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Pediatra pakalpojumus
Siguldas slimnīcā izmantojusi
81 ģimene ar bērniem

Norisinās ielu asfaltbetona
bedrīšu remonti; drīzumā sāksies
grantēto ielu un ceļu greiderēšana

Nāc un piedalies
Veselības un sporta nedēļas
aktivitātēs!

Šūpoļu festivāls
un Lieldienas Siguldā

Lieldienu laikā, no 31.marta līdz 2.aprīlim, Siguldā jau trešo gadu notiks Latvijā vienīgais Šūpoļu
festivāls. Īpaši šim notikumam tiks radītas 100 unikālas un neparastas šūpoles, kas būs izvietotas
aptuveni trīs kilometru garā pastaigu maršrutā. Īpašā šūpoļu ceļa karte būs pieejama Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrā, kā arī Siguldas mobilajā lietotnē.
No 31.marta līdz 2.aprīlim
100 mūziķu, mākslinieku, uzņēmumu un
ģimeņu radītas šūpoles un vides objekti.
l 31.martā plkst.13.00
Šūpoļu festivāla atklāšana un Zaķu skrējiens Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.
Nepilnu kilometru garajā skrējienā no
l

dzelzceļa stacijas līdz kādam no trim finiša punktiem, kuri būs arī festivāla šūpoļu
galvenie laukumi, skrējiena dalībniekus
sagaidīs novada olimpieši. Dalībniekus,
kuri no stacijas laukuma dosies uz Svētku laukumu, finišā sagaidīs skeletonisti
brāļi Dukuri, uz Maija parku aizcilpo-

jušos zaķus sagaidīs kamaniņu braucēji
brāļi Šici, bet Raiņa parkā garauši satiks
olimpiskās bronzas medaļas ieguvēju
bobslejistu Jāni Strengu. Skrējienā aicināti piedalīties lieli un mazi dalībnieki,
jo nelielais skrējiens būs jautrs un ģimenēm draudzīgs – vienīgais noteikums, lai

piedalītos skrējienā, ir ērts apģērbs un
zaķa ausis. Zaķi šūpojas Siguldā!
l 1.aprīlī no plkst.9.00 līdz 16.00 Svētku
laukumā ikviens aicināts uz aizraujošu
Lieldienu svinēšanu un aktivitātēm visai ģimenei. Notiks arī amatnieku un mājražotāju
tirdziņš, kur varēs iegādāties amatniecības
izstrādājumus un gardumus svētku galdam.
Kopā ar folkloras kopu „Senleja” varēs izdziedāt skanīgākās pavasara dziesmas.
l 1.aprīlī plkst.12.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā notiks Lieldienu svinēšana „Nāc nākdama, Liela diena”. Ģimenes
aicinātas piedalīties radošajās darbnīcās,
olu krāsošanā, rotaļās un dančos kopā ar
Zēmundes muižas muzikantiem un bērnu vokālo ansambli „Zibsnis”. Dalība –
bez maksas.
l 2.aprīlī plkst.14.30 Turaidas muzejrezervātā visi aicināti uz Lieldienu svinēšanu „Spīdi nu, saulīte!” kopā ar Siguldas
folkloras kopu „Senleja”. Būs olu krāsošana,
olu kaujas, olu ripināšana, olu krusta dancis,
olu skriešanās, jauno šūpoļu vēršanas rituāls, šūpošanās, saules daudzināšana, pavasara dziesmas, rotaļas un danči. Ieejas maksa –
no 0,70 līdz 3 eiro.
l 2.aprīlī plkst.13.00 Siguldas Romas
katoļu baznīcā notiks Siguldas jauniešu
kamerorķestra un Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” stīgu nodaļas un pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu Lieldienu koncerts. Diriģents Pēteris Plūme. Ieeja –
bez maksas.
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Šogad plānots uzsākt Siguldas Valsts ģimnāzijas
mācību korpusa būvniecību un esošās skolas ēkas pārbūvi
26.martā noslēgts līgums par Siguldas
Valsts ģimnāzijas jaunā mācību korpusa
būvniecību un skolas ēkas Ata Kronvalda
ielā 7 pārbūvi un vienošanās par būvniecības izmaksu samazinājumu.
Kā iepriekš jau ziņots, Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija paredz, ka
pēc būvniecības Siguldas Valsts ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 7, savukārt Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas telpas, darbu turpinās Krišjāņa Barona ielā 10.
Attīstot novada izglītības iestāžu infrastruktūru, šovasar plānots pabeigt Allažu pamatskolas
rekonstrukciju, uzsākt Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un Siguldas

1.pamatskolas rekonstrukcijas pirmo kārtu.
Turpmākajos gados turpināsies Siguldas
1.pamatskolas pārbūve, kā arī tiks uzsākta
citu skolu modernizācija.
„Pretēji tendencei valstī Siguldas novadā pēdējos gados skolēnu skaits turpina pieaugt –
prognozējam, ka tuvāko četru gadu laikā
Siguldas skolās izglītojamo skaits palielināsies
par vismaz 400 skolēniem. Mūsu skolu šā brīža
kapacitāte šādam pieaugumam nav atbilstoša,
tādēļ pašvaldība jau vairākus gadus mērķtiecīgi plāno izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstību, lai ilgtermiņā mūsu novada bērniem
nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi,” stāsta Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa.

Atklātajā konkursā par Siguldas Valsts
ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un
skolas ēkas pārbūvi piedāvājumus iesniedza
trīs pretendenti: SIA „Monum” piedāvājuma
cena bez PVN bija 11 895 339,42 eiro, SIA
„Velve” – 12 472 213,15 eiro, SIA „Abora” –
12 927 033,60 eiro. Tā kā visi piedāvājumi
pārsniedza pašvaldības plānotos finanšu līdzekļus, Siguldas novada pašvaldība izmantojusi Publisko iepirkumu likumā pieļauto
nosacījumu samazināt izmaksas no 12 līdz
15%, kas dod iespēju samazināt objekta izmaksas līdz 10,2 miljoniem eiro.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas rekonstrukcijai un materiāltehnis-

kās bāzes modernizācijai ir piešķīris turpat trīs
miljonus eiro. Valsts līdzfinansējums skolu rekonstrukcijai paredzēts vairāk nekā 1,6 miljonu eiro. Tā kā projektam piešķirts ERAF finansējums, pārbūvētajai skolas ēkai un jaunajai
piebūvei jābūt gatavai līdz 2020.gada beigām.
Jaunā korpusa būvniecība Ata Kronvalda ielā
tiks uzsākta jau šovasar. Ēku pārbūves un
būvniecības darbi tiks veikti divās kārtās, lai
netraucētu mācību procesu un nodrošinātu
drošu vidi skolēniem.

Turpinājums 4.lpp.
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Piedāvāto pediatra pakalpojumu Siguldas slimnīcā Informācija
izmantojusi 81 ģimene ar bērniem
nekustamā
Lai uzlabotu bērnu veselības aprūpi un dotu iespēju saņemt akūtu pediatra
medicīnisko palīdzību tuvāk savai dzīvesvietai, nedodoties uz galvaspilsētas
ārstniecības iestādēm ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika, no 1.marta
brīvdienās un nakts stundās Siguldas novadā deklarētajām ģimenēm ir iespēja
akūtu saslimšanu gadījumos saņemt pediatra konsultācijas Siguldas slimnīcā.
Šo pakalpojumu līdz 25.martam izmantojis 81 mazais novadnieks.
SIA „Siguldas slimnīca” valdes loceklis
Valdis Siļķe, izvērtējot datus par 25 dienās
apkalpoto pacientu skaitu un sniegtās medicīniskās palīdzības raksturu un nepieciešamību, uzskata, ka „piedāvātais pediatra
pakalpojums kā papildinājums ģimenes
ārsta praksēm, kuras pārsvarā nestrādā
darbdienu vakaros un brīvdienās, sevi ir
attaisnojis, tomēr esam konstatējuši arī
problēmsituācijas, kad vecākiem par savu
bērnu veselības stāvokli primāri būtu bijis
jākonsultējas ar ģimenes ārstu. Šomēnes
līdz 25.martam Siguldas slimnīcas dzemdību nodaļā piedzimuši 72 jaundzimušie,
tostarp divi dvīņu pāri, bet uzņemšanas nodaļā medicīnisko palīdzību saņēmis 81 mazais pacients, kas kopumā veido lielu slodzi
slimnīcas pediatram neonatologam.”

Pirms konsultācijas aicina
sazināties ar uzņemšanas nodaļu

Siguldas slimnīcas galvenā pediatre neonatoloģe Marika Borovska stāsta, ka lielākoties vecāki Siguldas slimnīcā pēc pediatra palīdzības vērsušies darbdienu vakaros
un brīvdienās pa dienu, svētdienās apkalpojot pat 10–12 pacientu. Ņemot vērā sezonalitāti, sniegtas konsultācijas par augšējo
elpceļu un vīrusu slimību ārstēšanu dažādu vecumu bērniem.
Pediatra konsultācijas Siguldas slimnīcā
veic dzemdību nodaļas pediatri neonatologi, kuri primāri nodrošina medicīnisko palīdzību jaundzimušajiem dzemdību nodaļā,
tādēļ pastāv iespēja, ka sarežģītu dzemdību dēļ pediatrs neonatologs uzņemšanas
nodaļā nevar ierasties pat vairāk nekā
stundu. Pašvaldība aicina bērnu vecākus būt saprotošiem un uzgaidīt, jo bērna
dzimšana, it sevišķi, ja tā gadās ar kādiem

sarežģījumiem, nešaubīgi ir ārstu prioritāte. Tāpēc vecāki pirms plānotās vizītes tiek
aicināti sazināties ar uzņemšanas nodaļu,
zvanot uz tālruņa numuru 67972808 vai
26567675, lai uzzinātu, vai pediatrs attiecīgajā brīdī ir pieejams, vai arī, ja nepieciešams, vecākiem jāizsauc neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde.

Kādus pakalpojumus
var saņemt pie pediatra?

Siguldas slimnīcā pie pediatra akūtas nepieciešamības gadījumā Siguldas novadā
deklarētiem bērniem var veikt inhalācijas
un intramuskulāras injekcijas, saņemt
temperatūru mazinošus medikamentus
situācijās, kad vecākiem nakts laikā nav
iespēju iegādāties bērna vecumam atbilstošas zāles. Pediatrs nosaka diagnozi un
nozīmē sākotnējo ārstēšanu, bet turpmāko bērnu novērošanu un ārstēšanu veic
ģimenes ārsts. Uzņemšanas nodaļā tiek
sniegtas ambulatorās konsultācijas akūtos
gadījumos, tomēr infūzijas jeb sistēmu uzlikšana bērniem, kā arī analīžu nodošana
slimnīcas piedāvātajos pediatra pakalpojumos neietilpst.
Pediatre neonatoloģe Marika Borovska
atgādina, ka bērnu vecākiem pirms došanās uz slimnīcu jāizvērtē konsultācijas
steidzamība un tas, vai konkrētā situācija nav ģimenes ārsta kompetencē, jo veselības iestādē ir lielāka iespēja nonākt
kontaktā ar infekciju slimībām. Pediatre
norāda: „Laikā, kad nav iespējams sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš novēro slimo bērnu ikdienā, aicinu sazināties
ar speciālistiem, zvanot uz ģimenes ārstu
konsultatīvā tālruņa numuru 66016001
darbdienās no plkst.17.00 līdz 8.00, brīv-

dienās un svētku dienās visu diennakti,
lai izvērtētu tālāko rīcības taktiku – doties
uz Siguldas slimnīcu pēc akūtas pediatra
konsultācijas, kur ārsts apskata pacientu klātienē, izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, jo ir kritisks
brīdis, vai gaidīt konsultāciju pie ģimenes
ārsta.” Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītāja vietniece medicīnas
un operatīvajos jautājumos ārste Sniedze
Bračka uzsver, ka neatliekamās palīdzības brigāde vienmēr izbrauc steidzamības
kārtā pie zīdaiņiem, nepieciešamības gadījumā tos nogādājot ārstniecības iestādē,
bet lielāku bērnu veselības stāvoklis tiek
izmeklēts, veiktas nepieciešamās manipulācijas un ieteikta tālākā ārstēšanas taktika, kuru lielākoties iespējams turpināt
ģimenes ārsta uzraudzībā.

Pediatra pakalpojums
tiks izvērtēts

Tā kā šis ir unikāls sadarbības projekts
Latvijā, kad pašvaldība nodrošina pediatra
neonatologa konsultācijas akūtos saslimšanu gadījumos, gada beigās šis pakalpojums tiks izvērtēts un lemts par tālāko
darbību vai koncepcijas maiņu.
Jāatgādina, ka pediatrs neonatologs Siguldas slimnīcā palīdzību mazajiem novadniekiem sniedz ārpus Siguldas novada ģimenes ārstu darba laika.
Pediatrs pacientus akūtas nepieciešamības gadījumā pieņem darbdienās no
plkst.16.00 līdz 8.00 un brīvdienās visu
diennakti Siguldas slimnīcas uzņemšanas
nodaļā, kur jau šobrīd 24 stundu režīmā
strādā steidzamās medicīniskās palīdzības
punkts, kas sniedz ambulatoru palīdzību
akūtu traumu un terapeitisku saslimšanu
gadījumā.
Lai nodrošinātu pediatra pieejamību, kuru
papildus tiešajiem darba pienākumiem
dzemdību nodaļā veic Siguldas slimnīcas
pediatri neonatologi, Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi 14 tūkstošus eiro.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē
22.februārī
• Iznomātas pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības trim privātpersonām.
• Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības un SIA „LGK atrakcijas” zemes
nomas līgumā.
• Apstiprināts Allažu Sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis.
• Apstiprināta Siguldas pilsētas SIA „Jumis” vidēja termiņa darbības stratēģija
par periodu no 2018. līdz 2023.gadam.
• Apstiprināti dzīvokļa īpašuma „Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, izsoles rezultāti un nekustamā īpašuma Senču
ielā 3-2, Siguldā, izsoles noteikumi.
• Apstiprināta nomas līguma pirmstermiņa laušana ar IK „Arča”.
• Atsavināts Siguldas novada pašvaldībai
piederošs dzīvokļa īpašums Zaļkalna
ielā 11-17, Allažos.

• Piešķirts finansējums īpaši aizsargājamajam kultūras piemineklim Turaidas
muzejrezervātam novadpētniecības izstāžu sagatavošanai.
• Apstiprināta Siguldas novada izglītības
iestāžu pirmsskolas izglītības skolotāju
mēneša darba algas likme.
• SIA „Siguldas slimnīca” piešķirti finanšu
līdzekļi veselības aprūpes pakalpojuma –
pediatra pieejamības – nodrošināšanai.
1.martā
• Nolemts ņemt 4 019 000 eiro aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē
Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā
projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve
un restaurācija” realizācijai (būvniecība
un autoruzraudzība) un 8 073 865 eiro
projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas
atjaunošana, pārbūve un materiālteh-

niskās bāzes modernizācija” realizācijai
(būvniecība un autoruzraudzība).
15.martā
• Akceptēta SIA „Baltic pork” cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas” Allažu
pagastā pārbūve dzīvnieku skaita palielināšanai.
• Apstiprināts latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā
2018.–2022.gadam.
• Apstiprināts Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.–2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns 2018.gadam.
• Nolemts nodrošināt Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašnieku reģistrēšanu dalībai SEB MTB velobraucienam
Siguldas posmā, 28.Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienā un Siguldas
pusmaratonā ar 20% atlaidi, reģistrāciju

īpašuma nodokļa
maksātājiem
Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratori ir izsūtījuši nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus par 2018.gadu. Ja
iedzīvotāji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietojumā vai nomā ir
nekustamais īpašums Siguldas novada administratīvajā teritorijā, nav
saņēmuši šo paziņojumu, lūgums
vērsties pašvaldības Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3.
Nekustamā īpašuma nodoklis jānomaksā līdz 31.martam vai reizi ceturksnī –
ne vēlāk kā līdz 31.martam, 15.maijam,
15.augustam un 15.novembrim – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.pantu par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05% par katru nokavēto
dienu.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumos
par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem lūdzam vērsties Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3, Siguldā, pie nodokļu administratorēm vai zvanīt uz tālruņa numuru 67385830, vai rakstīt uz e-pasta
adresi kristine.berze@sigulda.lv.
Siguldas novada pašvaldības
administrācijas un Pakalpojumu centra
darba laiks Lieldienās:
• 29.martā – no plkst.8.00 līdz 16.00;
• no 30.marta līdz 2.aprīlim – brīvs.
Priecīgas Lieldienas!
Uz tikšanos Šūpoļu festivālā!

veicot Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6, Siguldā.
• Nolemts atzīt autobusa „Isuzu Turquoise”, automašīnas „Renault Thalia”, profesionālo virtuves tehnoloģisko iekārtu,
kā arī SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu izsoles par nenotikušām un organizēt atkārtotu izsoli.
• Nolemts, ka pašvaldība piedalīsies granta programmas „(Ie)dvesma” biznesa ideju konkursa īstenošanā un organizēšanā.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Latvijas
Republikas Valsts kasē jauna pasažieru
autobusa iegādei Siguldas novada pašvaldības vajadzībām.
Nākamā domes sēde notiks
12.aprīlī plkst.16.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas Deputātu zālē.
Ar plašākiem domes sēdes materiāliem
aicinām iepazīties pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

attīstība
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Siguldas Jaunās pils
pārbūve un restaurācija
tiks uzsākta jau pavasarī
Ar piesaistīto Eiropas Savienības finansējumu par gandrīz četriem miljoniem eiro
tiks rekonstruēta Siguldas Jaunā pils,
atjaunojot unikālo nacionālā romantisma pērli, kas pirmās Latvijas Republikas
neatkarības laikā tika atzīta par krāšņāko
Rakstnieku pili Eiropā.

Siguldas Jaunās pils pārbūve un iekštelpu
restaurācija tiks uzsākta pavasarī. Ir noslēdzies atklātais konkurss iepirkumam
par Siguldas Jaunās pils pārbūvi un restaurāciju. Saskaņā ar iesniegtajiem piedāvājumiem plānotā būvdarbu un autoruzraudzības līguma cena ir 4 794 360,66 eiro.
Daļu no izmaksām – 499 999,50 eiro apmērā – segs jau piešķirtais Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansējums, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums segs 1 408 500 eiro, kā arī valsts
budžeta finansējums – 154 349,25 eiro. Lai
veiktu Siguldas Jaunās pils pārbūvi un
restaurāciju, pašvaldība Valsts kasē ņems
kredītu 4 019 000 eiro apmērā.
Siguldas Jaunās pils atjaunošanas projekts
paredz, ka koka un mūra konstrukcijas tiks
rekonstruētas, izmantojot rekonstrukcijas
darbiem atbilstošus paņēmienus. Vērtīgie
interjera elementi un priekšmeti tiks restaurēti atbilstoši materiāla prasībām, jebkuri materiālu zudumi tajos tiks atjaunoti
ar autentiskajam materiālam atbilstošu
mūsdienās radītu materiālu, un virsmu apstrāde notiks ar vēsturiskajam interjeram
atbilstošiem apdares materiāliem. Piemē-

ram, mūra šuves tiks atjaunotas, izmantojot kaļķa javu, kas pietuvināta vēsturiskajam sastāvam un pildvielu frakcijai, pirms
tam saskaņojot vēsturiskos etalonlaukumus. Savukārt vērtīgais Art Deco stila interjers un priekšmeti – gan krāsotie ģipša
rotājumu griesti, koka paneļu sienas un
dekoratīvās intarsijas, gan sienu panno un
lustras – tiks restaurēti atbilstoši materiāla prasībām. Tiks pārbūvētas arī vairākas
telpas, kas kopš padomju laikiem, kad pilī
atradās sanatorija, tika izmantotas saimnieciskām vajadzībām. Piemēram, pagrabā,
kas sanatorijas laikā tika pielāgots virtuves
vajadzībām un vairs nekādi nav uzskatāms
par autentisku, tiks izbūvētas publiskās
labierīcības pils apmeklētāju vajadzībām,
tāpēc būvdarbos tiks izmantoti atbilstoši
un kvalitatīvi konstruktīvie materiāli un
apdare, kas nodrošinās šo specifisko telpu
galveno funkciju un uzturēšanu.
Pēc Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas tajā būs skatāma augstvērtīga
ekspozīcija par Siguldas vēsturi, ēkā būs
pieejamas telpas dažādiem kultūras pasākumiem, kā arī Svētku zāle, kurā notiks
laulību ceremonijas.
Projekta
ietvaros
plānotais
enerģijas
ietaupījums ir 173 840 kWh gadā. Projekta
oglekļa dioksīda emisiju samazinājums –
32 470,86 kg CO2/gadā.

Siguldieša ID karti
saņēmuši 70% iedzīvotāju
Pusotra gada laikā, kopš ieviestas jaunās ID viedkartes, tās saņēmuši jau
70% iedzīvotāju, tādējādi apliecinot piederību Siguldas novadam un iegūstot
iespēju izmantot vairāk nekā 200 izdevīgu piedāvājumu no uzņēmējiem.
„Siguldas novads joprojām ir vienīgais Latvijā, kurš ieviesis šādu iedzīvotāju lojalitātes programmu – tā veiksmīgi darbojas
jau septiņus gadus. No 2017.gada programma darbojas arī Siguldas mobilajā lietotnē, kuru lejupielādējuši jau vairāk nekā
4200 iedzīvotāju,” norāda PA „Siguldas
Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele, piebilstot, ka katru mēnesi programmas piedāvājums tiek paplašināts, iesaistoties jauniem partneriem ar jauniem
piedāvājumiem. Kā katru gadu, novadniekiem ir iespēja saņemt 20% atlaidi uz
visiem „Sunset Festival” organizētajiem
vasaras koncertiem un dalībai Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienā, SEB MTB
Siguldas posmā un Siguldas pusmaratonā.
Kopš gada sākuma Siguldas novada iedzīvotāja ID karšu programmai pievienojušies
vairāki jauni partneri – viedkaršu īpašniekiem pieejama 10% atlaide Andžeja Grauda
Bungu skolā, 10% atlaide pirkumiem

sporta preču veikalā „Lynx Sport spot”,
10% atlaide datoru remontam datoru servisā „Dators ABC”, kā arī 10% atlaide apbedīšanas piederumiem „Vītolu apbedīšanas dienestā”. Papildus šiem pastāvīgajiem
piedāvājumiem Siguldas mobilajā lietotnē
pieejami vairāki piedāvājumi, kuri ir spēkā
ierobežotu laika periodu.
Ar plašo ID karšu programmas piedāvājuma klāstu iedzīvotāji var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Novadā deklarētā iedzīvotāja ID karte
darbojas arī kā bibliotēkas lasītāja karte
un ieejas karte Siguldas izglītības iestādēs. Tāpat, izmantojot ID karti, noteiktas
iedzīvotāju grupas bez maksas var izmantot novada sabiedrisko transportu.
Siguldas novadā deklarētā iedzīvotāja
ID karti iespējams saņemt pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, kā arī
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6.

Norisinās ielu asfaltbetona
bedrīšu remonti; drīzumā notiks
grantēto ielu un ceļu greiderēšana
Visā Siguldas novada teritorijā ir uzsākts ielu un ceļu asfaltbetona bedrīšu
remonts. Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, tiks sākta arī grantēto brauktuvju planēšana.
Veidojoties jaunām bedrēm, asfaltbetona
bedrīšu remonts visā novada teritorijā notiks arī turpmāk. Savukārt ielu un ceļu planēšana sasaluma dēļ šobrīd vēl nav iespējama. Sākoties atkusnim, pārmitrinātais
grantēto ielu un ceļu segums zaudēs nestspēju, un uzlabot grants ceļu stāvokli varēs
tikai tad, kad tie būs apžuvuši, – šķīdoņa
laikā ceļu uzturēšanas darbus nav lietderīgi veikt, jo, ar smago tehniku uzbraucot uz
pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas
tiks sabojāts vēl vairāk.
„Ielu un ceļu uzturēšana ir komplekss
darbs,” stāsta pašvaldības būvinženieris
Valts Vilks: „Lai arī teorētiski ziemas uzkopšanas darbu sezona ir beigusies, joprojām sekojam līdzi aktuālajiem laikapstākļiem un to prognozēm. Nepieciešamības
gadījumā darbu turpinās ziemas režīma
tehnikas vienības. Taču vienlaikus vērojam
novada ielu un ceļu stāvokli, lai reaģētu un
rīkotos atbilstoši situācijai.”
Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, aicinām
autovadītājus izvēlēties laikapstākļiem un
ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, lai pasargātu gan ceļu, gan savu
transportlīdzekli.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība
2018.gadā novada ielu un ceļu uzturēšanā,
kā arī pārbūvē investēs aptuveni piecus mil-

jonus eiro. Šajā gadā plānota valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules
ielas līdz Ventas ielai, kā arī gājēju ietves
izbūve gar autoceļu A2 no Ventas ielas līdz
Saltavota ielai Siguldā. Tāpat norisināsies
cietā seguma izbūve Meldru un Doņu ielā,
kā arī Miera ielas pārbūve. Ielu segums
tiks atjaunots Pulkveža Brieža ielā no
valsts autoceļa A2 līdz aplim krustojuma
zonā ar Strēlnieku ielu, kā arī Lāčplēša
ielā no Čakstes ielas līdz Cēsu ielai Siguldā
un Birztalu ielā Allažos.
Dubultās virsmas apstrāde plānota autoceļam C24 posmā no valsts reģionālā autoceļa
Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm
(Kreiļu ceļš) Siguldas pagastā. Grantēto ceļu
sakārtošana, tostarp grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšana vairākiem
ceļiem Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi,
Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnieki–Pullēni,
Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Darbnīca–Stīpnieki–Bulduri, Kalni–Pādes, kā arī
Šķiliņi–Ozolkalns.
Tāpat turpināsies vairāku ielu pārbūves projektēšana, piemēram, Lauku, Helmaņa un
Jūdažu ielas pārbūvei, kā arī Ābeļdārza ielas
savienojuma ar Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un Dailes ielu Siguldas pagastā. Projektēšana tiks
veikta arī Kalmju, Mālkalnu, Vizbuļu, Doņu,
Atbrīvotāju un Oskara Kalpaka ielai. Domājot par satiksmes drošību, šogad noslēgsies
arī Oskara Kalpaka, Pils, Jāņa Čakstes un
Raiņa ielas krustojuma pārbūves par apļveida krustojumu projektēšana, kā arī Noliktavu
ielas, gājēju ietves Bebrenes ielā un Ausekļa
ielas gājēju pārejas projektēšana.

Informācija par platību maksājumiem
Aprīļa vidū sāksies pieteikšanās platību maksājumiem, iesniedzot vienoto
iesniegumu Lauku atbalsta dienesta
elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
Siguldas novada pašvaldības lauku attīstības speciāliste sniegs konsultācijas klātienē, palīdzēs aizpildīt pieteikumu platību maksājumiem un iesniegt to
elektroniski.
Konsultācijas notiks:
l 16.aprīlī, 23.aprīlī un 7.maijā no plkst.8.00
līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00
Siguldas novada pašvaldības administrācijā Zinātnes ielā 7 (2.stāvā);

24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 17.00 un 8.maijā no plkst.10.00 līdz 13.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
l 25.aprīlī un 2.maijā no plkst.9.00 līdz 13.00
Allažu pagasta pārvaldē;
l 26.aprīlī, 3.maijā un 10.maijā no plkst.9.00
līdz 13.00 Mores pagasta pārvaldē.
Līdz 3.aprīlim Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iespējams
veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.
Plašāka informācija pieejama pie lauku attīstības speciālistes Inetas Eriksones, rakstot
uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv
vai zvanot uz tālruņa numuru 26341991.
l

No 5. līdz 7.aprīlim paredzēti
īslaicīgi satiksmes ierobežojumi uz Gaujas tilta
No 5. līdz 7.aprīlim „Rīgas filmu studija” sadarbībā ar producentu kompāniju
„Cargo” uz Gaujas tilta un ūdenī zem tā
plāno uzņemt vairākas ainas pilnmetrāžas mākslas filmai „Varonis”.
Lai nodrošinātu filmēšanas norisi, autovadītājiem un gājējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem: 5. un 6.aprīlī no
plkst.6.00 līdz 19.00 periodiski līdz 15 mi-

nūtēm tiks slēgta visu veidu satiksme uz
tilta braucamās daļas, kā arī gājēju ceļiem,
savukārt 7.aprīlī laikā no plkst.6.00 līdz
19.00 periodiski līdz divām stundām tiks
slēgta visu veidu satiksme uz tilta braucamās daļas, kā arī gājēju ceļiem.
Filmēšanas norises laikā var būt paaugstināts trokšņu līmenis, jo tiks izmantota
pirotehnika, bet 7.aprīlī filmēšanas norisē
piedalīsies arī helikopters.
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Ar vietu 1.klasē
tiks nodrošināti
visi novada topošie
pirmklasnieki
1.martā tika uzsākta bērnu reģistrācija
Siguldas novada vispārizglītojošo skolu 1.klasēs 2018./2019.mācību gadam.
Pirmajā dienā tika reģistrēti 233 topošie pirmklasnieki. Patlaban notiek
klašu komplektēšana, izglītības iestādes sazinās ar vecākiem par prioritāro
izvēli tiem bērniem, kuri tika pieteikti
vairākās skolās, lai līdz 10.aprīlim
vecākiem nosūtītu rakstisku apstiprinājumu par skolēna uzņemšanu izglītības iestādē.
Kopumā Siguldas pilsētas četrās skolās tiks
uzņemti 253 pirmklasnieki, pilnībā nokomplektējot visas 1.klases. Laurenču sākumskolā trīs 1.klasēs tiks uzņemti 72 bērni,
Siguldas 1.pamatskolas trīs 1.klasēs turpmāk mācīsies 60 bērni, savukārt Siguldas
pilsētas vidusskolas trīs vispārizglītojošās
1.klasēs tiks uzņemti 78 skolēni, 1.klasē ar
sporta novirzienu – 26 bērni, bet 1.klasē ar
mākslu novirzienu – 17 skolēni.
Pirmklasnieku uzņemšana vēl turpinās
Mores un Allažu pamatskolā, kur plānots atvērt pa vienai 1.klasei, uzņemot bērnus pēc
vecāku rakstiska pieteikuma iesniegšanas.
Jāatgādina, ka pirmklasnieku reģistrs
tika veidots pēc „rāvējslēdzēja” principa,
apvienojot klātienē saņemtos iesniegumus
ar elektroniski saņemtajiem iesniegumiem pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, kā arī izvērtējot noteiktās
prioritātes, kas nosaka, ka primāri pilsētas
skolās tiek uzņemti novadā deklarēto attiecīgās skolas skolēnu brāļi vai māsas un
novadā deklarētie bērni, kuriem Siguldas
novadā deklarēts arī vismaz viens no vecākiem. Tā kā uz pieteikšanos 1.klasē pretendēja ne tikai Siguldas novadā deklarētie
iedzīvotāji, bet arī apkārtējo novadu topošie
pirmklasnieki, izvērtējot skolu kapacitāti,
vairākiem apkārtējo novadu skolēniem nebija iespējams nodrošināt iespēju mācības
uzsākt kādā no Siguldas skolām.
Papildu informācija par topošo pirmklasnieku uzņemšanu pieejama novada izglītības iestādēs un Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruņa
numuru 67970863.

izglītība

Uzsākta bērnu pieteikšana bērnudārzos
jaunajam mācību gadam
Tuvojoties bērnudārzu grupu komplektēšanai jaunajam mācību gadam, vecāki,
kuru bērni reģistrēti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā, aicināti līdz
15.maijam aizpildīt iesniegumu par bērna bērnudārza gaitu uzsākšanu 1.septembrī. Iesniegumu iespējams aizpildīt elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv un pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs” 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 sāks apmeklēt mācību gada laikā un pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu kapacitāte to ļauj.
Mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas
Izglītības pārvaldes darbinieks sazināsies
ar vecākiem, informējot par iespējām uzsākt pirmsskolas izglītības apguvi izvēlētajā bērnudārzā vai mācīties citā bērnu-

dārzā, 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 iestāžu rinda ir vienota visiem pašvaldības bērnudārziem, un
tā aplūkojama pašvaldības e-pakalpojumu
portālā. Papildu informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuru 67970914.
Siguldas novada pašvaldības bērnudārzus
šobrīd apmeklē 1078 bērni. Plānots, ka
septembrī pašvaldības bērnudārzos tiks
uzņemti 203 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 119,41 eiro auklītes
pakalpojuma apmaksai, ja pašvaldība
nevar nodrošināt vietu bērnudārzā, vai
181,60 eiro līdzfinansējums privātajiem
bērnudārziem no bērna pusotra gada
līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, vai
151,13 eiro (no 1.septembra – 108,99 eiro),
ja bērns apgūt obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Ja būs iespēja nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzā,
bet vecāki izvēlēsies, ka viņu atvase izglītojas privātajā bērnudārzā, iespējams saņemt līdzfinansējumu 173,30 eiro apmērā
par bērnu no pusotra gada līdz obligātās
sagatavošanās izglītībai un 100,69 eiro
apmērā par bērnu, kas uzsāk obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Sāksies skolēnu pieteikšanās darbam vasaras brīvlaikā
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 30.aprīlim.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta
laikā skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem būs iespēja strādāt divas nedēļas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās darbavietās, savukārt skolēniem
vecumā no 15 līdz 19 gadiem darbavietas
mēneša garumā nodrošinās novada uzņēmēji. Siguldas novada pašvaldība projekta
īstenošanai paredzējusi 61 tūkstoti eiro.
Darbavietas piedāvās vairāk nekā 40 uzņēmēju.
Piesakoties darbam, skolēniem būs jānorāda savas prasmes un iemaņas, kā arī mo-

tivācija darbam. Pieteikumos skolēniem
prioritārā kārtībā būs jāatzīmē trīs vēlamās
darbavietas, izvēloties no pašvaldības apkopotā vakanču saraksta, kurš līdz ar papildinformāciju aprīļa sākumā būs pieejams
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Skolēnu pieteikumos norādīto informāciju
un deklarēto dzīvesvietu 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 uzņēmēji nevarēs nodrošināt, tiks piedāvātas vakances
citos uzņēmumos.
Lai pieteiktos nodarbinātības projektam,
skolēniem Siguldas novada pašvaldībā jāiesniedz:
l aizpildīta pieteikuma anketa, kuru var
saņemt Siguldas novada pašvaldības

klientu apkalpošanas centros vai elektroniski tīmekļa vietnē www.sigulda.lv;
l ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Plānots, ka norīkojumi, kuros būs norādītas konkrētās skolēnu darbavietas, tiks
izsniegti no 23. līdz 30.maijam laikā no
plkst.14.00 līdz 18.00 jauniešu iniciatīvu
centrā „Mērķis” Raiņa ielā 3.
Obligātā darba drošības instruktāža pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās darbavietās notiks 28.maijā
plkst.16.00 Siguldas pilsētas vidusskolas
aktu zālē.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansēs, koordinēs un kontrolēs
Siguldas novada pašvaldība.
Plašāka informācija par skolēnu vasaras nodarbinātības projektu pieejama pie
Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes galvenās speciālistes izglītības
jautājumos Sandras Ķirules, zvanot uz
tālruņa numuru 67970932 vai rakstot uz
e-pasta adresi sandra.kirule@sigulda.lv.

Šogad plānots uzsākt Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un esošās skolas ēkas pārbūvi
Sākums 1.lpp.
Pretendentu
iesniegtos
piedāvājumus,
tostarp finanšu piedāvājuma ekonomisko pamatotību, izvērtēja gan pašvaldības
Iepirkuma komisija, gan pieaicinātie SIA
„Firma L4” eksperti. Kā norāda eksperti, piedāvājumu izmaksas ir atbilstošas šā
brīža tirgus situācijai un skaidrojamas ar
vairākiem faktoriem, piemēram, inflāciju
un to, ka pēdējā laikā būvniecības sektorā
vērojams straujš darba samaksas pieaugums, ražotāju un piegādātāju cenu, kā arī
izejvielu, materiālu, tehnikas izmantošanas

izmaksu pieaugums valstī kopumā. Tāpat
projekta izmaksas veido pieprasīto finansiālo garantiju un apdrošināšanu apjoms
gan būvniecības laikam, gan arī garantijas
periodam un, protams, skolas ēkās izmantojamie materiāli – esošais un jaunais skolas
korpuss tiks veidoti kā energoefektīvas ēkas
ar mūsdienīgām apgaismojuma, ventilācijas un siltuma apgādes sistēmām.
„Esam analizējuši arī citu pašvaldību pieredzi – būvniecības izmaksas valstī šobrīd
strauji pieaug, un tās ir līdzvērtīgas citu
izglītības iestāžu būvniecības izmaksām,
piemēram, pagājušajā gadā veiktā Ogres

tehnikuma
rekonstrukcija
izmaksāja
12 632 827 eiro, Lielupes vidusskolas rekonstrukcija – vairāk nekā 12,9 miljonus eiro, bet
šogad izsludinātās Ādažu skolas būvniecības
piedāvātā līgumcena bija 17 miljoni eiro, tomēr apzināmies, ka risinājums ir nepieciešams – bērnu skaits pieaug, un skolas jau
šobrīd ir piepildītas. Ja mēs pārtrauktu šo
būvniecības iepirkumu, lai veiktu izmaiņas
projektā, samazinot būvniecības apjomu,
tehniskos risinājumus un izmantojamos
materiālus, pašvaldībai nāktos sludināt jaunu iepirkumu, bet tas nedotu garantiju, ka
būs kāds lētāks piedāvājums, jo būvniecības

cenas turpina augt, kā arī tas radītu papildu draudus zaudēt pieejamo līdzfinansējumu 4,6 miljonu eiro apmērā, jo tas jāizlieto
līdz 2020.gada 31.decembrim,” skaidro Līga
Sausiņa, norādot, ka pašvaldība, ņemot vērā
valstī plānoto izglītības reformu, kuras rezultātā Siguldas novada skolās varētu pieaugt
skolēnu skaits no apkaimes pašvaldībām, ir
vērsusies arī Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu ministrijā un Latvijas Pašvaldību savienībā, lai lūgtu palielināt projekta
īstenošanai nepieciešamo ERAF un valsts
līdzfinansējuma daļu, tomēr atbalsts šim lūgumam nav saņemts.

kultūra
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Lieldienu dievkalpojumi

Sākums 1.lpp.

Siguldas Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
• 29.martā plkst.18.00 Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums
• 30.martā plkst.12.30 Ekumēniskais krustaceļš (uz katoļu baznīcu), plkst.18.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
• 1.aprīlī plkst.8.00 Lieldienu rīta dievkalpojums
• 2.aprīlī plkst.11.00 Otro Lieldienu dievkalpojums
Krimuldas Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
• 29.martā plkst.19.00 Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums
• 30.martā plkst.12.00 Lielās Piektdienas
dievkalpojums
• 31.martā plkst.22.45 Lieldienu nakts vigīlija
• 1.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu dievkalpojums
Allažu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
• 30.martā plkst.16.00 Lielās Piektdienas
dievkalpojums
• 1.aprīlī plkst.10.00 Lieldienu dievkalpojums
Turaidas Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
• 29.martā plkst.19.30 Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums
• 30.martā plkst.11.00 Lielās Piektdienas
dievkalpojums
• 31.martā plkst.22.30 Klusās Sestdienas
Lieldienu agrā rīta dievkalpojums

• 1.aprīlī plkst.11.00 Lieldienu dievkalpojums

Siguldas Romas katoļu baznīcā
• 29.martā plkst.19.00 Kunga pēdējo vakariņu Svētā mise
• 30.martā plkst.12.00 Ekumēniskais krustaceļš (uz luterāņu baznīcu), plkst.15.00
Kunga ciešanu dievkalpojums
• 31.martā no plkst.21.00 līdz 24.00 Vigīlijas dievkalpojums
• 1.aprīlī plkst.9.00 Rezurekcijas dievkalpojums, plkst.12.00 Kristus augšāmcelšanās svētku Svētā mise, kristības
• 2.aprīlī plkst.12.00 Svētā mise
Septītās dienas adventistu
Siguldas draudzē
• 31.martā plkst.11.00 Klusās Sestdienas
dievkalpojums
Siguldas Baptistu draudzē
• 1.aprīlī plkst.11.00 Lieldienu dievkalpojums
Svētā apustuļa
Andreja Pirmsauktā
Siguldas pareizticīgo baznīcā
• 5.aprīlī 18.00 Lielās Piektdienas rīta
dievkalpojums ar mūsu Pestītāja Jēzus
Kristus ciešanu 12 evaņģēliju lasīšanu
• 7.aprīlī Vissvētās Dievadzemdētājas
pasludināšana: plkst.14.00 kuliču iesvētīšana, plkst.23.00 pusnakts dievkalpojums
• 8.aprīlī plkst.00.00 Gaišā Kristus augšāmcelšanās. Pasha. Krusta gājiens.
Pashas rīta dievkalpojums. Dievišķā
liturģija

Bibliotēku aktualitātes
Bibliotēku nedēļa Siguldas novada bibliotēkā
Šogad Bibliotēku nedēļa ar saukli
„Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” notiks no 23. līdz 29.aprīlim, un tās
laikā tiks akcentēts darbs ar bērniem
un pusaudžiem, uz jaunām aktivitātēm
rosinot arī pieaugušos.
Bibliotēka uzsāks jaunu ikmēneša aktivitāti pieaugušajiem „Diskusiju laiks
bibliotēkā: lasītājs stāsta lasītājam”,
kurā dalībnieki varēs dalīties savās pārdomās par lasīšanu, mīļākajām grāmatām, kā arī tikties ar grāmatu autoriem.
Pirmā diskusija, kurā notiks sarunas par
Māras Zālītes grāmatām „Pieci pirksti”
un „Paradīzes putni”, notiks 24.aprīlī

Siguldas novada bibliotēkā –
pasākums par Baškīrijas latviešiem
13.aprīlī plkst.15.00 Siguldas novada
bibliotēkā notiks tikšanās ar vēsturnieci Brigitu Tamužu no muzeja „Latvieši
pasaulē” un latviešu valodas skolotāju Lieni Salmiņu, kura vairākus gadus
mācījusi latviešu valodu gan Sibīrijas,
gan Baškīrijas latviešu ciemos.
2018.gada februārī Maksima Gorkija ciema
un Bakaldīnas skolās Baškīrijā notika Latviešu kultūras dienas. To laikā Brigita Tamuža tikās ar ciema iedzīvotājiem, ierakstīja
intervijas, pārfotografēja vēsturiskās fotogrāfijas, kā arī novadīja stundas 7. un 8.klašu
skolēniem, mudinot interesēties par dzimtas

„Satiec savu meistaru!” Turaidā un Siguldā
Arī šogad visā Latvijā norisināsies akcija
„Satiec savu meistaru!”, ļaujot ikvienam
interesentam iepazīt prasmes, kas pārmantotas no paaudzes paaudzē.

5.aprīlī no plkst.10.00 līdz 17.00, 6.aprīlī no plkst.9.00 līdz 18.00 un 7.aprīlī no
plkst.10.00 līdz 14.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks tautas lietišķās
mākslas studijas „Vīgrieze” atvērtā meistar-

darbnīca, kurā varēs vērot aušanu, kā arī noaust savu Latvijas karodziņu.
6.aprīlī no plkst.10.00 līdz 15.00 Turaidas
muzejrezervātā sadarbībā ar kalēju Andri
Ščeglovu interesenti aicināti iepazīt seno kalēja
arodu un senus kalēja instrumentus. Lūgums
pieteikties līdz 3.aprīlim, zvanot uz tālruņa numuru 26572142.
7.aprīlī no plkst.11.00 līdz 15.00 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3

plkst.18.00. Šajā dienā bibliotēka būs atvērta līdz pat plkst.20.00.
Savukārt 26.aprīlī plkst.15.00 vecāki, pedagogi un bibliotekāri aicināti apmeklēt Latvijas Universitātes profesores Ilzes Stikānes
lekciju „Lasītveicināšana: Jaunākās tendences bērnu un pusaudžu literatūrā”.
28.aprīlī plkst.12.00 ģimenes ar bērniem
aicinātas piedalīties akcijā „Atved savu
bērnu uz bibliotēku!”, kuras laikā bērni
iepazīsies ar bibliotēkas čaklo lasītāju Vāverēnu, kurš apmeklētājus iepazīstinās ar
grāmatu pasauli bibliotēkā. Visas dienas
garumā bibliotēkā notiks Atvērto durvju
diena, orientēšanās spēle, lasīšana, mīklu
minēšana un radošās aktivitātes.

savas prasmes rādīs Siguldas novada Kultūras
centra tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda” un Alīdas Lindes studijas meistares. Būs
iespēja apgūt rakstainu cimdu adīšanu (līdzi
jāņem vilnas dzija dažādās krāsās un piecas
adāmadatas), grāmatzīmju aušanu, spilvenu
aušanu pērlīšu tehnikā un knipelēšanu.
8.aprīlī no plkst.15.00 līdz 16.00 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis” etnogrāfe, Siguldas folkloras kopas „Senleja” dalībniece Indra

saknēm un ciema vēsturi. Liene Salmiņa
kopā ar bērniem, kuri apgūst latviešu valodu, izveidoja ciema kultūrvēsturisko karti.
Tikšanās laikā Brigita Tamuža un Liene
Salmiņa pastāstīs gan par brauciena iespaidiem, gan par to, kā mūsdienās dzīvo latvieši
un to pēcnācēji Baškīrijā.
Pasākumu vadīs Ieva Vītola.
Laipni lūgti visi interesenti, jo īpaši Baškīrijā
dzimušie siguldieši un viņu pēcteči!
Siguldas novada bibliotēku
darba laiks Lieldienās:
• 29.martā – no plkst.11.00 līdz 17.00;
• no 30.marta līdz 2.aprīlim – slēgts.

Čekstere stāstīs par vainagu vīšanas tradīcijām dažādos novados. Piedalīsies folkloras kopa
„Senleja”, dziedot dziesmas par ziediem un mācot rotaļas. Neiztrūks arī danči. No plkst.15.00
līdz 17.00 ģimenes ar bērniem varēs izgatavot
bērzu zaru putnus, kas noderēs gan kā rotaļlietas, gan kā pavasarīgi dekori telpām vai dārziem. Darbnīcu vadīs Margita Poriete no Rīgas
Latviešu biedrības „Sprīdīša skolas”.
Dalība pasākumos – bez maksas.

sabiedrība

Notiks nolietotās elektrotehnikas savākšanas akcija Siguldietes svin 102 un 104 gadu jubileju
Sestdien, 31.martā, specializētajā SIA „Jumis” busiņā siguldiešiem būs iespēja
bez maksas nodot nolietotās un nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas,
piemēram, veļasmašīnas, televizorus, ledusskapjus, plītis, datorus un citu tehniku. Nododot nolietoto tehniku, elektroiekārtām jābūt neizjauktām un ar visām
komponentēm.
Akcijas norises vieta un laiks:
l no plkst.10.00 līdz 10.30 pie zvanveida konteineriem stāvlaukumā Kaķīškalnā;
l no plkst.10.40 līdz 11.10 konteineru laukumā Pulkveža Brieža ielā 12;
l no plkst.11.20 līdz 11.50 pie pašvaldības Pakalpojumu centra Raiņa ielās 3;
l no plkst.12.00 līdz 12.30 stāvlaukumā pie
Krišjāņa Barona pieminekļa;

no plkst.12.40 līdz 13.10 pie zvanveida konteineriem Ķiparos;
l no plkst.13.20 līdz 13.50 stāvlaukumā pie
Siguldas 1.pamatskolas.

12. un 13.martā Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica divas Siguldas novada iedzīvotājas nozīmīgās jubilejās – Antoņina
Ļevina svinēja 102.dzimšanas dienu, bet
Lūcija Brazauskaite – 104 gadu jubileju.

l

31.martā no plkst.10.00 līdz 14.00 nolietotās
elektropreces varēs nodot arī Siguldas pilsētas SIA „Jumis” atkritumu šķirošanas laukumā „Zemdegas” Siguldas pagastā.

12.martā siguldiete Antoņina Ļevina svinēja 102.šūpuļsvētkus. Ļevinas kundze Siguldā dzīvo jau vairāk nekā 70 gadu – kopš
1946.gada. Abi ar vīru bijuši sākumskolas
skolotāji, kas no skolas un lauku saimniecības darbiem brīvajā laikā aktīvi apmeklējuši teātra izrādes un lasījuši grāmatas.
Savukārt 13.martā savu 104.dzimšanas

dienu svinēja Lūcija Brazauskaite. Brazauskaites kundze dzimusi Lietuvā un
pirmos 16 gadus tur arī nodzīvojusi, līdz
kopā ar ģimeni pārcēlusies dzīvot uz Latviju Bauskas pusē. Lielāko dzīves daļu
nodzīvojusi Jelgavas pusē, Aučos, Jāņa
Čakstes pils kalpu mājā, bet pirms 15 gadiem Lūcijas kundze pārcēlusies dzīvot uz
Siguldas novadu, Allažu pagasta Egļupi,
pie savas māsasmeitas Birutas. Lūcija
Brazauskaite ir šobrīd vecākā Siguldas
novada iedzīvotāja.
Siguldas novada pašvaldība vēl gaviļniecēm
neizsīkstošu enerģiju un veselību!

VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA

06 | Marts, 2018

Veselības
un sporta nedēļa
2.–8.aprīlis

Divas reizes gadā Siguldas novada pašvaldība organizē Veselības un sporta nedēļu, kurā novadnieki bez maksas var apmeklēt ārstus,
piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, praktiskās nodarbībās un lekcijās par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Šā gada pirmā Veselības un sporta nedēļa norisināsies no 2. līdz 8.aprīlim, otrā – septembrī.
2.aprīlis – ĢIMEŅU DIENA
11.00–13.00
pulcēšanās pie Fischer
Slēpošanas centra

Izbraucieni ar Fatbike divriteņiem
īpašajā Šūpoļu festivāla maršrutā.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 67970262

11.00–12.00
Ģimeņu jogas nodarbība kopā
bērnu centrā „Kā mājās” ar Katrīnu Runi
13.00–15.00
Siguldas Sporta centrā
13.00–15.00
Siguldas Sporta centrā
18.00–19.30
Raiņa parkā

Telpu orientēšanās visai ģimenei
Rāpošanas čempionāts mazākajiem
Lentošanas (slackline) treniņi jauniešiem

3.aprīlis – TOPOŠO UN JAUNO VECĀKU DIENA
Nodarbība „Gatavošanās dzemdībām –
dzemdību vietas un atbalsta personu izvēle”
(vada dūlas Lita Dudele un Anita Oļukalna)
11.00–11.45
Vingrošana māmiņām
bērnu centrā „Kā mājās” un bērniem kopā ar Ligitu Stabulnieci
Praktiska nodarbība „Kustību nozīme
12.00–13.20
grūtniecības laikā un dzemdībās”
Siguldas Sporta centrā
(vada dūla Anita Oļukalna)
12.00–13.00
Nodarbība „Sporto kopā ar mazuli”
Siguldas Sporta centrā kopā ar Montu Dišleri-Kirilko un mazo Ralfu
Nodarbība „Jaunās māmiņas rūpes
15.00–16.30
par sevi un pēcdzemdību rituāli”
Siguldas Sporta centrā
(vada dūla Līga Roze-Kļaviņa)
16.00–17.00
Gaidību sarunas kopā
bērnu centrā „Kā mājās” ar dūlu Anitu Oļukalnu
10.00–11.30
Siguldas Sporta centrā

17.00–18.30
Siguldas Sporta centrā

Nodarbība „Krūts barošanas nozīme.
Vai un kā var sagatavoties mazuļa zīdīšanai?”
(vada zīdīšanas konsultante Lita Dudele)

17.15–18.00
Grūtnieču vingrošana kopā ar Līgu Baroni
bērnu centrā „Kā mājās”
Nodarbība „Mīti un patiesība
18.00–19.00
par mājdzemdībām” (vada klīnikas vecmātes
klīnikā „Ģimenes sirds”
Baiba Stikute un Ilze Neimane)
18.30–20.30
Hendlings priekšlaikus dzimušiem mazuļiem
bērnu centrā „Kā mājās” kopā ar fizioterapeiti Klaudiju Hēlu
18.30–19.30
Siguldas Sporta centrā

Krosfits bērniem kopā ar treneri
Daci Tomsoni

4.aprīlis – SENIORU DIENA
10.00–11.00
Siguldas Sporta centrā
12.00–12.30
Siguldas Sporta centrā
12.00–13.00
Siguldas Sporta centrā

Vingrošana mugurai kopā ar treneri
Lindu Līci
Vingrošana „Nepieciešamā dienas deva”
kopā ar klīnikas „Ģimenes sirds” fizioterapeiti
Aneti Raiskumu
Praktiskā nodarbība
„Ergonomika ikdienas aktivitātēs” kopā
ar topošo ergoterapeiti Lindu Putniņu

12.30–13.00
Siguldas Sporta centrā

Vingrošana „Kardioloģijas pacientiem”
kopā ar klīnikas „Ģimenes sirds” fizioterapeiti
Aneti Raiskumu

13.00–13.30
Siguldas Sporta centrā

Vingrošana „Nepieciešamā dienas deva”
kopā ar klīnikas „Ģimenes sirds” fizioterapeiti
Aneti Raiskumu

13.30–14.00
Siguldas Sporta centrā
13.30–14.30
Siguldas Sporta centrā
16.00–18.00
Siguldas Sporta centrā

Vingrošana „Kardioloģijas pacientiem”
kopā ar klīnikas „Ģimenes sirds” fizioterapeiti
Aneti Raiskumu
Nodarbība „Uzturs slimību profilaksei
un imunitātei” kopā ar rehabilitācijas centra
„Krimulda” uztura terapeiti Marinu Svētiņu
Peldēšana

5.aprīlis – SKAISTUMA UN VESELĪGA UZTURA DIENA
12.00–13.00
Siguldas Sporta centrā

Nodarbība „Sejas fitness”
(vada topošā fizioterapeite,
sejas fitnesa trenere Diāna Paškoviča)

14.00–15.00
pie rehabilitācijas
centra „Krimulda”

Nūjošanas nodarbība kopā ar fizioterapeiti
Kristu Hartmani

Konsultācijas pieaugušajiem un bērniem
par mutes veselību (vada Latvijas
Zobu higiēnistu asociācijas speciālisti)
18.00–20.00
Dabas laboratorijas „DABLAB” veselīgā
Siguldas Sporta centrā uztura meistarklase (vada Signe Turauska)
Nodarbība „Uztura plānošana bērniem
18.00–20.00
ar alerģijām” (vada uztura speciāliste
bērnu centrā „Kā mājās”
Lizete Puga)
18.00–19.30
Lentošanas (slackline) treniņi jauniešiem
Raiņa parkā
18.30–20.00
Nodarbība „Pozitīvā domāšana”
Siguldas Sporta centrā (vada psihologs Krišjānis Zaremba)
19.30–20.30
Zumbas fitness kopā ar treneri Lienu Ozoliņu
Siguldas Sporta centrā un dīdžeju Egonu Reiteru
14.00–16.00
Siguldas Sporta centrā

6.aprīlis – BĒRNU UN JAUNIEŠU DIENA
Mazskoliņa (rāpotājiem un čāpotājiem)
kopā ar Ligitu Stabulnieci
Aktīvās stundas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņu grupiņām
Mazskoliņa (čučētājiem un līdējiem)
kopā ar Ligitu Stabulnieci
Nodarbība 11–16 gadus vecām meitenēm
15.00–16.00
„Kādas pārmaiņas notiek manā ķermenī?”
Siguldas Sporta centrā
(vada ginekoloģe Aiga Rotberga)
Fizioterapeita konsultācijas par stājas
15.00–17.00
korekciju (vada klīnikas fizioterapeite
klīnikā „Ģimenes sirds” Ieva Limbēna). Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 29226968
15.00–17.00
Mini sporta labirints
bērnu centrā
(7–12 gadus veciem bērniem)
„Ideju namiņš”
17.00–18.00
Kustību joga bērniem kopā ar Katrīnu Runi
bērnu centrā „Kā mājās”
Nodarbība 15–20 gadus veciem jauniešiem
17.00–18.00
„Kas man būtu jāzina par savu seksualitāti?”
Siguldas Sporta centrā
(vada ginekoloģe Aiga Rotberga)
18.00
Ģimeņu sporta diena
Siguldas Sporta skolā
18.00–19.30
Lentošanas (slackline) treniņi jauniešiem
Raiņa parkā

10.00–10.45
bērnu centrā „Kā mājās”
10.00–12.00
Siguldas Sporta centrā
12.00–12.45
bērnu centrā „Kā mājās”

11.00–12.20
Siguldas Sporta centrā

Lekcija „Stresa vadība”
(vada psiholoģe Evita Štāla)

12.30–13.50
Siguldas Sporta centrā

Iedvesmas lekcija jauniešiem
un ne tikai kopā ar Arstarulsmirus

14.00–15.00
Siguldas Sporta centrā

Lekcija „Mūsdienīga un dabīga ģimenes
plānošana” (vada klīnikas „Ģimenes sirds”
lektori Sandris un Dina Florēni)

14.00–15.50
Siguldas Sporta centrā

Saruna ar Ievu Adamss pavasarīgā noskaņā
Citas aktivitātes

8.30
Allažu Sporta centrā
9.00, 10.00, 11.00
Siguldas slimnīcā
10.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

10.00–16.00
Siguldas Sporta centrā

10.00–14.00
pie Siguldas
Sporta centra

Fizioterapeita konsultācijas un stājas pārbaude.
Cukura, holesterīna, hemoglobīna un skābekļa
līmeņa asinīs, kā arī asinsspiediena mērījumi.
Iespēja noteikt ķermeņa masas indeksu, veikt
acu spiediena mērījumus un plaušu pārbaudi,
kā arī miegainības un stresa testus. Darbosies
insulta profilakses kabinets, būs iespēja veikt
HIV, B un C hepatīta testus
Asins donoru diena

Darbosies bērnu pieskatīšanas vieta,
kas ļaus vecākiem netraucēti apmeklēt
veselības pārbaudes, lekcijas un nodarbības
Izglītojošas lekcijas un nodarbības
11.00–12.00
Lekcija „Uzturs sievietēm pēc 40”
klīnikā „Ģimenes sirds” (vada klīnikas uztura speciāliste Gita Ignace)
10.00–16.00
Siguldas Sporta centrā

Veselības vingrošana
Funkcionālais treniņš fizioterapijā
kopā ar fizioterapeitu Dāvi Paegli

11.00
Siguldas slimnīcā

Nodarbība baseinā
„Ūdens labvēlīgā ietekme uz ķermeni”
kopā ar fizioterapeitu Kārli Jansonu

11.00, 12.00
rehabilitācijas centrā
„Krimulda”
11.30
Mores pagasta
Tautas namā

Feldenkraisa vingrošana
kopā ar Maiju Keišu
Veselības vingrošana

8.aprīlis – DABAS DIENA
10.00–12.00
pulcēšanās pie Fischer
Slēpošanas centra

Izbraucieni ar Fatbike divriteņiem.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 67970262

11.00

Izzinošs pārgājiens Dabas aizsardzības
pārvaldes eksperta vadībā maršrutā
Gūtmaņala–Vikmestes taka–Krimuldas
pilsdrupas–Gūtmaņala (4,11 kilometri,
viegla grūtības pakāpe, piemērots
ģimenēm ar bērniem).
Iepriekšēja pieteikšanās no 2.aprīļa, rakstot uz
e-pasta adresi madara.akmentina@sigulda.lv

11.00

Izzinošs pārgājiens Dabas aizsardzības
pārvaldes eksperta vadībā maršrutā
Pētera ala–Raganas katls–Vējupes
ieteka Gaujā–Kraukļa aiza–Satezeles
pilskalns (6,8 kilometri, vidēja grūtības
pakāpe, piemērots ģimenēm ar bērniem).
Iepriekšēja pieteikšanās no 2.aprīļa,
rakstot uz e-pasta adresi
madara.akmentina@sigulda.lv

11.00

Izzinošs laivu brauciens pa Gauju
Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta
vadībā maršrutā kempings „Dainas”–
Kaķīškalns (aptuveni divas stundas).
Dalībnieku skaits – ierobežots.
Iepriekšēja pieteikšanās no 2.aprīļa,
rakstot uz e-pasta adresi
madara.akmentina@sigulda.lv

Ārstu konsultācijas

10.00–16.00
Siguldas Sporta centrā

Sāls istabas seansi. Iepriekšēja pieteikšanās
no 5.aprīļa, zvanot uz tālruņa numuru
26067440, 27976922

10.00
Siguldas slimnīcā

7.aprīlis – VESELĪBAS DIENA
Kāju vēnu skrīnings, pēdu datordiagnostika,
dermatologa, kardiologa konsultācijas, kaulu
blīvuma mērījumi, elektrokardiogramma
(EKG), D vitamīna mērījumi. Ar iepriekšēju
pierakstu, zvanot uz tālruņa numuru 25642377
vai 25342191 no plkst.10.00 līdz 16.00.
Piedāvājums bez maksas pieejams Siguldas
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti

Veselības vingrošana

Daļa no Siguldas novada Veselības
un sporta nedēļas aktivitātēm tiek finansētas
Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!”
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Pasniegtas „Siguldas novada
Gada balvas sportā 2017”
9.martā koncertzālē „Baltais Flīģelis” notika svinīgā ceremonija „Siguldas novada
Gada balva sportā 2017”, kurā par nozīmīgiem sasniegumiem tika godināti labākie
Siguldas novada sportisti, sporta skolotāji, treneri un citi sporta nozares pārstāvji.
Balvu „Par mūža ieguldījumu sportā” saņēma Siguldas Sporta skolas vieglatlētikas
trenere Aina Lonija Ziediņa.
Augsto sasniegumu sporta kategorijā balvu saņēma:
• „Gada sportiste augsto sasniegumu
sportā” – kalnu slēpotāja Lelde Gasūna
un viņas treneris Kaspars Loss;
• „Gada sportists augsto sasniegumu sportā” – skeletonists Martins Dukurs un
viņa treneru komanda Dainis Dukurs,
Mihails Arhipovs un Mareks Mezencevs.
Bērnu un jauniešu sporta kategorijā balvu
saņēma:
• „Gada jaunā sportiste bērnu un jauniešu
sportā” – distanču slēpotāja, orientieriste
un vieglatlēte Kristīne Brunere un treneri
Raivis Zīmelis un Gunta Blūmiņa;
• „Gada jaunais sportists bērnu un jauniešu sportā” – badmintonists Ardis Daniels
Bedrītis un treneris Ainārs Gureckis;

• „Gada komanda bērnu un jauniešu
sportā” – Siguldas Sporta skolas U-16
basketbola komanda un trenere Agnija
Labrence;
• „Gada skolotājs” – Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” sporta
skolotāja un Siguldas pilsētas vidusskolas 1.s klases sporta skolotāja Lelde
Bērziņa.
Amatieru un tautas sporta kategorijā balvu saņēma:
• „Gada sportiste amatieru un tautas
sportā” – orientieriste Zanda Abzalone;
• „Gada sportists amatieru un tautas
sportā” – distanču un rollerslēpotājs
Ingmārs Briedis;
• „Gada komanda tautas sportā” – rogaininga komandas „Skrien Sigulda” dalībnieki Kaspars Kārliņš, Daniels Kārkliņš
un Kristaps Bruners;
• „Neatlaidība sportā” – pludmales volejbola seniori Aleksandrs Kuzņecovs,
Jānis Turauskis un Imants Bērziņš;
• „Gada sporta pasākums” – starptautiskais džudo turnīrs „Sigulda 2017”.
• „Aktīvākā sporta organizācija” – biedrība „Siguldas Maratona klubs”/Siguldas
takas.

Siguldā notiks Pasaules kausa sacensības
bobslejā un skeletonā
Pirmo reizi vēsturē bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” no 3. līdz 6.decembrim
notiks Pasaules kausa posms bobslejā un
skeletonā. 2018./2019.gada sezonas pirmajā
posmā tiks aizvadītas bobsleja sacensības
vīriešu un sieviešu divnieku ekipāžām, kā

arī skeletonā vīriešiem un sievietēm. Jau
ziņots, ka 2004.gadā Sigulda uzņēma Pasaules kausa izcīņas posmu skeletonā, kurā
uzvarēja Tomass Dukurs, un bobslejā sievietēm, bet Pasaules kausa vīriešu bobsleja
sacensības Siguldā vēl nav notikušas.

Noskaidroti labākie skolu komandu slēpotāji
9.martā Fischer Slēpošanas centrā tika
aizvadīts „S!-Fischer 2018” Ziemas skolēnu čempionāta noslēdzošais posms, kurā
dalībniekiem bija jāveic distance brīvajā
stilā ar intervāla startu. Ceturtajā posmā
startēja 145 dalībnieki, pārstāvot 25 Lat-

vijas skolas no visas Latvijas, un šogad
par uzvarētāju kļuva Madonas pilsētas
vidusskola.
Godalgoto otro un trešo vietu izcīnīja
Siguldas Valsts ģimnāzija un Laurenču
sākumskola.

Zemessardzes 27.kājnieku bataljons
aicina jaunus dalībniekus
Tuvojoties Latvijas 100.dzimšanas
dienai, Zemessardzes 27.kājnieku
bataljons aicina Siguldas novada
iedzīvotājus pievienoties Zemessardzei, dodot ieguldījumu valsts aizsardzībā.

Siguldieši vienmēr bijuši sava novada un
valsts patrioti, tāpēc bataljons Siguldā
veidos zemessargu atbalsta punktu, kur
varēs pulcēties un trenēties Siguldas un
apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji.
Zemessardzē dienesta laikā ir iespēja uzlabot fizisko sagatavotību un apgūt dažādas specialitātes, piemēram, sakarnieka,

snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora, sanitāra, ložmetējnieka, militārā
transporta autovadītāja, spridzinātāja,
radiostaciju operatora un citas. Turklāt
par dienesta pienākumu izpildi un piedalīšanos mācībās zemessargs saņem
kompensāciju, sākot no 26 eiro dienā, un
apmaksātu ēdināšanu vai tās kompensāciju 9,96 eiro.
Lai pievienotos Zemessardzes 27.kājnieku bataljona Siguldas rotai, aicinām
sazināties ar rotas virsseržantu Jurģi
Baumeisteru, zvanot uz tālruņa numuru
28371816 vai rakstot uz e-pasta adresi
jurgis.baumeisters@mil.lv.

Reģistrējies sporta sacensībām ar ID karti
un saņem 20% atlaidi!
Šogad līdzās plašajam sporta pasākumu
Siguldas
un sacensību piedāvājumam
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
ir iespēja piedalīties trīs Latvijas mēroga
sporta sacensībās, kurās ar 20% atlaidi
varēs pieteikties Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā Ausekļa ielā 6.

Reģistrēties ar 20% atlaidi, uzrādot
ID karti, varēs šādās sacensībās:
SEB MTB velobrauciena Siguldas posmā,
kas notiks 20.maijā, 28.Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienā, kas notiks 2.septembrī, Siguldas pusmaratonā, kas notiks
13.oktobrī.

Ar rekordlielu dalībnieku skaitu aizvadīts
„Siguldas kauss 2018”
Marta sākumā ar rekordlielu dalībnieku skaitu tika aizvadīs „Siguldas
kauss 2018” kalnu slēpošanā un snovbordā, kas ir tradīcijām bagātākās un
senākās kalnu slēpošanas sacensības
Latvijā, jo norisinās jau teju 50 gadu.
Šogad „Siguldas kausa” sacensībās
piedalījās 197 dalībnieki 15 vecuma
grupās gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm.

Sacensību jaunākā dalībniece bija trīs gadus vecā Līva Meldere, bet vecākais dalībnieks – Aleksandrs Kuzņecovs, kuram ir
78 gadi. Šogad 495 dalībnieki un līdzjutēji
piedalījās balsošanā par „Kalna karaļa” un
„Kalna karalienes” titulu. Ar pārliecinošu balsu pārsvaru titulus ieguva Roberts
Beikmanis un Laura Bišere. Savukārt
„Kišuro” balva par neveiksmīgāko kritienu
tika piešķirta Jānim Siliņam.

Siguldas Sporta skola
• 3.martā Liepupē risinājās Latvijas
skolēnu sporta spēles 100 lauciņu
dambretē, kurā U-10, U-13, U-16 un
U-19 vecuma grupā Siguldas Sporta
skolu pārstāvēja 34 dalībnieki, no kuriem deviņi izcīnīja tiesības spēlēt finālā.
U-16 vecuma grupā Līva Oliņa ieguva
sudraba medaļu, Renards Helfrehts 5.vietā. Komandu vērtējumā izcīnīta 2.vieta.
U-10 vecuma grupā Bruno Kančs izcīnīja 6.vietu, bet Ance Zālmane – 4.vietu.
U-10 komanda izcīnīja 3.vietu. U-19 vecuma grupā veiksmīgi spēlēja Mārtiņš
Zemlītis, izcīnot bronzas medaļu.
• 3. un 4.martā Vietalvā risinājās Latvijas čempionāta 2.posms distanču
slēpošanā. Bronzas godalga 1,3 kilometru sprintā V-16 vecuma grupā Sandijam Suhānovam. 4.vieta šajā grupā Raineram Paeglim. Arī Sindijai Turauskai
4.vieta S-16 grupā. V-12 grupā 500 metru sprinta distancē Bruno Bilāns izcīnīja 7.vietu. 15 kilometru brīvā stila
slēpojumā V-20 vecuma grupā 2.vieta
Kristapam Kārkliņam, 3.vieta – Viesturam Veitam. V-16 grupas dalībniekam
Raineram Paeglim 5.vieta 10 kilometru distancē, Sandijs Suhānovs – 7.vietā. S-16 grupā zelta medaļa Kristīnei
Brunerei 5 kilometru distancē brīvajā stilā. 5.vietā – Sindija Turauska.
V-12 grupā 3 kilometru distancē bron-

zas godalgu izcīnīja Bruno Bilāns, Dāvis
Kalniņš – 6.vietā.
• 9.martā Siguldas Sporta skolas
2007.–2010.gadā dzimušie vieglatlēti
piedalījās Limbažu un Salacgrīvas
novadu sacensībās vieglatlētikā.
2007.–2008.gadā dzimušo meiteņu grupā trīs 1.vietas izcīnīja Dārta Neimane:
60 metru barjerskrējienā, tāllēkšanā un
200 metru skrējienā. Esterei Ūzuliņai
2.vieta 200 metru skrējienā un 3.vieta
tāllēkšanā. 600 metru skrējienā zelta
medaļa Grietai Lucānei, bet sudrabs –
Adelei Balanasai. Lodes grūšanā sudraba medaļa Helēnai Buklovskai. 2007.–
2008.gadā dzimušo zēnu grupā bronzas medaļa 600 metru skrējienā Krišjānim Rozem. Šīs vecuma grupas stafetē
4x150 metros uzvaru svinēja Siguldas
Sporta skolas komanda – Ralfs Dadzītis, Ernests Lešinskis, Estere Ūzuliņa
un Dārta Neimane. 2009.–2010.gadā
dzimušo meiteņu grupā zelta medaļu 60 metru skrējienā izcīnīja Marta
Jēkabsone, viņai arī bronza tāllēkšanā.
Zēniem šajā vecuma grupā trīs medaļas
izcīnīja Martins Stūrītis: zelts 400 metru skrējienā, sudrabs 60 metru sprintā
un bronza tāllēkšanā. 4x75 metru stafetē siguldieši izcīnīja 3.vietu (Edvards
Brivna, Martins Stūrītis, Gabriela Niedinga un Marta Jēkabsone).

Sākas pieteikšanās

Lielajai talkai
Siguldas novada iedzīvotāji aicināti tīmekļa vietnē www.talkas.lv pieteikt
savu talkošanas vietu Lielās talkas laikā 28.aprīlī, norādot vietas, kur
nepieciešams organizēt talku.
Plašāka informācija par Lielās talkas aktivitātēm Siguldas novadā tiks publicēta
nākamajā „Siguldas Novada Ziņu” izdevumā, kas iznāks 24.aprīlī.

pasākumi
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Kultūra
31.martā–2.aprīlī
Siguldas novadā

4.aprīlī

plkst.15.00
Turaidas muzejrezervātā

„Šūpoļu festivāls”. 100 mūziķu, mākslinieku,
uzņēmumu un ģimeņu radītas šūpoles
un vides objekti. Lieldienu svinēšana.
Plašāka informācija – 1.lpp.
Diskusija „Personības loma kultūras
mantojuma saglabāšanā Eiropas kultūras
mantojuma gada kontekstā. Arhitektam
Gunāram Jansonam – 90”.
Ieeja – bez maksas

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu
5.aprīlī
darbu izstādes „Jūra” atklāšana. Zīmējumi
plkst.14.30
Siguldas novada bibliotēkā uz finiera plāksnēm. Ieeja – bez maksas

5.–8.aprīlī

Siguldas novadā

6.aprīlī

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

7.aprīlī

plkst.15.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

7.aprīlī

plkst.10.00
Turaidas muzejrezervātā

8.aprīlī

plkst.17.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

11.aprīlī

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Projekta „Satiec savu meistaru!” aktivitātes.
Dalība – bez maksas.
Plašāka informācija – 5.lpp.
Čellista Denisa Severina un Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas stīgu orķestra
koncerts. Ieeja – bez maksas
Tautas lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze”
dalībnieces un tautas daiļamatu meistares
Ainas Ertes personālizstādes „Caur adatas
aci pa dzīvi” atklāšana. Ieeja – bez maksas
Pavasara konference – informācijas diena.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 67971402 vai rakstot uz e-pasta
adresi turaida-muzejs@apollo.lv.
Dalības maksa – 5 eiro
Dailes teātra viesizrāde „Iespējamā tikšanās”
kopā ar Olgu Dreģi, Lidiju Pupuri
un Reini Tomiņu. Biļetes cena – no 8 līdz
Siguldas novada iedzīvotāja
12 eiro,
ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas
nodaļas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas
sadraudzības koncerts. Ieeja – bez maksas

Tikšanās ar vēsturnieci Brigitu Tamužu
un diasporas latviešu valodas skolotāju
plkst.15.00
Lieni Salmiņu „Kā dzīvo latvieši Baškīrijā
Siguldas novada bibliotēkā
mūsdienās?”. Ieeja – bez maksas

13.aprīlī

13.aprīlī

Turaidas kapsētā

14.aprīlī

plkst.10.00
Mores pagasta
„Kalna Vaizuļos”

14.aprīlī

plkst.12.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

14.aprīlī

plkst.12.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

17.aprīlī

plkst.13.00
Allažu pagasta bibliotēkā

20.aprīlī

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

21.aprīlī

plkst.19.00
Allažu pagasta
Tautas namā

Tēlnieka Induļa Rankas piemiņas pasākums
„Pavasara tradīciju radošās darbnīcas” –
zaru leļļu un mūzikas instrumentu
darināšana, stāsti par talku un kokiem
Vidzemes un Mores folkloras materiālos,
ainavas veidošanas prasmes ar SIA „Labie
koki” un ainavu arhitekti Anitu Neilandi.
Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 29528421.
Dalība – bez maksas

21.aprīlī

plkst.21.00
Allažu pagasta
Tautas namā

24.aprīlī

Sarunas par Māras Zālītes grāmatām
„Pieci pirksti” un „Paradīzes putni”.
plkst.18.00
Siguldas novada bibliotēkā Ieeja – bez maksas
Bibliotēku nedēļa. Profesores Ilzes Stikānes
lekcija „Lasītveicināšana: Jaunākās
plkst.15.00
tendences bērnu un pusaudžu literatūrā”.
Siguldas novada bibliotēkā
Ieeja – bez maksas

26.aprīlī

27.aprīlī

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

28.aprīlī

Siguldas novadā

28.aprīlī

plkst.11.00
Siguldas 1.pamatskolā

28.aprīlī

plkst.12.00
Siguldas novada bibliotēkā

30.aprīlī

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Radošā darbnīca sadarbībā ar biedrību
„Cerību spārni” – puķu podu noformēšana un
atjaunošana dekupāžas tehnikā. Līdzi jāņem
savs puķu podiņš. Dalība – bez maksas
Ikgadējais pavasara pasākums
„Maināmies ar dēstiem un sēkliņām”.
Dalība – bez maksas
Dziedātājas Ineses Rudzītes franču šansonu
koncerts „La vie en Rose”. Biļetes cena –
no 8 līdz 12 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5% atlaide
Koncerts „Dziesmu karuselis”. Piedalās
Allažu pagasta Tautas nama sieviešu
vokālais ansamblis „Liepavots” un grupa
„Kārklu blūzs”. Ieejas maksa – 2 eiro

Starptautiskā džeza trio „Delbecq3” koncerts.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide. Siguldas novada
daudzbērnu ģimenēm, kuras ir reģistrētas
Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu
reģistrā, – 40% atlaide
Lielās talkas aktivitātes
Siguldas koru apriņķa koru skate.
Ieeja – bez maksas
Bibliotēku nedēļa. Akcija „Atved savu bērnu
uz bibliotēku!”. Ieeja – bez maksas
Starptautiskā džeza diena Siguldā.
Džeza mūzikas koncerts „Nodaļas faili”.
Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide. Siguldas novada
daudzbērnu ģimenēm, kuras ir reģistrētas
Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu
reģistrā, – 40% atlaide

5.aprīlī–8.maijā
Mākslu skolā

9.–27.aprīlī

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

13.aprīlī–8.maijā
Mākslu skolā

20.–30.aprīlī

Mores pagasta bibliotēkā

No 27.aprīļa
Mākslu skolā

Līdz 3.aprīlim
Mākslu skolā

Līdz 6.aprīlim
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Līdz 12.aprīlim
Mākslu skolā

Līdz 25.aprīlim
Mākslu skolā

Siguldas pagasta
Kultūras namā

3.–30.aprīlī

Jūdažu
Sabiedriskajā centrā
Jūdažu bibliotēkā

3.–30.aprīlī

Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

„Lūcijas Garūtas mūzikas tēli glezniecībā”

Izstāde „Lieldienas brauc”
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde
„Scenogrāfija” (pedagogs Raits Tikums)
Gleznotājas Ineses Siliņas darbu izstāde

Tautas lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze”
dalībnieces un tautas daiļamatu meistares
Ainas Ertes personālizstāde
Mākslu skolas 6.klases audzēkņu
grafikas darbu izstāde „Pilsētā”
(pedagoģe Agita Zālīte)
Izstāde „Zaļās receptes”
Ludmilas Oļipovas darbu izstāde
„Tauriņi un ziedi”

Izstāde „Autentiskais starpnieks”.
Dzejniekam, tulkotājam
Siguldas novada bibliotēkā
Guntaram Godiņam – 60
Izstāde „Latviešu karavīrs laikmetu
3.–30.aprīlī
Siguldas novada bibliotēkā griežos” ciklā „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

3.–30.aprīlī

Izstāde „Nelokāmais alvas zaldātiņš”.
Siguldas novada bibliotēkā Hansam Kristianam Andersenam – 213
Allažu pagasta bibliotēkā

No 4.aprīļa

Turaidas muzejrezervātā

5.–16.aprīlī

Mores pagasta bibliotēkā

Izstāde „Dārzs un sēja”
Izstāde „Arhitekts Gunārs Jansons
un Turaidas pils atjaunošana”.
Ieejas maksa – 1,15 eiro

Izstāde „Sagaidām putnus…”

Nākamais izdevums otrdien, 24.aprīlī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Izstāde „Un atkal pavasaris klāt –
strādājam dārzā”
Gleznotājas Ilzes Neilandes darbu izstāde

1.aprīlī

plkst.13.00
Siguldas Sporta centrā

Lieldienu volejbola sacensības

4.aprīlī

Bezmaksas skriešanas nodarbība
plkst.18.30
Fischer Slēpošanas centrā

7.aprīlī

Bezmaksas veselības vingrošana
plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un
plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā
Orientēšanās sacensības pieaugušajiem
un bērniem „Siguldas kompass 2018”

Bezmaksas skriešanas nodarbība
plkst.18.30
Fischer Slēpošanas centrā

3.–30.aprīlī

3.–30.aprīlī

Mākslas nodaļas 3. un 5.klases
audzēkņu darbu izstāde „Pamošanās”
(pedagoģe Laura Rostoka)

11.aprīlī

Izstāde „2.aprīlis –
3.–12.aprīlī
Siguldas novada bibliotēkā Starptautiskā bērnu grāmatu diena”

3.–21.aprīlī

Izstāde „Pavasaris sirdī un dārzā”

Sports

plkst.17.00 Silciemā

Izstādes

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde
„Putni pavasarī” (pedagoģe Maija Avota)

Latvijas simtgades cikla „Sajūti
10.–30.aprīlī
Siguldas novada bibliotēkā Latviju lasot” izstāde „Latvieši Baškīrijā”

11.aprīlī

3.–30.aprīlī

Pirmsskolas vecuma bērnu vokālo
ansambļu festivāls ,,Mēs dziedam Siguldai”.
Ieeja – bez maksas

Pavasara balle kopā ar grupu „Kārklu blūzs”.
Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālruņa
numuru 28309186. Ieejas maksa – 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 5 eiro

14.aprīlī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

14.aprīlī

plkst.12.00
Siguldas Sporta centrā

18.aprīlī

plkst.17.00
Katlapu ieža teritorijā

21.aprīlī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

21.aprīlī

plkst.10.00
Allažu Sporta centrā

21.aprīlī

plkst.11.00
Siguldas Sporta skolā

21. un 22.aprīlī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

25.aprīlī

plkst.17.00 Silciemā

25.aprīlī

plkst.18.00 Silciemā

Bezmaksas jogas nodarbība

Peldēšanas un skriešanas sacensības
„Siguldas akvatlons 2018”
Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”
Bezmaksas vidēji augstas intensitātes
nodarbība NTC (Nike Training Club)
Bezmaksas bērnu rīts ar sportiskām
aktivitātēm pirmsskolas vecuma bērniem
un viņu vecākiem
Siguldas novada sacensības
64 lauciņu dambretē
Latvijas Apvienotās badmintona
līgas sacensības
Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”
Bezmaksas orientēšanās nodarbība

26.aprīlī

Riteņbraukšanas sacensības bērniem
plkst.18.00
un pieaugušajiem „S!-Velo 2018”, 1.posms
Fischer Slēpošanas centrā

26.aprīlī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

28.aprīlī

Siguldas novada skolu sacensības
5.–6.klasēm „Pavasara spēles”
Bezmaksas jogas nodarbība
plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un
plkst.11.30 Mores pagasta Tautas namā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī
Reģistrēti 19 jaundzimušie – 4 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi: Luīze, Milēna, Rūta, Laura, Hugo, Kristers, Jēkabs, Emīls, Ralfs Renārs,
Ernests Rojs, Henriks, Rojs, Oskars, Sebastians, Rolands, Rihards, Martins, Eidans, Jēkabs Jānis.
Reģistrētas sešas laulības, no tām divas baznīcā.

