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Notiek grantēto
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un ceļu sakārtošana
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Siguldas novadā

Sākusies
aktīvā vasaras
sporta sezona

Siguldā svinēs Aprīļa beigās sāksies Siguldas Valsts ģimnāzijas
Baltā galdauta jaunā korpusa būvlaukuma iekārtošana
svētkus
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā – 4.maijā – Latvijā
svinēs Baltā galdauta svētkus, kad
Siguldas novada iedzīvotāji tiek aicināti
tikties Maija parkā, lai pie parka teritorijā izvietotiem balti klātiem galdiem
kopā baudītu līdzi paņemtās uzkodas,
spēlētu tradicionālās latviešu spēles,
sacenstos zināšanās par Siguldu un
svētku vakaru pavadītu īstā zaļumballē,
kurā spēlēs Siguldas novada pūtēju orķestri un bigbends „Sigulda”.

Pasākums
sāksies
plkst.17.00.
No
plkst.17.30 maziem un lieliem pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja spēlēt dažādas
spēles, piedalīties siguldiešu cepto „Brīvības svētku kūku” degustācijās un izaicināt sevi aizraujošā viktorīnā „Es mīlu
tevi, Sigulda!”. Par pasākuma muzikālo
pavadījumu rūpēsies siguldieši – Siguldas
pagasta pūtēju orķestris, pūtēju ansamblis
„Sigulda”, Absolventu orķestris un pūtēju
orķestris „Sudrabskaņa”, kura defilē programma būs vērojama uz satiksmei slēgtās
Pils ielas. 4.maijā no plkst.15.00 līdz 22.00
tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Pils
ielas posmā no Ausekļa ielas līdz Šveices
ielai. Pasākuma apmeklētājiem būs arī iespēja piedalīties unikālā projektā – ziedot,
lai Latvijas simtgadē bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” 6.stāva platformā tiktu uzstādīts monumentāls Latvijas valsts
karogs. Plānots, ka karoga masts būs vismaz 15 metru augsts, tādējādi pār Siguldu
plīvos viens no augstākajiem sarkanbaltsarkanajiem karogiem Latvijā. Tas būs ne
tikai kopīgi sarūpēts dāvinājums Latvijai
valsts simtgadē, bet arī mantojums, ko nodot nākamajām paaudzēm.
No plkst.19.00 līdz apmēram plkst.20.00
Maija parkā notiks īsta zaļumballe, kurā
tautā iemīļotas melodijas spēlēs bigbends
„Sigulda”, bet pēc tam vakaru varēs turpināt latviešu komponistu populāro melodiju
pavadījumā.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadiena ar Baltā galdauta svētku
tradīciju Siguldā šogad tiks svinēta jau otro
gadu – pērn vairāki simti siguldiešu tikās
Baltā galdauta svētkos, atklājot Siguldas
Sporta centru.

Uzsākot Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa būvniecības un pašreizējās skolas ēkas pārbūves pirmo posmu, jau aprīļa beigās notiks teritorijas Ata Kronvalda
ielā 7 sagatavošana un būvlaukuma ierīkošana. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti
jau drīzumā un pirmās kārtas būvdarbi turpināsies līdz nākamā gada vasarai, arī
mācību gada laikā, tāpēc īpaša uzmanība tiks pievērsta skolēnu un skolas personāla drošībai, kā arī būvniecības darbu organizēšanai, lai netiktu traucēts mācību
process, piemēram, eksāmenu laikā tiks ierobežoti būvdarbi, kas rada troksni.
Lai nodrošinātu būvniecību, tiks slēgta pašreizējā ieeja Siguldas pilsētas vidusskolā,
kā arī stāvlaukums pie tās. Ieeja mācību
iestādē tiks organizēta no Siguldas Sporta
centra puses. Skolas personāls un bērnu
vecāki automašīnas varēs novietot Sporta
centra stāvlaukumā. Lai būvdarbi notiktu
raiti, uz laiku daļēji tiks slēgta satiksme ap
būvlaukuma teritoriju – Jēkaba Dubura ielas

posmā no Ata Kronvalda ielas līdz pilsētas
stadionam, tāpēc tiks mainīta arī skolēnu
maršruta autobusa apstāšanās vieta – pieturvieta Jēkaba Dubura ielā būvniecības
laikā tiks slēgta, un skolēniem būs jāizmanto pieturvieta Krišjāņa Barona ielā, iepretim Siguldas Valsts ģimnāzijai.
Jau ziņots, ka 26.martā noslēgts līgums par
Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā mācību kor-

pusa būvniecību un skolas ēkas Ata Kronvalda ielā 7 pārbūvi. Darbus atklāta konkursa
rezultātā uzticēts veikt SIA „Monum”.
Lai netraucētu mācību procesu un nodrošinātu drošu vidi skolēniem, būvniecība tiks
veikta divos etapos. Plānots, ka skolas pārbūves un jaunās skolas piebūves darbi tiks
noslēgti līdz 2020.gada beigām.
Patlaban notiek diskusijas par optimālāko mācību procesa organizēšanu un
laiku, kad notiks skolu maiņa – Siguldas
Valsts ģimnāzija pārcelsies uz ēku Ata
Kronvalda ielā 7, bet Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas telpas, darbu
turpinās Krišjāņa Barona ielā 10, kur jau
šobrīd atrodas Siguldas pilsētas vidusskolas 1.–4.klašu korpuss.

Sajūti vasaras garšu Siguldas svētkos!
Ar saukli „Vasara gaisā!” no 25. līdz 27.maijam norisināsies Siguldas svētki, kuros ievziedu laikā atklāsim vasaru, sasmaržosim
gardo un skaisto svētku buķeti, satiksimies
ar uzņēmējiem un pavadīsim īpašos brīžus
kopā – dejojot, dziedot un sajūtot novadnieka plecu aizraujošās aktivitātēs.
Īpašs pārsteigums svētkos būs iespēja vērot
Gaisa balonu festivālu, apmeklēt vasaras
garšas dārzu un koncertus, kā arī dažā-

das aktivitātes Siguldas Svētku laukumā.
26.maijā no plkst.19.00 kopības sajūtu stiprināsim, dodoties tradicionālajā svētku gājienā,
bet vakara koncertu un balli būs iespēja pavadīt „Dzelzs Vilka vasarnīcā” Siguldas Svētku
laukumā. Savukārt 27.maijā izglītības iestāžu
audzēkņi novadniekus un viesus aicinās uz
Dziesmu un deju dienas koncertu Siguldas
pilsdrupu estrādē.
Siguldas svētku gājiena tēma būs „Ceļojums uz
vasaru”, un tas virzīsies no dzelzceļa stacijas

laukuma uz Svētku laukumu. Dalību svētku
gājienā aicinām pieteikt līdz 21.maijam, rakstot uz e-pasta adresi dace.plesa@sigulda.lv,
pieteikumā norādot uzņēmuma, iestādes vai
biedrības nosaukumu, kontaktpersonu, provizorisko gājiena dalībnieku skaitu un, ja plānots izmantot, informāciju par tehniskajiem
līdzekļiem, piemēram, automašīnām.
Plašāka Siguldas svētku programma būs pieejama nākamajā „Siguldas Novada Ziņu” izdevumā un tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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Siguldas novada pašvaldības
domes sēdē
12.aprīlī
• Nolemts noslēgt zemes nomas līgumu
ar SIA „Loras nami” par zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā, Siguldā,
iznomāšanu publiska stāvlaukuma
ierīkošanai.
• Nolemts nodot publiskajai apspriešanai
detālplānojuma projektu nekustamajam
īpašumam „Jaunveldzes” Allažu pagastā,
kā arī lokālplānojuma projektu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā.
• Nolemts piedalīties ar līdzfinansējumu
projekta „Siguldas pludmales pie Gaujas
infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības nodrošināšanai” un „Jūdažu
ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”
realizēšanā.
• Apstiprināti pašvaldībai piederošās kustamās mantas „Ford Transit” izsoles
rezultāti un nolemts noslēgt pirkuma
līgumu ar privātpersonu; nolemts nodot
atklātai izsolei pašvaldībai piederošās
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 1211 kapitāla
daļas.
• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
Siguldas novadā” un saistošie noteikumi
„Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Siguldas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, iekšējie noteikumi „Par pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
kiosku iznomāšanu”, „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā”, „Par
Siguldas novada pašvaldības informācijas sistēmu drošības politiku” un „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
A programmu saskaņošanas kārtība”.
• Izdarīti grozījumi iekšējos noteikumos
„Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanas kārtība”,
nolikuma „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā” 2.pielikumā, lēmumā „Par
kredīta ņemšanu”, „Par nedzīvojamo
telpu nomu” un nolikumā „Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas
nolikums”, kā arī apstiprināts ekspertu
grupas sastāvs.
• Nolemts piešķirt līdzfinansējumu ūdenssaimniecības objekta būvniecībai trīs privātīpašumos.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē
projekta „Ēdnīcas pārbūve par Amatu
māju, katlumājas pārbūve par sociālās
aprūpes centru un katlumājas novietošana” realizācijai Morē.
• Noteikts līdzmaksājums Siguldas Sporta skolas izglītojamo vecākiem par viena
Basketbola nodaļas audzēkņa ēdināšanu un naktsmītnēm basketbola turnīrā
„Tartu Basket Cup 2018”.
Izmaiņas Siguldas novada
pašvaldības darba laikā:
30.aprīlī un 1.maijā – brīvs;
2.maijā no plkst.8.00 līdz 13.00
un no plkst.14.00 līdz 17.00;
3.maijā no plkst.8.00 līdz 13.00
un no plkst.14.00 līdz 16.00;
4.maijā – brīvs.
Sveicam Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas gadadienā!

aktualitātes

Notiek grantēto un asfaltēto ielu
un ceļu sakārtošana
Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, visā Siguldas novada teritorijā
notiek grantēto brauktuvju planēšana,
kā arī turpinās ielu un ceļu asfaltbetona
bedrīšu remontdarbi. Ceļu uzturētājs
SIA „DGR serviss”, kas konkursa kārtībā veic ielu un ceļu uzturēšanu Siguldas
novadā, veic brauktuvju monitorēšanu
un izvērtē ceļa virskārtas planēšanas
nepieciešamību.
Tā kā ceļu uzturēšana kā grantētajos, tā
arī asfaltētajos ceļos un ielās notiek nepārtraukti, ceļu uzturētājs izvērtē nepieciešamību veikt ceļu planēšanu vai asfaltbedrīšu remontdarbus. Aprīlī pēc ziemas
sezonas noslēguma lielākajai daļai Siguldas novada grantēto ielu un ceļu veikta
pirmā planēšana. Turpmāk greiderēšana
tiks veikta pēc nepieciešamības atbilstoši
laikapstākļiem.

Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība
2018.gadā novada ielu un ceļu uzturēšanā,
kā arī pārbūvē investēs aptuveni piecus
miljonus eiro.
Šogad plānota valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules ielas līdz Ventas
ielai, kā arī gājēju ietves izbūve gar autoceļu A2 no Ventas ielas līdz Saltavota ielai
Siguldā. Tāpat norisināsies cietā seguma
izbūve Meldru un Doņu ielā, kā arī Miera
ielas pārbūve. Ielu segums tiks atjaunots
Pulkveža Brieža ielā no valsts autoceļa
A2 līdz aplim krustojuma zonā ar Strēlnieku ielu, kā arī Lāčplēša ielā no Čakstes ielas līdz Cēsu ielai Siguldā un Birztalu ielā
Allažos.
Savukārt dubultās virsmas apstrāde plānota C24 autoceļam posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums
(P8) līdz Pelītēm (Kreiļu ceļš) Siguldas pagastā. Grantēto ceļu sakārtošana, tostarp

Bērnu rotaļu laukumi
Siguldā sagatavoti vasarai
Siguldas novada pašvaldība apsekojusi
pašvaldības bērnu rotaļu laukumus Jaunatnes un Institūta ielā, Raiņa parkā un
Jēkaba laukumā, demontējot salauztos
un bojātos iekārtu elementus. Pašvaldības speciālisti norāda, ka rotaļu laukumi
ir droši, iekārtas ir sertificētas un atbilst
drošības noteikumiem.
Siguldas rotaļu laukumu atjaunošanā un
jaunu elementu uzstādīšanā kopumā ieguldīti vairāk nekā 47 tūkstoši eiro.
Šajā pavasarī Raiņa parkā atjaunoti āra
trenažieri, uzstādīti vairāki jauni rotaļu
elementi, kā arī veikta rotaļu elementu
krāsošana un detaļu atjaunošana, uzstādīti bērnu vecuma grupai atbilstoši elementi. Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem,
šogad plānots papildināt rotaļu laukuma
iekārtas ar dubultajām tandēmšūpolēm,
kurās vecāki varēs šūpoties kopā ar bērniem. Zem jaunajām šūpolēm tiks ieklāts
gumijas segums, bet mazāko bērnu laukuma zonā, uzklausot vecāku ierosinājumus,
tiks saglabāts smilšu segums, un vietās,
kur nepieciešams, tas tiks atjaunots visos
pašvaldības bērnu rotaļu laukumos.

Jēkaba ielas rotaļu laukumā atjaunots rotaļu elementu krāsojums, uzlabota šūpoļu drošība, kā arī uzstādīts jauns rotaļu elements.
Savukārt bērnu laukumā Jaunatnes ielā
atjaunotas šūpoles, balansieris un smilšu
kaste. Bērnu laukumam Institūta ielā atjaunots rotaļu elementu krāsojums. Šogad
šajā bērnu rotaļu laukumā tiks uzstādīti āra
trenažieri arī pieaugušajiem. Lai sekotu līdzi
kopējam rotaļu laukumu aprīkojumam un tā
drošībai, bērnu laukumu apsekošana notiek
regulāri – nākamā ekspertīze bērnu rotaļu
laukumu aprīkojuma izvērtēšanai plānota
šā gada oktobrī, lai nepieciešamos uzlabojumus varētu paredzēt nākamā gada budžetā.
Siguldas novada pašvaldības speciālisti aicina pret bērnu rotaļu elementiem izturēties
ar rūpību – katru gadu rotaļu laukumiņos
tiek veikti postījumi, kas pašvaldībai izmaksā vairākus tūkstošus eiro, liedzot veikt lielākas investīcijas rotaļu laukumu pilnveidošanā. Ja redzat, ka iekārtas tiek bojātas vai
neatbilstoši lietotas, pašvaldības speciālisti
lūdz vecākus nebūt vienaldzīgiem un aizrādīt līdzcilvēkiem vai nepieciešamības gadījumā informēt Siguldas novada Pašvaldības policiju, zvanot uz tālruņa numuru 26160288.

No 11.maija mainīsies Allažu pasta nodaļas darba laiks
VAS „Latvijas Pasts” informē, ka no
11.maija Allažu pagastā plānotas izmaiņas pasta pakalpojumu sniegšanas
modelī. Turpmāk Allažu pasta nodaļa
Zaļkalna ielā 3 strādās katru darbdienu
no plkst.13.00 līdz 14.00.
Pasta pakalpojumus Allažu iedzīvotāji varēs saņemt arī savā dzīvesvietā pie pastnieka, iepriekš piesakot nepieciešamo pakalpojumu, zvanot uz tālruņa numuru 23281794.
Tāpat kā līdz šim iedzīvotājiem būs pieeja-

mi visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina „Latvijas Pasts”:
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana
un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu
pasta paku saņemšana un nosūtīšana,
pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu
sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšana, plānota vairākiem ceļiem
Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi, Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnieki–Pullēni, Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Darbnīca–Stīpnieki–Bulduri, Kalni–Pādes, kā arī
Šķiliņi–Ozolkalns.
Tāpat turpināsies vairāku ielu pārbūves
projektēšana, piemēram, Lauku, Helmaņa
un Jūdažu ielas pārbūvei, kā arī Ābeļdārza
ielas savienojuma ar Avotu, Pīlādžu, Ābeļu
un Dailes ielu Siguldas pagastā pārbūvei.
Tiks veikta arī Kalmju, Mālkalnu,
Vizbuļu, Doņu, Atbrīvotāju un Oskara
Kalpaka ielas projektēšana. Domājot par
satiksmes drošību, šogad noslēgsies arī
Oskara Kalpaka, Pils, Jāņa Čakstes un
Raiņa ielas krustojuma pārbūves projektēšana, kā arī Noliktavu ielas, gājēju ietves
Bebrenes ielā un Ausekļa ielas gājēju pārejas projektēšana.

Iegādāts jauns autobuss
Aprīlī Siguldas novada pašvaldība par
221 938,20 eiro iegādājusies jaunu pasažieru autobusu, kas turpmāk galvenokārt tiks
izmantots skolēnu pārvadājumiem uz sporta
nodarbībām, olimpiādēm un citiem pasākumiem, kā arī amatiermākslas kolektīvu, sportistu un citu novadnieku vajadzībām. Ar 49
sēdvietām aprīkotais „Setra” autobuss ir jaunākais pašvaldības autobusu parkā, kurā ir
vēl trīs mazāki autobusi un viens līdzīgas ietilpības transportlīdzeklis. Autobusam ir augsta
līmeņa drošības aprīkojums, tajā var pārvadāt
arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Līdz ar
jaunā autobusa iegādi pašvaldībai turpmāk
nevajadzēs izmantot citu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, lai nodrošinātu ikdienas
pārvadājumus. Autobusa iegādei Siguldas
novada pašvaldība izmantojusi aizņēmumu
Valsts kasē un pašvaldības finansējumu.

Piektdien,
27.aprīlī,
plkst.10.00
Siguldas pagasta Kultūras namā
Zinātnes ielā 7 būs iespēja uzzināt
par elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām iespējām un
saņemt Valsts ieņēmumu dienesta
darbinieku informāciju par gada
ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

Iesaki ielas nosaukumu
ceļa posmam no Gāles ielas
līdz Saltavota ielai!
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties novada adrešu
sakārtošanā un iesūtīt ierosinājumus
par iespējamo ielas nosaukumu ceļa
posmam, kas savieno Gāles un Saltavota ielu Siguldā.
Ieteikumus ielas nosaukumam aicinām
iesūtīt līdz 30.aprīlim, rakstot uz e-pasta
adresi revita.jakupane@sigulda.lv.
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attīstība

Siguldā notiks 15.Latvijas Stādu parāde;
plānoti satiksmes ierobežojumi
Latvijas Neatkarības svētkos, 4. un
5.maijā, Siguldas Svētku laukumā notiks 15.Latvijas Stādu parāde. Latvijā
audzētu stādu izstāde un gadatirgus apmeklētājiem būs atvērts no plkst.9.00
līdz 18.00. Pērn dārzkopju populārāko
pasākumu Latvijā divu dienu laikā apmeklēja aptuveni 70 tūkstoši cilvēku.

Kā ierasts, pasākums Siguldā pulcē stādu
audzētājus no visiem Latvijas reģioniem,
piedāvājot plašāko stādu klāstu – vasaras
puķes, augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās
puķes un citus stādus. Līdzās Latvijā audzētiem stādiem apmeklētāji varēs aplūkot
un iegādāties gan amatniecības, gan dārza
preces un tehniku, kā arī nogaršot Latvijā
ražotus gardumus. Tāpat pasākuma laikā
norisināsies vairākas aizraujošas un izglītojošas aktivitātes maziem un lieliem Stādu parādes apmeklētājiem.

Pasākuma laikā, sveicot Latviju simt
gadu jubilejā, būs apskatāmas divas izstādes – „100 Latvijas populārākie augi” un
„100 dārznieki 100 gados”, kas tapusi sadarbībā ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņiem un mācībspēku.
Siguldas novada Pašvaldības policija
informē, ka pasākuma laikā no 3.maija plkst.22.00 līdz 5.maija plkst.19.00
plānoti satiksmes ierobežojumi.
Piebraukšana pie Svētku laukuma pa Leona
Paegles un Cēsu ielu ar transportlīdzekļiem tiks aizliegta, sākot no Lāčplēša ielas.
Iebraukšana slēgtajā teritorijā no Jāņa
Poruka ielas notiks, uzrādot caurlaidi.
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Stādu parādes laikā papildus tiks
atļauta Raiņa ielas posmā no Ausekļa
ielas līdz Oskara Kalpaka ielai ceļa labajā pusē, kā arī Raiņa ielas posmā no Pils
ielas līdz Cēsu ielai vienā ceļa pusē. Lai
nodrošinātu optimālu satiksmes plūsmu,

transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta šādos ielu posmos:
• Ausekļa ielas posmā no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Raiņa ielai abās ceļa
pusēs;
• Parka ielas visā garumā vienā ceļa pusē;
• Oskara Kalpaka ielas vienā ceļa pusē;
• Pils ielas posmā no Leona Paegles ielas
līdz Krišjāņa Barona ielai kreisajā ceļa
pusē;
• Cēsu ielas posmā no Raiņa ielas līdz
Pils ielas aplim vienā ceļa pusē;
• uz Jāņa Poruka ielas, sākot no Lāčplēša ielas, bet uz Lāčplēša ielas no Jāņa
Poruka ielas līdz Cēsu ielai abās ielas
pusēs;
• Lāčplēša ielas posmā no Jāņa Poruka
ielas līdz Ziedu ielai vienā ceļa pusē;
• uz Jāņa Čakstes ielas vienā ceļa pusē.
Raiņa un Cēsu ielas krustojumā, kā arī
citviet satiksmi nepieciešamības gadījumā regulēs Valsts policijas Ceļu policija.

Iespēja saņemt grantu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanai
Siguldā šopavasar norisinās vairāku
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācija, kas ne tikai padara ēkas energoefektīvākas un sakoptākas, paaugstinot to vērtību, bet arī samazina
izdevumu risku par neparedzētiem
remontdarbiem.
Attīstības finanšu institūcijas „Altum”
programmas laikā šobrīd pieejami aptuveni 160 miljoni eiro, kas kā atbalsts
granta veidā paredzēts vairāk nekā
1000 ēku siltināšanai visā Latvijā.
Izmaiņas daudzdzīvokļu māju energo-

Siguldas objekti
novērtēti skatē
„Gada labākā būve
Latvijā 2017”
Marta beigās tika nosauktas labākās 2017.gada būves Latvijā. Laureātu
vidū bija arī Siguldas Sporta centrs un
Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves 1.kārtas projekts, kas
tika īstenots Jāņa Poruka, Leona Paegles
un Peldu ielā.
Siguldas Sporta centrs nominācijā „Publiskā jaunbūve” ieguva 3.vietu. Savukārt
nominācijā „Inženierbūve” žūrija izteikusi
atzinību par pērn īstenoto Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves
projekta 1.kārtu.
Jau ziņots, ka skatē „Gada labākā būve
Latvijā 2017” tika pieteikta 81 būve, taču
fināla kārtā tika vērtētas tikai 45. Žūrijā
bija 44 eksperti no 23 nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes
institūcijām un augstskolām.

efektivitātes programmas noteikumos
paredz, ka ēku energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periods pagarināts līdz 30 gadiem, līdz ar ko granta
apmērs var palielināties pat par 20–30%,
tāpat attiecināmajās izmaksās varēs iekļaut projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un projektu
vadības izmaksas, kas radušās sešus
mēnešus pirms finansējuma pieteikuma
iesniegšanas, līdz ar to samazināsies
projekta
īstenošanai
nepieciešamais
dzīvokļu īpašnieku privātā ieguldījuma
apjoms.

Dzīvojamo ēku fonds Latvijā noveco, tādēļ
ēku renovācija ir būtiska pilsētvides attīstībai un iedzīvotāju mājokļu drošumam.
Vidējais siltumenerģijas ietaupījums vienai mājsaimniecībai gada laikā lēšams
pat 40% apjomā, kas pozitīvi ietekmē ģimenes ikmēneša izdevumus par siltumapgādi, tādēļ Siguldas novada pašvaldība
aicina daudzdzīvokļu namu īpašniekus
un apsaimniekotājus izmantot pieejamo
grantu un siltināt ēkas – par finansējuma
saņemšanu konsultācijas pieejamas attīstības finanšu institūcijā „Altum”, kā arī
tīmekļa vietnē www.altum.lv.

Pašvaldība zemju īpašniekus
aicina iznīcināt latvāni
Siguldas novada pašvaldība aicina
zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden),
veikt latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumus.
Siguldas novada pašvaldības dome apstiprinājusi Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā
2018.–2022.gadam. Pamatojoties uz plānā
iekļauto informāciju, pašvaldība šogad organizēs latvāņu ierobežošanas pasākumus
36 ar latvāni invadētās zemes vienībās, ja
zemes īpašnieki paši neveiks latvāņu ierobežošanu vai nav iesnieguši informāciju
Valsts augu aizsardzības dienestā par to,
ka 2018.gadā tiks veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi. Jāatgādina, ka zemes
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums
ir apmaksāt pašvaldības piestādīto rēķinu

par veiktajiem darbiem, kas saistīti ar latvāņu ierobežošanu.
Siguldas novada pašvaldība aicina zemju
īpašniekus līdz 10.jūnijam uz e-pasta adresi
ineta.eriksone@sigulda.lv sūtīt informāciju, ja tiek plānots veikt latvāņu ierobežošanas pasākums.
Ja zemes īpašniekam piederošā nekustamajā īpašumā netiks veikti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi vai pašvaldībā līdz 10.jūnijam netiks saņemta
informācija par iepriekš minēto pasākumu
veikšanu, zemes īpašnieks tiks saukts pie
administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
51.2 pantu.
Papildu informācija pieejama pie pašvaldības galvenās lauku attīstības speciālistes
Inetas Eriksones, zvanot uz tālruņa numuru 26341991 vai rakstot uz e-pasta adresi
ineta.eriksone@sigulda.lv.

„Latvijas Valsts ceļi”
plāno veikt
Vidzemes šosejas
posma rekonstrukciju
Satiksmes ministrija informē, ka ir
izdevies panākt vienošanos par papildu finansējuma piešķiršanu Vidzemes
šosejas sakārtošanai posmā no Garkalnes līdz „Sēnītei” Inčukalnā, un jau
šogad VAS „Latvijas Valsts ceļi” plāno
izsludināt iepirkuma procedūru šosejas rekonstrukcijai. Kā norāda VAS
„Latvijas Valsts ceļi”, kopējās šā posma rekonstrukcijas izmaksas plānotas
42 miljonu eiro apmērā.
Šosejas rekonstrukcijas laikā plānots pārbūvēt gandrīz 14 kilometru garu ceļa posmu, kuram ir četras braukšanas joslas,
divi ceļa pārvadi, vairāk nekā 60 caurteku,
divlīmeņu satiksmes mezgls ar septiņiem
ceļa pārvadiem, kā arī divi gājēju tuneļi.
Ceļa posma rekonstrukcijas tehniskais
projekts ir jau izstrādāts, un tas nozīmē,
ka līdz ar iepirkuma procedūras veiksmīgu
noslēgumu priekšdarbi ceļa posma pārbūvei varētu tikt uzsākti jau šajā gadā.

Siguldā top
Zaļās Villas kvartāls
Līdz 30.aprīlim Siguldā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3, kur top laikmetīgs un
radošs Zaļās Villas kvartāls, katru
darbdienu no plkst.10.00 līdz 18.00 ir
iespēja aplūkot mākslinieku izstādi
un bijušās mēbeļu veikala telpas, lai
tuvāk iepazītos ar Zaļās Villas kvartālu un sajustu ēkas auru, kura tuvākajā
nākotnē pārtaps par mājvietu radošajiem siguldiešiem.
Kvartālā „Zaļā Villa” ietilpst trīs ēkas: Zaļā
Villa, sakaru ēka un garāžas 2000 kvadrātmetru platībā. Patlaban kvartāls ir
renovācijas un pārbūves stadijā, un to plānots attīstīt pa etapiem. Vasarā plānots
atvērt radītavu „Zaļā Villa”, kurā ietilpst
neliela lekciju un darbnīcu telpa, minigalerija, dizaina lietu veikaliņš un kafejnīca, kā arī trīs rezidenču apartamenti.
Savukārt rudenī ēkā, kur savulaik atradās
mēbeļu veikals, paredzēts izveidot biznesa
centru ar kopstrādes (co-working) telpām
un multifunkcionālu galeriju – ekspozīciju
zāli. Decembrī plānots atvērt Ziemassvētku dāvanu konceptveikalu.

Koki Siguldā ir vērtība?
Koki Siguldā IR vērtība!

Siguldas novada iedzīvotāji 9.maijā plkst.14.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas domes sēžu zālē (2.stāvā)
tiek aicināti uz semināru, kurā būs iespēja uzzināt par tematiskā plānojuma
ietvaros veiktā Siguldas ielu apstādījumu esošās situācijas pārskatu un
Siguldas nākotnes redzējuma izklāstu
koku kopšanai ielu apstādījumos.

spodrības mēnesis
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Spodrības mēnesis un Lielās talkas
aktivitātes Siguldas novadā
Līdz 15.maijam Siguldas novadā norisinās
Spodrības mēneša aktivitātes, kad iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti sakopt savus
īpašumus un piedalīties Lielajā talkā, kas
šogad notiks 28.aprīlī.
Siguldas novada Lielās talkas koordinatore ir
Dita Laure, kura talkas dienā veiks atkritumu maisu izdali un organizēs pilno atkritumu
maisu savākšanu. Neskaidrību gadījumā ar
Ditu Lauri var sazināties, zvanot uz tālruņa
numuru 67800952.
Pašvaldības speciālisti atgādina, ka talkas laikā atkritumu maisu piešķiršana un savākto
atkritumu maisu izvešana notiks tikai no publiski izmantojamām teritorijām.

Sakopšanas talkas Siguldas novadā

Piektdien, 27.aprīlī, Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieki talkos pie glābšanas
stacijas, kur tiks veikta apkārtnes sakopšana un vecā šķūnīša nojaukšana. 27.maijā no
plkst.12.00 sakopšanas talka plānota Mores
pamatskolas teritorijā. Skolēni piedalīsies arī
karavīru kapu sakopšanas darbos.
Sestdien, 28.aprīlī, talkošanas aktivitātes
sākies plkst.9.00. Sakopšanas talkas notiks
pie Laurenču sākumskolas un Jūdažu ciema
centrā.
Siguldas novada pašvaldības darbinieki talkos
Saules parka teritorijā, sagatavojot vietu un
augsni koku stādīšanai – Latvijas simtgades
gadā pašvaldība Saules parkā plāno iestādīt
100 ozolu. Atgādinām, ka pērn Saules parkā
tika izcirsti bīstamie oši, kurus bija skārusi
Chalara fraxinea infekcijas slimība dažādās
attīstības fāzēs un kuri apdraudēja parka apmeklētāju drošību.
Ikviens novadnieks aicināts iesaistīties kādā no
talku aktivitātēm, līdzi ņemot darbarīkus un
cimdus.

1.
2.
3.
4.
5.

Aicina neveidot apstādījumus
ārpus īpašumu teritorijas

Pašvaldības speciālisti aicina privātīpašumu un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iedzīvotājus īpašu uzmanību pievērst ielas malā
izvietotajiem stādījumiem, puķu kastēm,
akmeņiem, stabiņiem un citiem priekšmetiem, kas apgrūtina ielu ikdienas kopšanu
un transporta pārvietošanos. Namīpašnieki
tiek aicināti pārstādīt kokus vai krūmus savā
teritorijā vai likvidēt tos. Tāpat iedzīvotāji aicināti apzināt bīstamus kokus savos īpašumos
un tiem piegulošajās teritorijās un, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību, nozāģēt
tos, pirms tam saņemot atļauju bez maksas
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu un vides
pārvaldības nodaļā.

Ievēro ugunsdrošību
un saudzē kaimiņus!

Siguldas novada saistošie noteikumi „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku,
būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” paredz, 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. Pašvaldības speciālisti
aicina izvērtēt ugunskuru dedzināšanas nepieciešamību un nepiedūmot apkārtējo vidi.
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” piedāvā atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem – zāles, lapām, augļiem un dārzeņiem –, ievietojot tos
īpaši marķētos 120 litru maisos, kuru cena
ir divi eiro. Savukārt lielākam apjomam iespējams iegādāties 1 m3 maisus, kuru cena ir
25 eiro. Maisus var iegādāties apsaimniekošanas uzņēmuma klientu apkalpošanas centrā
Rūdolfa Blaumaņa ielā 10.

Viesnīcas „Sigulda” laukumā Pils ielā 10
Pie Pakalpojumu centra Raiņa ielā 3B
Krišjāņa Barona un Pils ielas krustojuma stāvlaukumā Pils ielā 14A
Siguldas pils kompleksa stāvlaukumā Pils ielā 16
Puķu ielā 4

6.
7.
8.
9.

Iespēja kļūt par videi
draudzīgu mājsaimniecību

Siguldas pilsētas SIA „Jumis” iedzīvotājiem
piedāvā iespēju kļūt par videi draudzīgu
mājsaimniecību un šķirot atkritumus, īpašos
dzeltenos maisos ievietojot plastmasas, papīra un metāla iepakojumu, savukārt zaļos maisos – stikla pudeles un burkas. Maisus bez
maksas var saņemt uzņēmuma klientu apkalpošanas centrā Rūdolfa Blaumaņa ielā 10.
Kad maisi ir pilni, to bezmaksas izvešanu iespējams pieteikt, zvanot uz tālruņa numuru
26112288 vai rakstot uz e-pasta adresi
info@jumis.lv un vienojoties par datumu, kad
maisi tiks paņemti un to vietā atstāti tukši
turpmākajai šķirošanai. Stikla un plastmasas
iepakojumu iedzīvotāji bez maksas var izmest
arī kādā no publiskajiem šķirošanas konteineriem, kuru adreses un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma piedāvāto lielgabarīta
atkritumu izvešanas iespējas aicinām aplūkot
tīmekļa vietnē www.jumis.lv.
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” 400 kvadrātmetru lielais atkritumu šķirošanas laukums
atrodas Siguldas pagasta „Zemdegās”. Tur var
nodot ne tikai izlietoto iepakojumu, bet arī tetrapakas, polietilēnu, pudeļu stiklu, logu stiklu,
metālu, baterijas, akumulatorus, luminiscentās spuldzes un nolietotās elektropreces. Laukums ir atvērts otrdienās no plkst.14.00 līdz
16.00 un sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Lielās talkas dienā, 28.aprīlī, šķirošanas laukums strādās no plkst.10.00 līdz 16.00. Šajā
dienā par īpašu cenu – 20 EUR/m3 – būs iespējams nodot lielgabarīta atkritumus un būvgružus (celtniecības atkritumus).
Plašāku informāciju par Siguldas pilsētas
SIA „Jumis” piedāvātajiem pakalpojumiem
Spodrības mēnesī var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 26112288 vai 67972286, kā arī
rakstot uz e-pasta adresi info@jumis.lv.

Leona Paegles ielā 21
Pie krodziņa „Bucefāls” „Ceļmalās”
Pretī bērnudārzam „Saulīte” Lazdu ielā 2
Pie Siguldas Sporta centra Ata Kronvalda ielā 7A

Kā pareizi šķirot?
Stiklam paredzētajā konteinerā
vai zaļajā šķirošanas maisā met
pirms tam izskalotas:
l stikla pudeles un burkas.
Nemet:
māla un keramikas pudeles;
l stikla un porcelāna traukus;
l spoguļus un logu stiklus;
l spuldzes.
l

Iepakojumam paredzētajā konteinerā vai dzeltenajā šķirošanas
maisā met pirms tam saplacinātas:
l dzērienu plastmasas pudeles;
l plēves un plastmasas iepirkumu
maisiņus;
l sadzīves ķīmijas, šampūna un citas
cietās plastmasas pudeles, kanniņas un kārbas;
l skārdenes, metāla kārbas un vāciņus;
l papīra un kartona iepakojumu, kā
arī papīru, avīzes, žurnālus, bukletus un grāmatas.
Nemet:
netīru plastmasas vai metāla iepakojumu;
l slapju vai netīru papīru un kartonu;
l vienreizlietojamos papīra un plastmasas šķīvīšus un glāzītes;
l rotaļlietas un citas plastmasas sadzīves preces.
l

Atceries, ka sadzīves atkritumos
nedrīkst mest:
l vecas elektropreces un baterijas;
l zaļos atkritumus – zāli, nezāles,
lapas un tamlīdzīgus dabas produktus;
l akmeņus, celtniecības atkritumus
un būvgružus, kokmateriālus un
koku zarus;
l karstus pelnus un izdedžus, zemi;
l lielgabarīta priekšmetus;
l šķidros
atkritumus (asenizācija,
eļļas);
l medicīnas un veterināra rakstura
atkritumus (zāles, šļirces u.c.);
l sprāgstošas, bīstamas un toksiskas
vielas;
l radioaktīvas
vielas, dzīvsudraba
lampas.

Sākoties aktīvākai riepu maiņas sezonai, akcijā „Nomet ziemas riepu un iebrauc vasarā!” līdz 31.maijam autovadītāji nolietotās autoriepas aicināti bez
maksas nodot SIA „Jumis” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā „Zemdegas”, piedaloties balvu izlozē.

kultūra
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Siguldā uzstāsies roka zvaigzne
Zucchero un citi populāri mākslinieki
6.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē
ar vienīgo koncertu Baltijā uzstāsies
roka zvaigzne Zucchero. Mākslinieks
Siguldā sola sniegt lieliskas emocijas un vasarīga mundruma lādiņu, labu noskaņojumu un aizraujošus
laimes mirkļus, kas paliks atmiņā vēl
ilgu laiku.
Atgādinām, ka 15. un 16.jūnijā Siguldas
pilsdrupu
estrādē
notiks
grupas
„Instrumenti” koncerti, bet „Sunset festival” laikā 5.jūlijā Siguldā uzstāsies britu
grupa „Clean Bandit”, kas savā skanējumā veiksmīgi apvieno elektronisko un
popmūziku ar klasiku, 10.jūlijā – britu
dziedātāja Emeli Sandē, bet 14.jūlijā

norisināsies „Radio SWH” 25 gadu dzimšanas dienas pasākums, kurā klātienē
varēs baudīt „Dr.Alban”, „Haddaway”,
„Ace of Base” (pārstāvēs soliste Dženija
Bergrena), „Army of Lovers” un Rozallas
uzstāšanos.
17.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies visu laiku slavenākā Norvēģijas
grupa „A-ha”, piedāvājot klausītājiem gan
laika pārbaudi izturējušos lielākos hitus
jaunā skanējumā, gan pavisam jaunas
kompozīcijas.
Biļetes uz pasākumiem iepriekšpārdošanā var iegādāties „Biļešu servisa” kasēs.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašnieki biļeti var iegādāties ar 10–20%
atlaidi.

Amatiermākslas kolektīvu
rezultāti skatēs
Jau aizvadītas vokālo ansambļu, pūtēju
orķestru un deju kolektīvu skates, bet
28.aprīlī plkst.11.00 Siguldas 1.pamatsolā notiks Siguldas koru apriņķa kolektīvu skate.
Deju kolektīvu rezultāti: A pakāpes diplomu un augstāko novērtējumu Siguldas
deju apriņķī ieguva jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” A, B un C grupa, kā arī
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dūka”,
I pakāpes diplomu ieguva senioru
deju kolektīvs „Sidrabdancis”, Allažu
pagasta jauniešu deju kolektīvs „Ķimenīte” un vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Ķimelītis”.

Pūtēju orķestru rezultāti: Siguldas Absolventu orķestris ieguva IV augstākās grūtības pakāpes grupā II pakāpes diplomu un
ceturto augstāko rezultātu valstī, pūtēju
orķestris „Sudrabskaņa” III vidējās grūtības pakāpes grupā saņēma II pakāpes
diplomu, iegūstot 12.vietu valstī, Siguldas
pagasta pūtēju orķestrim II zemākās grūtības pakāpes grupā III pakāpes diploms
un 9.vieta valstī.
Vokālo ansambļu rezultāti: Allažu pagasta
sieviešu vokālajam ansamblim „Liepavots”
I pakāpes diploms, Siguldas senioru ansambļiem „Melodija” un „Saltavots”, kā arī
Mores pagasta sieviešu vokālajam ansamblim „Ceriņi” – II pakāpes rezultāti.

Apliecina Siguldas spieķa iekļaušanu
Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā
6.aprīlī pirmo reizi tika pasniegti apliecinājumi par nemateriālā kultūras
mantojuma vērtību iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Svinīgajā
ceremonijā Turaidas muzejrezervātā
apliecinājumus saņēma četri vērtību
pieteicēji – viņu vidū arī Siguldas novada pašvaldība par Siguldas spieķa
darināšanas prasmi.
Spieķis joprojām ir viens no atpazīstamākajiem Siguldas simboliem. Šobrīd
Siguldas novadā un apkārtnē ir zināmi

11 vietējie iedzīvotāji, kuri prot gatavot
spieķus. Seši no Siguldas spieķu meistariem ir praktizējoši amatnieki: Antra
Plavgo, Eduards Poškus, Anita Pulle,
Rolands Glāznieks, Uldis Glāznieks un
Andris Celms.
Spieķu gatavošanas prasmes ir vēl četriem bijušajiem spieķu meistariem Vīgantu dzimtā.
Kopš 2016.gada Siguldas pils kompleksā
ikvienam ir iespēja apmeklēt tradicionālo Siguldas spieķu darbnīcu, klātienē vērojot seno spieķa izgatavošanas procesu,
un pašiem radīt savu Siguldas spieķīti.

Novadnieces piedalās Starptautiskajā
Londonas grāmatu tirgū
Novadnieces – bērnu grāmatu autore Luīze
Pastore un prozaiķe Inga Ābele – ir to četru
Latvijas autoru vidū, kuriem šomēnes bija
iespēja piedalīties Starptautiskajā Londonas
grāmatu tirgū, kas ir viens no nozīmīgāka-

jiem Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas notikumiem. Tādējādi
iespējams attīstīt Latvijas literatūras eksportu uz Lielbritāniju un citām valstīm.
Lepojamies ar novadniecēm!

Siguldas Opermūzikas svētkos
iestudēs operu „Andrē Šenjē”
Šovasar no 27. līdz 29.jūlijam jau
26.reizi Livonijas ordeņa Siguldas pils
kļūs par mājvietu vienam no izcilākajiem mūzikas notikumiem Latvijā –
Siguldas Opermūzikas svētkiem.

Siguldas Opermūzikas svētki sāksies
27.jūlijā plkst.19.00 ar svētku uvertīru – ieskaņas koncertu Siguldas Jaunās
pils dārzā, kurā uzstāsies Viktorija Pakalniece (soprāns), Edgars Ošleja (bass),
Daumants Liepiņš (klavieres) un Madara
Liepiņa (vijole).
28.jūlijā plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils
dārzā notiks koncerts „Jaunās zvaigznes
Latvijai”. Savukārt plkst.21.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē būs skatāms Umberto
Džordāno operas „Andrē Šenjē” brīvdabas
oriģināliestudējums Edmunda Freiberga
režijā, kurā piedalīsies izcilā Maija Kovaļevska, Kamens Čanevs (Bulgārija), Ilona
Bagele, Irma Pavāre, Mihails Čulpajevs,
Krišjānis Norvelis un citi. Diriģents –
Vladimirs Kiradžijevs, scenogrāfs –

Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece –
Ieva Kundziņa.
29.jūlijā plkst.13.00 Siguldas Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā notiks tradicionālais
garīgās mūzikas koncerts.
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas
svētki noslēgsies 29.jūlijā plkst.18.00 ar
krāšņu galā koncertu „Marina Rebeka un
Latvijas operas pērles”, kurā uzstāsies ne
tikai pārsteidzošā Marina Rebeka, bet arī
Andris Ludvigs, Ilona Bagele, Kalvis Kalniņš, Dināra Rudāne, Rihards Mačanovskis, Mihails Čulpajevs, Inga ŠļubovskaKancēviča, Krišjānis Norvelis un citi. Pie
diriģentu pults stāsies Atvars Lakstīgala.
Biļetes pieejamas Siguldas novada Kultūras
centra biļešu kasē, kā arī visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās. Biļetes cena – no
Siguldas novada iedzīvo10 līdz 50 eiro.
tāja ID kartes īpašniekiem Siguldas novada
Kultūras centra kasē pieejamas biļetes par
īpašu cenu: C2 sektorā – 20 eiro, pārējiem –
no 30 līdz 35 eiro, kā arī 10% atlaide, izvēloties sēdvietu jebkurā sektorā.

Muzeju nakts pasākumi Morē un Turaidā
19.maijā no plkst.18.00 līdz 24.00
Mores kauju muzejā un no plkst.19.00
līdz 1.00 Turaidas muzejrezervātā
norisināsies Muzeju nakts pasākumi,
kuru tēma šogad ir „Šūpulis”. Dalība
pasākumos – bez maksas.
Apmeklējot Mores kauju muzeja ekspozīciju, Latvijas valsts simtgadē interesentiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar
skarbo Latvijas dzimšanas „šūpuli”, kuru
sāka darināt latviešu strēlnieki Pirmā
pasaules kara laikā.
Būs iespēja vērot arī latviešu strēlnieku
rekonstruētā ekipējuma demonstrējumus
un interaktīvajā stendā noskatīties videofilmu „Mores kaujām 70”. Plkst.19.00

notiks izstādes „Pirmais pasaules karš
Mores pagastā” atklāšana, kurā piedalīsies Latviešu strēlnieku apvienības pārstāvji.
Muzeju nakts laikā Mores pagasta Tautas
nama amatierteātra dalībnieku lasījumā
varēs ieklausīties Pirmā pasaules kara
vēstures notikumos un Mores iedzīvotāju
atmiņu stāstos. Pasākumā piedalīsies arī
vīru vokālais ansamblis „Neslinko”. Klātesošie tiks cienāti ar tēju, kas vārīta uz
ugunskura, un būs iespēja nobaudīt Mores pagasta saimniecību gardumus.
Muzeju nakts aktivitātes Mores kauju
muzejā tapušas ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras projektiem.

Aicina novada gleznotājus pieteikties dalībai
mākslas plenērā Vācijas sadraudzības pilsētā
Siguldas novada Kultūras pārvalde
aicina atsaukties gleznotājus, kuri vēlas pārstāvēt Siguldas novadu starptautiskā plenērā, kas notiks Siguldas–
Vācijas sadraudzības pilsētā Štūrē šā
gada rudenī.
Iecerēts, ka no Siguldas novada varētu tikt eksponēti 14–20 mākslas darbi.
Vēlamais darbu izmērs – 80x60 cm vai
100x120 cm. Gleznotājiem ar Siguldas

novada pašvaldības atbalstu būs iespēja
ne tikai izstādīt plašai auditorijai savus
darbus, bet iegūt starptautisku pieredzi
un kontaktus.
Gleznotāji, kuri vēlas piedalīties starptautiskajā plenērā, līdz 30.aprīlim aicināti uz
e-pasta adresi kultura@sigulda.lv iesūtīt
savu biogrāfiju, pieteikumu un darbu anotāciju brīvā formā, norādot izstādei plānoto darbu izmērus, izmantoto tehniku un
materiālus.

Aicina uz teātra izrādi Allažos
Piektdien, 27.aprīlī, plkst.20.00 Allažu
pagasta Tautas namā notiks amatierteātra „AKA” iestudējums „Laikmetu ainiņas”, kas ir stāsts par četrām dažādu
laikmetu sievietēm, jo, kā teicis Bufērs:

„Vienmēr, kamēr vismaz viena sieviete
būs šajā pasaulē, atradīsies kas jauns, ko
par tām pateikt.” Izrādes režisore – Izolde
Pētersone.
Ieejas maksa – 2 eiro.

sports

06 | Aprīlis, 2018

Siguldas Sporta centrs svin gada jubileju Sākusies aktīvā vasaras sporta sezona
Aprīlī pirmo jubileju svin Siguldas
Sporta centrs, kas ir vērienīgākā jaunuzceltā būve Siguldā pēdējo 30 gadu
laikā, un jau gadu tas nodrošina plašas
sporta un atpūtas iespējas gan siguldiešiem un pilsētas viesiem, gan pasaules līmeņa profesionālajiem sportistiem. Pirmajā darbības gadā Sporta
centru sportot un atpūsties gribētāji
apmeklējuši vairāk nekā 150 tūkstošus
reižu.
Patlaban Siguldas Sporta centrs piedāvā 36 dažādas grupu nodarbības, kā arī
16 peldētapmācības nodarbības gan dažādu vecumu bērniem, gan pieaugušajiem.
Populārākās nodarbības bijušas: peldētapmācība, ūdens aerobika, nodarbība „Vese-

la mugura”, NTC, TRX un pilates. Pirmā
darbības gada laikā Sporta centrs aprīkots
ar modernu apskaņošanas sistēmu, lai
nodrošinātu kvalitatīvu pasākumu norisi dažādās sporta bāzes zonās. Uzstādīta
kāpšanas jeb traversa siena, ierīkots tenisa
laukums, TRX zona un papildināts peldētapmācības inventārs. Interesentiem tiek
piedāvāta iespēja spēlēt arī galda tenisu.
Nākamajā darbības gadā plānots atvērt
sporta laboratoriju, kas sportistiem ar
paaugstinātu fizisko slodzi ļaus veikt
profesionālu funkcionālā stāvokļa monitorēšanu, novērtēšanu un uzlabošanu ar
mērķi uzlabot dzīves kvalitāti un sportiskos sasniegumus, savukārt vasarā Sporta
centrā tiks organizētas dienas nometnes
bērniem.

Norisināsies SEB MTB maratons;
plānoti satiksmes ierobežojumi
20.maijā Siguldā norisināsies Latvijas
lielākā riteņbraukšanas sacensību seriāla – SEB MTB maratona – trešais posms.
Dalībniekiem tiek piedāvātas četras dažādas
distances: maratona distance (50–55 km),
pusmaratona distance (35–40 km), Veselības
distance (15–25 km), kā arī vairākas bērnu
distances (400–5000 m).
Lai nodrošinātu sacensību dalībnieku un
skatītāju drošību, plānoti satiksmes ierobežojumi:
• sacensību centrā – Cēsu ielas posmā no
Raiņa ielas līdz Svētku laukumam, Lāčplēša ielas posmā no Jāņa Poruka ielas līdz
Jāņa Čakstes ielai, kā arī Jāņa Poruka ielā
no plkst.8.00 līdz 18.00;
• Gaujas un Turaidas ielā no plkst.11.30
līdz 17.00, slēdzot Gaujas senielejas
caurbraukšanu;

• zemes ceļā gar Gauju no kempinga „Dainas” no plkst.11.45 līdz 12.15 un no
plkst.12.30 līdz 13.30;
• no plkst.12.00 līdz 16.00 satiksme tiks ierobežota vairākās vietās uz Turaidas–Inciema
ceļa (autoceļš P8) – pie kapsētas, pie „Lejassikšņiem” un pie Turaidas skolas – vietās,
kur sacensību dalībnieki šķērsos ceļu.
Plašāka informācija un iespējamās izmaiņas
plānotajos satiksmes ierobežojumos tiks publicētas tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Sacensību nolikums atrodams, kā arī pieteikšanās SEB MTB maratona posmiem notiek
tīmekļa vietnē www.velo.lv. Dalības maksa, ņemot vērā izvēlēto distanci, ir no 3 līdz
20 eiro pieteikšanās 1.kārtā. Siguldas novada iedzīvotājiem, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā un uzrādot
ID karti, tiks piemērota 20% atlaide dalības
maksai.

Pašvaldība piešķīrusi naudas balvas
par augstiem sasniegumiem sportā
Pašvaldība Siguldas novada sportistiem un viņu treneriem par augstiem
sasniegumiem skeletonā, bobslejā un
kamaniņu sportā olimpiskajās spēlēs,
Eiropas čempionātos, kā arī Pasaules kausa posmos un Pasaules kausa
posmu kopvērtējumā 2017./2018.gada
sezonā šogad piešķīrusi naudas balvas
vairāk nekā 33 tūkstošu eiro apmērā.

Naudas balvas piešķirtas bobslejistam Jānim
Strengam, kamaniņu braucējiem Andrim
Šicam, Jurim Šicam, Ināram Kivleniekam,
Ullai Zirnei un Artūram Dārzniekam, skeletonistiem Leldei Priedulēnai un trenerim
Marekam Mezencevam, kā arī Martinam
Dukuram, Tomasam Dukuram un biedrībai
„Sporta un interešu klubs „RO”” par trenera
Daiņa Dukura ieguldījumu.

Aizvadīta Siguldas novada Veselības un sporta nedēļa
No 2. līdz 8.aprīlim Siguldas novada
pašvaldība organizēja Veselības un
sporta nedēļu, kurā novadnieki varēja
apmeklēt ārstus, piedalīties dažādās
sportiskās aktivitātēs, praktiskās nodarbībās un lekcijās par veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu.
Kopumā Veselības un sporta nedēļas aktivitātes izmantoja aptuveni 2000 novad-

nieku. Visvairāk dalībnieku apmeklēja
Ģimeņu dienas, kā arī Bērnu un jauniešu
dienas pasākumus. Tāpat plaši izmantots
Skaistuma un veselīga uztura dienas piedāvājums, kā arī Dabas dienas aktivitātes.
Savukārt Veselības dienā sniegtas vairāk
nekā 1400 konsultācijas un izmeklējumi,
kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados.
Nākamā Siguldas novada Veselības un
sporta nedēļa norisināsies septembrī.

Ar riteņbraukšanas sacensībām Fischer
Slēpošanas centrā 26.aprīlī tiks uzsākta
aizraujoša vasaras sporta sezona, kurā seriālu sacensībās varēs piedalīties ne tikai
skrējēji, bet arī skrituļotāji, rollerslēpotāji
un velobraucēji.
26.aprīlī plkst.17.30 sāksies reģistrācija brīvajam startam riteņbraukšanas „S!–Velo 2018”
sacensību seriāla 1.posmam. Veicamās distances būs no 400 metriem līdz pat 20 kilometriem atkarībā no sportotāju vecuma un fiziskās sagatavotības. 2.posma sacensības, kuras
Siguldā notiek jau ceturto sezonu, norisināsies
31.maijā plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā.
Sacensību seriāla „S!–Skrien 2018” 1.posms
norisināsies 10.maijā. Skriešanas sacensību
dalībnieki sacentīsies dažādu garumu distancēs no viena līdz pat 15 kilometriem, mērojoties
spēkiem ne tikai asfaltētā trases daļā, bet arī
meža takās.
Šosezon tiks piedāvātas arī jaunas sacensības – skrituļslidotāju un rollerslēpotāju seriāls
„S!–Skate 2018”, kura 1.posms notiks 24.maijā. Seriālu sacensībām iespējams reģistrēties
un apmaksāt dalību tiešsaistē tīmekļa vietnē
www.siguldassports.lv.

Līdzās šiem pasākumiem jau astoto gadu norisināsies arī unikālais skrējienu seriāls „Sigulda
Up Cup”, kurā piedalīties aicināts ikviens aktīvās atpūtas cienītājs.
Posmi 2018.gada sezonā:
• 12.maijā plkst.11.00 Krimuldas serpentīna
ceļa skrējiens;
• 10.jūnijā plkst.11.00 skrējiens Siguldas pilsētas slēpošanas trasē;
• 21.jūlijā plkst.9.00 sprinta skrējiens Turaidas tornī;
• 25.augustā plkst.11.00 skrējiens augšup pa
bobsleja un kamaniņu trasi „Sigulda”.
Pieteikties sacensību pirmajam posmam var
tīmekļa vietnē siguldastakas.com. Pirmajā posmā – serpentīna ceļa skrējienā – dalībniekiem
būs jāveic 790 metru garš skrējiens augšup pa
Krimuldas serpentīna ceļu. Skrējiena dalībnieki cīnīsies par posma tituliem „Serpentīna ceļa
karalis” un „Serpentīna ceļa karaliene”.
Siguldas novadā deklarētie bērni un jaunieši
līdz 18 gadu vecumam sacensībās var piedalīties bez maksas. Siguldas novadā deklarētie
iedzīvotāji, sacensību dienā, uzrādot Siguldas
novada iedzīvotāja ID karti saņems atlaidi –
bērniem un senioriem dalības maksa būs
2,50 eiro, bet pieaugušajiem – 3,50 eiro.

Siguldas Sporta skola
Dambrete. Marta vidū Latvijas jauniešu čempionāta finālsacensību U-10 grupā
100 lauciņu klasikā dambretē Ance Zālmane
ieguva 3.vietu, bet ātrajā dambretē – 1.vietu.
Līdz ar to Ance ir izcīnījusi tiesības Latvijas
izlases sastāvā startēt Eiropas un pasaules
jauniešu čempionātos 100 lauciņu dambretē.
Basketbols. Aprīļa sākumā U-17 puišu
basketbola komanda izcīnīja 1.vietu savā
vecuma grupā starptautiskā turnīrā, kura
pirmajā spēlē tika piedzīvots zaudējums pret
U-19 komandu no Zviedrijas, bet pārējās spēlēs tika uzvarētas sava vecuma komandas no
Čehijas, Zviedrijas un Vācijas.
Dambrete. 7.aprīlī Latvijas Skolu sporta
federācijas 71.spartakiādē dambretē U-16
vecuma grupā pārliecinošu 1.vietu izcīnīja
Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda, kurā
spēlēja Renards Helfrehts, Vilnis Lembergs, Līva Oliņa un Kristīne Urtāne. Savukārt U-14 vecuma grupā uzvarētāju kauss
Siguldas pilsētas vidusskolas komandai,
kurā spēlēja Ņikita Morozovs, Rinalds Gustavs Garkalns, Eduards Nikāzis, Adriana

Girgensone un Evelīna Elza Cillinberga.
U-11 vecuma grupā Siguldas pilsētas vidusskolas komanda – Hugo Lelis, Niks Dzenis,
Roberts Kalniņš, Ance Zālmane un Madara
Mackēviča – ieguva 2.vietu. U-9 vecuma
grupā Siguldas pilsētas vidusskolas komanda – Jānis Liberts, Gustavs Antrops, Anna
Grīnberga un Marta Trifānova – ierindojās
5.vietā.
Basketbols. Dalību Latvijas Basketbola
līgas 3.divīzijas čempionātā noslēgusi Siguldas Sporta skolas komanda, turpinot
startēt Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
(LJBL) U-17 grupas superlīgas finālturnīrā,
kas šogad notiks Siguldas Sporta centrā no
11. līdz 13.maijam. Patlaban Siguldas Sporta skolas puiši LJBL turnīra tabulā ieņem
2.vietu, regulārajā čempionātā vēl jāaizvada divas spēles, kas tad arī noteiks, kāds
pretinieks būs ceturtdaļfinālā 11.maijā.
Siguldas Sporta centrā no 11. līdz 13.maijam
būs vērojams augsta līmeņa basketbols, tāpēc aicinām skatītājus klātienē vērot, kā
spēlē jaunie Latvijas basketbola talanti, un
atbalstīt Siguldas komandu.

Informatīvās dienas
topošajiem sportistiem
Siguldas Sporta skola bērniem un jauniešiem 14 akreditētās profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmās piedāvā iespēju apgūt astoņus sporta
veidus: badmintonu, basketbolu, dambreti, distanču slēpošanu, kalnu slēpošanu, orientēšanās sportu, peldēšanu un vieglatlētiku, kā arī interešu izglītības
programmās: peldēšanu un vispārējo fizisko sagatavotību.
Lai uzzinātu plašāk par nodarbībām un audzēkņu uzņemšanu 2018./2019.mācību
gadam, Sporta skola aicina vecākus no 22. līdz 24.maijam Siguldas Sporta centrā
Ata Kronvalda ielā 7A no plkst.17.00 līdz 19.00 uz informatīvajām dienām. Audzēkņu
uzņemšana Siguldas Sporta skolā notiks no 20.augusta.
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izglītība

Turpinās skolēnu pieteikšanās darbam vasaras brīvlaikā
30.aprīlī noslēgsies skolēnu pieteikumu pieņemšana uz izvēlētajām darbavietām,
kuras arī šogad Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, piedāvās skolēnu vasaras nodarbinātības projektā. Tā laikā iespēja strādāt
un apgūt pirmās darba prasmes būs skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā.
Atgādinām, ka, piesakoties darbam, skolēniem jānorāda savas prasmes un iemaņas,
kā arī motivācija darbam. Pieteikumos
skolēniem prioritārā kārtībā jāatzīmē trīs

vēlamās darbavietas, izvēloties no pašvaldības apkopotā vakanču saraksta, kas
pieejams tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Pieteikuma anketa, kā arī ārsta izziņa par

Mores pamatskola
aicina uz Atvērto durvju dienām
Mores pamatskola no 1.septembra
piedāvās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumus bērniem no pusotra gada vecuma. Pirmsskolas izglītību
bērni varēs apgūt jaukta vecuma grupā.
Mores pamatskolā jau šobrīd tiek īstenota
obligātā pirmsskolas izglītības programma
piecus un sešus gadus veciem bērniem,
kuriem pieejams labiekārtots rotaļu laukums, kā arī piemērota vide pastaigām un
aktīvai vides izziņai.
15.maijā Mores pamatskolā tiks organizēta Atvērto durvju diena, kurā būs iespēja

iepazīties ar skolas vidi un skolotājiem, vērot stundu norisi un pašiem piedalīties mācību stundās. Savukārt 6.jūnijā plkst.17.00
Mores pamatskolā uz tikšanos tiek aicināti
visi topošo Mores pamatskolas bērnudārza
audzēkņu un skolēnu vecāki, lai pārrunātu
jautājumus, kas saistīti ar bērnudārza un
skolas gaitu uzsākšanu.
Papildu informāciju par pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmu īstenošanu Mores pamatskolā var
iegūt, zvanot uz tālruņa numuru 26153596
vai rakstot skolas direktorei Tīnai Blūmai
uz e-pasta adresi tina.bluma@sigulda.lv.

skolēna veselības stāvokli līdz 30.aprīlim
jāiesniedz kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.
Skolēniem, kuru iesniegums atbildīs noteikumos noteiktajiem kritērijiem, ir jāsaņem
norīkojums, jo individuāli informācija netiks nosūtīta. Plānots, ka norīkojumi, kuros būs norādītas konkrētās skolēnu darbavietas, tiks izsniegti no 23. līdz 30.maijam
laikā no plkst.14.00 līdz 18.00 jauniešu

iniciatīvu centrā „Mērķis” Raiņa ielā 3. Savukārt obligātā darba drošības instruktāža
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās darbavietās notiks pirmdien,
28.maijā, plkst.16.00 Siguldas pilsētas vidusskolas aktu zālē.
Plašāka informācija par skolēnu vasaras
nodarbinātības projektu pieejama, zvanot
uz tālruņa numuru 67970932 vai rakstot uz
e-pasta adresi sandra.kirule@sigulda.lv.

sabiedrība

Pašvaldības policija aicina pieteikties bezmaksas
mācībām velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai
Siguldas novada Pašvaldības policija aicina līdz 30.aprīlim pieteikties bezmaksas
mācībām velosipēda vadītāja apliecības
iegūšanai.
Apmācībām var pieteikties Siguldas novada
iedzīvotāji vecumā no 10 gadiem, kuri vēlas
pārvietoties ar velosipēdu pareizi un droši.
Nodarbības vadīs Pašvaldības policijas darbinieki, un tās notiks trīs dienas (nodarbības
ilgums – 40 minūtes). Ceturtajā dienā kursu
dalībnieki kārtos eksāmenu, kuru pieņems
Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvji.
Eksāmens sastāv no testa ar 10 teorētiska-

jiem jautājumiem, un tajā nedrīkst pieļaut
vairāk par divām kļūdām. Informācija par
nodarbību un eksāmenu laiku tiks precizēta,
nokomplektējot dalībnieku grupu. Par nodarbību laiku un vietu katram dalībniekam tiks
paziņots individuāli. Bezmaksas kursiem var
pieteikties Siguldas novada Pašvaldības policijā Ausekļa ielā 6, līdzi ņemot pasi, personas
apliecību vai dzimšanas apliecības kopiju un
fotokartīti 3x4 cm. Nodarbības tiek organizētas ne vairāk kā 30 cilvēku grupā.
Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālruņa numuru 67970212 vai rakstot uz e-pasta adresi policija@sigulda.lv.

Aicina pieteikt mazos novadniekus Bērnības svētkiem
Ar koncertu prezentēs populārās
plkst.12.00 Siguldas pagasta nes ielā 7B, zvanot uz tālruņa numuru
un džeza programmas atvēršanu Mākslu skolā 14.jūlijā
Kultūras namā tradicionāli tiks atzīmēti 26112886 vai rakstot uz e-pasta adresi
Pirmdien, 30.aprīlī, plkst.18.00 ar koncertu „Nodaļas faili” koncertzālē „Baltais
Flīģelis” tiks aizsākta jauna tradīcija –
Starptautiskās džeza dienas atzīmēšana.
Vienlaikus pasākums būs Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” jaunās Populārās
un džeza mūzikas nodaļas programmas
„Mūsdienu ritma mūzika” prezentācija.
Jauno programmu Mākslu skolā pamatskolēni varēs apgūt no septembra. Tajā varēs iegūt
izglītību vairākās vokālās un instrumentālās

mūzikas specialitātēs: klavierspēle, ģitāras,
basģitāras, saksofona vai sitaminstrumentu
spēle un dziedāšana. Ļoti liela nozīme būs
audzēkņu iegūtajai prasmei ansambļa muzicēšanā – instrumentālā vai vokālinstrumentālā sastāvā, jo tālākajā praktiskajā darbībā
visbiežāk būs izmantojama tieši šī prasme un
iegūtās iemaņas. Nodaļas pedagogi būs profesionāli, aktīvi koncertējoši mūziķi, kuri jau
pašlaik veido un papildina Latvijas mūzikas
un muzicēšanas stilu paleti.
Ieeja koncertā – bez maksas.

Bērnības svētki. Dalībai tajos aicina pieteikt bērnus vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem.
Bērnus aicinām pieteikt līdz 30.jūnijam
Siguldas pagasta Kultūras namā Zināt-

terezija.leimane@sigulda.lv.
Dalības maksa par gaviļnieku – 35 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide, viesiem ieeja
bez maksas.

Stiprini kopības sajūtu!
Piedalies Māmiņdienas gājienā!

Ģimnāzijā tiekas izglītības politikas plānotāji
Marta beigās Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās ekspertu diskusija par
nākotnes izaicinājumiem vispārējā
vidējā izglītībā jaunā izglītības satura
kontekstā.
Siguldā pulcējās vairāk nekā 80 Latvijas
vidusskolu un valsts ģimnāziju vadītāji,

kuri kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, projekta
„Skola2030” un Latvijas Izglītības vadītāju
asociācijas pārstāvjiem diskutēja par jaunas vidusskolas modeli un tā ieviešanas izaicinājumiem, kas jau pēc viena gada skars
visas Latvijas vidējās izglītības iestādes.

Pilsētas vidusskola ieguvusi „eTwinning” skolas nosaukumu
Šo starptautisko nosaukumu, kas
šogad piešķirts pirmo reizi, piešķir skolām, kuras aktīvi iesaistās
lielākajā Eiropas skolu tiešsaistes
sadarbības portālā.
Tiek vērtēta gan skolēnu līdzdalība starptautiskajos projektos, gan skolotāju aktivitāte
„eTwinning” rīkotajos tālākizglītības pasāku-

mos, kā arī personas datu aizsardzības
un droša interneta ievērošana atbilstoši likumdošanai. Šajā mācību gadā
Siguldas pilsētas vidusskolā tiek
īstenoti seši „eTwinning” projekti, kas
aptver visplašāko kompetenču un zināšanu spektru. Visos šajos projektos sadarbība
notiek angļu valodā, un starpkultūru saskarsme ir jebkura projekta pievienotā vērtība.

Lai vienotu Siguldas novada ģimenes un apsveiktu māmiņas Mātes dienā,
13.maijā plkst.13.00 notiks Māmiņdienas gājiens, kurā piedalīties aicinātas
novada ģimenes – māmiņas, vecmāmiņas, topošās māmiņas, tēti un vectētiņi.
Pulcēšanās gājienam 13.maijā sāksies no plkst.12.30 Siguldas Svētku laukumā, lai
plkst.13.00 dotos uz dzelzceļa stacijas laukumu, kur pasākuma dalībniekus priecēs
brīvdabas koncerts, bērnu atrakcijas, ballīte kopā ar Kašeru, pārsteigumi māmiņām,
ziepju burbuļu mākslinieki un citas aktivitātes. Gājiens vienlaikus būs arī ratiņu un
citu braucamrīku parāde, tādēļ pasākuma organizatori aicina dalībniekus būt radošiem, jo aizraujošākie dalībnieki pasākuma laikā tiks apbalvoti.

pasākumi
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Kultūra
1.maijā

plkst.11.00
Turaidas muzejrezervātā

2.maijā

plkst.12.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

3.maijā

plkst.12.00
pie Mores pagasta
Tautas nama

4.–5.maijā

plkst.9.00
Svētku laukumā

4.maijā

plkst.12.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

4.maijā

plkst.17.00
Maija parkā

4.maijā

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

6.maijā

plkst.15.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

8.maijā

plkst.15.00–18.00
Mākslu skolā

10.maijā

plkst.17.00
Jūdažu bibliotēkā

10.maijā

plkst.18.00
Turaidas muzejrezervātā

11.maijā

plkst.18.00
Mores pagasta
Tautas namā

12.maijā

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

13.maijā

plkst.13.00
dzelzceļa stacijas
laukumā

Vasaras sezonas atklāšanas pasākums.
Ieejas maksa – no 1,15 līdz 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – bez maksas
Ingas Rozenbaumas gleznu izstādes
„Manas dvēseles krāsas” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Mores pamatskola aicina visus morēniešus
uz Baltā galdauta svētkiem veltītām
nelielām svētku pusdienām
15.Latvijas Stādu parāde.
Ieeja – bez maksas.
Ar plānotajiem satiksmes ierobežojumiem
aicinām iepazīties 3.lappusē
Baltā galdauta svētki.
Lūgums līdzi ņemt pašu sarūpētu cienastu
Baltā galdauta svētki – Latvijas Republikas
Neatkarības proklamēšanas dienas svinības
zaļumballes noskaņās.
Plašāka programma pieejama 1.lappusē
Trio „Silk” (flautiste Sondra Lejmalniece,
altiste Liene Kļava un arfiste Ieva Šablovska).
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide, daudzbērnu ģimenēm
un Mākslu skolas audzēkņiem – 40% atlaide
Bērnu vokālās grupas „Zibsnis”
un draugu koncerts „Pasaka māmiņai”.
Uzstāsies Lienes Šomases bērnu
un jauniešu radošā studija, ansamblis
„Sauļuki”, vokālās studijas „Siguldiņa”
bērnu vokālais ansamblis, Siguldas
1.pamatskolas 1. un 2.klašu ansamblis,
ansamblis „Apelsīns” un „Pērlītes”.
Biļetes cena bērniem – 1 eiro,
pieaugušajiem – 2 eiro
Atvērto durvju diena
UNESCO projekta „Stāstu laiks bibliotēkās”
tematiskais pasākums „Saulīt' silta,
māmiņ' jauka” ar stāstu stāstīšanu
un apsveikumu veidošanu.
Dalība – bez maksas
Maijas diena – leģenda par Turaidas Rozi
un koncerts Turaidas baznīcā.
Ieejas maksa – no 1,15 līdz 2,85 eiro
Māmiņām veltīts pasākums
„Visskaistākie vārdi”. Koncertā piedalās
Mores pamatskolas skolēni. Pirms koncerta
būs apskatāma skolēnu radošo darbu izstāde.
Ieeja – bez maksas
Sezonas noslēguma koncerts –
„Sinfonietta Rīga” un izcilais franču
mežradznieks Ervē Žulēns.
Diriģents Normunds Šnē.
Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide, daudzbērnu ģimenēm
un Mākslu skolas audzēkņiem – 40% atlaide
Māmiņdienas pasākums ar brīvdabas
koncertu „Māmiņas portrets”,
bērnu atrakcijām, pārsteigumiem māmiņām,
ziepju burbuļiem un citām aktivitātēm.
Pirms tam no plkst.13.00 – Māmiņdienas
gājiens no Siguldas Svētku laukuma

15.maijā

Siguldas novada Jaunrades centra
audzēkņu darbu izstādes atklāšana.
plkst.15.00
Siguldas novada bibliotēkā Ieeja – bez maksas
Izstādes „Siguldas Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībai – 95” atklāšana
un tikšanās ar Siguldas Brīvprātīgo
plkst.14.00
Siguldas novada bibliotēkā ugunsdzēsēju biedrības dalībniekiem.
Ieeja – bez maksas

16.maijā

17.maijā

plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

19.maijā

plkst.18.00–24.00
Mores kauju muzejā

19.maijā

plkst.19.00–1.00
Turaidas muzejrezervātā

25.–27.maijā
Siguldas pilsētā

26.maijā

plkst.15.00
Mākslu skolā

30.maijā

plkst.18.00
Mākslu skolā

Koncertizrāde „Paldies tev, draugs!”,
kurā uzstāsies iemīļoti mūziķi:
Jānis Krūmiņš no grupas „Apvedceļš”,
dziedātājs Andris Daņiļenko, dziedātāja
Antra Ozola, saksofonists Māris Trankalis,
čigānu vijoles virtuozs un dziedātājs
Kaspars Pudniks, kā arī pavadošās
vokāla dziedātājas Beāte Meldere,
Kristīne Mitrevica un muzikālā grupa.
Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide
Muzeju nakts pasākums.
Ieeja – bez maksas.
Plašāka informācija 5.lappusē
Akcija „Muzeju nakts” – „Šūpulis muižā”.
Dalība – bez maksas
Siguldas svētki.
Plašāka informācija 1.lappusē
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
Teātra nodaļas un studijas audzēkņu
izrāde „Pepija Garzeķe”
(režisore – Ārija Liepiņa-Stūrniece).
Ieeja – bez maksas
Mākslu skolas pavasara koncerts.
Piedalās Mūzikas nodaļas solisti, ansambļi
un orķestri. Ieeja – bez maksas

Izstāde „Grāmatas par laikiem
un stiprām personībām”.
Siguldas novada bibliotēkā Rakstniekam un publicistam
Ērikam Hānbergam – 85

7.–31.maijā

9.–31.maijā

Siguldas novada bibliotēkā

10.maijā–10.jūnijā

Mākslas nodaļas audzēkņu datorgrafikas
darbu izstāde „Trīs gadi ar peli”

14.maijā–10.jūnijā

Mākslas nodaļas audzēkņu darba izstāde
„Māmiņas portrets”

Mākslu skolā

Mākslu skolā

Siguldas novada Jaunrades centra
15.–31.maijā
Siguldas novada bibliotēkā audzēkņu darbu izstāde

Sports
2.maijā
Stīveros

4.–6.maijā

plkst.10.00
Siguldas Sporta centrā

5.maijā

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

Izstādes

5.maijā

Līdz 8.maijam

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde
„Putni pavasarī”

Līdz 8.maijam

Mākslas nodaļas skolēnu darbu izstāde
„Pamošanās”

Mākslu skolā

Mākslu skolā

Mākslu skolas audzēkņu darbu
Līdz 10.maijam
Siguldas novada bibliotēkā izstāde „Jūra”

Līdz 27.maijam
Mākslu skolā

Līdz 30.maijam
Dienas centrā

Līdz 30.jūnijam

Turaidas muzejrezervātā

2.–18.maijā

Jūdažu bibliotēkā

2.–25.maijā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

2.–30.maijā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

2.–31.maijā

Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

2.–31.maijā

Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Gleznotājas Ilzes Neilandes darbu izstāde
Gleznotājas Daces Saulītes gleznu izstāde
Izstāde „Arhitekts Gunārs Jansons
(1928–2013) un Turaidas pils atjaunošana”.
Ieejas maksa – 1,15 eiro (tikai izstāde)
Tematiskā izstāde „Mātes sirds”
Izstāde „Iznes mani caur mūžiem,
lai vējš mani nenopūš”.
Imantam Ziedonim – 85
Novadpētniecības izstāžu cikla
„Siguldas pagasts laika lokos” izstāde
„Siguldas pagasts toreiz un tagad”
Ingas Rozenbaumas gleznu izstāde
„Manas dvēseles krāsas”
Mākslinieces Daces Saulītes porcelāna
kolekcijas izstāde

3.–30.maijā

Imantam Ziedonim veltīta literārā izstāde
Siguldas novada bibliotēkā „Pasaku krāsainā burvība”
Literārā izstāde „Mana skaistā Latvija
5.–30.maijā
Siguldas novada bibliotēkā pavasara noskaņās”

7.–20.maijā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

7.–31.maijā

Siguldas pagasta
Kultūras namā

7.–31.maijā

Allažu pagasta bibliotēkā

Izstāde „Mīļmāmiņas”

Siguldas 1.pamatskolas audzēkņu darbu
izstāde „Siguldas bērnu sveiciens Latvijai”
Vijas Vāveres foto izstāde „Putni”

Valsts simtgadei veltītā izstāžu cikla
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!” izstāde
Siguldas novada bibliotēkā „Tautas izcīnīti svētki”. Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas diena

7.–31.maijā

Nākamais izdevums otrdien, 22.maijā
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Novadpētniecības izstāde
„Siguldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrībai – 95”

plkst.10.00–14.00
Raiņa parkā

Plkst.17.00 – orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”, plkst.18.30 –
bezmaksas orientēšanās nodarbība
Siguldas novada atklātais starptautiskais
čempionāts badmintonā jauniešiem
Bezmaksas vidēji augstas intensitātes
nodarbība NTC (Nike Training Club)
Sezonas atklāšanas sabraukāšanās
un salidošanās sacensības „SkeitRainis”.
Ieeja – bez maksas

10.maijā

Vieglatlētikas sacensības
plkst.12.00
„Siguldas pavasaris”
Siguldas pilsētas stadionā

10.maijā

Skriešanas seriāla sacensības bērniem
plkst.17.00
un pieaugušajiem „S!–Skrien 2018”, 1.posms
Fischer Slēpošanas centrā

11.–13.maijā

plkst.10.00
Siguldas Sporta centrā

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas U-17
grupas superlīgas finālsacensības

12.maijā

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

12.maijā

plkst.11.00
Krimuldas serpentīnā

14.maijā

plkst.19.00
Svētku laukumā

17.maijā

plkst.12.00
Depo laukumā

20.maijā
plkst.10.00
Siguldā

Bezmaksas jogas nodarbība
„Siguldas Up Cup” 1.posma sacensības –
serpentīna ceļa skrējiens

Bezmaksas skriešanas nodarbība

Siguldas novada skolu sacensības
ugunsdzēsības sportā 7.–8.klašu skolēniem
SEB MTB velomaratons.
Ar plānotajiem satiksmes ierobežojumiem
aicinām iepazīties 6.lappusē

24.maijā

Skrituļslidošanas sacensības bērniem
plkst.17.00
un pieaugušajiem „S!–Skate 2018”, 1.posms
Fischer Slēpošanas centrā

26.maijā

plkst.10.30
Siguldas pludmalē

28.maijā

plkst.19.00
Svētku laukumā

29.maijā

plkst.8.40
Siguldas Sporta centrā

Pludmales volejbola sezonas atklāšanas
posms sievietēm un vīriešiem

Bezmaksas skriešanas nodarbība

Siguldas novada skolu sacensības
5.–6.klašu skolēniem

31.maijā

Riteņbraukšanas sacensības bērniem
plkst.17.30
un pieaugušajiem „S!–Velo 2018”, 2.posms
Fischer Slēpošanas centrā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā martā
Reģistrēti 24 jaundzimušie – 14 meitenes un 10 zēni.
Bērniem doti vārdi: Dārta, Alise, Amēlija, Emma, Patrīcija (divām meitenēm), Lauma (divām
meitenēm), Terēze, Anna, Rūta, Zane, Emīlija, Madara, Rojs, Olivers, Rūdolfs, Kārlis, Raiens,
Emīls, Ralfs, Mārtiņš, Ronalds, Rūdis.
Reģistrētas sešas laulības, no tām divas baznīcā.

