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Tiek veikts Siguldas novada
ielu un ceļu
audits

Izveidota interaktīva karte par
ielu un ceļu infrastruktūras
attīstību

6.lpp.
Siguldas pilsētas vidusskolā
atvērs robotikas tehnoloģiju un
radošo industriju klases

Ielu un ceļu remontdarbu aktualitātes
siguldā turpinās ielu remontdarbi. Maijā uzsākta asfaltseguma atjaunošana
četrās siguldas ielās – lakstīgalas, Ziedu un lāčplēša ielas posmā no Ziedu
līdz Jāņa Čakstes ielai un Jāņa Čakstes
ielā, turpinās līvkalna ielas asfaltēšana, kā arī norisinās grantēto ielu – Nākotnes un Paparžu ielas – pārbūve par
asfaltseguma ielām. sākta arī Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas krustojuma rekonstrukcija, tādēļ mainīta
satiksmes organizācija Zinātnes ielā,
kur pašvaldība jau martā uzsākusi ielas
rekonstrukciju visā tās garumā.
Lakstīgalas, Ziedu un Lāčplēša ielas posmā no Ziedu līdz Jāņa Čakstes ielai un
Jāņa Čakstes ielā nofrēzēta vecā asfaltseguma virskārta, un līdz jūlija vidum
tur tiks ieklāts jauns asfaltsegums vairāk
nekā 8400 m2 platībā. Šajās ielās plānots
ieklāt jaunu asfaltbetona virskārtu, nepārbūvējot ielu pamatni, kas ir vispārpieņemta prakse ceļu būvē, lai nodrošinātu
līdzenu brauktuvi, ja ceļa pamatne ir pietiekami stabila.
Sākta Līvkalna ielas asfaltēšana, ieklājot
asfaltseguma apakškārtu. Darbus, tajā
skaitā apzaļumošanu, plānots pabeigt jūnijā. Arī grantētajā Nākotnes ielā, posmā
no Tilta līdz Riekstu ielai, atsākti darbi, lai līdz jūnija beigām izbūvētu asfalt-

Maija vidū tika uzsākta Līvkalna ielas asfaltēšana. Pašvaldība šogad ielu un ceļu
uzturēšanā un pārbūvē plāno ieguldīt 5,1 miljonu eiro
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs
segumu. Uzsākta arī grantētās Paparžu
ielas pārbūve par asfaltseguma ielu, un
darbus plānots pabeigt jūlijā.
Turpinās gājēju ietves izbūve un atjaunošana Strēlnieku ielas posmā no Pulkveža
Brieža līdz Gāles ielai, ko plānots pabeigt
jau maijā.
Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas krustojumā notiek krustojuma infrastruktūras pilnīga atjaunošana; darbus veic VAS „Latvijas
Valsts ceļi”, un krustojuma rekonstrukciju
plānots pabeigt līdz jūlija vidum. Saistī-

Izlaidumi Siguldas novada
izglītības iestādēs
• Laurenču sākumskolā 6.klasei –
31.maijā plkst.13.00;
• Siguldas Sporta skolā –
2.jūnijā plkst.17.00 (Dabas aizsardzības pārvaldes telpās
Baznīcas ielā 7);
• Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” – 2.jūnijā plkst.18.00;
• Siguldas 1.pamatskolā 9.klasēm – 8.jūnijā plkst.18.00;
• Allažu pamatskolā 9.klasēm – 9.jūnijā plkst.17.00;
• Siguldas Valsts ģimnāzijā 9.klasēm –
9.jūnijā plkst.18.00;
• Mores pamatskolā 9.klasēm – 9.jūnijā plkst.18.00;
• Siguldas pilsētas vidusskolā 9.klasēm –
10.jūnijā plkst.13.00;
• Siguldas pilsētas vidusskolā 12.klasēm –
10.jūnijā plkst.15.00;
• Siguldas Valsts ģimnāzijā 12.klasēm –
16.jūnijā plkst.18.00.

Vairāk lasiet 3.lappusē

bā ar krustojuma rekonstrukciju mainīta
satiksmes organizācija Zinātnes ielā, kur
pašvaldība līdz rudenim pabeigs ielas rekonstrukciju 1,7 kilometrus garā posmā no Vidzemes šosejas līdz autoceļam P8 „Inciems–
Sigulda–Ķegums”. Posmā no Vidzemes
šosejas līdz Ganību ielai tiek organizēta
vienvirziena satiksme virzienā no šosejas,
savukārt ielas posmā no Ganību ielas līdz
autoceļam P8 – divvirzienu satiksme, kas
tiek regulēta ar luksoforiem. Kopš rekonstrukcijas uzsākšanas Zinātnes ielā bija

vienvirziena satiksme virzienā no autoceļa P8.
Jūnijā plānots pabeigt Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas, kā arī Pulkveža Brieža un Vildogas ielas apļveida
krustojuma pārbūves darbus.
Vērienīgi pārbūves darbi turpinās arī uz tilta
pār Gauju, kur jau pērn tika uzsākta brauktuves vienas puses un tilta konstrukcijas
atjaunošana, gājēju ietves paplašināšana un
margu nomaiņa; tilta otru pusi plānots rekonstruēt līdz šā gada augusta beigām. Arī
šos darbus veic VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Tāpat uzsākta Siguldas novada grantēto
ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu, lai pasargātu to virskārtu no pārliekas
izžūšanas un virsmas putēšanas. Pretputekļu apstrāde prioritāri tiek veikta ielām
un ceļiem, kur ir lielāka satiksmes intensitāte.
Uzsākts Siguldas novada ielu un ceļu
audits, un līdz gada beigām plānots izstrādāt pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības sistēmu, kas turpmāk tiks pastāvīgi aktualizēta, ļaujot vienuviet iegūt visu informāciju par novada
transporta infrastruktūras stāvokli.
Drīzumā tiks uzsākta vēl vairāku ielu un
ietvju pārbūve. Ar plānotajiem ielu un
ceļu pārbūves darbiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnes www.sigulda.lv
sadaļā „Pašvaldība” – „Infrastruktūras attīstība”.

Aktualitātes
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Turpinās Siguldas novada
ielu un ceļu audits
Turpinās Siguldas novada pašvaldības
ielu un ceļu audits, kas ietver ielu un
ceļu inventarizāciju un novērtējumu,
satiksmes intensitātes mērījumus, kā
arī ielu un ceļu uzturēšanas klašu aktualizēšanu. Iegūtie dati ļaus līdz decembrim izveidot pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības sistēmu,
kas turpmāk tiks pastāvīgi aktualizēta,
ļaujot vienuviet iegūt informāciju par
transporta infrastruktūras stāvokli
pašvaldībā. Ielu un ceļu audits ir daļa
no Siguldas novada publiskās ārtelpas
un tās elementu vizuālās koncepcijas
vadlīnijām, kuru izstrāde pašvaldībā ir
uzsākta šā gada pavasarī.
Šobrīd tiek veikta ielu un ceļu tīkla inventarizācija – apsekojot dabā un fiksējot
video un foto materiālos ar piesaisti koordinātu sistēmai (GPS piesaistē), datu bāzē
tiks reģistrēta informācija par katras ielas
un ceļa brauktuves segas konstrukciju, inženierbūvēm (tilti, autobusu pieturvietas,
stāvvietas, ietves, veloceliņi, zaļās zonas,
apgaismojuma līnijas, caurtekas u.c.), kā
arī satiksmes organizācijas tehniskajiem
līdzekļiem (ceļa zīmes, ielu un māju nosaukumu norādes, luksofori, kilometru
stabi, drošības žogi, ceļa horizontālais
marķējums u.c.).

Vienlaikus notiek ielu, ceļu un to elementu nolietojuma noteikšana un novērtējums tām ielām un ceļiem, kam
tas nav veikts pēdējā gada laikā, kā arī
mērīta satiksmes intensitāte, kas ļaus
aktualizēt pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas klases, kas noteiktas saistošajos
noteikumos „Par autoceļu uzturēšanas
klasēm Siguldas novadā”.
Uz iegūto datu pamata līdz šā gada beigām tiks izveidota pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības sistēma,
kurā būs pieejama aktuālā informācija
par ielu, ceļu un infrastruktūras elementu stāvokli. Informācija šajā sistēmā
tiks pastāvīgi aktualizēta.
Siguldas novada pašvaldībai pieder ielas
un ceļi 270 kilometru garumā, tostarp
56 kilometri asfaltētu ielu un ceļu.
Ielu un ceļu auditu un transporta infrastruktūras pārvaldības sistēmas izveidi
veiks iepirkuma procedūras rezultātā
izvēlētā AS „Ceļu inženieri” par kopējo
summu 42 279,82 eiro saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.209
„Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība”, Nr.504 „Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība” un Nr.1052 „Pašvaldību
ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība”.

Izveidota brīvpieejas
velosipēdu apkopes stacija

Pašvaldība piešķīrusi naudas balvas
par augstiem sasniegumiem sportā
Pašvaldība Siguldas novada sportistiem
un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem skeletonā un kamaniņu sportā
pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, kā arī Pasaules kausa posmos
un Pasaules kausa posmu kopvērtējumā 2016./2017.gada sezonā šogad jau
piešķīrusi naudas balvas vairāk nekā
28 tūkstošu eiro apmērā.
Naudas balvas piešķirtas kamaniņu
braucējiem Andrim Šicam, Jurim Šicam,
Ināram Kivleniekam, Ullai Zirnei, Artūram Dārzniekam, Rikam Kristenam Ro-

zītim un Elīnai Vītolai, skeletonistiem
Leldei Priedulēnai, Martinam Dukuram
un Tomasam Dukuram, treneriem Jānim Liepam, Jurim Dumpim, Sandim
Prūsim, Gintam Dzērvem un Marekam
Mezencevam, kā arī biedrībai „Sporta
un interešu klubs „RO”” par trenera Daiņa Dukura ieguldījumu.
Kritērijus, kārtību un sportistu sasniegumus, par kuriem pašvaldība piešķir naudas balvas, nosaka nolikums „Par kārtību,
kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvas apmēru”.

Maija nogalē tiks uzstādīti jauni rotaļu
elementi bērnu rotaļu laukumos
Maijā noslēgsies iepirkums par jaunu
rotaļu elementu uzstādīšanu bērnu rotaļu laukumiņos. Jaunos rotaļu elementus pašvaldības bērnu rotaļu laukumos
plānots uzstādīt līdz maija beigām, bet
daži sarežģītākie rotaļu kompleksi tiks
uzstādīti jūnija sākumā.
Izsludinātais iepirkums paredz, ka Jēkaba laukumā tiks veikta rotaļu kompleksa, rotaļu vilcieniņa un šūpoļu – balansiera nomaiņa. Savukārt Raiņa parka bērnu laukumā jauni elementi tiks
uzstādīti katrai vecuma grupai paredzētajā spēļu laukumiņā. Mazuļu laukumā
būs jauna smilšu kaste, slīdkalniņš un
divu veidu šūpoles, ka arī rotaļu auto.
Piecu līdz 12 gadus veco bērnu laukumā tiks uzstādīts rotaļu komplekss ar
slīdkalniņiem, šķēršļu joslām un citiem
vingrošanas rīkiem, kā arī jaunas šūpoles un karuselis. Jauniešiem domātajā
atpūtas zonā tiks uzstādīts ielu vingrošanas rīku komplekss. Ņemot vērā jau-

niešu ierosinājumus, Raiņa parka skeitrampu laukumā uzstādīts jauns skeitrampas elements. Savukārt pēc kapitālā
remonta jau pieejami āra trenažieri pieaugušajiem.
Visos pašvaldībai piederošajos bērnu
rotaļu laukumos jau kopš pavasara
tiek veikti remontdarbi, lai tie būtu
mazajiem novadniekiem droši un vizuāli pievilcīgi. Rotaļu laukumos tiek
demontētas nolietotās un neatjaunojamās iekārtas. Diemžēl rotaļu elementi
vairākos laukumiņos šogad jau vairākkārt sabojāti – piemēram, maija sākumā Raiņa parka rotaļu laukumā tika
salauztas šūpoles, slīdkalniņš un tikko renovētais āra trenažieris. Siguldas
novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
pret rotaļu elementiem izturēties saudzīgi, kā arī ziņot par konstatētajiem
bojājumiem un defektiem bērnu rotaļu
laukumiņos, rakstot uz e-pasta adresi
dita.laure@sigulda.lv vai zvanot uz
tālruni 67800952.

Siguldas novada Domes sēdē

Veicinot novadnieku fiziskās aktivitātes, Siguldā izveidota pirmā brīvpieejas
velosipēdu apkopes stacija
Foto: R.Plešaunieks

Siguldā, Cēsu un Raiņa ielas krustojumā, kur pērn par godu 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam tika atklāts vides objekts, uz kura iegravēti teju
seši tūkstoši 2015.gada velobrauciena dalībnieku vārdi, izveidota brīvpieejas
velosipēdu apkopes stacija.
Velosipēdu pašapkalpošanās stacijā pieejami vairāki instrumenti velosipēdu apkopei un riepu pumpis. Apkopes stacija velobraucējiem izvietota stratēģiskā vietā, kur
krustojas vairāki velomaršruti, tostarp izaicinošais brauciens lejup un augšup Gaujas senielejā, kas ir aizraujošākais kāpums Latvijā ar gandrīz 100 metru augstuma
starpību. Stacija bez maksas būs pieejama 24 stundas diennaktī.

26.aprīlī
• Atbalstīta naudas balvu piešķiršana skeletonistiem Leldei Priedulēnai,
Martinam Dukuram un Tomasam
Dukuram par sasniegumiem sportā
2016./2017.gada sezonā, trenerim Marekam Mezencevam un biedrībai „Sporta un interešu klubs „RO”” par trenera
Daiņa Dukura ieguldījumu.
• Veikti grozījumi lēmumā „Par kredīta
ņemšanu” par ēkas Zinātnes ielā 7 vienkāršoto atjaunošanu.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē
projekta „Zinātnes ielas pārbūve posmā
no autoceļa A2 „Rīga–Sigulda–Igaunijas
robeža (Veclaicene)” līdz autoceļam P8
„Inciems–Sigulda–Ķegums”
Siguldas
pagastā, Siguldas novadā” īstenošanai
150 000 eiro apmērā kā ceļu investīciju
projektam.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē
projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūves
un restaurācijas būvprojekta izstrāde

un ekspertīze” realizācijai 71 317 eiro
apmērā un projekta „Skolas ēkas pārbūves un Siguldas Valsts ģimnāzijas
mācību korpusa būvprojekta izstrāde un
ekspertīze” realizācijai 156 199 eiro apmērā kā investīcijas projektu dokumentācijas izstrādei.
• Apstiprināts Siguldas Attīstības aģentūras gada pārskats par 2016.gadu, Siguldas novada Domes gada pārskats par
2016.gadu, pašvaldības konsolidētais
gada pārskats un publiskais gada pārskats.
• Atbalstīts apstiprināšanai dalībnieku
sapulcē SIA „Siguldas Sporta serviss”
gada pārskats par 2016.gadu.
• Palielināts SIA „Siguldas Sporta serviss” pamatkapitāls par 100 000 eiro
kā Siguldas novada Domes ieguldījums
naudā. Apstiprināti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, grozīti statūti.
• Apstiprināts SIA „Siguldas Sporta
serviss” maksas pakalpojumu cenrādis.

NOVADA SVĒTKI
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PIEKTDIEN, 26.MAIJĀ
Vieta, laiks

Pasākums

Plkst.18.00–24.00 Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu sešu gadu jubiSiguldas dzelzceļa lejas nakts
• plkst.18.00 Siguldas mobilās lietotnes viedtālruņiem atklāšana
stacijas laukumā
un starts orientēšanās spēlēm „Mazais aplis” un „Lielais aplis”;
• plkst.20.00 balsošanas kampaņas „Siguldiešu mīlētākie
uzņēmumi 2017” noslēgums un apbalvošana;
• plkst.21.00 spēles „Mazais aplis” uzvarētāju apbalvošana;
• plkst.22.00 spēles „Lielais aplis” uzvarētāju apbalvošana;
• bezmaksas T-kreklu apdruka;
• muzikālā programma:
o plkst.18.05 grupa „So Lucid Electric Feel”;
o plkst.18.30 grupa „Musiqq”;
o plkst.19.00 rokgrupa „Lenna” no Štūres (Vācija);
o plkst.19.30 grupa „Musiqq”;
o plkst.20.10 projekts „3Live Project”;
o plkst.21.20 grupa „Manta”;
o plkst.22.00 Gacho;
o plkst.23.00 grupa „RYGA”;
o plkst.23.30 dīdžejs Edgars Bercis.
Dalība – bez maksas

Plkst.21.00
Siguldas
pilsdrupu estrādē

Siguldas 810.jubilejas koncerts – spēle „Es mīlu
tevi, Sigulda!”
Koncertu – spēli vadīs Artūrs Skrastiņš, Siguldas
zvaigžņoto komandu kapteiņi būs Jana Duļevska un
Valters Krauze, piedalīsies pazīstami novadnieki.
Ieeja – bez maksas

Plkst.23.00
Siguldas
pilsdrupu estrādē

Siguldas novada svētku balle
Spēlēs grupas „Dziļi violets”, „MC Orķestris” un dīdžejs.
No plkst.22.00 ieejas maksa pasākumā – 3 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – bez maksas

SVĒTDIEN, 28.MAIJĀ
Vieta, laiks

Pasākums

Plkst.12.20
Siguldas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā

Brēmenes (Vācija) Mākslu akadēmijas kamerkora
koncerts

Plkst.14.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Dziesmu un deju diena – koncerts „Tautas dziesma”
Koncertā piedalās:
• Siguldas novada amatiermākslas kolektīvi;
• Siguldas novada viesi – tautas deju ansamblis „Changi”
no Čiatūras un folkloras kopa „Raskila” no Birštonas;
• „Latvijas Ekspresis simtgadei” dalībnieki – kori „Balsis”,
„Rīga” un „Monēta”, kā arī tautas deju ansambļi „Auda”,
„Ačkups” un „Dardedze”.
Dalība – bez maksas

Plkst.20.00
Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” tehniskajā zonā

Jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” koncertprogramma „Stāsti”
Ieeja – bez maksas

Ekumēnisks Siguldas novada svētku dievkalpojums.
Birštonas (Lietuva) Sakrālā muzeja izstādes par
arhibīskapu Teofilu Matuļoni (1873–1962) atklāšana

Plkst.18.00
Siguldas Romas
katoļu baznīcā

SESTDIEN, 27.MAIJĀ
Vieta, laiks

Pasākums

Plkst.10.00–12.00
visā novadā

Modināšana
Siguldas novada iedzīvotājus modinās Siguldas pagasta
Kultūras nama pūtēju orķestris, Absolventu orķestris,
jauniešu pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” un Siguldas novada
amatierteātru aktieri.

Plkst.12.00–16.00
Siguldas
dzelzceļa stacijas
laukumā

„Bērnu restorāns”
Novada labākie pavāri piedāvās īpaši bērniem gatavotus
ēdienus. Neparasto ēdienkarti papildinās:
• orientēšanās spēles „Mazais aplis” un „Lielais aplis”;
• radošās darbnīcas;
• bezmaksas T-kreklu apdruka;
• plkst.12.00 „Pasaku nama” izrāde „Plaukstošie ziedi” un
pasaku tēlu ierašanās;
• plkst.12.15 Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” koncertprogramma;
• plkst.13.15 lielo burbuļu parāde;
• plkst.13.35 vokālās studijas „Siguldiņa” un deju studijas
„A-Zarts” priekšnesumi;
• plkst.14.30 spēles „Mazais aplis” izloze;
• plkst.15.00 spēles „Lielais aplis” izloze;
• plkst.15.15 „Pasaku nama” koncertprogramma „Ielūgums
uz dzimšanas dienu. Siguldai – 810”.
Dalība – bez maksas

Plkst.16.00
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Teātra pirmizrāde „Īkstīte”
Mākslu skolas Teātra studijas audzēkņu iestudējuma
„Īkstīte” pirmizrāde. Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieeja – bez maksas

Plkst.17.30
Pils ielā, iepretim
Maija parkam

Sadraudzības koncerts
Koncertā piedalās:
• Čiatūras (Gruzija) deju kolektīvs „Changi”;
• Birštonas (Lietuva) folkloras kopa „Raskila”;
• folkloras kopa „Senleja”;
• bērnu folkloras kopas „Senlejiņa” un „Tiptaiņi”;
• deju kolektīvs „Ķimenīte”.
Dalība – bez maksas

Plkst.19.00
Siguldas
dzelzceļa
stacijas laukumā
(pulcēšanās – no
plkst.18.30)

Siguldas novada svētku gājiens
Gājiena maršruts – no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma uz
Siguldas pilsdrupu estrādi pa Pils ielu. Gājiena noslēgumā:
• kopīga „Zied ievas Siguldā” dziedāšana;
• visu gājiena dalībnieku aerofoto uzņemšana
Siguldas 810.jubilejā;
• bigbenda „Sigulda” un Ievas Kerēvicas muzikālie sveicieni.

IZSTĀDES
• Siguldas novada mākslinieku darbu izstāde Siguldas pagasta Kultūras namā no
24.maija līdz 18.jūnijam.
• Siguldas novada lietišķās mākslas izstāde pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3 no 24.maija.
• „100 rotas Siguldai un Latvijai” veikalā – darbnīcā „Baltu rotas” Siguldas pils
kompleksā no 25.maija.
• Birštonas Sakrālā muzeja veidota izstāde par arhibīskapu Teofilu Matuļoni (1873–
1962) Siguldas Romas katoļu baznīcā no 26.maija.

Aktuālā informācija par Siguldas novada svētkiem pieejama
pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv un sociālajos tīklos.

Bezmaksas autobusi
Siguldas novada svētkos

Lai visiem novadniekiem būtu iespēja piedalīties novada svētku aktivitātēs, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, sestdien, 27.maijā, Mores, Jūdažu, Allažmuižas
un Allažu iedzīvotājiem tiks nodrošināts bezmaksas transports uz Siguldu.
• More–Jūdaži–Sigulda: plkst.17.30 More, plkst.17.45 Jūdaži, plkst.18.00 Siguldas autoosta.
• Sigulda–Jūdaži–More: plkst.23.30 stāvlaukums pie Siguldas pils kompleksa,
plkst.23.45 Jūdaži, plkst.24.00 More.
• Allažmuiža–Allaži–Stīveri–Sigulda: plkst.17.30 Allažmuiža, plkst.17.35 Allaži,
plkst.17.45 Stīveri, plkst.18.00 Siguldas autoosta.
• Sigulda–Stīveri–Allaži–Allažmuiža: plkst.23.30 stāvlaukums pie Siguldas pils
kompleksa, plkst.23.45 Stīveri, plkst.23.55 Allaži, plkst.24.00 Allažmuiža.
Iedzīvotāji, kuri plāno izmantot bezmaksas transportu,
aicināti pieteikties līdz 25.maijam, zvanot uz
Pakalpojumu centra tālruni 80000388.

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
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Izveidota interaktīva karte par plānotajiem ielu
pārbūves un komunikācijas izbūves darbiem
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* Perspektīvās ar ūdens un kanalizācijas tīkliem
izbūvētās ielas, kurās grants segums var tikt mainīts uz cieto segumu, ja panākta vienošanās ar
visiem piegulošo zemju īpašniekiem par pieslēgumiem pašvaldības komunikācijām.

Pūpo

2017.GADĀ PLĀNOTĀ INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

Nu

Jāņa

Karte pieejama pašvaldības interneta vietnes www.sigulda.lv
sadaļā „Pašvaldība” – „Infrastruktūras attīstība”

u
Pūč a iela
Rūsiņ

arī par plānotajiem Siguldas novada ciematu
un lauku ielu un ceļu pārbūves darbiem, veloinfrastruktūras attīstību, kā arī 2019.gadā
plānotajiem ielu pārbūves un komunikācijas
izbūves darbiem.
Jau ziņots, ka pašvaldības tuvāko gadu prioritāte ir ielu un ceļu atjaunošana un izbūve,
kā arī lietusūdens sistēmas pilnveidošana
un sakārtošana, ik gadu šiem darbiem atvēlot vairākus miljonus eiro.
Kartēm ir informatīvs raksturs, un to saturs
var mainīties, kā arī tikt papildināts.

Mēness

!

Cīruļu iela

Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī to pārbūvei 2017.gada budžetā ieplānoti līdzekļi 5,1 miljona
eiro apmērā – tas nozīmē aktīvu ielu un ceļu remonta

• asfaltētu vai bruģētu ielu pārbūves vai izbūves projektēšanu,
• gājēju ietvju projektēšanu,
• ūdens un kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūvi,
• perspektīvajām ar ūdens un kanalizācijas tīkliem izbūvētajām ielām, kurās grants segums var tikt mainīts
uz cieto segumu.
Interaktīvajā kartē informācija tiks regulāri papildināta, un jau tuvākajā laikā tajā būs pieejama informācija

un pārbūves darbu procesu visā novadā. Lai operatīvi, mūsdienīgi un viegli uztveramā veidā informētu
iedzīvotājus par uzsāktajiem ielu un ceļu remontdarbiem Siguldā, kā arī plānoto darbu projektēšanu,
izveidotas četras ērti lietojamas un pārskatāmas interaktīvas kartes, kurās pieejama informācija par
plānoto:
• asfaltētu vai bruģētu ielu pārbūvi vai izbūvi,
• gājēju ietvju izbūvi,

Zaru iela

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja vienkopus gūt informāciju par notiekošajiem un plānotajiem ielu pārbūves un komunikācijas izbūves darbiem, izveidota
interaktīva karte par ielu un ceļu infrastruktūras
attīstību tuvāko divu gadu laikā.

GRANTS SEGUMA IELU KARTE*

a
iel

Gāles

Gājēju ietvju projektēšana
Gājēju ietvju izbūve

Asfaltētu/bruģētu ielu projektēšana
Asfaltētu/bruģētu ielu pārbūve vai izbūve

Gājēju ietvju projektēšana
Gājēju ietvju izbūve

iela

Asfaltētu/bruģētu ielu projektēšana
Asfaltētu/bruģētu ielu pārbūve vai izbūve

Ūdensapgādes tīkli 2017

Kanalizācijas tīkli 2017
Kanalizācijas tīkli 2018
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Pašvaldības atbalstu guvušas
10 vasaras nometnes bērniem un jauniešiem
Lai veicinātu lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, ikgadējam pašvaldības konkursam par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu vasarā tika iesniegti
14 projektu pieteikumi, no kuriem desmit projekti guva pašvaldības atbalstu un kopējo finansējumu 7000 eiro.
Nosaukums

Organizācija,
vadītājs

Veids

Vecums

Dalības
maksa,
eiro

Dalībnieku
skaits
20

Laiks

Norises vieta

Kontakti

01.–05.06.

Cieceres internātpamatskola,
Kalnsētas iela 13,
Saldus novads

29344536
ivo.alksnis@inbox.lv

„Izaicinājums 2017”

Biedrība „Džudo klubs
„Sigulda””,
Gatis Baumanis

Diennakts

8–16 gadi

Aerobikas, sporta spēļu
un atpūtas nometne
„Ritms”

SIA „Hello”,
Diāna Meirāne

Diennakts

7–14 gadi

100

20

16.–21.07.

Lādezera pamatskola,
Lādezers, Limbažu novads

26544582
mushinad@inbox.lv

125

„Hello Summer 2017”

SIA „Hello”,
Guntra Purmale

Dienas

7–10 gadi

70

20

26.–30.06.

Siguldas 1.pamatskola,
Pulkveža Brieža iela 105

29131300
guntra.purmale@gmail.com

„Bonifācija brīvdienas”

Siguldas 1.pamatskolas
atbalsta biedrība,
Guntra Purmale

Dienas

7–10 gadi

50

40

05.–09.06.

Siguldas 1.pamatskola,
Pulkveža Brieža iela 105

29131300
guntra.purmale@gmail.com

Sporta bridža nometne
(pulciņa dalībniekiem)

Latvijas Bridža
federācija,
Kārlis Rubins

Diennakts

8–25 gadi

70

40

26.–30.06.

„Juku dzirnavas”,
Šķēdes pagasts, Saldus novads

29724610

Siguldas jauniešu
kamerorķestra nometne
„Skaņošanās Latvijas
simtgadei” (orķerstra
dalībniekiem)

Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”,
Anna Zvejniece

Dienas

12–18 gadi

63

25

21.–25.08.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, 28639675
Šveices iela 19, Sigulda

„Iepazīsti sportu – II.
Ūdens”

Siguldas Sporta skola,
Aivars Fridrihsons

Dienas

7–10 gadi

40

20

21.–25.08.

Siguldas Sporta centrs,
Ata Kronvalda iela 7A;
Siguldas apkārtne

29427141
sportaskola@sigulda.lv

„Beidzot brīvdienas ir
klāt”

Sporta klubs
„Sportotprieks”,
Andra Fridrihsone

Dienas

7–14 gadi

120

30

01.–09.06.

Siguldas pilsētas vidusskola;
Siguldas apkārtne

26434461
andrafridrihsone@inbox.lv

Peldēšanas nometne
„Beidzot brīvdienas ir
klāt II”

Sporta klubs
„Sportotprieks”,
Andra Fridrihsone

Dienas

7–14 gadi

100

20

05.–09.06.

Siguldas Sporta centrs,
Ata Kronvalda iela 7A;
Siguldas apkārtne

26434461
andrafridrihsone@inbox.lv

Sporta klubs
„Sportotprieks”,
Andra Fridrihsone

Dienas/
diennakts*

7–14 gadi

150

30

12.–21.06.

Siguldas pilsētas vidusskola;
Siguldas apkārtne

26434461
andrafridrihsone@inbox.lv

„Beidzot brīvdienas ir
klāt III”

*Nometnes ietvaros notiek divu dienu ekskursija ar nakšņošanu.

Ziņas īsumā
Notiks festivāls „Pagalms”

16. un 17.jūnijā Siguldas novada „Sviestkalnos” norisināsies festivāls „Pagalms”,
kurā galvenais uzsvars tiek likts uz Latvijā radītu un aktuālu mūziku. Kā pirmie šā
gada festivāla mākslinieki izziņoti „Manta”, „Židrūns”, Arturs Skutelis un „Tvērumi”, „Čipsis un Dullais”, „The Big Bluff”,
„Ghettozloba”, „OGHRE”, „Boys Will Be
Boys”, „Velns viņu zin” un „Elementi”.
Biļetes cena – no 15 līdz 25 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
5 līdz 10 eiro atlaide. Biļetes pieejamas
www.ticketshop.lv.

Notiks 23.Starptautiskais jauno
mūziķu konkurss

Maija beigās Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” jaunos izpildītājus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas un Grieķijas
pulcēs 23.Starptautiskais jauno mūziķu
konkurss „Sigulda 2017”.
29.maijā plkst.17.00, atklājot konkursu,
koncertēs trio „Art-i-Shock”, bet 30.maijā
jau no plkst.8.30 gandrīz 70 solisti, kuru
vidū vairāki savu valstu konkursu laureāti, uzstāsies ar programmām, kurās
ietverti gan klasiski, gan mūsdienās radīti
skaņdarbi.
Pirmoreiz šajā konkursā piedalīsies dalībnieki no vairākām Eiropas mazo pilsētu
apvienības „Douzelage” pilsētām – Tūri
(Igaunija), Škofja Loka (Slovēnija) un Preveza (Grieķija).
Konkursantu sniegumu trīs vecuma gru-

pās vērtēs kompetenta žūrija – koncertējoši mākslinieki un mūzikas akadēmiju mācībspēki. Ieeja pasākumos – bez maksas.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
uzņem jaunus audzēkņus

Mākslu skola „Baltais Flīģelis” 2017./2018.
mācību gadā bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem piedāvā apgūt daudzveidīgas
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas mākslās. Interesenti
aicināti iepazīties ar skolu, pedagogiem
un piedāvātajām programmām Atvērto
durvju dienā – 5.jūnijā no plkst.14.00 līdz
18.00.
Mākslu skola piedāvā profesionālās ievirzes programmas – visdažādāko instrumentu spēli un vokālo mākslu, kā arī vizuāli plastisko mākslu –, kas apgūstamas
paralēli vispārējai pamatizglītībai. Atkarībā no izvēlētās programmas apmācības
ilgums ir no sešiem līdz astoņiem gadiem.
Audzēkņus programmās uzņem no septiņu gadu vecuma.
Mākslu skola piedāvā arī interešu izglītības programmas:
• Vispusīgās attīstības studija (mūzika,
māksla, teātris) aicina bērnus no sešu līdz
astoņu gadu vecumam;
• Mūzikas nodaļas nodarbības instrumentu spēlē un dziedāšanā – bērniem no
četru gadu vecuma, kā arī pieaugušajiem;
• Mākslas nodaļas „Mini” studija un Keramikas studija uzņem dalībniekus no
sešu līdz septiņu gadu vecumam; Dizaina

un mākslas „Maxi” studija – no 14 gadu
vecuma, kā arī pieaugušos;
• Deju studija „Sidrabiņš” aicina bērnus
no trīs līdz piecu gadu vecumam, bet Baleta studija – no piecu līdz septiņu gadu
vecumam;
• Teātra studija uzņem dalībniekus no 10
līdz 18 gadu vecumam.
Iestājpārbaudījums profesionālās izglītības programmās notiks 6.jūnijā no
plkst.14.00 līdz 18.00. Interešu izglītības
programmās iestājpārbaudījums nav jākārto. Plašāka informācija, zvanot uz
tālruni 22005612 vai interneta vietnē
www.baltaisfligelis.lv.

Siguldas pilsētas vidusskolā atvērs
robotikas tehnoloģiju un radošo
industriju klases

1.jūnijā plkst.14.00 Siguldas pilsētas vidusskolas topošie 10.klašu skolēni un
viņu vecāki aicināti uz tikšanos, kurā tiks
informēti par robotikas tehnoloģiju un radošo industriju klašu atvēršanu Siguldas
pilsētas vidusskolā jaunajā mācību gadā.
Papildu vidusskolas programmai skolēniem būs iespēja papildināt zināšanas
kādā no inovatīvajām izvēles programmām – mācību process 10.klašu skolēniem
tiks sadalīts divās daļās: četras dienas nedēļā skolēni apgūs vispārējo vidusskolas
programmu, bet vienu dienu nedēļā mācīsies izvēlētā mācību virziena priekšmetus. Robotikas tehnoloģiju klasē jaunieši
apgūs robotiku, mehatroniku, program-

mēšanu, kā arī 3D modelēšanu un printēšanu. Savukārt radošo industriju klasē
skolēni iepazīs moderna dizaina radīšanas
tehniku, konceptuālo domāšanu – vizuālās uztveres principus un teorijas, mediju
pratību, vizuālo komunikāciju un skatuves mākslu.

Skolēni var saņemt norīkojumu
darbam vasarā

Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, īsteno jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā
iespēja strādāt un apgūt pirmās darba
prasmes ir 13–19 gadus veciem skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Siguldas novada pašvaldība šā projekta īstenošanai paredzējusi
50 tūkstošus eiro. Darbavietas šogad piedāvā 19 pašvaldības iestādes un struktūrvienības (134 darbavietas) un 40 uzņēmēji
(282 darbavietas).
Līdz 26.maijam no plkst.14.00 līdz 18.00
Siguldas novada Jaunrades centrā Skolas
ielā 3 skolēniem, kuri pieteikušies vasaras
nodarbinātības projektā, tiks izsniegti norīkojumi, kuros norādītas konkrētas skolēnu
darbavietas vasarā.
25.maijā plkst.16.00 Siguldas novada Jaunrades centrā notiks darba drošības instruktāža tiem skolēniem, kuri strādās Siguldas
novada pašvaldības struktūrvienībās.
Plašāka informācija par skolēnu vasaras
nodarbinātības projektu pieejama Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruni 67970932.
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SABIEDRĪBA un sports

Vasarā nekursēs daļa autobusu
Skolēnu vasaras brīvlaikā – no 1.jūnija līdz 1.septembrim – nekursēs tie sabiedriskā transporta
maršrutu reisi, kas paredzēti skolēnu pārvadāšanai un kuros, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, noteiktas novada iedzīvotāju grupas
var pārvietoties bez maksas.
Autobusi nekursēs desmit maršrutu reisos:
• Sigulda–Laurenču sākumskola plkst.8.05
no Siguldas autoostas;
• Sigulda–Krimulda–Sigulda plkst.7.15 no
Siguldas autoostas un plkst.7.35 no Krimuldas;
• Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda
plkst.6.55 un plkst.15.10 no Siguldas autoostas;
• Sigulda–Nurmiži–Sigulda plkst.6.50 un
plkst.15.00 no Siguldas autoostas un plkst.7.08
un plkst.15.30 no Nurmižiem;
• S i g u l d a – S a l t avot s – Pe l ī t e s – S i g u l d a
plkst.7.00 un plkst.15.10 no Siguldas autoostas;
• Sigulda–Allaži–Mālpils
plkst.7.10
un
plkst.15.20 no Siguldas autoostas;

• Mālpils–Allaži–Sigulda
plkst.8.00
un
plkst.16.10 no Mālpils;
• Allažmuiža–Stīveri plkst.7.00 no Stīveriem
un plkst.15.00 no Allažmuižas;
• More–Sigulda–More plkst.6.50, plkst.14.00
un plkst.16.15 no Mores;
• More–Nītaure–More plkst.7.00 un plkst.16.15
no Mores.
Reisi tiks atjaunoti līdz ar jaunā mācību gada
sākumu – 1.septembri.
No 1.maija līdz 31.oktobrim, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, iedzīvotāju grupas, kuras var saņemt braukšanas maksas atlaides atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, bez maksas var pārvietoties maršrutos
Sigulda–Gleznotājkalns (Siguldas pilsētas
kapi), kas kursē no piektdienas līdz svētdienai,
un Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda. Pasažieriem, kuriem nav ID kartes vai kuriem nav
piemērojamas braukšanas maksas atlaides, jāiegādājas biļete saskaņā ar AS „CATA” cenrādi.

Aicina pieteikt mazos novadniekus Bērnības svētkiem
9.jūlijā plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras
namā notiks Bērnības svētki. Dalībai tajos aicina
pieteikt bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem.
Krustvecāki savu krustbērnu varēs izšūpināt
tradicionālajās svētku šūpolēs un vēlēt laimes. Katram bērnam piemiņai par šo dienu
tiks pasniegta dāvana. Pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa katram bērnam izsniegs ap-

liecību, kurā būs arī krustvecāku apstiprinājums.
Bērnus līdz 26.jūnijam aicinām pieteikt Siguldas
pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7B, zvanot
uz tālruni 26112886 vai 67800953 vai rakstot uz
e-pasta adresi terezija.leimane@sigulda.lv.
Dalības maksa par gaviļnieku – 35 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide; viesiem – ieeja bez maksas.

Sports

Siguldā notiks starptautiskas kalnu
divriteņu sacensības
17.jūnijā plkst.10.00 Fischer Slēpošanas centrā norisināsies starptautiskas UCI XCO C2
olimpiskā krosa kategorijas sacensības kalnu
divriteņiem „Sigulda Cup”. Latvijā šāda mēroga sacensības notiks trešo reizi.
Sacensības notiks elites grupā (gan vīriešiem,
gan sievietēm), kurā drīkst piedalīties sportis-

ti no 19 gadu vecuma ar derīgu UCI licenci, un
junioru grupā (gan sievietēm, gan vīriešiem),
kurā drīkst piedalīties 17 un 18 gadus veci sportisti ar derīgu UCI licenci. Sportisti cīnīsies
par UCI starptautiskā ranga punktiem. Visi
pārējie interesenti no 17 gadu vecuma, kuriem
nav starptautiskās UCI licences, var piedalīties
„OPEN” grupā.

Siguldas basketbolisti izcīna bronzas
medaļas
No 28. līdz 30.aprīlim Ogrē notika VEF Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas finālturnīrs U16
vecuma grupā puišiem, kurā Siguldas Sporta
skolas komanda izcīnīja trešo vietu, kas ir līdz
šim nebijis Siguldas basketbolistu sasniegums
Latvijas Jaunatnes basketbola līgā.
Pirmajā dienā tika izspēlēti ceturtdaļfināli, kuru
pāri tika veidoti, ņemot vērā sezonā iegūto vietu
pamatturnīrā. Siguldas Sporta skolas komanda
sezonu noslēdza trešajā vietā, tāpēc ceturtdaļfinālā
bija jāspēlē ar sesto vietu izcīnījušo Ogres komandu, pār kuru tika gūta uzvara. Pusfinālā Siguldas
komanda zaudēja basketbola skolas „Rīga” komandai. Savukārt finālā par bronzas godalgām Siguldas basketbolisti cīnījās ar „Rīga/DSN” komandu.

Neskatoties uz to, ka pretinieku rindās bija pieci Latvijas U16 izlases kandidāti, siguldiešiem
izdevās gūt uzvaru, cīnoties par katru bumbu,
labāk veicot metienus un aizsardzībā nosedzot
augumā pārākos rīdziniekus, tādējādi spēli uzvarot ar rezultātu 84:79.
Spēlē augstu līmeni demonstrēja saspēles vadītājs Daniels Iļjins (22 punkti) un komandas
kapteinis Roberts Bērze (21 punkts). Siguldas
komandas sastāvā spēlēja komandas kapteinis
Roberts Bērze, spēlētāji Kristers Puķītis, Daniels Iļjins, Kristaps Feldmanis, Ernests Artūrs
Bērze, Raivo Zvaigzne, Ričards Fedečko, Rūdolfs
Malcenieks un Toms Aizupietis. Daniels Iļjins
tika iekļauts simboliskajā pieciniekā. Komandas
treneri – Agnija Labrence un Ēvalds Tukišs.

LV portāla infografika
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Kultūra
29.05.

plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
23.Starptautiskā jauno mūziķu konkursa „Sigulda 2017” atklāšana
un trio „Art-i-Shock” koncerts.
Ieeja – bez maksas

30.05.

plkst.8.30 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
23.Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda 2017”.
Ieeja – bez maksas

02.06.

plkst.19.00 Allažu pagasta Tautas namā
Deju kolektīvu „Ķimenīte” un „Ķimelītis” vadītājas Aelitas Ziemeles
jubilejas koncerts. Piedalās deju kolektīvi „Ķimenīte”, „Ķimelītis”,
„Avotiņi” un vokālais ansamblis „Liepavots”.
Ieeja – bez maksas

03.06.

no plkst.15.00 līdz 18.00 Turaidas muzejrezervātā
Latvijas simtgades ieskaņā – Latvijas bērnu folkloras diena „Būt
man kalna galiņā” Dainu kalnā.
Ieejas maksa – 1,15 eiro

05.06.
09.06.
14.06.
16.06.–
17.06.
18.06.

no plkst.14.00 līdz 18.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Atvērto durvju diena
plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Vīru kora „Saltdal mannskor” (Norvēģija) un sieviešu kora „Teiksma”
koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 pie piemiņas akmens „Lielā Stēla”
Deportāciju un komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums
plkst.16.00 Siguldas novada „Sviestkalnos”
Festivāls „Pagalms”.
Biļetes cena – no 15 līdz 25 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID
kartes īpašniekiem – 5 līdz 10 eiro atlaide
plkst.10.00 un 17.00 Mores pagasta „Kalna Vaizuļos”
Programma ģimenēm ar bērniem „Pļavu puķu radošās darbnīcas”.
Augu lasīšana, vainagu vīšana, siena leļļu darināšana, ielīgošana.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 29528421.
Ieeja – bez maksas

18.06.

plkst.16.00 Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā
Latvijas senioru koru svētku koncerts „Trejdeviņu tēvu zemē”, kurā
piedalīsies 1000 dziedātāju no visas Latvijas.
Ieejas maksa – no 0,70 līdz 5 eiro

20.06.

plkst.18.00 Mores pagasta „Kalna Vaizuļos”
Programma ģimenēm ar bērniem „Pļavu puķu radošās darbnīcas”.
Augu lasīšana, vainagu vīšana, siena leļļu darināšana, ielīgošana.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 29528421.
Ieeja – bez maksas

20.06.

plkst.18.00 Turaidas muzejrezervātā
Saulgriežu ielīgošana kopā ar folkloras kopu „Senleja”.
Ieeja – bez maksas

21.06.

no plkst.19.00 Turaidas muzejrezervāta Jāņkalnā
Vasaras saulgriežu svētki kopā ar 31 Latvijas folkloras kopu.
Ieeja – bez maksas

22.06.

plkst.19.00 pie Mores pagasta Tautas nama
Jāņu ielīgošana kopā ar folkloras kopu „Senleja” un „Kaktu balles
muzikantiem”. Jēkabpils Tautas teātra izrāde „Trīnes grēki”.
Dalība – bez maksas

23.06.

plkst.12.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Latviešu tradīcijas. Vainagu vīšanas darbnīca.
Dalība – bez maksas

23.06.

plkst.22.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
„Streiča kinonakts mistērija”.
Ieeja par maksu. Informācija tiks precizēta

23.06.

plkst.22.00 pie Jūdažu Sabiedriskā centra
Jāņu nakts balle „Lai līgojam, lai svinam” kopā ar grupu „Trešā
brigāde”.
Dalība – bez maksas

Izstādes
līdz
04.06.

Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Andas Munkevicas izstāde „Stikla skulptūras”.
Ieeja – par ziedojumiem

līdz
19.06.

Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Siguldas novada mākslinieku izstāde.
Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 20.jūnijā

līdz
30.09.

Mores kauju muzejā
Tautas daiļamata meistares Inetas Krastiņas personālizstāde.
Ieejas maksa muzejā – līdz 3 eiro

līdz
30.12.

Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti. Pilsonis”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro

30.05.–
22.06.

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
2016./2017.mācību gada Mākslas nodaļas absolventu diplomdarbu
izstāde.
Ieeja – bez maksas

01.06.–
10.06.

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta tematiskā izstāde
„Mīļumā pārtapis brīnums”

01.06.–
10.06.
01.06.–
13.06.

Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Ar skanīgu līgo lai Jāņu nakts zied!”

05.06.–
30.06.

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Pasaules vides dienai veltīta tematiskā izstāde „Būt līdzsvarā ar
dabu”

05.06.–
30.06.

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Pasaules vides dienai veltīta Vijas Vāveres fotoizstāde „Dabas
pieskāriens”

05.06.–
30.06.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Tautas goda un vērtību sargs”. Vēsturniekam, tulkotājam,
diplomātam Arnoldam Spekem – 130

05.06.–
30.06.
15.06.–
30.06.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Vārdu gardēdis”. Rakstniekam Erikam Ādamsonam – 110

19.06.–
30.06

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Līgo svētkiem veltīta literatūras tematiskā izstāde „Visa laba Jāņu
zāle”

19.06.–
02.07.

Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Harija Martuzāna gleznu izstāde.
Ieeja – bez maksas

Allažu bibliotēkā
Fotoizstāde „Vasaras viducī”.
Grāmatu izstāde par ārstniecības augiem „Dabas dziednīca”.
Bērnu radošo darbu izstāde

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Vasaras saulgriežiem veltīta tematiskā izstāde „Nu atnāca Jāņu
diena!”

Sports
01.06.

plkst.17.00 Allažu pamatskolas sporta laukumā
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts bērnu sporta
pasākums – atrakcijas, konkursi, stafetes, strītbols, futbols un
„Lāse” volejbols

01.06.

plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skrituļošanas seriāla „S! – SKATE” trešais posms

03.06.

plkst.11.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas Peldu ielā 2
„KS čempionāts” pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem

04.06.

plkst.10.00 viesnīcā „Hotel Kaupo”
„Siguldas kauss 2017” biljardā; disciplīna „POOL14+1”

08.06.

plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2017” trešais posms

10.06

plkst.11.00 Siguldas Pilsētas trasē
Skrējienu seriāla „Sigulda Up Cup” otrais posms – kalna skrējiens

15.06.

plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Riteņbraukšanas seriāla „S! – VELO” otrais posms

17.06.

plkst.10.00 Fischer Slēpošanas centrā
Olimpiskā krosa sacensības kalnu riteņbraukšanā XCO „Sigulda
Cup” UCI C2

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī

Reģistrēti 22 jaundzimušie – 9 meitenes un 13 zēni.
Bērniem doti vārdi: Rada, Agate, Paula, Lūcija, Gundega, Amanda, Alise, Alīsija, Sofija, Andis, Renārs, Demians, Gustavs, Rojs Oļģerts, Frederiks, Dzintars, Ernests, Pauls Patriks, Sebastians, Everts, Gundars, Krists.
Reģistrētas sešas 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!

