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Saistošie noteikumi nosaka, ka pārvietoties  
bez maksas kopumā 11 sabiedriskā transporta  
maršrutos no 2014.gada 1.maija varēs:

Braukšanas maksas atvieglojumi 
netiks attiecināti uz tām personām, 
kuras Siguldas novada administra-
tīvajā teritorijā deklarējušas tikai 
papildu adresi. Bez maksas varēs 
braukt arī visi tie pasažieri, kam 
braukšanas atvieglojumi ir noteikti 
valsts normatīvajos aktos.

Iedzīvotāji, kuri atbilst kādai no 
saistošajos noteikumos noteikta-
jām kategorijām, varēs bez maksas 
pārvietoties septiņos sabiedriskā 

transporta maršrutos un četros 
maršrutos, kas nodrošina skolēnu 
pārvadājumus, uzrādot pašvaldības 
izdotu braukšanas karti, kuru ie-
dzīvotāji varēs saņemt pašvaldības 
Pakalpojumu centrā. Lai saņemtu 
braukšanas karti, iedzīvotājiem būs 
jāuzrāda Siguldas novadā deklarētā 
iedzīvotāja ID karte un dokumenti, 
kas apliecina personas statusu:
• Siguldas novadā reģistrētie vispā-
rējās un profesionālās ievirzes iz-

glītības iestādes skolēni – skolēnu 
apliecība;
• pavadošā persona pirmsskolas 
vecuma bērniem vai vispārējo izglī-
tības iestāžu skolēniem (līdz 6.kla-
sei) – bērna dzimšanas apliecība vai 
izglītības iestādes izdota skolēna 
apliecība;
• trūcīgās un maznodrošinātās per-
sonas – pašvaldības Sociālā dienes-
ta izsniegta izziņa;
• daudzbērnu ģimenes – pašvaldības 
izsniegta Daudzbērnu ģimenes reģis-
tra izziņa;
• pensionāri – pensionāra apliecība;
• pilna laika studenti – studenta ap-
liecība;
• personas ar III invaliditātes grupu – 
invaliditātes apliecība;
• politiski represētās personas un 
nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieki – politiski represētā apliecī-
ba vai nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībnieka apliecība;
• personas, kuras piedalījušās Čer-
nobiļas atomelektrostacijas avā-
rijas seku likvidācijā, – Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā 
no 2014.gada 1.maija iedzīvotājiem 
ID kartes vietā būs jāuzrāda īpaša 
braukšanas karte. Pārējiem nova-
dā deklarētajiem iedzīvotājiem, kas 
neatbilst nevienai no iepriekš minē-
tajām kategorijām, būs jāiegādājas 
braukšanas biļete. Četros pašvaldī-
bas nodrošinātajos skolēnu autobu-
su maršrutos paliek spēkā iepriekšē-
jā braukšanas kārtība.

„Siguldas novada pašvaldība 
veikusi saistošo noteikumu „Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā” labojumus 
atbilstoši Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas norā-
dēm. Esam mēģinājuši radīt situāciju, 
lai pēc iespējas lielākam iedzīvotāju 
skaitam turpinātu nodrošināt iespēju 

izmantot daļu sabiedriskā transpor-
ta un skolēnu maršrutu bez maksas. 
Grozījumi Satiksmes likumā, iespē-
jams, ir vairāk vai mazāk labi, bet 
joprojām diskutabli mūsu galvas-
pilsētas gadījumā, tomēr mazu pil-
sētu, piemēram, Siguldas, gadījumā,  
nepareizi, jo šos maršrutus lielāko-
ties izmanto bērnu vecāki, pensionā-
ri, maznodrošinātie iedzīvotāji un arī 
strādājošie, kuru ienākumi nav aug-
sti. Likuma grozījumi ir sarežģījuši 
birokrātiskos procesus, lai pašvaldī-
bas varētu turpināt nodrošināt iespē-
ju noteiktām iedzīvotāju kategorijām 
konkrētos maršrutos pārvietoties 
bez maksas. Šobrīd, konsultējoties 
ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, esam atraduši, 
mūsuprāt, likumdošanai atbilstošā-
ko, labāko un godīgāko kompromisu, 
dodot novadniekiem iespēju turpi-

nāt noteiktos maršrutos braukt bez 
maksas,” skaidro Domes priekšsē-
dētājs Uģis Mitrevics, piebilstot, ka 
2013.gadā iespēju pārvietoties bez 
maksas novadnieki ir izmantojuši 
vairāk nekā 113 tūkstošus reižu. 

Siguldas novada Domes saistošie 
noteikumi „Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā trans-

portā” stāsies spēkā pēc saskaņo-
šanas ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju.

Jau ziņots, ka Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
janvārī sniedza negatīvu atzinu-
mu par pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, kas paredzēja at-
vieglojumus Siguldas sabiedriskajā 
transportā. Saistošie noteikumi tika 
izstrādāti, reaģējot uz izmaiņām 
Satiksmes likumā, kas liedz pie-
šķirt atlaides, par vienīgo kritēriju 
izmantojot deklarēto dzīvesvietu. 
Siguldas novada Domes saisto-
šie noteikumi paredzēja vairākām  
iedzīvotāju grupām, tostarp visiem 
Siguldas novadā deklarētajiem  
iedzīvotājiem, tiesības izmantot 
septiņus sabiedriskā transporta un 
četrus skolēnu pārvadājumu marš-
rutus bez maksas.

Kārtība, kas noteica, ka Siguldas 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 
ir iespēja bez maksas izmantot ko-
pumā 11 sabiedriskā transporta 
maršrutus, ieviesta jau 2012.gada 
septembrī. Uzrādot identifikācijas 
karti, novada iedzīvotāji bez mak-
sas varēja braukt deviņos pašvaldī-
bas un AS „CATA” nodrošinātos sko-
lēnu maršrutos (mācību gada laikā), 
pilsētas reisā Sigulda–Kaķīši–Insti-
tūts–Sigulda, kas kursēja astoņas 
reizes dienā, un reisā, kas kursēja 
tikai vasarā, no Siguldas autoostas 
līdz Siguldas kapsētai. 

Jau ziņots, ka 2012.gadā Siguldas 
novadā ieviests unikāls novadā 
deklarēto iedzīvotāju identifikācijas 
karšu projekts, kas paredz atlaides 
vairāk nekā 200 pakalpojumiem, ko 
nodrošina gan pašvaldība, gan no-
vada uzņēmēji. Līdz marta beigām 
Siguldas novadā deklarēto  
iedzīvotāju ID kartes ir izsniegtas 
75% jeb vairāk nekā 12 tūkstošiem 
novada iedzīvotāju. 

Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics:  
Esam mēģinājuši radīt situāciju, lai pēc 
iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam turpinātu 
nodrošināt iespēju izmantot daļu sabiedriskā 
transporta un skolēnu maršrutu bez maksas. 
Grozījumi Satiksmes likumā, iespējams, ir vairāk 
vai mazāk labi, bet joprojām diskutabli mūsu 
galvaspilsētas gadījumā, tomēr mazu pilsētu, 
piemēram, Siguldas, gadījumā, nepareizi, jo 
šos maršrutus lielākoties izmanto bērnu vecāki, 
pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji un arī 
strādājošie, kuru ienākumi nav augsti.

No 1.maija mainīti noteikumi, kas nosaka braukšanas 
atvieglojumus septiņos Siguldas novada sabiedriskā 
transporta un skolēnu pārvadājumu maršrutos

19.marta Siguldas novada Domes sēdē tika pieņemti saistošie no-
teikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā trans-
portā”, kuri nosaka, ka no maija, uzrādot īpašu pašvaldības izdotu 
braukšanas karti, septiņos Siguldas novada sabiedriskā transporta 
maršrutos bez maksas varēs pārvietoties vairākas iedzīvotāju katego-
rijas. Ar pašvaldības izdoto braukšanas karti bez maksas varēs braukt 
arī četros pašvaldības reisos, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus. 
Plānots, ka jaunie noteikumi stāsies spēkā no 1.maija, bet braukšanas 
kartes novada iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības Pakalpojumu cen-
trā no 28.aprīļa.

‣ Siguldas novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu skolēni neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
‣ Siguldas novadā deklarēta persona – pavadošā persona pirmsskolas ve-
cuma bērniem vai vispārējo izglītības iestāžu skolēnus (līdz 6.klasei) pava-
došā persona;
‣ Siguldas novadā deklarēta persona, kurai ir trūcīgās un maznodrošinātās 
personas statuss;
‣ Siguldas novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes;
‣ Siguldas novadā deklarētie pensionāri;
‣ Siguldas novadā deklarētie pilna laika studenti;
‣ Siguldas novadā deklarētās personas ar III invaliditātes grupu;
‣ Siguldas novadā deklarētās politiski represētās personas un nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieki;
‣ Siguldas novadā deklarētās personas, kuras piedalījušās Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;
‣ Siguldas novadā deklarētās personas, kuru mēneša vidējie ienākumi ne-
pārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 
publicēto valstī strādājošo pagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas 
apmēru, kas 2013.gadā noteikta EUR 716 apmērā.
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Katru gadu martā norisinās starptautiska mēroga pasākums „Zemes stun-
da”, kuras laikā cilvēki tiek aicināti uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu 
un maznozīmīgas elektriskās iekārtas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
globālajām klimata pārmaiņām.

Siguldas novada pašvaldība jau trešo gadu 29.martā plkst.20.30 pievienosies 
akcijai „Zemes stunda” un uz vienu stundu izslēgs Siguldas novada pašvaldības 
ēkas fasādes, Livonijas ordeņa Siguldas pils fasādes un daļēji arī Siguldas dzelz-
ceļa stacijas ēkas fasādes apgaismojumu.

„Zemes stunda” ir lielākais klimata tēmai veltītais pasākums, kāds jebkad noti-
cis. 2007.gadā „Zemes stunda” aizsākās kā vienas pilsētas – Sidnejas – iniciatīva, 
kad šajā akcijā Austrālijā piedalījās 2,2 miljoni mājsaimniecību un uzņēmumu. Tās 
laikā miljoniem cilvēku visā pasaulē vienojās, izslēdzot apgaismojumu uz vienu 
stundu, lai pieprasītu izlēmīgu rīcību klimata problēmu risināšanai. 

„Aptaujas rezultāti pierāda, ka 
Siguldu izcili novērtē visas Eiropas 
līmenī. Būt trešajai pievilcīgākajai 
mazpilsētai Eiropā ir gan pagodi-

nājums, gan izaicinājums kļūt vēl 
aizraujošākiem. Daba apveltījusi Si-
guldu un tās apkārtni ar gleznainu 
ainavu Gaujas nacionālajā parkā, un 

tā ir spēcīga priekšrocība ārvalstu 
tūristu piesaistei, kā arī lielisks 
atgādinājums Latvijas iedzīvotājiem 
un pašiem siguldiešiem novērtēt 
nepārprotami skaisto Siguldu,” iegūto 
nomināciju novērtē PA „Siguldas At-
tīstības aģentūra” direktore Laura 
Konstante.

Gleznainākās Eiropas mazpilsētas: 
1.vieta Ribe (Dānija), 2.vieta Obiduša 
(Portugāle), 3.vieta Sigulda (Latvi-
ja). 

Ar dalību izstādē „ITB 2014” Vācijas galvaspilsētā Berlīnē un izstādi 
„MITT 2014” Krievijas galvaspilsētā Maskavā turpinās 2014.gada tūrisma 
izstāžu sezona, kuras laikā ar vērienīgu kampaņu tiek popularizēts vienots 
tūrisma piedāvājums Gaujas nacionālajā parkā (GNP) ar pērn izstrādāto zī-
molu „Enter Gauja”. 

„ITB” ir viena no lielākajām tūrisma izstādēm, kas norisinās Eiropā, un pērn tās 
apmeklētāju skaits sasniedza 170 tūkstošus. Izstāde raksturojama kā darījumu 
izstāde ar profesionālu ievirzi, tajā tiek dibināti kontakti, risinātas darījumu saru-
nas un attīstīta sadarbība ar tūrisma kompānijām, tādējādi veicinot GNP kā gala-
mērķa iekļaušanu tūrisma maršrutos.

Izstāde „ITB” ir jau trešā tūrisma izstāde Vācijā, kurā šogad tiek popularizēts 
GNP tūrisma piedāvājums. Februārī „Enter Gauja” tika popularizēts Hamburgas 
izstādē „Reisen Hamburg” un Dienvidvācijā, Minhenē, izstādē „F.RE.E”. Ceļotāji 
no Vācijas apmeklētāju skaita ziņā GNP teritorijā ir pirmajā trijniekā, tāpēc dalībai 
starptautiskajās tūrisma izstādēs Vācijā ir liela nozīme leģendām apvītās Gaujas 
senlejas, daudzveidīgo dabas tūrisma iespēju, kultūras un vēstures mantojuma 
visā parka teritorijā popularizēšanā.

Savukārt tūrisma izstādēs „Inturmarket” un „MITT 2014” Maskavā Gaujas na-
cionālais parks tika populari-
zēts Krievijas apmeklētājiem, 
kas apmeklētāju skaita ziņā 
patlaban ieņem dalītu 1.–2.vie-
tu. Tāpēc būtiski ir uzsvērt 
daudzveidīgo tūrisma piedāvā-
jumu visā parka teritorijā, to-
starp – Siguldā.  

Dabas aizsardzības pārvalde ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda pro-
jekta palīdzību apmeklētāju ērtībai uzlabojusi dabas tūrisma infrastruktūru 
Gaujas nacionālajā parkā, atjaunojot kāpnes un skatu platformu pie koncert-
zāles „Baltais flīģelis”, kāpnes pie Dainu kalna, trošu ceļa (no Siguldas pu-
ses), Gūtmaņalas, kā arī taku gar Vikmesti un taku posmu pie Gaujas ielas. 
Atjaunota dabas tūrisma infrastruktūra arī pie Velnalas.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis 
dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā 
un nav paziņojis nodokļu administra-
toram adresi, kurā viņš ir sasniedzams, 
kā arī mēneša laikā nav informējis paš-
valdības nodokļu administratoru par to, 
ka nav saņēmis maksāšanas paziņoju-
mu, nodokļa maksāšanas paziņojums 

netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins 
stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 
22.martā.

Atgādinām, ka nekustamā īpašu-
ma nodokli var maksāt reizi gadā līdz 
31.martam vai reizi ceturksnī – ne 
vēlāk kā līdz 31.martam, 15.maijam, 
15.augustam un 15.novembrim – vie-

nas ceturtdaļas apmērā no nodokļa 
gada summas. Saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 29.pantu par 
nodokļu maksājuma samaksas ter-
miņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta kavējuma nauda – no laikā 
nenomaksātā pamatparāda 0,05% par 
katru nokavēto dienu.

Papildu informācija par nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumiem ir pie-
ejama pie nekustamā īpašuma nodok-
ļa administratorēm Siguldas novada 
pašvaldības Pakalpojumu centrā, Rai-
ņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā; 
tālrunis 67895796 vai 67385830. 

Likuma grozījumi nosaka, ka par 
dzīvojamām mājām, dzīvokļiem, kuri 
atrodas juridisku personu (komersan-
tu) īpašumā vai tiesiskā valdījumā, ir 
noteikta nekustamā īpašuma nodokļa 
likme 1,5% apmērā no kadastrālās 
vērtības, ja īres tiesības uz šiem objek-
tiem nav nostiprinātas Zemesgrāmatā. 
Savukārt, ja juridiskajām personām 
piederošas dzīvojamās mājas vai dzī-
vokļi tiek izīrēti dzīvošanai un šie līgu-

mi ir reģistrēti Zemesgrāmatā, likme ir 
tikai 0,2% – 0,6% atkarībā no īpašuma 
kadastrālās vērtības. 

Nodokļa likmi piemēro no nākamā 
mēneša pēc īres tiesību nostiprināša-
nas Zemesgrāmatā, tādēļ Siguldas no-
vada pašvaldība aicina novada iedzī-
votājus, kuri īrē dzīvojamās platības 
no juridiskām personām, sakārtot 
juridiskās attiecības un noslēgt īres 
līgumus. Ja juridiskā persona īres 

līgumu, kas noslēgts līdz 2014.gada 
1.janvārim, nostiprinās Zemesgrāmatā 
līdz 2014.gada 1.jūlijam, pašvaldība 
veiks nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu par 2014.gadu, piemērojot 
likmi 0,2% – 0,6% apmērā.

Siguldas novada pašvaldība infor-
mē, ka personām, kuras līdz 1.jūlijam 
reģistrēs īres līgumus Zemesgrāmatā, 
veicot nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu, kā pirmais nodokļa maksā-
šanas termiņš tiks noteikts 15.augusts.

Iedzīvotājus un juridiskās personas, 
kam nepieciešama konsultācija nekus-
tamā īpašuma nodokļa jautājumos,  
aicinām sazināties ar pašvaldības no-
dokļu administratori Kristīni Bērzi pa 
tālruni 67385830 vai e-pastu  
kristine.berze@sigulda.lv. 

Siguldas novada pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji aicina 
Krimuldas ielas dzīvokļu īpašniekus, valdītājus, turētājus un apsaimniekotājus 
uz tikšanos 2.aprīlī plkst.11.00 Siguldas novada Domē, Pils ielā 16 (1.stāvā, De-
putātu zālē).

Sanāksmes laikā vēlamies risināt jautājumu par Krimuldas ielas apkārtnes sa-
kopšanu, tādēļ lūdzam pirms tam padomāt par tur esošajiem šķūnīšiem, to nepie-
ciešamību, kā arī sagatavot priekšlikumus par apkārtējās teritorijas sakopšanu 
atbilstoši 2005.gada 11.maijā izdoto Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.6 

„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un 
aizsardzības saistošie noteikumi” prasībām.

Par ierašanos lūdzam ziņot pa tālruni 67972008 vai e-pastu policija@sigulda.lv.  

Siguldas novada Bāriņtiesa 
informē, ka turpmāk notariālās 
darbības Siguldas pagasta pār-
valdē, Zinātnes ielā 7, varēs 
veikt pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst.16.00 līdz 18.00.

Allažos notariālo darbību 
pakalpojumi būs pieejami pirm-
dienās no plkst.16.00 līdz 18.00, 
savukārt Morē – ceturtdienās 
no plkst.16.00 līdz 18.00.

Informācija par izmaiņām no-
tariālo darbību pakalpojumos 
Siguldas, Mores un Allažu pa-
gastos tiks publicēta interneta 
vietnē www.sigulda.lv un paš-
valdības informatīvajā izdevu-
mā „Siguldas Novada Ziņas”. 

Siguldas novada pašvaldība  
atbalstīs akciju „Zemes stunda”

Gaujas nacionālo parku  
popularizē Vācijā un Krievijā

Tiek sakārtota Gaujas nacionālā parka 
dabas tūrisma infrastruktūra

Tāpat ap takām un objektiem no-
vākts apaugums – izzāģēti taku tuvu-
mā esošie krūmi un bīstamie koki.

Labiekārtošanas darbi nav pabeigti 
atsevišķos taku posmos Siguldā, Ēr-
gļu klintīs un Zvārtes iezī, kas šobrīd 
apmeklētājiem slēgti, arī Sietiņiezī, 
kur izvietotas brīdinošas informatīvas 
zīmes. Dabas aizsardzības pārvalde 
turpinās uzlabošanas darbus minēta-
jos objektos.

Pie visiem dabas tūrisma objektiem, 
kuros infrastruktūra ir nolietojusies, 
izliktas informatīvas brīdinājuma zī-
mes. Lūdzam apmeklētājus tās ievē-
rot, domājot par savu drošību, un arī 
ziņot par šādu zīmju neesamību, jo tās 
mēdz tikt norautas. Ja pamanāt, ka 
zīme pazudusi, lūdzam par to informēt 
Dabas aizsardzības pārvaldi pa tālruni 
67509545.

Līdz ar labiekārtošanas darbiem un 
kāpņu un celiņu atjaunošanu Dabas 
aizsardzības pārvalde LIFE+ prog-

rammas projekta „Meža biotopu at-
jaunošana Gaujas nacionālajā parkā” 
ietvaros Siguldas pilsētas teritorijā, 
Gaujas senlejas Klauku līcī, plāno 
veikt aizsargājamas sugas – lapkoku 
praulgrauža (Osmoderma eremita) – 
apdzīvoto biotopu apsaimniekošanas 
darbus. 

Pamatojoties uz izstrādāto sugas 
aizsardzības programmu un eksperta 
atzinumu, ir paredzēta koku ciršana 
un daļēja celmu novākšana, lai atvieg-
lotu platības uzturēšanu un uzlabotu 
tās vizuālo izskatu. Atmežojot terito-
riju, tiks atsegti tajā esošie vērtīgie 
koki, atēnoti potenciālie dižkoki un 
atjaunota parkveida pļava, kas 
nodrošinās mājvietu ne tikai lapkoku 
praulgrauzim, bet arī daudzām citām 
dzīvnieku, kukaiņu un augu sugām. 
Savukārt nākamajām paaudzēm tiks 
saglabāti vareni dižkoki, kurus apbrī-
not un no kuriem smeltiem spēku un 
enerģiju.  
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Izmaiņas  
notariālo darbību 
saņemšanā  
Siguldas  
novada pagastos

Uz tikšanos aicina Krimuldas 
ielas dzīvokļu īpašniekus un  
apsaimniekotājus

Sigulda – trešā jaukākā mazpilsēta Eiropā

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai

Informācija iedzīvotājiem, kuri īrē juridisko  
personu īpašumā esošos īpašumus

Sigulda atzīta par trešo iecienītāko un gleznaināko mazpilsētu Eiropā, lie-
cina februārī notikušās „Hotel.info” un „GlobalGrassfopper.com” aptaujas 
rezultāti. Siguldu šajā balsojumā pārspējusi tikai Dānijas vecākā pilsēta Ribe 
un Obiduša Portugālē, kas pazīstama ar savu gleznaino un vēsturisko vecpil-
sētu. Sigulda bija vienīgā Latvijas pilsēta, kura tika nominēta Lielbritānijas 
ceļojumu portāla „GlobalGrasshopper.com” un vācu viesnīcu rezervāciju por-
tāla „Hotel.info” kopīgi veidotajā konkursā.

Siguldas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar likumu „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 
par 2014.gadu novada iedzīvotājiem tika izsūtīti līdz 15.februārim. Ja nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, lū-
dzam mēneša laikā par to informēt pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 
administratori Anitu Picku vai Kristīni Bērzi.

2014.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli”, kas būtiski skar juridisko personu īpašumā vai valdījumā 
esošos īpašumus.
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Nedēļas diena Morē, Siguldas ielā 5-7, ārsta palīgs 
I.Rozīte, tālr.64147275

Allažos, Birzes ielā 2-8, ārsta palīgs 
Z.Vecaine, tālr.67970945, 67970032

Ārste Iveta Berga

Pirmdiena 8.30 – 15.00 8.30 – 13.00
17.00 – 20.00

9.00 – 15.30 Morē
17.00 – 20.00 Allažos

Otrdiena 8.30 – 15.00 8.00 – 16.00 10.00 – 13.00 Allažos

Trešdiena 8.30 – 15.00 8.00 – 14.00

Ceturtdiena 8.30 – 15.00 8.00 – 16.00 10.00 – 14.00 Allažos

Piektdiena 8.30 – 15.00 8.00 – 16.00

Tiesību akti paredz iespēju katrai personai izvēlēties savu ģimenes ārstu, taču pirms došanās reģistrēties 
der zināt, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.1046 iedzīvotājiem garantē tiesības izvēlēties veselības aprū-
pes pakalpojumu saņemšanu pēc iespējas tuvāk savai faktiskajai dzīvesvietai.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Nacionālo veselības dienestu katrs ģimenes ārsts sniedz veselības aprūpes 
pakalpojumus savas darbības pamatteritorijā, nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības 
aprūpi. Mores un Allažu pagastos tā ir ģimenes ārste Iveta Berga un divas ārsta palīdzes – Ieva Rozīte (Morē) un 
Zita Vecaine (Allažos).

Ārstu palīgi pacientus pieņem katru darba dienu, ārstu prakses vietās nodrošinot iespēju saņemt nepieciešamās 
procedūras. Papildus tam Morē vienu, bet Allažos divas reizes nedēļā iespējams nodot analīzes un uz vietas saņemt 
analīžu rezultātus. 

Mores un Allažu prakses vietu darbalaiki:

Vija Vāvere

Skolēniem vecumā no 13 līdz 19 
gadiem (pilni 19 gadi kalendārajā 
gadā), kuri vēlas strādāt, līdz 30.ap-
rīlim Siguldas novada pašvaldībai ir 
jāiesniedz:
‣ aizpildīta pieteikuma anketa, kuru 
var saņemt Siguldas novada paš-
valdības Pakalpojumu centrā (Raiņa 
ielā 3, Siguldā), Siguldas pagasta 
pārvaldē (Zinātnes ielā 7, 2.stāvā, 
Siguldas pag.), Allažu pagasta pār-
valdē (Birzes ielā 4, Allažos), Mores 
pagasta pārvaldē (Siguldas ielā 11, 
Morē), Siguldas novada Izglītības 
pārvaldē (Skolas ielā 3, Siguldā) un 
interneta vietnē www.sigulda.lv;

‣ ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Pašvaldības izveidotā darba 

grupa līdz 20.maijam pieteikumu 
iesniegšanas secībā izvērtēs sa-
ņemto pieteikumu atbilstību notei-
kumiem un noteiks skolēnu darba-
vietu. Nodarbinātības pasākumos 
iesaistītie jaunieši strādās divas 
nedēļas vai vienu mēnesi četras 
stundas dienā, tas ir, 20 stundas 
nedēļā, saņemot atlīdzību atbil-
stoši valstī noteiktajai minimālajai 
darba algai par faktiski nostrādāto 
laiku. Skolēnu darba alga tiks seg-
ta no Siguldas novada pašvaldības 
budžeta.

Laikā no 26. līdz 28.maijam (no 
plkst.15.00 līdz 18.00) Siguldas no-
vada Jaunrades centra jauniešu ini-
ciatīvu centrā „Mērķis” jauniešiem 
nepieciešams saņemt norīkojumus 
darbam. Tiks sniegta informācija un 
organizēta pieteikšanās arī braucie-
niem uz Valsts ieņēmumu dienesta 
Cēsu nodaļu, lai tie, kam vēl nav 
nodokļu grāmatiņas, būtu iespējas 
to saņemt. Aicinām sekot līdzi infor-
mācijai vietnē www.sigulda.lv.

Nodarbinātības pasākumus va-
saras brīvlaikā finansēs, koordi-
nēs un kontrolēs Siguldas novada 
pašvaldība. Sīkāka informācija par 
jauniešu nodarbinātības projektu 
pieejama pie Izglītības pārvaldes 
vadītājas vietnieces Sandras Ķiru-
les pa tālruni 67970932, e-pastu 
sandra.kirule@sigulda.lv un pašval-
dības mājaslapā www.sigulda.lv.

Jau ziņots, ka 2013.gadā nodar-
binātības projektā iesaistījās 283 
skolēni, kurus nodarbināja 20 uz-
ņēmēji, kā arī astoņas Siguldas no-
vada pašvaldības struktūrvienības. 
Pašvaldība projekta īstenošanai 
izlietoja Ls 34 542 jeb EUR 49 149.

Šogad Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņems pla-
tību maksājumu iesniegumus līdz 15.maijam (ja vien 
pie attiecīgā maksājuma veida nav norādīts citādi). 
Novēlota pieteikšanās iespējama līdz 9.jūnijam ar 
atbalsta samazinājumu 1% par katru kavēto dienu. 
LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesnie-
gumu, pielikumu(-us), lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes karti(-es) iespējams iesniegt personīgi, 
sūtīt pa pastu, kā arī iesniegt, izmantojot Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Aicinām LAD klientus, kuri vēlas, lai tiktu atvestas 
lauku bloku kartes, nepieciešamās dokumentu veidla-
pas un informatīvie materiāli no LAD Lielrīgas reģio-
nālās lauksaimniecības pārvaldes Ogrē, līdz 6.maijam 
informēt un pilnvarot Siguldas novada lauku attīstības 
speciālisti Inetu Eriksoni (tālr.26341991, 67800955,  
e-pasts ineta.eriksone@sigulda.lv) saņemt un/vai ie-
sniegt nepieciešamos dokumentus LAD. 

Ar 2014.gadu atcelta prasība, kas noteica, ka vienoto 
platību maksājumu (VPM) var saņemt tikai par lauk-
saimniecības zemi, kas 2003.gada 30.jūnijā bijusi labā 

lauksaimniecības stāvoklī. Tādēļ VPM šogad varēs sa-
ņemt par ikvienu lauksaimniecības zemes hektāru, kurš 
būs labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Taču, lai 
lauksaimniecības zemi, kura 2003.gada 30.jūnijā nebija 
labā lauksaimniecības stāvoklī, iekļautu lauku blokos, 
līdz šā gada 1.maijam LAD RLP iesniedzams lauku blo-
ku precizēšanas iesniegums. 

Sīkāka informācija pieejama www.lad.gov.lv vai pie 
Siguldas novada pašvaldības lauku attīstības speciā-
listes. 

Informatīvās dienas par platību maksājumiem  
2014.gadā, kuru laikā būs iespēja tikties arī ar lauku at-
tīstības speciālisti, kas palīdzēs aizpildīt platību mak-
sājumu pieteikumus: 
‣ 29.aprīlī no plkst.10.00 līdz 17.00 Mores pagasta 
pārvaldes telpās, Siguldas ielā 11;
‣ 30.aprīlī no plkst.10.00 līdz 17.00 Allažu pagasta 
pārvaldes telpās, Birzes ielā 4;
‣ 6.maijā no plkst.10.00 līdz 17.00 Jūdažu Sabiedris-
kajā centrā. 

Ineta Eriksone

Projekta galvenais mērķis ir no-
drošināt bioloģiski vērtīgu zālāju 
uzturēšanu, veicinot alternatīvas, 
ekonomiski ilgtspējīgas pieejas 
zālāju biomasas izmantošanai, kā 
arī veidojot sadarbības modeļus 
starp zemniekiem, uzņēmējiem un 
vietējām pašvaldībām, tādējādi no-
drošinot zālāju apsaimniekošanas 
un piedāvāto tehnisko risinājumu 
dzīvotspēju.

Projekta realizācijas sākuma 
posmā, šā gada pavasarī, tiks veik-
ta Siguldas novada zemes īpaš-
nieku aptauja par zālāju apsaim-
niekošanas jautājumiem. Viens no 
aptaujas mērķiem ir apzināt tos 
interesentus, kuri vēlēsies iesaistī-
ties projekta praktiskajās aktivitā-
tēs, kā arī veikt savā zemes īpašu-

mā zālāju atjaunošanas pasākumus 
projekta laikā.

Projekta vadošais partneris ir Bal-
tijas Vides Forums–Latvija, projekta 
partneri: Latvijas Dabas fonds, Rīgas 
Tehniskā universitāte, SIA „Bio Re”, 
zemnieku saimniecība „Skujas”, Si-
guldas novada pašvaldība, kā arī Lu-
dzas novada pašvaldība. Projekta 

„LIFE Grassservice” kopējās izmak-
sas ir EUR 1 280 964, ko 50% apmērā 
sedz Eiropas Savienība LIFE+ Dabas 
un bioloģiskās daudzveidības prog-
rammas ietvaros. Projekta realizāci-
jas izmaksas Siguldas novadā ir  
EUR 70 483, no tām 47,99% finansē 
Eiropas Savienība, 20% – Latvijas 
Vides aizsardzības fonds, 32,1% – Si-
guldas novada pašvaldība. 

Līga Proškina

Zinātniskā institūta „BIOR” Siguldas 
laboratorijas vadību un darbiniekus 
svinīgajā pasākumā sveica arī Sigul-
das novada Domes priekšsēdētājs 
Uģis Mitrevics: „Esmu gandarīts, ka 
Siguldas novadā līdzās labiem un ino-
vatīviem projektiem izglītībā, kultūrā, 
sportā un tūrismā, sabiedriskajā darbā 
un uzņēmējdarbībā attīstās arī zinātne. 
Lai uzņēmējdarbība un jo īpaši lauk-
saimniecība spētu attīstīties un kļūt 
par modernu saimniekošanas veidu, 
tai ir nepieciešama zinātnes izaugsme, 
tehnoloģiju attīstība un zināšanas, ku-
ras var dot „BIOR” Siguldas laborato-
rija. Man ir patiess prieks, ka Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes zināt-
niskā institūta „Sigra” iesāktais darbs 
tiks turpināts, dodot jaunas darbavie-
tas un pakalpojumus Siguldas novada 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.” 

Zinātniskajā institūtā „BIOR” sek-
mīgi notiek zinātniskais darbs, integ-
rējoties starptautiskajos pētniecības 
un attīstības projektos, tāpēc, atbil-
stoši „BIOR” stratēģiskās attīstības 
plānam, zinātnisko darbu Siguldas la-
boratorijā turpinās arī vairāki bijušie 
LLU zinātniskā institūta „Sigra” darbi-
nieki. Patlaban zinātnieki iesaistīti 
divu institūta „BIOR” zinātnisko pro-
jektu realizācijā. 

Ģimenes ārste Morē un Allažos

Informatīvās dienas par pieteikšanos  
platību maksājumiem

Novada skolēnus aicina pieteikties darbam vasarā

Darbu uzsākusi „BIOR”  
Siguldas laboratorija

Uzsākta projekta realizācija bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai

Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī 
šogad īstenos jauniešu nodarbinātības projektu, kura ietvaros iespēja 
strādāt un apgūt pirmās darba prasmes būs 13 līdz 19 gadus veciem 
jauniešiem, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības 
sociālo palīdzību, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas no-
vadā. Gadījumā, ja uz visiem nodarbinātības pasākumiem nepieteiksies 
skolēni, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai saņemtu sociālo palīdzību, 
brīvās vietas tiks piedāvātas pārējiem novada skolēniem pieteikšanās 
secībā. 

Skolēnu pieteikšanās nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā 
norisināsies no 10. līdz 30.aprīlim.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina atsauk-
ties novada uzņēmējus, kuri vasarā vēlas nodrošināt pašvaldības ap-
maksātas darbavietas Siguldas novada skolēniem no 13 līdz 19 gadu 
vecumam. Skolēni novada uzņēmumos strādās divas nedēļas vai mēne-
si četras stundas dienā. 

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansēs Siguldas novada paš-
valdība. Uzņēmējiem būs jāsedz tikai darba devēja sociālais nodoklis. 

„Pašvaldības un uzņēmēju kopprojekts, kurā kopīgiem spēkiem sniedzam 
iespēju novada skolēniem apgūt darba prasmes un nopelnīt pašu spēkiem, ir 
lieliska iespēja apvienot spēkus un savstarpēji palīdzēt visām iesaistītajām 
pusēm. Aicinu novada uzņēmējus nebūt vienaldzīgiem un dot iespēju sko-
lēniem strādāt arī šovasar,” aicina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs 
U.Mitrevics.

Ar novada uzņēmējiem pašvaldība slēgs vienošanos par konkrētu zināšanu, 
prasmju apguves organizēšanu skolēniem vasaras darbu laikā atbilstoši Lat-
vijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Lūdzam informāciju par uzņēmumu piedāvātajām vakancēm un iespējamo dar-
ba vietu skaitu nosūtīt uz e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv līdz 6.maijam. 

Sandra Ķirule

Siguldas novada pašvaldība iesaistījusies Eiropas Savienības LIFE+ Dabas 
un bioloģiskās daudzveidības programmas projektā „Alternatīvas biomasas 
izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pa-
kalpojumu uzturēšanai”, Nr. LIFE12 BIO/LV/001130 („LIFE Grassservice”).

11.martā Siguldā, Institūta ielā 1, svinīgi tika atklāta pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Siguldas labora-
torija, kuras galvenie darbības virzieni ir paraugu laboratoriskā testēšana, 
pielietojot 30 akreditētas metodes, un mācību organizēšana pārtikas noza-
res darbiniekiem. 
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MĀKSLU SKOLA  „BALTA IS  FL ĪĢEL IS”

Siguldas novada Jaunrades centra robotikas pulciņa skolēni piedalī-
jās Rīgas Jauno tehniķu centra rīkotajās „Lego Robotikas 2014” sacen-
sībās, kuras notika divās disciplīnās – līnijsekošana un sumo cīņas. Si-
guldiešiem vislabāk veicās otrajā disciplīnā, un visi ieguva godalgotas 
vietas. Apsveicam Kitiju Ķirķeli un Mārtiņu Zemlīti ar izcīnīto 1.vietu 
un Kasparu Krievu – ar 2.vietu!

Uz sacensībām dalībnieki ierodas ar pašu konstruētu un darbībām sa-
programmētu robotu un startē līnijsekošanas disciplīnā. Dalībnieki savu ro-
botu palaiž trasē, un tiek uzņemts trases veikšanas laiks. Pēc tam uz vietas 
jākonstruē un jāprogrammē robots sumo cīņai. Divi roboti cīnās ringā, un 
uzvar tas, kurš izstumj otru robotu no ringa.

„Lego Mindstorm” robotikas pulciņa nodarbībās skolotāja Jāņa Miglinie-
ka vadībā bērni apgūst ne tikai konstruēšanu un programmēšanu, bet arī 
sadarbību un attīsta tehnisko radošumu. Jau ziņots, ka februāra beigās Si-
guldas novada Jaunrades centrā notika pirmās robotikas sacensības, kurās 
siguldiešiem bija labi sasniegumi.

Siguldas novada Jaunrades centra sezonas noslēgumā, 30.maijā, 
plkst.12.00 Skolas ielas 3 pagalmā notiks robotikas paraugdemonstrējumi. 
Plašāku informāciju aicinām meklēt www.sigulda.lv. 

Ilze Šulte

Siguldas Valsts ģimnāzijas ģeogrā-
fijas un ekonomikas skolotājs Alfons 
Saušs saņēmis Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultā-
tes atzinības rakstu par ieguldījumu 
jauno ģeogrāfu izglītošanā un jau-
niešu piesaistīšanu studijām. Jāatzī-
mē, ka daļa skolēnu, kuri mācās pie 
A.Sauša ģeogrāfiju, katru gadu iestā-
jas LU un sekmīgi studē.

Skolotāja A.Sauša paveikto izvēr-
tēja komisija divās kārtās. Tika ņemts 
vērā studentu viedoklis, studentu bal-
sojums, kā arī pasniedzēju – dekanāta 
vērtējums. Komisija izvērtēja vairākus 
kandidātus no Latvijas skolām, bet 
atzinības rakstu un vērtīgas balvas 
ieguva tieši skolotājs Alfons Saušs.

Sveicam! 
Anita Ūdre

7.martā Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās nu jau tradicionālais erudī-
cijas konkurss valsts ģimnāziju komandām „Eiropas kultūras mantojums”. 
Šogad konkursa pamattēma bija kultūra, konkurss bija veltīts Eiropas kul-
tūras galvaspilsētām, Rīgai kā šā gada Eiropas kultūras galvaspilsētai un 
tās partnerpilsētai Siguldai. Konkursā piedalījās 11 valsts ģimnāziju ko-
mandas no Cēsīm, Gulbenes, Krāslavas, Madonas, Ogres, Talsiem, Valmie-
ras, Viļakas un Liepājas.

Siguldas Valsts ģimnāzijas komandas sastāvs tika noskaidrots vairākās at-
lases kārtās. Tajās uzvarēja un tiesības piedalīties konkursā izcīnīja seši ģimnā-
zijas erudītākie puiši: komandas kapteinis Valters Vētra, Valts Krūmiņš, Kārlis 
Mārtiņš Briedis, Ēriks Burtnieks, Pēteris Trifānovs un Haralds Deisons.

Ļoti spraigi šogad noritēja kapteiņu konkurss, kurā jautājumus par sportu 
uzdeva divkārtējais Olimpisko sudraba medaļu, pieckārtējais Pasaules kausa 
ieguvējs skeletonā, Siguldas Valsts ģimnāzijas absolvents Martins Dukurs. La-
bākās zināšanas bija Cēsu, Gulbenes, Viļakas un Siguldas komandu kapteiņiem.

Uzvaru konkursā izcīnīja mājinieki – Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda, 
2.vietā ierindojās Liepājas, bet 3.vietā – Madonas Valsts ģimnāziju komandas. 

Lauma Vilciņa

5.aprīlī plkst.16.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā notiks 
mazo vokālistu konkurss „Si-
guldas novada Cālis 2014”, kurā  
aicināti piedalīties Siguldas nova-
da bērni līdz sešu gadu vecumam.

Repertuārā jāiekļauj viena dzies-
ma pēc brīvas izvēles, kas atbilst 
dziedātāja vecumam un balss spē-
jām. Tā var tikt izpildīta gan a capella, 
gan instrumenta vai fonogrammas 
pavadījumā. 

Konkursantu sniegumu vērtēs 
profesionāla žūrija, pievēršot uzma-
nību izvēlētā priekšnesuma sarež-
ģītības pakāpei, mākslinieciskajai 
kvalitātei un dalībnieku vizuālajam 
tēlam.

Dalības maksa – EUR 4,50  
(Ls 3,16), savukārt ieeja pasākumā – 
EUR 2 (Ls 1,41).

Dalības anketas jāiesūta elektro-
niski līdz 3.aprīlim uz e-pastu  
dace.plesa@sigulda.lv. Plašāka in-
formācija pa tālruni 67970814. 

Īsi pēc Ziemas Olimpiskajām 
spēlēm Sočos Siguldas pilsētas 
vidusskolā notika Olimpiešu pa-
raugstunda 1.klašu skolēniem. Pie 
pirmklasniekiem ciemojās, viņus 
atbalstīja un uzmundrināja mūsu 
Olimpieši – Elīza Tīruma, Juris Šics 
un Andris Šics. Sportisti skolēniem 
pastāstīja par savām skolas gaitām, 
ikdienas treniņiem un dalījās iespai-
dos par Soču Olimpiskajām spēlēm. 
Pēc tam pirmklasnieki piedalījās 
stafetēs un spēlēja sporta spēles 
kopā ar sportistiem.

Par svētku veiksmīgu norisi rūpē-
jās sporta skolotāja Andra Fridrih-
sone un viņas palīgi – Raibais suns 
un tiesnešu komanda no 3. un 4.kla-
sēm. 

Pilsētā bija iespēja iepazīt vese-
līga dzīvesveida principus, veselīga 
uztura piramīdas pamatus, satik-
smes drošību, skaistumkopšanas 

noslēpumus un daudzus citus inte-
resantus jaunumus. Bērniem un viņu 
vecākiem bija iespēja apmeklēt re-
laksācijas centru, laboratoriju, kurā 

pēta ēdiena sastāvdaļas, kā arī ve-
selīga ēdiena kafejnīcu.

Lielu un patīkamu pārsteigumu 
visiem sagādāja VAS „Ceļu satik-
smes drošības direkcijas” sabied-
risko attiecību speciāliste Valda 
Kjaspere, kura svinīgi izsniedza 
velosipēda vadītāja apliecības 26 
skolēniem, kas izturēja teorijas ek-
sāmenu riteņbraukšanā 27.februārī.

Šī mācību stunda bija vēl viens 
pierādījums tam, ka mācīties var 
ne tikai no grāmatām, sēžot pie 
galda, bet arī aktīvi iesaistoties un 
uzzinot ko jaunu gandrīz vai rotaļās. 
Skolēniem vairāk patīk un rezultāti 
ir labāki, ja mācību vielu iespējams 
apgūt darbojoties, pētot, veidojot, 
izdzīvojot un pārdzīvojot.

Liels paldies visiem pasākumā 
iesaistītiem Laurenču sākumskolas 
pedagogiem, 6.klases skolēniem un 
vecākiem par aktīvu dalību!

Plašāk par notikumiem Laurēnijā 
lasiet vietnē www.sigulda.lv. 

Valentīna Voiciša

4.aprīlī plkst.18.00 notiks Kla-
vieru nodaļas veidots vakars, kurā 
būs iespēja iepazīt mūzikā bieži sa-
stopamās izvērstās skaņdarbu for-
mas – rondo, variācijas un sonātes. 
Tās izprast un emocionāli izdzīvot 
palīdzēs Mākslas nodaļas audzēk-
ņu darbi un Teātra nodaļas priekš-
nesums. 

Savukārt tradicionālais pavasa-
ra koncerts norisināsies 11.aprīlī 
plkst.18.00. Tajā būs iespēja dzirdēt 
solistus un ansambļus ar tematiski 
un žanriski krāsainu, bagātu prog-
rammu. 

Pasākumā būs arī īpašs pārstei-
gums – neredzēts, muzikāli māks-
liniecisks pavasara vēstnesis. Viņa 
vārds un izskats pagaidām tiek tu-
rēts noslēpumā. 

Ieeja – bez maksas. 
Ineta Stepiņa

Skolēnu brīvlaikā notika III Starptautiskais Lūcijas Garūtas pianistu konkurss, 
kas, pateicoties Siguldas Mūzikas skolas Klavieru nodaļas skolotāju iniciatīvai 
un uzņēmībai, aizsākās jau 2002.gadā. Pasākums tika veltīts lieliskās pianistes 
un izcilās komponistes Lūcijas Garūtas simtgadei. Jaunajiem mūziķiem sapro-
tamā valodā sacerētās tēlainās klavieru miniatūras atspoguļo Latvijas dabu un 
ainas no bērnu dzīves. Konkursā piedalījās 70 dalībnieku no visas Latvijas un 
tuvākajām kaimiņvalstīm. Konkurss dod iespēju savstarpēji bagātināties gan 
pedagogiem, gan viņu audzēkņiem. Katram Siguldas novada iedzīvotājam ir ie-
spēja aplūkot L.Garūtas piemiņas lietas un Mākslas nodaļas audzēkņu tieši šim 
konkursam radītos darbus.

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem Viktoriju Sedo-
vu (pedagogs L.Surikova) un Kārli Gustu Zariņu (pedagogs D.Samta), kuri iegu-
va žūrijas atzinības rakstu. 

Larisa Surikova

4.martā notika Siguldas un Garkalnes novadu izglītības iestāžu skolēnu ska-
tuves runas konkurss, kurā no Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” piedalījās četri 
audzēkņi. Veiksmīgāko sniegumu uzrādīja un I pakāpes diplomus dažādās vecu-
ma grupās ieguva: Kate Sāra Gerdena, Agate Marija Bukša, Elza Alberiņa, Guntis 
Kursišs. 

Uz reģionālo skati 2.aprīlī izvirzīti: Mākslu skolas Teātra studijas audzēkne, 
9.klases skolniece Elza Alberiņa (skolotāja Ā.Liepiņa-Stūrniece), Siguldas pilsētas 
vidusskolas 8.klases skolnieks Andris Jenerts (skolotāja E.Gaigalniece) un Lau-
renču sākumskolas 5.klases skolnieks Matīss Zakatistovs (skolotāja S.Pole).

Marta vidū Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā norisinājās Matemātikas 
64.valsts olimpiādes trešais posms 9.–12.klašu skolēniem. Novadu un 
pilsētu olimpiādē (2.posms) kopumā piedalījās 2627 skolēni, savukārt 
Valsts matemātikas olimpiādē piedalījās 291 skolēns.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni ir konkurētspējīgi valsts mērogā, un 
tiesības piedalīties Valsts matemātikas olimpiādē ieguva Edgars Dau-
gulis (9.klašu grupā, skolotāja Māra Baķe), Valts Krūmiņš, Liāna Žitkova, 
Aiga Vespere (10.klašu grupā, skolotāja Daiga Jēkabsone), Grieta Vītoliņa, 
Amanda Celmiņa (11.klašu grupā, skolotājs Pēteris Zariņš), Kārlis Mārtiņš 
Briedis, Zane Ķēde (12.klašu grupā, skolotāja Daiga Jēkabsone).

Pirmajā dienā skolēni piecas stundas risināja savai klašu grupai atbils-
tošus nestandarta, paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumus, savukārt 
otrajā dienā veiksmīgākie dalībnieki piedalījās papildsacensībās, kurās no-
tiek kandidātu atlase startam Starptautiskajai matemātikas olimpiādei, bet 
pārējie dalībnieki iepazinās ar olimpiādes uzdevumu analīzi.

Zelta medaļu un I pakāpes diplomu ieguva Valts Krūmiņš no 10.klases. 
Atzinību ieguva Edgars Daugulis no 9.klases un Kārlis Mārtiņš Briedis no 
12.klases.

Gan Valts Krūmiņš, gan Kārlis Mārtiņš Briedis bija to labāko skolēnu vidū, 
kuri tika izvirzīti uz 4.kārtu – papildkārtu, lai piedalītos kandidātu atlasē 
Starptautiskajai matemātikas olimpiādei, kura šogad notiks Keiptaunā 
(Dienvidāfrikā). 

Daiga Jēkabsone

Pavasara koncerti 
„Baltajā Flīģelī”

L.Garūtas klaviermūzikas konkurss

Noslēdzies skatuves runas konkurss

Siguldas Valsts ģimnāzijas  
skolēnu sasniegumi Valsts  
matemātikas olimpiādē

Olimpiešu  
paraugstunda 
Siguldas pilsētas 
vidusskolā

Laurēnija – droša, veselīga, interesanta un 
aizraujoša pilsēta!

Aicina pieteikties 
konkursam „Siguldas 
novada Cālis 2014”

Atzinīgi novērtēts 
ģimnāzijas  
skolotājs A.Saušs

Ģimnāzijas komanda uzvar  
erudīcijas konkursā

Uzvara robotikas sacensībās

6.martā Laurenču sākumskolā viesojās Siguldas novada Pašvaldības 
policijas inspektori, kuri integrētajā mācību stundā „Drošās pilsētas 
atvērto durvju diena” 4. un 5.klašu skolēniem un viņu vecākiem stāstīja 
par jaunās Laurēnijas pilsētas drošības noteikumiem. 
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5.aprīlī plkst.18.00 notiks Zie-
meļu un Baltijas valstu mūzikas 
akadēmiju kamerorķestra „Via-
tore” pirmais projekts, ko veido 
Kopenhāgenas, Oslo, Viļņas un 
Rīgas mūzikas akadēmiju studen-
ti. Orķestra pirmajā programmā 
iekļauts Pētera Vaska darbs stīgu 
orķestrim „Viatore”, kā arī Edvarda 
Grīga un Karla Nīlsena darbi.

Orķestri pārrauga pieredzējuši 
mūziķi – sadarbības augstskolu 
pasniedzēji: Tims Fredriksens (Dā-
nijas Karaliskā Mūzikas akadēmija), 
Haralds Ādlands (Norvēģijas Mū-
zikas akadēmija), kā arī Siguldas 
klausītāju iemīļotie mūziķi Eva 
Bindere un Ēriks Kiršfelds (Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmija). Ieejas maksa: EUR 5–7  
(Ls 3,51–4,92).

19.aprīlī plkst.18.00 notiks 
Lieldienu koncerts „Debesis ir 
vaļā”, kurā uzstāsies Latvijā pa-
zīstami mūziķi – dziedātāja Eliza-
bete Zagorska, mūziķi Atis Auzāns 
un Jānis Lemežis, kā arī spēcī-
gās balss īpašnieks komponists 
Niks Matvejevs. Koncertā skanēs 
Kristus slavināšanas dziesmas, 
spiričueli un gospeļi, kā arī Nika 
Matvejeva īpaši šai koncertprog-
rammai sacerētā oriģinālmūzika – 
dziesmas par mīlestību, ticību un 
cerību, kuras klausītāji dzirdēs pir-
mo reizi. Ieejas maksa: EUR 10–12  
(Ls 7,03–8,43).

26.aprīlī plkst.18.00 būs iespē-
ja redzēt koncertizstādi „Sapņu 
pieskāriens mākslā un mūzikā”, 
kurā piedalīsies Andrejs Osokins 
(klavieres) un Evija Kūlmane 
(gleznas). Šis būs iedvesmojošs 
mākslas pasākums, kurš rosinās 
uztvert mūzikā un glezniecībā ko-

pīgo. Koncertizstādes tēma veltī-
ta pavasara noskaņām, sajūtām 
un sapņiem, kas atspoguļosies 
klaviermūzikā un glezniecībā. Pa-
sākuma norise plānota trīs daļās, 
muzikālajai programmai mijoties 
ar glezniecības darbu apska-
ti. Koncerta programmā: F.Lista, 
V.A.Mocarta, L.van Bēthovena un 
citu komponistu skaņdarbi.

Koncertā būs īpaša iespēja 
dzirdēt starptautisku atzinību 
guvušā pianista Andreja Osokina  
soloprogrammu. 

Andrejs Osokins ir vairāku 
prestižu starptautisku konkursu 
laureāts Latvijā, Eiropā un ASV. 
Glezniecības izstādē būs apskatā-
mas mākslinieces Evijas Kūlmanes 
poētiskās un tēlainās ainavas, ku-
rās atspoguļojas pavasara iedves-
motas sajūtas, fantāzijas, krāsas, 
skaņas, smaržas un emocijas. 

Ieejas maksa: EUR 10–21  
(Ls 7,03–14,76). 
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Kaspars Tobis pirms trīs gadiem 
radīja jaundarbu „Koncerts septi-
ņiem sintezatoriem”, kura pirmat-
skaņojums 2011.gada maijā izska-
nēja Siguldas koncertzāles „Baltais 
flīģelis” projektā „Alternatīvais 
flīģelis”, kas bija atzīstams mūs-
dienu mākslas pieteikums Latvijas 
mērogā.

Savukārt projekta „Elkupe” al-
bums „Uzaust” ir skaņu rakstu telpa, 
kurā meditatīva vienkāršība saplūst 
ar laikmetīgo rokmūziku, latviešu 
tautas skaņu un vizuālajiem kodiem, 
eksperimentālo mūziku un dzeju.

Vairāki no „Elkupes” autoriem 
ir siguldieši: Jānis Burmeisters, 
Edvīns Raups (Edvīns Struka), An-
dris Habermanis, Aldis Pūtelis, Aivis 
Gailītis un citi. Jāatzīmē, ka Edvīns 
Raups 11.martā saņēma laikraksta 

„Diena” kultūras balvu – tradicionālo 
„Zelta kartupeli” par dzejas krājumu 
„Mirklis šis” („Jāņa Rozes apgāds”, 
2013). Vienu no nominācijām saņē-
ma arī Edvīna Raupa tulkotā Federi-
ko Garsijas Lorkas grāmata „Lekci-
jas” (izdevniecība „Neputns”, 2013).

Sveicam mūsu novadniekus! 
Jolanta Borīte

Pēc koncerta Siguldas novada 
Domes priekšsēdētāja vietniece 
izglītības, kultūras un sporta jau-
tājumos Līga Sausiņa un Izglītības 
pārvaldes vadītājas vietniece Sand-
ra Ķirule „Purenītes” dibinātājai un 
vadītājai Dzintrai Fogelei pasniedza 
Domes Atzinības rakstu, kā arī uz-
dāvināja dāvanu karti 750 eiro vēr-
tībā kolektīva materiāli tehniskās 

bāzes papildināšanai. Domes Patei-
cības rakstu par ieguldīto darbu sa-
ņēma arī „Purenītes” koncertmeis-
tare Inga Jansone.

Dzintra Fogele un „Purenītes” de-
jotāji Siguldas novada iedzīvotājus 
un viesus aicina uz svētku koncertu 
4.aprīlī plkst.19.00 Siguldas novada 
Kultūras centrā. 

Lāsma Konošonoka

Martā notika deju kolektīvu ska-
te – koncerts „Sasala jūrīna”, kurā 
piedalījās arī trīs Siguldas novada 
deju kolektīvi: Siguldas pagasta 
Kultūras nama jauniešu deju ko-
lektīvs „Vizbulīte”, Siguldas novada 
Kultūras centra vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Siguldietis” un Si-
guldas novada Kultūras centra ve-

cākās paaudzes deju kolektīvs „Sid-
rabdancis”. Katram bija jāsagatavo 
trīs dejas pēc brīvas izvēles. Varam 
būt patiesi lepni, jo visi mūsu kolek-
tīvi ieguva visaugstāko novērtēju-
mu – augstāko pakāpi – katrs savā 
grupā. Skati vērtēja virsvadītāja 
Gunta Skuja un tautas deju ansam-
bļa „Teiksma” repetitore Aija Ērgle.

Savukārt Allažu pagasta Tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis 

„Liepavots” Pierīgas vokālo an-
sambļu kopkoncertā ieguva nomi-
nāciju par augstvērtīgāko māksli-
niecisko sniegumu.

Martā notika skate „Gada iz-
rāde 2013”, kurā piedalījās teāt-
ra amatiermākslas kolektīvi, bet 
skates rezultāti vēl nav zināmi.

Sveicam kolektīvus ar iegūta-
jiem panākumiem un vēlam veik-
smīgus arī turpmākos startus 
konkursos un skatēs! 

Siguldas Mākslu skolas „Bal-
tais Flīģelis” un Siguldas Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris „Sud-
rabskaņa” ar izciliem panāku-
miem piedalījies Latvijas izglītī-
bas iestāžu pūtēju orķestru Rīgas 
un Pierīgas skatē, kur koncert-
programmas atskaņošanā un de-
filē šovā iegūta augstākā I pakāpe.

Sasniegtais rezultāts ir labs 
panākums, salīdzinot ar pagāju-
šo gadu, kad koncertprogrammas 
atskaņošanā tika iegūta II pakāpe. 
Orķestra diriģenti ir Elmārs Rudzītis 
un Arnis Šmitiņš, defilē program-
mas horeogrāfe Laila Jirgensone. 

Patlaban „Sudrabskaņa” pošas 
uz konkursu Čehijā „Youth 2014 
Prague”, bet 4.maijā jāpiedalās defi-
lē finālā pie Brīvības pieminekļa. 

Elmārs Rudzītis

No 4. līdz 6.aprīlim vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā notiks jau 
par tradīciju kļuvusī akcija „Satiec savu meistaru!”. Tā kā Sigulda ir 
oficiālais sadarbības partneris Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai, 
tēma ir saistīta ar vasaras saulgriežiem. Vasaras saulgriežu pasākums 
Turaidā 21.jūnijā ir viens no projektiem, kurus piedāvājam tieši Eiropas 
kultūras galvaspilsētas ietvaros.

Ikviens novadnieks ir aicināts apgūt jaunas zināšanas, apmeklējot meis-
tardarbnīcas, dažādas nodarbības, kā arī citus pasākumus.

Siguldas novada iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt kalēja amata noslēpu-
mus, iemācīties dažādus adīšanas veidus, uzzināt, kā dabas veltes var palī-
dzēt saglabāt veselību un skaistumu. Būs iespēja piedalīties meistarklasēs 
un apgūt siera siešanu, maizes un pīrāgu cepšanu, kā arī pinumu veidošanu.

Akcija „Satiec savu meistaru!” tika aizsākta 2009.gadā, un tā iekļauta 
Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur 
tradicionālo prasmju zinātāji aicina pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek 
arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs. Arī Siguldā šī 
akcija ieguvusi plašu popularitāti.

Aicinām piedalīties nodarbībās, meistarklasēs un praktiskajās nodarbēs, 
kuras Siguldas novada pašvaldība piedāvā bez maksas.

Ar plašāku pasākuma programmu aicinām iepazīties 8.lpp. 

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 
300 dalībnieku. Pērn izstādē „Kur 
saulīte rotājās” piedalījās sešu 
Pierīgas novadu 24 pulciņi un stu-
dijas – vairāk nekā 170 audzēkņu. 
Izstādes noformējuma konceptu iz-
strādā Mākslu skolas „Baltais Flīģe-
lis” Mākslas nodaļas vadītāja Maija 
Avota sadarbībā ar novada mākslas 
skolotāju metodiskās apvienības 
vadītāju Kristīni Apini un mākslas 
skolotāju Ievu Vanagu. Pagājušajā 
gadā, risinot tēmu „Kur saulīte rotā-
jās”, konkursa dalībnieki bija aicināti 
pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu 
latviešu tautas etnogrāfijā, iegūtās 
atziņas īstenojot oriģinālos vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas darbos. 
Šogad uzdevums ir pētīt sauli citu  
Eiropas tautu kultūru kontekstā. 
2014.gadā atzīmējam Latvijas dalī-
bas Eiropas Savienībā desmitgadi un 
gatavojamies Latvijas prezidentūrai 
ES Padomē 2015.gadā.

Izstādes konkursa mērķis ir sek-
mēt skolēnu nacionālās identitātes 
un valstiskās apziņas veidošanos, 
tautas vēsturiskā un kultūras man-
tojuma apgūšanu un saglabāšanu, 
sniegt iespēju skolēniem eksponēt 
darbus plašākās izstādēs un gata-
voties XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem. 

Sandra Ķirule

KONCERTZĀLE  „BALTA IS  FL ĪĢEL IS”

Siguldas novada senioru deju kopas „Sniegaroze” un „Preilene” nodejojušas jau 
10 gadus, un šo gadu laikā piedzīvots, izjusts un pārdzīvots daudz – apgūtas vai-
rāk nekā 100 dejas, pabūts daudzos Latvijas novados un arī ārvalstīs, ir iegūts 
daudz draugu. Siguldas novada pašvaldība izsaka pateicību kolektīva dibinātājai 
un ilggadējai vadītājai Antrai Zūkerei par ieguldījumu senioru deju mākslas tradī-
ciju stiprināšanā un popularizēšanā Siguldas novadā. 

Koncertzāle „Baltais flīģelis” aicina 
uz aprīļa koncertiem

Siguldā spīdēs trejdeviņas saules

10 gadu jubileja senioru deju kopām 
„Preilene” un „Sniegaroze”

Akcija „Satiec savu meistaru” 
Siguldas novadā

Pūtēju orķestrim 
„Sudrabskaņa”  
panākumi skatē

„Purenīte” svin 20 gadu jubileju

Siguldiešiem divi zelta mikrofoni 
un „Zelta kartupelis” Siguldas novada kolektīviem  

augsti novērtējumi skatēsMarta sākumā notika Mūzikas ierakstu gada balvas „Zelta mikrofons 
2013” pasniegšana, kas ir nozīmīgākais pašmāju populārās mūzikas 
apbalvojums. Mūzikas ierakstu gada balvas astoņpadsmitajā ceremo-
nijā tika sumināti sasniegumi 19 nominācijās.

Nominācijā „Labākais elektroniskās mūzikas albums” balvu saņēma 
siguldietis, komponists, grupas „Dzelzs vilks” taustiņinstrumentālists 
Kaspars Tobis par albumu „Koncerts septiņiem sintezatoriem”. Savu-
kārt nominācijā „Labākais alternatīvās mūzikas albums” balvu saņēma 
mūsu puišu projekts „Elkupe” par albumu „Uzaust”.

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku darbības ritms pakļauts piecu 
gadu ciklam – no vieniem Dziesmu un Deju svētkiem līdz nākamajiem. 
Tiklīdz vieni beigušies, sākas ceļš uz nākamajiem. Lai gan Dziesmu 
svētki notiek reizi piecos gados, kolektīvu dalībniekiem tas ir pamatīgs 
darbs, kura rezultāti ik gadu tiek vērtēti dažāda mēroga skatēs.

14.martā Siguldas 1.pamatskolā notika skolas tautas deju kolektīva „Pu-
renīte” 20 gadu jubilejas koncerts, kurā ar ļoti dažādām un krāsainām dejām 
iepriecināja visas astoņas „Purenītes” grupas (vairāk nekā 180 dejotāju).

Siguldas pagasta Kultūras namā no 15.aprīļa līdz 9.maijam būs iespēja 
aplūkot 27 Pierīgas novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu 
izglītības pulciņu un studiju audzēkņu darbu izstādi „Trejdeviņas saules”.
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Skrējienu seriāla mērķis ir popula-
rizēt skriešanu kā pieejamu aktīvās 
atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku 
zināšanas par pareizu, veselīgu skrie-
šanu, veicināt saturīgu brīvā laika pa-
vadīšanu, atrast kopīgus draugus un 
domubiedrus. „Siguldas apļi” ir piln-
vērtīgs gatavošanās process citiem 
nozīmīgiem skriešanas pasākumiem – 

„Nordea Rīgas maratonam”, skrējienu 
seriālam „Sigulda UP Cup”, „Siguldas 
pusmaratonam” un citiem.

Šā gada jaunums ir tas, ka netiks 
ņemts vērā rezultāts laika izteiksmē, 
bet gan pilni noskrietie apļi laika limi-
ta ietvaros, kas ir dažādi pa vecuma 
grupām. Kopvērtējumā tiks ņemts vērā 

piecos posmos veikto apļu skaits. Tiks 
fiksēts arī distances laiks, kas būs kā 
kontroles mehānisms katram dalībnie-
kam savu spēku pārbaudei, bet netiks 
ņemts vērā kopvērtējumā. 

„Siguldas apļos” var startēt ikviens 
interesents atbilstoši savām spējām 
un sagatavotībai. 

Iepriekšēja pieteikšanās skrē-
jiena treniņiem interneta vietnē  
www.ba2.lv, aizpildot dalībnieka an-
ketu. Dalībnieku pieteikšanās un čipu 
izsniegšana starta vietā notiks no 
plkst.17.00. Dalība ir bez maksas. 

Nolikums un sīkāka informācija  
www.sigulda.lv, www.ba2.lv. 

Karīna Putniņa

Igo Japiņa sporta aģentūra uzsākusi reģistrāciju Latvijas lielākajam un tautā populārākajam riteņbraukšanas sa-
censību seriālam – SEB MTB maratonam. Sacensību organizētāji un atbalstītāji aicina sportistus piedalīties visos 
sezonas posmos, piedāvājot akciju – 20% atlaidi, piesakoties līdz 20.aprīlim. Savukārt SEB Dzīvības apdrošināšanas 
klienti, kuri veido uzkrājumu ar dzīvības apdrošināšanu, saņems 50% atlaidi. 

Pērn uz SEB MTB maratona starta devās teju 2500 riteņbraucēju ne tikai no Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Somijas 
un Baltkrievijas. Šogad sacensību seriālā plānots aizvadīt septiņus posmus, no kuriem Siguldā 6.jūlijā notiekošais maratons 
iekļauts Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) kalendārā un saņēmis UCI kategoriju. 

Iepriekšēja reģistrācija sacensībām interneta vietnē www.velo.lv norisināsies divās kārtās. Pirmā reģistrācijas kārta no-
slēgsies nedēļu pirms konkrētā posma, bet otrā kārta beigsies sacensību nedēļas trešdienā. Reģistrējoties Siguldas nova-
da Tūrisma informācijas centrā, uzrādot siguldiešu ID karti, novadniekiem tiek piedāvāta 10% atlaide Siguldas pos-
mam un 20% atlaide, ja reģistrējas visiem MTB maratona posmiem. 

2.martā Siguldas novada 2014.gada sporta spēļu ietvaros notika zoles spēles 
turnīrs, kurā pieteicās 22 vīrieši un četras sievietes. Izspēlējot piecas kārtas, kat-
rā pa 20 partijām, tika noskaidroti labākie. 1.vietas ieguvēja starp sievietēm – Ag-
nese Glāzniece, kura kopējā konkurencē ar vīriešiem ierindojās 3.vietā. Savukārt 
vīriešu konkurencē 2.–6.vietai lielie punkti bija visiem 20, labākos noskaidroja pēc 
mazo punktu summas.

Uzvarētāji: sieviešu konkurencē 1.vietu ieguva Agnese Glāzniece, 2.vietā – Ive-
ta Erdmane, bet 3.vietu ieguva Anita Lemeševska, savukārt vīriešu konkurencē 
1.vietu izcīnīja Valdis Krastiņš, 2.vietā – Raivis Ozols, bet 3.vietā ierindojās Andris 
Lapiņš un Juris Gusārovs. 

15.martā Siguldā norisinājās Latvijas čempionāta fināls 
100 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā klasikā un ātr-
spēlē. Finālturnīrā piedalījās 10 zēni un 10 meitenes, kuri 
tiesības spēlēt izcīnīja iepriekš notikušajās Latvijas Skolēnu 
sporta spēlēs, kas vienlaikus ir arī atlase uz Latvijas čem-
pionāta fināliem.

Zēnu turnīrā startēja četri siguldieši – Artūrs Jegurs, Kris-
tians Lelis, Rinalds Garkalns, Roberts Bete, savukārt meite-
ņu turnīrā divas siguldietes – Kristīne Urtāne un Keita Eglīte.

Siguldiešiem izdevās izcīnīt divas sudraba medaļas. Ātr-
spēles turnīrā veiksmīgi nospēlēja Kristīne Urtāne, bet kla-
sikā sudrabs Artūram Jeguram. Arī pārējo siguldiešu startu 
finālā Siguldas Sporta skolas dambretes treneris Edgars 
Ratnieks vērtē atzinīgi, it sevišķi izceļot 2006.gadā dzimu-
šās Keitas Eglītes 7.vietu klasikas turnīrā un 8.vietu ātrspē-
lē. Kristianam Lelim 5.vieta klasikā, 7.vieta ātrspēlē, Rinal-
dam Garkalnam attiecīgi 7.vieta un 5.vieta, bet Robertam 
Betem 10.vieta un 9.vieta. 

Ilze Ratniece

16.martā Siguldas Sporta skolā notika Siguldas novada sacensību novusā 
2.kārta. Turnīra pirmajā posmā 13 dalībnieki tika sadalīti divās apakšgrupās, kuru 
ietvaros izspēlēja katrs ar katru. Četri labākie no katras apakšgrupas, ņemot līdzi 
savstarpējos rezultātus, iekļuva finālturnīrā.

Par 1.vietu finālā cīnījās divi izteikti līderi – Vilis Rengarts un Agris Miglāns, bet 
uz 3.vietu reāli pretendēja visi pārējie fināla dalībnieki. Kaut gan līderu duelī sav-
starpējā spēlē uzvarēja Agris Miglāns, 1.vietu izcīnīt neļāva apakšgrupā ciestais 
zaudējums pret Gunāru Rozenbergu un finālā neizšķirts ar Raimondu Slišānu. Ag-
rim 11 punkti un 2.vieta, bet uzvaru turnīrā svinēja Vilis Rengarts, kura kontā 12 
punkti. 3.vietu turnīra noslēgumā diezgan pārliecinoši izcīnīja Raimonds Slišāns  
(9 punkti). 

Ilze Ratniece

Latvijas snovbordisti Artūrs Cukun-
de un Toms Petrusēvičs startējuši Bul-
gārijā notikušajos divos Eiropas kausa 
posmos snovborda slopestyle disciplī-
nā. Šajās sacensībās piedalījās 37 
braucēji no ASV, Somijas, Slovākijas, 
Slovēnijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, 
Horvātijas, Itālijas un arī Latvijas. Jā-
piebilst, ka Artūrs aptuveni 20 dienas 
pirms šīm sacensībām diezgan pasma-
gas potītes traumas dēļ nebija trenē-
jies, taču, pateicoties plastmasas fik-

satoram, bija spējīgs piedalīties tik ilgi 
gaidītajās sacensībās! Pirmajā dienā 
Artūram viss negāja tik gludi, kā gribē-
tos, pamatīgs kritiens, taču, neskato-
ties uz to, viņš tika finālā, kur izcīnīja 
12.vietu. Otrajā sacensību dienā Artū-
ram veicās jau labāk, viņš arī kvalificē-
jās fināliem un gala rezultātā izcīnīja 
6.vietu. Rīdziniekam Tomam Petrusē-
vičam abās dienās 14.vieta. Abi spor-
tisti tālāk dosies uz Slovākiju, kur no-
tiks nākamie Eiropas kausa posmi. 

Latvijas čempionātā Madonā biedrības „A2” distanču 
slēpotāji trenera Raivja Zīmeļa vadībā piedalījās savās pir-
majās slēpošanas stafetēs. Šoreiz siguldieši bija pārstāvēti 
jaunākajās grupās.

Pirmās uz starta stājās meitenes – pirmo etapu veica Ur-
zula Amanita Jargane, kura ļoti veiksmīgi tika galā ar starta 
uztraukumu un pārliecinoši veica savu posmu, nododot An-
nai Vītolai stafeti tikai 20 metrus aiz 3.vietas. Anna cīnījās 
visiem spēkiem un saglabāja drošu 4.vietu. Pēdējā etapā 

distancē devās Kristīne Brunere, kas ne tikai spēja sadel-
dēt atstarpi starp 3.vietu, bet finiša spurtā izcīnija bronzas 
medaļu. 

Pirmo etapu puišiem veica Helvijs Jānis Kārkliņš. Helvi-
jam ir tikai deviņi gadi, bet viņš nopietni cīnījās un nodeva 
savu etapu 11.vietā, tālāk jau cīņā metās Rūdolfs Sirmais, 
kurš pacēla komandu uz 9.vietu. Trešajā etapā Oskars Veitss 
finišēja 7.vietā. 

Kristīne Veita

Spraiga cīņa 60 m sprinta distan-
cē noritēja starp 39 sportistiem, kur 
Jānis Kravalis ar izcilu rezultātu 9,3 s, 
sīvā cīņā piekāpjoties tikai Salaspils 
Sporta skolas audzēknim, izcīnīja vēl 
vienu sudrabu. Tieši aiz fināla skrējiena, 
proti, 5.vietā, Ralfs Rozens, kurš spēja 
distanci veikt 9,9 s. Ātrāko desmitā arī 
Eduards Ločs, Renārs Jumiķis un Artis 
Podziņš. Augstlēkšanā Ralfs Inbergs, 
pārvarot 0,90 m augstumā novietoto 
latiņu, nodrošināja sev 3.vietu. Meda-
ļas vērtu skrējienu 150 m distancē vei-
ca Renārs Jumiķis – 26,8 s un 3.vieta. 
Arī Reinis Šmaliņš 150 m sprintā uzrā-
dīja labu rezultātu – 28,8 s, pierādot, 
ka ir viens no spēcīgajiem Siguldas 
Sporta skolas vieglatlētiem. 

E grupas meitenēm 400 m uzvaru 
svinēja Marta Balanasa (1:28,6), tu-

vāko konkurenti apsteidzot gan-
drīz par trīs sekundēm. Jasmīnei 
Strodei, sacenšoties ar gadu vecā-
kām sāncensēm, pietrūka 0,4 s līdz 
bronzas medaļai (1:31,5), 5.vietā 
Rūta Meistere, 6.vieta Jetei Laivai, 
bet labāko desmitu noslēdza Keita 
Zeltiņa (2006.gadā dzimusi). 60 m 
skrējiens pulcēja lielāko dalībnieku 
skaitu – 50 meitenes. Marta Klin-
sone spēja veikt distanci 10,1 s un 
ierindoties augstajā 8.vietā, bet 
150 m skrējienā Martai veicās vēl 
labāk – 6.vieta (27,5 s). Jete Laiva 
pierādīja, ka viņas spēcīgākā discip-
līna ir tāllēkšana – 3,06 m un nodro-
šināta 4.vieta. Ļoti labu sniegumu 
tāllēkšanā demonstrēja Ieva Lāce – 
2,93 m tāls lēciens deva viņai 8.vie-
tu no 35 dalībniecēm.

Siguldas Sporta skolu D grupā 
(2003.–2004.gadā dzimušie) pārstāvē-
ja pieci sportisti. Augstāko sniegumu 
un jaunus personīgos rekordus uzstā-
dīja Līna Gaile: 60 m – 9,7 s un 8.vie-
ta 30 dalībnieču konkurencē, 200 m – 
35,6 s un 6.vieta. Arī Kristai Prūsei 
jauns rekords 60 m distancē – 10,2 s, 
bet tāllēkšanā 3,08 m tāls lēciens. 
Zēnu konkurencē Siguldu pārstāvē-
ja Rūdolfs Bušs un Vilnis Lembergs 
sprinta un lēkšanas disciplīnās. Trene-
res G.Gasūnas kalnu slēpošanas noda-
ļas audzēknis Kristers Lazdāns 60 m 
sprintā 44 dalībnieku vidū ierindojās 
augstajā 9.vietā (9,5 s).

Perfekti atstrādātās stafetes koci-
ņa maiņas un ātrs skrējiens distancē 
deva vēl vienu panākumu jaunākajā 
grupā – Siguldas I stafešu komandai 
(Jānis Kravalis, Eduards Ločs, Marta 
Balanasa, Rūta Meistere) 2.vieta un 
sudraba medaļas, bet Siguldas II ko-
mandai (Artis Podziņš, Renārs Jumi-
ķis, Marta Klinsone, Jete Laiva) 4.vie-
ta, kur pietrūka 0,5 s līdz bronzas 
godalgām. 

Gunta Blūmiņa

6.martā Allažu Sporta centrā notika Siguldas novada atklātās skolu sa-
censības basketbolā B vecuma grupā (1998.–1999.gadā dzimušie) puišiem. 
Sacensībām bija pieteikušās divas Siguldas Valsts ģimnāzijas komandas 
(SVĢ), Allažu pamatskolas komanda, kā arī Krimuldas vidusskolas komanda. 

Pēc sīvām, līdzvērtīgām cīņām 1.vietu izcīnīja SVĢ II komanda, kurā spē-
lēja 1999.gadā dzimušie puiši, 2.vietā SVĢ I komanda (1998.gadā dzimušie 
puiši), 3.vietā Allažu pamatskola, 4.vietā Krimuldas vidusskola. 

Par skatītāju trūkumu šajā turnīrā nevarēja sūdzēties, jo tribīnes bija pilnas ar 
Allažu komandas atbalstītājiem.

SVĢ II komanda līdz ar šo uzvaru izcīnīja tiesības startēt Vidzemes reģiona 
skolu sporta spēlēs, kas notika 11.martā Limbažos, lai cīnītos par divām ceļazī-
mēm uz valsts mēroga finālsacensībām. Siguldiešiem tas diemžēl neizdevās, pie-
cu komandu konkurencē tika izcīnīta 4.vieta. 

1.martā Kuldīgas vieglatlētikas manēžā risinājās „Latvijas Viegl-
atlētikas savienības kauss 2014”. Spēcīgajā pieaugušo konkurencē 
piedalījās arī Siguldas Sporta skolas vieglatlēti.

Sprinta distancē 60 m skrējienā Valters Reinis Rasnačs izcīnīja godal-
goto 3.vietu, rezultāts I sporta klases līmenī 7.22. Arī juniors Artis Rušiņš 
parādīja cīnītāja raksturu, izcīnot 7.vietu, tūlīt aiz fināla, uzrādot rezultātu 
7.54. Savukārt 1000 m distancē Edgars Daugulis distanci veica 2.48.21 un 
bija devītais.

Latvijas Vieglatlētikas savienības sacensību ietvaros notika arī B gru-
pas sacensības, kurās 1000 m distancē piedalījās Pauls Daugulis, uzrādot 
personīgo rezultātu 2.58.81, bet Kristaps Bruners distanci veica 3.02.05, 
attiecīgi 4. un 5.vieta. 

Aina Ziediņa

28.februārī Dobelē notika Latvijas skolēnu 
67.spartakiāde tautas bumbā, kurā piedalījās 
Siguldas pilsētas vidusskolas zēnu un meiteņu 
komandas.

Priekšsacīkstēs abas siguldiešu komandas 
uzrādīja ļoti labu sniegumu – zēni ierindojās 
1.vietā, meitenes 2.vietā un pārliecinoši iekļuva 
finālā. Diemžēl tajā zēnu komandai divi zaudē-
jumi un rezultātā tikai 4.vieta spartakiādē, to-
ties meiteņu komanda spēja vēlreiz nospēlēt 
meistarīgi un kopvērtējumā izcīnīt 2.vietu. 

Andra Fridrihsone

Notiks skrējienu seriāls „Siguldas apļi”
Šogad skrējiena treniņi notiks reizi mēnesī, ceturtdienās, Siguldas Sporta 

un aktīvās atpūtas centrā (Puķu ielā 4, Laurenčos): 10.aprīlī, 8.maijā, 12.jū-
nijā, 10.jūlijā, 14.augustā, 11.septembrī un 9.oktobrī.

Noskaidroti labākie zolītes spēlētāji Siguldā

Skolu basketbola turnīrā B vecuma  
grupā uzvar ģimnāzisti

Siguldietis Artūrs Cukunde slopestyle  
disciplīnā izcīna 6.vietu

Novada novusa sacensību 2.kārtā uzvar  
Vilis Rengarts

Sākusies pieteikšanās SEB MTB maratonam

Siguldas dambretistiem divas sudraba medaļas U-10 grupā

Siguldieši Latvijas čempionātā distanču slēpošanā

Latvijas finālsacensībās 
tautas bumbā  
siguldiešiem 2. un 4.vieta

Siguldieši starp  
spēcīgākajiem Latvijas vieglatlētiem

Jaunākie vieglatlēti čempionu godā Limbažos
14.martā Olimpiskajā centrā „Limbaži” notika ikgadējās sacensības viegl-

atlētikā telpās D un E vecuma grupām. E vecuma grupas zēniem (2005.–2006.
gadā dzimušie) teicami rezultāti. 400 m skrējienā viss goda pjedestāls Si-
guldas Sporta skolai: zelta medaļu saņēma Eduards Ločs (1:22,4), sudraba 
godalga Jānim Kravalim (1:24,0), bronzas medaļa Artim Podziņam (1:25,4), 
un arī 4.vietā ir mūsu Ralfs Rozens ar rezultātu 1:28,2. Dāvis Strazdiņš šajā 
distancē ierindojās 6.vietā. 
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Lūdzu, informējiet Siguldas novada iedzīvotājus, kad tiks veikta siltum-
trašu siltināšana, kas ir pats svarīgākais daudzdzīvokļu māju īpašniekiem 
un iedzīvotājiem.

Siguldas iedzīvotāji

Siguldas novada pašvaldība informē, ka 2004.gadā siltumapgādes funkciju 
nodrošināšanu atklāta konkursa rezultātā ieguva SIA „Wesemann”, ar kuru tika 
noslēgts koncesijas līgums. Uzņēmums nodeva siltumenerģijas ražošanas un sil-
tumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesības SIA „Wesemann-Sigulda”, kuram 
ir pienākums ražot un nodrošināt Siguldas novadā esošās mājas ar siltumenerģiju 
un tiesības saņemt maksājumus no fiziskām un juridiskām personām, kā arī veikt 
parādu piedziņu.

Pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā „Siguldas Novada Ziņas” jau 
oktobrī publicēta informācija, ka Siguldas pilsētas maģistrālo siltumtīklu rekons-
trukcijas darbi notiek ik gadu: 2011.gadā izbūvēta maģistrālā siltumtrase 1507 m 
garumā, 2012.gadā – 1422,5 m, 2013.gadā vairāk nekā 1157 m garumā.

Desmit gadu laikā SIA „Wesemann-Sigulda” siltumtrašu atjaunošanā un izbū-
vē investējusi 4,55 miljonus eiro. Siguldā palikuši vairs tikai 1483 metri nerekons-
truētās trases, no kuriem 700 metrus plānots nomainīt šajā gadā. Tiek plānota arī 
jaunas siltumtrases izbūve 2,3 km garumā Strēlnieku ielā.

SIA „Wesemann-Sigulda” informē, ka iedzīvotāju parādi par piegādāto siltum-
enerģiju ir vairāk nekā 410 tūkstoši eiro. 

Ar cieņu  
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora v.i. Jeļena Zarandija

Svētdien, 20.aprīlī, no plkst.9.00 Siguldas novada iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek aicināti atpūsties 
un piedalīties Lieldienu pavasara tirdziņā „Par zaļu pat vēl zaļāks!”, kas visas dienas garumā norisināsies 
Siguldas Svētku laukumā. Sveiksim sauli ar īpašo jogas sveicienu profesionāla pasniedzēja vadībā. Skanīgās 
pavasara dziesmas dziedāsim kopā ar bērnu vokālās studijas „Siguldiņa” dziedātājiem. Būs arī tradicionālais 
svētku cienasts – Lieldienu pantāgs – un jautrā vizināšanās ar Zaķu Zaļo mobili.

Šajos saules svētkos visus siguldiešus un novada viesus uz kārtīgu andeli, olu kaujām, izšūpošanos, radošām 
un raibām izdarībām aicina jautrie Lieldienu Zaķi – Inga Alviķe un Laura Šumska.

Nāc iepirkties, nāc atpūsties, nāc Lieldienās šūpoties! 
Aicinām zemniekus, amatniekus un mājražotājus pieteikties gadatirgum līdz 17.aprīlim pa tālr.66117114 (Si-

guldas novada Kultūras centra kase): otrdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 19.00, ceturtdienās 
no plkst.8.00 līdz 17.00, sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00.

Dievkalpojumi
Siguldas evaņģēliski luteriskā draudze aicina uz Zaļās ceturtdienas dievkalpojumu 17.aprīlī plkst.18.00. 
18.aprīlī plkst.18.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums.
20.aprīlī plkst.8.00 – Lieldienu dievkalpojums.
21.aprīlī plkst.11.00 svētku dievkalpojumu vadīs Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, un tajā piedalīsies Siguldas 
draudzes ansamblis.

Siguldas Romas Katoļu baznīca aicina uz Kunga pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojumu 17.aprīlī plkst.19.00.
18.aprīlī plkst.14.00 Krusta ceļš, plkst.15.00 Kunga ciešanu un Nāves liturģija.
19.aprīlī plkst.23.30 Kunga augšāmcelšanās svētku Vigīlijas dievkalpojums.
20.aprīlī plkst.9.00 un 12.00 Kunga augšāmcelšanās svētku Svētā Mise.
21.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu oktāvas pirmdienas Svētā Mise.

Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudze aicina 17.aprīlī plkst.19.00 uz Zaļās ceturtdienas dievkalpojumu 
ar Svētā Vakarēdiena iestādīšanu. 
18.aprīlī plkst.12.00 Lielās piektdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
19.aprīlī plkst.22.45 Lieldienu nakts Vigīlijas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kristības un iesvētības, 
jauno draudzes locekļu uzņemšana draudzē.
20.aprīlī plkst.12.00 Pirmās Lieldienas. Svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Pasākumi
19.aprīlī plkst.14.00 – koncertu cikls „Pavasara dziesma” Allažu ev. lut. baznīcā. Piedalās Arnis Čakstiņš 

un Raimonds Lebedeks, kā arī allažnieki Riglinda un Ivars Paegļi. Ieeja – bez maksas.
19.aprīlī plkst.18.00 – koncertprogramma „Debesis ir vaļā” koncertzālē „Baltais flīģelis”. Piedalās dzie-

dātāja Elizabete Zagorska, mūziķi Atis Auzāns un Jānis Lemežis, kā arī spēcīgās balss īpašnieks komponists 
Niks Matvejevs. Ieejas maksa – EUR 10–12 (Ls 7,03–8,43).

20.aprīlī plkst.13.00 – Lieldienu pasākums „Sveiciens saulei!” pie Allažu pagasta pārvaldes. Piedalās 
Allažu pagasta Tautas nama pašdarbības kolektīvi, Ufo un smagās mūzikas grupa „The faktor”. Dalība – bez 
maksas.

20.aprīlī plkst.15.00 – Lieldienu pasākums kopā ar folkloras kopu „Putni” Jūdažu Sabiedriskajā centrā. 
Ieeja – bez maksas.

21.aprīlī no plkst.12.00 līdz 18.00 – AHHAA Zinātnes centra (Igaunija) ceļojošā izstāde Siguldas novada 
Kultūras centrā. Varēs aplūkot apmēram 20 eksponātus, planetāriju, teātri un citus interesantus piedāvājumus. 
Ieeja – bez maksas.

21.aprīlī plkst.14.30 – Lieldienu pasākums „Spīdi nu, saulīte!” Turaidas muzejrezervātā.  
Ieeja – EUR 0,71–2,85 (Ls 0,50–2).

21.aprīlī plkst.16.00 – pavasara ieskaņu koncerts „Gaismas Ceļā” Siguldas pagasta Kultūras namā. Pie-
dalās: jauniešu koris „Gaismas Ceļā”, instrumentālais ansamblis, solisti, pianiste Elīna Gaile. Diriģents Mārtiņš 
Subatovičs. Ieeja – bez maksas.

13.martā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs 
Uģis Mitrevics sveica Lūciju Brazauskaiti 100 gadu 
jubilejā. „Man ir patiess prieks tikties ar mūsu novad-
niekiem, kas nodzīvojuši bagātu un garu mūžu, kas ir 
možuma pilni un veselīgi,” tiekoties ar jubilāri, sacīja 
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics. 

Priekšsēdētājs Brazauskaites kundzei uzdāvināja Lat-
vijas Bankas sudraba monētu „Sigulda”, kā arī ziedus 
un kliņģeri.

Lūcija Brazauskaite dzimusi Lietuvā un pirmos 16 
gadus tur arī nodzīvojusi, līdz ģimene pārcēlusies dzī-
vot uz Bauskas pusi Latvijā. Lielāko dzīves daļu nodzī-
vojusi Jelgavas pusē, Aučos, Jāņa Čakstes pils kalpu 
mājā. Pirms 11 gadiem Lūcijas kundze atnāca dzīvot 
uz Siguldas novadu, Allažu pagasta Egļupi, pie savas 
māsasmeitas Birutas Kurciņas.

L.Brazauskaites ģimene var būt lepna, ka ilgdzīvo-
tāju pulks pieaug, jo arī viņas vectēvs nodzīvoja garu 
mūžu – 104 gadus, bet Lūcijas māsa Elza šajā gadā 
svinēs 97 gadu jubileju.

Ikdienā simtgadniece rosās pa dārzu, veic piemājas 
darbus. Viņai patīk ravēt un rūpēties par suni Dingo, 
kuru viņa reizēm lutina ar kārumiem. „Par veselību ne-
sūdzos, dzeru zivju eļļu un visiem vēlu miera laikus un 
labu veselību,” moži teic Lūcija Brazauskaite.

Siguldas novada pašvaldība sveic Lūciju Brazaus-
kaiti 100 gadu jubilejā un vēl neizsīkstošu enerģiju un 
veselību! 

Katru gadu no 15.aprīļa līdz 15.maijam Siguldas novadā tiek izsludināts 
Spodrības mēnesis, kad pašvaldība aicina iedzīvotājus sakopt teritorijas, bet 
organizācijas un uzņēmumus doties pavasara talkās, lai sakoptu novada sa-
biedriskās teritorijas.

Siguldas novada pašvaldība aicina novadniekus uz kopīgu Spodrības mēneša 
Lielo talku 26.aprīlī un lūdz iesniegt ierosinājumus par vietām Siguldas novadā, 
kas jāsakopj. Piesakot konkrētu sakopšanas vietu, lūgums norādīt atbildīgo per-
sonu – talkas uzraugu, kas Lielās talkas dienā kontrolēs atkritumu maisu saņem-
šanu un organizēs pilno maisu nogādāšanu norādītajā vietā. Talcinieki tiek aicināti 
pieteikt talkošanas vietu jau laikus un saņemt atkritumu maisus pie Siguldas 
novada pašvaldības Zaļumsaimniecības speciālistiem Zinātnes ielā 7. Sīkāka in-
formācija pa tālruni 67800952 un e-pastu dita.laure@sigulda.lv.

Plānots, ka Lielās talkas laikā talkotājiem tiks izdalīti noteiktas krāsas maisi 
un tikai šādu maisu savākšanu reģistrētajās talkas vietās nodrošinās organizētāji. 
Informācija par reģistrētajām talkošanas vietām un aktivitātēm Siguldas novadā 
skatāma www.talkas.lv.

Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju nodaļas pār-
stāvji informē, ka līdz ar informāciju par talkošanas vietu jāiesniedz arī pieprasī-
jums par nepieciešamību savākt lielgabarīta atkritumus. Lūdzam pievērst uzma-
nību tam, ka lielgabarīta atkritumi tiks savākti no publiskām vietām, kuras tiks 
sakoptas talkas laikā.

Pašvaldības policija atgādina, ka Siguldas novada teritorijā ir aizliegta jebkā-
da – arī cilvēku uzraudzībā veikta – kūlas dedzināšana. Siguldas novada saistošie 
noteikumi paredz, ka sausās lapas, zarus un citus organiskos atkritumus nelie-
los daudzumos drīkst dedzināt pavasarī no 15.aprīļa līdz 15.maijam un rudenī no 
15.septembra līdz 15.oktobrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Patlaban Siguldas novada Pašvaldības policija veic pastiprinātu zemes apsaim-
niekošanas kontroli novada administratīvajā teritorijā. Aicinām iepazīties ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo vēstuli pašvaldībām 
par uzraudzības pastiprināšanu un par zemes apsaimniekošanas pasākumiem, 
kas ievietota interneta vietnē www.sigulda.lv. 

Pašvaldības SIA „Jumis” informē par sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
punktu jeb pazemes konteineru izveidi Siguldas novadā, kurus plānots izbūvēt 
2014.gadā.

Siguldā dalīto atkritumu pazemes konteineri būs jaunums – to ietilpība ir no 
trīs līdz pieciem kubikmetriem. Plānots izbūvēt vismaz desmit pazemes konteine-
ru izvietošanas punktus. Konteineri speciāli paredzēti iegremdēšanai zemē un tiks 
iztukšoti ar manipulatora palīdzību.

Papildus tam Siguldas pilsētas vides apsaimniekošanas uzņēmums PSIA „Ju-
mis” informē, ka izvietojis pilsētā četrus jaunus zvanveida konteinerus, kuros  
iedzīvotājiem būs iespēja šķirot otrreiz pārstrādājamos materiālus. Divi jauni 
zvanveida konteineri novietoti Ķiparos, Tilta ielā 10, kā arī Siguldā, Rīgas ielā 1. 
Abās vietās būs iespēja šķirot PET pudeles un stiklu.

Savukārt, rūpējoties par dabu un otrreizējo izejvielu apsaimniekošanu, SIA 
„Eko Reverss” piedāvā iespēju no zemnieku saimniecībām bez maksas visu gadu 
savākt agroplēves, polipropilēna maisus („Big bagus”) un plastmasas kanniņas, 
pretī izsniedzot apliecinājumu par iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei. 
Informācija pa tālruni 26183666 vai e-pastu kristaps.riba@ekoreverss.lv. 

Lieldienas Siguldas novadā I EDZ ĪVOTĀj I  jAUTĀ

Domes priekšsēdētājs sveic allažnieci 
Lūciju Brazauskaiti 100 gadu jubilejā

Spodrības mēnesis un Lielās talkas 
aktivitātes Siguldas novadā

SIA „Jumis” paplašina atkritumu  
šķirošanas iespējas Siguldā
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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 pārvalde. 
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta! 

SiguldasNovadaZiņas

Nākamais izdevums 25.aprīlī
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Siguldas novada 
pašvaldība sveic 

marta apaļo jubileju 
gaviļniekus

100 gadi 
Lūcija Brazauskaite 

95 gadi
Verners Eše 
Lilija Zepa 

90 gadi
Jaņina Čerepa-Spiridoviča 

Lūcija Alma Podniece 
Galina Terekhina 

85 gadi
Margareta Līkopa 

80 gadi
Minjona Andersone 

Silvija Bensone 
Lidija Ecmane 

Broņislavs Greizis 
Irma Kivkucāne 
Velta Kozlovska 

Jevdokija Markovska 
Elza Rožkalna 
Daina Rubene 

Jautra Rubene 
Indra Zariņa 

 

Siguldas novada 
Dzimtsarakstu  
nodaļā februārī
Reģistrētas 18 bērnu  

piedzimšanas –  
13 meitenes un 5 zēni.

Bērniem doti vārdi:  
Līva, Amēlija, Beāte,  
Henriete, Ance, divas  

Emīlijas, Madara, Lauma 
Luīze, Evita, Evelīna Saiva, 

Anna, Sofija, Gustavs, 
Ēriks, Kristiāns, Emīls, 

Austris.

Reģistrētas 6 laulības.

Akcija „Satiec savu meistaru!”
Laiks un vieta Pasākums
4.aprīlī no plkst.10.00 līdz 
17.00 Siguldas novada 
Kultūras centrā

Tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda” meistardarbnīca un 
paraugstundas

4.aprīlī plkst.15.00 
Turaidas smēdē

Kalēja amata noslēpumos dalīsies un pirmās prasmes kalšanā 
mācīs Turaidas muzejrezervāta kalējs Andris Ščeglovs.  
Ieeja – bez maksas

4.aprīlī no plkst.18.00 līdz 
21.00 Siguldas pagasta 
Kultūras namā

Alīdas Lindes meistarklase pirkstaino cimdu adīšanā 
mežģīņrakstos un patentadījumā. Ieeja – bez maksas

5.aprīlī no plkst.10.00 
līdz 14.00 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Inetas Eriksones meistarklase mauču jeb rokas sildītāju adīšanā.  
Ieeja – bez maksas

5.aprīlī no plkst.10.00 
līdz 14.00 Allažu 
pagasta „Ancīšos”

Mūsu veselība mežos, pļavās un dārzos vasaras saulgriežu laikā. 
Meistare – allažniece, bioloģijas zinātņu doktore Gaida Ābele.  
Dalība – bez maksas

5.aprīlī no plkst.10.00 
līdz 14.00 Allažu 
pagasta „Ancīšos”

Kokle un vasaras saulgrieži. Tradīcijas, praktiskā nodarbība un 
lekcija par to, kā taisa kokli, kas jāzina, lai tā labi skanētu vasaras 
saulgriežos un citos svētkos. Amatnieks un tautas daiļamata 
meistars Arnis Ābele. Dalība – bez maksas

5.aprīlī no plkst.10.00 
līdz 14.00 Allažu 
pagasta „Celmos”

Vasaras saulgrieži, pašu cepta maizīte un pīrāgi. Tradīcijas, 
praktiskā nodarbība un lekcija par maizes cepšanu, kā gatavot 
mīklu, kas jāzina, lai mīkla labi rūgtu. Meistare – Aiva Grundmane. 
Dalība – bez maksas

5.aprīlī plkst.12.00 
Jūdažu Sabiedriskajā 
centrā

Tikšanās ar Lilitu Pladari par ārstniecības augiem un zāļu tējām. 
Ieeja – bez maksas

5.aprīlī plkst.13.00 Mores 
pagasta Tautas namā

Siera siešanas meistarklase kopā ar Rudīti Zariņu.  
Ieeja – bez maksas

5.aprīlī plkst.18.00 
Siguldas novada 
Kultūras centrā

Ko vilkt mugurā vasaras saulgriežu svētkos? Saruna par 
etnogrāfisko tautastērpu 19.gadsimtā Siguldas novadā. Jāņu 
dziesmu mācīšanās. Amatiervideo filma „Senlejas krāsas” (1985), 
autore Nora Legzdiņa. Siguldas folkloras kopa „Senleja” un 
etnogrāfe Indra Čekstere. Dalība – bez maksas

6.aprīlī no plkst.11.00 
līdz 14.00 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Ingunas Killo meistarklase no doņiem un meldriem pīto cepuru, 
trauku vai paliktņu principu apgūšanā. Ieeja – bez maksas

KULTŪRA
Laiks un vieta Pasākums
28.martā plkst.14.30 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves 
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.  
Ieeja – bez maksas

28.martā plkst.19.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā

Akustiskais koncerts – Dons „Varanasi”. Ieejas maksa –  
EUR 8–12 (Ls 5,62–8,43). Biļešu iepriekšpārdošana  
www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada Kultūras centra kasē

28.martā plkst.19.00 
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Kustību un objektu monoizrāde „Karavīrs”.  
Ieeja – bez maksas

28. un 29.martā Mākslu skolā 
„Baltais Flīģelis”

Jauniešu teātra festivāls „Laimes lācis”. Ieeja – bez maksas

29.martā plkst.14.00 Jūdažu 
Sabiedriskajā centrā

Mores amatierteātra „Oga” izrāde „Latvieši”. Režisore Inguna 
Millere. Ieeja – EUR 1 (Ls 0,70)

29.martā plkst.16.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā

Latvijas Leļļu teātra izrāde par Maksu un Moricu.  
Ieeja – EUR 4,50 (Ls 3,16)

30.martā plkst.12.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā

Folkloras festivāla „Baltica 2015” Vidzemes novada folkloras 
kopu skate, koncerts „Mantojums”. Ieeja – bez maksas

4.aprīlī plkst.16.00 
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Atklātais Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” klavieru klases 
koncerts. Ieeja – bez maksas

4.aprīlī plkst.19.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā

Deju kolektīva „Purenīte” 20 gadu jubilejas koncerts.  
Ieeja – bez maksas

5.aprīlī plkst.14.00 Allažu 
pagasta Tautas namā

Vidzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu 
sarīkojums. Dalībnieki: „Airi” un „Lādezers” no Limbažu 
novada, „Putni” no Krimuldas novada, Salacgrīvas 
vidusskolas kolektīvs „Zēģelīte”, Straupes pamatskolas 
kolektīvs, Zvejniekciema skolas kolektīvs, „Ore” no Cēsīm, 
Kokneses pamatskolas kolektīvs „Tīne”, Zaķuciema 
pamatskolas kolektīvs „Oglīte”, Allažu pagasta Tautas nama 
kopa „Tiptaiņi”, Lielvārdes pamatskolas kolektīvs „Avotiņš”, 
Siguldas novada Kultūras centra kopa „Senlejiņa”, kā arī 
Allažu pamatskolas 3.klases kolektīvs. Ieeja – bez maksas

5.aprīlī plkst.15.00 Siguldas 
1.pamatskolā

Siguldas apriņķa koru koncerts. Ieeja – bez maksas

5.aprīlī plkst.16.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā

Mazo vokālistu konkurss „Siguldas novada Cālis 2014”. 
Nolikums un pieteikuma anketas pieejamas interneta vietnē 
www.sigulda.lv. Dalības maksa – EUR 4,50 (Ls 3,16).  
Ieeja pasākumā – EUR 2 (Ls 1,41)

5.aprīlī plkst.18.00 
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Ziemeļu un Baltijas valstu mūzikas akadēmiju kamerorķestris 
„Viatore”. Ieejas maksa – EUR 5–7 (Ls 3,51–4,92)

10.aprīlī plkst.18.00 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Pateicības pasākums „Palīdzot citiem, palīdzi pats sev”.  
Ieeja pasākumā – ar ielūgumiem

10.aprīlī plkst.18.00 Jūdažu 
Sabiedriskajā centrā

Sarunu cikls „Atklājot nezināmo”.  
Ieejas maksa – EUR 1 (Ls 0,70)

11.aprīlī plkst.14.30 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves 
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.  
Ieeja – bez maksas

11.aprīlī plkst.18.00 
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Tradicionālais Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pavasara 
koncerts. Ieeja – bez maksas

12.aprīlī plkst.18.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā

Jubilejas koncerts „Bigbendam „Sigulda” – 60”. Īpašais viesis – 
Intars Busulis. Ieejas maksa – EUR 8–10 (Ls 5,62–7,03)

12.aprīlī plkst.10.00 Turaidas 
muzejrezervātā

Turaidas muzejrezervāta Informācija diena.  
Ieejas maksa – EUR 5 (Ls 3,51)

14.aprīlī plkst.18.00 Siguldas 
novada Kultūras centrā

Siguldas novada mākslinieku izstādes „Eiropas nolaupīšana” 
atklāšana. Ieeja – bez maksas

17.aprīlī plkst.17.00 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Konkursa „Sev un saviem draugiem” atlases kārta. Vairāk 
informācijas interneta vietnē www.sigulda.lv.  
Ieeja – bez maksas 

19.aprīlī plkst.14.00 Allažu 
ev. lut. baznīcā

Koncertu cikls „Pavasara dziesma”. Piedalās Arnis Čakstiņš 
un Raimonds Lebedeks, kā arī allažnieki Riglinda un Ivars 
Paegļi. Ieeja – bez maksas

19.aprīlī plkst.18.00 
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Lieldienu koncerts „Debesis ir vaļā”.  
Ieejas maksa – EUR 10–12 (Ls 7,03–8,43)

20.aprīlī no plkst.9.00 Svētku 
laukumā

Lieldienas Siguldā. Amatnieku gadatirgus

20.aprīlī plkst.13.00 pie 
Allažu pagasta pārvaldes

Lieldienu pasākums „Sveiciens saulei!”. Turpināsim 
pagājušajā gadā iesāktos dzīves svinēšanas svētkus, 
sveicinot sauli, gan ar tradicionāliem pasākumiem – olu 
kaujām, dančiem, rotaļām un šūpošanos, piedaloties Allažu 
pagasta Tautas nama pašdarbības kolektīviem, gan ar 
netradicionālākiem pasākumiem atkal kopā ar Ufo un smagās 
mūzikas grupu „The faktor”. Dalība – bez maksas

20.aprīlī plkst.14.00 Mores 
pagasta Tautas namā

Mazo vokālistu konkurss „Mores Cālis 2014”. Dalībniekus 
pieteikt līdz 4.aprīlim, zvanot pa tālruni 28646332 (Sintija) vai 
rakstot uz e-pastu sintija.laizane@sigulda.lv. Dalības maksa – 
EUR 3 (Ls 2,11). Ieeja pasākumā – EUR 1 (Ls 0,70)

20.aprīlī plkst.15.00 Jūdažu 
Sabiedriskajā centrā

Lieldienu pasākums kopā ar folkloras kopu „Putni”. 
Dziedāsim, dejosim, iesim rotaļās. Būs olu krāsošana, olu 
ripināšana, šūpošanās, radošās darbnīcas. Ieeja – bez maksas

21.aprīlī plkst.14.30 Turaidas 
muzejrezervātā

Lieldienu pasākums „Spīdi nu, saulīte!”. 
Ieejas maksa – EUR 0,71–2,85 (Ls 0,50–2)

21.aprīlī plkst.16.00 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Pavasara ieskaņu koncerts „Gaismas Ceļā”.  
Ieeja – bez maksas

21.aprīlī no plkst.12.00 
līdz 18.00 Siguldas novada 
Kultūras centrā

Zinātnes centra AHHAA (Igaunija) ceļojošā izstāde, kurā varēs 
aplūkot apmēram 20 eksponātus, planetāriju, teātri un citus 
interesantus piedāvājumus. Ieeja – bez maksas

No 24. līdz 26.aprīlim 
Siguldas novadā 

Eiropas mazo pilsētu tīkla „Douzelage” konference 

25.aprīlī plkst.13.00 Allažu 
pagasta bibliotēkā

Pārrunas ar senioriem „Veselība ir galvā, nevis aptiekā”. 
Ieeja – bez maksas

25.aprīlī Mākslu skolā 
„Baltais Flīģelis”

Biedrības „Mākslas pieskāriens” izstādes atklāšana

26.aprīlī plkst.13.00 Siguldas 
pagasta Kultūras namā

Draudzības koncerts. Sieviešu koris no Norvēģijas un 
Siguldas koris „Spārni”. Ieejas maksa – EUR 1 (Ls 0,70)

26.aprīlī no plkst.9.00 līdz 
15.00 pie Allažu pagasta 
Tautas nama

Lielā talka

26.aprīlī plkst.18.00 
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Koncertizstāde „Sapņu pieskāriens mākslā un mūzikā”  
Ieejas maksa – EUR 10–21 (Ls 7,03–14,76)

IZSTĀDES
Laiks un vieta Pasākums
Līdz 24.aprīlim Mākslu skolā 

„Baltais Flīģelis”
Lāsmas Pujātes grafikas izstāde

Līdz 25.aprīlim Mākslu skolā 
„Baltais Flīģelis”

Lūcijas Garūtas daiļradei veltīta audzēkņu darbu izstāde 
„Mana Lūcijas Garūtas mūzika”

No 1. līdz 8.aprīlim Allažu 
pagasta bibliotēkā

Grāmatu izstāde „Rakstniekam Vikam – 75” 

No 1. līdz 11.aprīlim 
Siguldas pagasta Centra 
bibliotēkā

Austriešu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam – 90. 
Grāmatu izstāde „Kālab ir pasaulē puķes? Tikai tālab, lai 
ziedētu”

No 1. līdz 15.aprīlim Mores 
pagasta bibliotēkā

„Saliksim muguras kopā un stāvēsim te, tikai tā mēs paliksim 
dzīvi šai pasaulē”. Rakstniekam Vikam – 75 

No 2. līdz 15.aprīlim Bērnu 
literatūras nodaļā

Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīta izstāde 
„Pasaule tavās grāmatās”

No 2. līdz 30.aprīlim Jūdažu 
bibliotēkā

Rokdarbu izstāde. Apskatāma pirmdienās, piektdienās no 
plkst.9.00 līdz 17.00 un otrdienās, ceturtdienās no plkst.11.00 
līdz 19.00. Ieeja – bez maksas

No 3. līdz 30.aprīlim 
Siguldas novada bibliotēkā

Izstāde „...un viss... kļūst dziesma beigās” dzejniecei 
Broņislavai Martuževai – 90 

No 3. līdz 30.aprīlim Siguldas 
novada bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Lai dīgst, zaļo 
un zied!”

No 7. līdz 30.aprīlim Siguldas 
novada bibliotēkā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Latvijas 
kultūras kanons: literatūra”

No 7. līdz 30.aprīlim Siguldas 
novada bibliotēkā

Izcilajam latviešu tēlniekam, Triju Zvaigžņu ordeņa 
4.šķiras virsniekam Indulim Ojāram Rankam veltīta 
novadpētniecības izstāde „Kā rit akmens mūžs”. 
Mākslinieks 15.aprīlī svin 80 gadu jubileju

No 10. līdz 26.aprīlim Mores 
pagasta bibliotēkā

„Klausījos, brīnījos, kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņas 
braukšus brauca, asnus veda vezumā”

No 14. līdz 18.aprīlim Allažu 
pagasta bibliotēkā

„Pazīsti novada kultūras un vēstures pieminekļus” –  
Notiks arī viktorīna bērniem

No 14.aprīļa līdz 9.maijam 
Siguldas novada Kultūras 
centrā

Siguldas novada mākslinieku izstāde „Eiropas nolaupīšana”. 
Izstāde atvērta darbdienās no plkst.10.00 līdz 19.00, 
sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00

No 14. līdz 22.aprīlim Jūdažu 
bibliotēkā

Literatūras izstāde „Nāc nākdama, Liela diena”

No 14. līdz 21.aprīlim 
Siguldas pagasta Centra 
bibliotēkā

„Došu olu bāliņam, par šūpuļa kārumiņu, man vistiņas dētin 
dēja, kladzināt kladzināja”. Tematiskā grāmatu izstāde

No 15.aprīļa līdz 9.maijam 
Siguldas pagasta Kultūras 
namā

Mākslas izstāde „Trejdeviņas saules lec”. Izstāde apskatāma 
darbdienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un 
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

No 16. līdz 23.aprīlim Allažu 
pagasta bibliotēkā

Pirmskolas bērnu Lieldienu darbu izstāde „Lieldienas”

No 16. līdz 30.aprīlim Bērnu 
literatūras nodaļā

Lasītveicināšanas aktivitātes „Izveido savu „Grāmatu TOP – 5!””

No 17. līdz 22.aprīlim Bērnu 
literatūras nodaļā

Tematiska izstāde „Lieldienu atainojums latviešu bērnu 
grāmatās”

No 21. līdz 27.aprīlim Allažu 
pagasta bibliotēkā

Bibliotēku nedēļa ar devīzi „Dzīvo vesels” – grāmatu izstāde

No 21. līdz 27.aprīlim 
Siguldas pagasta Centra 
bibliotēkā

Bibliotēku nedēļas ietvaros grāmatu izstāde „Esi vesels ar 
tautas līdzekļiem”. Zibakcija „Lasīsim kopā!”

No 21. līdz 27.aprīlim Siguldas 
novada bibliotēkā

Bibliotēku nedēļas pasākumi

No 25.aprīļa līdz 9.maijam 
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”

Biedrības „Mākslas pieskāriens” izstāde

SPORTS
Laiks un vieta Pasākums
3.aprīlī plkst.10.00 Siguldas 
Valsts ģimnāzijā

Siguldas novadu skolu sacensības „Lielā balva”

5.aprīlī plkst.10.00 Depo 
sporta laukumā

Regbija sacensības

No 5. līdz 6.aprīlim plkst.10.00 
Siguldas Sporta skolā

Starptautiskais turnīrs karatē „Sigulda Open 2104”

6.aprīlī plkst.11.00 un 
plkst.12.30 Allažu Sporta 
kompleksā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts 
zēniem, U-14, U-15. BK „Sigulda SS” – BK „Rīga/BJSS”

6.aprīlī plkst.14.00 Allažu 
Sporta kompleksā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts 
zēniem, U-19. BK „Sigulda” – BK „Ezerzeme”

6.aprīlī no plkst.12.00 Siguldas 
novada sporta bāzēs

Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

8.aprīlī plkst.10.00 Siguldā Siguldas novada skolu sacensības 64 lauciņu dambretē
10.aprīlī plkst.18.00 Siguldas 
Sporta un aktīvās atpūtas 
centrā

Skriešanas seriāla treniņi „Siguldas apļi 2014”, 1.kārta

11.aprīlī plkst.10.00 Siguldas 
Sporta skolā

Siguldas novada skolu sacensības zāles orientēšanās B, A 
vecuma grupām

12.aprīlī plkst.11.00 Siguldas 
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts 
zēniem, U-19. BK „Siguldas SS” – BK „Jugla/VEF 2”

13.aprīlī plkst.11.00 un 
plkst.12.00 Siguldas Sporta 
skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts 
zēniem, U-14, U-15. BK „Sigulda SS” – BK „Ogre”

13.aprīlī plkst.12.00 Allažu 
Sporta kompleksā

Siguldas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

21.aprīlī plkst.11.00 Siguldas 
1.pamatskolā

Siguldas novada 2014.gada sporta spēles – „Lieldienu 
volejbols”

No 25. līdz 27.aprīlim 
plkst.10.00 Allažu Sporta 
kompleksā

Basketbola turnīrs „Allažu kauss 2014”


