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Aicina nomāt divus
ūdenstorņus un ēku pie
Gūtmaņalas

Koncertzāles
„Baltais flīģelis”
piedāvājums maijā

Siguldā notiek
bezmaksas sporta
nodarbības

Maija nogalē norisināsies Siguldas Novada svētki
Kā ierasts, maija beigās – no augsts ritenis. ID karšu piecu gadu jubi27.maija līdz 29.maijam – norisināsies lejas svinību laikā apmeklētājus priecēs
krāšņie Siguldas Novada svētki „Sa- grupa „Carnival Youth”, „Rīgas Modes”,
„Laika Suns”, „Laime Pilnīga”, „Pienvedētikšanās. Sarunas. Svētki”.
Tuvojoties svētkiem, 25.maijā durvis vērs
Siguldas novada mākslinieku izstāde Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
izstāžu zālē un brīvdabas mākslas darbu
izstāde Pils ielā.
Piektdien, 27.maijā, no plkst.18.00 līdz
24.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā notiks Siguldas novada ID karšu
piecu gadu jubilejas svinības, kuru laikā
tiks uzsākta jauno Siguldas novada iedzīvotāja ID karšu izsniegšana. Pasākuma
apmeklētāji varēs iesaistīties „Lielā apļa”
un „Mazā apļa” spēlēs ar iespēju iepazīt
Siguldas novada uzņēmējus un laimēt
vērtīgas balvas ģimenei, bet pārsteidzošu
izrādi ļaus baudīt akrobāti no Prāgas ielu
teātra „V.O.S.A. Theatre”, kura priekšnesumos tiks izmantots piecus metrus

ja Piedzīvojumi”, Siguldas novada Kultūras centra jauktais koris „Atvars” diriģenta Jāņa Baltiņa vadībā, kā arī citi mūziķi.
Vakara gaitā tiks paziņoti arī balsojuma
„Siguldiešu mīlētākie uzņēmumi” rezultāti.
Sestdienas, 28.maija, rītā no plkst.9.00
iedzīvotājus modinās novada pūtēju orķestri. No plkst.12.00 līdz 16.00 Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā durvis vērs
„Siguldas Svētku restorāns”, kurā vienlaikus darbosies vairāki Siguldas novada
restorāni, kā arī viesrestorāni. „Siguldas
Svētku restorāna” laikā apmeklētājus
priecēs izcils muzikālais piedāvājums –
muzicēs bigbenda „Sigulda” diksilends
un trio „Kafija”, grupas „Neon Saturdays”, „Dzelzs Vilks”, „Bellacord”, Daumants Kalniņš ar saviem skatuves kolē-

ģiem, dziedātāja Elza Rozentāle, kā arī
Jāņa Reseļa Siguldas mūziķu apvienība.
Pasākuma laikā turpināsies „Lielā apļa”
un „Mazā apļa” spēles ar iespēju iepazīt
Siguldas novada uzņēmējus un laimēt
vērtīgas balvas ģimenei.
No plkst.13.00 līdz 16.00 Šveices ielā ģimenēm ar bērniem būs iespēja līdzdarboties dažādās radošās aktivitātēs – mākslas, mūzikas, dejas un teātra radošajās
darbnīcās. Mazākie svētku apmeklētāji
tiek īpaši aicināti plkst.15.00 līdzdarboties Vara Klausītāja zīmējumu izrādē
„Vilks”.
No plkst.19.00 Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā sāksies pulcēšanās svētku gājienam „Čalojam un čatojam”. Plkst.20.00
svētku gājiens, kā ierasts, virzīsies pa
Pils ielu līdz Livonijas ordeņa Siguldas
pilij. Novada svētku organizatori aicina
novada kolektīvus, uzņēmumus, iestādes
un organizācijas pievienoties svētku gājienam. Gājiena noslēgumā taps unikāls

svētku kopfoto ar gājiena dalībnieku pārstāvjiem. Gājiena dalībniekus aicina pieteikties līdz 23.maijam, rakstot uz e-pastu
dace.plesa@sigulda.lv vai piezvanot uz
tālruni 67970814.
Ap plkst.20.30 sāksies koncerts – balle,
kurā muzicēs trīs aizraujoši orķestri –
„L’ouna – Eesti Noorte bigband” (Igaunija), Normunds Rutulis un „Slavenais
Rīgas orķestris”, kā arī Jānis Reselis un
šim pasākumam īpaši izveidotais Siguldas deju orķestris. Ieeja koncertā – ballē
līdz plkst.21.00 būs bez maksas, pēc tam
ieejas maksa – 3 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – bez
maksas.
Svētdien, 29.maijā, no plkst.11.00 svētku
apmeklētājiem būs iespēja baudīt nesteidzīgas sarunas, brokastu kafiju un Siguldas novada Domes priekšsēdētāja ceptas
pankūkas. Saviesīgās sarunas bagātinās
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Siguldas novada Domes sēdē
6.aprīļa Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Iznomāts zemesgabals Siguldas ielā 3, Morē, tiesiskā valdījumā esošās garāžas uzturēšanai.
• Iznomāta nekustamā īpašuma daļa Peldu ielā, Siguldā publiskas bezmaksas autostāvvietas izbūvei.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par līdzfinansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras objektiem Siguldas novadā” un „Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas
novadā”.
• Apstiprināta Siguldas novada pašvaldības objekta „Jaunā pils” Attīstības stratēģija
ar darbības plānu 2016.–2023.gadam.
• Nolemts piedalīties Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātās atlases konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” ar projektu „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr.8333 „Jaunā
pils””.
• Veiktas izmaiņas Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
• Apstiprināti nekustamo īpašumu „Roķēni” un „Roķēnu ūdenskrātuve” otrās izsoles
noteikumi.
• Allažu pamatskolas ilggadējai skolotājai Vitai Bērziņai piešķirts Siguldas novada
Domes Atzinības raksts par mūža ieguldījumu Allažu sabiedrības izglītošanā.
• Apstiprināts Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikums.
• Pamatojoties uz vienošanos starp Siguldas novada Domi un Mores pamatskolas
direktori, nolemts no 22.jūnija no amata atbrīvot Mores pamatskolas direktori.
• Noslēgts patapinājuma līgums ar biedrību „Aicinājums Tev”. Veikti grozījumi ar
biedrību „Cerību spārni” noslēgtajā patapinājuma līgumā.
• Nolemts samaksāt parādu par Siguldas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli, sedzot ar apsaimniekošanu un dzīvokļa īpašuma lietošanu saistītus izdevumus.
• Apstiprināta Siguldas novada Kultūras nozares stratēģija 2016.–2020.gadam.
• Apstiprināti SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” un SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” gada
pārskati par 2015.gadu.
• Sabiedriskā labuma organizācijai „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” īpašumā bez atlīdzības nodota automašīna Opel Vivaro.

Konkursa „Māmiņa. Siguldiete.
Uzņēmēja” pirmajā kārtā
saņemti 19 pieteikumi
Aprīlī noslēdzās Siguldas novada pašvaldības organizētā konkursa „Māmiņa.
Siguldiete. Uzņēmēja” pirmā kārta, kurā pieteikumus iesniedza 19 uzņēmīgas novadnieces – māmiņas, kuras vēlas īstenot vai attīstīt savu biznesa ideju.
Konkursam pieteiktās idejas saistītas ar pakalpojumu, lauksaimniecības, ražošanas un tirdzniecības nozarēm.
Pieteikumus izvērtēs kompetenta žūrija, un otrajai atlases kārtai tiks virzītas sešas
pretendentes, kuras būs ieguvušas vislielāko punktu skaitu. Konkursa fināls – ideju
prezentācija – norisināsies 20.maijā, pēc kura tiks paziņotas konkursa uzvarētājas,
kuras iegūs pašvaldības finansējumu līdz 2000 eiro savas biznesa idejas īstenošanai.
Konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” Siguldas novadā norisinās pirmo reizi,
un tā mērķis ir motivēt sievietes, kuras audzina bērnus vecumā līdz astoņiem gadiem un kuras ir deklarētas Siguldas novadā, saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un
uzsākt komercdarbību, kā arī sekmēt jaunu produktu, pakalpojumu un darbavietu
radīšanu novadā.
Projekta ietvaros dalībniecēm tika nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, idejas formulēšanu, finanšu plūsmas plānošanu un citiem ar
uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem. Bezmaksas seminārā dalībnieces iedvesmoja un savā uzņēmējdarbības pieredzē dalījās zīmola „Caps” dibinātāja Ilze Garanča.

Notiks 13.Latvijas Stādu parāde

30.aprīlī un 1.maijā Siguldas Svētku laukumā norisināsies 13.Latvijas Stādu parāde.
Pasākumā Latvijas stādu audzētavas piedāvās vasaras puķes, augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās puķes un citus stādus. Pasākuma
laikā notiks arī amatnieku tirgus ar Latvijā ražotām amatniecības precēm un pārtiku, kā arī dārza preču un tehnikas
tirgus.

Ziņas īsumā
Spodrības mēnesis Siguldas novadā

Līdz 15.maijam Siguldas novadā norisinās Spodrības mēnesis. Siguldas novada pašvaldība teritoriju sakopšanas darbos aicina aktīvi piedalīties gan iedzīvotājus, gan
organizācijas un uzņēmumus.
Pašvaldības policija atgādina, ka Siguldas novada teritorijā ir aizliegta jebkāda – arī
cilvēku uzraudzībā veikta – kūlas dedzināšana. Siguldas novada saistošajos noteikumos „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas
un aizsardzības noteikumi” norādīts, ka sausās lapas, zarus un citus organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos pavasarī no 15.aprīļa līdz 15.maijam
un rudenī no 15.septembra līdz 15.oktobrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Uzņēmējiem pieejamas konsultācijas par valsts sniegtajiem atbalsta instrumentiem

No 26.aprīļa Uzņēmējdarbības atbalsta punkta telpās Pils ielā 10 Siguldas novada
uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja saņemt informāciju par Attīstības finanšu institūcijas „ALTUM” sniegtajiem valsts atbalsta instrumentiem. Konsultācijām lūdzam
iepriekš pieteikties, piezvanot uz tālruni 26510358 vai 29414798.

Jau gadu darbojas pašvaldības pakalpojumu portāls e.sigulda.lv

Jau gadu Siguldas novada iedzīvotājiem ir pieejams pašvaldības pakalpojumu portāls e.sigulda.lv, kurā novadnieki var saņemt 16 pašvaldības e-pakalpojumus, iegūt
informāciju par pašvaldībā piedāvātajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību,
nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iesniedzamajām veidlapām.
E.sigulda.lv iespējams saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu, reģistrēt bērnu vai
mainīt bērnudārzu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā, saņemt juridisko konsultāciju u.c. pakalpojumus.
Tāpat portālā pieejama informācija par koku zāģēšanas kalkulatoru un Siguldas
novada bibliotēku kopkatalogs. Iedzīvotāju ērtībām e.sigulda.lv ir iespēja aplūkot
arī pašvaldības piedāvāto pakalpojumu aprakstus un aizpildīt iesniegumu veidlapas
trīs dažādos formātos.

Sāk kursēt brīvdienu vilciens uz Siguldu

No 23.aprīļa brīvdienās uz Siguldu norīkots papildu vilciens maršrutos Rīga–Valga un Valga–Rīga. Brīvdienu vilciena maršrutu atiešanas laiku sarakstu iespējams
lejupielādēt AS „Pasažieru vilciens” interneta vietnē www.pv.lv.

Dabas aizsardzības pārvalde uzlabos dabas tūrisma infrastruktūru

Iestājoties pavasarīgiem laikapstākļiem, Gaujas Nacionālajā parkā (GNP) Siguldā
novērojami bojājumi dabas tūrisma infrastruktūrā, tādēļ Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti uzsākuši teritoriju apsekošanu, defektu un bojājumu novēršanu
un aicina arī dabas tūristus informēt par novērotiem bojājumiem GNP infrastruktūrā.
Apjomīgākas pārmaiņas šogad skars pērn izbūvēto serpentīna ceļu, kas ved no
Siguldas Svētku laukuma līdz Gaujas tiltam. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā objekta būvnieks serpentīnā sācis konstatēto defektu novēršanu – nogāžu
nostiprināšanu, kur izveidojušies noslīdējumi, izskalotā bruģa seguma labošanu
un citus darbus. Pārvalde arī vērsusies pie būvnieka, kam tuvākajā laikā jāizstrādā risinājums, lai nodrošinātu ērtāku un drošāku pārvietošanos stāvākajos serpentīna ceļa posmos. Darbu laikā gājēju plūsma serpentīna ceļā būs ierobežota.
Papildus dabas infrastruktūras sakārtošanas darbiem Dabas aizsardzības pārvalde arī šopavasar Gaujas Nacionālā parka teritorijā Siguldā veiks bīstamo koku,
galvenokārt ošu, ciršanu.

Pašvaldības darba laiks maija brīvdienās

Otrdien, 3.maijā, pašvaldības administrāciju un Pakalpojumu centra darba laiks
saīsināts par vienu stundu – no plkst.8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 16.00. Pašvaldības administrācijas un Pakalpojumu centrs nestrādās 4.maijā.
Iedzīvotāji ar Siguldas novada pašvaldību svētku laikā var sazināties, atstājot ziņu
Pakalpojumu centra bezmaksas tālruņa 80000388 automātiskajā atbildētājā.

Pirmajā pasākuma dienā norisināsies tradicionālā reto stādu izsole, kurā iegūtie
līdzekļi tiks ziedoti labdarības organizācijai „Eņģeļu koks” un biedrībai „Ar sirdi
delnā”. Tāpat apmeklētāji varēs piedalīties dažādos konkursos un aktivitātēs, kā arī
baudīt Siguldas novada Kultūras pārvaldes sagatavoto kultūras programmu.
Akcijas „Iesēj priedi Siguldā” laikā Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi ikvienam Stādu parādes apmeklētājam palīdzēs iesēt priedes sēkliņu, lai pēc tam kopīgi veidotu mežu. Iesētās priedes vasaras periodā tiks nodotas valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” gādībā, lai rudenī, kad priedītes būs paaugušās, rīkotu
meža stādīšanas talku kopā ar Siguldas novada iedzīvotājiem.
Pasākums divu dienu garumā būs bez maksas.
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Attīstība

Maija nogalē norisināsies
Siguldas Novada svētki

Siguldas novadā deklarētie pāri
izmanto iespēju laulāties bez maksas

Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa atgādina, ka gadījumos, ja abu personu deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par
laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas, laulības reģistrācija ir bez maksas. Savukārt, ja laulību Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēs pāris, kur viens
no laulātajiem vismaz gadu ir deklarējies Siguldas novadā, ceremonijas maksa ir
43,50 eiro. Iespējai laulāties bez maksas šogad jau pieteikušies astoņi pāri.

Siguldas novada mūziķi, iespēja gleznot uz ūdens virsmas jeb Ebru tehnikā, darbošanās smilšu kino radošajā animācijas darbnīcā, bet mazākos svētku viesus priecēs pārsteigumi no Latvijas Gumijlēcēju kluba. Atvērtas būs arī rotkaļu, tekstila, ādas un tradicionālo Siguldas spieķu darbnīcas Siguldas pils kompleksa rekonstruētajā staļļa ēkā.
Svētdien, plkst.15.30, Siguldas pilsdrupu estrādē sāksies Siguldas novada Dziesmu un
deju diena, kurā novadniekus priecēs Siguldas novada lietišķās mākslas studijas un
folkloras kopas, Siguldas koru apriņķa kolektīvi, novada pieaugušo un izglītības iestāžu
deju kolektīvi, novada pūtēju koporķestris, kā arī Siguldas novada amatierteātru un
vokālo ansambļu dalībnieki. Ieeja Siguldas novada Dziesmu un deju dienā – bez maksas.

Novada kolektīvi, uzņēmumi, izglītības iestādes un organizācijas!
Aicinām 28.maijā pievienoties Siguldas Novada svētku gājienam „Čalojam
un čatojam”!
Gājiena noslēgumā taps unikāls svētku gājiena dalībnieku pārstāvju kopfoto, bet
pēc gājiena notiks koncerts – balle kopā ar trim orķestriem!
Gājiena dalībniekus aicinām pieteikties līdz 23.maijam, rakstot uz e-pastu dace.plesa@sigulda.lv vai
piezvanot uz tālruni 67970814. Pieteikumā lūdzam
norādīt gājiena dalībnieku pārstāvētās organizācijas nosaukumu, aptuveno dalībnieku skaitu, kontaktpersonu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un, ja
plānots, izmantotās transporta vienības.

Aicina nomāt divus ūdenstorņus
un ēku pie Gūtmaņalas
Siguldas novada pašvaldība līdz 30.maijam aicina pieteikties interesentus,
kuri vēlētos nomāt divus neizmantotus Siguldas pilsētas ūdenstorņus, kā
arī pašvaldībai piederošu nelielu ēku pie Gūtmaņalas.
Siguldas pilsētā esošie ūdenstorņi jau ilgstoši netiek izmantoti, un tos iespējams
pielāgot citām funkcijām. Viens ūdenstornis atrodas Saules ielā 6, otrs – Gulbju
ielā 8. Siguldā jau ir vairāki ūdenstorņi, kuri pielāgoti siguldiešu vajadzībām, –
gan Kultūras un mākslas telpa „Siguldas Tornis”, gan SIA „Saltavots” birojs.
Savukārt ēka pie Gūtmaņalas netiek izmantota jau vairākus gadus, un to plānots iznomāt tūrisma pakalpojumu sniegšanai, ja kādam interesentam šāda iecere būs saistoša.
Plašāka informācija par pašvaldībai piederošajiem objektiem pieejama pie pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotājas Zanes
Gateres, piezvanot uz tālruni 67800957.

Lielajā Talkā Siguldas novadā
savākti aptuveni 1500
atkritumu maisu
Sestdien, 23.aprīlī, Latvijā norisinājās Lielā Talka. Siguldas novadā talkas aktivitātes notika 22 talkošanas vietās, kur novada iedzīvotāji vāca atkritumus,
izzāģēja un sakopa aizaugušas teritorijas un veidoja apstādījumus. Kopumā
Siguldas novadā Lielās Talkas laikā tika savākti aptuveni 1500 atkritumu maisu jeb 90 kubikmetru atkritumu.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics piedalījās talkā Morē, kur
sakopa teritoriju ap ēku Siguldas ielā 7. Pašvaldība ēku iegādājās pagājušajā gadā,
un plānots, ka tajā tiks izvietotas Mores pamatskolas mājturības un tehnoloģijas
kabineta telpas, kuras varēs izmantot gan skolēni, gan iedzīvotāji sevis pilnveidošanai un brīvā laika pavadīšanai. Tāpat ēkā, sadarbojoties ar Siguldas novada
pašvaldības Sociālo dienestu, iecerēts nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus.
Lielās talkas organizatori saka paldies novadnieku ģimenēm un kolektīviem, kas
pieteicās sakopt piegružotās publiski pieejamās teritorijas. Pateicoties novada
iedzīvotāju iniciatīvai, tika sakopts Raganas katls, Lakstīgalas grava, Vējupītes
krasti, Kūdru un Allažu ceļu malas, Mores pagasta Akenstaka, kā arī citas teritorijas.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem laulības pieteicējiem neatkarīgi no tā, vai
laulību ceremonija ir bez maksas vai par maksu, jāsedz valsts noteiktā nodeva par laulības
reģistrāciju 14 eiro apmērā. Ar detalizētu Dzimtsarakstu nodaļas cenrādi var iepazīties
pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.
Jau ziņots, ka Siguldas novadā laulību reģistrāciju skaits pieaug: 2015.gadā Siguldas novadā reģistrētas 205 laulības – 156 Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā un 49 novada
baznīcās; 2014.gadā Siguldas novadā tika noslēgtas 170 laulības – Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 124 un 46 Siguldas novada baznīcās.
No 2016.gada Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas veic koncertzālē „Baltais flīģelis”.

Aicina iesniegt informāciju par
nekustamajiem īpašumiem
uzņēmējdarbībai
Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkts ir izveidojis nekustamā īpašuma
datubāzi, kurā uzņēmumi un privātpersonas ir aicinātas iesniegt informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas var tikt izmantoti uzņēmējdarbībai. Šī informācija tiks
piedāvāta uzņēmumiem, kuri interesējas par iespēju attīstīt darbību Siguldas novada
teritorijā. Īpaši liela interese no uzņēmēju puses ir par īpašumiem ražošanai.
Par iespēju pievienot īpašumu datubāzei aicinām sazināties ar Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāju Inu Stupeli, piezvanot uz tālruni 29414798 vai rakstot e-pastu
ina.stupele@sigulda.lv.

Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem jaunas iespējas
Programmai „Es esmu s!guldietis” pievienojušies jauni sadarbības partneri,
kuri novada iedzīvotājiem piedāvā dažādus pakalpojumus un preces ar atlaidēm un īpašiem piedāvājumiem.
•

Optikas salonā „Metropole” tirdzniecības centrā „Raibais suns” tiek piedāvāta iespēja iegādāties briļļu ietvarus ar 10% atlaidi.
• Veikalā „Outlet optika” tirdzniecības centrā „Šokolāde” klienti var iegādāties pasaulē
iecienītu zīmolu saulesbrilles un briļļu ietvarus ar 10% atlaidi.
• Vīna veikalā un bārā „Vīna vēstniecība” Leona Paegles ielā 3A, Siguldā, piedāvāta iespēja iegādāties vīnus no Francijas, Itālijas, Spānijas un citām valstīm ar 5% atlaidi.
• Iepērkoties veselīgā uztura veikalā „Zaļais zars” Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Siguldas
novada iedzīvotāji saņem 5% atlaidi pirkumiem.
• Ceļojumu sajūtu aģentūra „Travel Biiz” Rīgas ielā 53, Cēsīs, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem piedāvā iespēju iegādāties vienas dienas ekskursiju pa
Latviju vai Baltiju ar 5% atlaidi.
• Siguldas uzņēmums „Teltis pasākumiem” piedāvā iespēju nomāt teltis ar 5% atlaidi
un citu aprīkojumu ar 10% atlaidi, kā arī inventāra piegādi Siguldas novada teritorijā bez maksas.
• Uzņēmums „Baltu rotas” Pils ielā 16 sniedz iespēju siguldiešiem izgatavot savu „Sigulda aizrauj” suvenīru ar 20% atlaidi. Tāpat tiek piedāvāta 10% atlaide rotām, izņemot labdarības kolekcijas rotām.
• „DML serviss” Pulkveža Brieža ielā 111B piedāvā visu veidu servisa pakalpojumus,
auto eļļas un ķīmiju ar 10% atlaidi.
• Riepu serviss „KRS riepas” Augļu ielā 12 piedāvā klientiem iegādāties jaunas un
lietotas riepas, kā arī izmantot servisa pakalpojumus ar 10% atlaidi. Iegādājoties
jaunas riepas, montāžas pakalpojuma maksa – 10 eiro.
• SIA „VSM serviss” Ventas ielā 16 piedāvā 5% atlaidi sestās paaudzes autogāzes iekārtas uzstādīšanai.
• Siguldas spieķu darbnīca Pils ielā 16 piedāvā darboties darbnīcā ar 20% atlaidi un
iegādāties gatavus spieķus ar 10% atlaidi.
Šobrīd programmā „Es esmu s!guldietis” iesaistījušies 110 sadarbības partneri. Informācija
par visiem ID kartes piedāvājumiem pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
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Izglītība

Jauniešu iniciatīvu konkursā
atbalstīti pieci projekti
Noslēdzies pirmais Siguldas novada pašvaldības rīkotais „Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2016”. Tā mērķis bija finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas
veicina jauniešu iekļaušanos novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību sabiedrībā.
Konkursa komisija iesniegtos projektus vērtēja, ņemot vērā, vai projektā tiek realizētas
jauniešu aktivitātes un pasākumi, neformālās izglītības apmācības kultūras, sporta, jaunatnes brīvprātīgā darba un līdzdalības jomā, kā arī to, vai projekts sekmē veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū, attīsta jauniešiem draudzīgas pilsētvides veidošanu.
Jauniešu iniciatīvu konkursā pašvaldības finansējumu 200 eiro apmērā saņems šādi projekti:
•
Borislavs Surikovs, Oskars Birkulis, Kristiāna Tabunova – „Sporta veida „Slackline”
uzstādes konstrukcija āra apstākļiem”;
•
Līva Miķelsone, Leonards Zaltāns, Uģis Seņkāns – „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas
iespējas Siguldas novadā”;
•
Līva Gaile, Ieva Gaile, Dainis Gailis – „Termiski neapstrādātu ēdienu meistarklase”;
•
Rūdolfs Aleksandrs Strods, Kārlis Šteinbergs, Niklāvs Kadiķis, Artūrs Hermanis –
„Latvijas Skolu debašu akadēmija”;
•
Santa Zjuzina, Kristiāna Znataja, Jānis Plivda – „LED kleita”.
Projekti, kas saņēmuši pašvaldības piešķirto finansējumu, tiks īstenoti 2016.gadā.

Noslēgušies Siguldas novada
skolēnu radoši pētniecisko
darbu lasījumi
Otrdien, 19.aprīlī, Siguldas novada bibliotēkā norisinājās Izglītības pārvaldes organizētie Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumi, kas tradicionāli
notiek jau astoto gadu. Kopumā šogad konkursam tika iesniegts 61 darbs, pagājušajā gadā – 34.

Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķis ir rosināt skolēnos interesi par Siguldas
novada kultūras, vēsturiskajiem, ekonomiskajiem un citiem procesiem, sekmēt skolēnu
patriotisko audzināšanu un veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās
procesam.
Mācību gada sākumā, sadarbojoties ar pašvaldības pārvaldēm, Turaidas muzejrezervātu
un Dabas aizsardzības pārvaldi, tika apkopotas ieteicamās pētniecisko darbu tēmas saistībā ar Siguldas novada kultūrvēsturiskajiem, dabas, ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem, izglītības un kultūras iestāžu vēsturi, pašdarbību, sporta dzīves vēsturi un citām ar
novada dzīvi saistītām tēmām.
Kopumā augstāko – pirmās pakāpes – vērtējumu saņēma 34 darbi. Papildu novērtējums
par ļoti labu prezentāciju tika piešķirts septiņu radoši pētniecisko darbu veidotājiem, kuri
saņēma pirmās pakāpes novērtējumu par darbu: Laurenču sākumskolas 1.klases skolniekiem Dāvidam Kalniņam par darbu „Putni Siguldā” un Ernestam Grieznim par darbu
„Kamaniņu braucēji brāļi Šici. Juris Šics”, Laurenču sākumskolas 4.klases skolniekam
Bruno Polim par darbu „Latvijā ziemojošie sikspārņi”, Siguldas pilsētas vidusskolas 8.klases skolniecēm Elīnai Lilienfeldei un Olīvijai Zetai Survillo par darbu „Siguldas pilsētas
vēsture animācijā”, Siguldas 1.pamatskolas 7.klases skolniekam Markam Bērziņam par
darbu „Gaisa kvalitāte Siguldas 1.pamatskolā”, Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.klases skoValts Krūmiņš pārstāvēs Latviju starptautiskās olimpiādēs
No 6. līdz 16.jūlijam Honkongā notiks Starptautiskā matemātikas olimpiāde, kurā tie- lēniem Rūdolfam Vītolam un Ralfam Cimermanim par darbu „Dižkoku uzskaite Siguldas
pilsētā” un Laurai Kļaviņai par darbu „Siguldas pilsētas pašvaldība (1928.–1940.)”.
sības pārstāvēt Latviju izcīnījis Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.a klases skolnieks Valts
Labāko darbu autori tika apbalvoti ar Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldes diploKrūmiņš. Lai iegūtu iespēju piedalīties Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, Valtam
miem un piemiņas balvām.
bija jāpiedalās atlases sacensībās, kurās katru dienu bija jārisina trīs uzdevumi, kuru
pildīšanai tika atvēlētas 4,5 stundas.
Savukārt no 16. līdz 25.jūlijam Valts Krūmiņš pārstāvēs Latviju Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Vjetnamā. Šāda iespēja gūta, uzvarot abās atlases kārtās Valsts bioloģijas
olimpiādē.
Pēdējos piecos gados Valsts un Valsts atklātajās matemātikas olimpiādēs Valts Krūmiņš
ieguvis astoņas medaļas: piecas zelta, divas sudraba un vienu bronzas.

Ziņas īsumā

Siguldiešiem augsts novērtējums Rīgas Tehniskās universitātes konkursā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ikgadējā zinātniskās pētniecības darbu konkursā
10.–12.klašu skolēniem veiksmīgi startēja arī Siguldas novada skolu skolēni un to apvienotā komanda. Šā gada konkursa tēma bija „Pasaule pieprasa tehniskos prātus”.
Apkopojot rakstiskā eksakto zinātņu testa rezultātus, zinātnisko darbu konkursā un zinātniskā darba prezentāciju, tiesības ārpus konkursa studēt RTU piešķirtas Siguldas
Valsts ģimnāzijas skolniecei Alisei Ozoliņai.
Izvērtējot individuālo dalībnieku sniegumu, žūrija lēmusi par labākajiem rezultātiem
eksakto zinātņu testā apbalvot Siguldas 1.pamatskolas skolnieci Alisi Stīpnieci un arī
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieci Alisi Ozoliņu.
Konkursa pirmajai kārtai tika pieteikti ne vien individuālie, bet arī 37 komandu darbi, no
kuriem otrajā kārtā piedalīties varēja 11 komandas, tostarp Siguldas Valsts ģimnāzijas
un Siguldas 1.pamatskolas apvienotā komanda „Indigo” ar darbu „Jaunas nanodaļiņas iegūšana, apstrādājot komerciālā TiO2 anatāza modifikāciju ar mehāniski ķīmisko metodi”.
Šis darbs ieguva žurnāla „National Geographic” simpātiju balvu.

Norisinājusies alternatīvā olimpiāde latviešu valodā un literatūrā

Lai attīstītu skolēnos radošās spējas un rosinātu interesi par latviešu valodu un literatūru, kā arī veicinātu skolu sadarbību, jau sesto gadu Siguldas pilsētas vidusskolā norisinājās ikgadējā alternatīvā olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5. un 6.klašu skolēniem.
Šajā mācību gadā olimpiādes pirmajā kārtā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – tika
atsūtīti 77 radošie darbi. No tiem uz otro kārtu tika 50 labāko darbu autori no 14 skolām.
Alternatīvās olimpiādes latviešu valodā un literatūrā uzvarētāji 5.klašu grupā: pirmā vieta Markum Smotrovam (Carnikavas pamatskola); otrā vieta Kristianam Lelim (Siguldas
pilsētas vidusskola); trešā vieta Adelei Ķiplokai (Siguldas 1.pamatskola). 6.klašu grupā:
pirmā vieta Anetei Ievai Daugulei (Siguldas pilsētas vidusskola); otrā vieta Esterei Blūmanei (Ikšķiles vidusskola); trešā vieta Beatrisei Liepiņai (Siguldas 1.pamatskola).

Siguldieši uzvar reģionālajā Skatuves runas konkursā

Marta beigās Jūrmalas teātrī notika Pierīgas reģionālais Skatuves runas konkurss, kas
tradicionāli ir turpinājums starpnovadu – Siguldas un Garkalnes – konkursam, pēc kura
uz otro kārtu tiek izvirzīti dažādu vecumu skolēni. Šogad Siguldas Valsts ģimnāziju konkursā pārstāvēja un visaugstāko novērtējumu ieguva Katrīna Taupmane (7.c klase, skolotāja Iveta Celmiņa), Teodors Kerimovs (12.a klase, skolotāja Ilze Zīriņa-Eglīte) un Nauris
Juris Deksnis (12.b klase, skolotāja Inta Janule).

Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”
saņem finansējumu ekspedīciju
organizēšanas projektam
Projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” finansējumu saņēmis jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” iesniegtais projekts „100 lietas, vietas,
darbi un cilvēki Latvijas jubilejai” par Siguldas novada izzinošu un patriotisku
ekspedīciju organizēšanu.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešos piederības apziņu Siguldas novadam un Latvijai,
motivēt aktīvi līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē, kā arī apzināt Siguldas
novada kultūrvēsturisko mantojumu, dabas bagātības un cilvēku vērtības.
Projekta ietvaros plānots organizēt jauniešu ekspedīcijas uz novada kultūrvēsturiskajiem un dabas apskates objektiem, tikšanās ar novada personībām, kā arī sagatavot
audio un video materiālus, izveidojot neformālo jauniešu TV studiju „Siguldas spieķis”.
Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Vakances
Siguldas novada Dome aicina darbā Mores pamatskolas direktoru/-i ar augstāko
pedagoģisko izglītību vai augstāko un pedagoģisko izglītību. Pieredzei izglītības vadības darbā pēdējo piecu gadu laikā jābūt ne mazākai par trim gadiem.
Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai
pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150, līdz 10.maijam.
Tālrunis uzziņām 67970863.
Siguldas pilsētas vidusskola no 2016.gada 1.septembra aicina darbā sākumskolas
skolotāju ar augstāko izglītību pedagoģijā un labām saskarsmes prasmēm.
CV un motivācijas vēstuli līdz 9.maijam sūtīt uz e-pastu spv@sigulda.lv vai pastu: Siguldas pilsētas vidusskola, Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150. Tālrunis uzziņām 67972419 vai 29375640.
Ar plašāku informāciju par vakancēm iespējams iepazīties pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv.
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Maijā sāksies divi pašvaldības
atbalstītie kultūras projekti
Novada svētku laikā aizsāksies divi Siguldas novada pašvaldības atbalstītie
kultūras projekti – biedrības „Cerību spārni” projekts „Brīnišķīgo mākslu festivāls”
un SIA „Vietu lietas” mākslas projekts „Papīrs&Eksperiments”.
Projekta „Brīnišķīgo mākslu festivāls” ietvaros piektdien, 27.maijā, plkst.11.00 Siguldas
novada pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrā notiks mākslas terapeites Daces Visnolas
izstādes atklāšana. Savukārt sestdien, 28.maijā, plkst.10.00 pie sociālā uzņēmuma „Pogotava” notiks māla rozīšu gatavošanas radošā darbnīca.
Svētdien, 29.maijā, no plkst.10.30 līdz 13.00 papīrmākslas darbnīcā „Viktora vēstules” ar
papīra mūzikas instrumentu gatavošanas darbnīcu un kopīgu muzicēšanu tiks uzsākts
projekts „Papīrs&Eksperiments”.
Dalība darbnīcās un izstādes atklāšanā – bez maksas.

Koncertzāles „Baltais flīģelis”
piedāvājums maijā
Vokālās grupas „Framest” koncerts

Sestdien, 7.maijā, plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” izskanēs vokālās grupas „Framest” koncertprogramma „Dainu skapis”, kurā tradicionālās melodijas ietērptas formā,
ritmā un harmonijās, kas aktuālas gan mūsdienu akadēmiskās mūzikas, gan arī estrādes
mūzikas vidē. Programmas pamatā ir mūzika, kuras iedvesmas avots ir tautas kultūra.
Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro atlaide.

Akordeonistes Ksenijas Sidorovas un Latvijas Radio bigbenda koncerts

Sestdien, 14.maijā, plkst.18.00 notiks akordeonistes Ksenijas Sidorovas un Latvijas Radio
bigbenda koncerts. Bigbends kopš tā atjaunošanas paguvis izveidot vairākas starptautiski
nozīmīgas sadarbības ar džeza mūzikas grandiem, kas pazīstami visā pasaulē. Šoreiz viņiem pievienosies šarmantā akordeoniste Ksenija Sidorova, kuras daudzpusīgajā talantā
izskan dažādu žanru mūzika. Baha klavierkoncerts re minorā šajā neparastajā kombinācijā tiks atklāts jaunos toņos un nokrāsās. Ieejas maksa – no 10 līdz 20 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.

Muzeju nakts aktivitātes
Siguldas novadā
Turaidas muzejrezervātā

21.maijā Turaidas muzejrezervātā notiks Muzeju nakts pasākums „Šonakt gadsimti
durvis ver”. No plkst.19.00 līdz 1.00 būs atvērtas ekspozīcijas Turaidas mūra pilī, baznīcā, dārznieka mājā un muižas saimnieciskās apbūves centra ēkās.
Muzeja naktī varēs aplūkot izstādes „Ceļā uz Latvijas valsti”, „Durvju anatomija”,
„Durvis uz dvēseli” un „Turaida Indriķa hronikā”. Plkst.19.00 zālienā pie ābolu klētiņas notiks Siguldas deju kolektīvu „Purenīte” un „Vizbulīte” un Allažu deju kolektīva
„Ķimenīte” koncerts. No plkst.19.00 līdz 22.00 notiks orientēšanās spēle „Atrodi septiņas īpašās durvis Turaidā!” un viduslaiku spēles mazajiem un lielajiem. Plkst.20.00
kopā ar galveno speciālistu Egīlu Jemeļjanovu notiks ekskursija „Ko vēsta ēku durvis
Turaidā?”, plkst.21.00 apmeklētājiem tiks piedāvāts vēsturnieka Paula Gailīša stāsts
„Durvis Rīgā divu gadsimtu garumā”. Plkst.21.30 notiks svētbrīdis Turaidas baznīcā ar
Allažu sieviešu vokālā ansambļa „Liepavots” piedalīšanos, plkst.22.15 – iniciatīvu grupas „Over the edge” dejas citā dimensijā „Turaidas Rozes stāsts”, bet vakaru noslēgs
dziesminieka Ulda Kākuļa koncerts „Tu manās durvīs” un gaismu raksti „Pils stāsti”.
Ieeja – bez maksas.

Mores kauju muzejā

21.maijā no plkst.18.00 līdz 1.00 Mores kauju muzejā notiks akcijas „Muzeju nakts
2016 – Durvis” pasākums „Zaļumballe Morē”. Šogad muzeja durvis tiks vērtas, lai ieskatītos zaļumu svētku vēsturē un atcerētos pagājušā gadsimta Mores pagasta muzikantus.
Pasākuma laikā muzeja apmeklētājiem tiks piedāvāta ekspozīciju un izstāžu apskate, savukārt interaktīvajā stendā – videofilmas „Mores kaujām 70” demonstrējumi. No
plkst.19.00 līdz 20.30 zaļumu svētku un Mores muzikantu vēsturi pētīs Mores pagasta
Tautas nama amatierteātra „Oga” dalībnieki, muzicēs pūtēju ansamblis „Sigulda” Jāņa
Raslava vadībā. Tiks dejotas dažādu gadsimtu dejas kopā ar seno deju grupu „Ballare”
un Mores pagasta Tautas nama senioru deju kopu „Dāmītes”, kā arī notiks tikšanās ar
bijušā Mores pūtēju orķestra dalībniekiem. No plkst.20.30 tiks piedāvāti Mores saimniecību labumi „Bufetē – Mores garša”, kā arī daudzveidīgas biedrības „Reāls piedzīvojums”
atrakcijas un jautrās stafetes. Plkst.21.00 ikviens aicināts uz zaļumballes atklāšanu ar
polonēzi. Turpinājumā zaļumballes dejas spēlēs pūtēju ansamblis „Sigulda”.
Pasākuma norisi atbalsta Siguldas novada pašvaldība. Papildu informācija pieejama
interneta vietnē www.moresmuzejs.lv. Ieeja – bez maksas.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Notiks Starptautiskā dejas diena

Sestdien, 30.aprīlī, visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā dejas diena. No plkst.12.00
līdz 16.00 ikvienam būs iespēja piedalīties četrās dažādās meistarklasēs: laikmetīgās
dejas nodarbībās pie Madaras Luīzes Muzikantes no Latvijas, kapoeiru – pie Riharda
Drabāka no Latvijas, modernā baleta – pie Vesta Himi-San no Lietuvas un modernās dejas
ar breika elementiem – pie Pāvela Azamatova no Baltkrievijas. Plkst.17.00 notiks Katrīnas Albužes dejiski teatrālā un autobiogrāfiskā izrāde „Kurp es”, savukārt plkst.18.00 norisināsies koncerts – ziņu speciālizlaidums par deju kopā ar diktoriem Katrīnu Albuži un
Andri Krauju. Plkst.20.00 ikviens aicināts apmeklēt danču vakaru kopā ar Edgaru Liporu
un mūziķiem. Ieeja visos pasākumos – bez maksas.

Ziņas īsumā
Amatierteātra „Aka” pirmizrāde „Jaunu laiku mīlestība”

Sestdien, 7.maijā, plkst.18.00 Allažu pagasta Tautas namā notiks amatierteātra
„Aka” pirmizrāde „Jaunu laiku mīlestība” pēc Tālivalda Marijana darbu motīviem.
„Jaunu laiku mīlestība” ir komēdija par mīlestību ar pārpratumiem – kā joku spēle,
kas līdzinās „Skroderdienām Silmačos”. Režisore – Izolde Pētersone. Ieejas maksa –
1 eiro.

Siguldā uzstāsies grupa „James” un dziesminieks Demjens Raiss

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto koncertsēriju Siguldas pilsdrupu estrādē,
„L Tips Agency” arī šovasar piedāvās izsmalcinātas, mūsdienīgas mūzikas baudījumu saulrietā – „Sunset festival”, kura ietvaros Siguldā 3.jūlijā uzstāsies īru dziesminieks Demjens Raiss, bet 6.jūlijā – britu alternatīvā roka grupa „James”.
Biļešu iepriekšpārdošana uzsākta ceturtdien, 28.aprīlī, „Biļešu servisa” tirdzniecības kasēs. Pirmās 300 biļetes uz katru festivāla koncertu būs pieejamas par īpašu
cenu: uz Demjena Raisa koncertu – par 19 eiro, bet uz „James” koncertu – par 24
eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem biļetes pieejamas ar 20%
atlaidi.

Koncerts „Jauno solistu parāde”

Trešdien, 18.maijā, plkst.18.00 Siguldas Jauniešu kamerorķestris ielūdz uz koncertu „Jauno solistu parāde”. Koncertā klausītājus priecēs stīgu un pūšaminstrumentu audzēkņu
iestudēta programma solistiem un orķestrim. Programma veidota kā noskaņu un instrumentu krāsu kaleidoskops, pārstāvot gan latviešu, gan ārzemju komponistu spilgtākās
miniatūras orķestrim. Ieeja – bez maksas.

Teātra studijā iestudēta luga „Zilais putns”

Svētdien, 22.maijā, plkst.16.00 notiks Teātra studijas pirmizrāde Morisa Māterlinka lugai
„Zilais putns”. Teātra studija aicina izrādes apmeklētājus doties ceļojumā kopā ar Mitilu un
Tiltilu, lai atrastu Zilo putnu – vislielāko dzīves un laimes noslēpumu. Ieeja – bez maksas.

Grupa „The Sound Poets” izsludina vasaras koncertu Siguldā

27.augustā Siguldas pilsdrupu estrādē koncertu sniegs grupa „The Sound Poets”.
Grupas dalībnieki izvēlējušies sniegt tikai vienu koncertu šovasar un uzsver, ka
koncentrēs visu uzmanību un spēkus vienam koncertam vasarā, padarot to par notikumu gan sev, gan klausītājiem.
Biļetes no 20.aprīļa pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena –
18 eiro,
ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti – 15 eiro. Pieejami arī īpaši biļešu komplekti ģimenēm ar bērniem. Tuvojoties koncerta norises datumam, biļetes
kļūs dārgākas.

Grupas „Galaktika” koncerts Allažos

Trešdien, 4.maijā, plkst.19.00 Allažu pagasta Tautas namā notiks grupas „Galaktika” Latvijas koncerttūres „Labvakar, draugi!” koncerts. Koncertprogrammā iekļautas grupas populārākās dziesmas, kā arī tiks piedāvāta iespēja dzirdēt vēl nedzirdētas dziesmas no topošā albuma „Galaktika un
draugi”. Kopā ar grupu uzstāsies dziedātāja Ingrīda Balode. Biļetes cena –
8 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro.
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Siguldā notiek bezmaksas
sporta nodarbības
Lai sekmētu iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvalde no aprīļa līdz pat oktobrim organizē bezmaksas sporta nodarbības.
Nodarbības norisinās katru otrdienu plkst.19.00, pulcēšanās pie sporta kluba
„Sigulda” (Leona Paegles iela 4). 3.maijā notiks vispārattīstošās fiziskās sagatavotības treniņš, savukārt 10.maijā notiks cigun veselības vingrošanas nodarbība.
Nodarbības, pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, ir bez maksas,
un tās tiek organizētas sadarbībā ar sporta klubu „Sigulda”. Dalībnieku vecums
ir neierobežots, tiek gaidīts ikviens interesents.

Norisinās treniņsacensības
„Siguldas apļi 2016”
Turpinot aizsākto tradīciju, ikviens aicināts piedalīties skriešanas un nūjošanas seriālā „Siguldas apļi 2016”, kas sākās 21.aprīlī un noslēgsies 6.oktobrī. Pirmo reizi treniņsacensībās aicināti piedalīties arī nūjotāji.
Treniņsacensības norisinās reizi mēnesī, ceturtdienās, Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā Puķu ielā 4. Kopējais starts bērniem, kas dzimuši
2008.gadā un jaunākiem, tiek dots plkst.18.00, kopējais starts pārējām vecuma
grupām un nūjotājiem – plkst.18.20.
Turpmākie „Siguldas apļu 2016” posmi norisināsies 12.maijā, 9.jūnijā, 7.jūlijā,
11.augustā, 8.septembrī un 6.oktobrī. Pieteikšanās skrējieniem notiek interneta
vietnē www.ba2.lv.

Aicina pieteikties dalībai
Latvijas IV Olimpiādē
No 1. līdz 3.jūlijam Valmierā, Cēsīs un citās pilsētās notiks Latvijas IV Olimpiāde. Tās laikā plānotas sacensības 28 sporta veidos.
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde aicina sportistus, kuri vēlas pārstāvēt Siguldas novadu Latvijas Olimpiādē un kuri atbilst sacensību nolikumos
noteiktajiem kritērijiem, pieteikties pašvaldības Sporta pārvaldē līdz 22.maijam (e-pasts zanda.abzalone@sigulda.lv, tālrunis 28317800). Sacensību veidi un
nolikumi pieejami interneta vietnē www.valmiera2016.olimpiade.lv.

Skrējienu seriāls
„Sigulda Up Cup 2016”
Jau piekto gadu Siguldā notiks unikāls skrējienu seriāls „Sigulda Up Cup
2016” („Sigulda augšup”), kurā piedalīties aicināts ikviens skriešanas aktīvists un aktīvās atpūtas piekritējs.
Sacensības notiks četros posmos:
• 4.maijā – serpentīna ceļa skrējiens;
• 18.jūnijā – Siguldas Pilsētas trases skrējiens;
• 24.jūlijā – sprinta skrējiens Turaidas tornī;
• 20.augustā – renes skrējiens augšup pa Bobsleja un kamaniņu trasi „Sigulda”.
Uzvarētāji visos posmos un kopvērtējumā tiks noteikti katrā vecuma un dzimuma grupā, bet katra posma labāko rezultātu uzrādītāji sieviešu un vīriešu
konkurencē iegūs konkrētā posma titula nomināciju – „Karaļa ceļa uzvarētājs
un uzvarētāja”, „Kalna karalis un karaliene”, „Ātrākais ziņnesis un ziņnese”,
„Ātrākais renes skrējējs un skrējēja”.
Siguldas novada bērniem un jauniešiem, kas dzimuši 1997.gadā un jaunākiem,
sacensības ir bez maksas. Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji, sacensību dienā uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, saņems viena eiro atlaidi
katra posma reģistrācijai.
Sacensību nolikums un papildu informācija pieejama interneta vietnē
www.siguldastakas.com. Skrējienu seriālu organizē Siguldas Maratona klubs
un IK „Duvekors” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Siguldas Sporta skolā
Siguldiešu panākumi Latvijas čempionātā dambretē

Aizvadīti Latvijas čempionāta fināli 100 lauciņu dambretē U10, U13, U16 un U19
jauniešu vecuma grupās, kas vienlaikus ir atlases sacensības uz Eiropas un pasaules jauniešu čempionātiem klasikā un ātrspēlē.
Siguldas Sporta skolas dambretistiem izdevies izcīnīt trīs medaļas klasikā: Keitai
Eglītei zelts U10 grupā, Mārtiņam Zemlītim bronza U16 grupā un Edgaram Straumanim bronza U19 grupā. Arī ātrspēlē iegūtas trīs medaļas: Keitai Eglītei sudrabs,
savukārt Edgaram Straumanim un U13 grupas pārstāvim Vilnim Lembergam bronza. Visi godalgotie dambretisti izcīnījuši tiesības startēt Eiropas un pasaules čempionātos 100 lauciņu dambretē.

Siguldas Valsts ģimnāzijas komandai ceturtā vieta „Lāses kausā” volejbolā

Šogad volejbola turnīrā „Lāses kauss” piedalījās aptuveni 650 puišu un meiteņu
komandas vidusskolas un pamatskolas grupās. 33 spēcīgākās no 260 vidusskolas
puišu komandām izcīnīja ceļazīmi uz lielo finālu 9.aprīlī Skonto hallē, tostarp arī
Siguldas Valsts ģimnāzijas puišu komanda.
Fināla apakšgrupas turnīrā siguldieši uzvarēja Krāslavas un Gulbenes komandas,
taču zaudēja Ventspilij. Ar abām uzvarām tika izcīnīta garantēta vieta starp 12
labākajām komandām. Fināla otrajā posmā tika uzvarēta Valmieras 5.vidusskolas
komanda un smagā cīņā panākts neizšķirts pret Rīgas Tehniskās koledžas komandu, kas garantēja vietu labāko četriniekā, turpinot cīņu par medaļām.
Kopā ar siguldiešiem par medaļām cīnījās arī Daugavpils tehnikums, Jēkabpils
Valsts ģimnāzija un Aizputes vidusskola. Galarezultātā siguldieši izcīnīja ceturto
vietu.

Noslēgusies VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sezona

18.aprīlī noslēdzās 2015./2016.gada sezona VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgā
(VEF LJBL) trijām Siguldas Sporta skolas puišu komandām.
U15 komandas puiši sekmīgi aizvadīja jau otro sezonu savas vecuma grupas augstākajā divīzijā – izcīnīta 10.vieta starp 12 Latvijas spēcīgākajām. Sezonas laikā komanda piedzīvojusi septiņas uzvaras un 15 zaudējumus. Sezonas uzdevums – vietas
saglabāšana VEF LJBL augstākajā divīzijā – ir izpildīts.
U17 komandas puišiem II divīzijas Austrumu zonā šosezon piecas uzvaras un 13
zaudējumi, kas turnīra tabulā viņus ierindo devītajā vietā.
U14 komanda šosezon startēja savā pirmajā VEF LJBL turnīrā, spēlējot II divīzijas
Austrumu zonā. Sezonas bilance – piecas uzvaras un 19 zaudējumi, kas kopvērtējumā dod 11.vietu turnīra tabulā.

Aizvadītas komandu sacensības „Lielā balva”

Aprīļa sākumā Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta zālē norisinājās ikgadējās skolu
klašu komandu sacensības „Lielā balva”. Sacensībās piedalījās 59 komandas no septiņām skolām – Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas
1.pamatskolas, Laurenču sākumskolas, Allažu pamatskolas, Sējas pamatskolas un
Vangažu vidusskolas. Šogad stafetē bija jāpieveic piepūšamās atrakcijas 24 metru
garumā un slēpojums ar „milzu slēpēm”.
Pirmo vietu ieguvēji klašu grupās:
• 4.–5.klašu grupā: 1. Laurenču sākumskolas 5.klase; 2. Siguldas pilsētas vidusskolas 4.b klase; 3. Siguldas pilsētas vidusskolas 5.c klase;
• 6.–7. klašu grupā: 1. Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.b klase; 2. Siguldas pilsētas
vidusskolas 6.b klase; 3. Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.c klase;
• 8.–9. klašu grupā: 1. Vangažu vidusskolas 9.b klase; 2. Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.a klase; 3. Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.c klase.
• 10.–12.klašu grupā: 1. Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.c klase; 2. Siguldas Valsts
ģimnāzijas 11.c klase; 3. Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.a klase.

Siguldā norisināsies skrējienu
seriāla „Stirnu buks” posms
Taku skrējienu seriāls „Stirnu buks” ir pazīstams ar dažādu garumu distancēm, kas marķētas izcili ainaviskās vietās visā Latvijā. Šogad pirmo reizi par
vienu no sacensību norises vietām ir izvēlēta Sigulda, kur 21.maijā norisināsies seriāla otrais posms ar vislielāko apskates objektu skaitu distances
garumā.
Skrējienu seriāla Siguldas posms dalībniekus no Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra vedīs uz Gaujas Nacionālo parku, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Gaujas senielejas apkārtnē. Distances apraksts, karte un papildu informācija
pieejama sacensību organizatoru interneta vietnē www.stirnubuks.lv.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašnieki, reģistrējoties dalībai pasākumā
līdz 15.maijam Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā vai Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā, saņems 10% atlaidi dalības maksai.
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Veselības un sporta nedēļa pulcē Pedagogam un diriģentam
vairāk nekā 900 dalībnieku
Andrim Muižniekam piešķirts
No 4. līdz 10.aprīlim norisinājās Siguldas novada Veselības un sporta nedē- Triju Zvaigžņu ordenis
ļa – septiņas dienas novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties dažādās
sportiskās aktivitātēs, praktiskās nodarbībās, lekcijās un diskusijās, ko piedāvāja Siguldas sporta un veselības klubi. Kopumā Siguldas novada Veselības un sporta nedēļas piedāvājumu izmantoja vairāk nekā 900 dalībnieku.

Siguldas novada Veselības un sporta nedēļas ietvaros sestdien, 9.aprīlī, norisinājās jau devītā Siguldas novada Veselības diena, kurā vairāk nekā 300 novadnieku
izmantoja iespēju bez maksas saņemt ārstu konsultācijas, veikt veselības pārbaudes, piedalīties izzinošās lekcijās un iesaistīties sportiskās aktivitātēs. Siguldas
novada iedzīvotāji aktīvi izmantoja Veselības dienas piedāvājumu – vidēji katrs
ārsts šajā dienā pieņēma 25 pacientus, savukārt izmeklējumus veica krietni vairāk cilvēku, piemēram, kāju vēnu skrīningu veica 36, bet redzes pārbaudi – 42
novadnieki, insulta kabinetu apmeklēja 90 iedzīvotāju, cukura līmeni noteica 150
pacientu, holesterīnu – arī 150 pacientu, plaušu pārbaudi veica 50 cilvēku, asinsspiedienu mērīja un ķermeņa masas indeksu noteica vairāk nekā 100 Veselības
dienas apmeklētāju. Valsts asinsdonoru centra specializētajā autobusā asinis ziedoja 50 cilvēku.
Siguldas novada pašvaldība pateicas Veselības un sporta nedēļas sadarbības
partneriem. Plānots, ka nākamā Siguldas novada Veselības un sporta nedēļa norisināsies šā gada septembrī.

Izsludina „Leader” projektu
konkursa pirmo kārtu
Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas pirmo
kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.
Projektus iespējams iesniegt:
• nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, tajā skaitā
vides radīšanai un labiekārtošanai. Pieejamais finansējums: 150 000 eiro.
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 eiro uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījums būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmām izmaksām, uzņēmējdarbības projektiem;
20 000 eiro darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem. Atbilstošās
darbības: jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai;
• lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstībai, tajā skaitā vides radīšanai, labiekārtošanai. Pieejamais finansējums: 150 000 eiro. Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 eiro uzņēmējdarbības
projektiem; 20 000 eiro darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem.
Atbilstošās darbības: lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, jaunu realizācijas veidu
ieviešanai;
• vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošanai pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Pieejamais finansējums: 145 000
eiro. Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 eiro.
Atbilstošās darbības: vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu,
sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
• daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība. Pieejamais finansējums: 145 000 eiro. Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam
projektam: 30 000 eiro. Atbilstošās darbības: sabiedrisko aktivitāšu, tostarp
apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 13.maija līdz 13.jūnijam. Projekta pieteikumus var iesniegt klātienē Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā Birzes ielā 4,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā eps.lad.gov.lv, kā arī sūtot pieteikumu uz e-pastu lad@lad.gov.lv, izmantojot elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Papildu informācija pieejama interneta vietnē www.lad.gov.lv. Kontaktpersona: Lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone, tālrunis 67800955, e-pasts
ineta.eriksone@sigulda.lv.

Aprīļa sākumā Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā piešķīris Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” mūzikas pedagogam un pūtēju orķestru diriģentam Andrim Muižniekam.

Andris Muižnieks godprātīgi un atbildīgi strādā jaunās paaudzes muzikālajā
izglītošanā un audzināšanā un ir liela autoritāte instrumentālās mūzikas jomas mūziķu un speciālistu vidū. 2015.gadā Andris Muižnieks saņēma Siguldas novada Domes augstāko apbalvojumu „Siguldas novada Goda novadnieks
2015” par mūža ieguldījumu Siguldas novada kultūrizglītības attīstībā un ilggadēju, godprātīgu un radošu pedagoģisko darbu, kā arī Kultūras ministres
Daces Melbārdes Atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Dziesmu svētku procesa attīstībā.

Siguldietis nominēts apbalvojumam
„Laiks Ziedonim 2016”
Noskaidroti apbalvojuma „Laiks Ziedonim 2016” nominanti piecās nominācijās, viņu vidū – Bērnu un jauniešu nominācijā „Rabarbers” – ir siguldietis Andris Jenerts.
Andris Jenerts ir 17 gadus vecs Siguldas pilsētas vidusskolas skolēns, Siguldas novada Jaunrades centra mehatronikas pulciņa idejas autors un konsultants. Viņš
iedvesmo vienaudžus ar lietām, vietām un notikumiem, kas parāda, ka visu
var darīt arī citādi nekā ierasts un ir iespējams paveikt daudz vairāk.
Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” apbalvojums „Laiks Ziedonim” šogad tiks pasniegts jau trešo reizi. Svinīgais pasākums norisināsies Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, 3.maijā, Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē.

Atbalsta grupas programma
vecākiem un bērniem
„Izproti sava bērna bailes”
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs
aicina iesaistīties vecāku un bērnu atbalsta grupas programmā „Izproti
sava bērna bailes”.
Bezmaksas nodarbības katru ceturtdienu plkst.15.00 notiek Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta telpās Zinātnes ielā 7.
Programmas mērķis ir palīdzēt vecākiem izprast sava bērna bailes, uzlabot
savstarpējās attiecības un pārvarēt šķēršļus: novērst bērna uzvedības problēmas, mazināt trauksmes līmeni, uzlabot vecāku prasmes un savstarpējās
attiecības ar bērnu.
Bērnu grupu vadīs Ģimenes atbalsta centra vadītāja Ruta Leišavniece, savukārt pieaugušo grupu konsultēs Ģimenes atbalsta centra sociālā darbiniece Arta Skudra. Pieteikšanās un sīkāka informācija, piezvanot uz tālruni
29422503.

Siguldā notiks asinsdonoru diena
Otrdien, 17.maijā, no plkst.9.00 līdz 13.00 Siguldas slimnīcas administrācijas ēkā Lakstīgalas ielā 13 norisināsies asinsdonoru diena.
Valsts asinsdonoru centrs aicina ziedot asinis, lai varētu uzturēt stabilu asins
krājumu un ar nepieciešamajiem asins komponentiem apgādāt pacientus ārstniecības iestādēs. Par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 līdz 65
gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kilogramiem. Asins nodošana nav
vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma.

Pasākumi
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Kultūra
Siguldas Svētku laukumā
30.04.– „Stādu
parāde 2016”. Ieeja – bez maksas
01.05.
centrā „Namiņš”
03.05. Nodarbību
Brīvmākslinieces Sarmītes Bezzubovas fotogrāfiju izstādes „Ziedi Tev”

04.05.
04.05.
06.05.

07.05.
07.05.
07.05.
07.05.
08.05.
10.05.
11.05.
13.05.
14.05
14.05.
14.05.
14.05.
18.05.
21.05.
21.05.
21.05.
22.05.
27.05.–
29.05.
27.05.
28.05.
29.05.
31.05.

atklāšana. Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Turaidas muzejrezervātā
Baltā galdauta svētki Turaidā Ūsiņa zīmē. Zinātniski lasījumi „Muiža
Vidzemē 19.gadsimtā – Latvijas vēstures daļa”. Muzikāls svētku brīdis kopā
ar Siguldas novada Kultūras centra jaukto kori „Spārni”. Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Allažu pagasta Tautas namā
Grupas „Galaktika” Latvijas koncerttūres „Labvakar, draugi!” koncerts.
Biļetes cena – 8 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro
plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Koncerts „Saules starus savīsim dziesmās un dejās!”. Piedalās: Siguldas
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” vokālā studija „Siguldiņa”, bērnudārza
„Saulīte” deju kolektīvs „Saulstariņi” un Evelīnas Lapas moderno deju
dejotāji. Ieeja – bez maksas
plkst.12.15 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pūtēju orķestra „Tuuliviiri” (Somija) koncerts

plkst.15.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Pūtēju orķestra „Tuuliviiri” (Somija) koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Allažu pagasta Tautas namā
Allažu pagasta Tautas nama amatierteātra „Aka” pirmizrāde „Jaunu laiku
mīlestība” pēc Tālivalda Marijana darbu motīviem. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Vokālās grupas „Framest” koncertprogramma „Dainu skapis”.
Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.12.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mātes dienai veltītais zēnu koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Turaidas muzejrezervātā
Maijas diena. Akcija „Gods, uzticība, mīlestība”. Ikviens aicināts piedalīties un lasīt Raiņa mīlas dzeju un klausīties Lēdurgas kora „Lettegore”
dziesmas par mīlestību. Ieejas maksa – 1,14 eiro
plkst.18.00 Siguldas 1.pamatskolā
Mātes dienai veltīts koncerts „Es savai māmiņai”. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Allažu pagasta Tautas namā
Allažu pagasta pamatskolas 90 gadu jubilejai veltīts svinīgs pasākums un
koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.9.45 Rehabilitācijas centrā „Krimulda”
Atvērto durvju diena rehabilitācijas centrā „Krimulda”
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Radošā rokdarbu darbnīca „Nāc un radi!” kopā ar Skaidrīti Roštoku ciklā
„Tradīciju apgūšana un prasmju saglabāšana”. Tēma – tamborēti ziedi un
cepures. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Vasaras svētku ieskandināšanas koncerts „Par satikšanos...”. Piedalās
dziesminieku duets Anita Zambare un Helvijs Kārkliņš, dzejnieks Arnis
Mincenhofs. Ieejas maksa – par ziedojumiem
plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Akordeonistes Ksenijas Sidorovas un Latvijas Radio bigbenda koncerts.
Ieejas maksa – no 10 līdz 20 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.18.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Siguldas Jauniešu kamerorķestra koncerts „Jauno solistu parāde”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Mores kauju muzejā
Akcijas „Muzeju nakts 2016 – Durvis” pasākums „Zaļumballe Morē”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada Kultūras centra jauktā kora „Spārni” 25 gadu jubilejas
koncerts. Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.19.00 Turaidas muzejrezervātā
Akcijas „Muzeju nakts 2016 – Durvis” pasākums „Šonakt gadsimti durvis
ver”. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Teātra studijas jauniestudējuma – M.Māterlinka lugas „Zilais putns”
pirmizrāde. Ieeja – bez maksas
Siguldas Novada svētki „Satikšanās. Sarunas. Svētki”
plkst.11.00 Siguldas novada pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrā
Mākslas terapeites Daces Visnolas izstādes atklāšana
plkst.10.00 pie sociālā uzņēmuma „Pogotava” Raiņa ielā 1
Projekta „Brīnišķīgo mākslu festivāls” aizsākums – māla rozīšu gatavošanas radošā darbnīca. Dalība – bez maksas
plkst.10.30 papīrmākslas darbnīcā „Viktora vēstules”
Projekta „EX-PAPĪRS” aizsākums – papīra mūzikas instrumentu gatavošanas darbnīca un kopīga muzicēšana. Dalība – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” atskaites koncerts. Ieeja – bez maksas

Izstādes

01.04.–
31.05.
11.04.–
01.09.

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Krūmiņa mājas stāsts” izstāžu ciklā „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu
stāstus Siguldā”
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”. Ieejas maksa – no 1,14 eiro līdz 4,98 eiro

Nākamais izdevums 24.maijā

20.04.–
20.05.
29.04.–
24.05.
01.05.–
08.05.
01.05.–
29.05.
02.05.–
16.05.
02.05.–
20.05.
02.05.–
25.05.
02.05.–
25.05.
02.05.–
31.05.
02.05.–
31.05.
02.05.–
31.05.
03.05–
31.05.
07.05.–
29.05.
09.05.–
15.05.
09.05.–
30.05.
16.05.–
31.05.
23.05.–
31.05.
23.05.–
31.05.
25.05.–
30.06.
27.05.–
27.06.

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde „Zeme un mīlestība”
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Vides dizaina izstāde no Latvijas Dizaineru savienības fondiem
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Tu, mīļā, mīļā māmiņa”
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Unas Leitānes un Aigara Truhina gleznu izstāde „Līdzās”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Mātes dienai veltīta literārā izstāde „Ai, māmulīt, māmiņ...”
Mores pagasta bibliotēkā
Tematiska izstāde „Mores bagātība – Zušu sēravoti”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Latvijas Valsts svētku dienai veltīta tematiskā izstāde „Mana Latvija!”
Mores pagasta bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Šalles vijās līku loču”. Mores pamatskolas 8.–9.klašu
skolnieču un Mores iedzīvotāju darināto netradicionālo šaļļu izstāde
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā literatūras izstāde „Vizmai Belševicai – 85”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā literatūras izstāde „Mihailam Bulgakovam – 125”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Mana mīļa māmuliņa”
Nodarbību centrā „Namiņš”
Brīvmākslinieces Sarmītes Bezzubovas fotogrāfiju izstāde „Ziedi Tev”
Siguldas pagasta Kultūras namā
Aigara Truhina fotogrāfiju izstāde „diena/nakts”
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Vasarsvētki nāk ar zaļu prieku”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Ieklausies pūķa dziesmā!”. Izstāde iepazīstina ar
latviešu rakstnieces un tulkotājas Lauras Dreižes daiļradi
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Siguldas novada Jaunrades centra bērnu radošo darbu izstāde
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Grāmatu izstāde „Smej zelta smieklus gailis, un paies gadi, pirms viņš
nosarks”. Dzejniecei Vizmai Belševicai – 85
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Kamolā tinēja”. Vizmai Belševicai – 85
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Pils ielā
Siguldas novada mākslinieku izstāde
Siguldas novada pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 1
Mākslas terapeites Daces Visnolas izstāde „Mežābeles vibrācijas”

Sports

01.05.
04.05.
06.05.
07.05.
08.05.
12.05.
13.05.–
15.05.
14.05.

plkst.11.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Olimpiskais velokross (XCO) „Gruzis acī”
plkst.11.00 serpentīna ceļa pakājē
„Sigulda Up Cup” pirmais posms: serpentīna ceļa skrējiens
plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Allažu kauss basketbolā U10 grupai
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Allažu kauss basketbolā U10 grupai
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Allažu kauss basketbolā U10 grupai
plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2016” otrais posms
plkst.9.00 Siguldas 1.pamatskolā
22.Siguldas atklātais badmintona turnīrs jauniešiem

28.05.

plkst.11.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Latvijas jaunatnes čempionāta fināls ātrajā 100 lauciņu dambretē
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Baltijas zēnu basketbola līgas spēle U11 grupai
plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolas stadionā
1.klašu skolēnu sporta pasākums „Sportiņš – mans draugs”
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Baltijas zēnu basketbola līgas spēle U11 grupai
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Baltijas zēnu basketbola līgas spēle U11 grupai
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Taku skrējiena „Stirnu buks” Gaujas Nacionālā parka posms. Līdz
15.maijam reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā
vai Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 10% atlaide
plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Bērnu un jauniešu iesācēju turnīrs badmintonā

29.05.

plkst.10.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Velokross „XCO Sigulda Cup UCI C2 2016”

20.05.
20.05.
21.05.
22.05.
21.05.

Siguldas
novada
pašvaldība sveic
aprīļa apaļo
jubileju
gaviļniekus
90 gadi

Ēvalds Inspēters
Kārlis Loris
Ausma Markova
Mirdza Strunka

85 gadi

Zinaida Ablaževiča
Eduards Rungēvics
Fricis Šteins
Ruta Znote

80 gadi

Maija Jemeļjanova
Valija Kalniņa
Anna Kozinda
Anna Niedra
Vija Zīle
Lidija Briede

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā martā
Reģistrēti 27 jaundzimušie – 12 meitenes
un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Rozālija, Enija, Anastasija, Karlīna, Tija,
Ieva, divas Emīlijas,
Viktorija,
Gabriela,
Madara, Bille, Sebastians, Linards, Dāvids,
Martins,
Kristers,
Regnārs, Marats, Jēkabs, Aleksis, Jānis,
Ēriks, Ārons, Alekss,
Aleks, Kārlis.
Reģistrētas piecas laulības, no tām viena
baznīcā.

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

