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Atsāks pārbūves darbus
Nākotnes un
Līvkalna ielā

Rudenī atklās jaunu
pašvaldības bērnudārzu –
„Tornīši”

Maija nogalē notiks
novada svētki
„Siguldai 810. Mūsu uzvaras”

4.maijā – Baltā galdauta svētki
un Siguldas Sporta centra svinīgā atklāšana
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienā
4.maijā no plkst.12.00 novadnieki
tiek aicināti uz Siguldas Sporta centru
Ata Kronvalda ielā 7A, lai kopā svinētu Baltā galdauta svētkus un svinīgā
ceremonijā atklātu Siguldas Sporta
centru.
Turpinot Latvijā uzsākto Baltā galdauta
svētku tradīciju, šogad arī Siguldā tiks
svinēta Latvijas otrā dzimšanas diena – diena, kad pirms 27 gadiem
Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – lēmumu, ar kuru tika atjaunota Latvijas
suverenitāte. Baltā galdauta svētki tiek
svinēti visā Latvijā, un pasākuma ideja
ir vienkārša: vienot ģimenes, draugus,
kaimiņus un novadniekus pie viena
galda, ieturēt vieglu, simbolisku, kopīgi
sarūpētu maltīti, kā arī pārrunāt ieceres
sava pagalma, apkaimes un valsts nākotnei.
Pasākuma ietvaros plkst.12.00 svinīgi
tiks atklāts Siguldas Sporta centrs, tālāk
aicinot novadniekus pilsētas stadiona
zonā kopā svinēt Latvijas dzimšanas
dienu, uzaust Latvijas karogu, kā arī
dāvināt savus nākotnes vēlējumus
gan Siguldas novadam, gan Latvijai.

Siguldas Sporta centrā pieejama multifunkcionāla sporta zāle, 25 metrus garš peldbaseins, bērnu peldētapmācības baseins,
trenažieru un fitnesa zāles, kā arī ūdensatrakciju un atpūtas zona ar dažādām pirtīm
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs
Īpašas aktivitātes paredzētas mazajiem
novadniekiem, tādēļ pasākumā īpaši
gaidītas būs ģimenes. Novadniekiem,
kuri vēl nav paguvuši novērtēt Siguldas
Sporta
centra
piedāvājumu,
no
plkst.12.30 līdz 16.00 būs iespēja doties

ekskursijās un iepazīties ar sporta
centrā pieejamajiem pakalpojumiem.
Siguldas Sporta centrs ir ievērojamākā
būve, kas Siguldā uzbūvēta pēdējo
30 gadu laikā. Vērienīgā sporta būve
dod iespēju novada iedzīvotājiem būt

aktīviem, sekmēs Latvijas esošo un
topošo olimpiešu sasniegumus, kā arī
palielinās Siguldas kā pasaules līmeņa
treniņbāzes konkurētspēju.
Plašāka informācija par Siguldas Sporta
centru pieejama 7.lappusē.

AICINA PIETEIKTIES DALĪBAI
SIGULDAS NOVADA SVĒTKU GĀJIENĀ

Maija nogalē − no 26. līdz 28.maijam − ar plašu programmu tiks
svinēti Siguldas novada svētki „Siguldai 810. Mūsu uzvaras”.
Siguldas senais nosaukums Siegewald tulkojumā nozīmē uzvaras mežs.
Pilsētas 810 gadu jubilejā gribam īpaši izcelt pēdējās desmitgades uzvaras, ar
kurām lepojamies paši un kuras ļauj Siguldas vārdam izskanēt Latvijā un
pasaulē!
Siguldas novada Kultūras pārvalde aicina novada iestādes un uzņēmumus
pieteikties tradicionālajam Siguldas novada svētku gājienam.

Svētku gājiens sāksies 27.maijā plkst.19.00 Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā (pulcēšanās no plkst.18.30) un virzīsies pa Pils un Leona Paegles
ielu līdz Svētku laukumam.
Dalību gājienā aicinām pieteikt līdz 22.maijam, rakstot uz e-pasta
adresi dace.plesa@sigulda.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt uzņēmuma,
iestādes vai biedrības nosaukumu, kontaktpersonu, provizorisko gājiena
dalībnieku skaitu un, ja plānots izmantot, informāciju par tehniskajiem
līdzekļiem, piemēram, automašīnām.

Plašāka informācija par Siguldas novada svētkiem pieejama www.sigulda.lv
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Saņemti nekustamā īpašuma nodokļa pirmie maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi
veido 8,5% no Siguldas novada pašvaldības budžeta. Pašvaldības nodokļu administratores informē, ka līdz 31.martam,
kad bija pirmais nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš, iedzīvotāji veikuši maksājumus 651 176,12 eiro apmērā.
Atgādinām, ka Siguldas novada pašvaldība
vairākām iedzīvotāju grupām piemēro ne-

kustamā īpašuma nodokļa atlaides 25–90%
apmērā – tās var saņemt maznodrošinātās
personas, daudzbērnu ģimenes, ģimenes,
kurās dzīvo bērni ar invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kā arī zemes īpašnieki,
kuru zeme invadēta ar latvāņiem, ja tiek
ierobežota to izplatība. Tāpat nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides var saņemt gadījumos, ja veikta jumta vai fasādes atjauno-

Siguldas novada Domes sēdē
22.martā

• Nolemts slēgt vienošanos ar četrām privātpersonām par zemes gabala Strēlnieku
ielā 7 nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Nolemts slēgt līgumu uz desmit gadiem ar
privātpersonu par zemes gabala Strēlnieku
ielā 11B nomu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” funkcionāli saistīto būvju uzturēšanai.
• Nolemts slēgt vienošanos ar privātpersonu par 2007.gada 2.augusta nomas līguma
pārjaunojumu Nākotnes ielā A.
• Veiktas izmaiņas Invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā, kā arī lēmumā „Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.–2017.gadam”.
• Apstiprināts pārskata ziņojums par Siguldas novada Bāriņtiesas darbu 2016.gadā.
• Veiktas izmaiņas Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
• Apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Purva ielā 21 izsoles noteikumi.
• Apstiprināts pašvaldības līdzfinansējums
„INT-HERIT” projekta otrajai fāzei, kas paredz īstenot Siguldas pils kompleksa revitalizāciju.
• Apstiprināta konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” vērtēšanas komisija.
• Nolemts atsavināt pašvaldībai piederošu
zemes gabalu Skolas ielā 10A.
• Atstāts negrozīts Domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 27.oktobra lēmums Nr.6
(prot.Nr.20).
• Atbalstīta naudas balvu piešķiršana kamaniņu braucējiem Jurim Šicam, Andrim
Šicam, Ināram Kivleniekam, Ullai Zirnei,
Artūram Dārzniekam un Rikam Kristenam Rozītim par sasniegumiem sportā
2016./2017.gada sezonā.
• Nolemts ņemt kredītu Valsts kasē Nākotnes ielas pārbūvei posmā no Tilta ielas līdz
Riekstu ielai 105 550 eiro apmērā.
• Siguldas novada vēlēšanu komisijai papildus piešķirti 1800 eiro vēlēšanu kabīņu
iegādei.
• Nolemts piedalīties Valsts kultūrkapitāla
fonda izsludinātajā kultūras projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Sveicam Vidzemē!
Latvijas senioru koru svētki Siguldā”.
• Atbalstīti apstiprināšanai dalībnieku
sapulcē SIA „Siguldas slimnīca” un SIA
„Saltavots” gada pārskati par 2016.gadu.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Siguldas novada domes 2015.gada
12.augusta saistošajos noteikumos Nr.11
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-

sonas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā””.
• Nolemts izbeigt nomas līgumu ar biedrību
„Cerību spārni” par ielu tirdzniecības kioska
nomu Ausekļa ielā 6.
• Apstiprināti ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6 nomas tiesību izsoles rezultāti.
• Izsolē nodotas ielu tirdzniecības kioska
Ausekļa ielā 6 nomas tiesības uz trim gadiem.
• Noteikti pagaidu ierobežojumi pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz septiņas tonnas, pa pašvaldībai piederošajiem
ceļiem ar grants segumu bez sadarbības
līguma noslēgšanas.

12.aprīlī

• Atbalstīta naudas balvas piešķiršana kamaniņu braucējai Elīnai Vītolai par sasniegumiem sportā 2016./2017.gada sezonā.
• Nolemts izīrēt privātpersonai dzīvojamo
platību Laurenču sākumskolas dienesta
viesnīcā uz darba attiecību laiku Siguldas
pilsētas vidusskolas pedagoga amatā, bet ne
ilgāk par trim gadiem.
• Par spēku zaudējušu atzīts 2015.gada
4.decembra zemes nomas līgums ar privātpersonu. Nolemts privātpersonai iznomāt
pašvaldībai piederošu zemes gabalu Gāles
ielā 6A mājīpašuma uzturēšanai.
• Nolemts izsniegt AS „Latvijas valsts meži”
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju smilts–grants un smilts ieguvei atradnē „Mazie Kangari”, kura atrodas zemes
vienībā „Zilo priežu masīvs” Allažu pagastā.
• Atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža
ielā 89 jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai; apstiprināts detālplānojuma darba
uzdevums, teritorija un izstrādes vadītājs.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu un
sporta būvju izmantošanu”, izveidota Izglītības iestāžu telpu un sporta būvju iznomāšanas komisija. Par spēku zaudējušiem atzīti
noteikumi „Par Siguldas novada izglītības
iestāžu telpu, sporta būvju un inventāra izmantošanu” un „Par Allažu Sporta centra
telpu un stadiona izmantošanu”.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
grozījumiem Siguldas novada Domes
2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam””, „Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas
novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”, „Vieglo taksometru pārvadājumu

šana ēkām, kas iekļautas valsts un vietējās
nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā, kā arī gadījumos, ja veikti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi bez pašvaldības finansējuma.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
tiek piemēroti arī uzņēmējiem.
Iedzīvotājiem, kuru īpašumā, tiesiskā
valdījumā, lietojumā vai nomā ir nekus-

tamais īpašums Siguldas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa maksājums jāveic
reizi ceturksnī – līdz 31.martam, 15.maijam, 15.augustam un 15.novembrim – vai
veicot visu nodokļa apmaksu līdz 31.martam. Plašāka informācija par nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumiem pieejama
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3 pie nodokļu administratorēm vai zvanot uz tālruni 67895796.

licencēšanas saistošie noteikumi”, „Siguldas
novada sabiedriskās kārtības noteikumi”,
„Par koku ciršanu ārpus meža Siguldas
novada teritorijā”, „Siguldas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”, „Grozījumi Siguldas novada Domes
2015.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai
piederošajiem afišu stabiem un sludinājumu dēļiem Siguldas novadā””.
• Nolemts piedalīties projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” 2017./2018.mācību gadā.
• Atbalstīta Siguldas pilsētas vidusskolas
dalība projektā „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un
ieviešana”.
• Saskaņā ar noslēgto vienošanos no amata
atbrīvota Laurenču sākumskolas direktore
un pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”
vadītāja.
• Apstiprināti grozījumi lēmumā „Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas
sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
• Apstiprināts nolikums „Par Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, mācību
priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu skates, konkursu un sacensību laureātu un viņu skolotāju apbalvošanu”; par spēku zaudējušu atzīts nolikums
„Par Siguldas novada skolēnu – mācību
priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu skates un konkursu/sacensību laureātu apbalvošanu”.
• Atbalstīta biedrības „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība” dalība Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā
konkursā ar projektu „Florbolam Siguldā”,
biedrības „A2” dalība ar projektu „Sporta
un veselības takas izveide Laurenčos”, biedrības „Siguldas Maratona klubs” dalība ar
projektu „Velo „pumpu” trases izveide Laurenčos” un biedrības „Mores muzejs” dalība
ar projektu „Mores muzeja brīvdabas ekspozīcijas teritorijas labiekārtošana”.
• Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz kapitāla daļām SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze”.
• Par pabeigtu atzīts zemes gabala Skolas
ielā 10A atsavināšanas process par labu privātpersonai; nolemts noslēgt pirkuma līgumu.
• Par nenotikušu atzīta ielu tirdzniecības
kioska Nr.2 Ausekļa ielā 6 nomas tiesību izsole. Nomas tiesības uz trim gadiem nolemts
nodot atkārtotā izsolē.
• Apstiprināti ielu tirdzniecības kioska Nr.1
Ausekļa ielā 6 nomas tiesību izsoles rezultāti. Nolemts slēgt līgumu ar SIA „Makara
tūrisma birojs”.
• Izsolē nodotas nekustamā īpašuma „SSAC

Allaži”, „Gaismās”, Stīveros, nomas tiesības
uz 12 gadiem; apstiprināti izsoles noteikumi.
• Apstiprināts Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” rīkotā 23.Starptautiskā jauno mūziķu konkursa „Sigulda 2017” dalības maksas pakalpojuma cenrādis; Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas audzēkņi
ir atbrīvoti no dalības maksas samaksas.
• Nolemts palielināt SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitālu par 73 004 eiro kā
Siguldas novada Domes ieguldījumu naudā;
apstiprināti pamatkapitāla palielināšanas
noteikumi.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē
projekta „Gājēju celiņa izbūve autoceļa V83
posmā no Televīzijas ielas līdz Nākotnes
ielai Siguldā, Siguldas novadā” īstenošanai
57 880 eiro apmērā kā ceļu investīciju projektam.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē
projekta „Paparžu ielas pārbūve Siguldā,
Siguldas novadā” īstenošanai 78 090 eiro apmērā kā ceļu investīciju projektam.
• Atcelts 2016.gada 28.jūlija lēmums „Par
kredīta ņemšanu” projekta „Nākotnes ielas
pārbūve posmā no Tilta ielas līdz Riekstu
ielai” īstenošanai.
• Nolemts grozīt 2016.gada 28.jūlija lēmumu „Par kredīta ņemšanu” par projektu
„Jaunās Laurenču sākumskolas mācību korpusa automašīnu stāvlaukuma izbūve”.
• Mainīts Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāvs.
• Mainīts Siguldas pilsētvides un ainavu
valdes sastāvs.
• Apstiprināts latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanas cenrādis;
par spēku zaudējušu atzīts lēmums „Par
maksas pakalpojuma apstiprināšanu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
organizēšanai un koordinēšanai ar latvāni
invadētās platībās”.
• Līdz 2027.gadam pagarināts divu zemes
nomas līgumu termiņš ar SIA „CSS-Alpine”.
• Nolemts dibināt jaunu pašvaldības bērnudārzu Siguldā, Skolas ielā 3; apstiprināts tā nosaukums – Siguldas novada
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde „Tornīši”.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada
pašvaldībā”.
• Nolemts iznomāt nekustamo īpašumu
„Siguldas Sporta centrs” Ata Kronvalda
ielā 7A un kustamo mantu SIA „Siguldas
Sporta serviss” uz pieciem gadiem; apstiprināts nomas līgums.
• Apstiprināts SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrādis; atcelts lēmums „Par SIA „Siguldas Sporta
serviss” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.

ATTīSTīBA
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Turpinās novada ielu un ceļu
sakārtošana; atsāks pārbūves darbus
Nākotnes un Līvkalna ielā
Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, atsāksies Nākotnes un Līvkalna
ielas pārbūves darbi.
10.aprīlī tika noslēgts līgums par Nākotnes ielas pārbūves turpināšanu posmā
no Tilta ielas līdz Riekstu ielai, izbūvējot
asfaltsegumu. Līgums noslēgts ar SIA
„Imberteh”, kas izvēlēta pašvaldības
iepirkumā un kura turpinās iepriekšējā būvnieka pērn uzsākto ielas pārbūvi. Darbi tiks sākti aprīļa beigās pēc
būvatļaujas saņemšanas; asfaltsegumu
Nākotnes ielā plānots izbūvēt līdz jūnija
beigām.
Jau ziņots, ka darbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā – ziemā – pašvaldība
lauza līgumu ar iepriekš būvniecības
iepirkumā uzvarējušo SIA „Iko”, kas
darbus Nākotnes ielā veica kvalitatīvi,
bet būtiski neievērojot līguma termiņus;
tika izsludināts jauns iepirkums. Līdz
šim Nākotnes ielas posmā no Tilta ielas
līdz Riekstu ielai izbūvēta daļa no ceļa

seguma konstrukcijas un trīs infiltrācijas aku posmi. Ielas pārbūves laikā Nākotnes ielā būtiski satiksmes ierobežojumi nav plānoti.
Turpinot infrastruktūras sakārtošanas
darbus Ķiparu ciemā, maijā tiks uzsākta gājēju ietves izbūve gar Nurmižu ceļu
no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai.
Darbi atsākti arī Līvkalna ielā, kur pērn
tika uzsākta ielas pārbūve visā tās garumā. Plānots veikt grāvju tīrīšanu un
sākt ceļa būvdarbus, ieklājot šķembu
pamata virskārtu un asfaltsegumu vairākās kārtās. Darbi tiks pabeigti jūnijā.
Pašlaik turpinās arī Zinātnes ielas pārbūve un divu apļveida krustojumu pārbūve Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa
Barona ielā, kā arī Pulkveža Brieža un
Vildogas ielā. Drīzumā tiks uzsākta vēl
vairāku ielu un gājēju ietvju rekonstrukcija, kā arī grantēto ceļu sakārtošana.
Atgādinām, ka Siguldas novada pašvaldība novada ielu un ceļu atjaunošanā un
pārbūvē šogad ieguldīs 5,1 miljonu eiro.

Noslēgušās diskusijas par
nozaru attīstību
Siguldas novada pašvaldība aprīlī
organizēja Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam
izstrādi – martā iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā, lai izteiktu
viedokli par novada attīstības virzieniem un priekšlikumus, kas iekļaujami turpmākajās rīcībās, savukārt
aprīlī tika organizētas astoņas darba
grupas, kurās diskutēja par konkrētiem uzdevumiem vairākās Siguldas
novadam būtiskās nozarēs.

Diskusijās bija aicināti piedalīties arī
novada iedzīvotāji, kuru profesionālās
gaitas, pieredze vai izglītība saistīta ar
attiecīgo nozari. Tajās tika pārrunāta

kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības,
sporta, veselības, infrastruktūras un
transporta nozares attīstība, pārvaldes
un e-pārvaldes attīstības izaicinājumi,
kā arī notika jauniešu darba grupas
tikšanās par Siguldas novada nākotnes
perspektīvām.
Šā gada vasarā Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam
pirmā redakcija tiks nodota publiskai
apspriešanai.
Plašāka informācija par pašlaik spēkā esošo Siguldas novada Attīstības
programmu 2011.–2017.gadam pieejama pašvaldības interneta vietnes
www.sigulda.lv sadaļā „Būvniecība” –
„Plānošana” – „Attīstības programma”.

Turpināsies remontdarbi
uz tilta pār Gauju
Atsākusies tilta pār Gauju pārbūve
Gaujas senielejā, Gaujas ielā. Tilta rekonstrukcijas darbi sākās jau pagājušā gada vasarā, kad tika uzsākta tilta
konstrukciju un brauktuves atjaunošana, gājēju ietves paplašināšana, kā
arī margu nomaiņa tilta vienā pusē.
Šogad darbi tiks turpināti, rekonstruējot tilta otro pusi. Plānots, ka tilta pārbūves darbi tiks paveikti līdz šā
gada septembrim.
Tilta rekonstrukciju pēc VAS „Latvijas
Valsts ceļi” pasūtījuma veic SIA „Rīgas
tilti”. Darbu laikā plānoti satiksmes
ierobežojumi – satiksmi plānots organizēt vienā joslā, braukšanas virzienu

regulējot ar luksoforu. Tilta būvniecības
izmaksas pārsniegs 778 tūkstošus eiro.
Turpat 80 gadu vecā tilta atjaunošana ir
svarīga, lai nodrošinātu drošu un mūsdienīgu infrastruktūru lielajai tūristu
plūsmai un vietējiem iedzīvotājiem.
Tilts pār Gauju ir vienīgais šāda risinājuma monolīta dzelzsbetona konstrukciju tilts Latvijā, kas balstās uz trim
vairāk nekā 35 metrus platiem lokiem.
Tilta kopējais garums ir 153 metri, bet
augstums virs upes pārsniedz 16 metrus. 1937.gadā uzbūvēto tiltu kara laikā iznīcināja un 1950.gadā atjaunoja tā
sākotnējā izskatā. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Siguldas tilta attēls rotāja
piecu latu banknoti.

Tiek atjaunoti
kokaugu stādījumi pilsētā
Beigusies bīstamo koku izzāģēšana
pilsētas teritorijā, un tās laikā izzāģēti 213 oši un citu sugu koki, kuri
radīja apdraudējumu iedzīvotājiem
un īpašumiem. Izsolot bīstamo koku
izciršanu un celmu frēzēšanu, pašvaldībai izdevies ietaupīt vairāk nekā
23 tūkstošus eiro no pašvaldības budžeta. Izzāģēto bīstamo koku vietā
pašvaldība turpmākajos gados mērķtiecīgi atjaunos stādījumus.
Daļu nocirsto koku iegādājās Siguldas
uzņēmums SIA „Koka varde”, kas tos
izmantos koka izstrādājumu ražošanai,
kā arī novadniekiem pieejama bērnu
laukuma izveidei. Savukārt daļu satrupējušo un dobumaino koku, iespējams,
iegādāsies Dabas aizsardzības pārvalde
praulgraužu mājiņu izveidei Jušu takas
teritorijā.
Pēdējos gados jau ir atjaunoti vairāki
koku rindu stādījumi ielu zaļajās zonās
izzāģēto bīstamo koku vietās, piemēram,
Kalna ielā, Miera ielā un Ata Kronvalda
ielā. Arī šajā pavasarī tiks turpināta stādījumu atjaunošana vairākās teritorijās,
piemēram, pie pārbūvējamā Siguldas
novada Kultūras centra tiks iestādīts
vairāk nekā 60 dižstādu – kļavas, bērzi,
egles un citu sugu koki, dekoratīvo krūmu, ziemciešu un sīpolpuķu stādījumi.
Siguldas pils kompleksa teritorijas rekonstrukcijas projektā plānots atjaunot
simbolisku 19.gadsimta nogales muižas
augļu dārzu ar dekoratīviem augļu kokiem un ogulājiem, tāpat tiks sastādītas daudzas villaino ceriņu, hortenziju,
Japānas spireju, parka rožu un citu ziedošo krūmu grupas. Nozāģēto bīstamo
ošu vietā Krišjāņa Barona ielā tiks tur-

pināta iesāktā apstādījumu koncepcija,
veidojot jaunus stādījumus ielas zaļajā
zonā.
Lielās talkas laikā Dabas aizsardzības
pārvalde Gaujas senielejā iestādīja vairāk nekā 100 ozolu. Arī citviet pilsētā
un novada apdzīvotās vietās saskaņā ar
telpiskā plānojuma dokumentiem turpmākajos gados tiks veidoti kokaugu stādījumi.
Novada zaļo zonu attīstību nosaka vairāki
dokumenti: Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.–2038.gadam,
īsākam attīstības periodam – Siguldas
novada Attīstības programma 2011.–
2017.gadam, bet šo dokumentu vēl detalizētāka pakāpe ir Teritorijas plānojums.
Teritorijas plānojumā ir ne tikai identificētas ainavas, kurām ir arī izstrādāti
nosacījumi to turpmākai izmantošanai,
bet ir noteiktas arī prasības jebkurām
pilsētas un ciemu teritorijā esošām un
plānotām zaļumvietām. Tāpat 2012.gadā projekta „Euroscape” ietvaros, piesaistot ekspertus, tika veikta Siguldas
novada zaļo zonu, skvēru un parku dendroloģiskā izpēte un izstrādāts apsaimniekošanas plāns nākamajiem gadiem.
Šobrīd ir uzsākts darbs, iesaistot sabiedrību un ekspertus, kā rezultātā tiks iegūti dokumenti, kas saturēs ļoti konkrētas
vadlīnijas telpiskajam plānojumam, vides un ainavas saglabāšanai, veidošanai,
kas raksturīga Siguldai kā zaļai pilsētai. Dokuments jebkuram interesentam
sniegs skaidru priekšstatu ne tikai par
procesu, bet arī rezultātu, ko kopīgiem
spēkiem plānots sasniegt. Ikkatrs, kuram ir interese iesaistīties šā dokumenta
izstrādē, aicināts pieteikties, rakstot uz
e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv.

Pilnveidos bērnu rotaļu laukumu infrastruktūru;
aicina ziņot par nepieciešamajiem uzlabojumiem
Aprīlī Siguldas novada pašvaldība
izsludinājusi iepirkumu par bērnu
rotaļu laukumu infrastruktūras darbiem, lai jau līdz maija beigām paveiktu laukumu bojāto elementu demontāžas un jaunu elementu izbūves
darbus. Iedzīvotāji aicināti ziņot par
pamanītiem bojājumiem novada rotaļu laukumu elementos, kā arī iesūtīt
ierosinājumus rotaļu laukumu infrastruktūras uzlabošanai un pilnveidei.
Iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, Siguldas pilsētā tiks uzsākta
bērnu rotaļu laukumu bojāto elementu demontāža un jaunu elementu izbūve. Laukumos tiks nomainītas bojātās un nedrošās iekārtas un
veikts vēl lietojamo spēļu elementu
remonts.
Jēkaba laukumā tiks veikta rotaļu kompleksa, rotaļu vilcieniņa un šūpoļu – balansiera nomaiņa, savukārt Raiņa parka
bērnu laukumā tiks veikta vingrošanas
iekārtas un rotaļu kompleksa nomaiņa.

Mazo bērnu laukumā plānots nomainīt
smilšu kasti un divus rotaļu kompleksus ar slīdkalniņu, bet lielajiem bērniem
tiks izveidots vingrošanas rīku laukums.
Pārējiem elementiem, kam konstatēti nebūtiski trūkumi, tiks veikta iztrūkstošo
elementu papildināšana, iekārtu stabilizēšana vai remonts. Šobrīd jau veikta
trenažieru atjaunošana, un trenažieru
laukums Raiņa parkā atkal ir pieejams
iedzīvotājiem. Darbs ieguldīts arī Raiņa
parkā esošo skeitparka rampu remontā –
novērsti pagājušajā sezonā izveidojušies
defekti, lai, iestājoties siltam laikam,
sportisti un bērni varētu droši trenēties.
Ņemot vērā jauniešu viedokli un vajadzības, uzstādīts arī viens jauns skeitrampas elements.
Iedzīvotāji aicināti iesaistīties bērnu rotaļu laukumu infrastruktūras uzlabošanā,
ziņojot par konstatētiem bojājumiem, kā
arī sniedzot ierosinājumus par nepieciešamo infrastruktūras pilnveidi, rakstot
uz e-pasta adresi dita.laure@sigulda.lv
vai zvanot uz tālruni 67800952.
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Notiks tikšanās ar
topošo pirmklasnieku
vecākiem
Lai topošajiem 1.klašu skolēniem nodrošinātu
veiksmīgu skolas gaitu uzsākšanu un vecākus informētu par to, kas jāzina par mācību darba organizāciju, pulciņiem, skolas tradīcijām un daudzām
praktiskām lietām, Siguldas novada skolas aicina
topošo pirmklasnieku vecākus uz tikšanos
Tikšanās notiks:

• 9.maijā plkst.17.30 Laurenču sākumskolā;
• 17.maijā plkst.18.00 Siguldas 1.pamatskolā;
• 19.maijā plkst.18.00 Mores pamatskolā;
• 25.maijā plkst.18.00 Allažu pamatskolā;
• 6.jūnijā plkst.18.00 Siguldas pilsētas vidusskolā
(Krišjāņa Barona ielā 10).
Plašāka informācija pieejama izglītības iestādēs un
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruni 67970863.

Tiek izvērtēti skolēnu
pieteikumi darbam vasarā
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad īstenos jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes būs 13–19 gadus veciem
skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Siguldas novada pašvaldība šā projekta īstenošanai paredzējusi 50 tūkstošus eiro. Darbavietas
šogad piedāvās 19 pašvaldības iestādes un struktūrvienības (134 darbavietas) un 40 uzņēmēji (282
darbavietas), 11 no tiem projektā iesaistīsies pirmo
gadu.
Jau ziņots, ka pašvaldība līdz 10.martam aicināja atsaukties novada uzņēmējus, kuri vasarā vēlas nodrošināt pašvaldības apmaksātas darbavietas Siguldas novada skolēniem. Skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansēs Siguldas novada pašvaldība, uzņēmējiem būs
jānomaksā tikai darba devēja sociālais nodoklis.
Vasaras nodarbinātības projekta ietvaros 13–14 gadus
veciem skolēniem būs iespēja strādāt divas nedēļas
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās
darbavietās, savukārt 15–19 gadus veciem skolēniem
darbavietas mēneša garumā nodrošinās novada uzņēmēji.
Aprīlī norisinājās skolēnu reģistrācija darbavietām. Pašvaldības speciālisti līdz 22.maijam pārbaudīs saņemtos
pieteikumus un kopā ar potenciālajiem darba devējiem
veiks skolēnu atlasi konkrētām darbavietām, pamatojoties
uz norādītajām prioritārajām darbavietām skolēnu pieteikuma anketās un motivāciju strādāt uzņēmumā. Skolēniem, kuriem prioritārajā secībā norādītajos uzņēmumos
darbavietas uzņēmēji nevarēs nodrošināt, tiks piedāvātas
vakances citos uzņēmumos. Skolēniem, kuri būs iesnieguši iesniegumu, bet neatbildīs noteikumos noteiktajiem
kritērijiem, tiks izsūtīta atteikuma vēstule.
No 23. līdz 26.maijam Siguldas novada Jaunrades centrā Skolas ielā 3 skolēni varēs saņemt norīkojumu uz
vasaras darbavietām. Obligātā darba drošības instruktāža pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās darbavietās notiks 25.maijā plkst.16.00
Siguldas novada Jaunrades centra zālē Skolas ielā 3.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projekts Siguldas novadā norisinās kopš 2010.gada. Pērn projektā
iesaistījās 313 skolēni, 39 Siguldas novada uzņēmēji, kā arī 19 pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
Plašāka informācija par skolēnu nodarbinātības projektu pieejama, zvanot galvenajai speciālistei izglītības jautājumos Sandrai Ķirulei uz tālruni 67970932.

IZGLīTīBA

Rudenī atklās jaunu
pašvaldības bērnudārzu „Tornīši”
Septembrī Siguldas novada pašvaldība atvērs jau
sesto pašvaldības bērnudārzu Siguldā – „Tornīši”,
kas atradīsies Skolas ielā 3 un nodrošinās pirmsskolas izglītību 120 mazajiem novadniekiem.
Siguldas novadā strauji pieaug bērnu dzimstība – katru mēnesi pasaulē nāk vairāk nekā 20 jauno siguldiešu,
tādēļ, lai nodrošinātu vietas pašvaldības bērnudārzos
visiem mazajiem novadniekiem, pašvaldība šā gada rudenī plāno atklāt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi.
Patlaban ēkā jau izvietotas četras bērnudārza „Pasaciņa” grupiņas, un šovasar plānots veikt remontdarbus
vēl daļā ēkas, lai jau rudenī durvis vērtu jauns bērnudārzs ar sešām grupiņām. Turpmākajos gados ēkā Skolas ielā 3 tiks atvērtas vēl vairākas bērnudārza grupas.
Mazuļi, kuri apmeklēja bērnudārza „Pasaciņa” filiāli,
turpinās mācības jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā darbu turpinās arī visi līdzšinējie darbinieki,
tāpat tiks saglabātas visas līdzšinējās grupiņas. Bērnudārza nosaukuma un juridiskā statusa maiņa neietekmēs ne darbinieku, ne bērnu ikdienu, tomēr ļaus
jaunajam vadītājam efektīvāk administrēt iestādes

darbu un nodrošināt nepieciešamo speciālistu piesaisti.
Darbu ēkā Skolas ielā 3 joprojām turpinās Siguldas novada bibliotēka un Siguldas Jaunrades centrs ar struktūrvienībām.
Siguldā šobrīd ir pieci pašvaldības bērnudārzi, kurus apmeklē vairāk nekā 1000 mazo novadnieku.
Kopš 2011.gada pašvaldība mērķtiecīgi ir palielinājusi
vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs par vairāk
nekā 450 vietām: ir paplašināts bērnudārzs „Pīlādzītis”,
uzbūvēti divi jauni bērnudārzi „Ieviņa” un „Pasaciņa”, izveidota bērnudārza „Pasaciņa” filiāle. Domājot par mazo
siguldiešu ērtībām, katru gadu pašvaldība veic investīcijas bērnudārzu ēku vai telpu rekonstrukcijā un teritoriju labiekārtošanā. Tāpat, izvērtējot pirmsskolas vecuma
bērnu un skolēnu skaita dinamiku, jau ir izstrādāts skolu
tīkla optimizācijas plāns, kas paredz jauna skolas korpusa
būvniecību.
Siguldas novada pašvaldība ir viena no retajām pašvaldībām Pierīgā, kas novadnieku ģimenēm joprojām
līdzfinansē aukļu pakalpojumu, tāpat pašvaldība ar
līdzfinansējumu atbalsta ģimenes, kuru bērni apmeklē
privātās pirmsskolas izglītības iestādes.

Līdz 15.maijam jāinformē pašvaldība par vēlmi
bērnam uzsākt bērnudārza apmeklējumu septembrī
Saskaņā ar pērn rudenī veiktajām izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
pašvaldības speciālisti vairs nesazinās ar rindā reģistrēto bērnu vecākiem par vēlmi uzsākt bērnudārza apmeklējumu, tas jādara vecākiem pašiem.
Tuvojoties bērnudārzu grupu komplektēšanai jaunajam mācību gadam, vecāki, kuru bērni reģistrēti bērnudārzu rindā, aicināti līdz 15.maijam aizpildīt iesnie-

Ziņas īsumā
Skolēni uzsāk peldētapmācības nodarbības

No 18.aprīļa Siguldas Sporta centra peldbaseinā pakāpeniski uzsākta peldētprasmes apmācība novada skolu
skolēniem – jau maijā sporta stundas sporta skolotāja
un sertificēta peldēšanas instruktora uzraudzībā peldbaseinā notiks novada skolu 2.–12.klašu skolēniem.
Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni uz peldēšanas nodarbībām dosies sporta skolotāja vadībā, savukārt skolēni no novada attālākajām skolām uz Siguldas Sporta centru tiks nogādāti ar autobusu –
pašvaldība ir sagatavojusi grafiku, kā visiem novada
2.–12.klašu skolēniem tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz peldbaseinu vienu reizi divās nedēļās. Skolēniem
uz peldētapmācības nodarbībām līdzi būs jāņem ne tikai
peldkostīms vai peldbikses un dvielis, bet arī peldcepure
un baseina čības. Uzsākot peldētamācības nodarbības,
skolēniem tiks sniegtas drošības instruktāžas.

Izsludinātas vairāku izglītības iestāžu
vadītāju vakances

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā topošās
pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” vadītāju
un pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju,
kā arī Laurenču sākumskolas direktoru.
Prasības pretendentiem pieejamas pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv. Pretendenti pieteikuma
dokumentus uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju

gumu, kurā pašvaldība tiek informēta par to, ka bērns
no jaunā mācību gada – septembra – uzsāks apmeklēt
kādu no pašvaldības bērnudārziem.
Iesniegumu iespējams aizpildīt elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un Izglītības pārvaldē
Skolas ielā 3.
Plašāka informācija par bērnu uzņemšanu pašvaldības
bērnudārzos no jaunā mācību gada pieejama, zvanot
galvenajai speciālistei izglītības administrēšanas jautājumos Zanei Nikāzei uz tālruni 67970914.

vakancēm aicināti sūtīt līdz 10.maijam, uz Laurenču
sākumskolas direktora vakanci – līdz 12.maijam uz
e-pasta adresi kristine.simanovica@sigulda.lv vai pa
pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda,
LV-2150. Dokumentus var iesniegt arī personīgi Pils
ielā 16. Papildu informācija, zvanot uz tālruni 67970852.

Siguldas skolēnu darbi novērtēti zinātniski
pētniecisko darbu konferencē

22.aprīlī norisinājās skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu 41.Valsts konference, kurā dažādās sekcijās piedalījās 184 Latvijas skolēnu darbi. Siguldas novadu
konferencē šogad pārstāvēja 11 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, no kuriem rekordliels skaits – astoņu
siguldiešu darbi – ieguva godalgotās vietas vai balvas:
Justīnei Timmermanei (Siguldas Valsts ģimnāzija) –
pirmā vieta filozofijā; Laurai Kļaviņai (Siguldas Valsts
ģimnāzija) – pirmā vieta kulturoloģijā; Rūtai Soldānei
(Siguldas Valsts ģimnāzija) – pirmā vieta pedagoģijā;
Līvai Pūkai (Siguldas Valsts ģimnāzija) – otrā vieta
kulturoloģijā; Agnetai Apaļkai (Siguldas Valsts ģimnāzija) – otrā vieta bioloģijā, izvirzīta konkursam pārstāvēt Latviju Eiropas skolēnu zinātniski pētniecisko dabu
konkursā Briselē; Ērikam Bērziņam (Siguldas pilsētas
vidusskola) – otrā vieta vides zinātnē; Annai Batragai
(Siguldas Valsts ģimnāzija) – trešā vieta psiholoģijā;
Kitijai Liziņai (Siguldas Valsts ģimnāzija) – žūrijas
simpātiju balva veselības zinātnē.
Lepojamies ar mūsu zinošajiem un zinātkārajiem novadniekiem!

KULTŪRA
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Maija nogalē notiks novada svētki „Siguldai 810. Mūsu uzvaras”
No 26. līdz 28.maijam ar plašu programmu tiks svinēti Siguldas novada
svētki „Siguldai 810. Mūsu uzvaras”.
Piektdien, 26.maijā, plkst.18.00 dzelzceļa stacijas laukumā sāksies Siguldas
novada iedzīvotāju ID karšu sešu gadu jubilejas nakts, kuras ietvaros tiks atklāta
Siguldas mobilā lietotne viedtālruņiem.
Iedzīvotājiem būs pieejamas konsultācijas par aplikācijas lietošanu un īpaši ID
karšu piedāvājumi Siguldas novada svētku laikā. Pasākuma ietvaros tiks paziņoti novadnieku 10 mīlētākie uzņēmumi
2017.gadā. No plkst.18.00 norisināsies novadnieku iecienītās orientēšanās spēles
Siguldas uzņēmumos, kā arī plaša muzikālā programma ar grupas „Musiqq”,
jauniešu rokgrupas „Lenne” no Siguldas
sadraudzības pilsētas Štūres u.c. dalību.
Plkst.18.00 ekumēnisks dievkalpojums
Siguldas Romas katoļu baznīcā.

Sestdien, 27.maijā, no plkst.10.00
iedzīvotājus modinās Siguldas novada
pūtēju orķestri, bet no plkst.12.00 līdz
16.00 dzelzceļa stacijas laukumā notiks
dažādi koncerti un radošās darbnīcas
bērniem, ar kurām pārsteigs Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņi un
Siguldas viesi – saksofonu kvartets no
sadraudzības pilsētas Keilas Igaunijā.
Pasākuma laikā stacijas laukumā darbosies arī „Bērnu restorāns”, kurā novada labākie restorānu šefpavāri piedāvās
īpaši bērniem gatavotus ēdienus.
Plkst.16.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” Teātra studijas audzēkņu iestudējuma „Īkstīte” pirmizrāde.
Plkst.17.30 Gruzijas un Lietuvas, kā arī
novada kolektīvu „Senleja”, „Ķimenīte”,
„Senlejiņa” un „Tiptaiņi” koncerts Pils
ielā, iepretim Maija parkam.
No plkst.18.30 dzelzceļa stacijas laukumā sāksies pulcēšanās svētku gājienam.

Plkst.19.00 svētku gājiens virzīsies pa
Pils un Leona Paegles ielu līdz Svētku
laukumam.
Plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
sāksies Siguldas 810.jubilejas koncerts –
spēle „Es mīlu tevi, Sigulda!” kopā ar
Artūru Skrastiņu un Siguldas zvaigžņoto komandu kapteiņiem Janu Duļevsku
un Valteru Krauzi.
Pēc koncerta plkst.23.00 svētku balle
pilsdrupu estrādē kopā ar grupām „Dziļi
violets”, „MC Orķestris” un dīdžeju.
Svētdien, 28.maijā, plkst.12.00 Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks Brēmenes Mūzikas akadēmijas kora koncerts.
Plkst.14.00 dzelzceļa stacijas laukumā
sāksies Dziesmu un deju diena – koncerts „Tautas dziesma”, kurā apmeklētājus ar dziesmām un dejām priecēs Siguldas novada amatiermākslas kolektīvi un
sadraudzības pilsētu viesi – tautas deju
ansamblis no Čiatūras Gruzijā un folklo-

ras kopa „Raskila” no Birštonas Lietuvā.
Ap plkst.15.00 koncertam pievienosies
„Latvijas Ekspresis simtgadei” dalībnieki – kori „Balsis”, „Rīga” un „Monēta”,
kā arī tautas deju ansambļi „Auda”, „Ačkups” un „Dardedze”.
Plkst.20.00 Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” tehniskajā zonā Siguldas
novada svētkus noslēgs jauniešu deju
kolektīva „Vizbulīte” koncertprogramma
„Stāsti”.
Novada svētku laikā būs skatāmas vairākas izstādes: Siguldas pagasta Kultūras
namā būs aplūkojama Siguldas novada
mākslinieku darbu izstāde, pašvaldības
Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3 – Siguldas novada lietišķās mākslas izstāde,
bet Siguldas Romas katoļu baznīcā – Birštonas Sakrālā muzeja veidotā izstāde par
arhibīskapu Teofilu Matuļoni (1873–1962).
Uz tikšanos Siguldas novada svētkos!
Novadnieki, sanākam!

Muzeju nakts Siguldas novadā Sezonu uzsāk kultūras un mākslas
20.maijā visā Eiropā notiks Starptautiskā muzeju nakts, kurā piedalīsies
arī Siguldas novada muzeji.

dīt grupas „Pulsa efekts” koncertu un pie
ugunskura klausīties stāstos un leģendās
par Turaidas un Siguldas apkārtni.

Turaidas muzejrezervātā

Mores kauju muzejā

No plkst.19.00 līdz 1.00 būs atvērtas ekspozīcijas Turaidas mūra pilī, dārznieka mājā
un muižas saimnieciskajā centrā, kā arī
būs skatāmas vairākas izstādes. Apmeklētāji tiks aicināti iesaistīties dažādās spēlēs,
apmeklēt skolēnu deju kolektīva „Purenīte”, senioru deju kolektīva „Sidrabdancis”
un Lēdurgas kultūras nama ansambļa
„Kastanīši” koncertu, piedalīties Igora
Kudrjavceva un Turaidas muzejrezervāta
direktores Annas Jurkānes sarunā „Cilvēks un laiks. Laiks un telpa” un svētbrīdī
Turaidas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
kopā ar sieviešu kori „Teiksma”. Muzeju
nakts laikā būs iespēja vērot arī uguns
gaismu spēli un laika zīmju gaismas, bau-

Muzeju nakts aktivitātes notiks no
plkst.19.00 līdz 24.00. Pasākuma apmeklētāji varēs apskatīt muzeja ekspozīciju, noskatīties filmu „Mores kaujām 70”, kā arī
baudīt Mores pagasta sieviešu vokālā ansambļa „Ceriņi” dziesmu programmu, apgūt
karavīru maskēšanās iemaņas, tikties ar
militārā motokluba „Patrioti” pārstāvjiem.
Daudzveidīgas atrakcijas un jautras stafetes piedāvās biedrība „Reāls piedzīvojums”.
Mores pavasara gardumus varēs degustēt
bufetē „Mores garša”, bet pavasara vakara
burvību apmeklētāji varēs baudīt sarunās
pie ugunskura ar Mores „Pavasara tēju”.
Ieeja Muzeju nakts pasākumos – bez
maksas.

Noslēdzies otrais Šūpoļu festivāls
No 15. līdz 17.aprīlim Siguldā norisinājās otrais Šūpoļu festivāls. Trīs
dienas novada iedzīvotājiem 36 vietās bija iespēja apskatīt aptuveni
100 dažāda izmēra šūpoles – sākot no pavisam miniatūrām, bērnudārzu audzēkņu radītām, un beidzot ar lielām, tehniski sarežģītām būvēm. Lai arī laikapstākļi
šogad nelutināja, pasākumu apmeklēja aptuveni pieci tūkstoši interesentu.
Siguldas novada pašvaldība pateicas novada uzņēmējiem un iestādēm par iesaistīšanos festivāla rīkošanā. Radīt tik krāšņus svētkus Siguldas novada iedzīvotājiem
un viesiem izdevās, tikai apvienojot radošās idejas un spēkus.
Daļa šūpoļu tiks nodotas Siguldas novada izglītības un kultūras iestāžu apmeklētāju rīcībā, bet citas gaidīs savu uznācienu jaunā ietērpā nākamajā Šūpoļu festivālā.
Lai radošas un košas idejas, kopīgi veidojot nākamo šūpoļu festivālu „Latvija šūpojas
Siguldā”!

Durvis vērs
zinātkāres centrs
„Mazā brīnumzeme”
Maija sākumā Laurenču sākumskolas
jaunā korpusa pirmajā stāvā durvis
vērs izglītības un radošo tehnoloģiju
centrs „Mazā brīnumzeme”.

Centrā būs apskatāma minipasaule –
ekspozīcija, kuras izveidē piestrādāts
pie dažādām drošības situāciju ainām,
lai apmeklētāji varētu pārbaudīt savas
zināšanas un nostiprināt prasmes pareizai rīcībai riska situācijās uz ceļa, dzelzceļa un mājās.
Centrā varēs izmēģināt modeļu būvi,
programmēšanu un mehatroniku.

telpa „Siguldas Tornis”

Ar mākslinieces Andas Munkevicas izstādi „Stikla skulptūras” sezonu uzsāks
kultūras un mākslas telpa „Siguldas Tornis”. Izstāde būs atvērta no 4.maija
līdz 4.jūnijam. Izstādes atklāšana – 6.maijā plkst.14.00.
Andas Munkevicas stikla māksla skatāma izstādēs un konkursos visā pasaulē.
Kultūras un mākslas telpa „Siguldas Tornis” apmeklētājiem atvērta piektdienās,
sestdienās un svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00. Apmeklējuma pieteikšana ārpus
darba laika, zvanot uz tālruni 29218240.
Ieeja – par ziedojumiem.

Maija sākumā Siguldā notiks
Latvijas Stādu parāde
5. un 6.maijā no plkst.9.00 līdz 18.00
Siguldas Svētku laukumā notiks
14.Latvijas Stādu parāde, kurā piedalīsies tikai Latvijas stādu audzētāji.
Pasākums pulcēs stādu audzētājus no
visas Latvijas, piedāvājot iegādāties vasaras puķu, augļu koku un ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu, kā arī daudzgadīgo puķu un citus stādus. Darbosies
arī amatnieku, dārza preču un tehnikas

tirgus. Šogad pasākumu papildinās arī
„Garšu parāde” – apmeklētāji varēs iepazīties, degustēt un iegādāties pašmāju
garšaugus. Savukārt 5.maijā pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties
retu un neparastu formu stādu izsolē.
Šā gada pasākuma apmeklētāji varēs izmantot „Stādu garderobi”, kurā
atstāt iegādātos stādus, lai turpinātu iepirkšanos vai baudītu pasākuma
aizraujošo
kultūras
programmu.

Siguldā notiks otrais
Skaņu un garšu festivāls
12.augustā no plkst.16.00 Siguldas
pilsdrupās norisināsies otrais Skaņu
un garšu festivāls „Ieklausies garšā”,
kas apvieno trīs, iespējams, svarīgākās cilvēka maņas – dzirdi, garšu un
redzi. Šogad festivāls aicinās baudīt
Grila dārza svētku atmosfēru.
Festivāla koncertos uzstāsies mūziķi no
Gruzijas „Mgzavrebi”, šarmantā Aija Vītoliņa un „Tango Sin Quinto”, Ieva Aku-

ratere, Igo un Aivars Hermanis, jaunie
un talantīgie „Rahu the Fool”, kā arī
„Rihards Lībietis Orchestra”. Maltītes
gatavos festivāla šefpavāri – Ēriks Dreibants, Šota Mudžirišvili un Dzintars
Kristovskis.
Pirmās 500 ieejas biļetes par 25 eiro
„Biļešu servisa” tirdzniecības vietās.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide vienas
biļetes iegādei.

Sports
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Siguldas Sporta centrs
aicina uz nodarbībām
Turpinājums no 1.lpp.
Aprīlī darbu sāka Siguldas Sporta
centrs, kura lielais un bērnu peldētapmācības
baseins
darbdienās atvērts no plkst.7.00 līdz 8.00
un no plkst.16.00 līdz 23.00, bet
brīvdienās un svētku dienās – no
plkst.8.00 līdz 22.00. Sporta centra
trenažieru zāle atvērta katru dienu no plkst.8.00 līdz 22.00, savukārt ūdensatrakciju un atpūtas zona
darbdienās strādā no plkst.15.00
līdz 22.00, bet brīvdienās un svētku
dienās – no plkst.9.00 līdz 22.00.
Darbdienu vakaros no plkst.18.00 līdz
20.00 Siguldas Sporta centrā norisinās
fitnesa nodarbības – funkcionālie treniņi, spēka aerobika, stepa aerobika un
citas nodarbības. Nodarbību saraksts
pie
ejams vietnē www.siguldassports.lv.
Maijā nodarbību saraksts tiks papildināts ar nodarbībām peldbaseinā.
Siguldas Sporta centrs nodrošina plašas
iespējas dažādām sporta nodarbībām.
Sporta centrā pieejams 25 metrus garš
peldbaseins ar četriem celiņiem, kā arī
speciāls 80 centimetru dziļš bērnu peldētapmācības baseins. Turpat izveidota
arī ūdens atrakciju un atpūtas zona, kurā
pieejams bērnu ūdens atrakciju baseins,
ūdens slīdrenes 40 metru garumā, kā arī
hidromasāžas un aukstā ūdens baseini.
Ūdens atrakciju un atpūtas zonā pieejama arī sauna, tvaika un infrasarkanā
pirts, kā arī hidromasāžas dušas.

Siguldas Sporta centrs piedāvā dažādas atlaižu programmas bērniem, skolēniem, studentiem, senioriem, daudzbērnu ģimenēm un Siguldas novada
iedzīvotājiem, uzrādot ID karti, līdz
pat 40%.
Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, Siguldas
Sporta centrs pilnveidojis pakalpojumu
cenrādi, īpaši domājot par to, lai ģimenēm un regulārajiem sporta centra apmeklētājiem radītu izdevīgas sportošanas iespējas. Jaunajā cenu politikā skolēnu, studentu un pensionāru atlaides
ir piemērotas arī cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām. Lielajā un mazajā peldbaseinā ieviesti 20, 30 un 50 reižu abonementi. Ūdens atrakciju un atpūtas zonā
ieviesta 30% atlaide bērnu līdz četriem
gadiem pavadošajai personai un dažādi
kompleksie piedāvājumi ģimenēm, kā
arī piedāvājumi skolēnu grupām skolotāja pavadībā. Pilnveidota abonementu
politika, paplašinot to veidus un termiņus. Ieviests arī instruktoru pakalpojumu cenrādis peldēšanas apmācībai, trenažieru zālē, kā arī individuālu treniņu
plānu izstrādei.
Atgādinām: lai Sporta centra apmeklētāji pagūtu nesteidzīgi izmantot centra
kvalitatīvo piedāvājumu – peldbaseinu,
ūdensatrakciju zonu, trenažieru zāli vai
aerobikas nodarbības –, aicinām veikt
apmeklējuma rezervāciju, zvanot uz tālruni 25448860 vai 67973111. No maija
Sporta centra apmeklētājiem būs iespēja
treniņu un nodarbību laikus rezervēt arī
elektroniski.

Pasniegti apbalvojumi „Siguldas
novada Sporta laureāts 2016”
24.martā koncertzālē „Baltais Flīģelis” notika svinīgā „Siguldas novada
Sporta laureāts 2016” balvu pasniegšanas ceremonija, kurā apbalvojumus
augsto sasniegumu sporta, bērnu un
jauniešu sporta, kā arī tautas sporta
kategorijās saņēma labākie Siguldas
novada sportisti, sporta skolotāji, treneri un citi sporta jomas darbinieki un
organizācijas.
Balvu ieguvējus katrā nominācijā noteica Siguldas novada iedzīvotāji un īpaši
izveidota komisija, novērtējot kandidātu
sasniegumus 2016.gadā. Apbalvojumu –
īpaši veidotu kausu un titulu „Siguldas
novada Sporta laureāts 2016” – saņēma:
• Mūža ieguldījums sportā – distanču slēpotājs un orientierists Ilgonis
Krūmiņš;
• Gada sportiste augsto sasniegumu
sportā – skeletoniste Lelde Priedulēna;
• Gada sportists augsto sasniegumu
sportā – skeletonists Martins Dukurs;
• Gada treneris augsto sasniegumu
sportā – skeletona treneri Dainis Dukurs,

Mihails Arhipovs un Mareks Mezencevs;
• Gada jaunā sportiste bērnu un jauniešu sporta kategorijā – Magda Cigle;
• Gada jaunais sportists bērnu un jauniešu sporta kategorijā – Pauls Daugulis
un Edgars Daugulis;
• Gada treneris bērnu un jauniešu sporta kategorijā – Gunta Blūmiņa, Aina Lonija Ziediņa un Agnija Labrence;
• Gada komanda bērnu un jauniešu
sporta kategorijā – Siguldas Sporta skolas U16 basketbola komanda;
• Gada skolotāja – Sandra Ruša;
• Gada sportiste tautas sporta kategorijā – Laura Lapiņa;
• Gada sportists tautas sporta kategorijā – Raivis Zīmelis;
• Gada komanda tautas sporta kategorijā – Siguldas Badmintona klubs/Siguldas Sporta skola;
• Neatlaidība sportā – Ojārs Upens;
Saskaņā ar iedzīvotāju balsojumu par
populārāko Siguldas novada sporta pasākumu 2016.gadā atzīts Siguldas pusmaratons, bet populārākās sporta organizācijas titulu ieguva „Fit Nation Latvia”.

Siguldā norisināsies SEB MTB maratons
21.maijā Siguldā norisināsies Latvijas lielākā riteņbraukšanas sacensību
seriāla – SEB MTB maratona – otrais
posms. Sacensības jau 16 gadus pulcē
gan profesionālus sportistus, gan amatierus, kā arī bērnus un jauniešus.
Velomaratona bērnu starts plānots
plkst.10.00, sporta klases starts –
plkst.12.00, bet vairāk nekā 1500 dalībnieku kuplās tautas klases starts būs vērojams plkst.13.00 Siguldas Spieķu parkā.
Siguldas iedzīvotājiem un viesiem SEB
MTB maratona norises laikā jārēķinās ar
vairākiem satiksmes ierobežojumiem. No
plkst.12.00 līdz 16.00 satiksme tiks ierobežota uz Turaidas–Inciema ceļa (autoceļš P8)
pie kapsētas, pie „Lejassikšņiem” un pie Turaidas skolas, dalībniekiem šķērsojot ceļu.
Satiksme tiks slēgta:
• sacensību centrā – Cēsu iela posmā no

Ziņas īsumā
Siguldas Valsts ģimnāzija – labākā
skola orientēšanās sportā Latvijā

9.aprīlī Jelgavā noslēdzās Latvijas Skolu
orientēšanās kausa pēdējais posms. Latvijas labākās skolas titulu orientēšanās
sportā 2017.gadā un galveno balvu – atzīmēšanās komplektu skolai – izcīnīja
Siguldas Valsts ģimnāzija.
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 300
skolēnu četrās vecuma grupās.
Noslēguma posmā notika gan pēdējais
kvalifikācijas posms, gan pusfināls, kurā
tikās labākie no visiem kvalifikācijas jeb
reģionālajiem posmiem. Finālā jaunietēm S1 grupā (17–19 gadi) ātrākā bija
Magda Cigle, kura 1,4 kilometrus garo
distanci veica 10 minūtēs 4 sekundēs.
Jauniešu konkurencē V1 grupā (17–
19 gadi) trešo vietu ieguva Kristaps Bruners (9:32). Meiteņu konkurencē S2 grupā (15–16 gadi) trešajā vietā – Kristīne
Brunere. Puišu konkurencē V2 grupā
(15–16 gadi) otrajā vietā – Nils Ciglis.

Aizvadītas skolu sacensības
64 lauciņu dambretē

Aprīļa sākumā notika Siguldas novada
skolu sacensības 64 lauciņu dambretē
2007.gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem. Sacensībās piedalījās 34 skolēni.
Turnīrā nepārspēta palika Siguldas pilsētas vidusskolas skolniece Ance Zālmane.
Otro vietu meiteņu konkurencē izcīnīja
Madara Mackēviča (Siguldas pilsētas
vidusskola), trešajā vietā – Laura Nuķe
(Laurenču sākumskola). Zēnu konkurencē pirmajā vietā ierindojās Roberts Kal-

Raiņa ielas līdz Svētku laukumam, Lāč
plēša iela posmā no Jāņa Poruka ielas līdz
Jāņa Čakstes ielai, kā arī Jāņa Poruka iela
no plkst.8.00 līdz 18.00;
• starta zonā – Turaidas iela posmā no
Gaujas tilta līdz Turaidai no plkst.11.45
līdz 12.15 un no plkst.12.45 līdz 13.15;
• finiša zonā – Gaujas iela (Gaujas kalns)
un Turaidas iela posmā no Krimuldas serpentīna ceļa līdz Cēsu ielai, vienlaikus slēdzot Gaujas senielejas caurbraukšanu no
Turaidas puses, no plkst.13.30 līdz 16.30.
Pieteikšanās SEB MTB maratona posmiem – interneta vietnē www.velo.lv.
Dalības maksa atkarībā no izvēlētās distances ir no 3 līdz 20 eiro. Siguldas novada iedzīvotājiem, reģistrējoties Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrā un
uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti, tiks piešķirta 20% atlaide dalības
maksai.
niņš, otrajā vietā – Hugo Lelis, trešajā vietā – Niks Dzenis (visi no Siguldas pilsētas
vidusskolas).

Sācies skriešanas un nūjošanas
seriāls „Siguldas apļi 2017”

Lai veicinātu novada iedzīvotāju aktīvu
dzīvesveidu, jau sesto gadu norisināsies
seriāls „Siguldas apļi”, un šogad pieveikt
pēc iespējas vairāk apļu aicināti ne tikai
skrējēji, bet pirmo reizi arī nūjotāji.
Skriešanas un nūjošanas seriālā „Siguldas
apļi 2017” tiks vērtēti dalībnieku veiktie
apļi skrienot vai nūjojot vairākās vecuma
grupās noteiktā laikā – katrs dalībnieks
var izvēlēties veikt distanci sev atbilstošā
tempā. Treniņsacensības norisināsies reizi
mēnesī – ceturtdienās plkst.18.00 Fischer
Slēpošanas centrā Puķu ielā 4. Nākamie
posmi notiks 18.maijā, 8.jūnijā, 6.jūlijā,
10.augustā, 7.septembrī un 5.oktobrī.
Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās
norisinās interneta vietnē www.ba2.lv.
Dalība – bez maksas.

Norisināsies serpentīna
ceļa skrējiens

Jau sesto gadu Siguldā norisināsies
unikālais skrējienu seriāls „Sigulda Up
Cup”, kurā piedalīties aicināts ikviens
aktīvās atpūtas piekritējs.
4.maijā plkst.14.00 norisināsies sacensību
pirmais posms – serpentīna ceļa skrējiens,
kura dalībniekiem būs jāveic apmēram
790 metru garš skrējiens augšup pa Krimuldas serpentīna ceļu. Skrējiena dalībnieki cīnīsies par posma tituliem „Serpentīna
ceļa karalis” un „Serpentīna ceļa karaliene”.
Pieteikties sacensībām var interneta
vietnē www.siguldastakas.com.

Siguldas Sporta skolas aktualitātes
• Aprīļa beigās Siguldas Sporta skola uzsāks interešu izglītības programmu peldēšanā. Nodarbības sertificētu peldēšanas treneru uzraudzībā bērniem no septiņu gadu
vecuma Siguldas Sporta centrā notiks divas
reizes nedēļā, un programmas maksa būs
15 eiro mēnesī. Tālrunis uzziņām 29427341.
• No 13. līdz 17.aprīlim U16 puišu basket-

bola komanda piedalījās starptautiskajā
basketbola turnīrā „Easter Cup 2017” Itālijā. Startējot spēcīgākajā „Gold” grupā,
izcīnīta turnīra galvenā balva – uzvarētāju
kauss. Turnīrs Itālijā komandai bija pēdējais gatavošanās posms pirms VEF Latvijas Jauniešu basketbola līgas finālturnīra,
kas no 28. līdz 30.aprīlim notiks Ogrē.
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Siguldas novada pašvaldība uzsāk
Eiropas Sociālā fonda projekta
„Esi vesels Siguldas novadā!” īstenošanu
Siguldas novada pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par Siguldas novada pašvaldības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi
vesels Siguldas novadā!” īstenošanu
Siguldas novadā.
Projekta mērķis ir sekmēt Siguldas novada iedzīvotāju veselības veicināšanu
un slimību profilaksi, radot iespēju iesaistīties veselību veicinošās, izglītojošās
un profilaktiskās aktivitātēs un veicinot
iedzīvotāju veselības paradumu maiņu.
Projekta laikā plānotās aktivitātes veidos
pasākumu kompleksu, kas veicinās iedzīvotāju paradumu maiņu par labu veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Visas veselības veicināšanas pasākumu aktivitātes ir vērstas uz to, lai ieradinātu cilvēku
domāt par savu veselību ikvienā vecumā.
Projekta laikā plānotās darbības ietver veselību veicinošo un slimību profilakses pasākumu organizēšanu: Veselības un sporta nedēļas, Veselības dienas, regulāras
iedzīvotāju fiziskās nodarbības dažādām

mērķgrupām, nometnes, bērnu un jauniešu izglītošana veselīga uztura, reproduktīvās veselības jautājumos un atkarību mazināšanas jomā, kā arī garīgās veselības
veicināšanas nodarbības. Kopumā projekta īstenošanas laikā trīs gadu garumā plānots organizēt 1268 dažādas aktivitātes –
pasākumus, lekcijas, nodarbības, nodarbību ciklus un nometnes, ar kuru palīdzību
plānots projekta aktivitātēs iesaistīt pēc
iespējas vairāk Siguldas novada iedzīvotāju, īpaši uzrunājot bērnus, seniorus, bezdarbniekus, trūcīgās personas, personas
ar invaliditāti un lauku iedzīvotājus.
Projekta ietvaros organizētie pirmie pasākumi notiks jau 2017.gada aprīlī – Veselības un sporta nedēļa un Veselības diena.
Kopējais plānotais projekta „Esi vesels Siguldas novadā!” finansējums ir
200 497 eiro, tajā skaitā ESF finansējums
170 422,45 eiro un valsts budžeta finansējums 30 074,55 eiro. Projekta pasākumi
tiks īstenoti līdz 2019.gada beigām.

Pateicības dienas pasākumā godināti
novada nevalstisko organizāciju pārstāvji
Jau vairāk nekā 10 gadu Siguldas novadā notiek nevalstisko organizāciju
Pateicības diena „Palīdzot citiem, palīdzi sev”, kurā tiek sveikti Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta
Dienas centra biedrību, klubiņu, atbalsta grupu un nevalstisko organizāciju vadītāji un aktīvisti.
Jau daudzus gadus pašvaldība pateicas
organizāciju vadītājiem un aktīvistiem
par brīvprātīgo darbu, sveicot ar koncertu un dāvanām. Šogad pateicību saņēma
Alfons Jumiķis, Ruta Kupce, Ģertrūde
Līvmane, Juris Čivčs, Dzintra Bumbule,
Lauma Ņikoforova, Laimdota Kirilova,
Lilita Pladare, Lilita Meņģele, Dzintra
Siliņa, Skaidrīte Roštoka, Skaidrīte Kakse, Inga Ķeizare, Ruta Jansone, Dzintra

Ziņas īsumā
Saņemti 18 pieteikumi konkursam
„Māmiņa. Siguldiete.Uzņēmēja”

Aprīlī noslēdzās pieteikumu pieņemšana Siguldas novada pašvaldības konkursam „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”,
kurā varēja pieteikties sievietes, kuras
audzina bērnus vecumā līdz astoņiem
gadiem. Saņemti 18 uzņēmīgu novadnieču pieteikumi, kuras vēlas īstenot
savas biznesa idejas vai attīstīt jau uzsākto uzņēmējdarbību.
Konkursam pieteiktās idejas pārstāv
pakalpojumu, ražošanas un tirdzniecības nozares.
Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs un izvēlēsies labākos pieteikumus,
kuru iesniedzējas savas idejas prezentēs

Meldere, Lita Zūkere, Andris Zvirbulis,
Jānis Brikmanis, Ivars Selga, biedrības „Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina, biedrības „Aicinājums tev” vadītāja
Mārīte Rozentāle, biedrības „Saullēkts”
vadītāja Ginta Goldmane, pašpalīdzības punktu vadītājas Iveta Plūme, Ņina
Kudrjašova un Antoņina Bondare, kā arī
aktīvākie dalībnieki: Irisa Zommere, Tatjana Ļevina, Ārija Dronka, Māra Rudzīte, Vija Jelniece, Aija Ļipko, Lolita Jenča,
Inta Griķe, Daina Roķe, Andris Bērziņš,
Ņina Semjonova, Dzintra Škraba, Māra
Baltkaula, Zinaida Kuzmina, Jānis Liljē,
Rasma Klievena, Leontīne Bērziņa, Marika Siča, Antonija Sabule, Agris Langenfelds, Valentīna Svirple, Santa Goldmane, Ingūna Kristiņa-Joņina, Alberts
Vasarājs un Kristīne Sieka.
19.maijā, kad tiks noteiktas konkursa
uzvarētājas, kuras iegūs pašvaldības
līdzfinansējumu līdz 2000 eiro apmērā
savas idejas īstenošanai. Konkursa kopējais pašvaldības finansējuma fonds ir
8000 eiro. Konkurss norisinās otro gadu,
un tā mērķis ir motivēt sievietes saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt
komercdarbību, kā arī sekmēt jaunu produktu, pakalpojumu un darbavietu radīšanu novadā.

Pārcelta pieturvieta Zinātnes ielā

Zinātnes ielas rekonstrukcijas laikā
13.maršruta (Autoosta–Institūts–Kaķīškalns) un 9.maršruta (Autoosta–Institūts) pieturvieta tiek pārcelta uz maršrutu galapunktu Institūta ielā 1.
Jau ziņots, ka martā tika uzsākta Zinātnes ielas rekonstrukcija 1,7 kilo-

Sigulda atklās mobilo lietotni

Lai Siguldas novada pašvaldības komunikācija un sadarbība ar iedzīvotājiem, novada viesiem un uzņēmējiem
kļūtu mūsdienīgāka un ērtāka, pašvaldība plāno ieviest mobilo lietotni,
ar kuras palīdzību viedtālrunī būtu
iespējams saņemt Siguldas novada
aktuālāko informāciju.

Būtiska lietotnes funkcija būs atgriezeniskās saites veidošana ar lietotāju,
tāpēc iedzīvotāji varēs ne tikai izteikt
savu viedokli par pašvaldībā aktuāliem
jautājumiem, bet arī, piemēram, ziņot no
notikuma vietas, pievienojot savai ziņai
fotoattēlu ar atrašanās vietas koordinātām. Mobilā lietotne plānota kā efektīva komunikācijas platforma Siguldas
novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu
īpašniekiem un programmas sadarbības
partneriem – uzņēmējiem. Ar lietotnes
palīdzību būs iespējams operatīvāk un
precīzāk novadniekiem ziņot par dažādiem piedāvājumiem un akcijām, ko piedāvā ID karšu programma.
Kopš 2011.gada pašvaldībā veiksmīgi
darbojas Siguldas novada iedzīvotāju ID
karšu programma, kuras sistēma piln-

veidota un paplašināta 2016.gada maijā,
personalizējot ID kartes atbilstoši katram iedzīvotājam un dodot iespēju tās
lietot gan sabiedriskajā transportā, gan
bibliotēkās, gan tuvā nākotnē plānojot
to izmantošanu visās novada izglītības
iestādēs. Kopš jauno karšu izdošanas nepilna gada laikā tās apmainījuši vairāk
nekā 8000 novadā deklarēto iedzīvotāju.
Apzinoties ID karšu programmas potenciālu, Siguldas novada pašvaldība vēlas
pilnveidot sadarbību ar iedzīvotājiem,
sniedzot iespēju komunicēt caur ikdienā visbiežāk lietoto iekārtu – viedtālruni. Jaunais komunikācijas instruments,
kas būs integrēts ar iedzīvotāju ID karšu
programmu, plānots kā novadniekiem un
viesiem ikdienā izmantojama lietotne.
Mobilo lietotni iepirkuma procedūras rezultātā izstrādā SIA „Latvijas Mobilais
telefons”.
2017.gada rudenī plānots ieviest mobilās lietotnes otro posmu, integrējot tajā
novada viesiem nepieciešamo tūrisma
informāciju – apskates vietas, aktīvās
atpūtas iespējas, ēdināšanas vietas un
naktsmītnes, kā arī tūrisma maršrutus
gan pārgājieniem, gan velobraukšanai.

Lielajā talkā novadnieki sakopj publiskās
teritorijas un stāda kokus
22.aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā
talka, un arī Siguldas novadā notika
vairākas teritoriju sakopšanas vai labiekārtošanas talkas, kā arī tika iestādīti vairāk nekā 100 koki. Siguldas novada Lielās talkas organizatori informē,
ka Siguldas novadā talcinieki savākuši
aptuveni 500 maisu atkritumu.
Lielās talkas ietvaros vairākās novada sakopšanas un labiekārtošanas talkās piedalījās novada izglītības iestāžu audzēkņi, savukārt Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā
štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes pārstāvji sakopa Pirmajā pasaules karā
kritušo karavīru kapus Jūdažos. Lielās
talkas laikā tika sakopta arī teritorija pie
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”, Livonijas
ordeņa Siguldas pils teritorija, Jušu taka
un Paparžu grava. Savukārt pašvaldības
metrus garā posmā – no Vidzemes šosejas līdz autoceļam P8 „Inciems–Sigulda–Ķegums”. Ielas rekonstrukciju,
kas izmaksās gandrīz miljonu eiro,
plānots pabeigt līdz šā gada rudenim.
Rekonstrukcijas laikā noteikti satiksmes ierobežojumi – līdz augustam Zinātnes ielā būs vienvirziena satiksme
virzienā no autoceļa P8 uz Vidzemes
šoseju.

Traktortehnikas un tās
piekabju tehniskās apskates

Traktortehnikai un tās piekabēm ik gadu
jāveic tehniskā apskate, kuru Siguldas
novadā būs iespējams veikt 10.maijā
plkst.11.00 un 12.jūlijā plkst.11.00 Birztaļu ielā 4, Allažos. Līdzi jābūt derīgai
„OCTA” polisei, samaksa tiek veikta pie
inspektora.

darbinieki pie Siguldas Jaunās pils vārtiem
pārstādīja ābeles, kas auga pils kompleksā,
kur šobrīd uzsākta rekonstrukcija.
Vērienīga talka norisinājās arī Turaidas
muzejrezervātā, kur Dabas aizsardzības
pārvaldes, Siguldas novada pašvaldības
un Turaidas muzejrezervāta darbinieki
attīrīja stāvo Turaidas pilskalna nogāzi,
kā arī Gaujas senielejā pie Gūtmaņalas,
kur kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbiniekiem
tika iestādīti vairāk nekā 100 ozoli.
Tāpat Lielās talkas laikā sakopts Jūdažu pagasta centrs un pludmale, teritorija ap Allažu pagasta Tautas namu,
Mores pagasta centrs, Vējupītes grava
un teritorija gar „Kreiļu” ceļu. Liels talkotāju pulks pulcējās sociālā atbalsta
centrā „Cerību māja” un Mores pagasta
„Kalna Vaizuļos”, kā arī citviet.

Pakalpojumu centrā var
reģistrēt mājdzīvniekus vienotajā
datu bāzē

No 1.janvāra suņiem, kas vecāki par
sešiem mēnešiem, ir obligāti jābūt ar
implantētu mikroshēmu jeb mikročipu
un reģistrētiem Lauksaimniecības datu
centra datubāzē. Mikročipošanu veic veterinārārsts, savukārt reģistrēt dzīvnieku Lauksaimniecības datu centra datu
bāzē kopš aprīļa ir iespējams arī pašvaldības Pakalpojumu centrā. Lai reģistrētu dzīvnieku datu bāzē, dzīvnieka īpašniekam jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, mājdzīvnieka pase, kurā
veikta veterinārārsta atzīme par dzīvniekam implantēto mikroshēmu, kā arī
jāaizpilda dzīvnieka reģistrācijas veidlapa. Maksa par mājdzīvnieka reģistrāciju
vienotajā valsts reģistrā ir 3,50 eiro.

Pasākumi
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Izstādes

Kultūra
02.05.
02.05.
03.05.
04.05.

04.05.
04.05.
06.05.
06.05.
06.05.
07.05.
08.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.

14.05.
17.05.
20.05.
20.05.
21.05.
26.05.–
28.05.
27.05.
29.05.
30.05.

plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pensionāru kopas ikgadējais pavasara pasākums „Maināmies ar dēstiem un sēkliņām”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Rokdarbu izstādes „Atver savu pūra lādi” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Siguldas jauniešu kamerorķestra un Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stīgu
orķestra draudzības koncerts „Tikšanās mūzikā”.
Ieeja – bez maksas
no plkst.10.00 līdz 16.00 Turaidas muzejrezervātā
Baltā galdauta svētki. Akcija „Nāc piknikā Turaidā”. Muzejrezervāts aicina
baudīt skaistas ainavas īpaši iekārtotās skatu vietās un iepazīt piecas
personības, kas atstājušas pēdas Turaidas vēsturē.
Ieejas maksa – no 0,70 līdz 5 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas Sporta centrā Ata Kronvalda ielā 7A
Baltā galdauta svētki. Siguldas Sporta centra atklāšanas pasākums.
Dalība – bez maksas
plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā
Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju ansambļa „Sigulda” svētku koncerts.
Ieejas maksa – no 0,70 līdz 2,85 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – bez maksas
plkst.14.00 Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Andas Munkevicas izstādes „Stikla skulptūras” atklāšana.
Ieeja – par ziedojumiem
plkst.16.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Teātra nodaļas audzēkņu pirmizrāde M.Jakubovska „Tikai tu…”. Režisore Ārija
Liepiņa-Stūrniece.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju orķestra 50 gadu jubilejas koncerts
„Re, kur muzikanti spēlē!”.
Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju ansambļa „Sigulda” koncerts „Zied ievas
Siguldā!”.
Dalība – bez maksas
plkst.19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Koncerts „Gliemeža ceļojums”. Piedalās Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
deju studija „Sidrabiņš” un baleta studija, Elīnas Gruzniņas vokālā studija
„Siguldiņa”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Turaidas muzejrezervātā
Maijas diena. Svētku brīdis Turaidas Rozes piemiņas vietā un Kārļa Kazāka
koncerts „Mīlestībā” Turaidas baznīcā.
Ieejas maksa – no 0,70 līdz 2,85 eiro; Maijām, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Kārļa Baumaņa (1916–2011) darbu izstādes atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Allažu pagasta Tautas namā
Koncerts „Nākam ar sveicieniem, māt!”. Piedalās Allažu pamatskolas
mākslinieciskie kolektīvi.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkā
Ģimenes diena bibliotēkā.
Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 no Svētku laukuma
Māmiņdienas gājiens no Svētku laukuma līdz dzelzceļa stacijas laukumam.
Gājiena noslēgumā – Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu, orķestra
„Sudrabskaņa”, Arta Gāgas un Elīnas Gruzniņas vokālās studijas „Siguldiņa”
radošas aktivitātes un muzikāli pārsteigumi.
Dalība – bez maksas
plkst.16.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Teātra studijas audzēkņu pirmizrāde „Īkstīte”. Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieeja – bez maksas
plkst.10.00 Siguldas novada bibliotēkā
Lekciju cikla „Sarunas par būtisko” pirmā tikšanās „Sarunas par tikumību”. Lekciju
vada lektore Mg.sc.comp. Inguna Sāre, grāmatas „Mūzikas noslēpumi” autore.
Ieeja – bez maksas
no plkst.19.00 līdz 24.00 Mores kauju muzejā
„Muzeju nakts Mores kauju muzejā 2017”.
Ieeja – bez maksas
no plkst.19.00 līdz 01.00 Turaidas muzejrezervātā
„Muzeju nakts 2017” pasākums „Laika rats”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3
Siguldas Tautas teātra pirmizrāde „Burvīgie blēži”. Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieejas maksa – 2,50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro
Siguldas novada svētki „Siguldai 810. Mūsu uzvaras”.
plkst.16.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Teātra studijas audzēkņu izrāde „Īkstīte”. Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XXIII Starptautiskā jauno mūziķu konkursa „Sigulda 2017” atklāšana un „Trio
Art-i-Shock” koncerts.
Ieeja – bez maksas
no plkst.8.30 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XXIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda 2017”.
Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 23.maijā

līdz
30.12.
02.05.–
20.05.
02.05.–
20.05.
02.05.–
20.05.
02.05.–
20.05.
02.05.–
20.05.
02.05.–
31.05.
02.05.–
31.05.
04.05.–
04.06.
08.05.–
31.05.
08.05.–
31.05.
08.05. –
31.05.
08.05.–
31.05.
10.05.–
31.05.
11.05.–
27.05.
15.05.–
31.05.
15.05.–
30.09.
22.05.–
31.05.
24.05.–
18.06.

Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti. Pilsonis”.
Ieeja maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „14.maijs – Māmiņas diena”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Bērnu zīmējumu izstāde „Ko bērni domā par tikumību?”
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Rokdarbu izstāde „Atver savu pūra lādi”. Adījumi, tamborējumi un citi
jūdažnieku darinājumi
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīta
tematiskā izstāde „4.maijs – robežšķirtne Latvijas vēsturiskajos procesos”
Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldietes Ligitas Rozes dimanta izšuvumu mozaīku izstāde „Dimantu toņu
relaksācija”
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Lai neaizmirstam...”.
Rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā izstāde „Uzticība Latvijas zemei”.
Rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Andas Munkevicas izstāde „Stikla skulptūras”.
Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Starptautiskajai ģimenes dienai veltīta tematiskā literatūras izstāde „Klausot
mīlestības varenajam spēkam”
Allažu pagasta bibliotēkā
Vijas Vāveres fotoizstāde
Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo darbu izstāde „Pavasaris klāt”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstādes „Siguldas un Čiatūras (Gruzija) sadraudzības
līgumam – 60 gadi” un „Siguldas un Birštonas (Lietuva) sadraudzībai – 50 gadi”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Siguldas 810 gadu jubilejai veltīta izstāde „Sigulda – šodien”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Skulptora, gleznotāja, grafiķa, mākslas vēsturnieka, pedagoga Kārļa Baumaņa
(1916–2011) darbu izstāde.
Ieeja – bez maksas
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literāri tematiskā izstāde „Labā diena”. Rakstniecei Ilzei Indrānei – 90
Mores kauju muzejā
Tautas daiļamata meistares Inetas Krastiņas personālizstāde.
Ieejas maksa muzejā – līdz 3 eiro
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Siguldas novada Jaunrades centra audzēkņu darbu izstāde
Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada mākslinieku darbu izstāde

Sports

04.05.
09.05.
11.05.
16.05.
18.05.
19.05.–
21.05.
25.05.
21.05.
26.05.
27.05.

plkst.14.00 Krimuldas serpentīna ceļa pakājē
Skrējienu seriāla „Siguldas Up Cup” pirmais posms – serpentīna ceļa skrējiens
plkst.12.00 Siguldas pilsētas stadionā
Vieglatlētikas sacensības „Siguldas pavasaris”
plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skrituļošanas seriāla „S! – SKATE” otrais posms
plkst.12.00 Depo sporta laukumā
Siguldas novada skolu sacensības ugunsdzēsības sportā
plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2017” otrais posms
plkst.10.00 Siguldas Sporta centrā Ata Kronvalda ielā 7A
23.YONEX Siguldas atklātais starptautiskais turnīrs badmintonā jauniešiem
plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Riteņbraukšanas seriāla „S! – VELO” pirmais posms
plkst.10.00 Siguldas Spieķu parkā
SEB MTB velomaratons: plkst.10.00 bērnu starts, plkst.12.00 sporta klases
starts, plkst.13.00 tautas klases starts
plkst.10.00 Siguldas pilsētas stadionā
Siguldas novada un uzaicināto skolu 1.klašu pasākums „Sportiņš – mans
draugs”
plkst.10.00 Siguldas Sporta centrā
Siguldas atklātais turnīrs badmintonā iesācējiem

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā martā

Reģistrēti 28 jaundzimušie – 13 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi: Paula Patrīcija, Agate, Patrīcija, Elza Valda, Madara, Marta, Elza, Elizabete, Amēlija, Letīcija, Aurēlija, Eila, Katrīna, Bruno, Andris, divi Emīli, Džejs Tomass,
Uldis, Ēriks, Rihards, Egons, Sandis, Edgars, Jurģis, Artūrs, Teodors, Kārlis.
Reģistrētas deviņas laulības.

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: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

