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Siguldā turpina attīstīties
tūrisma nozare

Vērienīgu koncertu
vasara Siguldā

Uzgavilēsim
mūsu olimpiešiem!

Pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā”
sveikti 2017.gada otrajā pusgadā dzimušie mazuļi

„Šis ir jau sestais gads, kad sveicam Siguldas
novadā dzimušos mazuļus, un ir patīkami apzināties, ka īpašās monētas esam pasnieguši
jau 1500 bērniņiem, kuri kuplina Siguldas
novada pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Mēs
augam, mūsu kļūst vairāk, mūsu kopiena
kļūst spēcīgāka. Šeit aug nākamie olimpieši, jaunie radošo un citu profesiju pārstāvji,
aizrautīgi dažādu jomu līderi – tie, kuri nesīs
Siguldas un Latvijas vārdu plašajā pasaulē.
Bērni turpinās mūsu darbus un nodos tālāk
mūsu zināšanas, pieredzi un vērtības, tādēļ
būsim atbildīgi pret savu un bērnu dzimto
vietu, turēsimies pie savām saknēm, savas
ģimenes, savas zemes un tautas,” svinīgajā

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

24.februārī koncertzālē „Baltais Flīģelis” Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveica 2017.gada otrajā
pusgadā dzimušos novadniekus un viņu
ģimenes. No 125 Siguldas novadā otrajā pusgadā deklarētajiem mazuļiem
23 ģimenēs piedzimis trešais bērniņš,
piecās ģimenēs piedzimis ceturtais
bērniņš, bet vienā ģimenē sagaidīts
piektais mazulis. Divās ģimenēs pasaulē nākuši dvīņi. Populārākie vārdi
2017.gada otrajā pusē dzimušajiem
bērniņiem ir Emīlija un Kristers.

Siguldas novads aug, tā kopiena kļūst spēcīgāka – no 2012.gada godināti jau 1500 novadā deklarētie mazuļi.
pasākumā sacīja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Muzikālus sveicienus pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” klātesošajiem veltīja
grupas „Astro’n’out” mūziķi.
Pasākums, kurā katrs Siguldas novadā
deklarētais jaundzimušais novadnieks no

pašvaldības domes priekšsēdētāja saņem
īpaši veidotu monētu ar iegravētu novada
ģerboni, mazuļa dzimšanas gadu un Siguldas Jaunās pils kontūru, norisinās jau
kopš 2012.gada.
Nākamais pasākums „Esmu dzimis Siguldas novadā” plānots jūlijā, kad tiks sveikti

2018.gada pirmajā pusgadā dzimušie novadnieki.
Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, tiek aicinātas sazināties ar pašvaldības Pakalpojumu centru, zvanot uz
bezmaksas tālruņa numuru 80000388, lai
saņemtu īpaši veidotās monētas.

Siguldas slimnīcā nakts stundās un brīvdienās būs pieejams pediatrs
Lai sniegtu novada bērniem nepieciešamo veselības aprūpi, pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam,
no 1.marta nakts stundās un brīvdienās Siguldas slimnīcā būs pieejams
pediatrs.
Pediatrs neonatologs Siguldas slimnīcā palīdzību mazajiem novadniekiem sniegs ārpus
Siguldas novada ģimenes ārstu darba laika.
Pediatrs pacientus pieņems darbdienās no
plkst.16.00 līdz 8.00 un brīvdienās visu diennakti Siguldas slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kur jau šobrīd 24 stundu režīmā strādā
steidzamās medicīniskās palīdzības punkts,
kas sniedz ambulatoru palīdzību akūtu traumu un terapeitisku saslimšanu gadījumā.

„Dzimstības pieaugums un tas, ka aizvien
vairāk jauno ģimeņu izvēlas Siguldu par
savu dzīvesvietu, liek pašvaldībai nopietni
domāt par dažādu, tostarp veselības aprūpes, pakalpojumu pieejamību. Līdz šim Siguldas novadā ārpus ģimenes ārstu darba
laika nebija pieejams pediatrs, tādēļ bērnu saslimšanas gadījumā ģimenēm nācās
meklēt ambulatoro palīdzību Rīgā, Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā, kur tiek
nodrošināta neatliekamā palīdzība akūtu
saslimšanu gadījumos diennakts režīmā.
Pateicoties pašvaldības un Siguldas slimnīcas sadarbībai, turpmāk akūtu saslimšanu gadījumā pirmo atbalstu ģimenes varēs
saņemt Siguldas slimnīcā,” par panākto
vienošanos stāsta Siguldas novada pašval-

dības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Lai nodrošinātu pediatra pieejamību, pašvaldība piešķīrusi SIA „Siguldas slimnīca”
14 tūkstošus eiro, kas nodrošinās pediatra
darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Pašvaldību reformas rezultātā SIA „Siguldas slimnīca” kopš 2009.gada pieder
Siguldas novada pašvaldībai. Pateicoties
Siguldas slimnīcas aktīvajam darbam, kā
arī pašvaldības investīcijām, slimnīca turpina attīstīt gan novada iedzīvotājiem, gan
viesiem pieejamo pakalpojumu klāstu –
pēdējo gadu laikā slimnīcā realizēti vairāki
investīciju projekti.
Siguldas novada pašvaldība ik gadu Siguldas slimnīcas atbalstam – darbības

nodrošināšanai, infrastruktūras uzlabošanai un nepieciešamās aparatūras iegādei – piešķir aptuveni 100 tūkstošus eiro.
Pērn Siguldas slimnīcas darba uzlabošanai iegādāts dzemdību galds, krioterapijas
iekārta, izbūvēts lifts poliklīnikas ēkā un
veikti citi ieguldījumi. Savukārt šogad ar
pašvaldības atbalstu tiks iegādāta jauna
funkcionālās diagnostikas sistēma, mazuļu
reanimācijas galds, vēl viena fototerapijas
iekārta jaundzimušajiem, kā arī vēl viens
kardiotokogrāfs ar bezvadu zonžu sistēmu,
kas nodrošinās augstu mātes un mazuļa
izmeklējumu precizitāti un drošību. Tāpat
plānots iegādāties piecas funkcionālās gultas ķirurģijas nodaļai un veikt remontdarbus infrastruktūras sakārtošanai.

Siguldas
novada
pašvaldības
domes sēdē
25.janvārī

• Nolemts izbeigt trīs un noslēgt trīs
jaunus pašvaldības zemes nomas līgumus.
• Noraidīta prasība anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu.
• Nolemts turpināt telpu nomas līgumu
ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību
„Allažu saime”. Uz trim gadiem pagarināts zemes nomas līgums ar SIA „Kūrnams”, izbeigts zemes nomas līgums ar
nodibinājumu „Sokrāta tautskola”.
• Veikti grozījumi Publisku izklaides
un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas, Avārijas ēku
(būvju) apsekošanas komisijas un Iepirkuma komisijas sastāvā.
• Apstiprināti Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa
rezultāti.
• Personai piešķirts ikmēneša pabalsts
saskaņā ar Republikas pilsētas domes
un novada domes deputāta statusa
likumu.
• Veikti grozījumi pašvaldības domes
lēmumā par zemes gabala „Kalnairītes” Siguldas pagastā atsavināšanu.
• Nolemts pārdot atklātā izsolē pašvaldībai piederošo autobusu „Isuzu
Turquise”, automašīnu „Ford Transit”
un „Renault Thalia”, kā arī profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu.
• Pabeigta zemes gabala Šveices
ielāа8B, Siguldā, atsavināšana.
• Atļauts slēgt būvuzraudzības iepirkuma līgumus trešās grupas ēkām līdz
ēkas garantijas perioda beigām.
• Nolemts apmaksāt parādu par apsaimniekošanas pakalpojumiem par
pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli
un uzsākt procesuālās darbības parāda piedziņai.
• Izdarīti grozījumi iekšējos noteikumos
„Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”, „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”, lēmumā „Par kredīta
ņemšanu”, nolikumā „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā”, atcelts
Sociālās pārvaldes Ģimenes atbalsta
centra nolikums, apstiprināts sociālās
aprūpes mājas „Gaismiņas”, Siguldas
novada Jaunrades centra un Siguldas
novada Jaunatnes lietu konsultatīvās
padomes nolikums.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Siguldas novada pašvaldības budžets
2018.gadam”.
Nākamā domes sēde notiks
15.martā plkst.16.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas Deputātu zālē.
Domes sēdi iespējams vērot
arī tiešraidē vai arhīva videoierakstā
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

AKTUALITĀTES

Palielināts pašvaldības finansējums
pirmsskolas pedagogu un skolotāju palīgu algām
No janvāra palielināts Siguldas novada
pašvaldības finansējums visu pašvaldības bērnudārzu pedagogu un skolotāju
palīgu jeb aukļu algām.
Tāpat paaugstināta piemaksa tām auklēm,
kurām jānodrošina bērnu ēdināšana grupās, un tām, kuras strādā grupās ar jaunākā vecuma bērniem. Algu palielinājums gaidāms gandrīz 100 pirmsskolas pedagogiem
un aptuveni 50 auklēm. Pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēti 65 tūkstoši eiro.
Bērnudārzu pedagogiem alga palielināta
no 680 uz 721 eiro par vienu pedagoģisko

likmi, savukārt auklēm alga palielināta
par 9%. Piemaksas tām auklēm, kurām
jānodrošina bērnu ēdināšana grupās, un
auklēm, kuras strādā grupās ar bērniem
no pusotra līdz trīs gadu vecumam, būs par
25% lielākas.
Algas pirmsskolas pedagogiem palielinātas, lai pietuvinātu atlīdzības apjomu skolu
pedagogu algai. Savukārt algas auklēm paaugstinātas, ņemot vērā minimālās algas
palielinājumu valstī. Piemaksas auklēm
palielinātas, lai nodrošinātu atbalstu un
individuālo darbu grupās, kurās strādā ar
jaunākā vecuma bērniem. Pedagogiem un

skolotāju palīgiem, kas strādā ar pusotra
līdz četrus gadus veciem bērniem, atlīdzību pilnā apmērā sedz pašvaldība. Savukārt
pedagogiem un to palīgiem, kas strādā ar
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem,
atalgojums tiek maksāts no valsts budžeta.
Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija
2018./2019.mācību gadā ir paredzējusi pedagogu darba samaksas pieaugumu līdz
710 eiro, Siguldas novada pašvaldība radusi iespēju jau no janvāra palielināt atlīdzību arī piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
pedagogiem, turklāt lielākā apjomā, nekā
to paredzējusi ministrija.

Pieaug e-pakalpojumu popularitāte e.sigulda.lv portālā
2017.gadā Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā klātienē ir apkalpoti 13 634 iedzīvotāji, sniegtas atbildes
uz 3268 zvaniem. Pērn saņemti 630 pašvaldības e-pakalpojumu pieteikumi, kas
iezīmē strauju elektronisko pakalpojumu
attīstību Siguldas novadā. To pierāda arī
Siguldas novada pašvaldības sasniegums
„Latvijas e-indeksa 2017” mērījumos,
kur pašvaldība ieguva 1.vietu lielo novadu
kategorijā e-vides novērtējumā.
Populārākie e-pakalpojumi 2017.gadā bija
daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšana

vai saņemšana, nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana e-pastā, bērnu reģistrēšana rindā uz vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī bērna
pieteikšana novada skolas 1.klasē. Populārākie klātienes pakalpojumi bija nekustamā
īpašuma nodokļa apmaksa, Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes izgatavošana, ielu tirdzniecības atļaujas saņemšana, kā arī deklarētās dzīvesvietas reģistrēšana vai anulēšana.
Lai paplašinātu Siguldas novada iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu,
no pagājušā gada jūnija katru trešdienu Pakalpojumu centrā klientus pieņem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
darbinieki, kuru pakalpojumus pusgada
laikā izmantojuši 1723 iedzīvotāji. Biežāk
izmantotais pakalpojums ir personu apliecinošu dokumentu saņemšana. Savukārt
kopš 2017.gada rudens Pakalpojumu centra darbinieki sniedz arī noteiktus Valsts
ieņēmumu dienesta pakalpojumus: pieņem
gada ienākumu deklarācijas, iesniegumus
par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojumu reģistrēšanu vai anulēšanu,
kā arī sniedz atbalstu darbam ar elektroniskās deklarēšanās sistēmu.

Allažu Bērnu
Morē uzlabota iedzīvotājiem
un ģimenes
svarīgu ēku pieejamība
atbalsta centrā
notiks vienkāršotās
renovācijas darbi
Siguldas novada pašvaldībai piederošajās telpās, kurās patlaban atrodas
nodibinājums „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, martā trīs telpās
tiks veikti vienkāršotās renovācijas
darbi – divās apkures katlu telpās un
noliktavā tiks izveidota jauna elektroinstalācija ar apgaismojumu, kā arī remontēti griesti, sienas, un visās telpās
tiks izlīdzināta grīda.
Domājot par Allažu Bērnu un ģimenes
atbalsta centra klientu un darbinieku
ērtībām, pašvaldība jau pagājušā gada
nogalē centrā uzstādīja jaunu apkures
katlu, kas būtiski uzlabojis siltumapgādi
telpās, savukārt teritorijā pie centra uzstādītas četras apgaismojuma laternas.
Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centra
telpu vienkāršotajai renovācijai, kā arī
teritorijas labiekārtošanai Siguldas novada pašvaldība kopumā izlietos vairāk
nekā 12 tūkstošus eiro.
Nodibinājums „Allažu Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs” nodrošina stacionāro
rehabilitācijas aprūpi vardarbībā cietušajiem bērniem un sievietēm no visas
Latvijas.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs
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Atbalsta margas uzstādītas pie Mores pagasta pārvaldes, kurā iedzīvotāji pašvaldības
pakalpojumus var saņemt tuvāk savai dzīvesvietai.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, ar
novada pašvaldības atbalstu uzlabota
pieejamība vairākām ēkām Morē, uzstādot atbalsta margas.
Nokļūšana ērtāka un drošāka tagad ir
gan Mores pagasta pārvaldē Siguldas

ielā 11, gan daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā Siguldas ielā 5, kur atrodas ģimenes
ārsta prakses vieta. Vietējie iedzīvotāji,
īpaši vecākā gadagājuma, nepieciešamību
uzlabot ēku pieejamību bija pauduši gan
iedzīvotāju sanāksmēs, gan akcijā „Dāvini
ideju domei”.

ATTĪSTĪBA
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Siguldā pieaug dzīvojamā fonda būvniecība
Aktivitāte būvniecības jomā Siguldas
novadā pēdējos gados ir stabila gan
privātajā, gan publiskajā sektorā –
attīstās gan dzīvojamā fonda, gan arī
publiskās infrastruktūras būvniecība,
liecina Siguldas novada Būvvaldes apkopotā informācija.

Aizvadītajā gadā Siguldas novadā ekspluatācijā pieņemti 68 objekti, kas ir nedaudz
mazāk nekā 2016.gadā, kad ekspluatācijā
tika pieņemti 72 objekti, bet vairāk nekā
2015.gadā, kad ekspluatācijā tika nodoti
66 objekti. Nozīmīgākais pērn ekspluatācijā nodotais objekts ir Siguldas Sporta
centrs, kas ir vērienīgākā būve Siguldā
pēdējo 30 gadu laikā. Tāpat 2017.gadā
ekspluatācijā nodota viena daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja, kā arī 28 vienģimeņu dzī-

vojamās mājas, kas galvenokārt būvētas
Siguldā un Siguldas pagastā.
Tendences liecina, ka arī šajā gadā Siguldas novadā turpināsies dzīvojamā fonda
attīstība, jo no 2017.gadā izsniegtajām
138 būvatļaujām lielākā daļa ir paredzēta
jaunu dzīvojamo māju būvniecībai.
Lai atbalstītu uzņēmējus, pašvaldība līdzfinansē infrastruktūras objektu izbūvi un
rekonstrukciju, savukārt iedzīvotājiem ir
iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai, kā arī daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai. Lai veicinātu
apbūvi un infrastruktūras sakārtošanu,
Siguldas novadā kopš pagājušā gada ir atcelta nodeva par būvatļaujas saņemšanu
gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Iedzīvotāji atbalsta satiksmes plānošanu
par labu gājējiem un riteņbraucējiem
Turpinot darbu pie Siguldas identitāti
veidojošā tematiskā plānojuma, februāra vidū uzņēmēji un iedzīvotāji tika
aicināti uz diskusiju par satiksmes infrastruktūras attīstību.
Izvērtējot Siguldas apbūves kompakto izvietojumu, kas pilsētas centrā ir ne vairāk kā
500 metru attālumā, savukārt plānotajās
pilsētas robežās sasniedz trīs kilometru rādiusu, rosināts veidot vienlīdzīgu satiksmes
plānojumu attiecībā pret visiem satiksmes
dalībniekiem – gājējiem, riteņbraucējiem un
auto vadītājiem. Diskusiju laikā interesenti
tika iepazīstināti ar pašreizējās satiksmes
analīzi. Tajā visas pilsētas ielas sadalītas
trīs kategorijās, nosakot prasības brauktuvei, zaļajai zonai, gājēju, kā arī riteņbraucēju zonām. Saskaņā ar šo plānošanas pieeju
tiek veiktas korekcijas arī tajos projektos,
ko plānots realizēt 2018.gadā, lai ieviestie
risinājumi būtu saskaņoti un pārdomāti.
Gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji pozitīvi vērtēja
ierosinājumu satiksmes plūsmas uzlabošanai
nākotnē veidot pilsētā vairākus rotācijas apļus, piemēram, Ausekļa un Raiņa, Pulkveža
Brieža un Rūdolfa Blaumaņa, Dārza un
Rūdolfa Blaumaņa ielas krustojumā, kā arī
turpināt labo piemēru ar paaugstināto krus-

tojumu Jāņa Poruka ielā, kas tika izbūvēts
2017.gadā. Lai pilsētas centrā samazinātu
tranzīta plūsmu, to plānots novirzīt pa jaunveidojamo rotācijas apli Pils, Raiņa, Jāņa
Čakstes un Oskara Kalpaka ielas krustojumā, vienlaikus paredzot Parka un Rūdolfa
Blaumaņa ielas pārbūvi, līdztekus ieviešot
Raiņa parka teritorijas norobežošanas un
drošības pasākumus. Tas pieļautu harmoniskāku pilsētas centra attīstību, samazinot
satiksmes intensitāti un palielinot gājēju un
riteņbraucēju lomu šajā zonā.
Saskaņā ar jauno satiksmes plānojumu
veloceļu tīklu pilsētā plānots veidot maģistrālajās ielās, kā arī ielās, kas savieno dzīvojamās apkaimes ar maģistrālajām ielām,
zemākas kategorijas ielās neizbūvējot atsevišķas gājēju vai riteņbraucēju zonas, bet
ar satiksmi „mierinošiem” paņēmieniem,
piemēram, brauktuves sašaurinājumu, paceltu krustojumu, kopumā mazināt braukšanas ātrumu.
Turpinot izstrādāt Siguldas identitāti veidojošā plānojuma satiksmes sadaļu, arī
turpmāk iedzīvotāji aicināti dalīties ar viedokļiem, tajā skaitā par sabiedriskā transporta kustību un pieturvietu plānojumu,
autostāvvietu plānu, kā arī citiem ar satiksmi saistītiem jautājumiem.

Aicina dalīties

ar vēsturiskām Siguldas fotogrāfijām
Siguldas novada pašvaldība aicina
esošos un bijušos siguldiešus dalīties
ar fotogrāfijām, kurās redzamas ēkas
un būves, kas celtas pirms 1970.gada.
Īpaši nozīmīgas ir fotogrāfijas ar vēsturiskiem pilsētas centra un ielu skatiem, kuros ietverti tādi ārtelpas elementi kā skulptūras, soliņi, kāpnes
un tamlīdzīgi.
Fotogrāfijas lūgums ieskenēt, pārfotografēt vai nokopēt un nosūtīt uz e-pasta
adresi siguldiesiplano@sigulda.lv. Foto-

grāfijas iespējams ievietot arī sociālā
tīkla „Facebook” kontā „Siguldieši plāno!”. Tāpat interesenti aicināti fotogrāfijas nest uz pašvaldības Pakalpojumu
centru, kur tās tiks ieskenētas un oriģināli atdoti īpašniekam. Iesniedzot fotogrāfijas, lūdzam norādīt attēlotās vietas
adresi, bet, ja tā laika gaitā mainījusies,
tad – pašreizējo.
Tāpat, ja ir zināms, lūgums norādīt
citu noderīgu informāciju – būvniecības
gadu, fotogrāfijas uzņemšanas gadu vai
citus noderīgus faktus.

Siguldā uzņemts
rekorddaudz ārvalstu viesu
2017.gada kopējie rādītāji Siguldas
novada tūristu mītnēs liecina par
strauju nozares izaugsmi, ļaujot sasniegt rādītājus tādā pašā apmērā kā
pirms krīzes 2014.gadā un būtiski tos
pārsniedzot tieši apkalpoto ārvalstu
viesu un nakšņojumu skaita ziņā.

Pērn Siguldas novada tūristu mītnēs
kopā apkalpoti 53 107 viesi, kas ir par
9,4% vairāk nekā 2016.gadā, liecina
Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
viesu pavadīto nakšu skaits audzis par
15,7% un sasniedza 80 489. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs
bija 1,5 naktis.
Tāpat kā iepriekš, arī 2017.gadā Siguldas novads ar 1,7% joprojām ieņem 3.vietu uzņemto ārvalstu viesu tirgus daļā
Latvijā (Rīgā uzņemti 78,2%, Jūrmalā
8,9%, Liepājā 1,6%, Ventspilī un Daugavpilī 1,3%).
Ievērojams pieaugums ir ārvalstu tūristu piesaistē. Kopumā 2017.gadā gan
apkalpotās ārvalstu personas, gan viņu
pavadītās naktis Siguldas novadā palie-

linājušās par 34%, sasniedzot rekordlielu apjomu. Tāpat jāpiemin, ka Siguldas
novadam izdevies piesaistīt lielāku īpatsvaru tūristu no tālākām ārvalstīm, jo
kaimiņvalstu (Krievija, Igaunija, Lietuva, Baltkrievija) īpatsvars veido tikai
18%; salīdzinoši vidēji valstī kaimiņvalstu tūristu īpatsvars ir 35%. Ārvalstu nakšņotāju tirgus 2017.gadā kopējā
Siguldas novada tūristu mītņu apjomā
veido 56%, starp populārākajiem ārvalstu viesiem ierindojot Vāciju ar
17% no kopējā viesu skaita (pieaugums
par 25%), Igauniju ar 8% (pieaugums
par 38%), Krieviju ar 5% (pieaugums
par 5%), Lietuvu ar 4,5% (pieaugums par
17%), Somiju ar 2,3% (pieaugums par
30%). Rekorddaudz viesu bijis no Dienvidkorejas, septiņkāršojot 2016.gadā apkalpoto personu skaitu. Būtiskāk pieauguši
Eiropas tirgi: Dānija, Francija, Lielbritānija, Nīderlande un Šveice.
Tāpat rekordliels nakšņojumu īpatsvars
2017.gadā Siguldas novadā bijis tieši
viesnīcām, kopumā uzņemot 85% no visiem viesiem un 82% no visām pavadītajām naktīm.

Uzņēmējiem
Aicina iesaistīties
skolēnu nodarbinātības projektā

Līdz 9.martam Siguldas novada pašvaldība aicina atsaukties novada uzņēmējus,
kuri vasarā vēlas nodrošināt pašvaldības
apmaksātas darbavietas Siguldas novada
skolēniem no 13 līdz 19 gadu vecumam.
Bērni un jaunieši jānodarbina nepilnu
darbadienu, t.i., četras stundas dienā,
13–14 gadus veci jaunieši – divas nedēļas,
pārējie – vienu mēnesi.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansēs Siguldas novada pašvaldī-

ba. Uzņēmējiem būs jāsedz darba devēja
sociālais nodoklis. Ar novada uzņēmējiem
pašvaldība slēgs vienošanos par konkrētu
zināšanu, prasmju apguves organizēšanu
skolēniem vasaras darbu laikā.
Pieteikuma anketu, kas pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv,
ar informāciju par uzņēmumu, piedāvātajām vakancēm un iespējamo darbavietu
skaitu lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi
sandra.kirule@sigulda.lv līdz 9.martam.

Martā tiks izziņots
līdzfinansējuma konkurss māmiņām
Siguldas novada pašvaldība, atbalstot uzņēmējdarbības attīstību novadā, no 7.marta izsludinās pieteikšanos līdzfinansējuma
konkursam „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”, kurā jaunās un topošās uzņēmējas
varēs pretendēt uz pašvaldības finansējumu līdz diviem tūkstošiem eiro. Programmā pieejamā finansiālā atbalsta summa
ir astoņi tūkstoši eiro. Konkursā aicinātas
piedalīties sievietes, kuras audzina bērnus
vecumā līdz astoņiem gadiem un ir deklarētas Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas.
Līdzfinansējuma konkurss norisināsies jau
trešo gadu, un tā mērķis ir iedrošināt novadā deklarētās māmiņas īstenot idejas vai
turpināt attīstīt jau esošos jaunuzņēmumus. Pieteikšanās noslēgsies 8.aprīlī.

Māmiņu projektus vērtēs konkursa komisija – Siguldas novada uzņēmēji, Siguldas
Biznesa inkubatora un attīstības finanšu
institūcijas „Altum” pārstāvji.
Lai atbalstītu konkursa līdzfinansējuma
pretendentes, 21.martā norisināsies bezmaksas seminārs par uzņēmējdarbību, kā
arī dalībnieces varēs saņemt individuālas
konsultācijas par to, kā labāk sagatavot
kvalitatīvu pieteikumu konkursam, un
dzirdēt iepriekšējā gada konkursa dalībnieču pieredzes stāstus.
Konkursa nolikums un pieteikuma dokumenti tiks publicēti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Konsultācijām aicinām pieteikties, zvanot
uz tālruņa numuru 29414798 vai rakstot
uz e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.
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1.martā sāksies bērnu uzņemšana 1.klasē Pašvaldības bērnudārzu
Pirmklasnieku reģistrēšana Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās 2018./2019.mācību gadam sāksies
1.martā. Reģistrēt bērnu 1.klasē būs
iespējams, iesniedzot iesniegumu izvēlētajā skolā klātienē vai elektroniski –
pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv.

Skolas gaitas šoruden varētu uzsākt aptuveni 260 Siguldas novadā deklarēto bērnu.
Plānots, ka tiks atvērtas trīs 1.klases Siguldas 1.pamatskolā, Laurenču sākumskolā un piecas 1.klases Siguldas pilsētas
vidusskolā. Siguldas pilsētas skolās priori-

tāri tiks uzņemti Siguldas novadā deklarētie bērni, kuriem arī vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Siguldas novadā. Allažu
un Mores pamatskolā tiks atvērta viena
1.klase. Šajās izglītības iestādēs pirmklasnieku reģistrācija ir bez ierobežojumiem,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
Piedāvājot plašākas un daudzveidīgākas
izglītības apguves iespējas Siguldas novadā, septembrī Siguldas pilsētas vidusskola
sadarbībā ar Mākslu skolu atvērs 1.klasi
ar mākslu novirzienu.
Papildu informāciju par bērnu reģistrēšanu 1.klasē var saņemt Izglītības pārvaldē,
zvanot uz tālruņa numuru 67970863.

Siguldas Valsts ģimnāzija svinēs 100 gadu jubileju
Šogad Siguldas Valsts ģimnāzija, tāpat
kā Latvijas valsts, atzīmē savu simto
dzimšanas dienu.
Par skolas dibināšanas datumu tiek uzskatīts 1918.gada 17.novembris, tādēļ
šoruden, no 5. līdz 10.novembrim, atzīmējot skolas simtgadi, Siguldas Valsts ģimnāzijā plānoti dažādi jubilejas pasākumi
skolēniem, skolotājiem, absolventiem un
viesiem. 8.novembrī plkst.17.00 plānots
ģimnāzijas 100 gadu jubilejas oficiālais

pasākums Siguldas novada Kultūras
centrā, kurā tiks aicināti piedalīties gan
ģimnāzijas pašreizējie un bijušie skolotāji
un darbinieki, gan arī skolas sadarbības
partneri.
Savukārt 10.novembrī no plkst.18.00 notiks Siguldas Valsts ģimnāzijas (bijušās
Siguldas 1.vidusskolas) absolventu salidojums ar sirsnīgu atkalredzēšanos un kopā
būšanu. Plašāka informācija par salidojumu tiks izziņota, tuvojoties skolas nozīmīgajai jubilejai.

Siguldas Valsts ģimnāzija
saņem Latvijas Universitātes Gada balvu
2.februārī
Latvijas
Universitātes
Lielajā aulā notika Latvijas Universitātes Gada balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Latvijas Universitātes rektors
Indriķis Muižnieks pasniedz atzinības
rakstu Siguldas Valsts ģimnāzijas
direktoram Rūdolfam Kalvānam
(attēlā no kreisās).

Laurenču sākumskolā notika arī tradicionālās svinības, kad 1.klašu skolēni kopā
ar pedagogiem atzīmēja pirmās 100 skolā

Siguldas novada pašvaldības bērnudārzu
darba laiki vasarā:
l bērnudārzs „Ābelīte” būs slēgts no 1. līdz
31.jūlijam. Bērnus šajā laikā uzņems
bērnudārzs „Saulīte”;
l bērnudārzs
„Pasaciņa” nestrādās no
1. līdz 31.jūlijam. Bērnus šajā laikā uzņems bērnudārzs „Tornīši”;
l bērnudārzs „Pīlādzītis” nestrādās no
1. līdz 31.jūlijam. Bērnus šajā laikā uzņems bērnudārzs „Ieviņa”;

Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas nestrādās no 1. līdz
31.jūlijam. Bērnus šajā laikā uzņems
Siguldas pilsētas bērnudārzi, kuros
vecākiem ar savu iesniegumu jāvēršas
pašiem;
l bērnudārzs „Saulīte” nestrādās no 1. līdz
31.augustam. Bērnus šajā laikā uzņems
bērnudārzs „Ābelīte”;
l bērnudārzs „Ieviņa” nestrādās no 1. līdz
31.augustam. Bērnus šajā laikā uzņems
bērnudārzs „Pīlādzītis”;
l bērnudārzs „Tornīši” nestrādās no 1. līdz
31.augustam. Bērnus šajā laikā uzņems
bērnudārzs „Pasaciņa”.
Septembrī Siguldas novada pašvaldības
bērnudārzi atsāks strādāt ierastajā kārtībā. Plašāka informācija par bērnudārzu
darba laiku vasarā pieejama pirmsskolas
izglītības iestādēs.
l

Atlaides ēdināšanas pakalpojuma maksai
novada pirmsskolēniem
No 1.februāra novada ģimenēm, kuru
bērni apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi, pašvaldība līdzfinansēs 10% no
ēdināšanas pakalpojuma maksas. Atlaide tiks piemērota arī tiem Siguldas
novadā deklarētajiem bērniem, kuri
apmeklē privāto pirmsskolas izglītības
iestādi vai bērnudārzu citā administratīvajā teritorijā.

No 1.februāra Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojuma maksai bērnudārzos un skolās.

Vecāku diena un simtā skolas diena
Laurenču sākumskolā
Februāra sākumā Laurenču sākumskola aicināja skolēnu mācību procesā
iesaistīties vecākus, piedāvājot iespēju
vērot atklātās mācību stundas. Vecāki
bija gandarīti par iespēju būt kopā ar
saviem bērniem un redzēt, cik aizrautīgi un radoši strādā skolotāji.

Siguldas novada Izglītības pārvalde apstiprinājusi pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu darba laikus vasarā.
Jūlijā un augustā pašvaldības bērnudārzi pamīšus tiks slēgti uz vienu mēnesi, lai darbiniekiem nodrošinātu iespēju
doties atvaļinājumā un veiktu iestādēs
nepieciešamos remontdarbus.

Turpmāk ģimenēm, kurās vismaz viens no
vecākiem un bērns ir deklarēts Siguldas
novadā, maksa par ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības bērnudārzā būs 2,43 eiro
līdzšinējo 2,70 eiro vietā. Pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā tiks piemērots
rēķiniem par ēdināšanas pakalpojumiem
februārī, un rēķinus ar samazināto maksu
ģimenes saņems marta sākumā.

Atlaides ēdināšanas pakalpojuma maksai
daudzbērnu ģimeņu bērniem

Foto: Latvijas Universitātes arhīvs

Par visaugstāko uzņemto studentu skaitu
no Vidzemes reģiona izglītības iestādēm
tika godināta Siguldas Valsts ģimnāzija.
Latvijas Universitātes rektors Indriķis
Muižnieks Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Rūdolfam Kalvānam pasniedza
atzinības rakstu skolas kolektīvam par
ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā
studijām Latvijas Universitātē, piešķirot
2017.gada Skolu balvu.

darba laiki vasarā

pavadītās dienas. Skolēnu padome bija parūpējusies par trim uzdevumiem, lai pārbaudītu to, cik vērīgi pirmklasnieki ir bijuši šo 100 dienu laikā: skolēnu uzdevums
bija atrisināt krustvārdu mīklu, savienot
skolotāju un citu skolas darbinieku fotogrāfijas ar viņu vārdu un ieņemamo amatu, kā arī kopā ar vecāko klašu skolēniem
atkārtot alfabētu, kas tika izspēlēts kā
leļļu teātris pēc Indras Sproģes grāmatas
„Joka pēc alfabēts” motīviem.

Ja bērnudārzā vai novada skolas 5.–
12.klasē izglītību iegūst viens daudzbērnu
ģimenes bērns, ēdināšanas pakalpojumu
maksai tiks piemērota 20% atlaide, savukārt 30% atlaide tiks piešķirta gadījumos,
ja bērnudārzu vai vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasi apmeklē divi daudzbērnu ģimenes bērni. Ja bērnudārzā vai 5.–
12.klasē mācās trīs vienas ģimenes bērni,
atlaide par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem būs 50%, bet, ja četri un vairāk

bērnu, pašvaldības atbalsts sasniegs pat
75%. Ēdināšanas pakalpojumu maksas
atvieglojumi tiks piemēroti tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē
kādu no Siguldas novada vispārējās izglītības iestādēm, savukārt atlaidi ēdināšanas maksai pirmsskolā varēs saņemt arī
bērni, kuri apmeklē privāto pirmsskolas
izglītības iestādi vai bērnudārzu citā administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai,
daudzbērnu ģimenēm pašvaldības Pakalpojumu centrā vai e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv jāaizpilda iesniegums,
aktualizējot informāciju par bērnu skaitu
attiecīgajos izglītības posmos.

Iespēja saņemt līdzfinansējumu
bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai
Siguldas novada pašvaldība izsludina
atklātu konkursu bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektiem, kuru
mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu
saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko
personu iniciatīvu bērnu un jauniešu
brīvā laika organizēšanā.
Kopumā šim nolūkam Izglītības pārvaldes
budžetā ir ieplānoti 7000 eiro. Saskaņā ar

nolikumu katrs projekts var pretendēt uz
atbalstu līdz 1000 eiro apmērā, plānojot
arī vismaz 25% līdzfinansējumu no kopējās
projekta summas. Nometņu mērķauditorija
ir Siguldas novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 19 gadiem.
Konkursa projektu pieteikumi jāiesniedz
līdz 1.aprīlim. Konkursa nolikums pieejams Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Jau ziņots, ka 2017.gadā konkursā tika
atbalstīti 10 projekti, savukārt 2016.gadā
pašvaldības atbalstu ieguva 15 projekti.
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Vērienīgu koncertu vasara Siguldā
Aizraujoša klaunāde
visai ģimenei „Saldējuma klauns”
Šī vasara Siguldā būs īpaši muzikāla,
jo gaidāmi vairāki vērienīgi pašmāju un
ārzemju mūziķu koncerti.

Foto: publicitātes materiāls

15. un 16.jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies grupa „Instrumenti” ar
dziesmām no jaunākā albuma „Atkala”, ko
mūzikas kritiķi vērtē kā labāko grupas veikumu līdz šim.
Biļetes cena – no 20 līdz 70 eiro, ar Siguldas
novada iedzīvotāja ID karti – 20% atlaide.
5.jūlijā „Sunset Festival” laikā Siguldas
pilsdrupu estrādē uzstāsies britu grupa
„Clean Bandit”, kuras muzikālajā skanējumā veiksmīgi apvienota klasika ar elektronisko un popmūziku.
Biļetes cena – no 39 līdz 79 eiro, ar Siguldas
novada iedzīvotāja ID karti – 20% atlaide.

Saldējuma pārdevējs Džekijs. Nāc un iepazīsties ar viņu!

17.martā plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” būs skatāma dzīvespriecīga un aizraujoša Paolo Nani (Dānija)
komēdijas teātra izrāde visai ģimenei
„Saldējuma klauns”.
Džekijs ir saldējuma pārdevējs – apaļa,
smieklīga, mīlīga figūra, kas saldējumu
pārdod īpašā manierē. Vissvarīgākā ir
Džekija saspēle ar skatītāju, kuras laikā
kopīgi tiek radīti joki un uzburti visdažā-

14.jūlijā „Sunset Festival” laikā Siguldā
norisināsies „Radio SWH” 25 gadu jubilejas pasākums, atsaucot atmiņā 1994.gada

dākie brīnumi. Izrāde ir kā traks ceļojums
un muzikāls piedzīvojums, kura noslēgumā kādam tiks arī gards saldējums.
Izrāde notiek starptautiskā profesionālā teātra festivāla bērniem un jauniešiem „Eju meklēt!” laikā. Tā spēlēta daudzviet pasaulē – Dānijā, Itālijā, Ķīnā, Japānā, Turcijā, Zviedrijā,
Spānijā, Francijā un Brazīlijā.
Biļetes cena – no 5 līdz 7 eiro, ar
Siguldas
novada iedzīvotāja ID karti – 20% atlaide,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide.

Pašvaldības līdzfinansējumu saņems:
l Latvijas Stādu parāde, ko organizē nodibinājums „Stādu un kūdras inovāciju
fonds”. Pasākums plānots 4. un 5.maijā
Siguldā, Svētku laukumā;
l biedrības „Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība” organizētās vasaras saulgriežu svinības, kas divpadsmito reizi
notiks Turaidas muzejrezervātā. Tās plānotas 21.jūnijā kā starptautiskā folkloras
festivāla „Baltica 2018” noslēgums, visas
nakts garumā piedāvājot izdzīvot senās
vasaras saulgriežu tradīcijas;

17.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies visu laiku slavenākā Norvēģijas
grupa „A-ha”. Mūzikas cienītāju mīlestību
35 gadu garumā grupa „A-ha” nopelnījusi
ar tādiem hitiem kā „Take on me”, „Lifelines”, „The sun always shines on TV” un
citiem. Koncertā Siguldā grupa piedāvās
klausītājiem gan laika pārbaudi izturējušos lielākos hitus jaunā skanējumā, gan
pavisam jaunas kompozīcijas.
Biļetes cena – no 39 līdz 49 eiro, ar Siguldas
novada iedzīvotāja ID karti – 20% atlaide.
Biļetes uz koncertiem nopērkamas „Biļešu
servisa” kasēs.

Latvija šūpojas Siguldā!
31.marts–2.aprīlis
100 mūziķu,
mākslinieku, uzņēmumu
un ģimeņu radītas šūpoles
un vides objekti
vairāk nekā trīs kilometru
garā pastaigu maršrutā

Kultūras un izklaides pasākumu
mērķprogrammā atbalstīti pieci projekti
Lai veicinātu mākslinieciski kvalitatīvu
un publiski pieejamu kultūras un izklaides pasākumu rīkošanu, Siguldas novada
pašvaldība 2018.gadā kultūras un izklaides pasākumu finansēšanas programmā
piešķīrusi vairāk nekā 81 880 eiro atbalstu pieciem projektiem.

vērienīgo radio atklāšanu un pulcējot
māksliniekus, kuri tolaik uzstājās Skanstes ielas pagalmā Rīgā: „Dr.Alban”, „Haddaway”, „Ace of Base” (pārstāvēs soliste
Dženija Bergrena), „Army of Lovers” un
Rozalla.
Biļetes cena – no 29 līdz 79 eiro, ar Siguldas
novada iedzīvotāja ID karti – 20% atlaide.

biedrības „Latvijas Mūzikas attīstības
biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” organizētie grupas „Instrumenti” koncerti
„Atkala” 15. un 16.jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē;
l „Sunset Festival”, ko rīko biedrība „Mūsdienu mūzikas un mākslas atbalsta biedrība” sadarbībā ar SIA „L-Tips Agency”.
Festivāla ietvaros Siguldā iecerēti četri
vai pieci pasaulē atzītu mūziķu koncerti;
l biedrības „Baltijas skaņas” organizētais televīzijas kanāla „TV3” 20 gadu
jubilejas sezonas atklāšanas pasākums
31.augustā Siguldas pils kompleksā.
Siguldas novada kultūras un izklaides
pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss tiek izsludināts reizi gadā,
dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības
atbalstu līdz 50% no kopējām izmaksām
daudzveidīga satura kultūras un izklaides
pasākumiem.
l

31.martā
plkst.13.00

Šūpoļu festivāla atklāšana
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

1.aprīlī

no plkst. 9.00 līdz 16.00
Amatnieku tirdziņš
un Lieldienu svinēšana
Siguldas Svētku laukumā

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Notiks Lūcijas Garūtas
jauno pianistu konkurss
14.martā Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks 5.starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno
pianistu konkurss.
Konkursā trīs vecuma grupās piedalās jaunie mūziķi līdz 16 gadu vecumam, kā obligāto programmu atskaņojot Lūcijas Garūtas
klavierdarbus un savas valsts komponistu
skaņdarbus pēc izvēles. Koncertu klausīties
aicināti visi interesenti.
Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss tiek
rīkots, lai sekmētu bērnu un jauniešu intere-

si par latviešu komponistu klaviermūziku un
atskaņotājmākslu. Pasākums ir arī iespēja
pedagogiem dalīties pieredzē ar Latvijas un
citu valstu kolēģiem.
Grafikas darbi būs aplūkojami
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” jau otro reizi
organizē grafikas konkursu Latvijas mākslas
skolu audzēkņiem „Siguldas līnija”.
Tāpat kā pirmais konkurss, arī šis guva
ļoti lielu atsaucību, un tajā piedalās vairāk
nekā 40 Latvijas mākslas skolas. Bērniem

bija uzdevums, pētot savas dzimtas, savas
skolas vēsturi, veidot ekslibri.
Projekts tiek veltīts Latvijas simtgadei un
noslēdzas ar Latvijas mākslas skolu audzēkņu labāko darbu izstādi Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, kur tā būs skatāma no 2.marta
līdz 20.aprīlim.
Notiks jauniešu
teātra festivāls „Laimes lācis”
23. un 24.martā Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks jauniešu teātra festivāls „Laimes
lācis”. Tajā jau ceturto reizi pulcēsies kolek-

tīvi no visas Latvijas, divu dienu garumā
piedāvājot noskatīties vairāk nekā 20 leļļu,
marionešu, dramatiskā teātra iestudējumus un literāros uzvedumus. 23.martā
plkst.10.00 Mākslu skolas Teātra nodaļas
un studijas audzēkņi festivālu atklās ar
Astridas Lindgrēnes stāstu par Pepiju Garzeķi. Savukārt 23.martā plkst.19.00 ar viesizrādi „Staburaga bērni” viesosies Valmieras Drāmas teātra aktieri. Tā būs dāvana
gan festivāla dalībniekiem, gan visiem teātra cienītājiem Siguldas novadā.
Ieeja pasākumos – bez maksas.
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Siguldā radīti visi priekšnosacījumi
nākamo olimpiešu paaudzes veidošanai
Pirms četriem gadiem ar pašvaldības iniciatīvu Siguldas pilsētas vidusskolā tika
uzsākta unikāla programma – izveidota
pirmā sporta klase, kurā papildus vispārējai izglītībai skolēniem mācību stundu
ietvaros tiek nodrošinātas daudzveidīgas
sportiskās aktivitātes, kā arī interešu izglītības un ārpusstundu aktivitātes. Šajā
mācību gadā sporta klases programmu apgūst jau vairāk nekā 100 skolēnu
no 1. līdz 4.klasei. Viens no sporta
klases idejas iniciatoriem, skeletona
treneris un bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” direktors Dainis Dukurs
uzskata, ka sporta klase ir viena no
iespējām, kā Siguldas novadā mērķtiecīgi veidot nākamos olimpiešus.
„Sporta klase nodrošina skolēniem iespēju
apgūt ne tikai zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personības
izaugsmei, bet arī veido vispusīgi attīstītu,
fiziski spēcīgu un veselīgu novada iedzīvotāju
jauno paaudzi. Ņemot vērā Siguldā pieejamo

sporta infrastruktūru – bobsleja un kamaniņu trasi, mūsdienīgo Sporta centru –, kā arī
sporta tradīcijas, šeit ir radīti visi priekšnosacījumi jaunai profesionālo sportistu paaudzei, kas nākotnē varētu papildināt Latvijas
olimpisko medaļu skaitu,” pauž Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, norādot, ka arī vecāku
interese par iespēju bērniem apmeklēt Siguldas pilsētas vidusskolas sporta klasi ar katru
gadu pieaug.
Lai izvērtētu sporta klases ieguvumus, regulāri tiek vērtēti skolēnu sasniegumi, mācību
rezultāti un veselības stāvoklis, kas apliecina, ka sporta klases audzēkņi līdztekus
sportiskajiem sasniegumiem uzrāda labas
un teicamas sekmes mācībās, retāk slimo, ir
daudz disciplinētāki un organizētāki.
Ikdienas sporta nodarbības rosina skolēnus
būt aktīviem – vairāk nekā 80% sporta klases audzēkņu papildus ikdienas sporta aktivitātēm jau ir izvēlējušies kādu no sporta
veidiem attīstīt profesionālā ievirzē, uzsākot
mācības Siguldas Sporta skolā.

Foto: Mores pamatskolas arhīvs

Mores pamatskolā slēpo visi skolēni

Mores pamatskolā visi audzēkņi aktīvi
sporto ārā, jo sporta stundās skola ar
slēpošanas inventāru nodrošina visus
skolēnus – sākot no pirmsskolas grupas līdz pat 9.klasei.
Izglītojamie aktīvi slēpo ne tikai sporta
stundās, bet arī sporta pulciņā un fakultatīvajās sporta nodarbībās. Pie Mores pamatskolas ir labiekārtota slēpošanas trase,

kas ļaus vēl kvalitatīvāk apgūt slēpošanas
prasmes un palīdzēs izglītojamajiem gatavoties Latvijas Skolu ziemas olimpiskajam
festivālam.
Jāatgādina, ka visiem Siguldas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, novada izglītības iestāžu audzēkņiem, ir iespēja bez
maksas slēpot Fischer Slēpošanas centrā,
kur bērni un jaunieši tiek nodrošināti ar
bezmaksas inventāru.

Uzgavilēsim mūsu olimpiešiem!
17.martā no plkst.11.00 bobsleja un
kamaniņu trasē „Sigulda” notiks aizraujošs pasākums, kurā tiks sumināti desmit siguldieši, kas pārstāvēja
Latviju ziemas olimpiskajās spēlēs
Phjončhanā: skeletonisti Lelde Priedulēna, Martins Dukurs un Tomass
Dukurs, bobslejists Jānis Strenga,
kamaniņu sportisti Ulla Zirne, Andris
Šics, Juris Šics, Inārs Kivlenieks un
Artūrs Dārznieks un kalnu slēpotāja
Lelde Gasūna.
Līdz pat plkst.16.00 bobsleja un kamaniņu
trasē valdīs sevišķi sportiska gaisotne. Ap-

meklētāji varēs saņemt olimpiešu autogrāfus, trasē norisināsies vairākas sacensības
gan profesionāliem sportistiem, gan amatieriem. Būs pieejamas aizraujošas aktivitātes arī līdzjutējiem. Latvijas izlases un
ārvalstu skeletonisti piedalīsies aizraujošos precizitātes braucienos, bet drosmīgākie amatieri sevi izaicinās Eiropas čempionātā slidošanā pa ledus trasi „Ice on Fire”,
kā arī lāpstu šļūkšanas sacensību „Showel
Race” superfinālā. Pasākuma noslēgumā
notiks īpaša Siguldas novada sportistu
godināšana, kurā novērtēt novadnieku sasniegto aicināts ikviens siguldietis!
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Noskaidroti „Gada balva sportā 2017” nominanti
Ir noslēgusies pretendentu pieteikšana „Siguldas novada Gada balvai
sportā 2017”, un ir zināmi balvu
pretendenti 17 nominācijās.
Pretendentus balvai varēja izvirzīt
jebkurš Siguldas novada iedzīvotājs vai
sporta organizācija, aizpildot anketu
par kandidāta sasniegumiem 2017.gadā.
Apbalvojuma ieguvēji tiks paziņoti un
sveikti svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā, kas notiks 9.martā plkst.19.00
koncertzālē „Baltais Flīģelis”.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
Augsto sasniegumu sporta kategorijā izvirzīti šādi pretendenti:
• nominācijā „Gada sportiste” – Lelde Priedulēna, Lelde Gasūna un Ulla Zirne, nominācijā „Gada treneris” – viņu treneri;
• nominācijā „Gada sportists” – Martins
Dukurs, Jānis Strenga un Tomass Dukurs,
nominācijā „Gada treneris” – viņu treneri.
Bērnu un jauniešu sporta kategorijā izvirzīti
šādi pretendenti:
• nominācijā „Gada jaunā sportiste” – Liāna
Lenceviča, Kristīne Brunere un Elīna
Vītola, nominācijā „Gada treneris” – viņu
treneri;
• nominācijā „Gada jaunais sportists” –
Krists Netlaus, Jēkabs Vītols un Ardis
Daniels Bedrītis, nominācijā „Gada treneris” – viņu treneri;
• nominācijā „Gada komanda” – Siguldas
Sporta skolas U-16 basketbola komanda,

Siguldas Valsts ģimnāzijas pludmales
volejbola komanda pasaules skolēnu
čempionātā un basketbola komanda
„MILF”, nominācijā „Gada treneris” –
viņu treneri;
• nominācijā „Gada sporta skolotājs” –
Kalvis Grīnbergs, Lelde Bērziņa un Andra
Fridrihsone.
Amatieru un tautas sporta kategorijā izvirzīti šādi pretendenti:
• nominācijā „Gada sportiste” – Inese Sirmā,
Marta Garā un Zanda Abzalone;
• nominācijā „Gada sportists” – Ivars Jēkabsons, Uldis Kļaviņš un Ingmārs Briedis;
• nominācijā „Gada komanda” – rogaininga
komanda „Skrien Sigulda”, Siguldas novada veterānu basketbola komanda un Siguldas šaha komanda;
• nominācijā „Neatlaidība sportā” – Viktors
Meinerts, Zigfrīds Baumanis un Siguldas
novada pludmales volejbola seniori Aleksandrs Kuzņecovs, Jānis Turauskis un
Imants Bērziņš;
• nominācijā „Gada sporta pasākums” – starptautiskais džudo turnīrs „Sigulda 2017”,
Siguldas novada atklātais šaha turnīrs un
Retro velobrauciens;
• nominācijā „Aktīvākā sporta organizācija” – biedrība „Sporta klubs „Pantera””,
biedrība „NUKI”, biedrība „Siguldas Maratona klubs”/Siguldas takas.
Par mūža ieguldījumu sportā balvu saņems
Siguldas Sporta skolas vieglatlētikas trenere
Aina Lonija Ziediņa.

Siguldas Sporta skola
• Janvāra beigās Siguldas Sporta centrā
notika basketbola sacensības „Sportland pirmie soļi basketbolā”, kur finālā
no Siguldas iekļuva Siguldas pilsētas vidusskolas komandas „SPV 1S” un „1.a klase”.
• 2. un 3.februārī Kuldīgas manēžā notika Latvijas čempionāts telpās U-18
un U-20 grupām, kurā Siguldas Sporta skolas audzēkņi izcīnīja četras medaļas. U-18 grupā par Latvijas čempioni
2000 metru kavēkļu skrējienā kļuva Estere
Vīksne, pirmajā distances daļā aizvadot
taktisku skrējienu, bet finišā tuvāko konkurenti apsteidzot par 17 sekundēm. U-20
grupā Magda Cigle 3000 metru skrējienā
saņēma bronzas godalgu. 2000 metru ka-

vēkļu skrējienā 2.vietu un sudraba godalgu U-20 grupā izcīnīja Kristaps Bruners.
Pauls Daugulis pirmoreiz 800 metru distanci spēja veikt ātrāk par divām minūtēm
(1:59,84), visu distanci turoties līdera pozīcijā, tomēr pēdējos 100 metros pietrūka
spēka, un finišu viņš sasniedza otrais.
• 3. un 4.februārī Siguldas Sporta centrā notika Latvijas čempionāts badmintonā, kurā Siguldas Sporta skolas
audzēkņi ieguva sudraba medaļu – Liānai
Lencevičai sieviešu dubultspēlē, spēlējot
kopā ar Jekaterinu Romanovu.
• No 8. līdz 11.februārim Rīgā risinājās
Latvijas čempionāta fināls 64 lauciņu

dambretē U-8, U-10, U-13, U-16 un U-19
vecuma grupās. Anna Grīnberga ieguva vienu 2.vietu un divas 3.vietas, Ancei
Zālmanei – divas 1.vietas un viena 2.vieta,
savukārt Renardam Helfrehtam – divas
3.vietas un viena 4.vieta. Jaunieši ieguva tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas un
pasaules čempionātos. Pirmie rezervisti –
Adriana Girgensone un Mārtiņš Zemlītis.
• 10.februārī Siguldas pilsētas trasē
notika Siguldas Sporta skolas atklātās sacensības kalnu slēpošanā milzu
slaloma disciplīnā. Godalgotās vietas
ieguva siguldieši: U-10 grupā 1.vieta Elzai
Zelčai, 2.vieta Heidijai Ciagunei un Arno
Pušņinam, 3.vieta Natiai Etiņai, U-12

grupā 1.vieta Elzai Saļņikovai un Paulam
Pēterim Prancānam, 2.vieta Frīdai
Saļņikovai un Rūdolfam Beķerim, 3.vieta
Laurai Ciagunei un Emīlam Indriksonam, U-14 grupā 1.vieta Diānai Elizabetei
Daukštei un Artemijam Terlānovam,
2.vieta Samantai Līcītei. U-16 grupā
3.vieta Emīlam Ģērmanim.
• 11.februārī Rīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-14 vecuma grupā. Artis Podziņš
kļuva par divkārtējo Latvijas čempionu
60 metru un 300 metru distancē, 2.vietā
60 metru barjerskrējienā Emīls Bangevics, 1000 metru distancē trešais – Jānis
Kravalis, ceturtais – Gustavs Auziņš.
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Paplašinās Siguldas slimnīcas
pakalpojumu klāstu
Īstenojot valsts veselības aprūpes sistēmas reformu, Siguldas novada pašvaldībai piederošajā Siguldas slimnīcā tiks
paplašināts pacientiem pieejamo pakalpojumu klāsts.
Reforma paredz, ka slimnīcai būs jānodrošina darbība trīs obligātajos profilos – terapijā,
hronisku pacientu aprūpē un ķirurģijā. Savukārt 24 stundas diennaktī neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanai būs jānodrošina trīs speciālisti – ķirurgs un internists, anesteziologs reanimatologs un, ņemot

vērā to, ka slimnīcā ir dzemdību nodaļa, arī
ginekologs dzemdību speciālists un pediatrs
neonatologs. Jāpiebilst, ka slimnīcu pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā
tuvākajos gados plānots ieguldīt 15,8 miljonus eiro. Arī Siguldas slimnīcai būs iespēja
pretendēt uz atbalstu. Pašlaik top investīciju
projekts, kas paredz tuvāko triju gadu laikā
Siguldas slimnīcas 3.aprūpes nodaļas renovācijā un tehniskajā nodrošinājumā ieguldīt
770 650 eiro, no tiem 85% būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts, 9% – valsts
finansējums, 6% – slimnīcas finansējums.

Veidos novada Jaunatnes lietu
konsultatīvo padomi
Lai īstenotu efektīvāku pašvaldības un jauniešu sadarbību, kā arī sekmētu jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un novada sabiedriskajā dzīvē, Siguldas novadā tiks veidota Jaunatnes lietu konsultatīvā padome.
Tā darbosies kā padomdevēja institūcija,
kas nodrošinās pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nevalstisko organizāciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar jauniešiem, apkopos un analizēs informāciju par
novada jauniešu vajadzībām un interesēm,
kā arī izstrādās priekšlikumus un uzraudzīs to ieviešanu.

Jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē
darbosies pašvaldības domes deputāti, administrācijas un iestāžu pārstāvji, kā arī
Jauniešu domes un jaunatnes nevalstisko
organizāciju, iniciatīvu grupu pārstāvji,
karjeras konsultanti un citi. Plānots, ka
Jaunatnes lietu konsultatīvā padome uz
pirmo sanāksmi pulcēsies martā.

Atgādinājums suņu saimniekiem
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka suņiem, kuri vecāki par sešiem mēnešiem, jābūt obligāti implantētai mikroshēmai jeb mikročipam un tie jāreģistrē
Lauksaimniecības datu centra datubāzē.
Mikročipēšanu veic veterinārārsts, un maksa par šo procedūru ir aptuveni 30 eiro. Reģistrēt dzīvnieku Lauksaimniecības datu
centra datubāzē ir iespējams arī Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu centrā.
Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā
īpašniekam jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, mājdzīvnieka pase, kurā veikta veterinārārsta atzīme par dzīvniekam
implantēto mikroshēmu, kā arī jāaizpilda
dzīvnieka reģistrācijas veidlapa. Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā
ir maksas pakalpojums – maksa par dzīvnieka reģistrāciju ir 3,50 eiro, un to iespējams apmaksāt pašvaldības Pakalpojumu
centra kasē.
Siguldas novada Pašvaldības policijas inspektoriem ir iekārta, kas nolasa mikro-

čipa numuru, ļaujot uzzināt mājdzīvnieka
īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju,
kas pieejama Lauksaimniecības datu centrā. Tomēr atgādinām, ka papildu drošībai
pašvaldības Pakalpojumu centrā iespējams
suni bez maksas reģistrēt arī Siguldas novada Dzīvnieku reģistrā un saņemt pie kakla
siksnas piestiprināmu žetonu. Tas dzīvnieka
noklīšanas gadījumā ļauj atradējam informēt Pašvaldības policiju par žetona numuru,
savukārt policijas inspektori operatīvi var
sazināties ar dzīvnieka īpašnieku.
Par noklīdušiem dzīvniekiem vai konstatētiem dzīvnieku turēšanas pārkāpumiem novadnieki var informēt Siguldas
novada Pašvaldības policiju, zvanot uz diennakts mobilā tālruņa numuru 26160288 vai
rakstot uz e-pasta adresi policija@sigulda.lv.

Informācija par pirotehnikas
lietošanas ierobežojumiem
Lai gan aktīvākais pirotehnikas lietošanas laiks jau pagājis, rūpējoties
par iedzīvotāju drošību, Pašvaldības
policija atgādina noteikumus par tās
lietošanu pašvaldības teritorijā.
Siguldas novada saistošie noteikumi nosaka, ka sabiedriskās vietās ir aizliegts

lietot pirotehniskās ierīces, izņemot ar
Siguldas novada pašvaldību saskaņotos gadījumos un speciāli tam norādītās vietās.
Lai nepakļautu riskam novada iedzīvotājus, Pašvaldības policija pastiprināti
uzrauga noteikumu ievērošanu un nepieciešamības gadījumā pārkāpējus sauc pie
administratīvās atbildības.

Meklēs labāko mazo vokālistu
Siguldas novadā
11.martā plkst.12.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks mazo vokālistu konkurss „Siguldas novada cālis 2018”, kurā
aicināti piedalīties bērni līdz sešu gadu
vecumam (ieskaitot).
Mazajam dziedātājam jāsagatavo divas
dziesmas – latviešu tautasdziesma un

komponista oriģināldziesma. Tās var izpildīt bez pavadījuma, klavieru vai kāda cita
instrumenta pavadījumā, kā arī izmantojot
fonogrammu. Lai pieteiktos konkursam,
jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, un līdz
2.marta plkst.12.00 jānosūta uz e-pasta adresi projekti@baltaisfligelis.lv.

Aicina pieteikties tirdzniecībai
Lieldienu gadatirgū
1.aprīlī, Šūpoļu festivāla laikā, no
plkst. 9.00 līdz 16.00 Siguldas Svētku
laukumā notiks Lieldienu gadatirgus.
Aicināti piedalīties tirgotāji ar amatniecības izstrādājumiem, pārtikas precēm un
ēdināšanas pakalpojumiem. Tirdzniecības
pakalpojumu sniedzēji aicināti arī atbalstīt Šūpoļu festivāla un Lieldienu māksliniecisko koncepciju, veidojot atbilstošu
tirdzniecības vietas noformējumu un piedāvāto sortimentu.

Pieteikumi dalībai Lieldienu gadatirgū
jāiesniedz elektroniski līdz 23.martam,
sūtot aizpildītu anketu uz e-pasta adresi
bilesukase@sigulda.lv. Pirms pieteikuma
iesniegšanas aicinām iepazīties ar nolikumu
„Par ielu tirdzniecību Siguldas novada pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos”.
Pieteikuma anketa un nolikums pieejams pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Papildu informāciju par dalību Lieldienu
gadatirgū var uzzināt, zvanot uz tālruņa
numuru 29548365.

Divi objekti Siguldā nominēti
būvniecības Gada balvai
Konkursā „Latvijas būvniecības Gada
balva 2017” nominēti divi Siguldas objekti – Siguldas Sporta centrs un atjaunotais
tilts pār Gauju.
Siguldas Sporta centrs durvis vēra pagājušā
gada aprīlī. Tajā ir multifunkcionāla sporta
zāle ar izbīdāmām tribīnēm 200 sēdvietām,
trenažieru, smagatlētikas un fitnesa zāle.
Vieglatlētikas treniņiem sporta kompleksā ir
izbūvēts 100 metru garš, Starptautiskās vieglatlētikas federācijas standartiem atbilstošs

sintētiskais skrejceļš ar sešiem celiņiem un
speciālu sporta grīdas segumu. Sporta centra
lepnums ir 25 metrus garais peldbaseins ar
četriem celiņiem, kā arī speciāls bērnu peldētapmācības baseins. Ēkas 1.stāvā izveidota arī
ūdens atrakciju un atpūtas zona.
Savukārt pārbūvētais tilts pār Gauju tika
atklāts pērn septembrī. 1937.gadā būvētais tilts pār Gauju ir vienīgais šāda risinājuma monolīta dzelzsbetona konstrukciju tilts Latvijā.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 7.martā.

Informācijas diena
Latvijas pilsonības pretendentiem
16.aprīlī plkst.11.00 Pārgaujas ģimnāzijā (Zvaigžņu iela 4, Valmiera) notiks
informācijas diena tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību
naturalizācijas kārtībā.
Informācijas dienā interesenti varēs uzzināt, kādi ir Latvijas pilsonības iegūšanas
noteikumi, kādi dokumenti nepieciešami,
kā arī to, kādas ir naturalizācijas pārbaužu prasības.
Būs iespēja izpildīt latviešu valodas klausīšanās un lasīšanas testu un rakstu darba

paraugus, kā arī izpildīt Latvijas vēstures
un Latvijas Republikas Satversmes testu
paraugus.
Lai piedalītos informācijas dienā, iepriekš
jāpiesakās Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Cēsu nodaļā, zvanot uz tālruņa
numuru 64123716.

Līdz marta vidum darbu turpinās zupas virtuve
Pateicoties Siguldas novada sadraudzības pilsētas Vācijā labdarības akcijām
un ziedojumiem, novada mazturīgie
iedzīvotāji arī šajā ziemas sezonā divas
reizes nedēļā var saņemt siltu maltīti.

Silts ēdiens pieejams otrdienās un ceturtdienās no plkst.13.00 Siguldas pilsētas

tirgus laukuma autostāvlaukumā. Tiem
novadniekiem, kuriem ir ierobežotas iespējas pārvietoties, ēdiens tiek nogādāts
dzīvesvietā.
Siguldas ilggadējā sadraudzības biedrība
„Stuhr–Sigulda Foerderkreis” (Vācija) zupas virtuves nodrošināšanai šajā ziemā ir
ziedojusi 2000 eiro.
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Kultūra
1.martā

plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

2.martā

plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Simonas Ģērmanes gleznu izstādes
„Klātesamība” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Svinīgā apbalvošanas ceremonija
„Siguldas novada Gada balva kultūrā”

Konkurss „Koru kari Morē”.
3.martā
Pasākumu vadīs Dailes teātra aktieris
plkst.19.00
Mores pagasta Tautas namā Aldis Siliņš. Ieejas maksa – 2 eiro

3.martā

Balle kopā ar grupu „Kārklu blūzs”.
Siguldas novada
Ieejas maksa – 5 eiro,
plkst.22.00
Mores pagasta Tautas namā iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 4 eiro

4.martā

plkst.16.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Imanta Kalniņa dziesmu koncerts
„Dziesma, ar ko tu sācies?”.
Ieejas maksa – 2 eiro

5.martā

Dabas aizsardzības pārvaldes
ceļojošās izstādes „Dzīvība kokā” atklāšana.
plkst.12.00
Siguldas novada bibliotēkā Ieeja – bez maksas

8.martā

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

8.martā

plkst.18.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Nacionālo bruņoto spēku orķestra
kameransambļa koncerts „Tev vienīgajai!”.
Ieeja – bez maksas
Koncerts „Pavasarīgs sveiciens vienīgi jums”.
Ieeja – bez maksas

Koncerts „Satikties dejā”.
plkst.18.00
Ieejas maksa – 2 eiro
Allažu pagasta Tautas namā
plkst.12.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Mazo vokālistu konkurss
„Siguldas novada cālis 2018”.
Ieeja – bez maksas

14.martā

5.starptautiskais Lūcijas Garūtas
jauno pianistu konkurss.
Ieeja – bez maksas

17.martā

Paolo Nani (Dānija) klaunāde bērniem
„Saldējuma klauns”. Biļešu cena – no 5 līdz
7 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide

plkst.10.00
Mākslu skolā
plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

18.martā

plkst.16.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Latvijas un Igaunijas pūtēju orķestru
skolotāju un diriģentu orķestra
„Terra Mariana” koncerts. Ieeja – bez maksas

19.martā

Tikšanās ar Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistiem „Zaļā pēcpusdiena”.
plkst.16.00
Siguldas novada bibliotēkā Ieeja – bez maksas

20.martā

plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

23.–24.marts
Mākslu skolā

23.martā

plkst.10.00
Mākslu skolā

23.martā

plkst.19.00
Mākslu skolā

25.martā

plkst.17.00
pie piemiņas akmens
„Stēla”

27.martā

plkst.13.00
Allažu pagasta bibliotēkā

1.–28.martā

Allažu pagasta bibliotēkā

1.–29.martā

Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

1.–29.martā

Jūdažu bibliotēkā

5.–30.martā

Siguldas novada bibliotēkā

Izstādes

Izstāde „Mūžam nedzīstoša sāpe
mūsu tautas dvēselē” komunistiskā
genocīda upuru piemiņai

Dabas aizsardzības pārvaldes
Siguldas novada bibliotēkā ceļojošā izstāde „Dzīvība kokā”

5.–30.martā

Tematiskā izstāde
Siguldas novada bibliotēkā „2018.gada dzīvnieks – vāvere”
Izstāžu cikla „Sajūti Latviju lasot!”
5.–30.martā
Siguldas novada bibliotēkā izstāde „Siguldas īpašās dabas smaržas”

12.martā–3.aprīlī
Mākslu skolā

15.–29.martā
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

21.martā–25.aprīlī
22.martā–14.aprīlī
Mākslu skolā

26.martā–6.aprīlī
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde
„Lūcijas Garūtas mūzikas tēli glezniecībā”
(pedagogs Raits Tikums)
Novadpētniecības izstāžu cikla
„Siguldas pagasts laika lokos” izstāde
„Deju virpulī – Harijs Sūna”
Gleznotājas Ineses Siliņas darbu izstāde
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde
„Scenogrāfija” (pedagogs Raits Tikums)
Izstāde „Lieldienas brauc”

3.martā

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

Kalnu slēpošanas sacensības
„FIS Baltic Cup 2018” un „Siguldas kauss”
Bezmaksas veselības vingrošana

3.martā

plkst.10.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

3.martā

plkst.11.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Bezmaksas veselības vingrošana

Plkst.10.00 bezmaksas distanču slēpošana
pieaugušajiem, plkst.12.00 bezmaksas distanču
slēpošana izglītības iestāžu audzēkņiem*

Siguldas novada skolēnu turnīrs šahā

4.martā

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

4.martā

plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolā

4.martā

plkst.11.00
Siguldas Sporta skolā

Lāpstu šļūkšanas sacensību
„Showel Race” 4.posms

Bezmaksas nodarbība „Vesela mugura”

Džudo sacensības „Judo Friends”
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas U-17
superlīgas spēle Sigulda–Rīga/DSN un U-16
Nacionālās līgas spēle Sigulda–Gulbene

Līdz 20.martam

Agitas Zālītes mākslas studijas
un gleznošanas studijas „Krāsas pa gaisu”
darbu izstāde

Bezmaksas distanču slēpošana
plkst.18.00
izglītības iestāžu audzēkņiem*
Fischer Slēpošanas centrā

Izstāde „Mēs dzīvojam ar atmiņām,
mēs dzīvojām atmiņās...”

Distanču slēpošanas sacensību
9.martā
„S!-Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2018”
plkst.11.00
Fischer Slēpošanas centrā 2.posms

1.–17.martā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Nākamais izdevums otrdien, 27.martā

Bezmaksas funkcionālais treniņš
Plkst.10.00 bezmaksas distanču slēpošana
pieaugušajiem, plkst.12.00 bezmaksas distanču
slēpošana izglītības iestāžu audzēkņiem*

Bezmaksas jogas nodarbība
plkst.10.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

10.martā

Bezmaksas jogas nodarbība
plkst.11.30
Mores pagasta Tautas namā

10.martā

plkst.17.00
bobsleja un kamaniņu
trasē „Sigulda”

10.–11.martā

Siguldas 1.pamatskolā

13.martā

plkst.12.00
Siguldas Sporta skolā

Lāpstu šļūkšanas sacensības
„Showel Race” 6.posms/tautas klase
Badmintona sacensību
„Yonex IX Labl” 5.posms
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas U-16
Nacionālās līgas spēle Sigulda–Krāslava

13.martā

Bezmaksas distanču slēpošana
plkst.18.00
izglītības iestāžu audzēkņiem*
Fischer Slēpošanas centrā

15.martā

Distanču slēpošanas sacensību
plkst.18.15
„S!-Slēpo 2018” 4.posms
Fischer Slēpošanas centrā

16.martā

plkst.11.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Siguldas Valsts ģimnāzijas atklātais
ātrā šaha čempionāts jauniešiem
Loka šaušanas sacensības „Siguldas spieķis”

Plkst.10.00 bezmaksas distanču slēpošana
pieaugušajiem, plkst.12.00 bezmaksas distanču
Fischer Slēpošanas centrā
slēpošana izglītības iestāžu audzēkņiem*

17.martā

plkst.11.00
bobsleja un kamaniņu
trasē „Sigulda”

17.–18.martā

plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā

Eiropas čempionāts „Ice on Fire” un lāpstu
šļūkšanas sacensības „Showel Race”
superfināls, kā arī Siguldas olimpiešu
sveikšana, autogrāfu stunda un citas aktivitātes
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-13 grupas sabraukums

20. un 22.martā

Bezmaksas distanču slēpošana
plkst.18.00
izglītības iestāžu audzēkņiem*
Fischer Slēpošanas centrā

22.martā

plkst.9.00
Siguldas 1.pamatskolā

Fischer Slēpošanas centrā
plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā

Latvijas skolu čempionāts badmintonā
Vidzemes zonai
Plkst.10.00 bezmaksas distanču slēpošana
pieaugušajiem, plkst.12.00 bezmaksas distanču
slēpošana izglītības iestāžu audzēkņiem*
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-12 grupas sabraukums

27.martā

Bezmaksas distanču slēpošana
plkst.18.00
izglītības iestāžu audzēkņiem*
Fischer Slēpošanas centrā

29.martā

Siguldas novada skolu atklātās
sacensības vieglatlētikas četrcīņā

29.martā

Bezmaksas distanču slēpošana
plkst.18.00
izglītības iestāžu audzēkņiem*
Fischer Slēpošanas centrā

31.martā

Kalnu slēpošanas sacensības bērniem
„Vilciņa kauss”, 3.posms

31.martā

Plkst.10.00 bezmaksas distanču slēpošana
pieaugušajiem, plkst.12.00 bezmaksas distanču
slēpošana izglītības iestāžu audzēkņiem*

Fischer Slēpošanas centrā

6. un 8.martā

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 „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Bezmaksas jogas nodarbība

10.martā

Siguldas pilsētas trasē

Grafiķa Valda Villeruša darbu izstāde
„Asamblāžas”

Mākslu skolā

10.martā

Fischer Slēpošanas centrā

plkst.10.00
Siguldas Sporta centrā

Līdz 18.martam
Mākslu skolā

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

24.–25.martā

Bezmaksas veselības vingrošana
plkst.11.30
Mores pagasta Tautas namā
plkst.17.00
bobsleja un kamaniņu
trasē „Sigulda”

10.martā

24.martā

3.martā

3.martā

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

17.martā

Distanču slēpošanas sacensību
plkst.18.15
„S!-Slēpo 2018” 3.posms
Fischer Slēpošanas centrā
Siguldas pilsētas trasē

10.martā

plkst.9.30
Siguldas 1.pamatskolā

1.martā

1.–4.martā

9.martā

Svinīgā apbalvošanas ceremonija
plkst.19.00
„Siguldas novada Gada balva sportā”
koncertzālē „Baltais Flīģelis”

17.martā

Sports

3.martā

Pensionāru kopa stāsta un rāda
„Mans vaļasprieks”. Ieeja – bez maksas

Materiālu izstāde „Dejai veltīta dzīve.
Harijam Sūnam – 95”

5.–30.martā

Jauniešu teātra festivāls „Laimes lācis 2018”.
Ieeja – bez maksas

1949.gada 25.marta deportāciju
un komunistiskā genocīda upuru
atceres pasākums

Novadpētniecības izstāžu cikla izstāde
„Ieskats Jūdažu vēsturē”

Izstāde „Klusais liriķis ar stingro roku”.
5.–30.martā
Siguldas novada bibliotēkā Dramaturgam Gunāram Priedem – 90

Fischer Slēpošanas centrā

Valmieras Drāmas teātra viesizrāde
„Staburaga bērni” (Valdis).
Ieeja – bez maksas

Materiālu izstāde „Olgai Dreģei – 80”

Literārā izstāde „Pasaku kalendāra stāsti.
Siguldas novada bibliotēkā Margaritai Stārastei – 104”

Lailas Ilzes Purmalietes un Jāņa Paukštello
humora koncertizrāde „Laimes formula”.
Biļešu cena – no 8 līdz 12 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide

Teātra nodaļas un studijas audzēkņu
pirmizrāde „Pepija Garzeķe” (A.Lindgrēne).
Ieeja – bez maksas

Simonas Ģērmanes gleznu izstāde
„Klātesamība”

5.–15.martā

Mākslu skolā

10.martā

11.martā

1.–24.martā

Siguldas pagasta
Kultūras namā

* Bezmaksas distanču slēpošanas nodarbības
tiks organizētas atbilstoši laikapstākļiem un trases stāvoklim.
Lai piedalītos, ir jāpiesakās, zvanot uz tālruņa numuru 29118847,
jo vietu skaits ir ierobežots

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā janvārī
Reģistrēti 18 jaundzimušie – 10 meitenes un 8 zēni.
Bērniem doti vārdi: Letīcija, Madara, Sāra, Margarita, Kristena Ance, Emīlija, Lelde, Madara
Austra, Māra, Anna, Eduards, Toms, Ernests, Markuss, Audris, Lūkass, Gustavs, Jēkabs.
Reģistrētas astoņas laulības.

