtoto izglītības sistēmu, kuras 

rezultātā ieguvēji ir Mākslu skolas, 
novada bibliotēkas, Jaunrades cen-
tra apmeklētāji, novada skolēni un 
no šī gada rudens arī mazo siguldiešu 
vecāki, kuru mazuļi varēs apmeklēt 
bērnudārzu „Pīlādzītis”. Turklāt, lai 
palīdzētu pirmsskolas vecuma bērnu 
vecākiem atgriezties darba tirgū, sa-
mazinot rindas uz Siguldas novada 
bērnudārziem, esam ne tikai plānojuši 
šogad izveidot papildus vietas pirms-
skolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”, 
bet arī no 50 uz 100 latiem palieli-
nājuši līdzfi nansējumu tiem novadā 
deklarētajiem vecākiem, kuru bērni 
apmeklē privātās pirmsskolas iestā-
des,” skaidro Siguldas novada Domes 
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

85% no projekta izmaksām segs 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
fi nansējums, 2% valsts budžeta do-
tācija un 13% segs Siguldas novada 
pašvaldība. 

Jau ziņots, ka 2009.gada aprīlī 
ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru tika noslēgta vienošanās 
par fi nansējuma piešķiršanu projek-
tam „Velotūrisma maršruta izstrāde 
un veloceliņa izbūve Siguldā”. Ve-
loceliņa tehniskā projekta izstrādi 
veica SIA „Polyroad”, savukārt līgu-
mi par veloceliņu izbūvi ir noslēgti ar 
SIA „ZDZ” un SIA „YIT Celtniecība”. 
Pateicoties Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda iegūtajam fi nansiā-
lajam atbalstam, 2011.gada jūnijā 
tika uzsākta 10 kilometru gara, 
izgaismota gājēju un velobraucēju 
celiņa izbūve Siguldā. Celiņa ar gā-
jēju un velobraucēju joslu maršru-
tā ietilpst Dārza un Nītaures ielas 
krustojums, Televīzijas iela līdz 
Līvkalna un Pēteralas ielas krusto-
jumam, Pēteralas iela, Līvkalna iela 
līdz Skolas ielas krustojumam, Mie-
ra iela līdz pilsētas kapiem, Līvkal-
nu iela līdz K.Barona piemineklim, 
Pils iela līdz Jaunās pils vārtu ieejai, 
Cēsu iela, Poruka iela līdz Gaisa tro-
šu vagoniņam un Svētku laukumam. 
Tālāk no Svētku laukuma līdz Lāč-
plēša un Ziedu ielas krustojumam, 
Ziedu iela, Lakstīgalas iela līdz Pils 
ielas krustojumam, Šveices iela un 
Kalna iela līdz atpūtas kompleksam 

„Mežakaķis”. Jaunizbūvētais velo-
celiņš savieno divpadsmit tūrisma 
objektus, septiņas atpūtas vietas 
ar velostatīviem, 14 autostāvvietas.

„Projekts bija vērtīga iespēja iz-
būvēt labiekārtotas gājēju ietves 

un veloceliņus 10 kilometru garumā. 
Gājēju un velobraucēju celiņi ir nozī-
mīgs ieguvums pilsētas viesiem, lai 
ar velosipēdu apskatītu skaistākās 
Siguldas vietas, bet daudz nozīmī-
gāks ieguvums tas ir novadniekiem, 
kuri droši var pārvietoties pa labie-
kārtotām, izgaismotām gājēju iet-
vēm. Vērtīgs ieguvums noteikti ir arī 
piecas izgaismotās atpūtas vietas 
ar soliņiem, atkritumu tvertnēm un 
velostatīviem, kā arī 25 informatī-
vās zīmes, kuras norādīs veloceliņa 
virzienu un apskatāmos tūrisma ob-
jektus,” projekta ieguvumus skaidro 
Siguldas novada Domes priekšsēdē-
tājs Uģis Mitrevics.

Labiekārtotie gājēju un velo-
braucēju celiņi, kas būtiski uzlabos 
satiksmes drošību Siguldā, tika 
izbūvēti pašvaldībai piederošajās 
teritorijās. Lai tos izbūvētu, vietām 
tika demontētas jau izbūvētās gājē-
ju ietves, un demontēto bruģi paš-
valdība jau šajā vasarā izmantos 
jaunu ietvju izbūvei vai esošo ietvju 
remontam Siguldas novadā.

46,52% no projekta „Velotūrisma 
maršruta iz strāde un veloceliņa iz-
būve Siguldā” attiecināmajām iz-
maksām sedz ERAF, 3% sedz 
Valsts budžeta dotācija un 50,48% 
sedz Siguldas novada pašvaldība. 
Plānotās projekta kopējās izmak-
sas ir ap 1,2 miljoniem latu, tomēr 
tās tiks precizētas pēc pilnīgas 
projekta pabeigšanas šī gada vasa-
rā. 

Teritorijas plānojums ir novada 
ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokuments laika periodam līdz 2024.
gadam, kurā noteikta novada terito-
rijas plānotā (atļautā) izmantošana 
un izmantošanas nosacījumi.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: 
SIA „Metrum”, Raiņa bulvāris 11, 
Rīga, LV–1050, tālrunis 67032329, 
www.metrum.lv.

Sabiedriskās apspriešanas ter-
miņš noteikts no 2012.gada 5.marta 
līdz 2012.gada 16.aprīlim. Ar plāno-
šanas dokumentu – Siguldas novada 
Teritorijas plānojuma 2012.–2024.
gadam 1.redakciju var iepazīties 

iepriekšminētajā termiņā Siguldas 
novada pašvaldības informatīvajā 
interneta vietnē www.sigulda.lv, SIA 

„Metrum” mājas lapā www.metrum.lv, 
Siguldas novada pašvaldības pagastu 
pārvaldēs, Siguldas pilsētas kultūras 
namā, kā arī Siguldas novada pašval-
dības Būvvaldē, Zinātnes iela 7, Sigul-
das pagasts, Siguldas novads, darba 
dienās no plkst.8.30 līdz 13.00 un no 
14.00 līdz17.00.

Siguldas novada Teritorijas plāno-
juma 2012.–2024.gadam 1.redakcijas 
sabiedriskās apspiešanas sanāks-
me jau notikusi Allažos, bet šodien, 
29.martā, plkst.18.00 notiks Siguldas 

pilsētas kultūras namā Pils ielā 10, 
Siguldā.

Rakstiskus priekšlikumus un at-
sauksmes lūdzam iesniegt līdz 2012.
gada 16.aprīlim, fi ziskām personām 
norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvie-
tas adresi, juridiskām personām – re-
ģistrācijas numuru, reģistrācijas un 
darbības vietas adreses Siguldas no-
vada pašvaldībā, Pils ielā 16, Sigulda, 
Siguldas novads, LV–2150, vai elek-
troniski pa e-pastu dome@sigulda.lv.

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
sabiedriskai apspriešanai tiek nodota 
arī tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma Vides pārskata projekts 
(paziņojums publicēts laikrakstā 

„Rīgas Apriņķa Avīze”, mājas lapās 
www.vpvb.gov.lv, www.sigulda.lv un 
www.metrum.lv).

Teritorijas plānojums tiek izstrā-
dāts projekta „Siguldas novada At-
tīstības programmas 2011.–2017.
gadam un Teritorijas plānojuma 
2012.–2023.gadam izstrāde” (vie-
nošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/ 034/008) ietvaros. 

Siguldas novada pašvaldība 
Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūrā 2010.gada 5.novembrī pa-
rakstīja vienošanos par Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Speciālis-
tu piesaiste Siguldas novada paš-
valdībā” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/038/013) īstenošanu.

Projekta laikā tiks paaugstināta 
Siguldas novada pašvaldības ad-

ministratīvā kapacitāte, sekmējot 
publiskās pārvaldes darbību.

Šobrīd projekta ietvaros Sigul-
das novada pašvaldībā strādā 
referents un vecākais datortīklu 
administrators.

Kopējās projekta izmaksas ir 
Ls 21 000, kurus 100% apmērā 
sedz Eiropas Sociālais fonds 
(ESF). 

Siguldas novada pašvaldības 
Attīstības pārvaldes Investīciju no-
daļa informē, ka Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013.gadam 
pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā” iet-
varos Siguldas novada pašvaldība 
īsteno projektu „Akustisko sistēmu 
iegāde Siguldas novada iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” 
(Nr.11-04-LL01-L413201-000007). 

Projekta attiecināmo izmaksu sum-
ma sastāda Ls 13 160,36, no kurām 
Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai (ELFLA) sedz 90%.

Projekta ietvaros ir iegādātas 
akustiskās sistēmas, kas izman-
tojamas gan komplektā, gan kom-
plektu sadalot mazākos, tādejādi 
nodrošinot dažāda mēroga kultū-
ras pasākumu apskaņošanu, kā arī 
iespēju vairākiem mazāka mēroga 
kultūras pasākumiem notikt vien-
laicīgi.

Akustiskās sistēmas jau izmanto-
tas vairāku pasākumu norises nodro-
šināšanai Ziemas festivāla ietvaros, 
piemēram, uzvedumā „Laiks.Laik-
mets.Laime”, kas norisinājās Sigul-
das pilsdrupu estrādē, kā arī latviešu 
mūsdienu mūzikas koncertā Sigul-
das pilsētas kultūras namā. Tāpat 
akustiskās sistēmas tika izmantotas 
talantu konkursa „Sev un saviem 
draugiem” I pusfi nālā, kas februāra 
beigās notika Siguldas pagasta kul-
tūras namā. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Siguldā ekspluatācijā 
nodots 10 kilometru 
garš celiņš ar gājēju 
un velobraucēju joslu

Martā ekspluatācijā ir nodots 10 kilometru garš celiņš ar gājēju un velo-
braucēju joslu. Līdz ar to noslēgumam tuvojas projekta „Velotūrisma marš-
ruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā”  (Nr.VPA/3.4.2.1.2/08/01/011) 
realizēšana, kas beigsies, līdz ko laika apstākļi ļaus veikt veloceliņa pie-
guļošās teritorijas labiekārtošanas darbus. Projektu pilnībā ir plānots pa-
beigt līdz 29.jūnijam.

Pašvaldība piesaista speciālistus 
administratīvās kapacitātes 
paaugstināšanai

Bērnudārzā „Pīlādzītis” tiks izveidotas 
divas jaunas grupiņas

Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Investīciju no-
daļa informē, ka 2012.gada 10.februārī tika noslēgta vienošanās 
(Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/VRAA/009/049) ar Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūru par fi nansējuma piešķiršanu projekta „Pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Pīlādzītis” rekonstrukcija Siguldā” (Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/
IPIA/VRAA/009) realizēšanai.

Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 
2012.–2024.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Siguldas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2012.gada 
22.februāra Domes sēdes lēmumu „Par Siguldas novada Teritorijas plāno-
juma 2012.–2024.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta no-
došanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek uzsākta 
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam 1.redakcijas sa-
biedriskā apspriešana.

Kultūras pasākumu apskaņošanai iegādātas jaunas 
akustiskās sistēmas
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Spodrības mēneša aktivitātes pa-
pildinās arī ikgadējā Lielā Talka, kas 
šogad notiks 21.aprīlī no plkst.9.00 
līdz 15.00. Lielajā Talkā aicinām sa-
kopt ūdenstilpnes, atbrīvot upju un 
citu ūdenstilpņu krastus no atkritu-
miem, kritušajiem kokiem, augu at-
lieku sanesumiem. Organizējot savu 
talku, lūdzam reģistrēt talkošanas 
vietu un iepazīties ar ūdeņu kopša-
nas rokasgrāmatu (tajā ir ietverta 
dažāda informācija par nepiecieša-
mo aprīkojumu, tiesiskumu, saska-
ņojumiem u.c.).

Atgādinām, ka ir aizliegta jebkā-
da – arī cilvēku uzraudzībā veikta – 
kūlas dedzināšana. Siguldas novada 
saistošie noteikumi paredz, ka sau-
sās lapas, zarus un citus organiskos 
atkritumus drīkst dedzināt nelielos 
daudzumos pavasarī no 15.aprīļa 
līdz 15.maijam un rudenī no 15.sep-
tembra līdz 15.oktobrim, ievērojot 
ugunsdrošības noteikumus.

Atkritumu savākšanai talkas lai-
kā tiks izdalīti īpaši maisi. Talcinie-
kus aicinām savlaicīgi pieteikt tal-
košanas vietu un saņemt atkritumu 
maisus pie Siguldas novada pašval-
dības Zaļumsaimniecības speciālis-
tiem Zinātnes ielā 7. Sīkāka infor-
mācija, zvanot pa tālruni 67800952, 
e-pasts dita.laure@sigulda.lv.

Informācija par reģistrētajām 
talkošanas vietām un aktivitātēm 
Siguldas novadā būs skatāma – 
www.talkas.lv.

Lielās Talkas ietvaros līdz 16.ap-
rīlim norisināsies akcija, kurā Lat-
vijas iedzīvotāji tiek aicināti krāt 
plastmasas pudeļu korķus, kas 
jānogādā Siguldas novada pašval-
dības administrācijās. Pašvaldība 
savāktos korķus 16.aprīlī nogādās 
Rīgā, un no tiem talkas dienā tiks 
veidota pasaules karte.

Savāktie plastmasas pudeļu kor-
ķīši ir jāsaliek maisiņos, klāt pievie-

nojot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa 
numuru un savākto korķīšu skaitu, 
jo tie, kuri būs savākuši visvairāk 
korķīšus, saņems balvas.

Kastes korķīšiem līdz 16.aprīlim 
ir pieejamas:

• Siguldas novada pašvaldībā, 
Pils ielā 16;

• Siguldas novada pašval-
dības Pakalpojumu centrā, 
Raiņa ielā 3;

• Siguldas novada pašvaldī-
bas Siguldas pagasta pār-
valdē, Zinātnes ielā 7;

• Siguldas novada pašvaldī-
bas Allažu pagasta pārvaldē, 
Birzes ielā 4;

• Siguldas novada pašvaldī-
bas Mores pagasta pārvaldē, 
Siguldas ielā 11.

Šī gada Lielās Talkas akcents būs 
Vides izglītība, kā arī pasākumu 
kuplinās Pagalmu labiekārtošanas 
kustība. Informācija par Lielās Tal-
kas aktivitātēm Siguldā jau drīzumā 
būs pieejama pašvaldības interneta 
vietnē www.sigulda.lv. 

Aicinām iedzīvotājus līdzdarbo-
ties novada sakopšanā! 

Saskaņā ar Siguldas novada 
pašvaldības rīcībā esošo informā-
ciju Siguldas novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes 
pilnībā nevar nodrošināt ar vietām 
visus Siguldas novadā deklarētos 
bērnus, kas uzņemti rindā uz vie-
tu pirmsskolas izglītības iestādē, 
tāpēc Siguldas novada Dome pie-
ņēmusi lēmumu palielināt vecāku 
līdzmaksājumu privātajos bērnu-
dārzos.

No 2012.gada 1.marta paš-
valdības fi nansējumu būs iespē-
ja saņemt par Siguldas novadā 
deklarētu audzēkni, kurš apgūst 
pirmsskolas izglītības programmu 
privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē un kuram viens no vecā-
kiem ir deklarēts Siguldas novadā:

Ls 100 mēnesī – ja bērnam rin-
das kārtībā nav iespējams nodroši-
nāt vietu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē;

Ls 50 mēnesī – ja bērnam rindas 
kārtībā ir piedāvāta vieta pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādē, 
bet vecāki to atsakās izmantot.

Līdzfi nansējumu varēs saņemt 
tikai tie privātie bērnudārzi, kas 
īsteno licencētu pirmsskolas izglī-
tības programmu.

Par līdzfi nansējuma dokumentu 
noformēšanas kārtību interesēties 
Siguldas novada Izglītības pārval-
dē. 

Siguldas novada pašvaldība 
aicina pieteikties bērnu un jau-
niešu vasaras nometņu projektu 
konkursam, kura mērķis ir veici-
nāt bērnu un jauniešu saturīgu, 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, 
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, 
kā arī atbalstīt izglītības iestā-
žu, nevalstisko organizāciju un 
fi zisko personu iniciatīvu bērnu un 
jauniešu brīvā laika organizēšanā. 
Projekta mērķgrupa ir Siguldas 
novada pašvaldības skolu skolēni 
un novadā deklarētie bērni un jau-
nieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. 
Projekta pieteicējs var būt fi ziska 

vai juridiska persona, kura atbilst 
2009.gada 1.septembra Ministru 
Kabineta noteikumu Nr.981 „Bēr-
nu nometņu organizēšanas un 
darbības kārtība” prasībām. Mak-
simālais pieejamais fi nansējums 
vienam pretendentam ir Ls 700. 
Kopējais fi nansējums 2012.gada 
budžetā šim konkursam ir Ls 5000.

Projektus var iesniegt līdz 1.ap-
rīļa plkst.12.00 Siguldas novada 
pašvaldības Pakalpojumu centrā, 
Siguldā, Raiņa ielā 3. Nolikumu, pie-
teikuma un atskaites veidlapu var 
saņemt Pakalpojumu centrā, Izglī-
tības pārvaldē Skolas ielā 3, kā arī 

elektroniski – Siguldas novada paš-
valdības mājas lapā www.sigulda.lv 
sadaļā „Izglītība”, „Noteikumi, rīkoju-
mi”. Projektus vērtēs komisija saska-
ņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem, 
kas atrodami nolikuma pielikumā.

Sīkāku informāciju un skaidro-
jumus varat saņemt Siguldas no-
vada Izglītības pārvaldē, e-pasts: 
sandra.kirule@sigulda.lv, tālruņi: 
67970932, 26496642. 

Sagatavoja
Izglītības pārvaldes 
vadītājas vietniece 

Sandra Ķirule 

2008.gadā tika izveidots pro-
jekts „Atceries – migrācijai ir ne-
pieciešama integrācija” („Mind the 
gap – migration needs integration” – 
MINT). Nedaudz mainījās dalībnieku 
sastāvs – Polijas pārstāvju vietā 
stājās partneri no Turcijas. Līdzīgi 
kā pirmajā projektā koordinatora 
pienākumus uzņēmās Portugāles 
pārstāvis Alberto Kardoso. Projekta 
tēmu izvēlējāmies tās aktualitātes 
dēļ. Mēs gan partneriem norādījām, 
ka mūsu valstī ar iebraucējiem sais-
tītās problēmas vēl nav tik aktuālas 
kā Rietumu zemēs, tomēr Latvija un 
citas Austrumeiropas valstis ir pa-
kļautas globālajiem procesiem un 
mums būtu laikus jāizprot to būtība.

Šobrīd, kopā darbojoties nu jau 
trešajā starptautiskajā „Socrates” 
apakšprogrammas „Comenius” 1 
skolu attīstības programmas pro-
jektā „CoSSOL”, esam nonākuši 
pie atzinuma, ka, neskatoties uz 
atšķirīgo ekonomisko, politisko 
un sociālo situāciju katrā no pro-
jekta dalībvalstīm, ir iespējams 
atrast kopsaucēju, kas izrādījies 

nozīmīgs tik būtiskā jautājumā 
kā astoņas pamatkompetences 
Eiropas Savienības izglītības vidē, 
kas ir šī projekta galvenā problē-
ma – komunikācija dzimtajā va-
lodā, svešvalodās, matemātikas 
pamatzināšanas un prasmes, kā 
arī dabaszinību un tehnoloģiju pa-
matatziņas, IT prasmes, mācīša-
nās mācīties, saskarsmes sociālā 
kompetence, uzņēmība, iniciatīva, 
kultūras apzināšanās un izpausme. 
Mūsu skolas galvenais pienesums 
bija sagatavotā plašā prezentācija 
par matemātikas un dabaszinātņu 
priekšmetu mācīšanu pamata un 
vidējās izglītības posmā.

Projekta materiāli tiks apkopoti, 
un sabiedrība ar tiem varēs iepazī-
ties, lai pielietotu darbībā, šī rudens 
sākumā, projektam noslēdzoties.

Aicinām uz Siguldas novada 
vidusskolas atvērto durvju dienu 
27.aprīlī plkst.15.00. 

Elita Vīgante, 
„Comenius” projekta koordinatore 

Siguldas novads iesaistās 
Lielās Talkas aktivitātēs

No 15.aprīļa līdz maija vidum visā Siguldas novadā norisināsies 
Spodrības mēnesis. Siguldas novada pašvaldība aicina ikvienu Sigul-
das novada iedzīvotāju aktīvi piedalīties teritoriju sakopšanas darbos. 
Aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – lab-
iekārtot atpūtas vietas, stādīt kokus, radīt jaunus apstādījumus, izga-
tavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus u.tml.

Biedrība „Ģimeņu labais gariņš” ir 
sākusi īstenot projektu „Aktīvas at-
pūtas laukuma izveide Morē” (Nr.11-
04-LL01-L413101-000002”), kas 
paredz Morē, Siguldas ielā 3, izvei-
dot atpūtas laukumu ar nestandar-
ta vingrošanas ierīcēm, pludmales 
volejbola un bērnu rotaļu laukumu. 
Projekta ietvaros tiks labiekārtota 
teritorija 0,18 ha platībā.

Projekts tiek realizēts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Lauku attīstības program-
mas 2007.–2013.gadam pasākuma 

„Vietējās attīstības stratēģijas” ie-
tvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 13 850, no kurām 90% jeb 12 465 

lati ir publiskais fi nansējums un 
10% jeb 1385 lati ir Siguldas novada 
pašvaldības piešķirtais līdzfi nansē-
jums. Projekta realizācijas laiks ir 
no 2011.gada 13.oktobra līdz 2012.
gada 20.decembrim. 

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja 

Gundega Pētersone

Uzsāk projektu par aktīvās 
atpūtas laukuma izveidi Morē

Pašvaldība paaugstinājusi 
līdzmaksājumu par bērnu 
izglītošanu privātajos bērnudārzos

Aicina iesniegt pieteikumus bērnu un jauniešu 
vasaras nometņu projektu konkursam

Siguldas novada vidusskolā 
aktualizē imigrācijas un 
integrācijas jautājumus

2005.gadā Siguldas novada vidusskola iesaistījās „Comenius” skolu 
attīstības projektā „Par mierīgu skolu Eiropā” (PEACE). Taču, kad trīs 
gadus ilgušais projekts tuvojās noslēgumam, partneri no Latvijas, Lie-
tuvas, Itālijas, Portugāles, Bulgārijas, Nīderlandes, Vācijas un Somijas 
nolēma turpināt iesākto sadarbību jaunā projektā par iebraucēju integ-
rēšanu sabiedrībā.

Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļas 
speciālisti informē, ka, iestājoties pavasarim, slikto laika apstākļu dēļ visā 
Siguldas novadā ir ierobežota smagsvara transporta kustība pa ceļiem un 
ielām (traktortehnika, baļķu vedēji).

Lūdzam ievērot ceļazīmes un saudzēt  ceļus. Aizliegums būs spēkā līdz šī 
gada 1.maijam. 

Informācija par smagsvara transporta 
kustību pa novada ceļiem un ielām
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MĀKSLU SKOLA „BALTAIS FLĪĢELIS”

Muzikālā pasākuma idejas autori 
ir smēlušies iedvesmu gan Sigul-
das dabā, gan brīnišķīgā mūzikā, 
gan arī vēsturiskos faktos. 1812.
gadā slavenie un visiem bērnu lite-
ratūras pazinējiem par leģendām 
tapušie zinātnieki brāļi Grimmi pa-
beidza savu pirmo pasaku krājumu 

„Bērnu un mājas pasakas”, kurā bija 
86 numurētas pasakas. Starp tām 
arī „Brēmenes muzikanti”, kuriem 
šogad aprit 200 gadi! Tāpēc par 
muzikālā pasākuma galveno noti-
kumu ir izvēlēts britu mūsdienu 
komponista Ričarda Šeparda skaņ-
darbs orķestrim un teicējam „Brē-
menes muzikanti”, kurā ar iedves-
mu un humoru tiek izstāstīts 
aizraujošs stāsts par četru pasa-
kas varoņu gaitām, cīņām un uzva-
rām. Komponists ir paredzējis arī 
publikas iesaistīšanos priekšnesu-
mā, tā līdzdzīvojot un atbalstot 
pasakas drošsirdīgos varoņus! Lai 
koncerts būtu pilnskanīgs un te-

matiski vienots, programmu papil-
dinās franču romantisma laikmeta 
komponista Kamila Sensānsa po-
pulārais mūzikas kaleidoskops di-
vām klavierēm un orķestrim „Dzīv-
nieku karnevāls”, kur komponists 
asprātīgi portretējis dažādus sav-
vaļas un mājas dzīvniekus, radot 
skanīgas asociācijas ar dzīvnieku 
raksturīgajām īpašībām vai balss 
tembriem. „Muzikālais materiāls 
tiks papildināts ar attēlu projekci-
jām, kuru pamatā būs Siguldas no-
vada bērnu zīmējumi. Koncertā pie-
dalīsies aktieris Jānis Kirmuška, 
klavieru duets Agra un Arnolds Di-
manti un Siguldas jauniešu kamer-
orķestris,” stāsta Siguldas jaunie-
šu kamerorķestra diriģents un 
projekta „Brēmenes muzikanti Si-
guldā” mākslinieciskais vadītājs 
Pēteris Plūme. 

Sagaidīsim Brēmenes muzikantus 
kopā!

Siguldas Mākslu skolas „Baltais 
Flīģelis” Mūzikas nodaļas audzēkņi 
26.aprīlī plkst.18.00 aicina izbaudīt 
aizraujošu piedzīvojumu džungļos. 
Pasākumā dzirdēsiet niknu tīģeru rū-
koņu, čūsku šņākoņu un  piemīlīgu 
pērtiķīšu šūpošanos liānās. Uz pār-
steigumiem pilnu ceļojumu džungļos, 
kurā skanēs visdažādāko instrumen-
tu, raksturu un komponistu mūzika, 
aicināti visi interesenti. 

Sestdien, 28.aprīlī, plkst.12.00 
Siguldas Mākslu skolas „Baltais 
Flīģelis” pedagogi un audzēkņi 
aicina ikvienu Siguldas novada 
iedzīvotāju, kā arī viesus pieda-
līties radošajā darbnīcā Siguldas 
pilsētas kultūras namā. Iejutīsi-
mies dizaineru lomā, apglezno-
sim jaunās putnu mājvietas, pie-

šķirot tām individuālu izskatu un 
dizainu.

Apgleznotie būrīši tiks izstādīti 
Siguldas pilsētvidē, kas ieprieci-
nās kā spārnotos draugus, tā arī 
mūsu pilsētas iedzīvotājus un 
viesus. 

Visi mīļi aicināti!

Šajā gadā atzīmējam 110.dzim-
šanas dienu izcilajai latviešu kom-
ponistei un pianistei Lūcijai Garū-
tai. Kopš L.Garūtas mūzikas fonda 
dibināšanas 2002.gadā Siguldas 
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pe-
dagogi un audzēkņi ir aktīvi iesais-
tījušies fonda darbā un tā rīkotajos 
pasākumos.

Marta vidū Siguldas Mākslu skolā 
„Baltais Flīģelis” pulcējās bērni no 
34 Latvijas un citu valstu mūzikas 
skolām, lai piedalītos II starptau-

tiskajā jauno pianistu konkursā, ko 
organizēja Siguldas Mākslu skola 
sadarbībā ar L.Garūtas fondu un Si-
guldas novada pašvaldību.

Konkursā piedalījās bērni trīs ve-
cuma grupās no sešiem līdz 16 ga-
diem un atskaņoja vienu obligāto 
Lūcijas Garūtas skaņdarbu un otru 
pretēja rakstura brīvas izvēles 
skaņdarbu. Konkursu vērtēja starp-
tautiska žūrijas komisija un uzvarē-
tāji saņēma vērtīgas balvas. Sigul-
das Mākslu skolas audzēkņus 

šoreiz pārstāvēja trīs jaunie pianisti: 
Markuss Everss (2.klase), Arta Di-
mante (4.klase) – abi skolotājas Ag-
ras Dimantes audzēkņi –  saņēma 
atzinības diplomus, savukārt vidējā 
vecuma grupā 1.vietu ieguva skolo-
tājas Lienes Circenes audzēkne Evi-
ta Grantiņa (4.klase). 

Apsveicam skolēnus un viņu 
skolotājus!

Sagatavoja Daina Samta

Brēmenes muzikanti Siguldā Mūzikas 
džungļosSvētdien, 15.aprīlī, Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks ne-

bijis muzikāls uzvedums „Brēmenes muzikanti Siguldā”, kura pamatā 
ir slavenās brāļu Grimmu pasakas motīvi, ietverti mūzikas un mākslas 
tēlos.

Šogad nu jau četrpadsmito gadu 
pēc kārtas Siguldas pilsētas kul-
tūras nams aicina bērnus un jau-
niešus piedalīties popmūzikas fes-
tivālā „Gaujas Atbalss”.

Festivāla mērķis ir popularizēt 
Latvijas bērnu muzikālās izglī-
tības un deju prasmes attīstību, 
nodrošināt pieredzes apmaiņas 
iespējas starp dažādu Latvijas 
vokālo grupu pedagogiem, kā arī 
rosināt jauniešu vidū interesi par 
popgrupu kustību kā vienu no ie-
spējām aktīvi un radoši pavadīt 
brīvo laiku. 

Festivāls savas pastāvēšanas 
laikā ir pulcējis jaunos talantus no 
visiem Latvijas novadiem. Festivā-

la laureātu vidū ir pabijušas šobrīd 
Latvijā atpazīstamas skatuves 
zvaigznes – Liene Bronuša (Candy), 
Liene Šomase, Samanta Poļakova 
(Samanta Tīna), Amanda Bašma-
kova un citi.

Katru gadu festivāls pulcē lielu 
dalībnieku skaitu, tāpēc paredzē-
tas divas atlases kārtas – 28. un 
29.aprīlī plkst.12.00 Siguldas pil-
sētas kultūras namā, bet fi nāla 
koncerti – 12.maijā Siguldas pils-
drupu estrādē (lietainā laikā – Si-
guldas pilsētas kultūras namā).

Festivāla „Gaujas Atbalss” noli-
kums un pieteikuma anketa būs 
pieejami www.sigulda.lv.  

Informācija pa tālr.67970814. 

20.aprīlī plkst.19.00 Siguldas pil-
sētas kultūras namā „Putnu balle” 
un „PeR” vienosies Mārtiņa Freima-
ņa dziesmu koncertā „Tu esi mans 
draugs”.

Koncertā Siguldā skanēs Frei-
maņa komponētās dziesmas, kas 
laika gaitā kļuvušas par neatņe-
mamu šo grupu repertuāra sastāv-
daļu. Būs iespēja dzirdēt arī vēl 
nepubliskotas Mārtiņa Freimaņa 
dziesmas, kas radītas tieši šiem 
kolektīviem. 

Biļetes iegādājamas „Biļešu Para-
dīze” kasēs, www.bilesuparadize.lv 
un Siguldas pilsētas kultūras namā 
katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 
18.00. Biļešu cenas Ls 4–5. 

No 3. līdz 5.augustam Siguldā 
norisināsies vērienīgi XX Starp-
tautiskie Siguldas Opermūzikas 
jubilejas svētki ar augstas klases 
vadošajiem pasaules solistiem. Gai-
dāms grandiozs Galā koncerts, iz-
cils pasaules solistu duets Dž.Verdi 
operā „Traviata”, vairāki kamermū-
zikas koncerti un jaunums – bērnu 
koncertuzvedums. Biļetes uz XX 
Siguldas Opermūzikas svētkiem būs 
iespējams iegādāties cenā no 2 līdz 
40 latiem.

3.augustā plkst.19.00 Svētku 
uvertīra, biļešu cena Ls 5, ar Si-
guldas ID karti – Ls 2.

4.augustā plkst.15.00 bērnu kon-
certuzvedums, biļešu cena Ls 3, 

ar ID karti – Ls 2 , bērniem līdz 6 
g.v. (ieskaitot) bez maksas.

4.augustā plkst.21.00 opera 
„Traviata”, biļešu cenas Ls 10–40, 

ar ID karti – atlaide Ls 3.
5.augustā plkst.17.00 Grand 

Galā koncerts, biļešu cenas Ls 10–
40, ar ID karti – atlaide Ls 3.

Biļetes var iegādāties Siguldas 
pilsētas kultūras namā (Pils iela 10, 
tālr.67970814), Siguldas novada 
Tūrisma informācijas centrā (Raiņa 
iela 3, tālr.67971335), Latvijas Na-
cionālās operas kasē, kā arī „Biļešu 
Paradīze” kasēs visā Latvijā un 
elektroniski www.bilesuparadize.lv 

(ID karšu atlaides darbojas biļešu 
iegādei Siguldā). 

Mārtiņa Freimaņa 
dziesmu koncerts

Bērnu un jauniešu popmūzikas 
festivāls „Gaujas Atbalss”!

Biļešu iepriekšpārdošana uz 
Opermūzikas svētkiem Siguldā

Mākslas diena – „DEKO 
spārnotiem draugiem!”

Ar panākumiem noslēdzies II starptautiskais L.Garūtas jauno pianistu konkurss

1.aprīlī plkst.12.00 Siguldas pil-
sētas kultūras namā norisināsies 
mazo vokālistu konkurss „Siguldas 
novada Cālis 2012”.

Konkursā aicināti piedalīties 
bērni līdz sešu gadu vecumam (ie-
skaitot). Repertuārā jāiekļauj viena 
dziesma pēc brīvas izvēles, kura at-
bilst dziedātāja vecumam un balss 
spējām.

Dalības maksa – Ls 3, ieeja pasā-
kumā – Ls 1. 

Informācija pa tālr.67970814. 

8.aprīlī plkst.17.00 čellu trio „Me-
lo–M” Latvijas turnejas ietvaros 
viesosies Siguldā ar jauno mūzikas 
programmu „Dejas”. „Melo–M” jau-
nākā mūzikas programma tapusi 
atsvaidzinātā trio sastāvā – kopā ar 
grupas dibinātāju Kārli Auzānu kopš 
šī gada sākuma muzicē jaunie čel-
listi Jānis Pauls un Miķelis Dobičins. 
Līdz ar sastāva izmaiņām trio „Me-
lo–M” kļuvis ne vien jaunāks, bet arī 
azartiskāks – koncertā skanēs pilnī-
gi jaunas un vēl nedzirdētas versijas 
par pasaulē populārām deju mūzikas 
tēmām, pasaules tautu dejas, kā arī 
populārākie grupas skaņdarbi.

Īpašs jaunums būs ne vien jauna 
programma, bet arī sitamo instru-
mentu klātbūtne koncertos, kas čel-
lu trio skanējumu darīs spēcīgāku un 
enerģiskāku. 

„Priecājamies, ka atkal viesosi-
mies Siguldā. Šoreiz ir sagatavots 
kaut kas pavisam īpašs – jauni un 
ļoti talantīgi čellisti kopā ar mani iz-
spēlēs daudzas visiem labi zināmas 
deju melodijas. Protams, būs īpaši 
pārsteigumi,” teic grupas māksli-
nieciskais vadītājs Kārlis Auzāns. 

Pēc Latvijas turnejas „Melo–M” 
dosies jauno veikumu rādīt citur 
pasaulē – koncerti plānoti ne vien 
kaimiņvalstīs, Krievijā, Vācijā un 
citās Eiropas valstīs, bet pat Mek-
sikā.

Biļetes uz koncertu var iegādā-
ties www.bilesuparadize.lv un Si-
guldas pilsētas kultūras namā kat-
ru darba dienu no plkst.10.00 līdz 
18.00. Biļešu cenas Ls 3–6.

ID karšu īpašniekiem atlaide – 
Ls 1  (biļešu skaits ierobežots).

Čellu trio „Melo–M” viesosies Siguldā„Siguldas novada 
Cālis 2012” 
Siguldas pilsētas 
kultūras namā

Ziemā iztērētos spēkus varēs at-
jaunot, iegādājoties „Saules tirdziņā” 
zemnieku, amatnieku un mājražotāju 
piedāvātos labumus miesai, garam, 
vēderam, sirdij, dārzam un labai dzī-
vošanai.

Saules starus modināsim ar kok-
les stīgu maģiskajām skaņām, ar 
jaunā Siguldas novada Cāļa 2012 
skanīgo dziesmu un siguldiešu 
jautro ziemas mošķu aizdzinēju 
orķestri.

Izgreznosim košo Lielās dienas 
laimes koku, minēsim mīklas, gāzī-
sim podus, dzīsim naglas un sūtīsim 
saulei apaļas vēstules. Saulainās 
dziesmas izdziedāt varēs Saules 
zaķa „mobīlī” vai Lieldienu zaķa šū-

polēs. Neizpaliks arī tradicionālais 
svētku cienasts – Lieldienu pantāgs.

Izveidot savu saulīti, izkrāsot olu 
vai izkrāsot sevi ikviens varēs rado-
šajā mākslas un Jušu laboratorijā 

„Oliņ, boliņ”.
Visus siguldiešus un novada vie-

sus uz kārtīgu andeli, olu kaujām, 
izšūpošanos un saulainiem svētkiem 
aicina jautrie Lieldienu zaķi un Alla-
žu pagasta novada jestrie dancotāji.

Aicinām zemniekus, amatniekus 
un mājražotājus pieteikties gadatir-
gum līdz 6.aprīlim pa tālr.67972351 
vai 67970814.  

Nāc iepirkties, nāc atpūsties, 
nāc augstu šūpoties! 

Pavasara iešūpošanas svētki
Svētdien, 8.aprīlī, no plkst.9.00 līdz 15.00 Siguldas Svētku laukumā notiks 

Lielās dienas svinēšana un dzeltenais saules gadatirgus.
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Datums Sacensību nosaukums Laiks, vieta Organizatori, atbildīgie

1.aprīlis Lieldienu balva orientēša-
nās sportā

Inčukalns, starts plkst.14.00 
(izlozes kārtībā)

Sporta biedrība „A2”, K.Kārkliņš, 
tālr.29184203, www.ba2.lv

1.aprīlis

Siguldas novada atklātais 
čempionāts basketbolā – 

„Liesma” – „Koka roka”;
„Livonija” – „Babīte”;
„SSS” – „Lizums”

Allažu sporta komplekss, 
plkst.11.00, 12.30, 14.00

Siguldas novada pašvaldība, 
Karīna Putniņa, tālr.29360283, 
www.siguldassports.lv

7.aprīlis
Siguldas novada sporta 
spēles, aktivitāšu un 
ģimenes sporta diena

Siguldas 1.pamatskolas 
sporta zāle, P.Brieža iela 105, 
plkst.11.00

Siguldas novada pašvaldība, 
Karīna Putniņa, tālr.29360283, 
www.siguldassports.lv

9.aprīlis
Siguldas novada sporta 
spēles, „Lieldienu volej-
bols”

Siguldas 1.pamatskolas 
sporta zāle, P.Brieža iela 105, 
plkst.11.00

Siguldas novada pašvaldība, 
Karīna Putniņa, tālr.29360283,
www.siguldassports.lv

10.aprīlis Siguldas boulinga amatie-
ru līga

„Elvi” boulings, Vidus iela 1, 
Sigulda, sacensību sākums 
plkst.19.00

Ilze Meca, tālr.26133446, 67970007

15.aprīlis

Siguldas novada atklātais 
čempionāts basketbolā – 

„Liesma” – „Babīte”;
„Livonija” – „SSS”;
„Koka roka” – „Lizums”

Allažu sporta komplekss, 
plkst.11.00, 12.30, 14.00

Siguldas novada pašvaldība, 
Karīna Putniņa, tālr.29360283, 
www.siguldassports.lv

21.aprīlis

Siguldas novada atklātais 
čempionāts basketbolā – 

„Livonija” – „Koka roka”;
„Lizums” – „Liesma”; 
„Babīte” – „SSS”

Allažu sporta komplekss, 
plkst.11.00, 12.30, 14.00.
Apbalvošana plkst.15.30

Siguldas novada pašvaldība, 
Karīna Putniņa, tālr.29360283,
www.siguldassports.lv

24.aprīlis Siguldas boulinga amatie-
ru līga

„Elvi” boulings, Vidus iela 1, 
Sigulda, sacensību sākums 
plkst.19.00

Ilze Meca, tālr. 26133446, 67970007

26.aprīlis Skrējienu seriāls „Sigul-
das apļi” 1.posms

Siguldas Svētku laukums, 
starts no plkst.18.00 līdz 
19.00

Sporta biedrība „A2”, www.ba2.lv, 
K.Kārkliņš, tālr.29184203;
Siguldas novada pašvaldība, 
Karīna Putniņa, tālr.29360283

28.–29.
aprīlis

Latvijas čempionāts 
volejbolā A grupa (zēni un 
meitenes), 2.fi nālgrupa

Allažu sporta komplekss, 
plkst.10.00

N.Šulte, tālr.27529828, www.volejbols.lv, 
www.siguldassports.lv

Sporta pasākumu plāns aprīlim

„Esmu lepns, ka Siguldas novada 
sportisti kārtējo reizi apliecina savu 
neatlaidību, sportisko sagatavotī-
bu un pārākumu. Sigulda ir Latvijas 
ziemas sporta centrs, un to aplieci-
na gan mūsu infrastruktūra, sporta 
iespēju piedāvājums, gan, protams, 
līdzcilvēki, kuri liek mums lepoties 
un līdzināties viņiem. Jācer, ka arī 
Latvijas valdība novērtēs sportistu 
sasniegumus un jau drīzumā dos vi-
ņiem iespēju trenēties rekonstruētā 
Bobsleja un kamaniņu trasē un mūs-
dienīgā sporta kompleksā,” teica 
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Svinīgajā pasākumā Siguldas no-
vada Domes pateicības tika pasnieg-
tas sportistiem un treneriem:

Ullai Zirnei – par izcīnīto 3.vietu 
Pasaules jaunatnes I ziemas olimpis-
kajās spēlēs un 1.vietu 2011./2012. 
sezonas Pasaules kausa kopvērtēju-
mā jaunietēm kamaniņu sportā;

Rikam Kristenam Rozītim – par 
izcīnīto 2.vietu Pasaules jaunatnes 
I ziemas olimpiskajās spēlēs kama-
niņu sportā;

Rihardam Lozberam – par la-
biem sasniegumiem Pasaules jau-

natnes I ziemas olimpiskajās spēlēs 
kamaniņu sportā;

Dāvim Dreimanim – par labiem 
sasniegumiem Pasaules jaunatnes 
I ziemas olimpiskajās spēlēs skele-
tonā;

Jānim Strengam – par izcīnīto 
1.vietu Pasaules junioru čempionātā 
bobslejā;

Raivim Voitkūnam – par labiem 
sasniegumiem Pasaules junioru 
čempionātā bobslejā;

Martinam Dukuram – par izcīnī-
to 1.vietu 2011./2012. gada sezonas 
Pasaules kausa kopvērtējumā, 1.vie-
tu Pasaules un Eiropas čempionātā 
skeletonā;

Tomasam Dukuram – par izcīnīto 
3.vietu 2011./2012. gada sezonas 
Pasaules kausa kopvērtējumā, 2.vie-
tu Eiropas čempionātā un 5.vietu Pa-
saules čempionātā skeletonā;

Jurim Šicam un Andrim Šicam – 
par izcīnīto 3.vietu Pasaules kausa 
posmā kamaniņu sportā stafetē;

Kasparam Dumpim – par iegul-
dīto darbu jauno sportistu sagata-
vošanā startiem Pasaules jaunatnes 
I ziemas olimpiskajās spēlēs un Pa-

saules kausa posmos jauniešiem ka-
maniņu sportā;

Dainim Dukuram – par ieguldīto 
darbu sportistu sagatavošanā izciliem 
startiem pasaules mēroga sacensībās 
skeletonā;

Jānim Ozolam – par ieguldīto 
darbu jauno sportistu sagatavošanā 
startiem Pasaules junioru čempionātā 
bobslejā;

Sandim Prūsim – par ieguldīto dar-
bu sportistu sagatavošanā startiem 
Pasaules junioru čempionātā bobslejā;

Matthias Biedermann – par ie-
guldīto darbu sportistu sagatavoša-
nā izciliem startiem pasaules mēro-
ga sacensībās skeletonā;

Jānim Liepam – par ieguldīto dar-
bu sportistu sagatavošanā startiem 
pasaules mēroga sacensībās kama-
niņu sportā;

Jānim Ozoliņam – par ieguldīto 
darbu jauno sportistu sagatavošanā 
startiem Pasaules jaunatnes I zie-
mas olimpiskajās spēlēs kamaniņu 
sportā;

Aivaram Kalniņam – par ieguldīto 
darbu jauno sportistu sagatavošanā 
startiem Pasaules jaunatnes I zie-
mas olimpiskajās spēlēs kamaniņu 
sportā.

Par godu skeletonista Martina 
Dukura sasniegumiem svinīgajā 
pasākumā Domes priekšsēdētājs 
prezentēja arī jaunu novada iedzī-
votāju ID kartes dizainu, uz kura 
attēlots Pasaules kausa skeletonā 
kopvērtējumā 1.vietu izcīnījušais 
sportists. 

Šogad jau otro gadu sporta bied-
rība „A2” un Siguldas novada paš-
valdība organizēs skrējienu seriālu 

„Siguldas apļi”. Skrējienu seriāls 
tiek organizēts siguldiešu veselī-
bas uzlabošanai un nostiprināšanai, 
saturīgākai brīvā laika pavadīšanai, 
skriešanas kā pieejama un veselīga 
atpūtas veida popularizēšanai, kā 
arī lai sagatavotos startam „Sigul-
das pusmaratonā 2012”, kas notiks 
2012.gada 13.oktobrī.

Pērn treniņi notika Gūtmaņalas 
apkārtnē, taču šogad nolemts akti-
vitātes pārcelt uz Siguldas Svētku 
laukumu. Starts būs no plkst.18.00 
līdz 19.00, tas nozīmē, ka šajā laika 
posmā jebkurā brīdī dalībnieks va-
rēs startēt.

Skrējienu seriāls „Siguldas Apļi” 
notiks septiņos posmos. Uzvarētāji 

tiks noskaidroti astoņās vecuma 
grupās, vērtējot piecus labākos 
startus visos seriāla posmos (ma-
zākais punktu skaits pēc ieņemtām 
vietām).

Augstu rezultātu sasniegšana 
nav šo sacensību galvenais mērķis – 
galvenais ir aktīvi atpūsties svaigā 
gaisā domubiedru pulkā. Sporta 
speciālisti konsultēs ikvienu inte-
resentu – kā sākt skriet, kā pareizi 
skriet, kā kontrolēt savu organismu 
skrējiena laikā, kā pareizi izvēlēties 
apavus un apģērbu skriešanai. Tra-
se būs marķēta gan sacensību dienā, 
gan ikdienā.

Skrējieni notiks 26.aprīlī, 10.
maijā, 14.jūnijā, 12.jūlijā, 9.augus-
tā, 13.septembrī un 4.oktobrī. 

Sīkāka informācija www.ba2.lv 
un www.siguldassports.lv. 

Domes priekšsēdētājs sveic Siguldas novada sportistus 
un trenerus

15.martā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svei-
ca 18 Siguldas novada sportistus un viņu trenerus par sasniegumiem 
Pasaules jaunatnes I ziemas olimpiskajās spēlēs, Pasaules junioru 
čempionātā bobslejā, Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā un Pa-
saules kausa kopvērtējumā skeletonā.

Pēc svinīgā godināšanas pasākuma sportisti un jomas speciālisti kopā ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu.
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Piedalies „Siguldas apļi 2012” 
skrējienu seriālā

Pieci Siguldas Sporta skolas 
dambretisti marta vidū piedalī-
jās Rīgā notiekošajās Latvijas 
čempionāta fi nālsacensībās 100 
lauciņu dambretē U–13 un U–16 
vecuma grupās. Viņu sasniegtie 
rezultāti:

U–16 vecuma grupā:
Edgars Straumanis – 1.vieta ātr-

spēlē, 5.vieta klasikā.
U–13 vecuma grupā:
Kristaps Bruners – 1.vieta ātr-

spēlē, 5.vieta klasikā;

Mārtiņš Zemlītis – 2.vieta klasikā, 
6.vieta ātrspēlē;

Jānis Urtāns – 4.vieta ātrspēlē, 
8.vieta klasikā;

Andris Jenerts – 7.vieta klasikā, 
9.vieta ātrspēlē.

Trenera Edgara Ratnieka audzēk-
ņi – Edgars Straumanis, Kristaps 
Bruners un Mārtiņš Zemlītis – ir ie-
kļauti Latvijas dambretistu izlasē 
startam Eiropas Jaunatnes čempio-
nātā (Dņeprodzeržinskā, Ukrainā 
1.–7.augustā).

Siguldieši – valsts čempioni 100 lauciņu dambretē
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Silvija Lapiņa

Siguldas novada pašvaldības So-
ciālā dienesta Dienas centra vadī-
tāja Eva Viļķina pateicības vakaru 
atklāja ar Skaidrītes Kakses vār-
diem, kas veltīti tieši šim pasāku-
mam: „Paldies, ka esam atkal kopā 
šovakar, lai pateiktos viens otram 
par sapratni, par labestību, par to, 
ka jūtam, dzirdam otru blakus sev 
un vienaldzīgi garām neejam. No 
sirds liesmiņas mazas, no gaišas 
domas kļūst taču pašam un visiem 
kopā siltāk. Mēs esam spēks, mēs 
varam prieku rast par kopā esību 
un paveikto, vērst mūsu dienas 
gaišākas.”

Dienas centrā darbojas nevals-
tisko organizāciju koordinācijas 
padome, kurā apvienojušies orga-
nizāciju vadītāji, kas darbu orga-
nizē ne tikai savās grupās, bet arī 
savstarpēji viens otru informē par 
darbu sociālajā jomā. „Latvijā nav 
neviena cita novada, kur dzīvotu 

tik aktīvi ļaudis. Un pierādījums 
tam ir šūniņas, grupas, biedrības, 
dibinājumi un nevalstiskās orga-
nizācijas, kurās jūs tiekaties. Nā-
kot kopā, jūs paveicat ļoti lielu un 
svarīgu darbu, kas dod enerģiju, 

spēku, dzīves piepildījuma izjūtu 
gan jums pašiem, gan līdzcilvē-
kiem. Tā ir svēta misija, kuras re-
zultātā mēs esam paveikuši ma-
zākus un lielākus darbus, no kā 
spēku, enerģiju un paveikta darba 
izjūtu smeļos arī es. Tā dzīvojot un 
strādājot kopā, es ticu, ka mums 
vēl izdosies nosapņot ne vienu 
vien skaistu sapni,” ar organizā-
ciju aktivitāti ir apmierināts Sigul-

das novada Domes priekšsēdētājs 
Uģis Mitrevics.

Nevalstisko organizāciju darbu 
novērtēja arī Siguldas novada Do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
Zilvers: „Cilvēku kopā nākšana un 
darbošanās ir latviešu tautas tra-
dīcija, kas sakņojas lauku vēsturē, 
jo savulaik saimes vakaros sanāca 
lielajā istabā, kur kopā darbojās un 
apmainījās ar padomiem. Ar ieša-

nu kopā biedrībās, izglītošanos un 
padomu sniegšanu citiem jūs esat 
izveidojuši jaunu latviešu tautas 
tradīciju.”

Kā ik gadu Dienas centrs bija 
sarūpējis pateicības dāvanas, šajā 
reizē – laikrādi, ko saņēma organi-
zāciju un atbalsta grupu vadītāji un 
aktīvākie dalībnieki.

Pasākuma viesis, Latvijas Poli-
tiski represēto apvienības (LPRA) 
valdes loceklis ar pateicības raks-
tiem sveica Kārli Bērziņu un Aināru 
Boktu, kuri no Siguldas uz Tomsku 
Sibīrijā nogādāja piemiņas akmeni 
Latvijas represētajiem. Par līdzda-
lību piemiņas akmens nogādāšanā 
pateicību saņēma arī Lolita Tom-
sone. Bet par morālo un fi nansiālo 
atbalstu represētajiem LPRA pa-
teicības rakstu pirmais starp paš-
valdību vadītājiem Latvijā saņēma 
Siguldas novada Domes priekšsē-
dētājs Uģis Mitrevics.

Jāpiebilst, ka pasākuma dalīb-
niekiem bija sarūpēts koncerts, ko 
sniedza dziedātājs Viktors Lapče-
noks ar uzņēmējas Elitas Gobze-
mes fi nansiālu atbalstu, kā arī at-
pūtas vakars Siguldas mūziķu 
pavadībā. 

Silvija Lapiņa

Pašvaldība iespēju 
robežās palīdz 
lauksaimniekiem

Tikšanās ievadā U.Mitrevics pa-
skaidroja pašvaldības budžeta prio-
ritātes. Viņš atklāja, ka, neskatoties 
uz pagājušā gada budžeta samazi-
nājumu, valsts dotācijas izglītībā un 
nodokļu ieņēmumi ļāva pašvaldībai 
veidot ietaupījumu un šo gadu uz-
sākt ar 1,3 miljonu latu uzkrājumu. 
Taču šogad valsts ievērojami sama-
zinājusi fi nansējumu ceļu fondā, ko 
izjūt arī pašvaldība, kā rezultātā 
ceļu apsaimniekošanai pašvaldī-
bai nākas tērēt nodokļu maksātāju 
naudu.

Priekšsēdētājs atgādināja, ka 
Dome lēmusi atstāt nodokļu pie-
auguma ierobežojumu 25% apmē-
rā nekustamajiem īpašumiem un 
zemei, jo, pētot zemes kadastrālo 
vērtību pilsētā un lauku teritori-
jās, atklājās, ka liela daļa novada 
iedzīvotāju to nemaksā no maksi-
mālās kadastrālās vērtības. Kaut 
likumdošana to ļauj, pašvaldība 
nav piemērojusi nodokli palīgēkām, 
kuru platība pārsniedz 25 kvad-
rātmetrus, taču pēc rūpīgas šāda 
veida palīgēku apsekošanas paš-

valdība nākamajā gadā lems par 
tā ieviešanu. Jau šogad pašvaldība 
atbilstoši jaunajai likumdošanai 
piemēro nodokli visām garāžām. 
U.Mitrevics atzīst, ka tas ir godī-
gi, jo privātmāju garāžu īpašnieki 
nodokli vienmēr ir maksājuši, bet 
ārpus vai blakus mājām esošās 
garāžas ar nodokli nebija apliktas. 
Attiecībā uz nodokļiem – palielinā-
jumu 1,5% apmērā izjutīs arī zemju 
īpašnieki, kas savus laukus nekopj. 
Savukārt 3% liels nodoklis tiks pie-
mērots vidi degradējošo vai cilvēka 
dzīvībai bīstamo ēku saimniekiem.

U.Mitrevics pauda viedokli, ka 
palīdzēt lauku uzņēmējiem pašval-
dība var ceļu, ielu un komunikāciju 
izbūvē, kā arī nodokļu atlaidē uzņē-
mumiem, kas saglabā darbavietas 
strādājošajiem. Taču lauku ražoša-
nas uzņēmumiem nodokļu atlaides 
par ēkām, izņemot zemi, pašvaldība 
sniegt nevar, jo likumdošana viņiem 
jau paredzējusi 100% atlaidi.

Iepriekšējā tikšanās reizē iedzī-
votāji bija rosinājuši izcirst aizau-
gušās grāvmalas, lai iegūtu malku, 
ko pašvaldība centās nodrošināt un 
bija gatava arī samaksāt darbu vei-
cējiem, taču, kā atzina U.Mitrevics, 
strādāt gribētāju pagaidām nav. Šo-
gad joprojām tie, kam nepieciešama 
malka, ir aicināti pieteikties pašval-
dībā, kur tiks saskaņota grāvmalās 
augošu krūmu izciršana.

Pašvaldības speciālisti informēja 
arī par mājražotāju un lauksaimnie-
ku produkcijas tirgošanas iespējām 
novada tirgus laukumos un tirdznie-
cības centros, kā arī Latvijas – Igau-
nijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas ietvaros uzsākto projektu 

„FoodArt”, kurā var iesaistīties ik-
viens novada mājražotājs, kas rada 
kulinārijas produktus.

Visaktuālākais jautājums 
šobrīd – ceļi

Lai arī pavasaris jau modies un 
šķiet, ka zemnieku prāti ir aizņemti 
ar lauku darbiem, lauksaimniekiem 
tomēr aktuālas ir citas problēmas, 
ko viņi centās risināt ar pašvaldības 
atbalstu. Pārsvarā lauku ļaudis inte-
resēja ar ceļu kopšanu saistīti jautā-
jumi. Viņi bija neapmierināti ar ceļu 
tīrīšanu pēcpusdienās ziemas perio-
dā, kā rezultātā rodas grūtības no 
rītiem bērnus aizvest uz skolu. Tāpat 
nepieņemama esot sniega šķūrētā-
ju un greiderētāju darba kvalitāte. 
Diskusijas izraisīja jautājums par 
privāto ceļu tīrīšanu. Pašvaldības 
pārstāvji aicināja vērties Īpašumu 
nodaļā, kur var saņemt informāciju 
par ceļu tīrīšanas iespējām.

Sarunas laikā lielas bažas tika iz-
teiktas arī par objektiem, kas degra-
dē vidi. Allažnieki un morēnieši minē-
ja virkni privātu, nesakoptu teritoriju, 
kuras bojā gan lauku ainavu, gan vidi.

Tāpat tikšanās dalībnieki vērsa 
uzmanību uz to, ka Pašvaldības poli-
cijai vajadzētu vairāk sekot tīrībai uz 
lauku ceļiem un pārbaudīt, vai lauku 

īpašumu saimnieki ir slēguši līgumus 
ar atkritumu apsaimniekotāju par 
konteineru izmantošanu. Izskanēja 
arī ierosinājums padomāt par suņu 
ekskrementu savākšanas konteineru 
ieviešanu Siguldā.

Ar diskusiju apmierinātas 
abas puses

Kā atzina U.Mitrevics, tikšanās 
ar iedzīvotājiem viņam ikreiz sniedz 
gandarījumu: „Es saņemu precīzu 
informāciju par problēmām, jo ne es, 
ne mani kolēģi nevaram detalizēti 
zināt, kas iedzīvotājus interesē un 
satrauc. Es vienmēr gaidu ierosi-
nājumus, kā mēs kopīgi varam sa-
darboties, lai uzlabotu dzīvi novadā. 
Šajā reizē izskanēja lauksaimnie-
kiem aktuālā problēma – ceļi laukos, 
tomēr joprojām ceru saņemt kons-
truktīvus priekšlikumus, kā pašval-
dība var palīdzēt lauksaimniekiem 
attīstīties.”

Allažu iedzīvotājs Jānis Teterovs-
kis šādā diskusijā piedalījās pirmo 
reizi un ar to bija apmierināts: „Alla-
žu pagasts tikai nesen kļuva par Si-
guldas novada sastāvdaļu. Ja sav-
starpējie kontakti sāk veidoties 
nevis caur vēstulēm un sūdzībām, 
bet atklātā sarunā, tad daudzas lie-
tas var atrisināt daudz vienkāršāk. 
Tagad man ir skaidrs, kāpēc nodoklis 
ir tāds un ne citāds. Tiem, kas dzīvo 
laukos, problēmas nav tādas pašas 
kā pilsētniekiem, tāpēc vajadzīgas 
tematiskas diskusijas, jo visus jautā-
jumus vienā reizē izrunāt nav iespē-
jams.” 

23.martā Siguldas pilsētas kultūras namā notika ikgadējais „Patei-
cības pasākums”, kurā piedalījās Siguldas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta Dienas centra nevalstisko organizāciju biedri un viņu vadītāji, 
kā arī viesi.

Pateicības vakars aktīvajiem un nesavtīgajiem siguldiešiem

23.martā Siguldas pagasta kultūras namā noritēja pasākums „Tik 
dažāda dzīve laukos”, kurā novada lauksaimnieki tikās ar Siguldas 
novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu, lai saņemtu atbildes uz 
iepriekšējā tikšanās reizē decembrī uzdotajiem jautājumiem un paustu 
šodienas problēmas.

Lauksaimnieki saņem atbildes uz 
aktuāliem jautājumiem

Siguldas novada svētku laikā, 
27.maijā, norisināsies Veselības 
veicināšanas diena, kuras ietvaros 
novadnieki varēs apmeklēt ārstus, 
piedalīties sportiskās aktivitātēs 
un gūt vērtīgu informāciju dažādās 
lekcijās. Par Veselības veicināšanas 
dienas patroniem ir izvēlēta sportis-
kākā Siguldas novada ģimene – Du-
kuru ģimene.

„Siguldas novada iedzīvotāji ir 
pašvaldības lielākā vērtība, tādēļ 
šogad, novada svētku laikā, dāvinā-
sim novadniekiem iespēju piedalīties 
veselību veicinošās aktivitātēs, izzi-
nāt aktuālas, ar veselību un veselī-
gu dzīvesveidu saistītas tēmas un 
pārbaudīt veselību. Plānots, ka šajā 
dienā Siguldas pilsētas kultūras 
namā un teritorijā ap to būs pieeja-
mi ārsti – speciālisti, kas pārbaudīs 
novadnieku sirds un plaušu veselību, 
mērīs cukura līmeni un asinsspie-
dienu. Plānots, ka Veselības dienās 
piedalīsies arī īpaši ārsti bērniem, 
jauniešiem, sievietēm un vīriešiem. 
Latvijā zināmi speciālisti lasīs lek-
cijas un atbildēs uz novadnieku ak-
tuālajiem jautājumiem. Tomēr, lai 
Veselības veicināšanas diena būtu 
īpaši izdevusies, aicinām arī novada 
iedzīvotājus iesūtīt savas idejas par 
ārstiem – speciālistiem, kurus Vese-
lības veicināšanas dienas ietvaros 
jūs velētos apmeklēt, uz e-pastu 
prese@sigulda.lv vai iesniegt infor-
māciju Siguldas novada pašvaldības 
administrācijās,” aicina Siguldas 
novada Domes priekšsēdētājs Uģis 
Mitrevics, uzsverot, ka Veselības 
dienas aktivitātes un ārstu apmeklē-
jums novadniekiem būs bez maksas.

Pateicības balvu saņēmēji – Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centra nevalstisko organizāciju vadītāji un 
aktīvisti kopā ar pašvaldības vadību.
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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk 
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
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 attiecī-
bu nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta 
adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais izdevums 26.aprīlī!

Pasākumu plāns aprīlī Siguldas novadā
Laiks Pasākums Vieta

Līdz 5.aprīlim „Lai smiešanās tradīcijas zeltu un plauktu” – rakstniekam Andrejam Skailim – 85 Jūdažu bibliotēka

Līdz 5.aprīlim Latvijas Tekstilmākslas asociācijas izstāde „Tekstils LV”, veltīta Latvijas Mākslas 
akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas 50 gadu jubilejai. Ieeja – bez maksas

Siguldas pagasta 
kultūras nams

Līdz 13.aprīlim Maijas Kupčas gleznu izstāde „Kas zina!?”. Ieeja – bez maksas Jūdažu Sabiedriskais 
centrs

Līdz 20.aprīlim „No grāmatām nāk gudrība” – Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīta 
izstāde bērniem Jūdažu bibliotēka

Līdz 22.aprīlim Foto izstāde – mākslinieks Guntis Pilsētnieks Izstāžu telpa 
„Baltais Flīģelis”

30.marts 
plkst.14.30

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

Siguldas pagasta 
kultūras nams

30.marts 
plkst.21.00

DJ Aivars („Radio Sigulda”). Ieeja līdz plkst.24.00 bez maksas, pēc plkst.24.00 – 
Ls 2

Klubs 
„Muzikālā Kurtuve”

30.marts 
plkst.22.00 DJ Rendy. Ieejas biļete līdz plkst.1.00 – Ls 1, pēc plkst.1.00 – Ls 2 Klubs „Kaķis”

31.marts 
plkst.14.00

Senioru deju svētki „Mēs tikāmies martā”. Atlaide ar ID kartēm – Ls 0,50. Biļešu 
cena Ls 1,50

Siguldas pilsētas 
kultūras nams

31.marts 
plkst.18.00 Sonoras Vaices koncertprogramma „Franču šarms” Koncertzāle 

„Baltais Flīģelis”
31.marts 
plkst.21.00 Grupa „Tutti Frutti Band”. Ieeja līdz plkst.22.00 – Ls 2, pēc plkst.22.00 – Ls 3 Klubs 

„Muzikālā Kurtuve”
31.marts 
plkst.22.00 DJ Ņikita. Ieejas biļete līdz plkst.1.00 – Ls 1, pēc plkst.1.00 – Ls 2 Klubs „Kaķis”

1.aprīlis 
plkst.12.00 Mazo vokālistu konkurss „Siguldas novada Cālis 2012”. Ieeja – Ls 1 Siguldas pilsētas 

kultūras nams

2.–10.aprīlis Lieldienu izstāde Jūdažu bibliotēka

5.–14.aprīlis „Līdz katram aiznest to gaismu, kas mīlēt un ziedoties liek” – dzejniecei Kornēlijai 
Apškrūmai – 75 Jūdažu bibliotēka

6.aprīlis 
plkst.21.00 DJ Aivars („Radio Sigulda”). Ieeja līdz plkst.24.00 bez maksas, pēc plkst.24.00 – Ls 2 Klubs 

„Muzikālā Kurtuve”
7.aprīlis 
plkst.21.00 Grupa „Apvedceļš”. Ieeja līdz plkst.22.00 – Ls 3, pēc plkst.22.00 – Ls 4 Klubs 

„Muzikālā Kurtuve”

10.–20.aprīlis „Ar Edgara zīmogu” – aktierim Uldim Pūcītim – 75 Jūdažu bibliotēka

10.–20.aprīlis „Cilvēks ar nākotnes domu” – pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam, publicis-
tam Atim Kronvaldam – 175 Jūdažu bibliotēka

8.aprīlis 
plkst.12.00 „Raibās Lieldienas Siguldā”. Amatnieku tirdziņš no plkst.10.00 Siguldas 

Svētku laukums
8.aprīlis 
plkst.15.00

Lieldienu pasākums „Glabāsim Lieldienu prieku arvien!” kopā ar Rīgas Latviešu 
biedrības folkloras komisijas „Sprīdīša skolu”. Ieeja – bez maksas

Jūdažu Sabiedris-
kais centrs

8.aprīlis 
plkst.17.00

Čellu trio „Melo–M” koncerts „Dejas”. Ieeja – Ls 3–6 (ID karšu īpašniekiem 
atlaide – Ls 1)

Siguldas pilsētas 
kultūras nams

8.aprīlis Lieldienu pasākums „Nāc nākdama, Lieldieniņa”. Piedalās Allažu pašdarbības kolektīvi Allažu Tautas nams
13.aprīlis 
plkst.13.00 Siguldas novada skolu tautas deju kolektīvu skate Siguldas pilsētas 

kultūras nams
13.aprīlis 
plkst.17.00

Laimas Bikšes gleznu izstādes „Iesāktie stāsti” atklāšanas pasākums. Izstāde 
apskatāma līdz 30.aprīlim. Ieeja – bez maksas

Siguldas pagasta 
kultūras nams

13.aprīlis 
plkst.21.00

DJ Rendy („Radio Sigulda”). Ieeja līdz plkst.24.00 bez maksas, pēc plkst.24.00 – 
Ls 2

Klubs 
„Muzikālā Kurtuve”

14.aprīlis 
plkst.21.00 Grupa „Trešā brigāde”. Ieeja līdz plkst.22.00 – Ls 2, pēc plkst.22.00 – Ls 3 Klubs 

„Muzikālā Kurtuve”
14.aprīlis 
plkst.22.00

Dziedātājas Samantas Tīnas koncerts. Ieejas biļete iepriekšpārdošanā – Ls 2,50, 
koncerta dienā – Ls 4 Klubs „Kaķis”

15.–29.aprīlis Siguldas novada bērnu un jauniešu konkursa darbu izstāde „Brēmenes muzikanti 
Siguldā”

Mākslu skola 
„Baltais Flīģelis” 

15.aprīlis 
plkst.17.00 Muzikāls projekts „Brēmenes muzikanti Siguldā!” Koncertzāle

„Baltais Flīģelis”

18.aprīlis 
plkst.15.00 Informatīvā pēcpusdiena „Aprīlis – sulu mēnesis” Allažu pagasta 

pārvalde

19.–30.aprīlis „Man krūtīs divi dvēs’les mīt, kas viena ved ar otru sīvu karu” – aktierim Valentī-
nam Skulmem – 90 Jūdažu bibliotēka

19.aprīlis 
plkst.17.00

Tikšanās ar „Mīļvārdiņu” dzejnieci Kornēliju Apškrūmu jubilejas – dzejas vakarā. „Mīļ-
vārdiņus” izdziedās Mētra Kalniņa un komponiste Lilita Kauliņa. Ieeja – bez maksas

Jūdažu Sabiedris-
kais centrs

20.aprīlis 
plkst.14.30

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

Siguldas pagasta 
kultūras nams

20.aprīlis 
plkst.18.00

Fotogrāfu Raivo Freimaņa un Aelitas Briedes fotoizstādes „Pavasara terapija” 
atklāšanas pasākums

Siguldas pilsētas 
kultūras nams

20.aprīlis 
plkst.19.00

Tikšanās ciklā „Sarunas pie tējas tases” par tēmu – „Cilvēka vērtība brīvībā un ie-
slodzījumā” kopā ar Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāni Rudīti Losāni. Ieeja – Ls 1

Siguldas pagasta 
kultūras nams

20.aprīlis 
plkst.19.00

Mārtiņa Freimaņa dziesmu koncerts „Tu esi mans draugs”. Piedalās grupa „Putnu 
Balle” un „PeR”. Ieeja – Ls 4–5

Siguldas pilsētas 
kultūras nams

20.aprīlis 
plkst.21.00

DJ Rendy („Radio Sigulda”). Ieeja līdz plkst.24.00 bez maksas, pēc plkst.24.00 – 
Ls 2

Klubs 
„Muzikālā Kurtuve”

21.aprīlis 
plkst.14.00 „Mores Cālis – 2012” Mores kultūras 

nams
21.aprīlis 
plkst.21.00 Grupa „Flora”. Ieeja līdz plkst.22.00 – Ls 2, pēc plkst.22.00 – Ls 3 Klubs 

„Muzikālā Kurtuve”
22.aprīlis 
plkst.12.00 Vidzemes reģionu vokālo ansambļu konkursa pusfi nāls Siguldas pilsētas 

kultūras nams
23.aprīlis–23.
maijs Mākslinieces Agitas Zālītes personālizstāde Izstāžu telpa 

„Baltais Flīģelis”
24.aprīlis 
plkst.19.00

Dzintara Čīčas un Kaspara Antesa koncertprogramma „Atkal kopā”. 
Biļešu cenas: Ls 3–5

Siguldas pagasta 
kultūras nams

26.aprīlis 
plkst.18.00 Audzēkņu koncerts „Mūzikas džungļos” Mākslu skola 

„Baltais Flīģelis”
26.aprīlis 
plkst.18.30

Ceļojošās fotoizstādes „Zaļš gar acīm” atklāšanas pasākums. Izstāde apskatāma 
līdz 23.maijam. Ieeja – bez maksas

Jūdažu Sabiedris-
kais centrs

26.aprīlis 
plkst.19.00

Vakarošanas cikls „8 Dimensiju pārvērtības” – Copes dimensija kopā ar pasaules 
čempionu zemledus makšķerēšanā – Pēteri Lideru par tēmu „Copes prieka noslē-
pumi”. Ieejas maksa – Ls 0,50

Jūdažu Sabiedris-
kais centrs

Siguldas novada pašvaldība sveic marta 
apaļo jubileju gaviļniekus:

Februārī Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā:

90 gadi
Milija Ziemele, 
Antoņina Uibo, 
Antons Rekšņa

85 gadi
Renāte Šenberga, 
Ādolfs Šternbergs, 

Aina Julla

80 gadi
Zinaīda Jakovļeva, Kārlis 
Timofejevs, Laimonis Šmits, 
Dzidra Agrita Korde, Mārtiņš 
Jakovļevs, Anna Družeka, 
Juzefata Slavinska, Anas-

tasija Smirnova, Irēna Upīte, 
Mirdza Dziļuma, Venita Brēža

Reģistrētas 29 bērnu piedzimša-
nas – 17 meitenes un 12 zēni.
Bērniem doti vārdi: Lauma, Līga, 

Alise, Elza, Anastasija, Sofi ja, 
Adele, Karolīna, Meldra, Evelīna, 

Estere, Linda, Nikola, Daniela, 

Roberta Ance, Dārta Sofi ja, Milēna 
Roberta, Robins, divi Gustavi, 

Mārtiņš, Rūdolfs, Kārlis, Ernests, 
Kristians, Augusts, divi Emīli, 

Gatis Ernests.
Reģistrētas septiņas laulības.

Turaidas ev.lut. baznīcā (mācītājs: Didzis Seržants)
5.aprīlī plkst.19.00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums;
6.aprīlī plkst.11.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums;
7.aprīlī plkst.22.30 – Klusās sestdienas dievkalpojums;
8.aprīlī plkst.11.00 – Lieldienu dievkalpojums.

Siguldas ev.lut. baznīcā (mācītājs: Andris Grots)
5.aprīlī plkst.18.00 – Zaļās ceturtdienas bikts dievkalpojums ar vakarē-
dienu. Dziedās draudzes ansamblis (vadītāja Inga Ozoliņa, pie ērģelēm 
Laila Nikolavska-Putniņa);
6.aprīlī plkst.11.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums;
8.aprīlī plkst.8.00 – Lieldienu dievkalpojums;
9.aprīlī plkst.11.00 – Svētku dievkalpojums, pēc kura notiks tradicionālās 
svinības ar cienastiņu un svētku tradīcijām. Dziedās draudzes ansamblis 
(vadītāja Inga Ozoliņa, pie ērģelēm Laila Nikolavska-Putniņa). 

Allažu ev.lut. baznīcā (mācītājs: Andris Grots)
8.aprīlī plkst.10.00 – Lieldienu dievkalpojums, pēc kura notiks saviesīgs 
pasākums. Ja ir vēlme, līdzi ņemams cienastiņš un Lieldienu krāsotās 
olas.

Siguldas Romas katoļu baznīcā (priesteris: Ronalds Melkers )
5.aprīlī plkst.19.00 – Kunga pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojums;
6.aprīlī plkst.14.00 – Krustaceļš. Plkst.15.00 – 
Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums;
7.aprīlī plkst.23.30 – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas 
dievkalpojums;
8.aprīlī plkst.12.00 – Kunga Augšāmcelšanās svētku Svētā Mise;

Krimuldas ev.lut. draudzē (mācītājs: Austris Juris Rāviņš)
1.aprīlī plkst.12.00 – Pūpolsvētdiena jeb Palmu svētdiena – 
dievkalpojums;
5.aprīlī plkst.19.00 – Zaļā Ceturtdiena – 
dievkalpojums ar Svētā vakarēdiena iestādīšanu;
6.aprīlī plkst.12.00 – Lielā Piektdiena – 
dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu;
8.aprīlī plkst.12.00 – Lieldienas – 
svētku dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu.

Dievkalpojumi Lieldienu laikā


