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Uzsākta Zinātnes ielas pārbūve
 5.martā ar vecā asfaltseguma frēzē1
šanu uzsākta Zinātnes ielas rekonstrukcija 1,7 kilometrus garā posmā –
no Vidzemes šosejas līdz autoceļam P8 Inciems–Sigulda–Ķegums. Ielas rekonstrukciju par turpat miljonu
eiro plānots pabeigt līdz šā gada rudenim. Darbus veic iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētā SIA „8 CBR”.
Sākoties Zinātnes ielas rekonstrukcijai,
plānoti satiksmes ierobežojumi – līdz
augustam Zinātnes ielā būs vienvirziena satiksme virzienā no autoceļa P8 uz
Vidzemes šoseju.
Zinātnes ielas pārbūves laikā tiks veikta
brauktuves seguma rekonstrukcija visā

ielas garumā – tiks demontēts vecais,
kritiskā stāvoklī esošais asfaltsegums,
izveidota jauna ceļa pamatne un ieklāts
asfaltsegums. Ielas rekonstrukcijas ietvaros izbūvēs lietusūdens kanalizācijas tīklu 585 metru garumā, kā arī veiks ūdensvada rekonstrukciju vai izbūvi 375 metru
garumā. Uzlabojot satiksmes organizāciju, notiks krustojumu un nobrauktuvju
uz privātīpašumiem pārbūve. Zinātnes
ielas krustojumā ar Institūta ielu paredzēts izbūvēt izgaismotu gājēju pāreju,
savukārt nedaudz pirms krustojuma ar
Institūta ielu tiks izbūvēta jauna sabiedriskā transporta pieturvieta.
Ielas rekonstrukcija neskars jau izbūvēto
apgaismoto gājēju ietvi gar Zinātnes ielu

posmā no šosejas līdz Helmaņa ielai, savukārt jauna apgaismota gājēju ietve Zinātnes ielā tiks izbūvēta posmā no krustojuma ar Helmaņa ielu līdz darbnīcām.
Paralēli pašvaldības veiktajai Zinātnes ielas rekonstrukcijai VAS „Latvijas
Valsts ceļi” šogad veiks Vidzemes šosejas
un Zinātnes ielas krustojuma pārbūvi,
lai uzlabotu satiksmes drošību, – plānots
izveidot jaunas gājēju pārejas un uzstādīt jaunus luksoforus.
Zinātnes ielā nofrēzētais vecais asfaltsegums izmantots Helmaņa ielas seguma
uzlabošanai, un šobrīd tiek izvērtēta iespēja materiālu sasmalcināt, lai tas būtu
izmantojams arī bedrīšu aizbēršanai.
Marta beigās, iestājoties labvēlīgiem laik-

apstākļiem, uzsākti pārbūves darbi arī
Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona
ielas, kā arī Pulkveža Brieža un Vildogas ielas apļveida krustojumos. Tāpat
drīzumā plānots turpināt Līvkalna ielas
remontdarbus.
Šogad pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un pārbūvei budžetā ieplānoti līdzekļi 5,1 miljona eiro apmērā. Pašvaldības
prioritāte tuvāko gadu laikā ir ielu un
ceļu atjaunošana un izbūve, kā arī lietus
ūdens sistēmas pilnveidošana un sakārtošana, ik gadu šiem darbiem paredzot
vairākus miljonus eiro. Ar plānoto ielu un
ceļu pārbūves darbu sarakstu iespējams
iepazīties pašvaldības interneta vietnes
www.sigulda.lv sadaļā „Budžets”.

Zinātnes ielas pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldībās” iesniegtā projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” (projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/16/I/010 ) ietvaros. Kopējās projekta
izmaksas ir 730 769,53 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir 427 215,89 eiro, 15 078,21 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām, Siguldas novada Domes finansējums – 288 475,90 eiro.

Lieldienu dievkalpojumi Siguldas novadā
Siguldas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā

14.aprīlī plkst.14.30 Kunga Ciešanu dievkalpojums; 15.aprīlī plkst.21.00 Vigīlijas dievkalpojums;
13.aprīlī plkst.18.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums; 16.aprīlī plkst.9.00 Rezurekcijas dievkalpojums;
14.aprīlī plkst.18.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums; plkst.12.00 Kristus Augšāmcelšanās Sv.Mise;
16.aprīlī plkst.8.00 Lieldienu rīta dievkalpojums; 17.aprīlī plkst.12.00 Sv.Mise.
17.aprīlī plkst.11.00 Otro Lieldienu dievkalpojums.

15.aprīlī plkst.14.00 Pashas ēdienu iesvētīšana; pojums; 14.aprīlī plkst.11.00 Lielās Piektdienas
plkst.23.00 Pashas rīta dievkalpojums; 16.aprīlī dievkalpojums; 15.aprīlī plkst.22.30 Klusās Sestdienas vakara dievkalpojums un Lieldienu rīta
plkst.00.00 Kristus Augšāmcelšanas liturģija.
iezvanīšana; 16.aprīlī plkst.11.00 Lieldienu dievSeptītās dienas adventistu draudzē
kalpojums.
15.aprīlī plkst.10.00 Lieldienu dievkalpojums.

Ekumēnisks Krustaceļš

Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Siguldas baptistu draudzē

16.aprīlī plkst.11.00 Lieldienu dievkalpojums.

Krimuldas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā

14.aprīlī plkst.16.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums; 13.aprīlī plkst.19.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums; 14.aprīlī plkst.12.00 Lielās Piektdienas
16.aprīlī plkst.10.00 Lieldienu dievkalpojums.
Pirmsauktā pareizticīgo baznīcā
dievkalpojums; 15.aprīlī plkst.22.45 Lieldienu
Siguldas Romas katoļu baznīcā
13.aprīlī plkst.18.00 Lielās Ceturtdienas dievkalpojums; Turaidas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
nakts vigīlija; 16.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu diev13.aprīlī plkst.19.00 Kunga Pēdējo Vakariņu Sv.Mise; 14.aprīlī plkst.18.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums; 13.aprīlī plkst.19.00 Zaļās Ceturtdienas dievkal- kalpojums.
14.aprīlī plkst.12.00 no Siguldas evaņģēliski luteriskās
Svētā Apustuļa Andreja
baznīcas uz Siguldas Romas katoļu baznīcu.
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Turpināsies ielu un ceļu remontdarbi
Tuvojoties pavasarim,
līdz ar zemes virskārtas atkušanu un atbilstošu laikapstākļu iestāšanos visā Siguldas
novadā
pakāpeniski
tiek uzsākti ielu un ceļu
remontdarbi.
Teritorijas attīstības pārvaldes darbinieki, apzinoties daudzviet kritisko ielu
un ceļu stāvokli, norāda,
ka laikapstākļi, kad ceļa
virskārta ir pārmitrināta,
naktīs piesalst, no rītiem

kūst un pa dienu līst, bija
nepiemēroti ceļu greiderēšanai. Atkušņa un no
krišņu laikā grants ceļu
segas virskārta atkūst un
grants segas konstrukcija
pārmitrinās, un tajā var
sākt strauji veidoties defekti. Kamēr grants ceļa
klātne nav pilnībā atkususi un ceļš apžuvis, bedrīšu
veidošanos nav iespējams
uzreiz novērst, jo, uzbraucot ar smago tehniku un
greiderējot pārmitrināto
ceļu, situāciju var tikai

pasliktināt un pilnīgi sabojāt ceļu. Grants segumu
iespējams greiderēt tikai
tad, kad tas ir apžuvis.
Savukārt
asfaltbedrīšu
remontu pilnvērtīgi karstā asfaltseguma tehnoloģijā iespējams veikt tikai
labvēlīgos laikapstākļos –
sausā laikā ar gaisa temperatūru virs +10 grādiem. Ziemā pie negatīvas
gaisa temperatūras tika
labotas tikai satiksmei
bīstamās bedrītes. Remontdarbi Siguldas nova-

da ielās tiek veikti prioritārā secībā saskaņā ar
ceļu uzturēšanas klasēm.
Atgādinām, ka šogad pašvaldība ielu un ceļu uzturēšanai un pārbūvei budžetā ieplānojusi 5,1 miljonu eiro, un arī tuvāko
gadu prioritāte pašvaldībai ir ielu un ceļu atjaunošana un izbūve, kā arī
lietusūdens sistēmas pilnveidošana un sakārtošana, ik gadu šiem darbiem
paredzot vairākus miljonus eiro.

Spodrības mēnesis un Lielā talka Siguldas novadā
No 15.aprīļa līdz 15.maijam Siguldas novadā jau
tradicionāli norisināsies
Spodrības mēnesis, kura
laikā iedzīvotāji aicināti
sakopt savus īpašumus,
kā arī piedalīties Lielās
talkas aktivitātēs, kas
visā Latvijā norisināsies
22.aprīlī.

Pašvaldības saistošie noteikumi „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku,
būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” nosaka, ka
privātīpašnieku pienākums
ir apsaimniekot savu privātīpašuma teritoriju, kā
arī tai piegulošo teritoriju
piecu metru platumā.

Sausās lapas, zarus un citus organiskos atkritumus
nelielos daudzumos pilsētā
drīkst dedzināt pavasarī no
15.aprīļa līdz 15.maijam
un rudenī no 15.septembra
līdz 15.oktobrim, ievērojot
ugunsdrošības
noteikumus, vai citā laikā, saņemot pašvaldības atļauju.
Ārpus apdzīvotām vietām
organiskos
atkritumus
drīkst dedzināt nelielos
daudzumos visu sezonu.
Lielās talkas ietvaros Siguldas novadā 22.aprīlī no
plkst.9.00 tiks organizētas
vairākas talkas. Siguldas
novada pašvaldība aicina
novada iedzīvotājus un
uzņēmumus pievienoties
reģistrētajām talkošanas

vietām vai pieteikt savas
talkošanas vietas interneta vietnē www.talkas.lv, kā
arī līdz 18.aprīlim informēt
par tām Siguldas novada
Lielās talkas koordinatori
Ditu Lauri, zvanot uz tālruni 67800952 vai rakstot uz e-pasta adresi dita.
laure@sigulda.lv. Piesakot
sabiedriskās
teritorijas
sakopšanas vietu, aicinām
norādīt atbildīgo personu,
kura Lielās talkas dienā
koordinēs atkritumu maisu saņemšanu un organizēs pilno maisu nogādāšanu norādītajā vietā.
22.aprīlī atkritumu šķirošanas laukums „Zemdegas”
Siguldas pagastā strādās no
plkst.10.00 līdz 16.00. Tajā,

kā ierasts, bez maksas varēs nodot kartonu, papīru,
PET pudeles, tetrapakas,
polietilēnu, pudeļu stiklu,
logu stiklu, metālu, baterijas, akumulatorus, luminiscentās spuldzes un nolietotās elektropreces. Tikai
22.aprīlī tiks pieņemti arī
celtniecības atkritumi – par
15 eiro/m3.
Spodrības mēneša ietvaros
no 17. līdz 23.aprīlim atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums SIA „Jumis”
piedāvās 8 m3 vai 10 m3
atkritumu konteinerus ar
10% atlaidi.
Informācija par Lielās talkas aktivitātēm būs pieejama pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv.

Kopš 2017.gada 1.janvāra Siguldā samazinājies siltumenerģijas tarifs
Kopš 2017.gada 1.janvāra Siguldas iedzīvotājiem par
siltumu jāmaksā par 7,9% mazāk. Tarifa izmaiņas
ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu, kā arī
pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām, zudumu
samazinājumu un tarifa pārapstiprināšanu atbilstoši
spēkā esošajai tarifu metodikai. No 1.februāra, līdz ar
dabasgāzes cenas paaugstināšanos, vairākās pilsētās
siltumapgādes tarifi ir būtiski pieauguši par vairākiem
eiro, savukārt Siguldā, kur par kurināmo izmanto galvenokārt šķeldu, siltumapgādes tarifs palielinājies
tikai par 0,19 EUR/MWh.
SIA „Wesemann-Sigulda” apkopotā informācija liecina, ka martā Siguldas siltumapgādes tarifs –

60,98 EUR/MWh – ir zemāks nekā, piemēram, Saulkrastos (69,98 EUR/MWh), Ropažos (63,98 EUR/MWh) un
Cēsīs (62,02 EUR/MWh) kopumā 15 citās Latvijas pilsētās.
Pateicoties SIA „Wesemann-Sigulda” veiktajām investīcijām vairāku miljonu eiro apmērā, pēdējos gados Siguldā
rekonstruēti siltumtīkli 9,6 kilometru garumā, no jauna uzbūvēti siltumtīkli 4,4 kilometru garumā, uzstādīts
dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers. Veiktie ieguldījumi siltumtīklu un katlumāju rekonstrukcijā, kā arī
saņemtais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir samazinājis siltumenerģijas ražošanas un pārvades izmaksas, kā arī turpmākos gados, pieaugot dabasgāzes cenai, nodrošinās, ka siltumapgādes tarifs Siguldā
būs zemāks nekā daudzās citās Latvijas pilsētās.

Seminārs un konsultācijas par platību maksājumu saņemšanu
Tuvojoties pieteikumu iesniegšanai platību maksājumu saņemšanai, Lauku atbalsta dienests rīko
bezmaksas semināru un konsultācijas. Pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot vienoto pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, varēs no 11.aprīļa līdz 22.maijam bez atbalsta samazinājuma, no 23.maija līdz
15.jūnijam ar atbalsta samazinājumu.
5.aprīlī no plkst.10.00 līdz 14.30 Siguldā, Dārza ielā 2A,
notiks bezmaksas seminārs par to, kā elektroniski iesniegt platību maksājumu pieteikumu, un par šā gada

izmaiņām platību maksājumos. Tiks sniegta aktuālā
informācija par ELFLA programmām.
Lai iedzīvotājiem palīdzētu elektroniski aizpildīt
un iesniegt platību maksājumu pieteikumus, notiks
arī bezmaksas individuālas konsultācijas: 27.aprīlī plkst.11.00–15.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un
10.maijā plkst.11.00–15.00 Allažu pagasta pārvaldē
Birzes ielā 4, Allažos.
Papildu informācija pieejama pie Siguldas novada lauku attīstības speciālistes Inetas Eriksones, rakstot uz
e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv vai zvanot uz
tālruni 26341991.

Siguldas novada Domes sēdē
1.martā

• Nolemts izbeigt līgumu ar SIA „Lauku virtuve” par ielu
tirdzniecības kioska nomu Ausekļa ielā 6. Kioska nomas
tiesības nodotas izsolē.
• Izdarīti grozījumi patapinājuma līgumā ar SIA „Salt
avots” par zemes vienību „Nurmiži”, pagarinot līguma termiņu.
• Apstiprināti Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultāti, kā arī piešķirts līdzfinansējums
18 projektiem.
• Izdarīti grozījumi Siguldas novada Domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
• Nolemts atcelt pašvaldības nodevu par būvatļauju saņemšanu.
• Atcelts lēmums par zemes vienības Leona Paegles ielā 21
iznomāšanu SIA „LGK atrakcijas” publiskās atrakcijas ierīkošanai.
• Apstiprināts Siguldas novada Attīstības programmas
2011.–2017.gadam 2016.gada Uzraudzības ziņojums ar
aktualizēto Investīciju un Rīcības plānu 2017.gadam.
• 2016.gada pārskata izdevumos norakstīti un no grāmatvedības uzskaites izslēgti divi nepabeigtas celtniecības
projekti – tehniskais projekts sporta laukuma izbūvei
Krišjāņa Barona ielā 8A un būvprojekts Allažu pagasta
Tautas nama rekonstrukcijai.
• Noslēgtas vienošanās ar trim uzņēmumiem par nomas
līgumu apturēšanu līdz Siguldas pils kompleksa pārbūves
un teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanai.
• Veikti grozījumi lēmumā „Par piedalīšanos projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās” un finansējuma piešķiršanu”.
• Nolemts piedalīties Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības projektu otrajā kārtā ar projektiem „Allažu Tautas nama ēkas
vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” un
„Mores Amatu mājas pārbūves projekta II kārta – aprīkojuma un mēbeļu iegāde un uzstādīšana sabiedrisko un izglītības aktivitāšu uzlabošanai un dažādošanai Mores pagastā”.
• Grozīts Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”.
• Veikti grozījumi iekšējos noteikumos „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada
pašvaldības iestāžu pieejas karšu lietošanu”.
• Veikti grozījumi Mores pamatskolas nolikumā.
• Izdarīti grozījumi divos 2017.gada 18.janvāra lēmumos
„Par kredīta ņemšanu”.
• Nolemts ņemt kredītu Valsts kasē divu apļveida krustojumu atjaunošanai Pils, Cēsu un Līvkalna ielā, kā arī
Pulkveža Brieža, Lauktehnikas un Vildogas ielā.
• Grozīts lēmums „Par pašvaldības aģentūru „Siguldas Attīstības aģentūra””.
• Nolemts slēgt līgumu ar Lauksaimniecības datu centru
par mājas dzīvnieku reģistrāciju datubāzē un reģistrācijas
maksas iekasēšanu.
• Atbalstīta dalība Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu
konkursā „Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam”.
• Nolemts ņemt īstermiņa kredītu Valsts kasē Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam iesniegtā
projekta „Siguldas Pils kompleksa ēku pārbūves un teritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi”
īstenošanai.
• Noteikta amatalga sociālās aprūpes nama „Gaismiņas”
vadītājai.
• Apstiprināts Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību
organizēto kultūras un izklaides pasākumu cenrādis.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam””.
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Informācija suņu īpašniekiem

Ziņas īsumā
Turpinās pieteikšanās konkursam
„Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”

Līdz 9.aprīlim turpinās pieteikšanās līdzfinansējuma konkursam „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”, kurā jaunās uzņēmējas
var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu savas biznesa idejas realizēšanai. Konkursā var piedalīties sievietes,
kuras audzina bērnus vecumā līdz astoņiem gadiem un ir deklarētas Siguldas
novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas.
Konkursa kopējais finansējuma fonds ir
astoņi tūkstoši eiro. Viena projekta realizācijai ir iespēja saņemt ne vairāk kā
divus tūkstošus eiro.
Konkursa
pretendentēm
29.martā
plkst.15.00 bērnu centrā „Kā mājās” Ausekļa ielā 5 būs iespēja apmeklēt bezmaksas
iedvesmas semināru „Īsteno savu ideju!”,
saņemt individuālas konsultācijas un dzirdēt iepriekšējā gada konkursa dalībnieču
pieredzes stāstus.
Plašāka informācija par konkursa norisi
pieejama, zvanot Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītājai
Inai Stupelei uz tālruni 29414798 vai
rakstot uz e-pasta adresi ina.stupele@
sigulda.lv.

Uzņēmēji rada idejas
Siguldas attīstībai

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē
norisinājās ideju darbnīca „Ideju medības
nākotnes Siguldai”. Pasākumā piedalījās
novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes
un Tūrisma konsultatīvās padomes dalībnieki, Siguldas biznesa inkubatora un
Latvijas Lauku konsultāciju centra, kā arī
pašvaldības pārstāvji.
Tika izstrādāti priekšlikumi tādu izaicinājumu risinājumiem kā darbaspēka pieejamības vairošana, kūrortpilsētas vides
attīstība, jauniešu profesionālā izglītošana,
ekonomiska dzīvojamā fonda pieejamība,
jauniešu nodarbinātība, infrastruktūras
sakārtošana, jaunu darbavietu radīšana.
Idejas sākotnēji paredzēts prezentēt pašvaldības struktūrvienībām un pēc tam
meklēt risinājumus to īstenošanai. Idejas
plānots iekļaut pašvaldības stratēģiskajos
dokumentos.

Konsultācijas par valsts atbalstu
uzņēmējdarbībai

Katra mēneša otrajā trešdienā no
plkst.14.00 līdz 17.00 Siguldas biznesa inkubatorā Pils ielā 16 (staļļa ēkas
pirmajā stāvā) uzņēmējiem ir iespēja
saņemt finanšu institūcijas „ALTUM”
konsultācijas par valsts atbalsta finanšu
instrumentiem.
Konsultācijas esošajiem, jaunajiem un
arī topošajiem uzņēmējiem sniegs Rīgas
reģionālā centra vecākā kredītprojektu
vadītāja Gunta Vespere. Pieteikšanās konsultācijām, zvanot uz tālruni 26510358.

Veselības ministres vizīte
Siguldas slimnīcā

Martā iepazīšanās vizītē Siguldas slimnīcā bija ieradusies veselības ministre Anda
Čakša, kura ar pašvaldības pārstāvjiem

apsprieda iedzīvotāju veselības nodrošināšanas problēmas novadā un Siguldas
slimnīcas iespējamo lomu kopējā Latvijas
veselības sistēmā, kā arī atzinīgi novērtēja
slimnīcas izvēli specializēties konkrētu pakalpojumu sniegšanā.

Siguldas novada iedzīvotājas svin
101 un 103 gadu jubileju

Marta sākumā Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica divas Siguldas novada iedzīvotājas nozīmīgā jubilejā: Antoņina Ļevina svinēja 101.
dzimšanas dienu, bet Lūcija Brazauskaite – 103.dzimšanas dienu.
Siguldas novada pašvaldība vēl gaviļniecēm neizsīkstošu enerģiju un veselību!

Par būvatļaujas saņemšanu Siguldas
novadā turpmāk nebūs jāmaksā

Lai atvieglotu Siguldas novada iedzīvotāju nodokļu slogu, 1.marta Siguldas novada Domes sēdē nolemts atcelt
nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Siguldas novadā gan fiziskām, gan juridiskām personām. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu atcelta gan infrastruktūras, gan labiekārtojuma, gan
ūdenstilpju veidošanas objektiem, tādējādi veicinot apbūves un infrastruktūras sakārtošanu un attīstību novadā.
Plašāka informācija par būvniecības
procesu un būvatļaujas saņemšanas kārtību Siguldas novadā pieejama Būvniecības kontroles nodaļā Zinātnes ielā 7,
Siguldas pagastā, tālrunis 67800961,
e-pasta adrese rudite.bete@sigulda.lv.

Izsludināta LEADER projektu
iesniegumu konkursa otrā kārta

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas otro
kārtu Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana
notiek līdz 20.aprīlim.
Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma – 664 272,65 eiro.
1. Rīcība 1.1. „Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība,
tai skaitā vides radīšana, labiekārtošana” – 281 912,09 eiro.
2. Rīcība 1.2. „Lauksaimniecības produktu
pārstrādes attīstība, tai skaitā vides radīšana, labiekārtošana” – 104 079,92 eiro.
3. Rīcība 2.1. „Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai” – 170 280,64 eiro.
4. Rīcība 2.2. „Daudzveidīgu sabiedrisko
aktivitāšu pieejamība un attīstība” –
108 000 eiro.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo
punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrībā Allažos, Birzes ielā 4,
kontaktpersona Inese Pikaļova, tālrunis
67970250, e-pasta adrese rrlab@inbox.lv.

No 1.janvāra Latvijā noteikta obligāta
suņu apzīmēšana ar zemādas mikroshēmu jeb čipošana un reģistrēšana
vienotā valsts reģistrā – Lauksaimniecības datu centra datubāzē.
Obligātā suņu čipošana
un reģistrācija

Ministru kabineta noteikumi „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” nosaka, ka no šā gada 1.janvāra ikvienam sunim,
kas vecāks par sešiem mēnešiem, obligāti ir
jābūt apzīmētam ar zemādas mikroshēmu
ar unikālu identifikācijas numuru. To var
izdarīt veterinārajā klīnikā, un maksa par
šo procedūru svārstās no 15 līdz 30 eiro.
Vienlaikus suns obligāti jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra datubāzē, norādot informāciju par suņa īpašnieku, kā arī
suņa šķirni, vecumu, dzimumu, īpašas pazīmes un to, kad suns potēts pret trakumsērgu. Suni reģistrēt iespējams pie veterinārārstiem un no 3.aprīļa arī pašvaldības
Pakalpojumu centrā, kā arī elektroniski
portālā www.latvija.lv. Par suņa reģistrēšanu vienotajā valsts reģistrā jāmaksā valsts
nodeva 3,50 eiro. Lai reģistrētu dzīvnieku,
nepieciešama mājdzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība un īpašnieka personu apliecinošs dokuments.
Sods par suņa nereģistrēšanu: fiziskām
personām – no 7 līdz 210 eiro, atkārtoti konstatējot pārkāpumu gada laikā – no 210 līdz
350 eiro; juridiskām personām – no 15 līdz
350 eiro, atkārtoti – no 350 līdz 700 eiro.
Plašāka informācija pieejama interneta
vietnes www.ldc.gov.lv sadaļā „Mājas (istabas) dzīvnieki”, kā arī zvanot uz tālruni
67095062.
Atgādinām, ka papildu drošībai pašvaldības Pakalpojumu centrā iespējams
suni bez maksas reģistrēt arī Siguldas
novada pašvaldības dzīvnieku reģistrā
un saņemt pie kakla siksnas piestiprināmu žetonu, kas dzīvnieka atrašanas
gadījumā ļautu atradējam informēt Pašvaldības policiju par žetona numuru, lai
policijas darbinieki operatīvi varētu sazināties ar dzīvnieka īpašnieku.

Dzīvnieku īpašnieku pienākumi

Ministru kabineta noteikumi „Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”

paredz, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suns jāved pavadā, bez
pavadas suns drīkst atrasties zaļajā zonā
un mežā, izņemot pašvaldības noteiktās
vietas, kur tas ir aizliegts: sporta un rotaļu
laukumos, skvēros, peldvietās, kā arī Svētku laukumā un Siguldas pils kompleksā.
Pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus
telpām privātīpašuma teritorijā, suņa īpašniekam jānodrošina pilnīga attiecīgās teritorijas norobežošana no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju
sunim izkļūt no tās. Uzpurnis sunim jāliek
tajos gadījumos, kad tas ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Ārpus pilsētām un ciemiem – viensētās –
suni ārpus telpām var turēt nepiesietu, ja
tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus, bet gadījumos, ja suns
veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās
teritoriju norāda ar zīmi „Suns!”.
Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā” nosaka,
ka sunim, atrodoties ārpus tā īpašnieka
īpašuma, pie kakla siksnas jābūt informācijai par tā īpašnieku – adresei un tālruņa numuram. Tāpat noteikumi paredz,
ka pastaigas laikā suns jāved pavadā un
tā īpašniekam līdzi jābūt maisiņam suņa
ekskrementu savākšanai, kas pēc pieprasījuma jāuzrāda Pašvaldības policijas darbiniekam. Maisiņus ar suņu ekskrementiem
var izmest jebkurā publiskā atkritumu
konteinerā.

Ja suns pazudis

Pašvaldības policija regulāri saņem informāciju par pazudušiem vai klaiņojošiem suņiem. Ja sunim nav implantēta
mikroshēma vai pie suņa kakla siksnas
nav piestiprināta informācija ar īpašnieka kontaktinformāciju, suni, kura saimniekus nav iespējams identificēt, nogādā
dzīvnieku patversmē. Izdevumus par
suņa uzturēšanos patversmē apmaksā tā
saimnieks.
Par Siguldas novada saistošo noteikumu
un Ministru kabineta noteikumu pārkāpšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā ir paredzēta atbildība. Par šo noteikumu pārkāpumiem iedzīvotāji aicināti
informēt Pašvaldības policiju, zvanot uz
diennakts tālruni 26160288 vai rakstot uz
e-pasta adresi policija@sigulda.lv.

Mores pagasta Tautas namam
iegādāts skaņas un gaismas aprīkojums
Siguldas novada pašvaldība ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atbalstu ir iegādājusies skaņas un gaismas aprīkojumu Mores pagasta Tautas
namam 30 tūkstošu eiro apmērā.
Pateicoties veiktajai investīcijai, Mores pagasta Tautas namā tiks nodrošināti kvalitatīvi kultūras pasākumi pagasta iedzīvotājiem, Mores pamatskolas skolēniem un
viesiem.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības

programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” attiecināmās izmaksas projektam „Skaņas un gaismas aprīkojuma
iegāde Mores Tautas namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”
(Nr.16-04-AL32-A019.2202-000001) ir
30 tūkstoši eiro, no kuriem ELFLA sedz
90% un Siguldas novada pašvaldība – 10%.
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IZGLīTīBA

Turpinās bērnu pieteikšana bērnudārzos jaunajam mācību gadam
Tuvojoties bērnudārzu grupu komplektēšanai jaunajam mācību gadam,
vecāki, kuru bērni reģistrēti bērnudārzu rindā, aicināti līdz 15.maijam
aizpildīt iesniegumu, kurā informē
pašvaldību par vēlmi viņa bērnam
uzsākt apmeklēt bērnudārzu no jaunā mācību gada sākuma – ar šā gada
1.septembri. Iesniegumu iespējams
aizpildīt elektroniski pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv,
pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 un Izglītības pārvaldē
Skolas ielā 3.
Saskaņā ar pērn rudenī veiktajām izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos
„Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Siguldas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” pašvaldības speciālisti vairs nesazināsies ar rindā reģistrēto bērnu vecākiem par vēlmi uzsākt bērnudārza apmeklējumu, tas jādara pašiem vecākiem.
Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk
bērni, kas reģistrēti pašvaldības vienotajā
pirmsskolas izglītības iestāžu rindā, bērnudārza apmeklējumu varēs uzsākt ne tikai mācību gada sākumā kā līdz šim, bet

Veiksmīgi uzsākta
pirmklasnieku
elektroniskā
reģistrācija
Martā tika uzsākta topošo pirmklasnieku reģistrēšana Siguldas novada vispārizglītojošo skolu 1.klasēs
2017./2018.mācību gadam. Papildus
jau ierastajai kārtībai – pieteikumu iesniegšanai klātienē izvēlētajā skolā –
vecāki varēja piereģistrēt bērnu mācībām arī elektroniski – pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.
Šo iespēju izvēlējās vairāk nekā puse
vecāku – 56% no līdz šim saņemtajiem iesniegumiem saņemti elektroniski.
Atgādinām, ka skolēnu reģistrācija Siguldas pilsētas skolās turpināsies līdz
31.martam.
Jau ziņots, ka jaunajā mācību gadā Siguldas skolas varēs uzņemt vismaz 230
pirmklasnieku un novada skolu kapacitāte ir pietiekama, lai nodrošinātu
visu topošo pirmklasnieku vajadzības.
22.martā Laurenču sākumskolā no 66
vietām brīvas vēl bija deviņas vietas, Siguldas pilsētas vidusskolas vispārizglītojošajās klasēs no 78 vietām brīvas bija
10 vietas, sporta klasē – no 26 vietām
brīvas bija sešas vietas, savukārt Siguldas 1.pamatskolā no kopumā plānotajām 60 vietām brīvas vēl bija 12 vietas.
Jautājumu gadījumā vecāki aicināti sazināties ar Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruni
67970863.

visa mācību gada laikā. Par vēlmi bērnam
uzsākt apmeklēt pašvaldības bērnudārzu
vecākiem jāiesniedz iesniegums:
• līdz 15.maijam, ja izglītības iestādi
bērns uzsāks apmeklēt jaunā mācību
gada sākumā – septembrī;
• mēnesi pirms plānotā bērnudārza apmeklēšanas laika, ja bērns izglītības
iestādi uzsāks apmeklēt mācību gada
laikā.
Mēneša laikā pēc pieteikuma iesnieg-

šanas Izglītības pārvaldes darbinieks
sazināsies ar vecākiem, informējot par
iespējām uzsākt pirmsskolas izglītību
izvēlētajā bērnudārzā vai mācīties citā
bērnudārzā, ja bērnam nebūs iespēju
apmeklēt vecāku izvēlēto bērnudārzu.
Atgādinām, ka bērnam jābūt reģistrētam pirmsskolas izglītības iestāžu rindā,
ko var izdarīt gan pašvaldības Pakalpojumu centrā, gan elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības ie
stāžu rinda ir vienota visiem pašvaldības bērnudārziem, un tā ir publiski pieejama pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.
Papildu informācija pieejama Siguldas
novada pašvaldības Izglītības pārvaldē,
zvanot uz tālruni 67970914.
Siguldas novada pašvaldības bērnudārzus šobrīd apmeklē 1010 bērnu, savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
šobrīd ir reģistrēti 623 bērni. Pēdējos
piecos gados pašvaldība ir radījusi vairāk nekā 400 jaunu vietu pašvaldības
bērnudārzos un arī turpmāk plāno radīt
jaunas vietas pašvaldības bērnudārzos,
lai nodrošinātu vecākiem iespēju saņemt
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus jau no pusotra gada vecuma.
Atgādinām, ka Siguldas novadā deklarēto bērnu vecākiem ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums 112,86 eiro auklīšu
pakalpojumu apmaksai, ja pašvaldība
nevar nodrošināt vietu bērnudārzā, kā
arī līdzfinansējums, ja bērns apmeklē
privāto pirmsskolas izglītības iestādi,
179,11 eiro bērniem no pusotra līdz četru
gadu vecumam un 151,13 eiro bērniem
no pieciem gadiem.

Aprīlī sāksies skolēnu pieteikšanās vasaras
nodarbinātības projektam
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad īstenos jauniešu nodarbinātības projektu,
kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās
darba prasmes būs skolēniem vecumā no
13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Skolēnu pieteikumi
tiks pieņemti no 10. līdz 28.aprīlim. Siguldas novada pašvaldība šā projekta īstenošanai paredzējusi 50 tūkstošus eiro.
Jau ziņots, ka pašvaldība līdz 10.martam aicināja atsaukties novada uzņēmējus, kuri vasarā vēlas nodrošināt pašvaldības apmaksātas darbavietas Siguldas novada skolēniem.
Skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras
brīvlaikā finansēs Siguldas novada pašvaldība, uzņēmējiem būs jāsedz tikai darba devēja
sociālais nodoklis.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta
ietvaros 13–14 gadus veciem skolēniem būs
iespēja strādāt divas nedēļas pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās
darbavietās, savukārt 15–19 gadus veciem
skolēniem darbavietas mēneša garumā nodrošinās novada uzņēmēji.
Aprīlī sāksies skolēnu reģistrācija darbavietām. Piesakoties darbam, skolēniem būs jānorāda savas prasmes un iemaņas, kā arī
motivācija darbam. Pieteikumos skolēniem
prioritārā kārtībā būs jāatzīmē trīs vēlamās
darbavietas, izvēloties no pašvaldības apkopotā vakanču saraksta, kas no 29.marta
būs pieejams pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv. 13–14 gadus veciem skolēniem
būs jāizvēlas darbavietas pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs, bet 15–19 gadus veciem
skolēniem – darbavietas novada uzņēmumos.

Siguldas novada pašvaldības īstenotajā jauniešu nodarbinātības projektā skolēniem ir
iespēja apgūt dažādas prasmes un gūt pirmo darba pieredzi
Foto: A.Jenerts
Skolēnu reģistrēšanās vasaras nodarbinātības projektam norisināsies no 10. līdz 28.aprīlim. Skolēniem, piesakoties darbam vasarā,
kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas
centriem būs jāiesniedz:
1) aizpildīta pieteikuma anketa, kuru
var saņemt pašvaldības klientu apkalpošanas centros un pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv;
2) ārsta izziņa par skolēna veselības stāvokli.
Skolēnu pieteikumos norādīto informāciju
un deklarēto dzīvesvietu līdz 22.maijam
pārbaudīs pašvaldības speciālisti, skolēnu
atlasi konkrētām darbavietām, pamatojoties uz norādītajām prioritārajām darbavietām skolēnu pieteikuma anketās un motivāciju strādāt uzņēmumā, veiks pašvaldības
izveidota darba grupa un potenciālie darba
devēji. Skolēniem, kuriem prioritārajā secībā norādītajos uzņēmumos darbavietas uz-

ņēmēji nevarēs nodrošināt, tiks piedāvātas
vakances citos uzņēmumos. Norīkojumi,
kuros būs norādītas konkrētās skolēnu darbavietas, tiks izsniegti no 23. līdz 26.maijam laikā no plkst.14.00 līdz 18.00 Siguldas
novada Jaunrades centrā Skolas ielā 3. Skolēniem, kuri būs iesnieguši iesniegumu, bet
neatbildīs noteikumos noteiktajiem kritērijiem, tiks izsūtīta atteikuma vēstule.
Obligātā darba drošības instruktāža pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās darbavietās notiks 25.maijā
plkst.16.00 Siguldas novada Jaunrades centra zālē Skolas ielā 3. Skolēnu vasaras nodarbinātības projekts Siguldas novadā norisinās kopš 2010.gada. 2016.gadā skolēnu
vasaras nodarbinātības projektā iesaistījās
313 skolēni, 39 Siguldas novada uzņēmēji,
kā arī 19 pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
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SIGULDAS NOVADA VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
24.–30.APRĪLIS

No 24. līdz 30.aprīlim Siguldas novada pašvaldība organizē Siguldas novada Veselības un
sporta nedēļu, kurā novadnieki bez maksas var
apmeklēt ārstus, piedalīties dažādās sportiskās
aktivitātēs un lekcijās par veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu.
Plašāka informācija par Siguldas novada Veselības un sporta nedēļu būs pieejama pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv no 10.aprīļa.

IZAICINĀJUMI NEDĒĻAS GARUMĀ
No 24. līdz 29.aprīlim ikviens Siguldas novada iedzīvotājs aicināts piedalīties virtuālos izaicinājumos – izmantojot mobilo
aplikāciju „Endomondo”, kopā ar „Dabas laboratoriju” uzskaitīt kilometrus kādā no trīs disciplīnām: „Sigulda soļo!”, „Sigulda
skrien!” vai „Sigulda brauc ar velo!”.
Dalībniekiem no 24.aprīļa bez maksas jāreģistrējas vienam vai vairākiem izaicinājumiem vietnē www.endomondo.com/challenges
un jāpiekrīt, ka viņu treniņu informācija būs pieejama izaicinājumu rīkotājam un citiem dalībniekiem.
Katrā izaicinājumā tiks apbalvots viens siguldietis, kurš būs veicis vislielāko attālumu. Aktīvāko novadnieku apbalvošana notiks
Veselības dienā – 29.aprīlī plkst.12.00 (norises vieta tiks precizēta).

PIRMDIENA, 24.APRĪLIS

Valsts asinsdonoru centra lekcijas Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas pilsētas vidusskolā
15.00 Lekcija „Sabalansēts dzīvesveids senioriem” – veselības un sporta speciāliste Fanija Šitca
pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrā (Rīgas iela 1)
18.00 „Pole Fitness” – akrobātiku un spēku attīstoša nodarbība, izmantojot pilonu, „DTO Pole
Dance” studijā (Dārza iela 29A)
19.00 Paneļdiskusija „Vai veselība ir kustībā” – piedalās veselīga dzīvesveida piekritējs Kaspars
Vendelis un Ginesa rekordists skriešanā ar basām kājām pa sniegu, LU docents Edgars
Rencis; būs arī kāds pārsteigums (norises vieta tiks precizēta)

OTRDIENA, 25.APRĪLIS
9.00
11.00–
18.00
11.00
17.00
18.00
19.00
19.00
20.15

Dzīvinošā kundalini joga veselības profilakses centrā „Malus”, maksimālais dalībnieku
skaits – 10 personas (Pulkveža Brieža iela 69)
Limfas stimulācijas procedūras studijā „Figura Line”, iepriekšēja pieteikšanās no 18.aprīļa, zvanot uz tālruni 26643459 (Pils iela 13)
„Momy Fit” nodarbība māmiņām ar mazuļiem kopā ar treneri Evitu Berci Fischer Slēpošanas centrā (Puķu iela 4)
Lentošanas jeb slackline treniņš kopā ar Siguldas novada Jaunrades centru Siguldas
Spieķu parkā
Yiņ joga veselības profilakses centrā „Malus”, maksimālais dalībnieku skaits – 10 personas (Pulkveža Brieža iela 69)
Lekcija „Kā aukstās peldes var izmainīt dzīvi” – personiskās izaugsmes trenere, ziemas
peldētāja Brigita Mironova (norises vieta tiks precizēta)
Veselības vingrošana pie Jūdažu Sabiedriskā centra
Lokanību attīstoša nodarbība „DTO Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)

TREŠDIENA, 26.APRĪLIS
9.30
18.00
18.00

Pilates kopā ar fitnesa treneri Faniju Šitcu pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrā (Rīgas iela 1)
Lekcija „Stress un trauksme sportā: cēloņi, pazīmes, regulācijas metodes” – sporta psiholoģe, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas valdes locekle Lāsma Lapiņa (norises vieta tiks precizēta)
Deju grupas „JVclubs Sigulda” nodarbība 12–29 gadus veciem jauniešiem Siguldas novada
Jaunrades centrā (Skolas iela 3)

18.00 Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
19.00 Veselības vingrošana Morē, pulcēšanās pie Mores pagasta Tautas nama

CETURTDIENA, 27.APRĪLIS
18.00 Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
18.30 Projekts „Kā nodzīvot līdz 120” – veselīga dzīvesveida piekritējs Kaspars Vendelis par ēdienu, kustību, ģimeni un sociālām saitēm (norises vieta tiks precizēta)
18.30 Skrituļslidošanas apmācība kopā ar treneri Lauri Bitenieku Fischer Slēpošanas centrā
(Puķu iela 4)
18.30 Veselības vingrošana ģimenēm veselības profilakses centrā „Malus” (Pulkveža Brieža iela 69)
19.00 Veselības vingrošana Allažu Sporta centrā

PIEKTDIENA, 28.APRĪLIS
11.00 Vingrošana māmiņām kopā ar mazuļiem bērnu centrā „Kā mājās” (Ausekļa iela 5)
15.00 Ciguns senioriem veselības stiprināšanai kopā ar ciguna instruktori Faniju Šitcu pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrā (Rīgas iela 1)
18.00 Lekcija „Veselīgs ēdiens, kas garšo bērniem” – Veģetāra uztura skolas vadītāja Dita Lase
(norises vieta tiks precizēta)
18.00 Spēku, akrobātiku un lokanību attīstoša nodarbība „Areal Silk”, izmantojot auduma lentes, „DTO Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)
18.00 Deju grupas „JVclubs Sigulda” nodarbība 12–29 gadus veciem jauniešiem Siguldas novada
Jaunrades centrā (Skolas iela 3)

SESTDIENA, 29.APRĪLIS – Siguldas novada Veselības diena
SVĒTDIENA, 30.APRĪLIS
10.00 Pavasara atklāšanas pārgājiens Siguldā kopā ar „Fit Nation Latvia”, pulcēšanās pie „Laimas” pulksteņa Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
11.00 Lokanību attīstoša nodarbība „DTO Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)
12.30 Spēku, akrobātiku un lokanību attīstoša nodarbība „Areal Silk”, izmantojot auduma lentes, „DTO Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)
14.00 Volejbola draudzības spēle „Sigulda”–Nacionālās pirmās līgas komanda „Fono” (norises
vieta tiks precizēta)

24.–28.aprīlī darbdienās:
• Brīvā laika pavadīšanas centrā „Ideju namiņš” (Skolas iela 3) no plkst.12.30 līdz 19.00 bērni no septiņu līdz 12 gadu vecumam aicināti apgūt jaunas prasmes, veidojot noderīgas lietas no dabas materiāliem;
• Siguldas slimnīcas Stereotaktiskās radioķirurģijas centrā „Sigulda” (Lakstīgalas iela 13) radiologa terapeita konsultācijas par radioķirurģijas pielietošanu dažādu ļaundabīgu patoloģiju gadījumā ar
20 eiro atlaidi (konsultācijas pilna maksa – 45 eiro) pēc iepriekšēja pieraksta no 18.aprīļa, zvanot uz tālruni 20270077.

SIGULDAS NOVADA VESELĪBAS DIENA – SESTDIENA, 29.APRĪLIS
Siguldas novada Veselības dienas norises vieta tiks precizēta – sekojiet informācijai
pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv no 10.aprīļa
Veselības dienas piedāvājumi Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, uzrādot ID karti

Ārstu konsultācijas bez maksas
10.00–16.00
Ar iepriekšēju pierakstu no 18.aprīļa, zvanot uz tālruni 22403192 (LMT) vai 26909656 (Tele2)
no plkst.10.00 līdz 16.00.
Neirologa, kardiologa, dermatologa konsultācijas, kāju vēnu skrīnings, pēdu datordiagnostika, osteoporozes skrīnings, redzes pārbaude
Bez iepriekšēja pieraksta
Ergoterapeita un fizioterapeita konsultācijas. Cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeņa,
asinsspiediena un skābekļa līmeņa asinīs mērījumi. Iespēja noteikt ķermeņa masas indeksu,
veikt plaušu pārbaudi, miegainības un stresa testus. Iespēja apmeklēt Insulta profilakses
kabinetu un Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabu, kurā varēs veikt kompleksu veselības
pārbaudi, kā arī HIV, B un C hepatīta testus
10.00–14.00 Valsts asinsdonoru centra Donoru diena

Izglītojošas lekcijas
10.00–11.30
		
		
11.30–13.00
		
13.00–14.30
13.00–14.30
		

Limbažu Dzīvā sudraba muzeja dibinātājs Oļegs Auzers sarunā „Senās Tibetas
un Ķīnas noslēpumi – dzīvā sudraba ūdens pagatavošana un izmantošana
veselības stiprināšanai un ilgam mūžam”
Vēdiskās filozofijas pasniedzējs Uģis Kuģis sarunā „Veselīgu attiecību
noslēpums”
Kardiologs prof. Andrejs Ērglis ar lekciju „Par sirds veselību un dzīvotprieku”
Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu saruna ar vienaudžiem „Piezīmes par
seksualitāti”

Nodarbības un sportiskas aktivitātes
10.00–16.00
10.00–16.00
		
10.00–14.00
11.00–13.00
		
11.00–13.00
		
11.00–16.00
12.00–12.30
		
18.30

Apmācība pirmās palīdzības sniegšanā
Cilmes Šūnu Bankas konsultācijas jaunajām ģimenēm, grūtnieču nodarbības,
izklaides bērniem
Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība. „Miera ziedlapiņas darbnīca”
Bērnu centra „Kā mājās” vingrošana un fizioterapeita konsultācijas „Veselības
stunda grūtniecēm”
Pašaizsardzības apmācība kopā ar Zemessardzes majoru, cīņas meistaru Agri
Baranovski
Ģimeņu fotoorientēšanās stafete „Es esmu siguldietis! Es esmu aktīvs!”
Veselības un sporta nedēļas izaicinājumu „Sigulda soļo!”, „Sigulda skrien!” un
„Sigulda brauc ar velo!” uzvarētāju apbalvošana
Sejas joga kopā ar sejas jogas pasniedzēju Ingu Gromovu

Citviet pilsētā

9.00
		
14.00
		

Dzīvinošā kundalini joga veselības profilakses centrā „Malus”, maksimālais dalībnieku skaits – 10 personas (Pulkveža Brieža iela 69)
„Pole Fitness” – akrobātiku un spēku attīstoša nodarbība, izmantojot pilonu, „DTO
Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)

Siguldas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā (Lakstīgalas iela 13)
Ar iepriekšēju pierakstu no 26.aprīļa, zvanot uz tālruni 26067440 vai 67976922
10.00 un 10.30 Grupu vingrošana
10.00 un 10.30 Vingrošana baseinā
Siguldas slimnīcas Stereotaktiskās radioķirurģijas centrā „Sigulda” (Lakstīgalas
iela 13)
10.00–12.00
Atvērto durvju diena, kuras laikā varēs apskatīt Stereotaktiskās radioķirurģijas centru un Austrumeiropā modernāko radioķirurģijas iekārtu „CyberKnife M6”
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Sāksies sacensību seriāli velobraucējiem,
skrituļslidotājiem, nūjotājiem un skrējējiem
Šovasar Fischer Slēpošanas centrā norisināsies ikgadējie sacensību seriāli skrituļošanā, velobraukšanā, kā arī skriešanā un nūjošanā.
Skrituļošanas seriālā „S! – SKATE”
aicināti piedalīties lieli un mazi skrituļotāji, kuri apguvuši skrituļslidošanas
iemaņas. Sacensības notiks sešos posmos: 13.aprīlī, 11.maijā, 1.jūnijā, 6.jūlijā, 3.augustā un 21.septembrī.
Savukārt mazie velobraucēji līdz 14 gadu vecumam visas vasaras garumā

aicināti piedalīties „S! – VELO” riteņbraukšanas seriālā. Sacensības notiks
piecos posmos: 25.maijā, 15.jūnijā, 13.jūlijā, 24.augustā un 28.septembrī.
Tiem, kuriem tuvāka skriešana vai nūjošana, būs iespēja piedalīties „Skriešanas un nūjošanas Siguldas apļos”, kas
norisināsies septiņos posmos: 20.aprīlī,
18.maijā, 8.jūnijā, 6.jūlijā, 10.augustā,
7.septembrī un 5.oktobrī.
Plašāka informācija par sacensību norisi
būs pieejama aprīlī Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada skolu sacensības basketbolā
Marta sākumā Siguldas
Sporta skolā norisinājās
Siguldas novada skolu sacensības basketbolā C un
B grupā.
C grupā (2003.–2004.gadā
dzimušie) sacentās trīs komandas – Siguldas pilsētas vidusskola, Siguldas
1.pamatskola un Siguldas
Valsts ģimnāzija, savukārt
B grupā (2001.–2002.gadā

dzimušie) spēkiem mērojās
četras komandas – Siguldas pilsētas vidusskola,
Siguldas 1.pamatskola, Siguldas Valsts ģimnāzija un
Allažu pamatskola.
Vietu
sadalījums
un
labākie spēlētāji C grupā:
1.vietā – Siguldas Valsts
ģimnāzija, Krišs Bērziņš;
2.vietā – Siguldas pilsētas vidusskola, Nauris
Dziļums; 3.vietā – Sigul-

das 1.pamatskola, Samirs
Šamtouri.
Vietu sadalījums un
labākie spēlētāji B grupā: 1.vietā – Siguldas
Valsts ģimnāzija, Kristers Puķītis; 2.vietā – Allažu pamatskola, Ričards
Fedečko; 3.vietā – Siguldas pilsētas vidusskola,
Daniels Iļjins; 4.vietā –
Siguldas
1.pamatskola,
Daniels Matisons.

Noslēgušās treniņsacensības „Ziemas Siguldas apļi”
 arta sākumā Fischer Slēpošanas
M
centrā notika slēpošanas seriāla
„Ziemas Siguldas apļi 2017” piektais,
noslēdzošais, posms. Pēc slēpojuma
tika apbalvoti katras vecuma grupas
trīs labākie slēpotāji, kuri šajā sezonā bija sakrājuši visvairāk apļu.
Kopvērtējuma uzvarētāji dažādās vecuma grupās: Elza Radziņa (S6), Anete
Anspoka (S8), Keita Marcinkeviča (S10),
Estere Volfa (S12), Anna Katrīna Dreika

(S14), Kristīne Brunere (S16), Vilma Albertinga (S18), Madara Alberte-Habermane (S20), Liene Grosberga (S30),
Anžela Brice (S40), Anita Zālīte (S50),
Dzintra Salmiņa (S60), Olivers Grīnbergs (V6), Francis Bojārs (V8), Rūdolfs
Raudziņš (V10), Bruno Bilāns (V12),
Rainers Paeglis (V14), Jēkabs Vītols
(V16), Kristaps Kārkliņš (V18), Andris
Robalds (V20), Kaspars Stupelis (V30),
Kaspars Kārkliņš (V40), Aigars Bundzinieks (V50), Elmārs Eleksis (V60).

Noskaidroti skolēnu ziemas čempionāta
distanču slēpošanā laureāti
10.martā Fischer Slēpošanas centrā
norisinājās pēdējais skolēnu ziemas
čempionāta posms „S! – Fischer”. Sacensības notika četros posmos, kur
skolēniem bija jāveic gan atšķirīgas
distances, gan jāpielieto abu veidu slēpošanas tehnikas – slīdsolis un klasiskais solis.
Sacensībās piedalījās 38 skolas no Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Rīgas reģiona, sacensību visos posmos pulcējot teju
800 distanču slēpotāju. Spraigās cīņās sacensību kopvērtējumā visvairāk punktu
un galveno balvu – dāvanu karti slēpošanas inventāra iegādei 1500 eiro vērtībā,
ko nodrošina „Fischer Latvia”, – izcīnīja
Madonas 1.vidusskola. Otrajā vietā ierindojās Siguldas Valsts ģimnāzija, savukārt
trešo vietu ieguva Lejasciema vidusskola,
no kuras tikai mazliet atpalika Laurenču
sākumskola.

Labus rezultātus, iegūstot godalgotas
vietas, sacensību kopvērtējumā uzrādīja
vairāki Siguldas novada skolēni. Augstākās, pirmās godalgotās, vietas ieguva Kristīne Brunere no Siguldas Valsts
ģimnāzijas S14 grupā un Kristaps
Kārkliņš no Siguldas Valsts ģimnāzijas
V18 grupā.
Sieviešu konkurencē Evelīna Balode no
Laurenču sākumskolas izcīnīja trešo vietu S10 grupā, savukārt Sindija Turauska no Siguldas Valsts ģimnāzijas ieguva
trešo vietu S14 grupā.
Vīriešu konkurencē Dāvis Kalniņš no
Siguldas pilsētas vidusskolas izcīnīja
otro vietu V10 grupā, Siguldas Valsts
ģimnāzijas pārstāvis Sandijs Suhānovs
izcīnīja otro vietu un šīs pašas skolas audzēknis Oskars Veits ierindojās trešajā
vietā V14 grupā. Savukārt Jēkabs Vītols
no Siguldas Valsts ģimnāzijas ieguva
trešo vietu V16 grupā.

Lieldienu volejbols Siguldā
Otrajās Lieldienās, 17.aprīlī, plkst.11.00
notiks tradicionālais volejbola turnīrs
„Lieldienu volejbols 2017” (norises vieta
tiks precizēta).
Sacensībās aicināti piedalīties visi volejbola
entuziasti. Turnīrā komandas tiks izveido-

tas sacensību dienā uz vietas. Dalībnieku
reģistrācija no plkst.10.00 līdz 10.30.
Turnīru organizē Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar
sporta klubu „Nuki”. Papildu informācija, zvanot uz tālruni 26012370.
Dalība sacensībās – bez maksas.

Tautas bumbā siguldieši starp labākajiem Latvijā
3.martā Dobelē notika Latvijas skolēnu
70.spartakiādes finālsacensības tautas
bumbā, kurās no katra novada varēja
piedalīties divas labākās zēnu un divas –
meiteņu komandas. Savas ceļazīmes uz
šo turnīru labākās Siguldas novada skolu komandas izcīnīja Vidzemes reģiona
„Gauja” sacensībās, kas februārī notika
Allažu Sporta centrā.
Sacensībās Dobelē piedalījās 13 meiteņu
un 11 zēnu komandas no visas Latvijas.
Vidzemes reģionu „Gauja” pārstāvēja Siguldas 1.pamatskolas zēnu un meiteņu

komandas, Siguldas pilsētas vidusskolas zēnu komanda un Alūksnes pilsētas
sākumskolas meiteņu komanda.
Siguldas 1.pamatskolas meitenes savā
apakšgrupā ieņēma otro vietu, iekļūstot
finālā, kur piekāpās Rīgas Valda Zālīša sākumskolas komandai un ieņēma otro vietu.
Zēnu komandas tika sadalītas divās
apakšgrupās. Siguldas 1.pamatskolas
zēnu komanda savā apakšgrupā ieguva
trešo vietu un finālā līdz ar to neiekļuva.
Siguldas pilsētas vidusskolas zēni savā
apakšgrupā ieguva dalīto pirmo vietu,
bet finālā izcīnīja otro vietu.

Norisinājies „Siguldas kauss”
kalnu slēpošanā un snovbordā
11.martā Siguldas Pilsētas trasē tika organizētas
vēsturiskās sacensības
kalnu slēpošanā un snovbordā – „Siguldas kauss
2017”.
Festivāls bija noslēdzošais
ziemas sezonas sporta pasākums Siguldas Pilsētas
trasē, kas pulcēja mazus
un lielus sportistus pat vairākās paaudzēs, viņu līdzjutējus un atbalstītājus.
Sacensības norisinājās mil-

zu slaloma disciplīnā kalnu
slēpošanā un snovbordā. Paralēli sacensībām uz mazā
kalna notika trases instruktoru organizētās stafetes, kurās četras komandas
pārbaudīja spēkus vairākās
atraktīvās disciplīnās.
„Siguldas kausā” piedalījās gan slēpotāji, kuri uz
slēpēm kāpuši pavisam
nesen – jaunākajam dalībniekam bija tikai 2,5 gadi –,
gan seniori ar ilggadēju
pieredzi – pieredzējušā-

kais slēpotājs bija 83 gadus vecs. 140 sacensību
dalībnieku vidū bija gan
slēpošanas entuziasti, gan
Siguldas Sporta skolas un
sporta klubu pārstāvji.
„Siguldas kauss” ir ziemas
festivāls ar senu vēsturi.
Sacensības pirmo reizi
pulcēja kalnu slēpotājus
1969.gadā, un kopš tā
laika festivāls ir populārs
un iecienīts ziemas sporta
pasākums visas Latvijas
mērogā.

Siguldas Sporta skolas aktualitātes

• 24. un 25.februārī ar
Latvijas čempionātu vieglatlētikā U16 grupā (2002.–
2003.gadā dzimušie) Rīgas
Sporta manēžā noslēdzās
Latvijas ziemas čempionāti
vieglatlētikā. Čempionātā
piedalījās astoņi Siguldas
vieglatlēti. Pirmajā sacensību dienā uz 60 metru distances starta stājās Artūrs
Šķesters un, savu skrējienu veicot 7,78 sekundēs,
ierindojās desmitajā vietā.
600 metru distancē Daniels Strods ar rezultātu
1:35,14 kļuva par ceturto
ātrāko 600 metru skrējēju
Latvijā. 2000 metru skrējienā Paula Lucāne startēja pirmajā skrējienā, kurā
finišēja otrā ar rezultātu
7 minūtes 55 sekundes un
kopumā Latvijas čempionātā izcīnīja augsto piekto vietu, startējot kopā ar

gadu vecākām sāncensēm.
Savukārt Esteres Vīksnes
uzrādītais rezultāts 7:03,34
ir līdz šim labākais sportistes rekords, kas ļāva izcīnīt
sudraba godalgu 2000 metros Latvijas čempionātā.
Sacensību izskaņā norisinājās stafešu skrējiens,
kurā zēnu kvartets Artūrs
Šķesters, Nils Ciglis, Emīls
Kravalis un Daniels Strods
izcīnīja septīto vietu.
Sacensību otrajā dienā
300 metru distancē zēniem
Daniels Strods savā skrējienā finišēja pirmais, bet
kopsummā – sestā vieta
(41,84 sekundes). 1000 metros Esteres Vīksnes rezultāts 3:15,41 ļāva ierindoties
ceturtajā vietā.
• 25.februārī Valmierā norisinājās Latvijas jauniešu
komandu čempionāts 64
lauciņu dambretē. Skolu

pārstāvēja četras komandas – pa divām U13 un U10
grupā. Komanda, kurā spēlēja Ņikita Morozovs, Artūrs Jegurs, Kristians Lelis
un Keita Eglīte, U13 grupā
izcīnīja sudraba medaļas.
Otra komanda U13 grupā
ierindojās piektajā vietā.
U10 grupā siguldiešu komandām septītā un 14.vieta.
• 11.martā Siguldas Valsts
ģimnāzijā notika Latvijas
čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē U10 vecuma
grupā, kurā startēja divas
skolas audzēknes – Ance
Zālmane un Madara Mackēviča. A.Zālmane spēcīgajā konkurencē izcīnīja
bronzas godalgu un tiesības
pārstāvēt Latviju Eiropas
un pasaules jauniešu čempionātos 100 lauciņu dambretē.

kultūra
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Pasniegtas „Siguldas novada
XXV Starptautiskajos Siguldas
Opermūzikas svētkos – Latvijā līdz šim Gada balvas kultūrā”
Marta sākumā Siguldas pagasta Kul- „Masku balle” radošais kolektīvs par
neiestudēta operas izrāde „Falstafs”
Šovasar no 28. līdz 30.jūlijam jau 25.reizi
Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūs par
greznu ietvaru izcilam mūzikas notikumam – Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas svētkiem. Svētku apmeklētājus
gaida gan atkalredzēšanās ar māksliniekiem, kuri Siguldā jau ir muzicējuši, gan
muzikāli pārsteigumi – izcili pasaules
operas solisti, kuri uz Siguldas Opermūzikas svētku skatuves kāps pirmo reizi.
Siguldas Opermūzikas svētki sāksies 28.jūlijā plkst.19.00 ar Svētku uvertīru – ieskaņas koncertu Siguldas Jaunās pils dārzā.
Koncertā uzstāsies jaunie mākslinieki –
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Gada balvas ieguvējs pianists Daumants Liepiņš, talantīgais tenors Kristaps
Ivanovs, vijolniece Madara Liepiņa, klarnetists Artūrs Perts un citi.
Sestdien, 29.jūlijā, plkst.15.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā notiks koncerts „Jaunie
talanti”, savukārt plkst.21.00 Siguldas pils-

drupu estrādē – Džuzepes Verdi pēdējās
operas „Falstafs” brīvdabas oriģināliestudējums, kurā galvenajās lomās būs Pjērs
Īvs Privo (Francija), Maija Kovaļevska
(Latvija) un Kalvis Kalniņš (Latvija).
Svētdien, 30.jūlijā, plkst.13.00 Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts.
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki noslēgsies 30.jūlijā plkst.18.00 ar krāšņu
Galā koncertu, kura īpašie viesi būs Olga
Peretjatko (Krievija/Vācija) un Huans Pablo
Duprē Fernandess (Čīle). Galā koncertā
piedalīsies arī Pjērs Īvs Privo (Francija),
kā arī Latvijas solisti Krišjānis Norvelis un
Jānis Apeinis.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētku
pasākumiem pieejamas „Biļešu paradīzes”
kasēs.
Siguldas novada iedzīvotāja ID
kartes īpašnieki Siguldas novada Kultūras
centra kasē var iegādāties biļetes ar atlaidēm (atlaides būs pieejamas no 1.aprīļa
līdz 24.jūlijam).

Kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultāti
Šā gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursam tika iesniegti 23 pieteikumi. Atbalstu finansējumam saņēmuši 18 projekti, kuru atbalstam piešķirti 27 259 eiro.
Projekta nosaukums

Līdzfinansējuma
saņēmējs
Biedrība „Mores muzejs”

„Siguldas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšana” (Muzeju nakts
pasākums Mores kauju muzejā)
„Rokdarbu meistarklase Mores Biedrība „Mores muzejs”
muzejā”
„Pēckara burtnīca”
„Pensionāru
biedrība „Sigulda””
„Siguldas ainava”
Biedrība „Totaldobže”
„Krimuldas sanatorijai – 95”
SIA „Rehabilitācijas
centrs „Krimulda””
„Krimuldas sanatorijas
SIA „Rehabilitācijas
vēsture”
centrs „Krimulda””
„Spricis Paegle un Sigulda”
„Krimuldas novada
vēstures draugu biedrība”
„Kultūras un mākslas telpa
Biedrība „LiLī”
„Siguldas tornis””
„Siguldas kultūras vēsture”
SIA „Jumava”
„Grāmatas „Izvēle. Gauja”
sagatavošana un izdošana”
„Akenstakas kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana”.
Projekta 3. un 4.kārta
„Pļavu puķu radošās darbnīcas
„Kalna Vaizuļos””
„100 rotas Siguldai un Latvijai”
„Skaistas rakstīšanas māksla”
„Personālizstāde „Jaunās
eksistences formas” Siguldā un
Birštonā””
„Grāmata „Bēthovens un
Sigulda””
„Sveicieni no Siguldas”
„Teātra sporta festivāls”

Biedrība „Ozollīči”

Piešķirtais
līdzfinansējums
2017.gadā – 1000 eiro

2017.gadā – 420 eiro
2018.gadā – 1850 eiro
2017.gadā – 2000 eiro
2017.gadā – 2000 eiro
2017.gadā – 1250 eiro
2018.gadā – 750 eiro
2017.gadā – 2000 eiro
2017.gadā –
1996,50 eiro
2017.gadā –
1312,50 eiro
2017.gadā – 2000 eiro

Artis Celms

2017.gadā – 1980 eiro
2018.gadā – 2000 eiro

Margita Poriete

2017.gadā – 1000 eiro

SIA „Baltu rotas”
Zinaīda Ceske
Solveiga Vasiļjeva

2017.gadā – 2000 eiro
2017.gadā – 1150 eiro
2017.gadā – 1700 eiro
2018.gadā – 1200 eiro
2019.gadā – 200 eiro
2017.gadā – 2000 eiro
2018.gadā – 200 eiro

„Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis”
atbalsta biedrība”
Biedrība „Siguldas
Mākslu Serpentīns”
Nodibinājums
„Fonds „INITIUM””

2017.gadā – 1450 eiro
2017.gadā – 2000 eiro

tūras namā notika pirmā „Siguldas
novada Gada balva kultūrā” ceremonija, kurā vienpadsmit nominācijās
par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas
novada kultūras dzīvē tika cildināti
kultūras jomas pārstāvji.

„Siguldas novada Gada balvu kultūrā 2016” saņēma:
• „Par mūža ieguldījumu kultūrā” –
Daina Štāla par ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu latviešu tautas deju tradīciju turpināšanā un pilnveidošanā;
• „Izcilības balva kultūrā” – grupa
„Dzelzs vilks” par aktīvu dalību Siguldas novada kultūras dzīvē un spilgtu skatuves darbību 25 gadu garumā;
• „Gada balva tautas mākslā” – folkloras kopa „Senleja” par tradicionālās
kultūras kopšanu un tradīciju saglabāšanu 35 gadu garumā;
• „Gada balva mūzikā” – Artis Gāga
par audiovizuālā projekta „Upe, upe,
Gauja, Gauja” realizāciju;
• „Gada balva mākslā” – Zanda
Puče par izstāžu „Ex-libri art voyage” un
„Medības” radīšanu;
• „Gada balva skatuves mākslās” –
Dainis Kalns un operas iestudējuma

Džuzepes Verdi operas brīvdabas oriģināliestudējumu XXIV Starptautiskajos
Siguldas Opermūzikas svētkos;
• „Gada balva rakstniecībā” – Luīze
Pastore par bērnu oriģinālliteratūras
sēriju „Mākslas detektīvi”;
• „Gada balva novadpētniecībā” –
Aivars Janelsītis par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada vēstures notikumu hronikas veidošanā un tās
saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
• „Gada kultūras darbinieks” – Agita
Zālīte par jaunu mākslas notikumu organizēšanu un Siguldas novada mākslinieku popularizēšanu Latvijā un ārpus
tās robežām;
• „Gada veiksmīgākā debija” – Reinis
Janulis par Siguldas novadu popularizējošu videomākslas projektu radīšanu;
• „Gada balva kultūras mecenātam” –
stādaudzētavai „Ķikši” – Atim un
Viānai Markoviem par ilggadēju atbalstu
kultūras pasākumu noformēšanā.
Pretendentus „Siguldas novada Gada
balvai kultūrā” vienpadsmit nominācijās
tika aicināti izvirzīt novada iedzīvotāji.
Iesniegtos pieteikumus izvērtēja Siguldas novada Kultūras pārvaldes izveidota
komisija.

Akcija „Satiec savu meistaru!”
Turaidā un Siguldā
Jau devīto gadu visā Latvijā tautas
lietišķās mākslas meistari, amatnieki, muzikanti un dziedātāji aicinās
uz darbnīcām, paraugdemonstrējumiem, dančiem un kopīgu muzicēšanu akcijas „Satiec savu meistaru!”
ietvaros.
31.martā no plkst.10.00 līdz 14.00 Turaidas muzejrezervātā sadarbībā ar Turaidas
kalēju Andri Ščeglovu interesenti aicināti
iepazīt kalēja arodu un senus kalēja instrumentus. Pieteikšanās dalībai, zvanot uz
tālruni 26572142 vai e-pastā anda.skuja@
turaida-muzejs.lv, līdz 29.martam.
1.aprīlī no plkst.11.00 līdz 15.00 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3 savas prasmes rādīs Tautas
lietišķās mākslas studijas „Sigulda” un
Alīdas Lindes lietišķās mākslas studijas

meistares. Būs iespēja apgūt aušanu ar
lielajām un mazajām sviru stellēm, īpašu mežģīņu darināšanas tehniku – knipelēšanu, cimdu, zeķu un mauču adīšanas noslēpumus.
2.aprīlī no plkst.15.00 līdz 16.30 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā akcijas dalībniekus uz latviešu tradicionālo
danču stundu aicinās folkloras kopa
„Senleja”. Gadskārtu svētkos un ģimeņu
godos, danci uzsākot, lieti noderēs goda
solis, kā arī Siguldas saimniekdanča un
Gaujas valša soļu prasmes. Tiks dancotas arī citu novadu un tuvāko valstu
populāras tradicionālās dejas. Muzicēs Aiga Auziņa (akordeons) un Santa
Jermičuka (cītara). Dancot gribētāji aicināti līdzi ņemt deju apavus.
Dalība akcijas „Satiec savu meistaru!”
norisēs – bez maksas.

Teātra diena „Laiks svinēt” Morē
1.aprīlī Morē norisināsies Teātra diena „Laiks svinēt”, kurā teātra mīļotājiem
tiks piedāvātas vairākas teātra izrādes un meistarkursi.
Plkst.11.30 uz izrādi bērniem „Devējs” Mores pagasta pārvaldē aicina Kuldīgas
Kustību teātris. Ieejas maksa – 1 eiro.
Plkst.13.00 Mores pagasta Tautas namā būs skatāma pantomīma – Karlosa Martinesa monoizrāde „Laiks svinēt”. Biļetes cena – 3 eiro. Plkst.16.00 Karlosa Martinesa
vadītie pantomīmas meistarkursi amatierteātru aktieriem. Pieteikšanās, zvanot uz
tālruni 28646332. Dalības maksa – 8 eiro. Plkst.19.00 Ādažu amatierteātra „Kontakts” komēdija „Krustmāte Jūle no Tūles”. Biļetes cena – 2 eiro.
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Pasākumi

Kultūra
31.03.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
02.04.
08.04.
08.04.
08.04.
08.04.
08.04.
09.04.
09.04.
09.04.
13.04.
13.04.
15.04.–
17.04.
16.04.
16.04.
16.04.
17.04.
17.04.
18.04.
20.04.
20.04.
21.04.

22.04.

plkst.10.00–14.00 Turaidas muzejrezervātā
Akcija „Satiec savu meistaru!”. Kalēja aroda iepazīšana kopā ar Andri Ščeglovu.
Dalība – bez maksas
plkst.11.00–15.00 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3
Akcija „Satiec savu meistaru!”. Tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda” un Alīdas
Lindes lietišķās mākslas studijas meistarklases.
Dalība – bez maksas
plkst.11.30 Mores pagasta pārvaldē
Teātra diena „Laiks svinēt”. Kuldīgas Kustību teātra izrāde „Devējs”.
Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.13.00 Mores pagasta Tautas namā
Teātra diena „Laiks svinēt”. Karlosa Martinesa pantomīmas monoizrāde „Laiks svinēt”.
Biļetes cena – 3 eiro
plkst.15.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „Astro`n`out” papildkoncerts.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro
plkst.16.00 Mores pagasta Tautas namā
Teātra diena „Laiks svinēt”. Meistarklase amatierteātru aktieriem ar pantomīmas
meistaru Karlosu Martinesu.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 28646332. Dalības maksa – 8 eiro
plkst.19.00 Mores pagasta Tautas namā
Teātra diena „Laiks svinēt”. Ādažu amatierteātria „Kontakts” izrāde „Krustmāte Jūle no Tūles”.
Biļetes cena – 2 eiro
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „Astro`n`out” koncerts.
Biļetes – izpārdotas
plkst.15.00–16.30 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3
Akcija „Satiec savu meistaru!”. Tradicionālo danču stunda ar folkloras kopu „Senleja”.
Dalība – bez maksas
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Pavasara konference – informācijas diena Turaidas muzejrezervātā.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 67971402 vai e-pastā turaida-muzejs@apollo.lv.
Dalības maksa – 5 eiro
plkst.12.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Pirmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambļu festivāls „Mēs dziedam Siguldai”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Koncertizrāde bērniem „Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”.
Biļetes cena – no 4 līdz 6 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Bigbends „Sigulda” un Rīgas Tehniskās universitātes bigbends koncertā „Take the A Train”.
Ieejas maksa – 3 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2,50 eiro
plkst.14.00 nodarbību centrā „Namiņš” Oskara Kalpaka ielā 11
Lieldienu pasākums senioriem. Līdzi ņemt nelielu groziņu un Lieldienu olas.
Dalība – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas koru apriņķa koru skate.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „The Sound Poets” papildkoncerts „Joprojām”.
Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „The Sound Poets” akustiskais koncerts „Joprojām”.
Biļetes – izpārdotas
plkst.17.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” kora sadraudzības koncerts ar vokālo studiju „Knīpas un
knauķi” un bērnu kori no Francijas.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Tikšanās vakaru cikls „Mana laimes formula”. Saruna ar Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas diētas ārstu Ati Tupiņu.
Ieejas maksa – 2 eiro
Siguldas novadā
Otrais Šūpoļu festivāls „Latvija šūpojas Siguldā”. Festivāla atklāšana 15.aprīlī plkst.13.00
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Dalība – bez maksas
plkst.9.00 Siguldas Svētku laukumā
Lieldienu tirdziņš un kultūras programma.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Pasākums „Lieldienu raibumi Jūdažos”.
Ieeja – bez maksas
plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
Balle „Pavasara šūpolēs” kopā ar grupu „Klaidonis”.
Ieejas maksa – 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 8 eiro
plkst.13.00 Siguldas Romas katoļu baznīcā
Siguldas Jauniešu kamerorķestra un Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” kora Lieldienu koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.14.30 Turaidas muzejrezervātā
Gadskārtu svētki „Atnāca Lieldiena” kopā ar folkloras kopu „Senleja”.
Ieejas maksa – no 0,70 līdz 3 eiro
plkst.17.00 Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Bibliotēku nedēļa. Atvērtā diskusija „Kāpēc mēs mīlam bibliotēku?”.
Dalība – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas novada bibliotēkā
Bibliotēku nedēļa. Diskusija „Bibliotēka un sabiedrība: sadarbība lasītveicināšanas jomā”.
Dalība – bez maksas
plkst.17.00 Jūdažu bibliotēkā
Bibliotēku nedēļa. Pasākums „Skaļās lasīšanas pēcpusdiena”.
Dalība – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas novada bibliotēkā
Tematiskā pēcpusdiena „Mūsējie garākajā ceļā uz tālāko vietu” – Dainis Pudelis un Ivars
Brencis par ekspedīciju uz Pita salu Jaunzēlandē.
Dalība – bez maksas

Nākamais izdevums 28.aprīlī

plkst.9.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
„Nāc talkā Jūdažos!”. Jūdažu Sabiedriskā centra apkārtnes sakopšana, talkas zupas baudīšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Bibliotēku nedēļa. Akcija „Atved savu bērnu uz bibliotēku!”.
Dalība – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Aijas Andrejevas jaunā koncertprogramma „Ceļojums pie sevis”.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro
plkst.12.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Starptautiskā dejas diena 2017.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
„Tree Stones Quartet” un Kristīnes Prauliņas koncertprogramma Starptautiskās džeza dienas ietvaros.
Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

22.04.
22.04.
29.04.
30.04.

Izstādes

līdz
30.04.
01.04.–
10.04.
01.04.–
31.04.
02.04.–
28.04.
03.04.–
28.04.
04.04.–
29.04.

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Jura Petraškeviča ilustrāciju izstāde

07.04.–
23.04.
08.04.–
30.12.
10.04.–
21.04.
11.04.–
21.04.
13.04.–
28.04.
16.04.–
28.04.
18.04.–
23.04.

Siguldas pagasta Kultūras namā
Tautas daiļamata meistares Iritas Lukšo jubilejas izstāde „Ceļā…” kopā ar draugiem un
domubiedriem. Izstādes atklāšana 7.aprīlī plkst.17.00

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „2.aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena”
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Lai sildās sirds”. Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Daba mostas”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Tavi labie vārdi īstenībā ir spārni”. Kornēlijai Apškrūmai – 80
Siguldas novada bibliotēkā
Izstāde „Caur sāpēm dzimst dzeja”. Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80
Izstāde „Vīrs, kam sirds uz grāmatām nesas”. Bibliotekāram, bibliogrāfam Jānim Misiņam – 155
Izstāde „Ārzemju ekslibris 1790–2010: Džeimsa Hovarda Freizera dāvinājums”
Izstāde „Latviešu valoda kā nacionālās identitātes pamats”. Valodniekam, publicistam
un tautas pašapziņas veidotājam Atim Kronvaldam – 180

Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti. Pilsonis”
Ieejas biļete tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā izstāde par Lieldienām „Jau pūpoli mežu ielokā zied, un vizbulītes ēnā smaida…”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „Kad atnāca Lielā diena...”
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Atnāca Lieldiena dziedādama, zelta zīlītes bārstīdama…”
Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde „Tecinām sulas”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”

Sports

02.04.
04.04.
06.04.
08.04.
13.04.
13.04.
16.04.
17.04.
20.04.
22.04.23.04.
24.04.–
30.04.
27.04.
29.04.

plkst.12.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas U16 grupas spēle: Sigulda–Valmiera. Plkst.14.00
U15 grupas spēle: Sigulda–Valmiera
plkst.9.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada skolēnu sacensības 64 lauciņu dambretē (2007.gadā dzimušie un jaunāki)
plkst.16.00 Inčukalnā, marķējums no DUS „Totāls” Vidzemes šosejas 37.kilometrā
Treniņsacensības orientēšanās sportā „Siguldas kompass 2017”
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Bērnu sporta rīts
plkst.16.00 Stīveros, marķējums no Allažu baznīcas
Treniņsacensības orientēšanās sportā „Siguldas kompass 2017”
plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skrituļošanas seriāla „S! – SKATE” pirmais posms
plkst.10.00 viesnīcā „Hotel Kaupo”
„Siguldas pavasara kauss 2017” biljardā; disciplīna „POOL8”
plkst.11.00 norises vieta tiks precizēta
Lieldienu volejbola turnīrs
plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
„Skriešanas un nūjošanas Siguldas apļi 2017”, pirmais posms
plkst.9.00 norises vieta tiks precizēta
Latvijas Apvienotās badmintona līgas sacensības
Siguldas novadā
Siguldas novada Veselības un sporta nedēļa
plkst.16.00 Egļupē, marķējums no Vidzemes šosejas
Treniņsacensības orientēšanās sportā „Siguldas kompass 2017”
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
„Maxibasket” līgas „K55+” fināls

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī

Reģistrēts 21 jaundzimušais – 13 meitenes un astoņi zēni.
Bērniem doti vārdi: Melānija, Endija, Lote, Paula, Ketrīna, Grēta, divas Karlīnas, Grēta Marija,
Emīlija, Monta, Madara, Katrīna, Jānis, divi Martini, Dominiks, Gustavs, Oskars, Arno, Marats.
Reģistrētas trīs 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!

