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Aicinām svinēt Lieldienas Siguldas novadā Atzinīgi novērtēta
dzelzceļa stacijas
ēkas rekonstrukcija
Arī šovasar tiks īstenots skolēnu
nodarbinātības projekts

Svētdien, 31.martā no plkst.9.00
līdz 15.00, Siguldas Svētku laukumā pavasara iešūpošanas svētki
„RIPO paSAULE!” un pavasara gadatirgus.
No plkst.11.00 raibajā svētku grozā
saripos Jušu „Ripo darbnīcas”, „OliņBoliņ” galerija, lielais tētu pannu
skrējiens, labo vēlējumu akcija „Ripo
olis”, Siguldas novada dziedošā „Cāļa”
dziesmas, vizināšanās zaķmobīlī, pavasara spēka mērīšana, siguldiešu
saules modināšanas orķestris un jautrā zaķu izloze.

Svētdien, 31.martā plkst.13.00,
pie Allažu pagasta pārvaldes dzīves
svinēšanas svētki „Sveiciens saulei!”.
Līdzpaņemto olu kaujas, rotaļas,
šūpošanās un citas lustes kopā ar
Allažu pagasta Tautas nama amatiermākslas kolektīviem – sadancošana
kopā ar „Ķimenītes” un „Ķimelīša”
dejotājiem, sadziedāšanās ar „Tiptaiņiem” un „Liepavotu”, saules sveikšana ar amatierteātra „Aka” ļaudīm.
Pavisam netradicionālu noskaņu radīs

Aicinām iesaistīties Radošuma nedēļas
aktivitātēs Siguldā

joku dzīšana ar Ufo un smagās mūzikas grupa „The Factor”.

Svētdien, 31.martā plkst.15.00,
Jūdažu Sabiedriskā centra pagalmā Lieldienu pasākums „Lieldieniņas ciemos brauca”.
Dziedāšana, dejošana un rotaļas
kopā ar folkloras kopu „Putni”. Būs
olu krāsošana, olu ripināšana, šūpošanās, radošās darbnīcas.

Pirmdien, 1.aprīlī plkst.14.30,
Turaidas muzejrezervāts aicina uz
Lieldienu svētkiem „Saule kāpa
augstu kalnu” Turaidas
muižas saimnieciskajā
centrā.

Svētdien,
31.martā
no
plkst.12.00 līdz 14.00, pie tirdzniecības centra „Raibais suns”
tiek aicinātas ģimenes ar bērniem
iesaistīties dažādās Lieldienu aktivitātēs, kuras organizē jauniešu
iniciatīvu centra „Mērķis” brīvprātīgie jaunieši.
No plkst.12.00 līdz 14.00 bērnus
gaidīs Lieldienu zaķis ar palīgiem!
Kopīgi ripināsim olas, šūposimies
un iesim rotaļās. Radošajās darbnīcās varēs izgatavot krāsainas
puķes un raibus tauriņus. No
plkst.13.00 līdz 14.00 notiks sejiņu
apgleznošana.

Priecīgas Lieldienas, izdomu olu krāsošanā un citu izdarību veikšanā, kā arī zaļā un smaržīgā pavasara ātrāku
sagaidīšanu vēl Siguldas novada pašvaldības kolektīvs!

22.martā Latvijas Būvnieku asociācijas biedru kopsapulces laikā notika skates „Gada labākā būve Latvijā 2012” laureātu un
žurnālu „Latvijas Būvniecība”, „Latvijas Architektūra” konkursa
„Gada Būvinženieris Latvijā 2012” uzvarētāju godināšana.
Nominācijā „Rekonstrukcija”
Siguldas novada pašvaldība
ieguvusi atzinības rakstu par
Siguldas dzelzceļa stacijas
ēkas un stacijas laukuma I kārtas rekonstrukciju. Projektu
izstrādāja SIA „AB Architekti”,
arhitekts Armands Bisenieks,
galvenais būvuzņēmējs – SIA
„YIT Celtniecība”.
3.vietu nominācijā „Gada
būvdarbu vadītājs” saņēma
Oļegs Bogdanovs – dzelzceļa
stacijas ēkas būvdarbu vadītājs.
Jau ziņots, ka 2012.gada
1.septembrī tika atklāta rekonstruētā Siguldas dzelzceļa
stacija, stacijas laukums un
Laimas pulkstenis. Dzelzceļa
stacijas ēkas rekonstrukcija un
stacijas laukuma labiekārtošana tika uzsākta 2011.gadā, un

Spodrības mēnesis un „Lielās talkas”
aktivitātes Siguldas novadā

Katru gadu no 15.aprīļa līdz 15.maijam Siguldas novadā tiek izsludi- daudzumam zaļo atkritumu PSIA tembra līdz 15.oktobrim, ievērojot
nāts Spodrības mēnesis, kad pašvaldība aicina iedzīvotājus sakopt te- „Jumis” klientu apkalpošanas cen- ugunsdrošības noteikumus.
ritorijas, bet organizācijas un uzņēmumus doties pavasara talkās, lai trā Siguldā, Rūdolfa Blaumaņa ielā
sakoptu novada sabiedriskās teritorijas.
10, piedāvā iegādāties marķētus
maisus. Viena maisa cena ir Ls
Siguldas novada pašvaldība ai- par reģistrētajām talkošanas vie- 1,50, cenā ir iekļauta maisa aizcina novadniekus uz kopīgu Spod- tām un aktivitātēm Siguldas novadā vešana un utilizēšana. Lielākiem
Šķirošanas laukums Siguldā,
organisko atkritumu daudzumiem Augļu ielā 8, patlaban tehnisku
rības mēneša Lielo talku 20.aprīlī būs skatāma www.talkas.lv.
Pērn Siguldas novadā Lielajā piemērotāks būs būvgružu kontei- iemeslu dēļ ir slēgts un līdz ar to
un lūdz iesniegt ierosinājumus par
vietām Siguldas novadā, kas jāsa- talkā piedalījās vairāki simti čaklo ners, kuru izvešanas cena Siguldā tajā netiek pieņemti iedzīvotāju
kopj. Piesakot konkrētu sakopšanas novadnieku un tika sakoptas vairāk ir 6,05 Ls/m3.
sašķirotie atkritumi. PSIA „Juvietu, lūgums norādīt atbildīgo per- nekā 20 vietas. Savukārt Lielās talIedzīvotājiem un daudzdzīvokļu mis” informē, ka Siguldas novadā
sonu – talkas uzraugu, kas Lielās kas laikā, kas risinājās 2011.gadā, māju apsaimniekotājiem, piesakot ir deviņas publiskās atkritumu
talkas dienā kontrolēs atkritumu Siguldas novadā tika savākti vairāk lielgabarīta konteineru laika perio- šķirošanas vietas. Novadniekiem
maisu saņemšanu un organizēs nekā 5000 atkritumu maisi – aptu- dā no 15. līdz 17.aprīlim, pakalpo- ir pieejami publiskie konteineri
jums maksās 8,47 Ls/m3.
pilno maisu nogādāšanu norādītajā veni 80 kubikmetri atkritumu.
stikla, kā arī plastmasas iepakovietā.
Plašāka informācija par Lielās
Pašvaldības policija atgādina, ka juma šķirošanai: Kaķīškalnā pie
Talciniekus aicinām savlaicīgi pie- talkas aktivitātēm Siguldā jau drī- Siguldas novada teritorijā ir aiz- pieturas (Kalna iela), pie PSIA
teikt talkošanas vietu un saņemt at- zumā būs pieejama pašvaldības in- liegta jebkāda – arī cilvēku uzrau- „Jumis” biroja (Blaumaņa ielā 10),
dzībā veikta – kūlas dedzināšana. laukumā pretī Pakalpojumu cenkritumu maisus pie Siguldas novada terneta vietnē www.sigulda.lv.
Siguldas novada saistošie notei- tram (Raiņa ielā), pie viesnīcas
pašvaldības
Zaļumsaimniecības
kumi „Siguldas novada teritorijas „Sigulda” (Pils ielā 4B), stāvlauspeciālistiem Zinātnes ielā 7. Sīkāka informācija pa tālruni 67800952
un tajā esošo ēku, būvju, apstā- kumā Pils ielā, Svētku laukumā,
dījumu uzturēšanas un aizsardzī- Turaidas stāvlaukumā, pie veikala
un e-pastu dita.laure@sigulda.lv.
bas noteikumi” paredz, ka sausās „Elvi” (Vidus iela 1), kā arī Jūdažos
Informējam, ka Lielās talkas laikā
Sakopjot dārzu, piemājas terito- lapas, zarus un citus organiskos pie veikala.
talciniekiem tiks dalīti noteiktas
krāsas maisi un tikai šādu maisu sa- riju vai tuvējo apkārtni, daudziem atkritumus drīkst dedzināt nelielos
Detalizētāku informāciju par
vākšanu reģistrētajās talkas vietās aktuāls jautājums ir, kur likt pērnās daudzumos pavasarī no 15.aprīļa šķirošanas iespējām Siguldas
nodrošinās organizētāji. Informācija lapas, zāli, koku zarus. Nelielam līdz 15.maijam un rudenī no 15.sep- novadā jums sniegs PSIA „Jumis”

Atkritumu šķirošana

Zaļo un lielgabarīta
atkritumu izvešana

MARTS, 2013

Jaunākais ID karšu
atlaižu piedāvājums

rekonstrukcijas 1.kārtas investīciju apmērs bija vairāk nekā
860 tūkstoši latu. Rekonstrukcijas otrās kārtas laikā tika izbūvēti autoostai un dzelzceļa
stacijas ēkai nepieciešamie
piebraucamie ceļi un stāvlaukumi. Kopējās dzelzceļa stacijas ēkas un pieguļošās teritorijas sakārtošanas izmaksas
sasniedz 1,2 miljonus latu.
Līdz
ar
rekonstrukciju
dzelzceļa stacijas ēka ir kļuvusi par galveno sabiedriskā
transporta mītni Siguldā, apvienojot gan dzelzceļa staciju,
gan autoostu ar uzgaidāmajām telpām, kā arī ieguvusi
vairākas jaunas funkcijas –
ēkā atrodas Tūrisma informācijas centrs, Siguldas novada
Pašvaldības policija un tirdzniecības telpas.

klientu apkalpošanas speciālisti
pa tālruņiem 26112288, 67972286.

Sakopsim aiz
sava suņa!
Ik gadu pavasarī, kad nokūst
sniegs, Siguldas novada iedzīvotājiem paveras nepatīkams skats,
proti, lielāko pārsteigumu negatīvā
nozīmē sagādā bezatbildīgie suņu
īpašnieki, kuri, neievērojot normatīvo aktu prasības, pēc pastaigām
nesavāc savu dzīvnieku ekskrementus.
Pašvaldības policija informē, ka
nepilnu pēdējo divu nedēļu laikā
Siguldas pilsētā par sava dzīvnieka
ekskrementu nevākšanu ir sastādīti trīs administratīvo pārkāpumu
protokoli pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.
panta pirmās daļas (Par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, kad izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu ﬁziskajām
personām no pieciem līdz divsimt
piecdesmit latiem, bet juridiskajām
personām – no desmit līdz piecsimt
latiem, konﬁscējot dzīvniekus vai
bez konﬁskācijas).
Būsim rūpīgi un turēsim Siguldas
novada teritoriju tīru!
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Novada skolēnus aicina
pieteikties darbam vasarā
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, jau
ceturto vasaru realizēs jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā būs iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes jauniešiem vecumā no 13 līdz
18 gadiem, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības sociālo
palīdzību, kā arī kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Gadījumā, ja
uz visiem nodarbinātības pasākumiem nepieteiksies skolēni, kuru ģimenes
atbilst kritērijiem, lai saņemtu sociālo palīdzību, brīvās vietas tiks piedāvātas pārējiem novada skolēniem pieteikšanās kārtībā.
Siguldas novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedalīties projektā un piedāvāt darbu skolēniem vasaras brīvlaikā.

Skolēnu pieteikšanās
nodarbinātības
projektam
Skolēnu pieteikšanās nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā notiks no 10.aprīļa līdz 10.maijam, kad Siguldas novada pašvaldībā ir
jāiesniedz:
1. aizpildīta pieteikuma anketa, kuru
var saņemt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa
ielā 3, Siguldā), Siguldas pagasta
pārvaldē (Zinātnes ielā 7, 2.stāvā,
Siguldas pagastā), Allažu pagasta pārvaldē (Birzes ielā 4, Allažos),
Mores pagasta pārvaldē (Siguldas
ielā 11, Morē) un Siguldas novada
Izglītības pārvaldē (Skolas ielā 3,
Siguldā);
2. ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Pašvaldības izveidotā darba grupa līdz 25.maijam pieteikumu
iesniegšanas secībā izvērtēs saņemto pieteikumu atbilstību noteikumiem un noteiks skolēnu
darbavietu. Nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši strādās divas nedēļas vai vienu mēnesi, četras
stundas dienā – 20 stundas nedēļā,

saņemot atlīdzību atbilstoši valstī
noteiktajai minimālajai darba algai
par faktiski nostrādāto laiku. Skolēnu atlīdzība tiks segta no Siguldas
novada pašvaldības budžeta.
Laikā no 27. līdz 31.maijam no
plkst.15.00 līdz 18.00 Siguldas
novada Jaunrades centra jauniešu
iniciatīvu centrā „Mērķis” jauniešiem
nepieciešams saņemt norīkojumus
darbam. Tiks sniegta informācija un
organizēta pieteikšanās arī braucieniem uz Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) Cēsu nodaļu, lai tie, kam vēl
nav nodokļu grāmatiņas, varētu tās
saņemt.

Pašvaldība aicina
atsaukties uzņēmējus
Pašvaldība aicina atsaukties novada uzņēmējus, kas vasarā vēlas
nodrošināt pašvaldības apmaksātas
darbavietas Siguldas novada skolēniem no 13 līdz 18 gadu vecumam.
Skolēni novada uzņēmumos strādās
divas nedēļas vai mēnesi, četras
stundas dienā. Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā ﬁnansēs
Siguldas novada pašvaldība. Uzņē-

skaņā ar noteikumiem laulību ceremonija notiek Siguldas Jaunās pils
Svētku zālē.
Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā piemērotā
laulības reģistrācijas vietā Siguldas
novada administratīvajā teritorijā,
ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzīvesvietu Siguldas novadā,
ir 145 lati, bet laulības ceremonijas

Maijā norisināsies trešā Veselības diena

26.maijā norisināsies jau trešā Siguldas novada Veselības diena, kuras
laikā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās
aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju dažādās lekcijās. Veselības dienā novadnieki varēs veikt veselības pārbaudes un saņemt konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta pie neirologa, onkologa, kardiologa, LORa, dermatologa,
kā arī veikt kāju vēnu skrīningu, redzes pārbaudi un pēdu datordiagnostiku.
Pēc iepriekšēja pieraksta pieņems arī pediatri – bērnu alergologs un ortopēds, kā arī mobilā mamogrāfa speciālisti. Pierakstu pie šiem speciālistiem
varēs veikt maija sākumā.
Bez iepriekšēja pieraksta Veselības dienā būs iespējams saņemt
ﬁzioterapeita, masiera, uztura speciālista, Baha ziedu terapeites, sejas kopšanas speciālista, Siguldas
Diabēta asociācijas, Folla terapijas
speciālista un Pacientu ombuda

konsultācijas, kā arī veikt cukura,
holesterīna un hemoglobīna līmeņa mērījumus un veikt plaušu pārbaudi.
Pie novada Kultūras centra būs
pieejams arī Valsts asinsdonoru
centra donoru autobuss.

Izmaiņas AS „Latvenergo”
sociālā atbalsta
kampaņas 2.posmā

mējiem būs jāsedz tikai darba devēja
sociālais nodoklis.
Siguldas novada pašvaldības SoAr novada uzņēmējiem pašvaldība ciālais dienests informē, ka no šā
slēgs vienošanos par konkrētu zināša- gada 2.aprīļa dāvanu kartes „Eleknu un prasmju apguves organizēšanu trības norēķinu kartes – Ls 53,70”
skolēniem vasaras darbu laikā atbil- varēs saņemt mazaizsargātās ģistoši Latvijas Republikas normatīva- menes ar bērniem, kuras iepriekš
jiem aktiem.
nav saņēmušas nevienu karti.
Lūdzam informāciju par uzņēmu- Viena mājsaimniecība varēs saņemt
mu, piedāvātajām vakancēm un ie- tikai vienu dāvanu karti (arī tad, ja
spējamo darba vietu skaitu nosūtīt atbilst vairākām mērķu grupām):
uz e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv • maznodrošinātas ģimenes ar bērlīdz 2.maijam.
niem;
• ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo
Dati par
ar celiakiju;
•
ģimenes
ar jaundzimušajiem
nodarbinātības
(bērni,
kas
dzimuši
pēc 2013.gada
projektu 2012.gadā
1.janvāra);
2012.gadā skolēnu nodarbinātī- • Černobiļas AES avārijas seku
bas pasākumiem pieteicās 254 bērni
likvidēšanas dalībnieku ģimenes,
vecumā no 13 līdz 18 gadiem, no
kurās ir bērni;
kuriem 78 – vecumā līdz 15 gadiem, • nepilnās ģimenes, kurās zaudēts
162 – vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
kāds no apgādniekiem vai viens
Tika sagatavoti septiņi atteikumi, kas
no vecākiem audzina bērnu viens;
saistīti ar neatbilstību projektā no- • ģimenes ar bērniem, kurās kāds
teiktajam vecumam un deklarētajai
no vecākiem ir invalīds.
dzīvesvietai iesniegšanas brīdī vai ar
Atkārtoti dāvanu karti varēs
nokavētu iesniegšanas termiņu. Sko- saņemt tikai daudzbērnu ģimelēnu atsaucība 2012.gadā bija liela,
salīdzinājumam: 2011.gadā pieteicās
189 skolēni, nodarbināti tika 172 bērni.
2012.gadā šī projekta organizēšanā Siguldas novada pašvaldība izlietojusi Ls 25 961,06. Pērn skolēnu
nodarbinātības projektā iesaistījās
17 novada uzņēmēji.
Plašāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības informatīvajā
interneta vietnē www.sigulda.lv.
Siguldas novada Vēlēšanu koSandra Ķirule misija aicina pieteikties vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu kandidātus
darbam Siguldas novada vēlēšanu
iecirkņos pašvaldības vēlēšanām,
kas notiks 2013.gada 1.jūnijā.
Siguldas novadā ir seši vēlēšanu iecirkņi:
pieteicējiem, kuru deklarētā dzīvesNr.770 – Siguldas novada Kultūvieta nav Siguldas novadā, maksa ras centrā, Pils ielā 10, Siguldā,
par laulības ceremoniju ir 175 lati.
Nr.771 – Siguldas novada KultūSaskaņā ar Ministru kabineta no- ras centrā, Pils ielā 10, Siguldā,
teikumiem iedzīvotājiem papildus ir
Nr.772 – Siguldas 1.pamatskolā,
jāmaksā arī valsts nodeva par laulī- Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā,
bu ceremoniju piecu latu apmērā.
Nr.773 – Siguldas pagasta admiAr plašāku informāciju aicinām nistrācijā, Zinātnes ielā 7B, Peltēs,
iepazīties
interneta
vietnē Siguldas pagastā,
Nr.774 – Mores pagasta pārvalwww.sigulda.lv.
dē, Siguldas ielā 11, Morē, Mores
pagastā,
Nr.776 – Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos, Allažu
Dienas centrā novadniekiem būs pagastā.
iespēja piedalīties vairākās vērtīKatra vēlēšanu iecirkņa darbības
gās lekcijās, piemēram, Pacientu nodrošināšanai nepieciešami septiombuds informēs par pacientu tiesī- ņi komisijas locekļi.
bām un sadarbību ar ģimenes ārstu.
Tiesības izvirzīt un pieteikt saTeritorijā pie Kultūras centra notiks vus pārstāvjus iecirkņa komisijā
vingrošanas nodarbības ar kādu sa- ir:
biedrībā zināmu personību. Vairākas • reģistrētajām politiskajām partiaktivitātes un veselības pārbaudes
jām vai reģistrētu politisko partiju
piedāvās arī Rīgas rajona slimnīca.
apvienībām;
Veselības dienu organizē Sigul- • ne mazāk kā desmit vēlētājiem
das novada pašvaldība un nodibi(turpmāk – vēlētāju grupa);
nājums Pacientu ombuds, piesaistot • attiecīgās
novada
vēlēšanu
sadarbības partnerus.
komisijas loceklim.
Informācijai par novada Veselības
Katra politiskā partija vai politisdienu lūdzam sekot pašvaldības in- ko partiju apvienība, vēlētāju grupa
terneta vietnē www.sigulda.lv.
vai attiecīgās vēlēšanu komisijas

Apstiprināts laulību ceremoniju cenrādis Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļā
Ir apstiprināts Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas laulību
ceremoniju cenrādis, kas nosaka:
maksa par svinīgu laulību ceremoniju, ja vismaz viens no pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu
Siguldas novadā, ir 15 lati, bet
laulības ceremonijas maksa pieteicējiem, kuru deklarētā dzīvesvieta
nav Siguldas novadā, ir 45 lati. Sa-
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nes (t.i., daudzbērnu ģimenes, kas
jau ir saņēmušas vienu dāvanu
karti, varēs saņemt arī otru karti).
Sākot ar 2013.gada 2.aprīli,
dāvanu kartes varēs saņemt Siguldas novada Sociālā dienesta
apmeklētāju pieņemšanas vietās: Zinātnes ielā 7 un Pils ielā
3A pirmdienās un ceturtdienās
no plkst.8.00 līdz 13.00 un no
plkst.14.00 līdz 18.00, Siguldas
novada Mores pagasta pārvaldē
(Siguldas ielā 11, Morē) pirmdienās no plkst.8.30 līdz 13.00 un no
plkst.14.00 līdz 15.00, Siguldas
novada Allažu pagasta pārvaldē
(Birzes ielā 4, Allažos) ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 13.00 un no
plkst.14.00 līdz 17.00.
Nākot pie sociālā darbinieka, iedzīvotājiem līdzi jāņem „Latvenergo” līgums, kas noslēgts uz dzīvesvietas adresi, pase un citi
dokumenti, kas apliecina piederību
iepriekš minētajām mērķa grupām.
Izsniedzot dāvanu kartes, ģimeņu
ienākumi netiks izvērtēti.

VĒLĒŠANU KOMISIJA ZIŅO!

Aicina pieteikties vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu
kandidātus

loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt
un pieteikt ne vairāk kā septiņus
kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli
var pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par
deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes
deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas
loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikums katram kandidātam
sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā
„Normatīvie dokumenti” ar norādi –
„Veidlapas”.
Pieteikums ir jāaizpilda pilnībā un jāiesniedz Siguldas novada
pagastu pārvaldēs vai Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā līdz 2013.gada 14.aprīlim,
pēc tam aizpildītie iesniegumi tiks
nogādāti Siguldas novada Vēlēšanu komisijai.
Vairāk informācijas var iegūt pa
tālruni 67970842 (Siguldas novada
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
E.Grobiņa) vai 67973765 (sekretāre
D.Liepiņa).
Elīna Grobiņa

SiguldasNovadaZiņas

„Siguldas Minerālūdens” palielina
atlaidi ūdens iegādei
ID karšu īpašniekiem

Atbalstot savus novadniekus,
no 1.marta „Siguldas Minerālūdens” ražotnē Siguldas novada
ID karšu īpašnieki minerālūdeni
varēs iegādāties ar 10% atlaidi.
Dabīgo minerālūdeni „Sigulda”
un „Turaida” SIA „Siguldas Minerālūdens” ražotnē Pulkveža Bieža ielā 111C var iegādāties jebkura ﬁziska vai juridiska persona
(darba dienās no plkst.9.00 līdz
12.00 un no plkst.13.00 līdz
17.00), sākot no viena iepakojuma 0,5 l – 12 pudeles iepakojumā
un 1 l un 1,5 l – 6 pudeles iepakojumā.

Ekspertu grupas
sēde par latvāņu
ierobežošanu

Siguldas pagasta kultūras
namā 2.aprīlī plkst.12.00 notiks
ekspertu grupas sēde par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu
Siguldas novadā.
Piedalīties aicināts ikviens interesents.
Sīkāku informāciju iespējams
saņemt pie lauku attīstības speciālistes Siguldas novadā Inetas
Eriksones (tālrunis 67800946).

Virtuālajam
e-parakstam
Siguldā jāpiesakās
TC „Šokolāde”
Turpmāk, lai pieteiktos virtuālajam e-parakstam, interesentiem būs jādodas uz kādu no 45
SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
(LMT) klientu apkalpošanas centriem, kuros tiek piedāvāts pakalpojums „Mobilais kods”. Siguldā
šādu iespēju nodrošina LMT klientu apkalpošanas centrs TC „Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2.
Pilnībā attālināti pieteikties
virtuālajam e-parakstam var tikai
„SEB” internetbankas, eID kartes,
e-paraksta viedkartes un „Mobilā
koda” lietotāji. Pārējiem, kuri vēlas iegūt virtuālo e-parakstu, būs
iespējams to saņemt komplektā
ar „Mobilo kodu”.

Turaidas muzejrezervāta
ceļvedis lasāms arī virtuāli
No marta sākuma saturiski un
ilustratīvi bagātā grāmata „Turaidas
vēsturiskais centrs. Ceļvedis. Turaidas muzejrezervāts” lasītājiem pieejama arī virtuālā formātā. Virtuālā
grāmata atrodama muzejrezervāta
mājaslapas www.turaida-muzejs.lv
sadaļas „Plāno apmeklējumu” izvēlnē „Ceļvedis”, kā arī to var lasīt,
apskatot sadaļu „Publikācijas”.
Turaidas muzejrezervāts ir pirmais muzejs Latvijā, kas šobrīd
piedāvā savu sagatavoto un publicēto grāmatu pilnā formātā lasīt arī
interneta vidē.
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Martā Gaujas NP popularizēts
„Kremerata Baltica” iegūst
Vācijā, Krievijā un Zviedrijā
balvu par labāko albumu
akadēmiskās mūzikas žanrā
Februāra beigās Latvijas Nacionālajā teātrī noslēdzās 17.Mūzikas
ierakstu Gada balvas ceremonija,
kurā 22 kategorijās tika apbalvoti
iepriekšējā gada labākie mūzikas ieraksti. Gada balvas tituls kategorijā
„Labākais albums akadēmiskās mūzikas žanrā” tika piešķirts Siguldas
koncertzāles „Baltais Flīģelis” izdotajam mūzikas albumam „Kremerata
Baltica. Jubilate”. Mūzikas ierakstu
Gada balvas statueti, mākslinieka
Armanda Jēkabsona veidoto zelta
mikrofonu, saņēma koncertzāles vadītāja Inese Zagorska.
Akadēmiskās mūzikas žanrā šogad tika iesniegts ievērojams ierakstu skaits, šī iemesla dēļ kategorija
tika iedalīta akadēmiskajā mūzikā

un koru mūzikā. Kategorijā par labāko albumu akadēmiskās mūzikas
žanrā koncertzāle „Baltais Flīģelis”
tika nominēta ar diviem izdotajiem
ierakstiem – pasaulslavenā basbaritona Egila Siliņa un austriešu pianista Helmuta Deiča albumu „Šūberta
un Štrausa dziesmas” un Gidona
Krēmera, Baltijas orķestra „Kremerata Baltica” un solistu albumu „Jubilate”.
„Iegūtā Mūzikas ierakstu Gada balva apliecina, ka Gidona Krēmera, orķestra „Kremerata Baltica” un solistu sniegums ir ticis novērtēts kā
izcils, un tas festivālam piešķir vēl
lielāku nozīmi Latvijas mūzikas notikumu kontekstā,” uzskata koncertzāles vadītāja Inese Zagorska.

Martā Gaujas nacionālā parka
(GNP) tūrisma piedāvājums ar
jauno GNP tūrisma zīmolu „Enter Gauja” tika popularizēts nozīmīgākajās Vācijas, Krievijas un
Zviedrijas tūrisma izstādēs.
Gan Vācijas, gan Krievijas tirgus ir GNP mārketinga stratēģijā noteiktie mērķa tirgi. Tūristu
skaits no šīm valstīm kopējā
GNP teritorijā ieņem pirmās divas pozīcijas. Pēdējo gadu laikā

Krievijas tūristu īpatsvars ir kļuvis dominējošs, savukārt Vācijas
tūristu skaits ir atkāpies uz otro
vietu. Savukārt Zviedrijas tirgus,
ņemot vērā ērto gaisa un prāmju
satiksmi, ir ļoti stratēģisks kā
brīvdienu piedāvājuma, tā arī
aktīvās atpūtas noieta ziņā.
GNP vēsturiski ir viens no Latvijas atpazīstamākajiem un piedāvājuma ziņā bagātākajiem galamērķiem, tomēr, lai piesaistītu
lielāku ārzemju tūristu īpatsvaru
visa gada garumā un īpaši GNP
40.jubilejas gadā, Siguldas novada pašvaldība kopā ar citām pašvaldībām un tūrisma uzņēmējiem vienojusies par kopīgu
stratēģiju konkurētspējas palielināšanai.

Uz Siguldu varēs braukt
Pašvaldība paraksta sadarbības paaugstināta komforta vagonā
līgumu ar „Dabas koncertzāli”
Marta sākumā Siguldas novada Do- sēta 2014” jau otro gadu nopietni strāmes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un dā pie programmas veidošanas. Viens
biedrības „Dabas koncertzāle” valdes no Siguldas piedāvātajiem projektiem
priekšsēdētāja Silvija Nora Kalniņš 2014.gadā būs zinātnes, mūzikas, dzeparakstīja nodomu protokolu par „Da- jas un vizuālās mākslas pasākums
bas koncertzāles” organizēšanu 2014. „Dabas koncertzāle”, kas 2014.gadā aigada 9.augustā, vienojoties par sva- cinās uz Siguldas senieleju, lai pārrīgākajiem sadarbības principiem un steigtu ar tās unikālajām dabas vērtīvirzieniem projekta īstenošanai.
bām izziņas pārgājienos, pētniecības
Sigulda kā Rīgas oﬁciālais partneris un radošās darbnīcās un vakara konprojektā „Eiropas kultūras galvaspil- certā.

Vilcienu pasažieriem, kuri brauc
maršrutā Rīga–Valga (Nr.664-854)
katru dienu plkst.13.10 un atpakaļ uz Rīgu no Valgas (Nr.853-663)
plkst.17.29, būs iespēja ceļu veikt
paaugstināta komforta vagonā
ar papildu ērtībām. Paaugstināta
komforta vagonā būs 16 numurētas sēdvietas. Iegādājoties biļeti,
pasažieris varēs izvēlēties sev
tīkamāko no brīvajām sēdvietām.
Vagonā izvietoti galdiņi, bagāžas
statīvs, pakaramais virsdrēbēm.

Pasažieri varēs bez maksas izmantot WiFi (bezvadu interneta
pieslēgumu) visa brauciena laikā,
turklāt vagonā ierīkots arī elektrības pieslēgums (220 V), lai pasažieri varētu uzlādēt savus datorus
vai citas mobilās ierīces.
Pasažieriem, kuri vēlēsies izmantot komforta vagonu, pie
standarta biļetes cenas būs jāpiemaksā viens lats neatkarīgi
no attāluma, kādu viņi plāno
veikt.

Latvijas Stādu parāde 10 gadu jubileju svinēs Siguldā

Latvijas Stādu parāde ir ikgadējs
pasākums, kas katru pavasari pulcē
stādaudzētājus un dārzkopjus no
visas Latvijas. Šogad tā norisināsies jau desmito reizi un notiks 3. un
4.maijā Siguldas Svētku laukumā.
Latvijas Stādu parāde ir īpaša ar
to, ka šajā pasākumā piedalās lielākā daļa Latvijas stādu audzētāju
un tas ir apmeklētākais gada pasākums šajā nozarē. Pasākums divu

dienu garumā apmeklētājiem ir bez
maksas.
Latvijas Stādu parādei šis ir apaļas jubilejas gads, tādēļ Stādu audzētāju biedrība (SAB) organizēs
dažādus pasākumus, lai iepriecinātu ikviena dārza mīļotāja sirdi.
Svētku laukuma centrā tiks izveidots paraugdārzs, kur varēs smelties idejas un saņemt konsultācijas
dārzu ierīkošanā. Savukārt Siguldas

novada Kultūras centrs rūpēsies par
patīkamu un jautru noskaņu pasākuma dienās. Notiks arī citi radoši
un atraktīvi pasākumi, kas priecēs
ikvienu apmeklētāju.
SAB aicina piedalīties fotokonkursā „Mans dārzs krāsās” un sociālajā portālā www.draugiem.lv/
staduparade/ līdz 10.aprīlim iesūtīt
fotogrāﬁju, kurā redzams paša veidots dārzs vai dārza fragments. Par

konkursā iesūtītajām fotogrāﬁjām
varēs balsot, un trīs no konkursa
uzvarētājiem saņems balvas no
SAB biedriem un konkursu atbalstītājiem, desmit labākās fotogrāﬁjas
tiks izstādītas 10.Latvijas Stādu
parādē Siguldā.
Latvijas Stādu parādi organizē SAB
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Plašāka informācija pieejama
mājaslapā www.staduparade.lv.

Allažu dabas taku infrastruktūras uzlabošana
Kohēzijas fonda projekta ietvaros Kaļķugravā paAllažu dabas takas tika izveidotas 2002.gadā, realizējot starptautisku projektu un piesaistot Eiropas redzēts esošo koka kāpņu vietā izveidot 83 m garu
ﬁnanšu līdzekļus. Projekta laikā tika dabā „iezīmē- koka kāpņu un laipu takas konstrukciju gar avotu
tas” vairākas gājēju takas, izgatavoti un uzstādīti kaskādi, veikt auto stāvlaukuma ierīkošanu, jauna
informatīvie stendi, izveidota tūrisma infrastruktūra – informatīvā stenda un 10 robežzīmju uzstādīšanu.
autostāvvietas, atpūtas vietas, bet centrālajā dabas Darbus paredzēts veikt jau šajā gadā. Šogad notiks
taku objektā – liegumā „Mežmuižas avoti” – pār avo- arī norobežojošās barjeras un šķilu kāpņu izveide pie
tu kaskādi ierīkota skatu platforma, ūdens ņemšanas Sūnavota, kā arī atpūtas vietu un jaunu norāžu provieta un koka kāpnes. Pavisam neliela šo taku daļa ir jektēšana.
izveidota uz pašvaldībai piederoša īpašuma, pārējā –
Nu jau vairākus gadus Kaļķugravas avotu teritoriju
uz privātīpašnieku zemēm, ar kuriem taku izveides apsaimniekot uzņēmusies Allažu attīstības biedrība,
laikā tika panākta mutiska vienošanās.
kas noslēgusi zemes nomas līgumu ar „Avotiņu” zeKoka konstrukcijas pēdējo desmit gadu laikā sā- mes īpašnieku Jāni Ozolu. Līguma nosacījumi paredz,
kušas bojāties, informācijas stendi – novecojuši, tā- ka biedrība veic 12,4 ha lielās teritorijas apsaimniepēc Siguldas novada pašvaldības speciālisti 2012. košanu, pasākumu un apmeklētāju plūsmas organigadā veica taku apsekošanu, kā rezultātā bojātie zēšanu, nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, uzlastendi tika demontēti, no jauna tika izgatavotas un bošanu un remontu, kā arī pārstāv iznomātāju
pie objektiem uzstādītas 33 informatīvās norādes. sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citām
PA „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” sadarbībā vides aizsardzības institūcijām. Tā kā dabas lieguma
ar bioloģi Gaidu Ābeli sagatavoja informatīvo mate- „Mežmuižas avoti” teritorijā, kura kopējā platība ir
riālu septiņiem jauniem stendiem, kuri tiks uzstādīti 28 ha, atrodas vairāki īpašumi, pašvaldība ierosināja
biedrības vadītājai Ivetai Ābelītei līdzīga satura appavasarī, kad laikapstākļi atļaus.

saimniekošanas līgumus noslēgt arī ar pārējo zemju
īpašniekiem. Tikmēr teritorijām, ko neapsaimnieko
biedrība vai zemes īpašnieki, šogad aktīvākajā tūristu plūsmas laikā pastiprinātu uzmanību veltīs pašvaldības Īpašumu nodaļas darbinieks, kurš apsekos
objektus un nepieciešamības gadījumā veiks to apkopšanu vai remontdarbus.
Vija Vāvere
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Aicina uz vecāku sapulci
par Laurenču sākumskolu
10.aprīlī plkst.19.00 Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis” notiks vecāku sapulce par Laurenču sākumskolas vecāku
biedrības izveidi.
Skolas vadība aicina vecākus
aktīvi piedalīties gan skolas darba sagatavošanā, gan īstenošanā.
Uz tikšanos gaidīti gan topošo
audzēkņu vecāki, gan visi tie, kas

vēl šaubās vai lems par skolas
izvēli nākotnē. Tikšanās laikā īsi
informēsim, kas skolas darba nodrošināšanā paveikts. Aicināsim
vecākus uz diskusiju par dažādiem
vecāku biedrības izveides un skolas pārvaldības modeļiem, precizēsim mācību satura un papildmaksājumu jautājumus, veidosim

IZGLĪTĪBA
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Sadalītas
„Jauniešu gada balvas 2012”

tematiskas darba grupas vecāku
tālākai iesaistei.
Savukārt 7.maijā plkst.18.00 plānota Atvērto durvju diena Laurenču
sākumskolā, kurā varēs iepazīties ne
tikai ar skolas ēku, bet arī ar pedaŠogad jau trešo reizi koncertzālē
dalījās visas piecas novada skolas,
„Baltais Flīģelis” notika svinīgā apbalkatrā tika izvirzīts savs skolotājs:
gogiem.
Plašāku informāciju par izglītības vošanas ceremonija „Siguldas Jauno Siguldas Valsts ģimnāzijas balvu
iespējām Laurenču sākumskolā ie- niešu gada balva 2012”, kurā deviņās
ieguva Kristīne Ķīsele, no Siguldas
spējams saņemt pie direktores Sani- nominācijās tika apgalvoti:
pilsētas vidusskolas Agris Lelis, no
tas Unguras pa tālruni 27807774 vai • „Populārākā jauniešu brīvā laika paSiguldas 1.pamatskolas un Mores
e-pastu sanita.ungura@sigulda.lv, kā
vadīšanas vieta Siguldas novadā” –
pamatskolas balvas tika skolas
arī sekojot aktualitātēm pašvaldības
skeitparks;
direktoriem, attiecīgi, Valteram
interneta vietnē www.sigulda.lv.
• „Omulīgākā Siguldas novada ēstuMačam un Gundegai Pētersonei, no
ve” – kafejnīca „Eklers”;
Allažu pamatskolas visvairāk bal• „Iemīļotākais veikals jauniešiem Sisis aptaujā ieguva Inguna Kalviša.
guldas novadā” – veikals „Elvi”;
Kā novada skolotājs balvu saņēma
• „Sportiskākais jaunietis Siguldas
Alfons Saušs, jo šī skolotāja vārds
novadā” – kamaniņu braucējs Riks
tika minēts vairāku skolas skolēnu
Kristens Rozītis;
aptaujās, kā arī par viņu atdots vis• „2012.gada notikums Siguldas
vairāk balsu.
novadā” – restaurētās Siguldas • „Siguldas novada jauniešu lepnums
skolu skolēni un novadā deklarēdzelzceļa stacijas ēkas un Laimas
2012” – Reinis Janulis.
tie bērni un jaunieši vecumā no 7
pulksteņa atklāšanas vērienīgais
Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”
līdz 18 gadiem.
pasākums, kuru režisēja Siguldas pateicas pasākuma režisorēm – ekoSaskaņā ar nolikumu konkursu
novada Kultūras centra režisore Ilze nomikas un kultūras studentēm Lailai
pašvaldība izsludina katru gadu
Jakubovska;
Priedītei un Elīzai Gribei, Siguldas ielu
un līdz 2.aprīlim ir jāiesniedz projektu pieteikumi. Ar nolikumu ie- • „Iecienītākais mūziķis/grupa Sigul- vingrotājiem, „JV Clubs” dejotājiem,
das novadā” – Artūrs Breģis, kurš laikmetīgo deju dejotājiem, Jānim
spējams iepazīties mājas lapā
publikai zināms kā Grafomāns;
Zalcmanim un Laumai, Signei Nuķei,
www.sigulda.lv.
Sandra Ķirule • „Talantīgākais jaunietis – māksli- saksofonu kvartetam, Muay–Thai cīnieks” – Siguldas Valsts ģimnāzijas ņas mākslas sportistiem, kā arī visiem
9.klases skolnieks Valdis Tjuševs;
tiem, kas pasākuma laikā palika aiz• „Sakarīgākais skolotājs, direktors, kadrā. Kā arī liels paldies „Baltajam
treneris Siguldas novadā” – pie- Flīģelim” un klubam „Kaķis”.

Izsludināts projektu konkurss bērnu un
jauniešu vasaras nometnēm 2013.gadā
Šogad jau otro gadu Siguldas
novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem,
kuru mērķis ir veicināt bērnu un
jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un ﬁzisko personu

iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā
laika organizēšanā. Kopumā šim
mērķim Izglītības pārvaldes budžetā ir ieplānoti Ls 5000, saskaņā ar nolikumu katrs projekts var
pretendēt maksimāli uz Ls 700,
plānojot arī vismaz 25% līdzﬁnansējumu no kopējās projekta
summas. Projekta mērķauditorija
ir Siguldas novada pašvaldības

Siguldas skolēns saņem
Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā
balvu

Ģimnāzijas skolēni uzvar
3.frankofono dziesmu konkursā Rīgā

Eiropas Komisijas eseju konkursā
„Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?”
Eiropas Komisijas pārstāvniecības
Latvijā veicināšanas balvu saņēma
Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.c klases skolēns Artūrs Kuzmins. Kopumā
konkursā piedalījās 144 skolēni, bet
no Siguldas Valsts ģimnāzijas darbus
iesniedza seši skolēni.
Jāatgādina, ka Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti 2004.
gada 1.maijā, pamatojoties uz sabiedrības balsojumu referendumā. Iestāšanās līgums ES paredz arī to, ka
Latvijā tiks ieviests eiro. Lai eiro ieviestu, Latvijai ir jāatbilst vairākiem
ekonomiskiem kritērijiem, kurus 1992.
gadā Māstrihtā noslēgtajā līgumā noteikušas ES dalībvalstis. Latvija pievienosies eiro zonai 2014.gada 1.janvārī.
Anita Ūdre

„Pīlādzītis” dzimšanas
dienā saņem dāvanu –
grupiņu nosaukumus
Aizvadītajā nedēļā bērnudārzs
„Pīlādzītis” svinēja savu 37.dzimšanas dienu. Šī dzimšanas diena, kaut
arī nav apaļa, paliks spilgtā atmiņā
ar vēl kādu jauku notikumu – vārdiņu došanas svētkiem grupiņām. Par
vienotu tēmu tika izvēlēti kukainīši,
kas ļoti labprāt dzīvo apkārt „Pīlādzītim”. Pie mums jūs satiksiet:
„Bitītes”, „Sienāzīšus”, „Taurenīšus”,
„Skudriņas”, „Kamenītes” un „Bizbizmārītes”.
Liels paldies vecākiem par jaukiem ierosinājumiem un sagādātajiem pārsteigumiem!
Marita Veica

Marta beigās dažādās Latvijas pilsētās notika Franču valodas un Frankofonijas
dienas, kuru ietvaros tika rīkoti dažādi ar franču valodu un kultūru saistīti pasākumi un konkursi. 3.frankofono dziesmu konkursā piedalījās arī deviņi skolēni no
Siguldas Valsts ģimnāzijas – Kristīne Ērmane uzstājās solistu konkurencē un ieguva 2.vietu, Santija Laizāne, Jānis Pastars un Kārlis Pūle jeb grupa „Sans „sans””
uzstājās grupu konkurencē un ieguva 1.vietu. Otra siguldiešu grupa „The Path”,
kuras sastāvā ir Karlīna Jansone, Helvijs Kārkliņš, Filips Krauklis, Mārtiņš Kucins
un Andris Zābers, arī demonstrēja ļoti skaistu un atraktīvu sniegumu, izpelnoties
žūrijas atzinību. Skolēni ieguva diplomus un balvas no Francijas vēstniecības un
Francijas institūta Latvijā, kas noderēs franču valodas un kultūras apguvē.
Inese Ērmane-Peiča

Skolēnu sasniegumi valsts
vēstures olimpiādē

Februāra beigās Rīgā notika jānis Artūrs Goba un Roberts Osis (sko19.valsts vēstures olimpiāde 9. un lotāja Inta Romanovska).
Skolēnu gatavošanās olimpiādei
12.klasēm. Siguldas novadu pārstāvēja
astoņi skolēni. 9.klašu olimpiādē pie- tika bagātīgi atalgota – tika iegūtas
dalījās Elza Ilze Malceniece no Allažu četras godalgotas vietas:
pamatskolas (olimpiādei sagatavoties • 9.klasēm: zelta medaļa (1.vieta) –
Estere Kozlinska (SVĢ, 9.m klase),
palīdzēja skolotāja Anita Jurgelāne)
sudraba medaļa (2.vieta) – Krista
un Elizabete Beāte Rudzinska, Santa
Garā (SVĢ, 9.m klase), sudraba meTīruma (skolotāja Inta Romanovska),
daļa (2.vieta) – Elza Ilze Malceniece
Estere Kozlinska, Krista Garā (skolo(Allažu psk., 9.klase),
tāja Inese Berga) no Siguldas Valsts
ģimnāzijas (SVĢ) 9.klasēm. 12.klašu • 12.klasēm: zelta medaļa (1.vieta) –
Karlīna Jansone (SVĢ, 12.c klase).
olimpiādē no SVĢ piedalījās Karlīna
Inese Berga
Jansone (skolotāja Inese Berga), Kriš-

Pirmo reizi Siguldā AHHAA ceļojošā
izstāde „Zinātne uz riteņiem!”

Jau pavisam drīz Latvijā vairākās pilsētās viesosies populārā Igaunijas AHHAA
zinātnes centra mobilā izstāde „Zinātne uz riteņiem!”.
24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 18.00 Siguldas novada Kultūras centrā būs iespēja
izbaudīt plaši izdaudzinātos AHHAA centra priekšnesumus, kuru laikā ikviens apmeklētājs varēs pārliecināties, ka zinātne ir aizraujoša un ar to var rotaļāties. Izstādes laikā būs iespējams noskatīties aizaujošus zinātnes teātrus „Pārsteidzošā
ﬁzika” un „Ķīmija – lieliska un šausmīga!?”, iejusties CSI izmeklētāju lomā un izpētīt DNS, planetārijā vērot zvaigznes, izmēģināt, kā darbojas burbuļmašīna un
lāzerreﬂeksijas mozaīka vai izmērīt gaismas viļņus. Un tā ir tikai maza daļa no
interesantajām aktivitātēm, ko AHHAA zinātnes centrs būs atvedis uz Siguldu.
Dažas īpaši interesantas lietas AHHAA pārstāve Jūlija Barsukova lūdza paturēt
noslēpumā, bet skaidrs ir viens – no neparastajiem pārsteigumiem visiem aizrausies elpa! Ieeja pasākumā bez maksas.
Laura Bičkovska

Māmiņu kluba
nodarbības aprīlī
Siguldas Māmiņu klubā „Namiņa” telpās, Oskara Kalpaka ielā 11,
Siguldā, ik mēnesi notiek dažādas
nodarbības, kurās māmiņas var
gūt jaunas zināšanas, lai labāk komunicētu un saprastos ar mazuli,
kā arī iegūt noderīgus padomus,
kā darboties ar bērnu vai sakārtot
sievietes iekšējo pasauli.
Aprīlī līdzās jau ierastajām nodarbībām jaunās māmiņas tiek
aicinātas uz nodarbību par pirkstiņlellīšu nozīmi bērna attīstībā, kā arī piedalīties darbnīcā un
pagatavot lellītes savam mazulim. Šī nodarbība notiks 11.aprīlī

plkst.12.00, un dalības maksa ir
divi lati.
18.aprīlī plkst.12.00 notiks nodarbība „Bioenerģētiskās masāžas.
Ievads. Tauriņpieskāriena metodes
izmantošana”. Dalības maksa – Ls 2.
Bet 25.aprīlī plkst.14.00 visi aicināti
uz ziepju gatavošanas darbnīcu. Pieteikumi dalībai jāiesūta uz e-pastu
maminu_klubs@inbox.lv vai zvanot/
rakstot sms pa tālruni 26665790
(Līva). Dalības maksa – Ls 6.
Plašāka informācija par Siguldas
Māmiņu kluba aktivitātēm atrodama pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Radošā darbnīca un labdarības
centrs ieguvis nosaukumu
„Pogotava”
15.martā noslēdzās konkurss,
kura laikā visi tika aicināti iesūtīt
savas idejas biedrības „Cerību spārni” radošās darbnīcas un labdarības
centra nosaukumam.
Pēc konkursa komisijas lēmuma
tika izvēlēts nosaukums „Pogotava”, kura idejas autore ir Lolita Soste. Viņas nosaukuma paskaidrojumā
rakstīts, ka „poga” ir piemērota gan
šūšanai, gan dekorēšanai, tā noder
kā vienojošs elements. Vārds „pogo”
saistās arī ar skanīgu lakstīgalas
trallināšanu un labu garastāvokli.
Galvenās balvas ieguvēja ir Lolita
Soste, bet pēc konkursa komisijas
lēmuma ir izvirzītas arī divas veicināšanas balvas – Ingai Rudzītei un

Vitai Dišlerei, kuras tiek gaidītas
labdarības centrā, Raiņa ielā 2, Siguldā (ieeja no parka puses).
Iegādājoties kādu no izstrādājumiem labdarības centrā, jūs ne tikai
iepriecināsiet sevi vai kādu tuvu cilvēku, bet arī ziedosiet labdarībai, lai
mēs visi kopā pēc iespējas ātrāk varētu izveidot kopienu „Cerību sēta”.
Kopiena „Cerību sēta” būs vieta,
kurā dzīvos un būs nodarbināti cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un arī tiks veidots sociālais
uzņēmums, kurā atbilstoši savām
spējām un varēšanai strādās un gūs
papildu ienākumus cilvēki ar dažāda
veida funkciju traucējumiem.
„Pogotavas” kolektīvs

SiguldasNovadaZiņas

K U LT Ū R A

Radošuma nedēļa Siguldā
Jau tradicionāli pavasara atnākšanu Siguldā krāsaināku vērtīs Radošuma nedēļa ar šī gada vienojošo tēmu – „Meistarvide – telpa elpo”.
Radošuma nedēļā, no 22. līdz 26.aprīlīm, notiks Gudrā tērzēšana
pie tējas, kurā par vides nozīmi un par iespējām to pilnveidot kopā
ar Dabas pārvaldes viesi varēs runāt ikviens. Gaujas nacionālajam
parkam šogad aprit 40 gadi, tāpēc uzsvars uz sarunām par teritoriju,
ainavām, kultūrvēsturi un veselīgu atpūtu.
Tieši pirms gada Radošuma nedē- notiks forums „Izaicinājums. Solis
ļas ietvaros notika pieredzes forums tālāk”, uz kuru aicināti pašvaldības
„CITādāk” Siguldas Jaunās pils zālē, speciālisti, radošo industriju pārkurā savu pieredzi sniedza eksperti stāvji un novada mākslinieki.
no Rīgas radošajiem kvartāliem –
Siguldas novada Mores pagasBerga bazāra, Kalnciema kvartāla, ta teritorija ir ar savu īpašu vēsturi.
VEF, Tabakas fabrikas, Miera ielas, Jaunā laika vēstures izpēte ir labi atAndrejsalas. Ir sperts solis tālāk, un spoguļota Mores kauju muzejā, tiek
šobrīd izstrādāta Siguldas pils kom- kopta karavīru, kas pretojās Latvipleksa attīstības stratēģija. 25.aprīlī jas okupācijai 2.pasaules kara laikā,

piemiņa. Taču mazāk ir aktualizēta
šīs teritorijas senā vēsture. „Kalna
Vaizuļu” teritorijā atrastie akmens
krāvumi un netālu esošie „Gudrēnu” senkapi vēsta par aktīvu cilvēku
dzīvi ļoti senos laikos šajā teritorijā.
Šajā nedēļā tiks veikta ekspedīcija
„Atcerēties. Saprast. Veidot nākotni!”
ar mērķi rosināt interesi par Latvijas
senvēsturi, veidot patriotisma jūtas
un iepazīstināt ar Mores pagasta
mutvārdu folkloras mantojumu.
Radošuma
nedēļas
izskaņā,
26.aprīlī, vienlaicīgi ieskandinot
Mākslas dienas, pirmo reizi notiks
Siguldas novada mākslinieku lielizstādes atklāšana.
Jolanta Borīte

Iesaisties projektā „Satiec savu meistaru!”
Jau otro reizi Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko projektu „Satiec savu meistaru!”, kurā aicina piedalīties tautas lietišķās mākslas
meistarus, stāstniekus, teicējus, muzikantus un citus tradicionālo prasmju zinātājus. Pasākuma laikā no 4. līdz 7.aprīlim visā Siguldas novadā
notiks dažādas aktivitātes, kurās ikviens varēs satikt savu meistaru un
piedalīties aktivitātēs, kas saistītas ar vasaras saulgriežiem.
Meistarklasē „Kas mirdzēja, kas
spīdēja...” saulgriežu rakstu izšūšanu mācīs tautas daiļamata meistare, TLMS „Vīgrieze” dalībniece Aina
Erta, bet sēžamo paklāju jeb lupatdeķu aušanu mācīs „Vīgrieze” dalībniece Silvija Grapmane. To varēs
apgūt Mores pagasta Tautas namā,
Siguldas pagasta kultūras namā un
Jūdažu Sabiedriskajā centrā. Jūdažniekiem tiks mācīta arī smalku cimdu

rakstu adīšana kopā ar tautas daiļamatu meistari Alīdu Lindi.
Turaidas muzejrezervātā kalējs
Andris Ščeglovs mācīs kalēja prasmi.
Savukārt teorētiska un praktiska nodarbība par Jāņu tradīcijām kopumā,
īpaši izceļot aplīgošanu dažādās situācijās (gan slavējošo, gan nerātno),
notiks Allažu pagasta Tautas namā
kopā ar tautas tradīciju kopas „Budēļi” vadītāju Lienu Viju Teterovsku.

Siguldas folkloras kopa „Senleja” kopā ar zāļu sievu Kaiju Brisoni
stāstīs un dos padomus par tējas
zālēm mūsu mājas aptieciņā meistardarbnīcā „Augu zintis un pirts
zintis”.
Individuālā nodarbībā „Augu izmantošana Jāņos” no Allažu aktīvās bioloģijas zinātņu docentes
Gaidas Ābeles uzzināsim, kādi augi
šajā laikā vācami, kuri aizsargājami.
Paraugnodarbību etnogrāﬁskās
dejas apguvē ar interesentu iesaistīšanu Allažu pagasta Tautas namā
vadīs Aelita Ziemele, Allažu danču
biedrības, Allažu deju kolektīvu „Ķimelītis” un „Ķimenīte” vadītāja.
Jolanta Borīte

ZEN projekta norise Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldība aktīvi turpina īstenot INTERREG IVC
starpreģionu sadarbības programmas ietvaros uzsākto projektu „Pasākumu ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN). Projekta uzdevums 2013.gadam ir sagatavot un nodot informāciju par Latvijas festivālu un kultūras notikumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi projekta
ārvalstu partneriem, kā arī kopīgi apstrādāt apkopoto informāciju un
izstrādāt pozitīvus piemērus labās prakses rokasgrāmatai, kas tiks
publicēta projekta noslēgumā 2014.gadā.
Lai apzinātu iedzīvotāju, organizatoru un dalībnieku pieredzes
festivālos un kultūras notikumos,
Siguldas novada pašvaldība ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļu. Fakultātes
pētnieki un studenti ir izstrādājuši
socioloģiskās aptaujas anketas un
jau no 25.marta veic novada iedzīvotāju un festivālu organizatoru
anketēšanu, lai izvērtētu kultūras
notikumu ietekmi uz sociālo un
ekonomisko vidi. Pēc apkopotās
informācijas apstrādes un analīzes Sociālo zinātņu fakultātes
pētnieki izstrādās ieteikumus gan
labās prakses rokasgrāmatai, gan
Siguldas novada pašvaldībai ilgt-

spējīgas kultūrpolitikas stratēģijas
izstrādei.
Paralēli sociālo zinātņu pētījumam Siguldas novada pašvaldība
gatavo arī labās prakses atskaiti par
XX Siguldas Opermūzikas svētkiem,
kas tuvākajā laikā tiks iesniegta
vienam no vadošajiem projekta akadēmiskajiem partneriem – Londonas
Universitātei. Šī, kopā ar līdzīgām
atskaitēm no citiem projekta partneriem, tiks izmantota par pamatu labās prakses rokasgrāmatas izstrādei.
Atskaites pamatu veido Londonas
Universitātes izstrādāta aptaujas
anketa, kas apkopo informāciju par
pasākuma norisi, pārvaldi un organizāciju, ﬁnansiālo ilgtspējību un pasākuma vides ietekmes izvērtējumu.

Projekta ietvaros 2013.gadā tiek
plānotas arī vairākas studiju vizītes,
lai gūtu un nodotu pieredzi projekta
dalībniekiem, kā arī koordinētu projekta norisi dalībvalstīs un iepazītu
projekta dalībnieku labās prakses
piemērus. Šāda veida studiju vizīte
norisināsies arī Siguldā Opermūzikas
svētku laikā (augusta sākumā) un
pulcinās pārstāvjus no visām desmit
projektā pārstāvētajām dalībvalstīm.
Vizītes laikā projekta partneriem būs
arī iespēja iepazīties ar unikālajiem
Siguldas Opermūzikas svētkiem un
iepazīt atjaunoto Livonijas ordeņa Siguldas pili.
Projekts „Pasākumu ietekme uz
kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN)
noslēgsies 2014.gada septembrī, un tā
rezultātā tiks publicēta labās prakses
ieteikumu rokasgrāmata, ko paredzēts
tulkot visās desmit projekta dalībvalstu valodās un izplatīt gan festivālu un
kultūras notikumu organizatoriem,
gan pašvaldībām un kultūras iestādēm,
lai veicinātu kopīgu nulles ietekmes
politikas un metodikas izstrādi.
Uldis Elksnītis

2013.gada 28.marts
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BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Piedalies „Bibliotēku nedēļas
2013” pasākumos
Atzīmējot Bibliotēku nedēļu, Siguldas novada bibliotēka laikā no
23. līdz 28.aprīlim informēs par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, organizēs daudzveidīgas izstādes.
Šogad Bibliotēku nedēļas vadmo20.–40.gados: Siguldas bibliotēkas
tīvs ir „Mantojuma sardzē”, tādēļ
pirmā pārziņa Jāņa Zuzes darbība”;
tiks rīkoti pasākumi, kas veltīti kul- • 25.aprīlī norisināsies lasīšanas zitūras mantojumam, tā izzināšanai
bakcija;
un ievērojamu cilvēku veikumam • 26.aprīlī Bērnu literatūras nodaļas
bibliotēkas vēsturē, bibliotēkas lodarbinieki sadarbībā ar Siguldas
mai kultūrvēstures notikumu atspopilsētas vidusskolas 4.b klasi orguļošanā, saglabāšanā un populariganizēs kultūrvēsturisku ekskursizēšanā 80 gadu garumā Siguldā, kā
ju bērniem „Bibliotēka – agrāk un
arī tiks sveikti sadarbības partneri
tagad”;
un rīkoti lasīšanas veicināšanas pa- • Bibliotēku nedēļas ietvaros Bērnu
sākumi.
literatūras nodaļa aicina bērnus
Bibliotēku nedēļas pasākumi:
un jauniešus piedalīties lasīšanas
• 23.aprīlī, Starptautiskajā grāmaveicināšanas akcijā „Izveido savu
tu un autortiesību dienā, pirmais
„Grāmatu Top 5!””.
apmeklētājs saņems dāvanu –
simbolu – rozi un grāmatu. ApInformējam lasītājus, ka bibliosveiksim lasītājus nominācijās: tēka šā gada pirmajos trijos mēnečaklākais, jaunākais, gados cienī- šos ir iegādājusies ievērojamu
jamākais un kārtīgākais lasītājs;
skaitu Latvijā izdotu, jaunu grāma• 23.aprīlī plkst.17.00 novadpētnie- tu, kopskaitā 253, tai skaitā 190 –
cības izstādes „Siguldas novada par pašvaldības līdzekļiem. Bibliobibliotēkas vēsturiskā attīstība tēkas lasītāji ir aicināti iepazīties
80 gadu garumā „Toreiz un tagad”” ar jaunieguvumiem bibliotēkā, kopatklāšana Izstāžu telpā;
katalogā sigulda.biblioteka.lv vai arī
• būs apskatāma izstāde „Sigul- interneta vietnē www.sigulda.lv.
das bibliotēkas pirmsākumi 20.gs.
Iveta Hamčanovska

Pateicība Siguldas Ziemas
festivāla organizatoriem
un atbalstītājiem
Festivāla organizatori pateicas visai komandai un sadarbības partneriem, kuri palīdzēja virzīties uz mērķi, kas tika izvirzīts, startējot projektā
„Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” kā oﬁciālajam partnerim. Kā
zināms, Ziemas festivāls ir iekļauts projekta 2014.gada notikumu kalendārā.
Siguldas novada pašvaldība patei- Ekmanim, Aigaram Strausam, Latvijas
cas festivāla programmas veidotājiem: Kamaniņu sporta federācijai, personīgi
Siguldas Sporta skolai, pašvaldības Atim Strengam un Dacei Gods-RomaSporta pārvaldei, Siguldas novada novskai, Latvijas Makšķernieku apvieKultūras centram, Siguldas pagasta nībai, personīgi Edgaram Zvejam, Latkultūras namam, visiem Siguldas no- vijas Olimpiskajai komitejai, personīgi
vada pašdarbniekiem, Mākslu skolai Aijai Ertai, Latvijas Mākslas akadēmi„Baltais Flīģelis”, jauniešu iniciatīvu jas Modes dizaina nodaļai, sporta
centram „Mērķis”, koncertzālei „Bal- biedrībai „A2”, personīgi Jānim Laztais Flīģelis”, Siguldas pašvaldības dānam, olimpiskajam centram „Sigulaģentūrai „Siguldas tūrisma attīstības da”, personīgi Ivaram Ciagunam, sporaģentūra”, pašvaldības Izglītības pār- ta biedrībai „Pantera”, personīgi
valdei, Pašvaldības policijai, mākslas Sandrai Melderei, snovborda sacensīun kultūras telpai „Siguldas Tornis”, bu galvenajam tiesnesim Gerdam Sīpašvaldības Attīstības pārvaldes Īpa- manim, „Raganas roņiem”, slēpošašumu nodaļai, kā arī Kristapam Tur- nas trasei „Kaķīškalns”, „Riga COMM”,
auskim un Didzim Turauskim, Kārlim SIA „Siguldas Minerālūdens”, AS „PaOzolam-Ozoliņam, Rūdolfam Būdam, sažieru vilciens”, Valsts UgunsdzēsīArtim Zvirgzdam, SIA „Res Rent”, „Gā- bas un glābšanas dienestam, veikales nams” vadītājam Jānim Odziņam, lam „Copes nams”, SIA „Polipaks”, SIA
Zemessardzes 19.nodrošinājuma ba- „Maiznīca FLORA”, AS „Rīgas Dzirnavtaljonam, olimpiešiem, kuri vadīja nieks”, AS „Laima”, dāmu klubam
sporta stundas novada skolās – Jurim „Madaras”, biedrībai „Cerību spārni”,
Šicam, Martinam Dukuram, Tomasam Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta
Dukuram, Raimondam Bergmanim. pensionāru apvienībām, viesnīcai „SiPateicība arī Bobsleja un kamaniņu gulda” un personīgi Lienei Dudko, Vetrasei „Sigulda”, personīgi Dainim Du- selīgas vingrošanas klubiņam, Andrim
kuram, Latvijas Bobsleja un skeletona Habermanim un „Koka vardei”.
federācijas viceprezidentam Zintim
Jolanta Borīte
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Limbažos startē jaunākie Siguldas
Sporta skolas vieglatlēti
8.martā olimpiskā centra „Limbaži” sporta hallē norisinājās Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu sacensības vieglatlētikā telpās
„D” grupā 2002.–2003.gadā dzimušiem un „E” vecuma grupā 2004.gadā
dzimušiem un jaunākiem zēniem un meitenēm. Sacensībās piedalījās
vairāk nekā 200 jauno vieglatlētu no Siguldas un citiem novadiem.
„D” grupas zēniem teicami starti: Artūram Šķesteram, kurš visās
disciplīnās sasniedza personīgo rekordu, – dubultuzvara 60 m
(9,0 s) un tāllēkšanā (4,07 m), bet
200 m skrējienā 5.vieta (33,3 s).
Daniels Strods 60 m sprintā uzrādīja rezultātu 9,3 s, ierindojoties
6.vietā (44 dalībnieku konkurencē), Danielam arī divas 4.vietas,
viena sekundes desmitdaļa 200 m
skrējienā (33,2 s) un tikai 2 cm
tāllēkšanā (3,70 m) pietrūka līdz
bronzas medaļām. Valdis Zariņš
tāllēkšanā uzrādīja sesto labāko
rezultātu (3,67 m). Katrās sacensībās progresējot, startē Gustavs
Ābele – 200 m (35,0 s un 10.vieta)
un tāllēkšanā 3,34 m tāls lēciens.
60 m un 200 m skrējienos startēja
arī Oskars Veits, bet Toms Kurilovičs šajās sacensībās sasniedza savu
personīgo rekordu tāllēkšanā.
„D” grupas meiteņu starti: Elizabete Stankeviča augstlēkšanā izcīnīja sudraba medaļu, 5.vietu 200 m
skrējienā un 6.vietu tāllēkšanā
(3,63 m). Annei Grētai Stalidzānei

veiksmīgi starti: 600 m distancē
3.vieta un bronzas medaļa, kā arī
60 m un 200 m sprintā vietas tūliņ
aiz pirmā desmita. 60 m jauns personīgais rekords Elizabetei Ābolai
(9,9 s un 15.vieta 51 dalībnieces
konkurencē). Estere Vīksne un Kristīne Brunere 600 m skrējienā uzrādīja attiecīgi ceturto un piekto ātrāko
rezultātu.
„D” grupas stafetes skrējienā
4x150 m startēja Artūrs Šķesters,
Daniels Strods, Anne Grēta Stalidzāne un Elizabete Stankeviča.
Siguldas Sporta skolas audzēkņi,
parādot savas ātruma spējas, komandas saliedētību un gribasspēku,
spēja izcīnīt 2.vietu un sudraba medaļas Vidzemes spēcīgāko komandu konkurencē!
„E” grupas meitenēm trīs medaļas izcīnīja Dārta Auziņa – 2.vieta
150 m, 3.vieta 400 m un 3.vieta
tāllēkšanā, arī 60 m sprintā daudz
neatpaliekot līdz goda pjedestālam (5.vieta). Ļoti labi starti Martai
Balanasai, kurai, sacenšoties ar
gadu vecākām vieglatlētēm, iz-

devās izcīnīt vietas pirmajā desmitā, visaugstāko – 150 m skrējienā,
kur līdz bronzas godalgai pietrūka
0,5 s. Savās pirmajās sacensībās
labi starti Vanesai Vidiņai 150 m un
400 m skrējienos.
„E” grupas zēniem, sacenšoties ar
2004.gadā dzimušajiem, visaugstvērtīgākos rezultātus uzrādīja Ralfs

Siguldiešiem sešas medaļas

Siguldā 16.martā risinājās Latvijas čempionāta ﬁnāls 100 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā
klasikā un ātrspēlē, kurā startēja 10 zēni un 10 meitenes, kas
ceļazīmi uz ﬁnālu bija izcīnījuši
iepriekš notikušajās Latvijas Skolēnu sporta spēlēs. Starp 10 ﬁnālistiem spēlēja pieci zēni un četras meitenes no Siguldas Sporta
skolas – Vilnis Lembergs, Renards
24.martā ar pirmajām spēlēm Allažu sporta kompleksā sākās Siguldas Helfrehts, Kristians Lelis, Rinalds
novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Turnīram pieteikušās Gustavs Garkalns, Sintija Brigzne,
septiņas siguldiešu un viņu draugu komandas: Siguldas Sporta skola, „Li- Jūlija Poļšina, Justīne Janševska
vonija”, „Koka roka”, „Lizuma koris”, kā arī komandas no Babītes un Rīgas. un Evisa Petrovska. Šajā čempioPēdējās turnīra spēles tiks aizvadītas 27.aprīlī. Turnīru organizē Siguldas nātā tika izcīnītas ceļazīmes uz
Eiropas jauniešu čempionātu 100
novada pašvaldības Sporta pārvalde.
Tiekamies turnīra basketbola laukumā un atbalstām savējos Allažu spor- lauciņu dambretē, kas augusta
sākumā norisināsies Polijā, kā arī
ta centra tribīnēs!
uz pasaules jauniešu čempionātu.
Informācija – Karīna Putniņa, e-pasts karina.putnina@sigulda.lv.
Tās iegūst godalgoto vietu ieguvēji gan klasikā, gan ātrspēlē.
Siguldiešiem starts čempionātā
izdevās veiksmīgs – no divpad-

Siguldas novada atklātais
čempionāts basketbolā

Rozens 60 m, 400 m un tāllēkšanā,
kur attiecīgi 10., 7. un 10.vieta. Jāatzīmē arī Ralfa Inberga un Reiņa
Šmaliņa veiksmīgie starti 150 m
skrējienā. Vēl Siguldas Sporta skolu
šajā grupā pārstāvēja Justs Jēkabsons, Lauris Birze, Miks Hižņikovs
un Jānis Kvedaravičs.
Gunta Blūmiņa

smit medaļām sešas palika Siguldā. Sudraba medaļu gan klasikā,
gan ātrspēlē izcīnīja Vilnis Lembergs, 3.vieta klasikā Renardam
Helfrehtam, bet Arturam Jeguram
3.vieta ātrspēlē. Meiteņu turnīrā
teicams starts izdevās Sintijai
Brigznei, nopietnā konkurencē viņai izdevās izcīnīt bronzas medaļu
gan klasikā, gan ātrspēlē. Jūlijai
Poļšinai 4.vieta klasikā, Kristianam Lelim 5.vieta klasikā, Evisai
Petrovskai 5.vieta ātrspēlē, Justīnei Janševskai 6.vieta ātrspēlē,
Rinaldam Gustavam Garkalnam
6.vieta ātrspēlē.
Balvas medaļniekiem sarūpēja
Siguldas Sporta skola, bet viena
no Latvijas labākajām dambretistēm, bijusī Siguldas Sporta skolas
audzēkne Laura Ratniece visiem
ﬁnālistiem dāvāja pārsteiguma
balvas – grāmatas.
Karīna Putniņa

Noslēdzies Siguldas novada
atklātais čempionāts telpu futbolā Pavasaris un skriešanas
10.martā noslēdzās Siguldas novada atklātais čempionāts telpu futbolā. Turnīrā piedalījās astoņas komandas no Siguldas, Līgatnes un
Rīgas. Pēdējā sacensību diena izvērtās ļoti spraiga un sportiskām intrigām bagāta, jo tikai pēdējās spēlēs tika noteiktas komandas, kuras
izcīnīja godalgotās vietas.

sezona tuvojas!

Šogad turpināsim iepriekšējo gadu aktīvās atpūtas un skriešanas
tradīciju nostiprināšanu. Siguldas novadā notiks vairākas skriešanas
sacensības – skrējienu seriāli „Siguldas apļi” un „Sigulda UP Cup”, kā
arī vērienīgais „Siguldas pusmaratons”.

Turnīra rezultatīvākie vārtu
Lai iegūtu trešo vietu, „Siguldas Būvmeistara 2” komandai guvēji ir Dāvis Mintiks un Elmārs
bija jāuzvar „Līgatnes Zenit” ar Peļņa („Siguldas Būvmeistars
Skrējienu seriāla „Siguldas apļi” 1.kārta notiks jau 18.aprīlī, starts no
astoņu vārtu starpību, tas viņiem 1”), katrs gūstot 21 vārtus. Par plkst.18.00. Tikšanās vieta nemainīgi arī šogad būs Siguldas Svētku laukums. Nāneizdevās, līdz ar to 3.vietu ie- labāko vārtsargu vienbalsīgi tika kamās kārtas notiks katra mēneša otrajā ceturtdienā – 9.maijā, 13.jūnijā, 11.jūlijā,
guva siguldiešu komanda „Dien- atzīts Aigars Ozoliņš („Siguldas 8.augustā, 12.septembrī, 10.oktobrī.
vidparks”. Pēdējā turnīra spēlē Būvmeistars 1”), par turnīra vērSkrējienu seriāls „Sigulda UP Cup” sāksies 1.maijā ar „Serpentīnceļa skrējienu”,
tika izšķirts zelta medaļu likte- tīgāko spēlētāju – Dzintars Jaun- kur tiks noskaidrots arī „Kalnu karaļa” titula īpašnieks, 4.augustā notiks „Skrēnis. Ļoti spraigā, interesantā, ar zems („Siguldas Būvmeistars 1”). jiens Turaidas tornī” – cīņa par „Ātrākā ziņneša” titulu, bet 31.augustā skrējiens
mainīgām sekmēm bagātā spēlē
Visām komandām paldies par „Ātrāk par kamanām un bobu” – kur jau otro gadu tiks izcīnīts tituls „Ātrākais
uzvarēja siguldiešu „Siguldas dalību Siguldas turnīrā un uz tik- renes skrējējs”.
Būvmeistara 1” komanda, 2.vietu šanos nākamgad!
Tradicionālais „Siguldas pusmaratons” notiks 12.oktobrī.
atstājot Rīgas „Darba Rezervēm”.
Karīna Putniņa
Karīna Putniņa

Latvijas apvienotās
badmintona līgas
sezona noslēgusies
Ar piektās kārtas sacensībām
noslēgusies 4.Latvijas Apvienotās Badmintona līgas (LABL)
2012./2013.gada sezona. Kopumā
sacensībās startējuši 180 spēlētāji no Igaunijas, Latvijas, Taizemes,
Vācijas un Zviedrijas. No Latvijas
klubiem visplašāk pārstāvēti bija
klubi no Siguldas un Rīgas.
Divas pirmās vietas piektajā posmā un arī kopvērtējumā izcīnīja
Kārlis Vidass. Viņš bija pārliecinoši
labākais vienspēlēs vīriešiem „Elites”
grupā un kopā ar Gunti Lavrinoviču
dubultspēlēs vīriešiem. Kopvērtējumā dalītajā trešajā vietā vīriešu dubultspēlēs ierindojās mūsu jauniešu
pāris Teodors Kerimovs, Kristaps
Jānis Gulbis un Didzis Gureckis, kura
pastāvīgais pārinieks Aigars Bedrītis
5.kārtā nespēlēja. Jekaterina Romanova sieviešu vienspēlēs „A” grupā
(sievietēm „Elites” grupa netiek izdalīta, bet visas spēcīgākās spēlētājas
sacenšas „A” grupā) palika otrā gan
posmā, gan kopvērtējumā. Sieviešu
dubultspēlēs Jekaterina Romanovai
un Ieva Eglītei sudraba godalgas
posmā un kopvērtējumā. Jāpiemin
divpadsmitgadīgās Liānas Lencevičas 4.vieta kopvērtējumā sieviešu
vienspēlēs „A” grupā. Vēl kopvērtējumā spēcīgākajās grupās vienspēlēs siguldiešiem šādas vietas: Didzis
Gureckis – 6.vieta, Artūrs Akmens –
7.vieta, Kristaps Jānis Gulbis – 8.vieta, Teodors Kerimovs – 9.vieta, Pauls
Gureckis – 10.vieta vīriešiem un
Anita Švalbe – 6.vieta, Amanda Agnese Arnicāne – 10.vieta, Ieva Eglīte –
11.vieta sievietēm. Vīriešu vienspēlēs
„A” grupā kopvērtējumā Toms Nuķis
ceturtajā, Uvis Kronenbergs piektajā,
Jānis Norvelis sestajā, Pēteris Veidemanis astotajā un Pēteris Jonins
desmitajā vietā. Sieviešu vienspēļu
kategorijā „B” grupā gan piektajā
posmā, gan kopvērtējumā otrajā vietā ierindojās Līva Pūka.
LABL organizatori un dalībnieki izsaka pateicību Siguldas novada pašvaldībai par atbalstu sacensību rīkošanā.
Ainārs Gureckis

Lieldienu volejbols
Tikšanās vietu mainīt nedrīkst –
1.aprīlī plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksā notiks
tradicionālās sacensības volejbolā.
Pieteikšanās sacensību dienā līdz
plkst.9.30.

Sniega volejbols
Šogad aizrautīgie volejbola spēlētāji pavasari aicinās ar īpašu
turnīru – Siguldas Sniega volejbola spēlēm, kas notiks 31.martā
plkst.10.00 Siguldas Depo stadionā
Pulkveža Brieža un Rūdolfa Blaumaņa ielas krustojumā.
Pieteikšanās un plašāka informācija pa e-pastu arturs.akmens@inbox.lv
vai pa tālruni 28305236. Dalība turnīrā – bez maksas.
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ID KARŠU PIEDĀVĀJUMS
Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju
identiﬁkācijas karšu īpašniekiem*

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI

„Janex–būve”

Skaisto dārzu darbnīca
10% atlaide, pasūtot tortes un kliņģerus
Dārza lietas
Autonoma
„ETS” vienu
5% atlaide preču iegādei. AKCIJA: no 1. līdz 14.aprīlim
iegādājies
UD serviss
iepakojumu „Golden Grey Master” cementējošo kaķu
smilšu (7 kg) un otru

Kafejnīca „Mr.Biskvīts”
Veikals „Mājas mīlulis”

iepakojumu saņem bez maksas!
KULTŪRAS PASĀKUMI
Īpaša cena „Ella Bache” mitrinošajai sejas procedūrai
– Ls 10;flīģelis” koncertzālē
“Alternatīvais
īpaša cena „Guinot” attīrošajai sejas procedūrai „Hydraclean”
Ls 14;
“Baltais Flīģelis”–25.maijā
30% atlaide matu griešanai ar karstajām šķērēm „Izlaidums brīnumskapī” Siguldas
pilsdrupu estrādē 27. maijā
SIA „Mārcis”
5% atlaide dārza un meža tehnikas iegādei
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu
estrādē
2.jūnijā
Veikals „Purpurlāde”
10% atlaide outlet apģērbu iegādei; 5% atlaide Latvijā
radītu
preču iegādei
Brīvdabas
koncertprogramma
„Villa Alberta”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem; 15% atlaide
ajūrvēdas
sejas un
„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas
ķermeņa masāžai; 10% atlaide aktivitātēm „Welness
Camp”
veselības
pilsdrupu
estrādē
9. jūnijāun
mundruma nometnes ietvaros; 10% atlaide pirts un
džakuzi atpūtas
zonas
Kamermūzikas
maratons
ar
Gidonu Krēmeru un Kremerata
īrei; 10% atlaide dalībai muzikālajos vakaros
Baltica solistiem koncertzālē
Rehabilitācijas centrs „Krimulda” 5% atlaide uzņēmuma veikala – kafejnīcas „Milly”“Baltais
preču Flīģelis”
(izņemot
tabakas
un
7.jūlijā
plkst.19.00
alkohola izstrādājumus) iegādei; 10% atlaide rehabilitācijas
pakalpojumiem
XX Siguldas Opermūzikas
svētki––
Uvertīra
(Liene
Circene)
Siguldas
ārstnieciskai vingrošanai grupās, rehabilitācijas maksas programmām,
Jaunās pils terasē 3.augustā
nūjošanas inventāra nomai, dūņu procedūrām
plkst.19.00

Skaistumkopšanas salons
„Kolonna”

KULTŪRA

Siguldas novada Kultūras centrs
Koncertzāle „Baltais Flīģelis”

Latvijas riteņbraucēju Vienības
brauciens
Biedrība „A2”
Siguldas tenisa korti
Velo noma „Tridens”
Sporta klubs „Panatta Fitness”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

„Elvi”

PĀRVIETOŠANĀS

10 autobusu maršruti Siguldas
novadā
Gaisa trošu vagoniņš

VESELĪBA

„Elvi”
„Positcomes”
„Zapping Milano”
„Copes nams”
„Pūks” presi, cigaretes,
kartes,
“Veloriba”
“Datoru doktorāts”
Grāmatu veikals
„Jānis Roze”

AKTĪVĀ ATPŪTA

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

SIA „Malus”
10%
atlaide
2% atlaide
pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu
kartes,
presi, ārsta-homeopāta konsultācijām;10% atlaide funkcionālajai
cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces) diagnostikai;10% atlaide uztura, veselības konsultācijām; līdz 10%
„Lora”pensionāriem;10%
atlaide
kinoteātra
biļešu iegādei
atlaide
masāžai;
20%Kino
atlaide
10%
atlaide
sejas kopšanas
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Elvi”ārstniecisko
boulings
20% iegādei
atlaide celiņa nomai
produktu
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces procedūrām; 5% atlaide
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
I.Baltiņas zobārstniecības
Bezmaksas mutes dobuma proﬁlaktiskā apskate un 10% atlaide
5% atlaide rotaļlietu iegādei
privātprakse
zobārstniecības pakalpojumiem
bērniem 10% atlaide maltītēm restorānā
Restorāns „Aparjods”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
„Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
Atlaides
SIAdažādām
„Kaķītis”preču grupām un servisa pakalpojumiem
10% atlaide publiskāsKrodziņš
pirts apmeklējumam
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
5% atlaide pirkumiem
„Redzes centrs”
15% atlaide briļļu ietvaru
iegādei,
kā arī bezmaksas
redzes
pārbaude,
Krodziņš
„Kaķītis”
10% atlaide
pirkumiem
krodziņā
pasūtot optiskās brilles
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro un beķerejā
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
parkā „Rāmkalni”
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
Bistro „Zaļumnieku
10% atlaide maltītēm bistro
piestātne”
20% atlaide
braucieniem ar salons
elektromobīļiem
Tūre” solārija apmeklējumam;
Skaistumkopšanas
„Ēra” „Siguldas
10% atlaide
10% atlaide
manikīra pakalpojumiem;
Ekspressrestorāni
10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un ar
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
10% atlaide matu veidošanai;
„Ņamma” 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
5% atlaide dāvanu kartes
iegādei
Restorāns
viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
„Segevold”
Skaistumkopšanas
salons „Elfrisa”
atlaide kosmētikas
produktu iegādei 10% atlaide restorāna pakalpojumiem
50% atlaide
pieaugušajiem braucienam
ar krēslu5%
pacēlāju
Restorāns „Kropotkins”
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
Skaistumkopšanas
10% atlaide visiem skaistumkopšanas
pakalpojumiem
Bārs „Ritters”
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
biļetes
iegādei piedzīvojumusaloni
parkā „Tarzāns”

IZKLAIDE

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

SKAISTUMKOPŠANA

ēra” ar bobsleja kamanām
10%„Skaistuma
atlaide braucieniem

AUTO APKOPE

Skaistumkopšanas salons
30% atlaide solārija pakalpojumiem
Neste Oil
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
„Kolonna”
un Rīgā
„Īle un Herbst”
10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
Atpūtas parks „Rāmkalni”
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienāsAtpūtas
– brauciens
vienā virzienā 10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
parks „Reiņa trase”
Ls 0,50
trasei, skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe
„Meistars”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols,
„Balex ekspresis”
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegād
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas Tūre”
Kino „Lora”
10% atlaide kinoteātra
biļešuKrain
iegādei
strītbols)
Demetra
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
Makara tūrisma birojs
20% atlaide laivu nomai
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei
„Elvi” boulings
20% atlaide celiņa nomai
LGK atrakcijas
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
atlaide brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
maksas
Laivuīre.lv
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
„Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
Restorāns „Aparjods”
10% atlaide maltītēmViesnīca
restorānā
Atpūtas parks
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas biļetes
„Reiņa trase”
Krodziņš
„Raibais
suns”
10%
atlaide
maltītēm
iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
Hotel
Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
beķereja”
15%„Gustava
atlaide īpašuma
un mantas apdrošināšanai;10% atlaide pirkumiem beķerejā
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
Viesnīca „Sigulda”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
Krodziņš
„Kaķītis”
10%
atlaide
pirkumiem
krodziņā
“Latroze”
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Swedbank
Jaunajiem
Swedbank
klientiem:
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā - jaunā
klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro
Krodziņš
un bistro atpūtas
parkā mobilā
10% banka);
atlaide gardumiem
krodziņā un bistro 50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
norēķinu
karte, internetbanka,
telefonbanka,
Yamaha mūzikas skola
- OPEN
jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
„Rāmkalni”
** piedāvājums var mainīties
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
Esošajiem
Swedbank
klientiem
Bistro „Zaļumnieku piestātne”
10% atlaide maltītēmParbistro
sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
(cenrādī
Ls 5);**
Ekspresrestorāni
„Ņamma”
10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
20% atlaide laivu nomai
Restorāns
viesnīcā „Segevold”
10%OPEN
atlaide restorāna pakalpojumiem
* īpašas
OPEN programmas
atlaides, vērtīgas balvas
konkursu
un loteriju
uzvarētājiem
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20% atlaide
Restorāns
„Kropotkins”
10%
atlaide restorāna pakalpojumiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
iepriekš
nav„Ritters”
bijusi debetkarte
Bārs
10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Janex - būve
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
Evor
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
SIA”Pūce GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
„Neste Oil”
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
Bezmaksas braukšanas biļete

„Impresso”
Makara tūrisma birojs

IZKLAIDE

BŪVMATERIĀLI

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

VIESNĪCAS

DAŽĀDI

Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”
Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

„Swedbank”

VEIKALI

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu
akcijas preces un nocenotas preces)
10% atlaide sporta preču iegādei
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
PĀRVIETOŠANĀS
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un
motorus
LGK
atrakcijas
5% atlaide rotaļlietu iegādei
„Impresso”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
Makara tūrisma birojs
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
AKTĪVĀ ATPŪTA
5% atlaide pirkumiem
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
10% atlaide stādu tirdziņā
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Sporta veikals „Sport 2000”
„Positcomes”
„Zapping Milano”
„Copes nams”
„Pūks”
„Veloriba”
„Datoru doktorāts”
Grāmatu veikals „Jānis Roze”
„Dārza lietas”

Apdrošināšanas sabiedrība
„BTA”

Bezmaksas konsultācija un 10% atlaide pakalpojumiem
2% atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompen
medikamentiem);
atlaide gatavām
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā5%
Siguldā,
Pils ielā brillēm;
3A, un zvanot
20% atlaide briļļu ietvariem;
pa tālr.67285522 vai 29198081
10% atlaide lēcām;
10%„Skaisto
atlaide ieejas
biļetēm
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 – 7.00;
dārzu
darbnīca”
15% atlaide apzaļumošanas pakalpojumiem
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
„Cruiselines
10% atlaide MSC kruīzu iegādei,
kā arī dažādas atlaides
iegādei
Atlaide
Ls 1. BiļetesTravel
cena LsAgency”
2.
„A” aptieka
6% atlaidecitu
visuceļojumu
medikamentu
un citu preču iegādei
rajona slimnīcaun konsultācijām,
10% atlaide ārstnieciskajai
„Latvijas lauku konsultāciju
5% atlaide grāmatvedībasRīgas
pakalpojumiem
7% atlaidevingrošanai
biznesa grupās (arī grūtniecēm
Biļetes
Ls 4, piedāvājums
spēkā līdz 01.06.
uncena
izglītības
centra” Pierīgas
plānu, projekta pieteikumu un kredītpieteikumu māmiņām);
sagatavošanai,
kā
arī
10%
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
konsultāciju birojs
atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām
10% atlaide dūņu procedūrām;
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
10% atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai ba
J.Grizāna veterinārā prakse
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem
10% atlaide dzemdībām;
SIA „Merida Latvija”
15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv
unpaaugstināta
bezmaksas komforta
pirkumupalātās
10% atlaide
10% atlaide ieejas biļetēm
piegāde Siguldā
„Le Fizio”
10 % atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācij
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām indiv
SIA „Reklāmdizains”
15% atlaide t-kreklu izgatavošanai;10% atlaide grupās;
maketēšanas
unvingrošanām;
dizaina vingrošanām māmiņām ar m
grūtnieču
izveides pakalpojumiem;10% atlaide lielformātazīdaiņu
drukasvingrošanai
pakalpojumiem
pēc Bobata metodes
Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.
Viesnīca
„Segevold”
10%
atlaide
atpūtas
kompleksa apmeklējumam
SIA „Clean serviss”
10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
10% atlaide sertificēta uztura speciālista – konsultācijai veselīb
ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistie
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diēta
„Hercoga optika”
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
„Mutes
veselības
Bezmaksas
konsultācija
un 10%
atlaide pakalpojumiem
Atlaide
Ls 3 biļetēm,
kurucentrs”
cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu
skaits
I.Baltiņas
zobārtsniecības
Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlai
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
privātprakse
pakalpojumiem bērniem
„A aptieka”
6% atlaide visu medikamentu un citu preču zobārstniecības
iegādei
SIA „Kaķītis”
10% publiskās pirts apmeklējumam

XX Siguldas Opermūzikas svētki –
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.15.00
10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem.
Ls 1 atlaide
Siguldas Opermūzikas
amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 1 atlaideXXpārtikas
tirgotājiem svētki
– Opera „Traviata” Siguldas
dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos pilsdrupu estrādē 4.augustā
10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem; 5%plkst.21.00
atlaide jebkuru biļešu
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām
Siguldas Opermūzikas
svētki
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais Flīģelis”XXskolēniem,
studentiem,
māmiņām); 10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem; 10% atlaide
– GrandarGalā
koncerts Siguldas ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.
pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem
invaliditāti
dūņu procedūrām; 10% atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē
pilsdrupu estrādē 5.augustā
Skaistumkopšanas
10% atlaide
solārija apmeklējumam;
plkst.17.00
Bezmaksas ieejas biļete
vai baseinā; 10% atlaide
dzemdībām;salons
10% atlaide
paaugstināta
komforta
„Ēra”
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;
palātās
10% atlaide matu veidošanai;
5%
atlaide
kosmētikas
produktu
iegādei;
ﬁzioterapijas
centrs sporta 10%
atlaide visiem pakalpojumiem: ﬁzioterapeitu
konsultācijām;
Biedrība „A2”
50%„LeFizio”
atlaide biedrības
„A2” organizētajos
pasākumos
5% dāvanu kartes iegādei
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām
vingrošanām
individuāli
un iegādei
Siguldas tenisa korti
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
20% atlaide dalībai braucienā
Skaistumkopšanas
salons 5%
atlaide kosmētikas
produktu
vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
Velo noma ”Tridens”
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem grupās; grūtnieču vingrošanām;
„Elfrisa”
zīdaiņu vingrošanai pēc
Bobata metodes
Sporta klubs „Panatta Fitness”
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Skaistumkopšanas
saloni 10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
„Skaistuma ēra”
Sporta veikals „Sport 2000”
10% atlaide sporta preču iegādei
Viesnīca
„Segevold”
10%
atlaide
atpūtas
kompleksa
apmeklējumam
Eliēr
International
14% atlaide organisko dūņu kosmētikas produktu iegādei
10% atlaide kortu nomai; 20% atlaide inventāra nomai
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide golfa spēlei
salons 30%
atlaide solārija pakalpojumiem
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un Skaistumkopšanas
baseina apmeklējumam
pieaugušajiem
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
“Kolonna”

20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10% atlaide golfa spēlei

VEIKALI

DAŽĀDI

Meistara bezmaksas konsultācija
pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba stundas
VESELĪBA
maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles

„Hercoga optika”
15% atlaide pakalpojumiem
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
Mutes veselības centrs
10%„Evor”
atlaide stādu tirdziņā
aptieka
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
SIA „Pūce GP”
7% atlaide grāmatvedībasVidzemes
pakalpojumiem
(diennakts)
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

SPORTS

SPORTS

Laivuīre.lv
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LGK atrakcijas
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AUTO APKOPE

10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO); 15% atlaide
īpašuma un mantas apdrošināšanai; 15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai
apdrošināšanai; 15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Jaunā klienta komplekts:
Bez maksas
Algas multivalūtu konts;
„Swedbank” debetkarte:
- izsniegšana 0,00 LVL,
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta sākot ar otro mēnesi),
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa pastu,
bet 1,00 LVL, ja saņemiet atjaunoto karti ﬁliālē;
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana;
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana;
Mobilās SMS bankas pieslēgšana.
Esošajiem klientiem:
„Swedbank” debetkarte:
- izsniegšana 0,00 LVL (klientiem, kuriem karte nav bijusi),
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta, sākot ar 2. mēnesi),
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa pastu,
bet 1,00 LVL, ja saņemiet atjaunoto karti ﬁliālē;
Valūtas konvertācija – bez maksas.*
Piedāvājums jūsu bērniem – „Swedbank” jauniešu programma OPEN.
Bez maksas – OPEN komplekts:
Norēķinu konts,
Norēķinu karte „Swedbank” OPEN karte** (no 7 līdz 24 gadu vecumam),
Norēķini par pirkumiem Latvijā un ārzemēs – bez maksas,
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana,
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana,
Mobilās SMS bankas pieslēgšana,
Īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un loteriju
uzvarētājiem.
*Tikai Siguldas ﬁliālē, Siguldā, Pils ielā 13
**Nākamā gada maksa „Swedbank” OPEN kartei – 3 LVL

„Īle un Herbst”
Autonoma „ETS”
„UD serviss”

10% atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

„Meistars”
„Balex ekspresis”
„Demetra Krain”

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei; 20% atlaide pensionāriem PVC
logu un durvju iegādei; 10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un
minerālvati
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī
santehnikas iegādei; 5% atlaide skārdnieku darbnīcas pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI

„Vaks Serviss”

VIESNĪCAS

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
„Hotel Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
Restorāns „Kaupo”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

„Yamaha” mūzikas skola

50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
*piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
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Laiks un vieta
1.aprīlī plkst.14.30 Turaidas
muzejrezervātā
1.aprīlī plkst.14.00 Siguldas
pagasta kultūras namā
4.aprīlī plkst.13.00 Mores
pamatskolā un Mores pagasta
Tautas namā
4.aprīlī plkst.16.00–18.00
Turaidas muižas smēdē
4.aprīlī plkst.17.00 Allažu
pagasta Tautas namā
No 4. līdz 5.aprīlim
plkst.11.00–16.00 Siguldas
novada Kultūras centrā
5.aprīlī plkst.11.00–17.00
Siguldas pagasta kultūras
namā
5.aprīlī plkst.19.00–20.30
Siguldas novada Kultūras
centrā
5.aprīlī plkst.16.00 Allažu
pagasta Tautas namā
5.aprīlī plkst.19.00 Allažu
pagasta Tautas namā

KULTŪRA

Pasākums
Lieldienas Turaidas muižā
Starpreģionālais līnijdeju čempionāts „Dejo nost Siguldā!”
Meistarklase „Kas mirdzēja, kas spīdēja...” – saulgriežu
rakstu izšūšana ar tautas daiļamata meistari, TLMS
„Vīgrieze” dalībnieci Ainu Ertu, kā arī sēžamo paklāju jeb
lupatdeķu aušana ar TLMS „Vīgrieze” dalībnieci Silviju
Grapmani
Meistardarbnīca kopā ar Turaidas kalēju Andri Ščeglovu
Jāņu aplīgošanas tradīcijas kopā ar tautas tradīciju
kopas „Budēļi” vadītāju Lienu Viju Teterovsku
TLMS „Sigulda” atvērtā istaba austuvē – amata prasmju
iepazīšana
Meistarklase „Kas mirdzēja, kas spīdēja...” kopā ar TLMS
„Vīgrieze” dalībniecēm Ainu Ertu un Silviju Grapmani
„Augu zintis un pirts zintis” kopā ar zāļu sievu Kaiju
Brisoni un Siguldas folkloras kopu „Senleja”

„Augu izmantošana Jāņos” kopā ar allažnieci, bioloģijas
zinātņu docenti Gaidu Ābeli
Paraugnodarbība etnogrāﬁskās dejas apguvē kopā ar
Allažu danču biedrības, Allažu deju kolektīvu „Ķimelītis”
un „Ķimenīte” vadītāju Aelitu Ziemeli
6.aprīlī plkst.10.00–14.00
Meistarklase „Kas mirdzēja, kas spīdēja...” kopā ar TLMS
Jūdažu Sabiedriskajā centrā „Vīgrieze” dalībniecēm Ainu Ertu un Silviju Grapmani,
kā arī smalku cimdu rakstu adīšana kopā ar tautas
daiļamatu meistari Alīdu Lindi
6.aprīlī plkst.10.00 Turaidas
Turaidas muzejrezervāta Informācijas diena
muzejrezervātā
6.aprīlī plkst.10.00–14.00
Projekta „Tautastērps pašu rokām – tautiskais krekls
Siguldas pagasta kultūras
un aube” praktiskā un teorētiskā nodarbība. Vairāk
namā
informācijas pie Sandras Kančas pa tālr.29179952, e-pasts
sandra.kanca@gmail.com. Dalības maksa – Ls 1
6.aprīlī plkst.13.00 Siguldas
Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu „Kāpēc bērnam
novada bibliotēkā
vajadzīgas robežas?”. 13.saruna – „Bērna vecuma,
brieduma un vides ietekme uz robežu veidošanu”
6.aprīlī plkst.17.00 koncertzālē Jāņa Špaca 50 gadu jubilejas koncerts
„Baltais Flīģelis”
7.aprīlī plkst.11.00 Siguldas
Pierīgas reģiona (Siguldas apriņķa koru) koru skate
1.pamatskolā
13.aprīlī plkst.18.00 Siguldas
Koncerts „Tā zumm...” – dziesmas un dejas pavasarīgās
pagasta kultūras namā
noskaņās. Koncertā piedalās: „Swedbank” vidējās
paaudzes tautas deju kolektīvs no Rīgas, jauktais koris
„Grīva” no Ogres, Ropažu novada jauktais koris „Ropaži”,
Vaidavas kultūras un amatniecības centra jauktais
koris „Vaidava”, kā arī Siguldas pagasta jauktais koris
„Sigulda” (diriģente Līga Vasiļjeva, koncertmeistare Elīna
Gruzniņa). Ieejas maksa – Ls 1
14.aprīlī plkst.11.00 Allažu
Liliputu cirks no Ukrainas. Ieejas maksa – Ls 2
pagasta Tautas namā
18.aprīlī plkst.18.00
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas
koncertzālē „Baltais Flīģelis” audzēkņu pavasara koncerts
19.aprīlī plkst.14.30 Siguldas
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
pagasta kultūras namā
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.
Ieeja – bez maksas
19.aprīlī plkst.19.00 Siguldas Tikšanās ciklā „Piektdienas sarunas pie tējas tases” –
pagasta kultūras namā
sarunas ar Latvijas Mākslas akadēmijas asociēto
profesoru Kasparu Zariņu par projekta „Vīna kalendārs
2013” mākslas darbiem. Ieejas maksa – Ls 1
20.aprīlī plkst.10.00–14.00
Projekta „Tautastērps pašu rokām – tautiskais krekls
un aube” praktiskās un teorētiskās nodarbības. Vairāk
informācijas pie Sandras Kančas pa tālr.29179952,
e-pasts sandra.kanca@gmail.com.
Dalības maksa – Ls 1
20.aprīlī plkst.14.00 Allažu
Allažu amatierteātra „AKA” izrāde „Trīnes grēki” pēc
pagasta Tautas namā
R.Blaumaņa lugas motīviem. Režisore: Izolde Pētersone.
Ieejas maksa: pieaugušajiem Ls 1,50, bērniem un
pensionāriem – Ls 0,50
20.aprīlī plkst.18.00
Sitaminstrumentu virtuozi – „Kremerata Baltica”
koncertzālē „Baltais Flīģelis” orķestra solists Andrejs Puškarevs /vibrafons, marimba/
un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra solists Edgars
Saksons /vibrafons, marimba/
20.aprīlī plkst.19.00 Mores
„Ar zīda pieskārienu...” – Kristīnes Gailītes
pagasta Tautas namā
personālizstādes atklāšanas pasākums. Ieeja – bez
maksas
22., 23., 24.aprīlī plkst.18.00
Radošuma nedēļas laikā notiks Gudrā tērzēšana pie
kafejnīcā „Mr.Biskvīts”
tējas par vides nozīmi meistardarba radīšanā un par
iespējām to pilnveidot, par lokālās kultūras un vēstures
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu
23.aprīlī plkst.17.00 Siguldas Novadpētniecības izstādes „Siguldas novada bibliotēkas
novada bibliotēkā
vēsturiskā attīstība 80 gadu garumā „Toreiz un tagad””
atklāšana
23.aprīlī plkst.18.00 pie
Ūsiņdienas tradīcijas, dziesmas, pavasara rotaļas un
Allažu pagasta pārvaldes
danči, kā arī Ūsiņdienas raksturīgākais ēdiens – pantāgs
24.aprīlī plkst.14.00–18.00
AHHAA centra (Tartu) izstāde un aizaujošs zinātnes
Siguldas novada Kultūras
teātris „Pārsteidzošā ﬁzika” un „Ķīmija – lieliska un
centrā
šausmīga!?”. Ieeja – bez maksas
25.aprīlī plkst.11.00 Siguldas Radošuma nedēļas forums „Izaicinājums. Solis tālāk”
Jaunās pils zālē
25.aprīlī plkst.15.00–19.00
Radošā tēlniecības darbnīca „Dziesmu svētku ceļš”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
25.aprīlī plkst.19.00 Jūdažu
Sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”. Veiksmes
Sabiedriskajā centrā
formulas dilemma „Skaitļi un zvaigznes” – tikšanās ar
astroloģi un numeroloģi Irinu Lūkinu.
Ieejas maksa – Ls 0,50
26.aprīlī plkst.17.00 Siguldas Siguldas novada talantu konkursa „Sev un saviem
pagasta kultūras namā
draugiem” 2.pusﬁnāls. Ieeja – bez maksas
26.aprīlī plkst.18.00 Siguldas Siguldas novada mākslinieku darbu izstādes atklāšanas
novada Kultūras centrā
pasākums
26.aprīlī plkst.19.00 Siguldas LNT šova „Dziedošās ģimenes 4” uzvarētāju – Tihovsku
novada Kultūras centrā
ģimenes – koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv.
27.aprīlī plkst.12.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

Latvijas Leļļu teātra izrāde „Joka pēc alfabēts”. Biļešu
iepriekšpārdošana Siguldas novada Kultūras centra kasē

PA S Ā K U M I
27.aprīlī plkst.13.00
Siguldas novada bibliotēkā
27.aprīlī plkst.16.00 Mores
pagasta Tautas namā
28.aprīlī Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
28.aprīlis plkst.15.00,
Allažu ev.lut. baznīcā pēc
dievkalpojuma
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Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu „Kāpēc bērnam
vajadzīgas robežas?”. 14.saruna „Bērniem ir vajadzīgi
vecāki, kuriem ir savas robežas”
Mores pagasta Tautas nama sieviešu vokālā ansambļa
„Ceriņi” 10 gadu jubilejas pasākums „Kad ceriņi zied”.
Ieeja – bez maksas
Starptautiskā Dejas diena – meistarklases, priekšnesumi
Kārļa Kazāka koncerts ciklā „No Ziemassvētkiem līdz
Vasarsvētkiem”. Ieeja – bez maksas

IZSTĀDES

Laiks un vieta
Pasākums
No 1. līdz 20.aprīlim Siguldas Mākslinieka Aivara Vilipsōna izstāde
novada Kultūras centrā
No 2. līdz 13.aprīlim Jūdažu
Grāmatu izstāde „Pavasaris dārzā”
bibliotēkā
No 2. līdz 15.aprīlim Bērnu
Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīta
literatūras nodaļā
bibliotēkas jaunieguvumu izstāde
No 3. līdz 30.aprīlim Bērnu
Lasīšanas veicināšanas akcija „Izveido savu „Grāmatu
literatūras nodaļā
Top 5!””
No 4. līdz 30.aprīlim
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
Siguldas novada bibliotēkā „Sirdsmiers un pārticība”
No 5. līdz 28.aprīlim
Projekta „Vīna kalendārs 2013” mākslas darbu izstāde,
Siguldas pagasta kultūras
kura apskatāma darbadienās no plkst.10.00 līdz 19.00;
namā
sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja –
bez maksas
No 5. līdz 30.aprīlim
Izstāde „Izteikt neizsakāmo” – veltīta novadniecei,
Siguldas novada bibliotēkā
valodniecei, literatūrzinātniecei, kritiķei Rutai
Veidemanei – 75 (1933)
No 15. līdz 30.aprīlim Jūdažu Grāmatu izstāde „Labai veselībai!”
bibliotēkā
No 18.aprīļa līdz 17.maijam
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde „Pavasara
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” svētki”
No 20.aprīļa līdz 3.maijam
Kristīnes Gailītes personālizstāde „Ar zīda
Mores pagasta Tautas namā
pieskārienu...”. Izstāde aplūkojama darbadienās no
plkst.10.00 līdz 16.00. Ieeja – bez maksas
No 22. līdz 28.aprīlim
Bibliotēku nedēļa 2013 „Mantojuma sardzē”.
Siguldas novada bibliotēkā
Plašāka programma apskatāma 5.lpp.
No 22. līdz 30.aprīlim
Izstāde „Siguldas bibliotēkas pirmsākumi 20.gs. 20.–40.
Siguldas novada bibliotēkā
gados: Siguldas bibliotēkas pirmā pārziņa Jāņa Zuzes
darbība”
No 23. līdz 30.aprīlim Siguldas Novadpētniecības izstāde „Siguldas novada bibliotēkas
novada bibliotēkā
vēsturiskā attīstība 80 gadu garumā „Toreiz un tagad””
No 26.aprīļa līdz 23.maijam
Siguldas novada mākslinieku darbu izstāde
Siguldas novada Kultūras centrā

Laiks un vieta
1.aprīlī plkst.11.00 Siguldas
1.pamatskolā
4.aprīlī plkst.9.00 Siguldas
Valsts ģimnāzijas sporta zālē
6.aprīlī plkst.12.00 Allažu
sporta kompleksā
7.aprīlī plkst.12.00 Allažu
sporta kompleksā
14.aprīlī plkst.12.00 Allažu
sporta kompleksā

SPORTS

Sacensības
Siguldas novada sporta spēles, Lieldienu volejbols
Siguldas novadu skolu sacensības „Lielā balva”
Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem. Spēlē: „Siguldas Sporta skola” –„Riga Click”;
„Livonija” – „Lizuma koris”; „Babīte” – „Koka roka”
Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem. Spēlē: „Livonija” – „Babīte”; „Koka roka” –
„Lizuma koris”
Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem. Spēlē: „Lizuma koris” – „SSS”; „Rīga Click” –
„Livonija”; „SSS” – „Koka roka”
Siguldas novada skolu sacensības zāles orientēšanās
sportā
Skrējienu seriāla „Siguldas apļi 2013” 1.kārta

18.aprīlī Siguldas Sporta
skolā
18.aprīlī plkst.18.00 Svētku
laukumā
No 19. līdz 21.aprīlim
„Allažu kauss” basketbolā zēniem
plkst.9.00 Allažu sporta
kompleksā
21.aprīlī plkst.12.00 Siguldas Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā
Sporta skolā
vīriešiem. Spēlē: „Rīga Click” – „Koka roka”; „SSS” –
„Babīte”; „Lizuma koris” – „Rīga Click”
27.aprīlī plkst.12.00 Allažu
Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā
sporta kompleksā
vīriešiem. Spēlē: „Babīte” – „Lizuma koris”; „Livonija” –
„SSS”

Dievkalpojumi Lieldienu laikā

Turaidas ev.lut. baznīca, mācītājs Didzis Seržāns:
28.martā plkst.19.00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums;
29.martā plkst.11.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums;
30.martā plkst.22.30 – Nakts dievkalpojums, aicinājums līdzi ņemt nelielus
gaismas avotus – lukturīšus;
31.martā plkst.11.00 – Lieldienu dievkalpojums.
Siguldas ev.lut. baznīca, mācītājs Andris Grots:
28.martā plkst.18.00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar draudzes
ansambļa piedalīšanos;
29.martā plkst.18.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums;
30.martā plkst.18.00 – Klusās sestdienas dievkalpojums;
31.martā plkst.8.00 – Lieldienu dievkalpojums
ar draudzes ansambļa piedalīšanos;
1.aprīlī plkst.11.00 – Otro Lieldienu dievkalpojums, kura laikā uzstāsies
soprāns Solveiga Raja. Pēc dievkalpojuma saviesīgais brīdis.
Krimuldas ev.lut. baznīca, mācītājs Austris Juris Rāviņš:
28.martā plkst.19.00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
ar svētā vakarēdiena iestādīšanu;
29.martā plkst.12.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums ar svēto vakarēdienu;
30.martā plkst.22.45 – Lieldienu nakts vigīlija, dievkalpojums ar svēto vakarēdienu; kristības un iesvētības, jauno draudzes locekļu uzņemšana;
31.martā plkst.12.00 – Pirmās Lieldienas, svētku dievkalpojums
ar svēto vakarēdienu.

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
marta apaļo jubileju
gaviļniekus:
95 gadi

Lūcija Zelma Jagure



90 gadi

Eiženija Labrence

85 gadi

Juzefa Smone
Rita Irēna Laurinoviča



80 gadi

Gunta Puriņa
Skaidrīte Bērziņa
Ivans Zavolžskis
Ona Ozola
Erna Bērziņa
Leons Mēnesis
Talija Žulpa
Kārlis Rullis
Zinaida Lenceviča
Klāra Šostaka
Rita Graudone
Feliks Jenerts
Ingrīda Rožeka
Juzefa Kurjakova
Broņislava Tetere
Kleta Dubovska
Leokadija Babre
Emīlija Zimareva
Sigurds Krastiņš







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā februārī
Reģistrētas 28 bērnu piedzimšanas – 13 meitenes un
15 zēni.
Bērniem doti vārdi: Alise,
Maija, Estere, Madara, Kēta,
Elza, Emīlija, Māra, Beāte,
Elza Kate, Kristīne Estere,
Lote, Agnese, Ernests, Raimonds, Raivo, Rainers, Ronalds, divi Gustavi, Tomass,
Kristofers, divi Martini, Emīls,
Atis, Gabriels, Marats.



Reģistrētas 2 laulības.
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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 25.aprīlī.

