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Par Siguldas novada Kultūras
pārvaldes vadītāju
apstiprināta Iveta Ārgale

Novadnieki gatavojas Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem

Siguldas novada
Veselības diena –
18.aprīlī

Dievkalpojumi
Siguldas Romas katoļu baznīcā
2.aprīlī plkst.19.00 Kunga Pēdējo Vakari
ņu piemiņas dievkalpojums;
3.aprīlī plkst.14.00 un 15.00 Krusta ceļš
un Kunga Ciešanu un Nāves liturģija;
4.aprīlī plkst.21.00 Kunga Augšāmcelša
nās svētku Vigilijas dievkalpojums;
5.aprīlī plkst.9.00 un 12.00 Kunga Aug
šāmcelšanās svētku Svētā Mise.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu
pasākumi Siguldas
novadā

Foto: Alberts Linarts
izdarībām. Piedalīsies Allažu pagasta Tau
tas nama pašdarbības kolektīvi.

5.aprīlī plkst.15.00 Jūdažu Sabiedriskā
centra pagalmā notiks Lieldienu pasākums
„Raibu raibās Lieldienas”, kurā kopā ar Rī
5.aprīlī no plkst.9.00 Siguldas novada gas Latviešu biedrības Folkloras komisijas
iedzīvotāji un viesi tiek aicināti atpūsties, „Sprīdīša skolu” varēs dziedāt, dejot un iet
iepirkties un piedalīties pavasara tirdzi rotaļās. Būs olu krāsošana, olu ripināšana
ņā un Lielās dienas svinēšanā „Visa zeme un radošās darbnīcas.
pumpuros!”, kas līdz plkst.15.00 norisinā
6.aprīlī plkst.14.00 „Namiņā” notiks Liel
sies Siguldas Svētku laukumā.
Amatnieki, zemnieki un mājražotāji ir laip dienu pasākums senioriem ar aktiera Jura
ni aicināti pieteikties dalībai tirdziņā līdz Strengas un ansambļu „Melodija” un „Salt
2.aprīlim, zvanot uz Siguldas novada Kul avots” piedalīšanos.
tūras centra kasi – tālrunis 66117114.
Nāc iepirkties, nāc atpūsties, nāc Lieldienās 6.aprīlī plkst.14.30 Turaidas muzejre
šūpoties!
zervātā notiks Lieldienu svētki. Latviešu
gadskārtu godi – pavasara svētki, saules
5.aprīlī plkst.13.00 pie Allažu pagas daudzināšana, šūpoļu vēršanas rituāls, olu
ta pārvaldes notiks Lieldienu pasākums krāsošana ar dabas materiāliem, Lieldie
„Sveiciens saulei!” – pasākuma apmeklētāji nu senās spēles – olu ripināšana, skrieša
kopā ar Ufo sveiks sauli un svinēs pavasari nās, mainīšanās un ripas sišana. Lieldienu
ar dančiem, rotaļām, šūpošanos, olu kau dziesmas, rotaļas un danči kopā ar folkloras
jām, tradicionālām un ne tik tradicionālām kopu „Senleja”. Ieejas maksa 0,71–2,85 eiro.
Plašāka informācija par Lieldienu pasākumiem vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
2.aprīlī plkst.18.00 Zaļās ceturtdienas
dievkalpojums;
3.aprīlī plkst.18.00 Lielās piektdienas
dievkalpojums;
5.aprīlī plkst.8.00 Lieldienu dievkalpo
jums, kurā uzstāsies soprāns Vizma Zvaig
zne un sieviešu koris „Teiksma”;
6.aprīlī plkst.11.00 svētku dievkalpojums,
kurā uzstāsies draudzes ansamblis.
Turaidas evaņģēliski luteriskajā draudzē
2.aprīlī plkst.19.00 Zaļās ceturtdienas
dievkalpojums;
3.aprīlī plkst.11.00 Lielās piektdienas
dievkalpojums;
4.aprīlī plkst.22.30 Klusās sestdienas va
kara dievkalpojums un Lieldienu rīta iezva
nīšana. Aicinām līdzi ņemt lukturīšus vai
citu gaismeklīti;
5.aprīlī plkst.11.00 Lieldienu dievkalpo
jums.
Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
3.aprīlī plkst.16.00 Lielās piektdienas
dievkalpojums;
5.aprīlī plkst.10.00 svētku dievkalpojums.
Krimuldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
2.aprīlī plkst.19.00 Zaļās ceturtdienas
dievkalpojums ar Svētā Vakarēdiena iestā
dīšanu;
3.aprīlī plkst.12.00 Lielās piektdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu;
4.aprīlī plkst.22.45 Lieldienu nakts Vigi
lija. Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu;
5.aprīlī plkst.12.00 Pirmās Lieldienas.
Svētku dievkalpojums ar Svēto Vakar
ēdienu.

Pašvaldība
aicina sakopt
savus īpašumus
Spodrības mēnesis Siguldas novadā katru gadu tiek izsludināts
no 15.aprīļa līdz 15.maijam, tomēr
pavasarīgo laikapstākļu dēļ pašvaldība jau šobrīd aicina iedzīvotājus un uzņēmējus sakopt savas
privātās teritorijas, īpašu uzmanību pievēršot stādījumiem un dekoratīvajiem objektiem ielas malā,
jo tie apgrūtina ielu ikdienas kopšanu un tehnikas pārvietošanos.
Atgādinām, ka sadzīves un būvniecības
elementus (puķu kastes, akmeņi, stabi
ņi, malka u.c.) un apstādījumus drīkst
izvietot tikai savā teritorijā. Nav atļau
ta stādījumu, dekoratīvo koku, krūmu,
dzīvžogu stādīšana ielu malās.
Siguldas novada saistošie noteikumi
„Siguldas novada teritorijas un tajā eso
šo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas
un aizsardzības noteikumi” paredz, ka
sausās lapas, zarus un citus organis
kos atkritumus drīkst dedzināt nelielos

Šogad Lielā talka notiks
25.aprīlī. Talcinieki aicināti 
līdz 20.aprīlim pieteikt
talkošanas vietas un saņemt
atkritumu maisus. Tuvojoties
talkai, pašvaldības interneta
vietnē tiks izziņotas pieteiktās
talkošanas vietas, lai talkas
aktivitātēs varētu iesaistīties
visi novadnieki.
daudzumos pavasarī no 15.aprīļa līdz
15.maijam un rudenī no 15.septembra
līdz 15.oktobrim, ievērojot ugunsdrošī
bas noteikumus. Pašvaldības policija
atgādina, ka Siguldas novada teritorijā,
tāpat kā visā Latvijā, ir aizliegta kūlas
dedzināšana.

Turpinājums 3.lpp.
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Aktualitātes

Marta Domes sēdē pieņemtie lēmumi
11.martā Siguldas novada Domes
sēdē tika izskatīti 22 jautājumi.
• Pieņemti Siguldas novada Domes saisto
šie noteikumi „Par reklāmu, izkārtņu un
citu informatīvo materiālu izvietošanas un
izmantošanas kārtību Siguldas novadā”,
apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums,
veikti grozījumi lēmumā „Par Siguldas
novada Domes Juridiskās pārvaldes no
likuma apstiprināšanu”, veikti grozījumi
Siguldas novada Domes Darba kārtības
noteikumos, kā arī nolikumā „Par atlīdzī
bu Siguldas novada pašvaldībā” un apstip
rināta Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstī
bas stratēģija 2013.–2038.gadam.
• Veiktas izmaiņas Avārijas ēku (būvju)
apsekošanas un Dzīvokļu komisijas sa
stāvā.
• Nolemts iestāties biedrībā „Reģionālo
attīstības centru apvienība” kā vienam
no dibinātājiem, kuru pārstāvēs Sigul
das novada Domes priekšsēdētājs, savu
kārt par Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrības pārstāvi no Siguldas novada
pašvaldības iecelta Īpašumu, būvniecī
bas un investīciju pārvaldes Investīciju
nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja
Inese Jēgere.
• Vienam nekustamajam īpašumam at
savinātas domājamās daļas, kā arī no

lemts atsavināt pašvaldībai piederošā
dzīvokļa īpašumu.
• Dome atteikusies no pirmpirkuma tie
sībām uz kapitāla daļām SIA „Rīgas Ap
riņķa Avīze”.
• Atzīta par nenotikušu pašvaldībai pie
derošās kustamās mantas izsole.
• Izbeigtas zemes lietošanas tiesības
vienai personai, kā arī veikti grozījumi
zemes nomas līgumā ar Siguldas pilsē
tas SIA „Jumis”. Nolemts pagarināt no
mas līgumu ar SIA „EGO projekts” par
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24,
Rīgā, iznomāšanu.
• Nolemts slēgt vienošanos ar 25 fizis
kām personām par zemes gabala nodo
šanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domā
jamai daļai.
• Par pašvaldības iestādes „Siguldas
novada Kultūras pārvalde” vadītāju
apstiprināta Iveta Ārgale. Apstiprināts
iestādes nolikums, kā arī izveidota jau
na štata vieta – vadītāja vietnieks.
• Apstiprināta finanšu plūsma Siguldas
Sporta kompleksa projektēšanai un
būvniecībai Ata Kronvalda ielā 7, Si
guldā.
Dokumenti un paplašināts Domes sēdes
protokols, kā arī Domes sēžu tiešraižu
video arhīvs pieejams pašvaldības inter
neta vietnē www.sigulda.lv.

Notiek grantētā seguma ielu
ārkārtas remontdarbi
tas remontdarbi – tika uzbērta papildu
grants kārta, to izlīdzinot. Saskaņā ar
2014.gadā veikto ielu un ceļu auditu,
kurā tika konstatēti kritiskākie ielu un
ceļu posmi Siguldas novadā, grants segu
ma ielu posmi tika remontēti Helmaņa,
Papardes, Lauku un Nākotnes ielā. Pat
laban notiek ceļu ārkārtas greiderēšana
Ņemot vērā neplānoti agro pavasara 100 kilometru garumā.
iestāšanos, pašvaldība spējusi atrast Marta beigās noslēgsies Siguldas nova
papildu finanšu līdzekļus, lai sakār- da pašvaldības izsludinātais iepirkums
totu kritiskākos ielu un ceļu posmus ielu un ceļu uzturēšanai vasaras sezonā.
Noslēgt līgumu ar iepirkumu procedūras
Siguldas novadā.
uzvarētāju un uzsākt ceļu uzturēšanu va
Marta sākumā tika veikti asfaltseguma saras sezonā plānots aprīļa otrajā nedēļā.
remontdarbi ar aukstā asfalta ieklāša Ceļu uzturēšanā Siguldas novadā ietilpst
nas tehnoloģiju, savukārt marta beigās ielu un ceļu greiderēšana, remontdarbu
atsevišķos Siguldas pilsētas maģistrālo veikšana, kā arī apstrāde ar pretputes lī
grants seguma ielu posmos notika ārkār dzekli.

Par Siguldas novada Kultūras
pārvaldes vadītāju apstiprināta
Iveta Ārgale
Martā Siguldas novada Domes sēdē
par Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāju apstiprināta Iveta
Ārgale.

Martā Gaujas nacionālo parku
popularizē Vācijā un Krievijā

Ar dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs „ITB 2015” Vācijā un „MITT 2015”
Krievijā turpinās 2015.gada tūrisma
izstāžu sezona, kuras laikā ar zīmolu
„Enter Gauja” tiek popularizēts vienots
tūrisma piedāvājums Gaujas nacionālajā parkā (Gaujas NP).
Starptautiskā tūrisma izstāde „ITB 2015”
no 4. līdz 8.martam notika Vācijas galvas
pilsētā Berlīnē. Šī izstāde ir pasaulē lielākā
ceļojumu izstāde – gadatirgus. Šogad tā pul
cēja vairāk nekā 10 tūkstošus dalībnieku no
186 pasaules valstīm. Apmeklētāju skaits
sasniedza 175 tūkstošus, no kuriem 115
tūkstoši bija nozares profesionāļi. Apmeklē
tāju skaita ziņā ceļotāji no Vācijas Gaujas
NP teritorijā ierindojas pirmajā trijniekā,
tāpēc dalība starptautiskajās tūrisma iz
stādēs Vācijā ir nozīmīga, lai popularizētu

leģendām apvīto Gaujas senleju, daudzvei
dīgās dabas tūrisma iespējas, kultūras un
vēstures mantojumu visā parka teritorijā.
Savukārt no 18. līdz 23.martam Krievijā,
Maskavā, notika starptautiskā tūrisma iz
stāde „MITT 2015” (Moscow International
Travel & Tourism Exhibition). Ceļotāji no
Krievijas apmeklētāju skaita ziņā Gaujas
NP teritorijā ieņem dalītu 1.–2.vietu, tā
pēc dalība starptautiskajās tūrisma izstā
dēs Krievijā ir nozīmīga, lai apmeklētājus
iepazīstinātu ar daudzveidīgajām tūrisma
iespējām visā parka teritorijā.
Jau iepriekš ziņots, ka Gaujas NP teritorijā
esošās pašvaldības kopš 2012.gada īsteno
stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma
galamērķa veicināšanai. 2015.gadā kopīgi
tiek plānota dalība 11 starptautiskās tū
risma izstādēs. Šajos mērķa tirgos Gaujas
NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts
ar zīmolu „Enter Gauja”, kas radīts Gaujas
NP tūrisma klastera ietvaros un tika pre
zentēts 2013.gadā. Piedalīšanās tūrisma
izstādēs un gadatirgos tiek organizēta sa
darbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu.

Siguldas novada Kultūras pārvaldes
vadītājas Ivetas Ārgales moto ir Konfūcija savulaik teiktie vārdi: „Izvēlies
darīt to, kas patīk, un tev visu mūžu
nebūs jāstrādā!”
Foto no Siguldas novada
pašvaldības arhīva
I.Ārgale ieguvusi augstāko izglītību uz
ņēmējdarbības organizācijā un vadībā
Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskolā, kā
arī papildinājusi zināšanas par izglītī
bas projektu vadību, kultūras menedž
mentu, sabiedriskajām attiecībām un
mārketingu. „Pēdējos gadus esmu vadī
jusi dažādus kultūras projektus Rīgā –
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas mu
zejā un Rīgas domes Kultūras pārvaldē.

Siguldu par savu darbavietu izvēlējos, jo
tā aizrauj – Sigulda gan kā pilsēta, gan
kā novads ir pazīstama gandrīz katram
Latvijas iedzīvotājam, ne velti to sauca,
sauc un sauks par Latvijas mazo Šveici.
Mans redzējums par Siguldas novada
kultūras dzīves bagātināšanu noteikti
neaprobežojas tikai ar dažām idejām. Uz
skatu, ka, pilnveidojot jau esošos projek
tus un radot jaunus, mēs spēsim ieinte
resēt, iepriecināt, iesaistīt un baudīt, ko
piedāvā Sigulda!”

Pilnveidojot jau esošos
projektus un radot jaunus, mēs
spēsim ieinteresēt, iepriecināt,
iesaistīt un baudīt, ko piedāvā
Sigulda!
Iveta Ārgale pieredzi guvusi un aizvien
sevi realizē LR Izglītības un zinātnes mi
nistrijas Valsts izglītības satura centra
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku nodaļā kā starpnozaru projek
ta koordinatore, aktīvi iesaistoties svētku
organizēšanā.
No 2013.gada sākuma strādājusi Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta de
partamenta Kultūras pārvaldē par pro
jektu vadītāju. Pirms tam bijusi galvenā
mākslinieciskā vadītāja Kultūras iestāžu
apvienības koncertorganizācijā „Ave Sol”,
Izglītības un informācijas nodaļas vadītā
ja Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas mu
zejā, kultūras projektu vadītāja Rīgas paš
valdības aģentūrā „Mežaparks” un citviet.

ATTĪSTĪBA
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Siguldā taps pazemes atkritumu
šķirošanas konteineru punkti
Piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un investējot vairāk nekā
70 000 eiro, SIA „Eco Baltia grupa”
pārvaldībā esošais vides apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pilsētas SIA „Jumis” astoņās publiski
pieejamās vietās šogad izbūvēs pazemes atkritumu dalītās vākšanas
konteineru punktus.
Katrā punktā būs pieejami divi
pazemes
šķirošanas
konteineri – viens vieglajam iepakojumam
(plastmasa, papīrs, kartons) un
viens stiklam.

Pazemes šķirošanas konteineru būvniecī
bas darbi tiks sākti aprīļa beigās, un plā
nots, ka konteinerus siguldieši varēs sākt
lietot jau jūnijā. Konteineru būvdarbu lai
kā netiks traucēta satiksme vai radītas ci
tas neērtības iedzīvotājiem.
16 pazemes atkritumu šķirošanas konteine
ri, kuru tilpums ir trīs kubikmetri, Siguldā
tiks izvietoti: Raiņa ielā 3B, Pils ielā 14A,
Puķu ielā 4, Pils ielā 16, Leona Paegles
ielā 21, Pils ielā 10, Lazdu ielā 2 (Peltes)
un pie kafejnīcas „Bucefāls”.
Pazemes konteineri izgatavoti no augstas
izturības plastmasas, kas ir 100% mitruma

un trieciena izturīga. Tie ir speciāli pare
dzēti iegremdēšanai zemē, izmantojot būv
niecības tehnoloģiju, kas nodrošina kontei
neru tiešu korpusa enkurojumu speciāli
ierīkotā drenējošas grunts slānī. Pazemes
konteinera sastāvdaļās ietilpst konteinera
karkass, vāks un atkritumu maiss. Iztuk
šošanas maiss ir izgatavots no augstas kva
litātes polipropilēna auduma materiāla un
paredzēts vairākkārtējai lietošanai šķirotu
atkritumu vākšanai. Konteineri tiks tukšo
ti ar manipulatora palīdzību.
Projekta „Sadzīves atkritumu dalītās savāk
šanas punktu (pazemes konteineru) izvei
de Siguldas novadā” (Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/
APIA/CFLA/015) kopējās izmaksas ir
70 964,01 eiro, no kuriem Kohēzijas fonda
līdzfinansējums ir 28 754,82 eiro.

Informācija par pieteikšanos platību maksājumiem
Šogad Lauku atbalsta dienests (LAD)
pieņems vienotos iesniegumus no
20.aprīļa līdz 22.maijam (pieteikšanās
uz tiešo maksājumu pasākumiem un
Lauku attīstības platībmaksājumiem).
Novēlota pieteikšanās iespējama līdz
15.jūnijam ar atbalsta samazinājumu 1%
par katru kavēto dienu. LAD reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu,
pielikumu, lauksaimniecībā izmantoja
mās zemes karti/-es iespējams iesniegt
personīgi, sūtīt pa pastu, iesniegt, izman
tojot LAD elektroniskās pieteikšanās sis
tēmu. Savukārt lauksaimniekam, kura
rīcībā ir 10 vai vairāk hektāru aramze

mes, tajā skaitā aramzeme, kas netiek
pieteikta tiešajiem maksājumiem, vieno
tais iesniegums jāiesniedz LAD elektro
niskajā pieteikšanās sistēmā.
Aicinām LAD klientus, kuri vēlas, lai
tiktu atvestas/aizvestas lauku bloku
kartes, nepieciešamās dokumentu veid
lapas un informatīvie materiāli no LAD
Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes Ogrē, līdz 5.maijam infor
mēt un pilnvarot Siguldas novada lau
ku attīstības speciālisti Inetu Eriksoni
(tālrunis 26341991, 67800955, e-pasts
ineta.eriksone@sigulda.lv) saņemt un/
vai iesniegt nepieciešamos dokumen
tus LAD. Sīkāka informācija pieejama

Pašvaldība aicina sakopt savus īpašumus
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Siguldas novada galvenā dārzkopības spe
ciāliste Dita Laure aicina iedzīvotājus un
uzņēmumu vai iestāžu vadītājus apsekot
bīstamos kokus savos īpašumos. Par koka
bīstamību parasti liecina tas, ka uz stum
bra vai zariem ir pamanāmas piepes vai
sēnes, stumbrā ir redzams plīsums vai ir
daudz lielu un nokaltušu zaru. Kokam ne
vajadzētu būt paceltai sakņu sistēmai vai
novērojamām sasvēršanās pazīmēm. Nepie
ciešamības gadījumā, rūpējoties par savu un
līdzcilvēku drošību, bīstamie koki jānozāģē,
pirms tam saņemot atļauju Siguldas novada
pašvaldības Īpašumu nodaļā. Bīstamo koku
zāģēšanas atļauja ir bez maksas.
Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus infor
mēt pašvaldību par publiskām teritorijām,
kuras nepieciešams sakopt. Informāciju var
nodot Pakalpojumu centra klientu apkalpo
šanas speciālistiem klātienē vai zvanot uz
tālruni 80000388.
Šogad Latvijas Lielā talka notiks 25.aprīlī,
un tās laikā iedzīvotāji tiek aicināti iesais

tīties publisko teritoriju sakopšanas talkās.
Talcinieki tiek aicināti līdz 20.aprīlim pie
teikt talkošanas vietas un saņemt atkri
tumu maisus. Izsniegto atkritumu maisu
savākšanu no reģistrētajām talkas vietām
nodrošinās aktivitātes organizatori. Iedzī
votājiem, piesakot vietu, kur dosies talkot,
lūdzam norādīt atbildīgo personu, lai spe
ciālisti var vienoties par atkritumu maisu
izsniegšanas un savākšanas noteikumiem.
Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot
uz tālruni 67800952 vai sūtot pieteikumu uz
e-pastu dita.laure@sigulda.lv.
Tuvojoties talkai, pašvaldības interneta
vietnē tiks izziņotas pieteiktās talkošanas
vietas, lai talkas aktivitātēs varētu iesaistī
ties visi novadnieki.
Atgādinām, ka pērn Lielās talkas laikā Si
guldas novadā tika savākti aptuveni 90 ku
bikmetri atkritumu.

Papildu informācija

Atgādinām, ka, sakopjot dārzu, piemājas
teritoriju vai tuvējo apkārtni, zaļos atkri
tumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu

www.lad.gov.lv vai pie Siguldas novada
lauku attīstības speciālistes.
Informatīvās dienas par platību
maksājumiem 2015.gadā, kurās arī
lauku attīstības speciāliste palīdzēs
aizpildīt vienoto maksājumu pieteikumus:
• 29.aprīlī no plkst.10.00 līdz 17.00
Allažu pagasta pārvaldes telpās Bir
zes ielā 4;
• 30.aprīlī, 7.maijā no plkst.9.00 līdz
13.00 Mores pagasta pārvaldes telpās
Siguldas ielā 11;
• 5.maijā no plkst.10.00 līdz 17.00 Jū
dažu Sabiedriskajā centrā.

urnās. Nelielam daudzumam zaļo atkri
tumu SIA „Jumis” piedāvā iegādāties zaļo,
marķēto 120 litru maisu (cena ar izveša
nu – 1 eiro). Maisus var iegādāties SIA „Ju
mis” klientu apkalpošanas centrā Siguldā,
R.Blaumaņa ielā 10, katru darba dienu no
plkst.8.30 līdz 17.00.
Lai veicinātu stikla un plastmasas iepako
jumu šķirošanu, aicinām izmantot kādu no
bezmaksas šķiroto atkritumu savākšanas
punktiem Siguldas novadā.
Atkritumu šķirošanu iespējams veikt arī
SIA „Jumis” atkritumu šķirošanas laukumā
Siguldas pagasta „Zemdegās”, kur otrdienās
no plkst.14.00 līdz 16.00 un sestdienās no
plkst.10.00 līdz 14.00 bez maksas var no
dot kartonu, papīru, PET pudeles, tetra
pakas, polietilēnu, pudeļu stiklu, logu
stiklu, metālu, baterijas, akumulatorus,
luminiscentās spuldzes un nolietotās elek
tropreces.
Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumu
izvešanu no daudzdzīvokļu mājām iespējams
veikt ar ēku apsaimniekotāja starpniecību.
Precīzas talkošanas vietas Siguldas novadā
tiks publicētas nākamajā „Siguldas Novada
Ziņas” izdevumā, kas iznāks 24.aprīlī.

Paziņojums par
Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
2013.–2038.gadam
apstiprināšanu
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu „Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.–2038.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.8, 4§.)
Siguldas novada Dome uzsāka Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam
izstrādi. Tās 1.redakcijas publiskā
apspriešana notika no 2014.gada
22.decembra līdz 2015.gada
21.janvārim.
Ar 2015.gada 11.marta Siguldas
novada Domes lēmumu „Par Sigul
das novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.–2038.gadam ap
stiprināšanu” (protokols Nr.4, 12§.)
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstī
bas stratēģija 2013.–2038.gadam ir
apstiprināta.
Stratēģija ir vadlīnijas Siguldas no
vada Attīstības programmas, noza
ru attīstības plānošanas dokumentu,
teritoriju plānojuma un lokālplāno
jumu izstrādei.
Stratēģija ir orientēta uz pozitīvām
pārmaiņām attiecībā uz to, kā attīs
tās novads, kāda ir tā loma valstī un
reģionā, kā efektīvi izmantot pilsē
tas un apkārtējo lauku teritoriju re
sursus novada konkurētspējai.
Ar Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2013.–2038.gadam var iepazīties:
• Siguldas novada pašvaldības Pakal
pojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā,
Siguldas novadā;
• Siguldas pagasta administrācijā
Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā;
• Siguldas novada pašvaldībā Pils
ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā;
• Mores pagasta administrācijā
Siguldas ielā 11, Mores pagastā,
Siguldas novadā;
• Allažu pagasta administrācijā Bir
zes ielā 4, Allažu pagastā, Siguldas
novadā;
• Siguldas novada pašvaldības inter
neta vietnē www.sigulda.lv;
• Rīgas plānošanas reģiona interneta
vietnē www.rpr.lv.
Inga Zālīte
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Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Sudrab ņa); Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīva
skaņa” (vadītāji Elmārs Rudzītis un Arnis „Purenīte” 9.klašu grupa (Dzintra Fogele);
Šmitiņš) skatē ieguva teicamus rezultātus – Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva
I pakāpes diplomus.
„Vizbulīte” 7.–9.klašu grupa (Indra Ozoliņa).
Pēdējo nedēļu laikā Siguldas novada Kultū Siguldas Novada svētku laikā – 31.maijā –
ras centrā Siguldas un Garkalnes novada iz Siguldas pilsdrupu estrādē visi dejotāji prie
glītības iestāžu 28 kolektīvi piedalījās lielajā cēs siguldiešus un novada viesus ar svētku
skatē. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja ieskaņas koncertu.
novada tautas deju kolektīvu virsvadītā Svētkiem gatavojas arī Siguldas 1.pamat
jas Indras Ozoliņas ieguldīto darbu, kā arī skolas 5.–9.klašu koris un zēnu koris (Evi
visu izglītības iestāžu administrācijas un ja Rozena), Siguldas Valsts ģimnāzijas
pašvaldības atbalstu, rūpējoties par tērpu jauktais koris (Jānis Rožkalns). Aizvadīti
iegādi. No 28 kolektīviem 27 ir ieguvuši I pa jau trīs kopmēģinājumi, izmēģinot svētku
kāpi vai laureāta pakāpi. Salīdzinājumā ar repertuāru. Skates pirmā kārta 27.martā
citiem gadiem šogad ir ļoti daudz kolektīvu, notiks Ķekavā, bet otrā kārta – 12.maijā
Dejotāji Siguldas novada Kultūras centrā notiekošajā skatē dejoja ar vislielāko
kas ieguva visaugstāko novērtējumu – lau Siguldas 1.pamatskolas zālē, žūrijā piedalo
aizrautību, kas vainagojās ar izciliem rezultātiem!
Foto: Zanda Puče reāta pakāpi: Siguldas pilsētas vidusskolas ties svētku virsdiriģentiem.
deju kolektīva „Vizbulīte” 2.klašu grupa (va Audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās
dītāja Indra Ozoliņa); Garkalnes Mākslu un mākslas izstādes–skates „Rakstu darbi”
vispārizglītojošās vidusskolas deju kolektīva veikums būs aplūkojams Siguldas pagasta
„Saules bērni” 1.–2.klašu grupa (Monta Van Kultūras namā no 30.marta līdz 17.aprīlim,
dere); Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīva savukārt svētkiem gatavotās tērpu kolekci
„Purenīte” 4.klašu grupa (Dzintra Fogele); jas žūrijas komisija novērtēs 30.martā Si
Siguldas pilsētas vidusskolas deju kolektī guldas novada Jaunrades centrā. Labākie
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un tam, lai nodrošinātu transporta pakalpo va „Vizbulīte” 4.klašu grupa (Indra Ozoliņa); darbi piedalīsies otrās kārtas skatē Jūrma
lā, bet vislabākie – Rīgā, Dzelzceļa muzeja
deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jumus. Izglītības pārvaldes darbinieki jau
No 28 Siguldas novada
izstāžu zālē, svētku laikā.
jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas vairākkārt tikušies ar skolu vadību, kas
kolektīviem 27 ir ieguvuši
nodrošinās mazajiem siguldiešiem mītnes
notiek reizi piecos gados.
I pakāpi vai laureāta pakāpi.
Pirms pieciem gadiem svētkos piedalī- vietas – Rīgas 9.vakara maiņu vidusskolā
Piedalies konkursā!
Salīdzinājumā ar citiem
jās 451 Siguldas novada skolēns, šogad Stāmerienas ielā 8 un Rīgas 21.vidusskolā
Svētku gājienā visi novadi ir aicināti veidot
gadiem šogad ir ļoti daudz
stāstījumu par savu novadu, izmantojot tā
svētkiem gatavojas 707 skolēni, un tos, Tomsona ielā 35. Par siguldiešu drošību rū
kolektīvu, kas ieguva visaugstāko sākuma burtu. Mēģinām? Sigulda svētkos
kuri skatēs un konkursos izcīnīs iespē- pēsies SIA „Profart Security”, un sadarbībā
novērtējumu – laureāta pakāpi.
sirsnīgi sveicina smaidīgos, sportiskos,
ju doties uz Rīgu, uzzināsim tikai maija ar tās darbiniekiem izstrādāti iekšējās kār
starojošos, stipros, spēcīgos, satrauktos,
beigās. Kopumā XI Latvijas Skolu jau- tības noteikumi.
natnes dziesmu un deju svētkos, kuri Šogad svētkos piedalīsies arī mazie novada Siguldas pilsētas vidusskolas deju kolektīva spēlējošos un stilīgos! Slavējam, samīļošovasar notiks no 6. līdz 12.jūlijam Rīgā, dejotāji – pirmsskolas izglītības iestādes „Vizbulīte” 3.klašu (M) grupa (Indra Ozoli jam un suminām savējos un svešos! Skupiedalīsies aptuveni 37 000 bērnu un jau- „Ābelīte” mazie dejotāji – deju kolektīvs ņa); Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” deju binām skolas strādāt saulaini un skaisti!
„Ābelīte” (vadītāja Olita Gailīte) un Allažu studija „Sidrabiņš” (Lilita Jansone); Sigul Vēl ir laiks strādāt pie teksta, tādēļ ai
niešu no visas Latvijas.
folkloras kopa „Tiptaiņi” (vadītāja Liena Te das Valsts ģimnāzijas deju kolektīva „Viz cinām jūs savus priekšlikumus sūtīt uz
Lai nodrošinātu Siguldas novada skolēnu terovska). Lai gan galīgais lēmums par da bulīte” 10.–12.klašu grupa (Indra Ozoliņa); e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv.
pilnvērtīgu dalību svētkos, pašvaldība šā lībniekiem pašvaldībām tiks paziņots tikai Siguldas pilsētas vidusskolas deju kolektīva Labāko tekstu autorus gaida pārsteiguma
gada budžetā ir ieplānojusi vairāk nekā 20.maijā, skates rezultāti liecina par to, ka „Vizbulīte” 6.klašu grupa (Indra Ozoliņa); balvas!
56 000 eiro, no kuriem vislielākās izmak siguldieši svētkos piedalīsies kuplā skaitā. Siguldas pilsētas vidusskolas deju kolektī
sas – vairāk nekā 33 000 eiro – plānotas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas va „Vizbulīte” 5.klašu grupa (Indra Ozoli Sandra Ķirule

Novadnieki gatavojas Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem

Aicina iesaistīties
iniciatīvā
„Dosim Morei!”
Siguldas novadā izveidots jauns projekts „Give
More” („Dosim Morei!”), kas apvienos spēkus,
lai palīdzētu Mores pamatskolai, kurā mācās
90 bērni no Siguldas novada. Trešā daļa audzēkņu ir ar speciālām vajadzībām, astoņi no
viņiem ir ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem – autismu, Dauna sindromu, kustību
traucējumiem.
Mores pamatskolai nav speciālās skolas statusa, tā
dēļ ir grūtības iegūt papildu finansējumu no valsts.
Lai nodrošinātu Mores pamatskolas skolēnus ar
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un veiktu tel
pu kosmētisko remontu, nepieciešami 15 000 eiro.

Projekta ietvaros tā koordinatori aicina atbalstīt
iniciatīvu „Give More” jeb „Dosim Morei!”.
Mores pamatskolas uzlabošanai nepieciešams:
• galdniecības kabinets (28 kvadrātmetri) –
būvmateriāli kosmētiskajam remontam, aprīko
jums, iekārtojums;
• skolas aktu zāle (80 kvadrātmetri) – būvmateriāli
kosmētiskajam remontam un iekārtojums (tāfele,
plaukti, krēsli, galdi, žalūzijas, ekrāns, projektors,
apskaņošanas sistēma un citi);
• bezvadu tīkla iekārtošana skolā, datori ar prog
rammatūru, printeris, interaktīvā tāfele;
• darba materiāli skolēniem – skrūvgrieži, vīles,
kalti, urbjmašīnas, slīpmašīnas, rokas ēveles, mul
tifunkcionālās rotācijas darba instruments (drēme
lis) ar dažādiem uzgaļiem komplektācijā un citi.
Plašāka informācija pie projekta koordinatora Toma
Seisuma (tālrunis 26431391) vai būvdarbu koor
dinatora Alekseja Čiževska (tālrunis 26186882),
interneta vietnē www.givemore.lv vai e-pastā
info@givemore.lv.

Izsludināts projektu
konkurss bērnu un jauniešu
vasaras nometnēm
Siguldas novada pašvaldība izsludinājusi 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 ieplānoti 7114 eiro.
Saskaņā ar nolikumu katrs projekts var pretendēt ne vairāk kā uz
1000 eiro, plānojot vismaz 25% līdzfinansējumu no kopējās projekta
summas. Projekta mērķauditorija ir Siguldas novada skolu skolēni
un novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem.
Konkursa projektu pieteikumi līdz 1.aprīlim jānosūta uz e-pastu
sandra.kirule@sigulda.lv. Nolikums un pieteikuma veidlapa pieeja
ma Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sa
daļā „Izglītība”.
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Siguldā viesosies izrāde „Padegs un Padegs”
7.aprīlī plkst.19.00 izrāde par gleznotāju un grafiķi kārli Padegu
(1911–1940) „Padegs un Padegs”
aktiera un režisora Vara Piņķa režijā viesosies Siguldas koncertzālē
„Baltais ﬂīģelis”.
Izrādes scenāriju, iedvesmojoties no
Jāņa Kalnača grāmatas „Rīgas dendijs

un autsaiders. Kārlis Padegs” un izman
tojot izvilkumus no 20.gadsimta 20. un
30.gadu preses, rakstījis dramaturgs Ivo
Briedis. Lomās jaunie aktieri Mārtiņš
Upenieks un Inga Tropa.
Latvijas mākslinieku vidū ir daudz per
sonību, par kurām ir vērts veidot stās
tus un uzvedumus, tāpēc nodibinājums
„Mūzikas un mākslas atbalsta fonds”

turpina izrāžu un stāstu ciklu par spilg
tām personībām kultūrā un mākslā, īs
tenojot izrādi par 20.gadsimta sākuma
mākslinieku un slaveno Rīgas dendiju
Kārli Padegu.
Pēc izrādes – saruna ar mākslas zināt
nieku, K.Padega dzīves un daiļrades pēt
nieku, vairāku monogrāfiju autoru Jāni
Kalnaču. Biļetes cena no 8 līdz 10 eiro.

Pūtēju ansambļa „Sigulda” 15 gadu jubilejas koncerts
Svētdien, 19.aprīlī, plkst.15.00 Siguldas pagasta kultūras namā notiks
pūtēju ansambļa „Sigulda” (diriģents
Jānis Raslavs) 15 gadu jubilejas koncerts.
Pūtēju ansambļa „Sigulda” sastāvā dar
bojas 15 mūziķi, kolektīva kodols ir po

pulārā orķestra „Satezele” bijušie mūziķi.
Viņi visi kopā ar savu muzicēšanu rada
labu garastāvokli ikvienam klausītājam.
Koncertprogrammai izvēlētos ārzemju
un latviešu autoru skaņdarbus ansam
blim – metāla pūšamajiem instrumen
tiem un divām pikolo ﬂautām – Jānis
Raslavs pārveido un aranžē pats. Kon

certā ar savām balsīm klausītājus prie
cēs arī Kristīne Gailāne, Baiba Jansone,
Raimonds Eizenšmits, Edijs Everss un
Juris Lankovskis. Koncerta vadītājs –
Raimonds Eizenšmits.
Ieejas maksa – 1 eiro.
Terēzija Leimane

Siguldas novada
Cālis 2015
Siguldas novada kultūras centrs
aicina bērnus līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) piedalīties mazo
vokālistu konkursā „Siguldas novada Cālis 2015”.
Repertuārā jāiekļauj viena dziesma
pēc brīvas izvēles, kura atbilst dziedā
tāja vecumam un balss spējām. Dalības maksa – 5 eiro.
Konkurss
norisināsies
11.aprīlī
plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras
centrā. Ieejas maksa pieaugušajiem –
2,50 eiro,
ID kartes īpašniekiem un
bērniem no trīs līdz 18 gadu vecumam –
2 eiro.
Dalībniekiem pieteikuma anketa ar no
rādi „Cālis 2015” jāsūta līdz 7.aprīlim uz
epastu dace.plesa@sigulda.lv.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Izstādes „Vēsturiskie Šveices
ziemas kūrortu plakāti” atklāšana
Svētdien, 29.martā, plkst.17.00 tiks atklāta izstāde „Vēsturiskie Šveices ziemas kūrortu
plakāti”. Pirms 150 gadiem pirmie ziemas sezonas tūristi atklāja Šveices vienreizējās kalnu
ainavas. 1865.gadā vācu ārsts Aleksandrs Špenglers atveda uz Davosu pirmos ziemas tūris
tus. Viss sākās ar derībām 1864.gadā, kurās Johanness Badruts, viesnīcas īpašnieks Sankt
moricā, saviem angļu vasaras viesiem apsolīja, ka viņi arī ziemā varēs sēdēt ārā vienā krek
lā ar uzlocītām piedurknēm. Ja ne, tad viņš apsola atmaksāt viesiem ceļojuma izdevumus.
Izstāde būs apskatāma līdz 19.aprīlim „Baltā Flīģeļa” Izstāžu telpā.

Bērnu vokālo ansambļu festivāls
12.aprīlī plkst.12.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” pirmo reizi notiks pirmsskolas
vecuma bērnu vokālo ansambļu festivāls „Mēs dziedam Siguldai!”. Festivāla īpašie
viesi būs bērnu vokālais ansamblis „Knīpas un Knauķi”.

Vispasaules stīgu diena

Īpašs notikums – Vispasaules stīgu diena – gaidāms 15.aprīlī plkst.19.00, kad Stīgu
instrumentu metodiskās komisijas rīkotajā informatīvi izglītojošajā prezentācijā kopā ar
klausītājiem tiks atklāts stīgu instrumentu aizraujošais skanējums gan solo, gan ansam
blī, gan arī orķestrī. Šoreiz uzsvars tiks likts uz dažādu mākslas un mūzikas žanru sintēzi,
improvizāciju un izteiksmes brīvību, neaizmirstot arī akadēmiskos pamatus un tradīcijas.

Latvijas mākslas skolas satiekas Siguldā
Katru gadu notiek Latvijas izglītības iestāžu mākslas un dizaina jomas programmu
audzēkņu valsts konkurss, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar
izglītības iestādēm un nozares nevalstiskajām organizācijām. Konkursa 1.kārta ir iz
glītības iestādes līmenis, 2.kārta – valsts līmenis. Konkursa noslēguma pasākums
notiek kādā no Latvijas labākajām mākslas skolām. Šogad tā ir Sigulda, kur 24. un
25.aprīlī „Baltajā Flīģelī” pulcēsies gandrīz visu Latvijas mākslas skolu vadītāji un
pedagogi, tiks apbalvoti konkursa laureāti, būs apskatāma konkursa dalībnieku la
bāko darbu izstāde, notiks seminārs pedagogiem un tiks eksponēti izglītības iestāžu
metodiskie darbi.

Imanta Ziedoņa darbu uzveduma
„Ceļš” pirmizrāde
Mākslu skolas Teātra nodaļā pirmizrā stāsta tā režisore Ārija LiepiņaStūrniece:
dei tuvojas Imanta Ziedoņa darbu uzve „Mēs dodamies ceļā un aicinām līdzi katru
dums „Ceļš”, kas tiks izrādīts 11.aprīlī skatītāju, lai paši sevī, viens otrā un visap
plkst.16.00 „Baltajā Flīģelī”. Teātra no kārt skatītos vērīgāk, redzīgāk, jutīgāk. Ti
daļas audzēkņi ar šo izrādi 18.aprīlī pieda kai tā ceram radīt katrs savu mazo pasau
līsies VIII Latvijas Bērnu un jauniešu te li – bagātu un sarežģītu, sajust lietu ritmu
ātru festivālā, bet 7.maijā uzstāsies Rīgas un atrast sevi pašu šais ritmos, satikt savu
Latviešu biedrībā. Par jauniestudējumu kuplo egli Dominanti...”

Starptautiskās Dejas dienas meistarklase

Starptautiskā Dejas diena
Siguldā jau piekto gadu
pēc kārtas pulcēs esošos un
topošos dejotājus, lai reizē
ar pavasara iestāšanos un
dabas mošanos svinētu
kustību un deju. Šogad
26.aprīlī no plkst.12.00
visi dejotgribētāji tiek
aicināti uz koncertzāli
„Baltais ﬂīģelis”, lai visas
dienas garumā piedalītos
meistarklasēs un skatī
tos dažādu deju grupu
priekšnesumus.
Sīkāka
informācija par pasākumu
un pieteikšanās pie pasnie Pērn Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” bija iespēja iedzējas Gunas Mangusas – pazīties ar dažādu deju stiliem un žanriem
tālrunis 22021015, epasts
Foto: Alberts Linarts
guna.mangusa@gmail.com.
Ieeja visos Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pasākumos aprīlī ir bez maksas
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Siguldas novadam 18 medaļas un 1.vieta
Latvijas III Ziemas Olimpiādē
Ar svinīgu apbalvošanas un noslēguma ceremoniju 8.martā Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā tika noslēgta Latvijas III Ziemas Olimpiāde, kurā ar teicamiem rezultātiem startēja Siguldas novada sportisti, izcīnot 18 medaļas un komandu vērtējumā pēc izcīnīto medaļu skaita Siguldas novadu ierindojot 1.vietā.
Siguldas novada sportisti izcīnīja sešas
zelta, astoņas sudraba un četras bronzas
medaļas:
Zelta medaļas:
Evelīna Gasūna –
kalnu slēpošana (milzu slaloms);
Andris un Juris Šici –
kamaniņu sports (divnieku ekipāža);
Elīza Tīruma – kamaniņu sports;
Riks Kristens Rozītis – kamaniņu sports;
Signe Valdusa –
snovbords (paralēlais slaloms);
Andris Ablaževičs –
snovbords (paralēlais slaloms).
Sudraba medaļas:
Roberts Briška –
kalnu slēpošana (milzu slaloms);
Elīna Sabīne Nežborte –
kalnu slēpošana (slaloms);
Daniels Fogelis –
kalnu slēpošana (slaloms);
Ulla Zirne – kamaniņu sports;
Artūrs Dārznieks – kamaniņu sports;
Linda Zvaigzne – snovbords (paralēlais

slaloms un slope style);
Kaspars Rums – snovbords (slope style).
Bronzas medaļas:
Elīna Sabīne Nežborte –
kalnu slēpošana (milzu slaloms);
Kaspars Daugulis –
kalnu slēpošana (milzu slaloms);
Žaks Gedra – kalnu slēpošana (slaloms);
Artūrs Vasarājs – snovbords (slope style).
Kopumā startam Latvijas III Ziemas Olim
piādē bija pieteikušies 556 ziemas sporta
veidu pārstāvji no 39 Latvijas novadiem
un pilsētām. Siguldas novada komanda 49
sportistu sastāvā tika pārstāvēta kalnu slē
pošanas, snovborda, distanču slēpošanas
un kamaniņu sporta sacensībās.
Jāatzīmē, ka marta vidū norisinājās V Zie
mas festivāls Siguldā, kurā kā viena no
disciplīnām bija sacensības nobraucienā ar
vučko pa Bobsleja un kamaniņu trasi „Si
gulda”. Arī šajā disciplīnā priekšsēdētāja
Uģa Mitrevica vadītā Siguldas novada Do
mes piecinieka ekipāža izcīnīja 1.vietu.

Jaunākie vieglatlēti pārved mājās medaļas
13.marts ļoti veiksmīgs izvērtās jaunākajiem Siguldas Sporta skolas vieglatlētiem – viņi no Limbažiem mājās
pārveda 20 medaļas, kas izcīnītas individuālajās disciplīnās.
E vecuma grupā (2006.–2007.gadā dzi
mušie) trīs zelta medaļas saņēma Jānis
Stūrītis, kurš augstlēkšanā pārvarēja
1,05 metru augstumā novietoto latiņu un
arī 150 un 400 metru skrējienā neatstāja
nekādas izredzes tuvākajiem sekotājiem.
Savas pirmās vieglatlētikas sacensības aiz
vadīja Nauris Kļaviņš, sacenšoties ar gadu
vecākiem konkurentiem 400 metru distan
cē, kur ieguva sudraba medaļu, bet 60 met
ros – augsto 6.vietu.
E grupas meitenēm Sofija Puciello 60 met
ru skrējienā izcīnīja bronzas godalgu. Tāl
lēkšanā divi centimetri (3,04 m un 3,02 m)
šķīra uzvarētājas, kur zelts mūsu Jasmī
nei Strodei, bet sudrabs Keitai Zeltiņai.
150 metru skrējiens deva mūsu meitenēm
mainītas vietas – uzvaras laurus plūca Kei
ta, bet 2.vieta Jasmīnei. 400 metru distan

cē viss goda pjedestāls Siguldas meitenēm:
1.vieta Keitai Zeltiņai, 2.vieta Jasmīnei
Strodei, 3.vieta Nikolai Bundei, arī 4.vieta
ir mūsu Adelei Balanasai.
Stafetes skrējienā 4x150 metri 1.vietu iegu
va komanda, kurā startēja Nauris Kļaviņš,
Jānis Stūrītis, Jasmīne Strode un Keita
Zeltiņa.
D grupas meitenēm (2004.–2005.g.dz.) di
vas medaļas – Dārtai Auziņai 2.vieta tāl
lēkšanā un Martai Balanasai sudraba me
daļa 600 metru skrējienā.
D grupas zēniem stabili sniegumi – Edu
ards Ločs 600 metru skrējienā izcīnīja
3.vietu, bet divas bronzas medaļas Matī
sam Filippovam (augstlēkšanā un 60 metru
barjerskrējienā). Savai kolekcijai sudrabu
un bronzu pievienoja Jānis Kravalis – 2.vie
tu 60 metru, 3.vietu 200 metru sprintā. Re
nāram Jumiķim tāllēkšanā 3,37 metri un
bronzas godalga, bet cīņā līdz pēdējam met
ram 60 metru finālā sāpīgā 4.vieta.
4x150 metru stafetē Renāram Jumiķim, Jā
nim Kravalim, Martai Klinsonei un Dārtai
Auziņai 2.vieta.

Ričardam Griezītim sudrabs

Latvijas ziemas čempionātā šķēpa mešanā siguldietis Ričards Griezītis izcīnīja
2.vietu junioru vērtējumā, bet pieaugušo konkurencē bija trešais. Ričards uzrādīja
jaunu personīgo rezultātu 59,57 metri, metot 800 gramu šķēpu.

Veiksmīgi starti 100
lauciņu dambretē

das Sporta skolu pārstāvēja Keita
Eglīte, Adriana Girgensone, Evelīna
Elza Cillinberga, Sofija Puciello un
Roberts Žanis Bete.
7.martā Latvijas dambretes centru Vislabāk no siguldiešiem veicās Kei
jaunie spēlētāji piedalījās Latvi- tai Eglītei. Lai gan klasikas turnīrā
jas 68. Skolēnu sporta spēlēs 100 viņai salīdzinoši zemā 6.vieta, toties
lauciņu dambretē, kas vienlaikus ātrspēlē izdevās izcīnīt 2.vietu.
bija arī Latvijas čempionāta pus- U13 finālā, kas reizē ar U16 un U19
fināls U10, U13, U16 un U19 vecu- fināliem risinājās Rīgā no 19. līdz
ma grupās. Siguldas Sporta skolu 22.martam, Līva Oliņa izcīnīja 2.vie
pārstāvēja 25 Dambretes nodaļas tu klasikas turnīrā, bet ātrspēlē viņai
piektais rezultāts. U16 finālā ļoti labu
audzēkņi.
sniegumu parādīja Mārtiņš Zemlītis,
Pamatuzdevums šajās sacensībās bija kurš kļuva par valsts čempionu gan
iekļūt labāko desmitniekā, kas garan klasikas, gan ātrspēles turnīros. Sa
tē tiesības startēt Latvijas čempionā vukārt Kristaps Bruners šajā vecuma
ta finālā attiecīgajā vecuma grupā, grupā piektais klasikā un otrais ātr
kur jau tiek sadalītas ceļazīmes uz spēlē. U19 finālā Edgars Straumanis
Eiropas un jauniešu čempionātiem kļuva par valsts čempionu ātrspēles
100 lauciņu dambretē. Ar šo uzdevu turnīrā, bet klasikas turnīrā viņam
mu veiksmīgi tika galā 12 Siguldas 3.vieta.
Visi Latvijas čempionāta godalgo
Sporta skolas audzēkņi.
14.martā Latvijas čempionāta finālā to vietu ieguvēji gan klasikas, gan
100 lauciņu dambretē U10 vecuma ātrspēles turnīros izcīnījuši tiesības
grupā piedalījās desmit Latvijas la pārstāvēt valsti Eiropas un pasaules
bākie zēni un desmit meitenes pēc jaunatnes čempionātos 100 lauciņu
pusfināla turnīra rezultātiem. Sigul dambretē.

Ziemas sezonas pēdējie vieglatlētu starti
B un C vecuma grupā
6.martā Limbažos risinājās ziemas sezonas noslēguma sacensības B un C
vecuma grupām, kur kuplā skaitā tika
pārstāvēta arī Siguldas Sporta skola.
Zēniem C grupā (2002.–2003.g.dz.) trīs
zelta godalgas saņēma Artūrs Šķes
ters, būdams nepārspēts tāllēkšanā
(4,57 metri) un 60 metru sprintā, bet
200 metros uzrādot izcilu rezultātu 28,2 s,
kas ir ievērojams sportista personīgā re
korda labojums. Bronzas medaļu tāllēk
šanā izcīnīja Emīls Kravalis (3,99 metri).
Meitenēm C grupā divas uzvaras Es
terei Vīksnei, sezonas noslēgumā sa

3.vieta Latvijas
meistarsacīkstēs
džudo
14.martā notika atklātās Latvijas
Republikas meistarsacīkstes džudo
U14 un U16 vecuma grupās, kurās
no Siguldas novada piedalījās Klāvs
Ķirsons un Kristaps Pēkšens U14 vecuma grupā un Renārs Hans U16 vecuma grupā.
Klāvam Ķirsonam -42 kg grupā šoreiz bija
viena cīņa, kurā pretinieks bija pārāks.

sniedzot divus personīgos rekordus
600 un 200 metru distancē. Pa divām
medaļām arī Elzai Lešinskai – tāl
lēkšanā un 60 metru sprintā 3.vieta.
Kristīne Brunere 600 metru skrējienā
ierindojās 4.vietā.
B vecuma grupas meitenēm (2000.–
2001.g.dz.) Magda Cigle pārliecinoši
uzvarēja 800 metru skrējienā. Zēniem
šajā grupā Reinim Rocēnam uzvara
200 metru skrējienā un sudraba godalga
60 metru sprintā. Jēkabs Niklāvs Ja
novs ar 4,98 metru tālu lēcienu izcīnīja
bronzas medaļu tāllēkšanā un vēl vienu
bronzu 200 metru sprintā.
Viņa pretinieks zaudēja nākamajā aplī, līdz
ar to Klāvam šis turnīrs beidzās. Krista
pam kategorijā +66 kg bija divas cīņas savā
apakšgrupā – pirmajā cīņā Kristaps pie
kāpās sacensību uzvarētājam, taču otrajā
cīņā ar nelielu pārsvaru piekāpās igauņu
sportistam. Labus rezultātus parādīja Re
nārs Hans svara kategorijā -66 kg. Pirmo
apli Renārs izlaida, to noteica izloze. Otra
jā cīņā ar žņaugšanas paņēmienu uzveica
savu pretinieku, savukārt trešajā cīņā Re
nārs tikās ar sacensību uzvarētāju no Lie
pājas, kur cieta zaudējumu. Cīņā par trešo
vietu viņš ar metienu pirmajās 10 sekun
dēs guva uzvaru pār Ulbrokas sportistu un
ieguva augsto trešo vietu.

Materiālus sagatavoja: Ilze Ratniece, Gunta Blūmiņa, Ivo Alksnis

SABieDRĪBA
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Pateicības pasākums nevalstisko
organizāciju biedriem
katru gadu Dienas centrs Siguldas novada nevalstisko organizāciju un klubu vadītājiem un aktīvākajiem biedriem organizē Pateicības pasākumu, kurā
paldies tiek teikts visiem, kuri neatlaidīgi iesaistās
Dienas centra aktivitātēs un ikdienas darbā.
Arī šogad Siguldas pagasta Kultūras namā pateicības
no Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevi
ca saņēma novadnieki, kuri ar savu brīvprātīgo darbu
un entuziasmu bagātinājuši Siguldas novada sabiedris
ko dzīvi.
Pateicības saņēma Alfons Jumiķis, Tatjana Zilvere un
Vija Pavloviča, Juris Čivčs un Māra Dzene, Jānis Brik
manis un jaunais, aktīvais Karavīru biedrības biedrs
Kārlis Švirksts, Ivars Selga un Dzidra Bidere, Skaidrī
te Kakse un Antoņina Bondare, Ivars Jēkabsons un ak
tīvākais šahists Leons Gruzniņš. Lai Siguldas novada
vārds izskanētu Eiropā, paldies jāsaka Siguldas–Štū
res biedrības vadītājai Dzintrai Melderei, Anitai Čivčai,
Aijai Langenfeldei, jo, pateicoties šo dāmu enerģijai, Si

guldas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem vācu draugi
ziedo naudu zupas virtuves organizēšanai.
Paldies jāsaka arī Ģertrūdei Līvmanei, Ainai Asarei,
Mārai Baltkaulai, Gundegai Stuklei, sporta dzīves or
ganizētājiem Inesei Mežakai un Aivim Pīlādzim, dāmu
kluba „Madaras” vadītājai Dzintrai Siliņai, Skaidrītei
Roštokai, Dainai Matulei un visām čaklajām rokdarb
niecēm par adījumiem un tamborējumiem labdarībai,
Litai Zūkerei un Antonijai Sabulei, Vilim Georgam Si
leniekam un Alfonam Lazdānam, Laumai Ņikiforovai
un Spodrai Tutānei, Rutai Kupcei un Intai Kaķītei, Ru
tai Jansonei un Maigai Stūrītei, Veltai Cimmermanei
un Raimondam Pelkausam, Ingai Ķeizarei un Maijai
Ķeizarei, Laimdotai Kirilovai un Gaidai Ābelei, Evai
Viļķinai un Līgai Zālītei, Tatjanai Levinai un Anitai
Zušai, Dzintrai Bumbulei un Birutai Ozolai, Mārītei
Rozentālei un Vijai Grabovskai, Gintai Goldmanei un
Žannai Šulcei.
Ilona Eļēna

Allažniecei Lūcijai
Brazauskaitei 101
gada jubileja
13.martā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs uģis
Mitrevics sveica lūciju Brazauskaiti 101 gada jubilejā,
vēlot veselību un neizsīkstošu enerģiju.
Lūcija Brazauskaite dzimusi Lietuvā un pirmos 16 gadus
tur arī nodzīvojusi, līdz kopā ar ģimeni pārcēlusies dzīvot
uz Latviju, Bauskas pusē. Lielāko dzīves daļu nodzīvoju
si Jelgavas pusē, Aučos, Jāņa Čakstes pils kalpu mājā.
Pirms 12 gadiem Lūcijas kundze atnākusi dzīvot uz Sigul
das novadu, Allažu pagasta Egļupi, pie savas māsasmeitas
Birutas Kurciņas. L.Brazauskaites ģimene var būt lepna,
ka ilgdzīvotāju pulks pieaug, jo viņas vectēvs nodzīvoja
104 gadus ilgu mūžu.
Pavasari gaviļniece bauda, dodoties pastaigās uz tuvējo
meža ielociņu, bet vasarā ķersies klāt nelieliem dārza dar
biem, puķu audzēšanai.
Siguldas novada pašvaldība sirsnīgi sveic Lūciju Brazauskaiti 101. dzimšanas dienā!

Veselības diena
Siguldas novada Kultūras centra
Lielajā zālē (Pils iela 10)
plkst.10.00–16.00

18.aprīlī

Ar iepriekšēju pierakstu.
Pieraksts no 7.aprīļa plkst.10.00 līdz 16.00
pa tālruņiem 28646268 vai 28686809:
• kāju vēnu skrīnings
• pēdu datordiagnostika
• ādas dermaskopija
• kardiologa konsultācija
• neirologa konsultācija
• osteoporozes skrīnings – divi speciālisti
• pulmonologa (plaušu ārsts) konsultācija

Bez pieraksta:

• cukura līmeņa mērījumi
• holesterīna līmeņa mērījumi
• hemoglobīna līmeņa mērījumi
• plaušu pārbaude
• zobu higiēnista konsultācija
• ﬁzioterapeita konsultācija
• audiologopēda konsultācija
• Pacientu ombuda konsultācija

Rīgas Stradiņa universitātes
topošie speciālisti veiks:
• asinsspiediena mērījumus
• veselības un labsajūtas testu
• ķermeņa masas indeksa noteikšanu
• skābekļa līmeņa mērījumus
• testu par miegainību
• testu par stresa līmeni

Siguldas novada Kultūras centra
Mazajā zālē:
• plkst.10.00 jogas nodarbība

Parkā pie Siguldas novada
Kultūras centra:
• plkst.10.00–14.00 „Green Grass” sadarbībā ar „G Fitness” piedāvā TRX piekares sistēmu treniņu. Izmantojot sava ķermeņa
svaru, tiek nostiprināta dziļā muskulatūra, attīstīts līdzsvars
un koordinācija. Ar vai bez sporta tērpa, aicinām ikvienu nākt
un izmēģināt – vienas nodarbības ilgums ir aptuveni 40 minūtes
(iespēja pievienoties jebkurā laikā);
• plkst.13.00 „Momyﬁt” nodarbība jaunajām māmiņām kopā ar
mazuļiem.

Stāvlaukumā pie Siguldas novada
Kultūras centra:
• no plkst.10.00 līdz 14.00 Valsts asinsdonoru centra specializētais autobuss;
• no plkst.10.00 līdz 16.00 mobilais mamogrāfs ar iepriekšēju
pierakstu pa tālruņiem 67142840 vai 27866655.

Siguldas slimnīcā
(Lakstīgalas iela 13)

Ar iepriekšēju pierakstu.
Pieraksts no 7.aprīļa plkst.9.00
līdz 16.00 pa tālruni 67971329:
• okulista konsultācija
• endokrinologa konsultācija
• pēdu aprūpes kabinets

Studijā „Bosedīna”
(Leona Paegles iela 3):
• plkst.9.30 tabata
• plkst.11.30 zumbas nodarbība

Izsakiet viedokli!

Veselības dienas laikā Siguldas novada Kultūras centrā aicinām aizpildīt
atsauksmju anketas, no kurām tiks izlozētas Siguldas slimnīcas piedāvātās
balvas – ﬁzioterapeita konsultācijas un
ģimenes vingrošana baseinā.

Pasākumi
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Kultūra
07.04.

11.04.

11.04.

Izstādes

plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Teātra izrāde „Padegs un Padegs”. Pēc izrādes – saruna ar mākslas zināt
nieku, K.Padega dzīves un daiļrades pētnieku, vairāku monogrāfiju autoru
Jāni Kalnaču. Biļetes cena no 7 līdz 10 eiro

Līdz 17.04.

plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Pavasara konference – Turaidas muzejrezervāta Informācijas diena par
Latvijas valsts veidošanās aspektiem, tūrisma nozares un Turaidas muzejre
zervāta aktualitātēm 2015.gadā. Pieteikties, zvanot uz tālruni 67971402 vai
sūtot e-pastu turaida.muzejs@apollo.lv līdz 10.aprīlim. Dalības maksa – 5 eiro

Līdz 20.04.

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Šveices vēsturisko ziemas kūrortu plakātu izstāde

Līdz 20.04.

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” otrā stāva izstāžu telpā
Mākslas nodaļas audzēkņu mācību darbu izstāde

01.04.–13.04.

Allažu pagasta bibliotēkā
Izstāde „Allažu amatierteātris fotogrāfijās”

01.04.–15.04.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā izstāde, gaidot Lieldienas, „Pūpoliņi, pūpoliņi –
pavasara paudējiņi”

plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Mazo vokālistu konkurss „Siguldas novada Cālis 2015”. Ieejas maksa
pieaugušajiem – 2,50 eiro, ID kartes īpašniekiem un bērniem no trīs līdz 18
gadu vecumam – 2 eiro

Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas un Garkalnes novada interešu izglītības pulciņu un
studiju audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu
izstāde

11.04.

plkst.16.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Imants Ziedonis „Ceļš”. Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra
nodaļas audzēkņu pirmizrāde

02.04.–10.04.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
„Es savās krūtīs tevi saglabāju, ai, baltā roze, mana roze maigā...”, kas
veltīta dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam – 210

12.04.

plkst.16.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sarunu cikla „Zaļā dzīvesveida seriāls” ceturtā sērija ar Anitru Toomu –
žurnāla „Vides Vēstis” redaktori. Ieejas maksa – 2 eiro

02.04.–16.04.

Bērnu literatūras nodaļā
Starptautiskajai Bērnu grāmatu dienai un H.K.Andersena
210. dzimšanas dienai veltīta izstāde „Tas viss var notikt tikai pasakā”

12.04.

plkst.12.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Pirmsskolas vokālo ansambļu festivāls „Mēs dziedam Siguldai!”. Festivāla
viesi – bērnu vokālais ansamblis „Knīpas un Knauķi”. Ieeja – bez maksas

02.04.–17.04.

Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Pasaku meistars”. H.K.Andersenam – 210

02.04.–30.04.

Jūdažu bibliotēkā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Finest: Latviešu,
igauņu un somu komiksi”

03.04.–13.04.

Bērnu literatūras nodaļā
Lieldienu tēmas atainojums latviešu bērnu grāmatās „Raibās Lieldienas”

06.04.–10.04.

Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo Lieldienu darbiņu izstāde

06.04.–20.04.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Izstāde „Baisais Volless”, kas veltīta angļu rakstnieka Edgara Vollesa
140. dzimšanas dienai

07.04.–30.04.

Bērnu literatūras nodaļā
Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā 2015” ietvaros:
lasītveicināšanas aktivitātes „Izveido Raiņa un Aspazijas dzejoļu TOP 3!”

07.04.–30.04.

Siguldas novada bibliotēkā
Izstāde „Mūžs, kas atdots grāmatai – kultūras stūrakmenim”, kas veltīta
grāmatizdevējam Jānim Rapam – 130

07.04.–30.04.

Siguldas novada bibliotēkā
Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā 2015” ietvaros: izstāde
„Manu jaunu dienu saule...”

07.04.–30.04.

Siguldas novada bibliotēkā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Īpaša grāmata īpašā
vietā”

20.04.–24.04.

Siguldas novada bibliotēkā
Bibliotēku nedēļai veltītas aktivitātes

23.04.līdz
maija beigām

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova gleznu
izstāde

12.04.

plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Koncertcikls „Patiešām maziņiem” – „Kā zvēri Daugavu raka”. Biļetes cena
pieaugušajiem – 7 eiro, bērniem – 4,50, klēpī turamiem bērniem – bez maksas

15.04.

plkst.19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
„Vispasaules stīgu diena” – Mākslu skolas Stīgu nodaļas prezentācijas kon
certs. Ieeja – bez maksas

17.04.

plkst.14.30 Siguldas pagasta Kultūras namā
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves mūzikas pavadīju
mā. Ieeja – bez maksas

18.04.

plkst.16.00 Mores pagasta Tautas namā
Mores amatierteātra „Oga” pirmizrāde „Trīs košas dāmas” (Monika Zīle).
Ieejas maksa – 1 eiro

18.04.

plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Grupa „Big Al & The Jokers” – deviņi atraktīvi mūziķi ar izcilām swing,
rhythm’n’blues un rock’n’roll skaņdarbu interpretācijām.
Biļetes cena no 10 līdz 15 eiro

19.04.
20.04.

plkst.15.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Pūtēju ansambļa „Sigulda” 15 gadu jubilejas koncerts. Koncerta vadītājs –
Raimonds Eizenšmits. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.15.05 Siguldas Valsts ģimnāzijas zālē
Kinopētnieces Viktorijas Ekstas audiovizuālā programma „Laika mašīna: At
pūta”, kurā izmantoti Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiāli,
koncentrējoties uz kinožurnāliem un izglītojošām pasūtījuma filmām ar visap
tverošu informāciju par laikmeta garu, stereotipiem un ideoloģiskām dogmām

23.04.

plkst.17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada talantu konkursa „Sev un saviem draugiem” 2.pusfināls.
Ieeja – bez maksas

25.04.

plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Jāņa Lūsēna koncertizrāde bērniem „Manas mājas zvēru dārzs”, kurā piedalās
Ralfs Eilands un bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Kolibri”.
Ieejas maksa no 6 līdz 8 eiro

25.04.

plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Mores amatierteātra „Oga” izrāde „Trīs košas dāmas”. Ieejas maksa – 1 eiro

25.04.

plkst.19.00 Allažu pagasta Tautas namā
Allažu pagasta Tautas nama amatierteātra „AKA” pirmizrāde „Visas labas
lietas ir trīs”. Ieejas maksa – 2 eiro, bērniem un pensionāriem – 1 eiro

25.04.

plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
Balle kopā ar grupu „3.Brigāde”. Galdiņu var rezervēt pa tālruni 26690301.
Ieejas maksa – 5 eiro

26.04.

plkst.12.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starptautiskā Dejas diena. No plkst.12.00 līdz 17.00 deju meistarklases, no
plkst.18.00 līdz 19.30 – koncerts, līdz plkst.20.30 danču vakars. Informācija pa
tālruni 22021015. Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 24.aprīlī

Sports
02.04.

plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada skolu sacensības „Lielā balva”

10.04.

plkst.20.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Basketbola līga 3. BK „Sigulda” – BK „Dartija”

11.04 un
12.04.
16.04.

plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā un/vai Siguldas pilsētas stadionā
Futbola turnīrs zēniem „Sigulda Cup 2015”

18.04 un
19.04.
21.04.

plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā un/vai Siguldas pilsētas stadionā
Futbola turnīrs zēniem „Sigulda Cup 2015”

30.04.

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
S! – Powerslide balvas izcīņa skrituļslidošanā

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi” 1.kārtas sacensības

plkst.15.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības krosā, pavasara posms

Sveicam marta
apaļo jubileju
gaviļniekus
101 gads
Lūcija Brazauskaite

95 gadi
Hilda Ragovska

90 gadi

Veronika Brokāne
Gaida Eglīte
Erna Valija Grigale
Uldis Kļaviņš
Rita Pētersone

85 gadi

Lidija Dudareva
Valentīna Dudko
Tamāra Guščenko
Maija Jankovska
Guna Roze
Ņina Ruša

80 gadi

Mirdza Amoliņa
Milda Celma
Velta Cīrule
Jānis Čiževskis
Ināra Eglīte
Margonis Grīnhofs
Janīna Hlamina
Jūlija Stauža
Mirdza Stūrīte
Gaida Šefere
Aloizs Tutāns
Austra Venta Vīgante
Veneranda Zeiļa

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā februārī
Reģistrēti 22 jaundzi
mušie – 11 meitenes un
11 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Emīlija, Amēlija,
Anmarija, Ance, Elza,
Estere, Beāte, Viktorija,
Ieva, Līva, Alise,
Martins, Gustavs, Niks,
Rodrigo, Roberts,
Kristofers Ansis,
Haralds, Valters,
Edvards, Gvido, Māris.
Reģistrētas 15 laulības,
no tām astoņas baznīcā.

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

