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Turpinās
Spodrības mēneša
aktivitātes

Palielināts līdzfinansējums
privātajiem bērnudārziem
un auklītēm

Siguldiešiem atlaides
gada lielākajās
tautas sporta sacensībās

Turpinās novada ielu un ceļu remontdarbi, 4. maijā
Sigulda svinēs
pārbūve un uzturēšanas darbi
Siguldas novadā pēc labvēlīgu laikapstākļu
iestāšanās jau mēnesi turpinās ielu un ceļu
remontdarbi, uzsākta vairāku ielu pārbūve
un asfaltseguma virskārtas atjaunošana,
kā arī, rūpējoties par iedzīvotāju ērtībām,
veikta grantēto ielu un ceļu planēšana un
apstrāde ar putekļu absorbentu.

Uzsākta Meldru un Doņu ielas pārbūve

Līdz ar pavasara iestāšanos uzsākta grantēto Doņu un Meldru ielu pārbūve, veicot to
pilnīgu pārbūvi un jauna, bruģēta seguma
izbūvi. Abu ielu pārbūves izmaksas pārsniedz 822 tūkstošus eiro. Doņu un Meldru
ielas pārbūves projektos paredzēts ievērojami
uzlabot ielas infrastruktūru – līdztekus ielas
brauktuves seguma pārbūvei tiek veikta apgaismojuma pārbūve, kā arī nobrauktuvju
un ielu krustojumu pārbūve. Jau pagājušajā
gadā ielās tika veikta sadzīves kanalizācijas
un ūdensapgādes tīklu paplašināšana, bet
šogad tiks veikta ūdensvadu un kanalizācijas
pievadu izbūve pie īpašumiem. Šīs ir pirmās
pilsētas ielas, kuru pārbūvē ievērotas Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma vadlīnijas un ieviesti būtiski satiksmes
organizācijas uzlabojumi – satiksmes mierināšanai tiks izveidoti brauktuves sašaurinā-

jumi, kas liegs automašīnām pārsniegt dzīvojamajās zonās pieļaujamo ātrumu, bet ielu
sašaurinājumu zonās tiks veidoti apstādījumi
ar krūmiem un nelieliem kokiem, kas palielinās zaļumvietu īpatsvaru dzīvojamajā kvartālā. Ielas segumam tiks izmantots minifāzes
betona bruģakmeņu segums, kas nodrošinās
gludu ielas virsmu. Lai paredzētu iespēju iedzīvotājiem īslaicīgi novietot automašīnas pie
sava īpašuma robežas, plānots saglabāt pie
īpašumiem izveidotās iebrauktuves.
Ir izsludināts iepirkums valsts autoceļa A2
krustojuma pārbūvei no Saules ielas līdz
Ventas ielai, tuvākajā laikā tiks uzsākta Mālkalnu ielas pārbūve, tai sekos Atbrīvotāju ielas pārbūve – šo ielu pārbūve būs iespējama,
ja Valsts kase piešķirs kredītlīdzekļus, kuru
saņemšana šogad pašvaldībām ir apgrūtināta. Ceļa posmam no valsts reģionālā autoceļa
Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm
tiek veikta ceļa rekonstrukcija, līdz Saltavota
ielai ierīkojot cieto segumu. Savukārt Helmaņa un Jūdažu ielai tiek veikti projektēšanas
darbi, lai nākamajos gados to izbūvētu.

Norit asfaltēto ielu remontdarbi

Institūta ielas posmā no Zinātnes ielas līdz
autoceļam A2, kā arī Mores ielā sākušies

Latvija un Zviedrija sniedz garantijas
2026. gada ziemas olimpisko spēļu
nodrošināšanai Latvijā
12. aprīlī Latvijas un Zviedrijas valdība iesniedza garantijas Latvijas dalībai
2026. gada ziemas olimpisko spēļu organizēšanā kopā ar Zviedriju, kas paredz
olimpisko spēļu renes sporta veidu sacensību rīkošanu Siguldā.
Uz 2026. gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanu pretendē ne tikai Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas un Ores apvienotā
kandidatūra, bet arī Itālijas pilsētu Milānas un Kortīnas d’Ampeco apvienotā kandidatūra.
Ja Stokholma un Ore iegūs tiesības rīkot
2026. gada ziemas olimpiskās spēles, bobsleja un kamaniņu trasei „Sigulda” nepieciešamie rekonstrukcijas darbi, kuri finansējami no valsts budžeta līdzekļiem, iegūs
ļoti precīzu un pārskatāmu laika grafiku.
Citu īstenojamo pasākumu starpā jāmin
arī olimpiskā ciemata būvniecība sportistu
izmitināšanai.

„Esmu gandarīts, ka Latvijas valdība ir atbalstījusi lēmumu un iespēju Latvijai šajā
simtgadē kļūt par uzvarētāju, jo pagājušajā
simtgadē, kad tika dota iespēja piedalīties
1980. gada olimpisko spēļu organizēšanā,
Latvija to palaida garām, un tā rezultātā
jahtu un burāšanas centrs atrodas Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, nevis Rīgā. Šī
ir Latvijas lielā iespēja!” uzsver Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Jau ziņots, ka lēmums par ziemas olimpisko spēļu norises vietu tiks pieņemts Starptautiskās Olimpiskās komitejas sesijā šā
gada 24. jūnijā.

visas asfaltseguma virskārtas atjaunošanas
darbi. Darbus veic iepirkumu konkursā uzvarējušais uzņēmums SIA „GP Holding”, un
pašvaldība abu ielu remontdarbos investē
turpat 151 tūkstoti eiro. Remontdarbu laikā
šajās ielās tiek ierobežota satiksme – iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību satiksmes organizācijas zīmēm. Tāpat jau tuvākajā laikā
noslēgsies konkurss par visas asfaltseguma
virskārtas atjaunošanu Allažu un Stacijas
ielā. Lai šajā vasarā prioritārā secībā veiktu
asfaltseguma virskārtas nomaiņu arī pārējās
viskritiskākajā stāvoklī esošajās ielās, notiek
to sagatavošanas darbi: uzmērīšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un juridiskas procedūras.
Citviet novadā jau kopš februāra norisinās
ielu un ceļu asfaltbedrīšu remontdarbi –
ziemas apstākļos tika veikti maģistrālo ielu
seguma bedrīšu remonti pēc nepilnas tehnoloģijas, savukārt, iestājoties pavasarim
ar stabiliem laikapstākļiem un vidējai diennakts gaisa temperatūrai pārsniedzot +5
grādus, uzsākti novada ielu un ceļu asfaltbedrīšu remontdarbi pēc pilnas tehnoloģijas
ar karsto asfaltbetonu.
Turpinājums 2. lpp.

Baltā galdauta
svētkus

4. maijā plkst. 17.00, atzīmējot Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
gadadienu, novada iedzīvotāji gaidīti
Siguldas pils kompleksā, lai kopā svinētu Baltā galdauta svētkus.
Mazi un lieli novadnieki aicināti kopā baudīt
līdzpaņemtās uzkodas, spēlēt lielās koka spēles, izaicināt sevi viktorīnā par Siguldu un vakarā izdejoties zaļumballē ar pūtēju orķestriem
un bigbendu „Sigulda”. Turklāt jau otro gadu
Baltā galdauta svētkos norisināsies Siguldas
„Brīvības svētku kūku” konkurss. Tajā ar pašu
ceptām svētku kūkām vai tortēm piedalīsies
novada kūku cepēji. Kāruma recepte, kas iegūs
novadnieku un žūrijas augstāko novērtējumu,
kļūs par Siguldas Gada kūku un būs baudāma
gadu mijas pasākumā 31. decembrī.
Baltā galdauta svētki Siguldā šogad tiks
svinēti jau trešo gadu. Tradīciju aizsākot,
vairāki simti siguldiešu tikās Baltā galdauta svētkos, atklājot Siguldas Sporta centru
2017. gadā, bet pērn – klājot baltus galdautus Maija parkā.
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Notiks Latvijas Stādu parāde;
plānoti satiksmes ierobežojumi
4. un 5. maijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 notiks jau 16. Latvijas Stādu parāde –
dārzkopības nozares apmeklētākais pasākums, kas pulcēs aptuveni 150 Latvijas
stādu audzētāju ar plašu ziedu, augļu koku un ogulāju, dekoratīvo koku un
krūmu stādu klāstu.
Tāpat pasākuma apmeklētāji varēs iegādāties amatnieku ražojumus, dārza
preces un tehniku, nogaršot Latvijā ražotus gardumus, piedalīties reto augu
izsolē. Apmeklētāju ērtībām būs pieejama „Stādu garderobe” – vieta, kur atstāt
iegādātos stādus, lai turpinātu iepirkšanos vai baudītu pasākuma kultūras programmu.
Siguldas novada Pašvaldības policija
informē, ka Stādu parādes laikā – no
4. maija plkst. 5.00 līdz 5. maija plkst.
19.00 – plānoti satiksmes ierobežojumi.
Piebraukšana pie Svētku laukuma pa Leona Paegles ielu un Cēsu ielu tiks aizliegta, sākot no Lāčplēša ielas. Iebraukšana
slēgtajā teritorijā notiks no Jāņa Poruka
ielas, uzrādot caurlaidi.
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana papildus tiks atļauta:
l Raiņa ielas posmā no Ausekļa ielas līdz
Oskara Kalpaka ielai ceļa labajā pusē;
l Jāņa Poruka ielas posmā no Cēsu ielas
līdz Lāčplēša ielai ceļa kreisajā pusē.
Lai nodrošinātu optimālu un drošu transporta plūsmu, transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta šādos ielu
posmos:
l Ausekļa ielas posmā no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Raiņa ielai abās ceļa
pusēs;
l Parka
ielas visā garumā vienā ceļa
pusē;

Cēsu ielas posmā no Raiņa ielas līdz
Krišjāņa Barona ielas apļveida krustojumam vienā ceļa pusē;
l Lāčplēša ielas posmā no Jāņa Poruka
ielas līdz Jāņa Čakstes ielai labajā ceļa
pusē.
Nepieciešamības gadījumā ceļu satiksme
var tikt ierobežota šādos ielu krustojumos:
l Pulkveža Brieža un Rīgas ielas krustojumā;
l Pulkveža Brieža un Gāles ielas krustojumā;
l Krišjāņa Valdemāra un Ausekļa ielas
krustojumā;
l Pils un Ausekļa ielas krustojumā;
l Raiņa un Ausekļa ielas krustojumā;
l Parka un Dārza ielas krustojumā;
l Atbrīvotāju un Krišjāņa Barona ielas
krustojumā;
l Ata Kronvalda un Krišjāņa Barona ielas krustojumā;
l Pils,
Krišjāņa Barona, Līvkalna un
Cēsu ielas krustojumā;
l Cēsu un Raiņa ielas krustojumā.
Raiņa un Cēsu ielas krustojumā, Raiņa un Pils ielas krustojumā, kā arī uz
gājēju pārejas Raiņa, Cēsu un Gaujas
ielas krustojumā satiksmes regulēšanu
nepieciešamības gadījumā veiks Valsts
policija. Sabiedrisko transportlīdzekļu,
operatīvo transportlīdzekļu un tūrisma
pakalpojumu sniedzēju transportlīdzekļu
kustība netiks ierobežota.
l

Turpinās novada ielu un ceļu remontdarbi,
pārbūve un uzturēšanas darbi
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Tā kā šajā gadījumā ielas segumā nepieciešams izzāģēt lielākus posmus, šo tehnoloģiju pielieto tikai tajās ielās, kur asfaltseguma bojājumu ir salīdzinoši maz un kur
ielas seguma stāvoklis ļauj veikt izgriezumus ar lielu virsmas laukumu.
Ielās, kurās nav lietderīgi veikt bedrīšu remontu ar karsto asfaltbetonu, piemēram,
Pulkveža Brieža un Peldu ielā, plānots
remontu veikt, bedrītes aizpildot ar bitumena emulsiju un sīkšķembām. Pulkveža Brieža ielas posmā no Gāles līdz Pūpolu
ielai šajā vasarā tiks veikta visas asfaltseguma virskārtas nomaiņa, bet Pulkveža
Brieža ielas posmā no Gāles līdz Aspazijas
ielai asfaltseguma virskārtas atjaunošana
plānota nākamajā gadā pēc ūdensvada izbūves veikšanas.

Sakārtoti grants ceļi un ielas

Pašvaldības pārziņā esošajām grantētajām
pilsētas ielām un apdzīvoto vietu lauku ceļiem veikta apstrāde ar putekļu absorbentu.
Grantētās ielas un ceļi nogreiderēti, turklāt
ar putekļu absorbentu apstrādātajām ielām

un ceļiem greiderēšana veikta divreiz. Pārējo grants ceļu otrreizēja planēšana tiks
veikta, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem ar pietiekamu gaisa mitruma līmeni.
Putekļu absorbcijas materiāls tiek iestrādāts grants klātņu virskārtā – sākotnēji
tās tiek greiderētas, pēc tam atbilstošos
laikapstākļos apstrādātas ar putekļu absorbentu, bet tad atkārtoti nogreiderētas.
Lai putekļu absorbenta iedarbība saglabātos pēc iespējas ilgāk, autovadītājiem jāievēro ātruma un transportlīdzekļa svara
ierobežojumi.
Kopumā Siguldas novada grantēto ielu
un ceļu garums pārsniedz 220 kilometrus.
Brauktuvju planēšana un pretputekļu apstrāde prioritāri tiek veikta grantētajās
ielās un ceļos ar lielāku satiksmes intensitāti, izņemot privātajos vai pašvaldībai
patapinājumā nenodotajos ceļos.
Savukārt VAS „Latvijas Valsts ceļi” informē, ka maijā atsāksies remontdarbi uz
valsts autoceļa V85 Jūdaži-Nītaure – turpinot pērn iesāktos remontdarbus, grants
ceļa posmam no Jūdažiem līdz Kārtūžiem
tiks atjaunots grants segums un veikta dubultās virsmas apstrāde.

Atsākta Vidzemes šosejas rekonstrukcija
posmā no Garkalnes līdz „Sēnītei”
Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz „Sēnītes” ceļu mezglam aprīļa sākumā sākušies būvdarbi, kas turpināsies divas būvdarbu sezonas un tiks
pabeigti 2020. gadā. Kā norāda VAS „Latvijas Valsts ceļi”, būvdarbu līgumcena ir
46,5 miljoni eiro, un šis valsts autoceļa
posms tiek pārbūvēts pirmo reizi kopš
1974. gada, kad tas izbūvēts.
Būvdarbu posms ir 14 kilometrus garš,
taču, ņemot vērā to, ka katrā braukšanas
virzienā ir divas joslas, seguma pastiprināšana tiks veikta kopumā vairāk nekā
30 kilometros ceļa. Projekta ietvaros tiks atjaunoti arī septiņi ceļa pārvadi un divi tuneļi
„Sēnītes” mezglā, kā arī divi pārvadi pie Vangažiem un divas caurtekas. Ceļa brauktuves
sega tiks pārbūvēta, izmantojot reciklēšanas

tehnoloģiju, proti, vecais asfalta segums tiks
safrēzēts, segas stiprināšanai samaisīts ar
cementu un izlīdzināts, un pa virsu trijās
kārtās tiks ieklāts jauns asfalta segums.
Būvdarbu laikā autovadītājiem jārēķinās ar
izmaiņām satiksmes organizācijā. Slēgtajā
brauktuvē remontdarbu posmā virzienā no
Rīgas uz Siguldu satiksme novirzīta uz blakus brauktuvi, kur tā organizēta abos virzienos un ir noteikti ātruma ierobežojumi.
Satiksmei pilnībā tiks slēgti arī visi posmā
ietilpstošie ceļu pārvadi. „Sēnītes” mezglā
satiksme nodrošināta pa apakšējo apļveida
krustojumu zem pārvada.
Atlikušajam 6,7 kilometrus garajam šosejas posmam no „Sēnītes” līdz Siguldai, kas
neiekļaujas šā gada pārbūves projektā,
pārbūves tehnisko projektu plānots izstrādāt līdz 2021. gadam.

Pašvaldība izsaka bažas par novadu
reformas projektu un ieviešanas ātrumu
Aprīļa sākumā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
prezentēja jauno administratīvi teritoriālās reformas projektu, kas paredz
pašvaldību skaitu Latvijā samazināt
no 119 līdz 35. Reformas projektā paredzēts Siguldas novadam pievienot
Mālpils novadu, Krimuldas novadu ar
Krimuldas pagastu un Lēdurgas pagastu, kā arī Inčukalna novadu ar Inčukalna pagastu un Vangažiem. Piedāvātais administratīvi teritoriālās
reformas variants ir tikai projekts,
diskusijas par VARAM piedāvājumu
sāksies maijā un ilgs līdz rudenim, kad
plānots valdībā pieņemt jau gala versiju; jaunie novadi pilnvērtīgi varētu
sākt darboties 2021. gadā.
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, izvērtējot
piedāvāto projektu, norāda, ka piekrīt ministrijas izvirzītajiem reformas mērķiem
veicināt Latvijas ekonomisko izaugsmi,
iedzīvotāju labklājību un efektīvu pārvaldību. Tāpat Siguldas novads ir gatavs
uzņemties atbildību, turpinot nodrošināt
esošo un jaunpievienoto teritoriju attīstību, tomēr piedāvātā reforma, Siguldas

novadam strauji – gada laikā – teritoriāli
kļūstot turpat divas reizes lielākam, būs
liels izaicinājums novadā sasniegtajai
efektīvajai un kompaktajai pārvaldībai,
definētajam attīstības virzienam, vienotajai kopienai, kā arī iedzīvotāju un
pašpārvaldes saliedētajai mijiedarbībai.
Tādēļ pašvaldība iesaistīsies plānotajās
diskusijās ar VARAM, rodot iespējami labāko un konkurētspējīgāko kompromisa
attīstības variantu Siguldas novada un
apkaimes pašvaldību attīstībai.
Siguldas novads jau vēsturiski ir pierādījis, ka spēj sasniegt administratīvi
teritoriālās reformas izvirzītos mērķus,
un nereti tiek pieminēts kā pozitīvais
piemērs Latvijā – pašvaldība ir nodrošinājusi līdzvērtīgu un taisnīgu attīstību
visās novada teritorijās, piemēram, pieņemot lēmumu pretēji valstī noteiktajiem
normatīviem nevis slēgt, bet pārprofilēt
Mores pamatskolu, sedzot vēsturiskā Allažu pagasta kredītsaistības par sporta
zāles būvniecību, kas bija apdraudējums
pagasta pašvaldības maksātspējai, investējot Allažu pamatskolas attīstībā turpat
pusmiljonu eiro, kā arī atbalstot pagastu
kultūras un sporta dzīvi un infrastruktūras sakārtošanu.

Siguldas novada pašvaldība pārdod
nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā
Siguldas novada pašvaldība izsolē
pārdod 2226 kvadrātmetrus lielu nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 4
(kadastra apzīmējums 8015 002 1716),
kurā paredzēta mazstāvu dzīvojamā
apbūve. Nekustamā īpašuma izsole
notiks 22. maijā plkst. 10.00 Siguldas
novada pašvaldības Siguldas pagasta
Kultūras namā.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējā
cena ir 59 270 eiro, kas noteikta, pama-

tojoties uz SIA „Latio” vērtējumu. Pirms
izsoles pieteikuma iesniegšanas dalībniekiem jāiemaksā dalības maksa 50 eiro apmērā un nodrošinājums 5927 eiro. Izsoles
solis noteikts 5000 eiro apmērā. Izsoles
dalībnieku reģistrācija turpināsies līdz
20. maijam.
Ar izsoles organizatoriem iespējams sazināties, zvanot uz tālruņa numuru
62302159. Izsoles noteikumi un pieteikums dalībai izsolē pieejams pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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Zemes īpašniekus aicina iznīcināt latvāni

Turpinās Spodrības mēneša
aktivitātes

Publicitātes foto

Aprīlī Spodrības mēneša ietvaros notika nolietotās sadzīves tehnikas savākšanas
akcija, kā arī zaļo atkritumu savākšanas akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez maksas
varēja saņemt īpašus maisus, lai nededzinot varētu atbrīvoties no pavasara uzkopšanas laikā savāktajiem zaļajiem atkritumiem, un tie pēc noteikta grafika no
privātīpašumiem tika izvesti; zaļo atkritumu izvešanas akcijas laikā 262 novada
mājsaimniecības saņēma 2114 atkritumu maisus.

Lai mazinātu Sosnovska latvāņa izplatību, Siguldas novada pašvaldība aicina zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus,
kuru teritorija invadēta ar latvāni, veikt
latvāņa ierobežošanas pasākumus.
Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta datiem, Siguldas novadā ar latvāni invadēta
600,82 ha liela platība: Allažu pagastā
5,42 ha, Mores pagastā 53,01 ha, Siguldas
pilsētā un Siguldas pagastā 542,39 ha. Šogad pašvaldība latvāņu ierobežošanas pasākumus, ja tos neveiks zemes īpašnieki,
organizēs 30 īpašumos 41 ha platībā. Šādā
gadījumā zemes īpašniekam būs jāapmaksā
izdevumi par veiktajiem darbiem. Pašvaldība aicina zemes īpašniekus līdz 10. jūnijam

rādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti
vai izziņu par deklarēto dzīvesvietu.

iesūtīt informāciju par plānotajiem latvāņu
ierobežošanas pasākumiem uz e-pasta adresi
ineta.eriksone@sigulda.lv. Sods par ierobežošanas pasākumu neveikšanu fiziskām
personām ir no 100 līdz 350 eiro, juridiskām
personām – no 280 līdz 1400 eiro. Pašvaldība
atgādina, ka zemes īpašniekiem ir tiesības
pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 90% apmērā no nodokļa summas par zemi, kas invadēta ar latvāni, ja
zemes lietošanas mērķis atbilst noteiktām
kategorijām un ja zemes vienībā tiek veikti
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi.
Plašāka informācija par latvāņu ierobežošanu pieejama pašvaldības tīmekļa vietnes
www.sigulda.lv sadaļā „Novads”–„Vide”–
„Latvāņu ierobežošana”.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai
Pašvaldības nodokļu administratori
atgādina, ka līdz 15. maijam ir veicams
nekustamā īpašuma nodokļa otrā ceturkšņa maksājums.
Iedzīvotāji aicināti nodokli samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta no-

kavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumos par
nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem
iedzīvotāji aicināti vērsties pie nodokļu administratorēm pašvaldības Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, vai zvanīt uz
tālruņa numuru 67385830.

Iespēja bez maksas iegūt velosipēda vadītāja apliecību
Līdz 10. maijam Siguldas novada Pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu,
pieteikties bezmaksas velosipēda vadītāja apmācībām, kas notiks 23., 27. un
30. maijā plkst. 15.00 Siguldas pilsētas
vidusskolā.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvju sagatavoto eksāmenu visu trīs no-

darbību apmeklētāji varēs kārtot 3. jūnijā
plkst. 12.00. Velosipēda vadītāju bezmaksas kursiem var pieteikties Siguldas novada Pašvaldības policijā Ausekļa ielā 6, līdzi
ņemot pasi, personas apliecību vai dzimšanas apliecības kopiju un 3 × 4 cm izmēra
foto. Nodarbības tiks organizētas ne vairāk
kā 30 cilvēku grupā.
Papildu informācija pieejama, zvanot uz
tālruņa numuru 67972008.

Līdz 7. maijam iespējams mainīt
Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkni
25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un to laikā Siguldas novadā darbosies seši vēlēšanu iecirkņi: kultūras centrā „Siguldas devons”, Siguldas 1. pamatskolā, Siguldas pagasta Kultūras namā, Mores pagasta Tautas namā un Allažu pagasta
pārvaldē. Visi vēlēšanu iecirkņi 25. maijā darbosies no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Siguldas novada vēlēšanu komisija aicina
noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni un atgādina, ka nepieciešamības gadījumā līdz
7. maijam to ir iespējams mainīt – reģistrēties balsošanai citā iecirknī var elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pār-

valdes tīmekļa vietnē vai klātienē Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3.
Papildu informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu
komisijas tīmekļa vietnē www.cvk.lv.

Pieejama lauksaimniecības
iepakojuma savākšana un izvešana

Savukārt 27. aprīlī notika Lielā talka, kuras
laikā Siguldas novada pašvaldības darbinieki un jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
dalībnieki kopā ar 27. Kājnieku bataljona
zemessargiem, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīriem un sabiedroto bruņoto spēku pārstāvjiem sakopa
Lakstīgalas gravu – uzkopa gravā esošo avotiņu iztekas un izskalojumus, tīrīja grāvjus,
savāca atkritumus, likvidēja gravā izbūvēto
pagrabu, atjaunoja ainavu vietu un skatu
laukuma soliņu, kā arī labiekārtoja taciņas.
Spodrības mēnesim turpinoties, vairākus
bezmaksas piedāvājumus – lauksaimniecības plēvju, riepu un lielgabarīta atkritumu
savākšanas pakalpojumus – novadnieki vēl
joprojām var izmantot.

Bez maksas tiks pieņemti
lielgabarīta atkritumi

22. maijā no plkst. 15.00 līdz 19.00 šķiroto
atkritumu pieņemšanas laukumā „Zemdegas” iedzīvotāji bez maksas varēs nodot
mēbeles un citus nolietotus lielgabarīta sadzīves priekšmetus. SIA „Jumis” atgādina,
ka bez maksas lielgabarīta atkritumus var
nodot tikai Siguldas novada iedzīvotāji, uz-

Novada lauksaimniekiem tiek piedāvāta
lietoto lauksaimniecības plēvju, polipropilēna maisu, plastmasas mucu, kanniņu un
citu lauksaimniecības iepakojuma atkritumu bezmaksas savākšana. Izvešana jāpiesaka, zvanot uz tālruņa numuru 26112288
vai rakstot uz e-pasta adresi info@jumis.lv.
Vēlams, lai plēves būtu tīras un tām nebūtu dažādu piejaukumu, savukārt mucas un
kannas jāizskalo. Savācamais materiāls ir
jānovieto specializētajai tehnikai pieejamā
vietā. Savāktais materiāls tiek šķirots un
nodots otrreizējai pārstrādei.

Iedzīvotāji var bez maksas
nodot riepas

Privātpersonas ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai izziņu par deklarēto
dzīvesvietu šķirošanas laukumā Siguldas pagasta „Zemdegās” var nodot četras
vieglās automašīnas riepas gada laikā
bez maksas. Katra nākamā riepa tiek pieņemta par papildu samaksu. Juridiskām
personām nolietoto autoriepu nodošana
ir maksas pakalpojums, par to savākšanu un transportēšanu uzņēmumi aicināti sazināties ar SIA „Jumis”. Šķirošanas
laukuma „Zemdegas” darba laiks: otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00, trešdienās
no plkst. 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās
no plkst. 10.00 līdz 17.00, sestdienās no
plkst. 10.00 līdz 14.00.
Plašāka informācija par lauksaimniecības
plēvju, riepu un lielgabarīta atkritumu nodošanu pieejama, zvanot Siguldas pilsētas
SIA „Jumis” klientu apkalpošanas speciālistiem uz tālruņa numuru 26112288.

Bērnu rotaļu laukumi sagatavoti vasarai
Siguldas novada pašvaldības speciālisti apsekojuši visus pašvaldības bērnu rotaļu
laukumus, veikuši nepieciešamos remontdarbus un demontējuši salauztos un bojātos
iekārtu elementus, tādējādi nodrošinot, ka iekārtas mazajiem novadniekiem ir drošas,
sertificētas un atbilst drošības noteikumiem.
Rotaļu laukumu uzturēšanai un jaunu rotaļu elementu uzstādīšanai šogad plānoti
līdzekļi 12 tūkstošu eiro apmērā. Šopavasar
Raiņa parka rotaļu laukumā tiks novērsti
nogāzes bojājumi pie skeitparka rampām,
kā arī nostiprināti soliņi un atjaunoti rotaļu
iekārtu elementi. Tāpat Raiņa parkā tiks
uzstādīti divi jauni bērnu basketbola grozi.
Bērnu laukumā Institūta ielā tiks izveidots gumijas segums zem trenažieriem,
savukārt Jēkaba ielas rotaļu laukumā tiks
atjaunots rotaļu elementu krāsojums. Visos bērnu rotaļu laukumos pēc vajadzības

tiks papildināts smilšu daudzums. Pašvaldības speciālisti aicina pret bērnu rotaļu
iekārtām izturēties saudzīgi – katru gadu
rotaļu laukumos tiek veikti postījumi, kas
pašvaldībai izmaksā vairākus tūkstošus
eiro, liedzot veikt lielākas investīcijas laukumu pilnveidošanā.
Redzot, ka rotaļu iekārtas tiek bojātas vai neatbilstoši lietotas, pašvaldības speciālisti lūdz
vecākus nebūt vienaldzīgiem un aizrādīt līdzcilvēkiem vai nepieciešamības gadījumā informēt Siguldas novada Pašvaldības policiju,
zvanot uz tālruņa numuru 26160288.

IZGLĪTĪBA
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Palielināts pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem un auklītēm
Siguldas novada pašvaldības dome
apstiprinājusi līdzfinansējuma apmēru bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējiem jeb sertificētām auklēm
un privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm.
Šogad, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada
vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības bērnudārzā un apmeklē privāto izglītības iestādi, līdzfinansējuma apmērs palielināts līdz 204,12 eiro līdzšinējo 181,60 eiro

vietā mēnesī, bet par bērniem, kuri apgūst
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, atbalsts palielināts līdz 126,35 eiro.
Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm tiek saglabāts arī tiem bērniem,
kuriem nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārzā, bet vecāki izvēlas privātā bērnudārza pakalpojumus, – 2019. gadā līdzfinansējums šiem bērniem no pusotra gada
vecuma līdz brīdim, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
būs 192,66 eiro līdzšinējo 173,30 eiro vietā.

Bērniem, kuriem nepieciešama obligātā
sagatavošana, bet kuru vecāki būs atteikuši vietu pašvaldības bērnudārzā, pašvaldības atbalsts būs 117,81 eiro.
Savukārt bērniem, kuri saņem sertificētu
auklīšu pakalpojumus, gadījumos, kad pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības
bērnudārzā, līdzfinansējums palielināts līdz
127,34 eiro mēnesī. Pašvaldības atbalsts paredzēts arī tajos gadījumos, kad pašvaldība
ir piedāvājusi bērnam vietu pašvaldības
bērnudārzā, bet bērna vecāki no tās ir attei-

kušies, jo vēlas, lai bērns turpina izmantot
sertificētas aukles pakalpojumu. Šis atbalsta apmērs tiks nodrošināts tām ģimenēm,
kurās bērns un abi vecāki deklarēti Siguldas novadā. Ja tikai viens no bērna vecākiem deklarēts Siguldas novadā, piemērojamais atbalsts būs 50% apmērā no noteiktā
pašvaldības līdzfinansējuma.
Plašāku informāciju par pieejamo atbalstu
var saņemt Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuru 67970914.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāju pieredze Līdz 31. maijam jāinformē pašvaldība
„Erasmus+” projektā Itālijā
par bērnudārza apmeklējumu septembrī

No 18. līdz 22. martam Siguldas Valsts
ģimnāzijas skolotājas Laila Zinberga un
Iveta Celmiņa piedalījās „Erasmus+”
projektā „Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai”
Itālijas pilsētā Soverato, kur papildināja zināšanas medijpratībā un interneta
rīku lietošanā mācību procesā.
Projekta uzmanības centrā bija izglītības
kompetences, kas akcentē cilvēka mūžizglītību valodu jomā, eksaktajās zinībās
un matemātikā, pilsoniskās un sociālās
prasmes, pašiniciatīvu, kultūras izpratni,

lasītprasmi un medijpratību. Liela vērība
projekta laika tika veltīta mediju lietošanai – Kalabrijas reģiona televīzijas žurnālisti lekcijā akcentēja interneta ietekmi uz
sabiedrības viedokli, bet „Erasmus+” projekta vadītāja vērsa uzmanību uz drošību
internetā. Mācību nedēļas laikā, darbojoties jauktās grupās, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājas apguva dažādus interneta rīkus, kas ļaus papildināt un dažādot
mācību stundas. Lai varētu praksē pielietot iegūtās zināšanas par kompetencēm un
medijpratību, abas projekta dalībnieces
vadīja nodarbības vietējā skolā.

Siguldas Valsts ģimnāzija
uzņem audzēkņus 7. un 10. klasē
Siguldas Valsts ģimnāzija aicina skolēnus pieteikties mācībām 7. un 10. klasē
2019./2020. mācību gadā.
Skolēniem, kuri jaunajā mācību gadā vēlas
mācīties Siguldas Valsts ģimnāzijas 7. klasē,
līdz 29. maijam jāiesniedz elektronisks pieteikums skolas tīmekļa vietnē www.svg.lv.
Dokumentu iesniegšana norisināsies 3. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00. Jāiesniedz
šādi dokumenti: klases liecība, 3 × 4 cm
izmēra fotokartīte, vecāku iesniegums
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram,
izdrukāts un vecāku parakstīts izvēlētais
mācību plāns. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība, pase
vai ID karte. 4. jūnijā plkst. 10.00 notiks
iestājpārbaudījums, un rezultāti tiks paziņoti 7. jūnijā.

Savukārt tiem skolēniem, kuri nākamajā mācību gadā vēlēsies apmeklēt ģimnāzijas 10. klasi, līdz 29. maijam skolas
tīmekļa vietnē jāaizpilda elektroniskais
pieteikums un 17. jūnijā no plkst. 9.00
līdz 16.00 izglītības iestādē klātienē jāiesniedz šādi dokumenti: pieteikums izglītības programmai, apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu, vispārējā
medicīniskā karte 026/u, divas 3 × 4 cm
izmēra fotokartītes un vecāku iesniegums
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram;
iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna
pase vai ID karte. Iestājpārbaudījums notiks 18. jūnijā plkst. 10.00, rezultāti tiks
paziņoti 20. jūnijā.
Papildu informācija par uzņemšanas kārtību pieejama Siguldas Valsts ģimnāzijas
tīmekļa vietnē www.svg.lv.

IZLAIDUMI SIGULDAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Laurenču sākumskolas 6.b klases izlaidums..............................31. maijā plkst. 12.00
Laurenču sākumskolas 6.a klases izlaidums..............................31. maijā plkst. 14.00
Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” izlaidums..................31. maijā plkst. 18.00
Siguldas Sporta skolas izlaidums.................................................12. jūnijā plkst. 17.00
Allažu pamatskolas 9. klases izlaidums......................................13. jūnijā plkst. 16.00
Mores pamatskolas 9. klases izlaidums......................................13. jūnijā plkst. 18.00
Siguldas 1. pamatskolas 9. klases izlaidums..............................13. jūnijā plkst. 18.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klases izlaidums..........................13. jūnijā plkst. 15.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases izlaidums........................13. jūnijā plkst. 18.00
Siguldas pilsētas vidusskolas 12. klases izlaidums...................13. jūnijā plkst. 15.00
Siguldas pilsētas vidusskolas 9. klases izlaidums.....................15. jūnijā plkst. 13.00

Tuvojoties bērnu uzņemšanai bērnudārzos jaunajā mācību gadā, Siguldas novada
pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka šogad uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs no 1. maija līdz 31. maijam norisināsies pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv; apstiprināt to, ka bērns izglītības iestādi jaunajā mācību gadā apmeklēs, vecāki varēs arī klātienē pašvaldības Pakalpojumu
centrā vai Izglītības pārvaldē Raiņa ielā 3.
Vecāki, kuri ir iesnieguši pašvaldībai pieteikumu par bērna uzņemšanu bērnudārzā, e-pastā saņems informāciju par bērnam
piešķirto individuālo reģistrācijas kodu;
saraksts ar to bērnu reģistrācijas kodiem,
kurus šā gada septembrī būs iespējams
uzņemt pašvaldības bērnudārzos, portālā
e.sigulda.lv tiks publicēts 1. maijā. Līdz
31. maijam vecākiem pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv vai iesniedzot iesniegumu pašvaldības Izglītības pārvaldē un Pakalpojumu centrā jāapliecina, ka bērns šā gada
septembrī sāks apmeklēt bērnudārzu.
Saņemot vecāku apstiprinājumu, pašvaldība elektroniskajā reģistrā apstiprinās,
ka bērnam vieta izvēlētajā bērnudārzā
ir piešķirta, un šādā gadījumā vecākiem
desmit dienu laikā jāsazinās ar attiecīgās
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, lai
vienotos par dokumentu iesniegšanu un līguma slēgšanu. Ja izvēlētajā bērnudārzā
nebūs brīvu vietu, bet bērnam rinda bērnudārza apmeklējumam būs pienākusi, Iz-

glītības pārvaldes darbinieki sazināsies ar
vecākiem, lai vienotos par vietu citā bērnudārzā. Ja vecāki līdz 31. maijam nesniegs
apstiprinājumu, vieta bērnudārzā tiks piedāvāta nākamajam bērnam reģistrā.
Ja bērnam vieta pašvaldības bērnudārzā
vairs nav nepieciešama, vecāki aicināti
portālā e.sigulda.lv aizpildīt e-iesniegumu
„Atteikties no bērnam piešķirtās vietas
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē”.
Jāatzīmē, ka šogad papildinātie pašvaldības saistošie noteikumi „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs” lielākas priekšrocības paredz
tām ģimenēm, kurās bērna un bērna vecāku dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ir
iespējams sazināties ar Siguldas novada
Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruņa numuru 67970914 vai rakstot uz e-pasta adresi rita.granate@sigulda.lv.

Aicina jauniešus pieteikties
biznesa ideju konkursam „Radi Siguldai”
Lai veicinātu novada jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, Siguldas novada pašvaldība aicina piedalīties biznesa
ideju konkursā „Radi Siguldai”. Konkursā var piedalīties ikviens Siguldas
novada skolas audzēknis vai novadnieks vecumā no 15 līdz 20 gadiem.
Konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta – pieteikumu iesniegšana – norisināsies līdz 7. maijam. Jaunieši savu
ideju aprakstus var iesniegt, aizpildot
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv pieejamo
pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz epasta adresi ina.stupele@sigulda.lv. Iesniegtās biznesa idejas vērtēs komisija,
kuras sastāvā ir pašvaldības un uzņēmējdarbības nozares pārstāvji. Desmit labāko
ideju autori tiks paziņoti 22. maijā. Konkursa otrajā kārtā desmit labāko ideju

autori prezentēs savas biznesa idejas un
tiks paziņoti konkursa uzvarētāji. Pirmās
vietas ieguvējs balvā saņems portatīvo datoru „Dell Vostro”, otrās vietas ieguvējs –
iespēju piedalīties uzņēmējdarbības un
līderības nometnē „Junior Achievement
Unlocked 2019”, bet trešās – dāvanu karti
120 eiro vērtībā no „Sigulda Adventures”.

KULTŪRA
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Vasarā Siguldas pilsdrupu estrādē
gaidāmi aizraujoši koncerti
2. jūlijā gleznainajā Siguldas pilsdrupu
estrādē uzstāsies pasaulslavenā indī
un poproka māksliniece LP.
Par LP firmas zīmi kļuvusi ukuleles spēlēšana un svilpošana. Pasaules slavu dziedātājai
atnesa pašas sacerētais hits „Lost On You”,
kura videoklips vietnē „YouTube” skatīts vairāk nekā 250 miljonu reižu, padarot viņu par
vienu no mūsdienu popmūzikas fenomeniem.

Savukārt 6. jūlijā plkst. 19.00 notiks pašmāju mūziķa Ozola koncerts, kurā plānota
mūziķa daiļrades retrospekcija, un to papildinās arī viesmākslinieki.
Biļetes cena uz LP koncertu – no 39 eiro,
uz Ozola koncertu – 14 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā, 20%
atlaide. Biļetes pieejamas „Biļešu servisa”
tirdzniecības vietās.

Mākslu skola „Baltais flīģelis”
uzņem jaunus audzēkņus
Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” Teātra nodaļa aicina apgūt teātra un aktiermākslas prasmes un
uzņem jaunus audzēkņus no 15 gadu
vecuma.
Trīs gadu laikā audzēkņi apgūs teorētiskās un praktiskās zināšanas aktiermeistarībā, runas un grima mākslā, skatuves
kustībā, dejā, psihodrāmā, glezniecībā,
pasaules kultūras, teātra un tērpu vēsturē, mūzikas instrumenta spēlē un dziedāšanā, kā arī foto un video mākslās, izkops
savstarpējās saskarsmes un publiskās runas prasmes.
Lai labāk iepazītu Teātra nodaļas darbu, 25. un 26. maijā plkst. 16.00 Mākslu

skola aicina noskatīties Teātra nodaļas
audzēkņu diplomdarbu – Leldes Stumbres lugas „Viņa ir cerībās” iestudējumu;
ieteicamais skatītāju vecums – sākot no
14 gadiem.
Iestājpārbaudījumi notiks 4. jūnijā no
plkst. 14.00 līdz 17.00. Papildu informācija par iestājpārbaudījumu prasībām pieejama, zvanot Teātra nodaļas metodiskās
komisijas vadītājai Ārijai Liepiņai-Stūrniecei uz tālruņa numuru 22130149.
Mākslu skola „Baltais flīģelis” atgādina, ka
līdztekus uzņemšanai Teātra nodaļā, kas
notiek reizi trijos gados, ik gadu audzēkņi
tiek uzņemti arī Mūzikas un Mākslas nodaļā – arī šajās nodaļās iestājpārbaudījumi
notiks 4. jūnijā.

TUVOJAS „MĪLĒTĀKĀS PILSĒTAS SVĒTKI”
No 31. maija līdz 2. jūnijam Sigulda ar aizraujoši vasarīgu programmu svinēs „Mīlētākās pilsētas svētkus”. Viena no gaidītākajām svētku programmas
sastāvdaļām būs gaisa balonu lidojumi un gaisa balonu nakts gaismošanās –
labvēlīgu laikapstākļu gadījumā iedzīvotājus un pilsētas viesus priecēs aptuveni 15 gaisa kuģi.
Svētkus bagātinās grupa „Carnival
Youth” un Ivo Grīsniņa-Grīšļa muzikālā apvienība, neizpaliks arī novada
amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās,
savukārt izglītības iestāžu audzēkņi
aicinās uz radošo darbu labdarības tirdziņu. Kā allaž, svētku neatņemama
sastāvdaļa būs tradicionālais novad-

nieku svētku gājiens – iedzīvotāji aicināti līdz 24. maijam pieteikt savu dalību gājienā, rakstot uz e-pasta adresi
dace.plesa@sigulda.lv.
Detalizēta „Mīlētākās pilsētas svētku”
programma tiks publicēta pašvaldības
tīmekļa vietnē, kā arī sociālajos tīklos un
„Siguldas Novada Ziņu” maija izdevumā.

Muzeju nakts Mores kauju muzejā
18. maijā no plkst. 18.00 līdz pusnaktij Mores kauju muzejā „Kalna Kaņēnos”
notiks Muzeju nakts pasākums „Cīņā par Latvijas valsti. 1919. gads Morē”, kura
laikā apmeklētāji varēs iepazīt 100 gadus senus vēsturiskos notikumus Vidzemes
pusē, Siguldas novadā un Mores pagastā, apskatīt Mores kauju muzeja un brīvdabas ekspozīcijas, kā arī piedalīties daudzveidīgās atrakcijās un jautrās stafetēs.
No plkst. 19.00 līdz 20.00 apmeklētājus
uzrunās Mores kauju muzeja vadītāja.
Par Latvijas armijas vienību sadarbību ar
igauņu un somu karavīru vienībām stāstīs
Latviešu strēlnieku apvienības pārstāvis
Ēvalds Krieviņš. Klātesošie varēs noskatīties Mores pagasta Tautas nama amatierteātra uzvedumu „Senie kara stāsti”, ko ar
latviešu karavīru dziesmām papildinās senioru vīru vokālais ansamblis „Saltavots”.

No plkst. 20.00 līdz 23.00 darbosies bufete „Mores garša” ar Mores saimnieču
gatavotiem pavasara gardumiem un uz
ugunskura vārītu „Mores pavasara tēju”,
interesenti tiks aicināti iesaistīties diskusijās un vēstures atmiņu pārstāstos,
bet pasākuma izskaņā līdz plkst. 24.00
pasākums turpināsies draudzīgās sarunās pie ugunskura.
Ieeja pasākumā bez maksas.

Turaidas muzejrezervātā atklās ekspozīciju Deju kolektīvs „Vizbulīte” svinēs 55 gadu jubileju
11. maijā plkst. 15.00 un plkst. 19.00 ar Daina Štāla un koncertmeistare Solveiga
par latviešu tautas ceļu uz savu valsti
koncertu un īpašu izstādi kultūras cen- Ilvase. Savukārt kultūras centra izstāLatvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, plkst. 15.00
Turaidas muižas atjaunotajā Klaušinieku mājā tiks atklāta ekspozīcija
„Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks.
Saimnieks. Pilsonis”.

Ekspozīcija aptver vairāk nekā 100 gadu
ilgu vēstures posmu no dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē 1819. gadā līdz Latvijas Republikas agrārās reformas likuma
pieņemšanai 1920. gadā. Vienlaikus tas ir
vēstījums par individuālās brīvības un tiesiskās vienlīdzības attīstību.
Svētku programma:
l plkst. 12.00–12.30 svētbrīdis Turaidas
baznīcā;

plkst. 13.00–14.00 Baltā galdauta
svētku koncerts „Mēs Turaidai. Mēs
Latvijai”;
l plkst. 14.00–15.00 stāsti par vēsturi –
pārdomas par 19. gadsimtu, brīvību un
atbildību;
l plkst. 15.00–16.00 ekspozīcijas „Ceļā uz
Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks.
Pilsonis” atklāšana;
l plkst.
16.00–18.00 ekskursijas, video
stāsti un svētku koncerts.
Pasākuma laikā bērniem būs iespēja piedalīties „Sprīdīša skolas” darbnīcās „No
senā uz jauno”.
Ieeja Turaidas muzejrezervātā ekspozīcijas
atklāšanas svētku laikā no plkst. 12.00 līdz
18.00 – bez maksas.
l

Notiks pasaules pirmizrāde
dokumentālai filmai „Dukuru zelta līnija”

trā „Siguldas devons” savu 55. jubileju
svinēs deju kolektīvs „Vizbulīte”.

Koncertā
„Man–to–jums”
skatītājus
priecēs dažādu vecumu bijušie dejotāji,
kopā astoņi sastāvi, izdejojot četru Latvijas novadu dejas, uzvelkot un rotājoties
ar novadu tautastērpiem, parādot rakstura atšķirības katrā dejā un sniedzot
dejas stāstu arī skatītājiem. Koncerta
īpašie viesi būs folkroka grupa „Laimas
muzykanti”, kas aicinās visus uz „Večerinku Latgalē”.
Koncertuzvedumu veidojusi deju kolektīva vadītāja Indra Ozoliņa, bijusī vadītāja

Būs skatāma paaudzēs iemīļotā izrāde „Un atkal Pifs…”

2. maijā plkst. 16.00 kultūra centra „Siguldas devons” zālē „Digiti” notiks Latvijas
Televīzijas dokumentālās filmas „Dukuru zelta līnija” pirmizrāde.

8. maijā plkst. 11.00 kultūras centrā
„Siguldas devons” būs skatāma Latvijas
Leļļu teātra izrāde „Un atkal Pifs...”, kas
kopš pirmizrādes 1983. gadā piedzīvo
arvien atkārtotus iestudējumus un veido Leļļu teātra zelta fondu.

„Desmit gadus ikvienās sacensībās uzmanība ir pievērsta viņam – Martinam
Dukuram. Viņš ir uzvarām bagātākais
skeletonists pasaulē. Tomēr viņam nav
visvērtīgākās medaļas – olimpiskā zelta.
Šis būs stāsts par mērķtiecību un ziedošanos uzvaras dēļ, motivāciju un sīkstumu.

Sunītis Pifs un runcis Herkuless, krustmāte
Agate un krusttētiņš Tontons, Dudū un Rozālija – šie personāži neprasa komentārus
ne Francijā, kur pirms daudziem gadiem tos
radīja franču karikatūrists Žans Arnāls, ne
Latvijā, kur tie pazīstami jau vairākām paaudzēm gan kā komiksu grāmatu, gan kā Leļļu

Kāda ir Martina Dukura aizmugure –
brālis Tomass, vecāki, ģimene? Kāds ir
cilvēks, kuram ar uzvaru vien nepietiek?”
Uz šiem jautājumiem atbildes meklējuši
filmas veidotāji – režisore Linda Olte un
žurnālists Dāvids Ernštreits.
Ieeja uz filmas pirmizrādi – bez maksas.

žu zālē būs apskatāma izstāde „Manto–jums” – katra izstādē redzamā lieta
atsauks atmiņā ko īpašu, kas saistās ar
kolektīva dzīvi ne tikai uz skatuves, bet
arī sadzīvē, izbraucienos, Dziesmu un
deju svētkos.
Biļetes cena uz koncertu plkst. 15.00 –
8 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem, iegādājoties biļeti
iepriekšpārdošanā, 20% atlaide, novada
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide. Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un kultūras centra „Siguldas devons” kasē. Biļetes uz koncertu plkst. 19.00
vairs nav pieejamas.

teātra izrāžu varoņi. Izrādē skanošās Ivara
Vīgnera dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem
kļuvušas par latviešu bērnu mūzikas klasiku.
Divu cēlienu izrādes ilgums ir stunda un
20 minūtes. Izrāde ieteicama bērniem no
trīs gadu vecuma.
Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā, 20%
atlaide, novada daudzbērnu ģimenēm – 40%
atlaide. Ieejas biļete jāiegādājas katram skatītājam neatkarīgi no vecuma. Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās
un kultūras centra „Siguldas devons” kasē.
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SPORTS

Maijā sāksies „S!-Velo”, „S!-Skate” un „S!-Peld” sacensību seriāli
Ar skrituļslidošanas sacensībām „S!-Skate” 23. maijā Fischer Slēpošanas
centrā tiks atklāta vasaras sezona riteņbraucējiem, kā arī skrituļslidotājiem
un rollerslēpotājiem, turklāt šajā sezonā tiks piedāvāts jaunums – peldēšanas
seriālsacensības Siguldas Sporta centra peldbaseinā.
„S!-Skate” sacensību seriālā aicināti piedalīties bērni un pieaugušie, kuri apguvuši skrituļslidošanu un rollerslēpošanu. Sacensību
dalībnieki, ņemot vērā vecumu un meistarī-

bas līmeni, varēs startēt kādā no 26 skrituļslidotāju grupām vai četrām rollerslēpotāju
grupām. Sacensību seriāla otrais posms notiks 20. jūnijā, bet trešais – 29. augustā.

Riteņbraukšanas sacensību seriāls „S!-Velo”
šogad notiks jau piekto reizi, un tajā būs iespēja startēt 22 grupās, sākot no pavisam
maziem sportotājiem dip-dap skrejriteņu
grupā līdz pat profesionāliem riteņbraucējiem. „S!-Velo” posmi notiks 6. jūnijā, 15. augustā un 12. septembrī.
Bērnu un pieaugušo peldēšanas sacensības brīvajā stilā „S!-Peld” notiks Siguldas

Sporta centra peldbaseinā. Sacensības paredzētas septiņās dažādu vecumu un meistarības līmeņu grupās. Sacensību pirmais
posms plānots 15. maijā, bet otrais, noslēdzošais, posms paredzēts 11. decembrī.
Reģistrēties sacensībām un apmaksāt dalību
var Siguldas Sporta centra tīmekļa vietnē
www.siguldassports.lv;
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 10% atlaide.

Šogad Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem līdztekus atlaidēm citos novada sporta un kultūras pasākumos būs iespēja saņemt 20% atlaidi
dalības maksai trijos lielākajos Latvijas
tautas sporta notikumos – Latvijas Kalnu divriteņu maratona Siguldas posmā,
Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienā, kā arī Siguldas pusmaratonā.
Latvijas Kalnu divriteņu maratona Siguldas posms notiks jau 26. maijā, un riteņbraukšanas entuziasti varēs izvēlēties vai
nu 44,8 kilometrus garo sporta distanci,
34,8 kilometrus garo tautas distanci, vai arī
18,6 kilometrus garo veselības braucienu,
bet paši jaunākie dalībnieki varēs piedalīties bērnu braucienos. Pieteikties sacensībām iespējams tīmekļa vietnē www.velo.lv.

29. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens notiks 1. septembrī – dalībnieki varēs
startēt vairākās disciplīnās, kā arī piedalīties dažādos aktīvos pasākumos. Plašāka
informācija par velobraucienu pieejama tīmekļa vietnē www.velo.lv.
Savukārt Siguldas pusmaratons notiks
19. oktobrī, un sacensībās savus spēkus varēs pārbaudīt 5, 10 un 21 kilometru garās
distancēs, kā arī bērnu skrējienā. Siguldas
novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, reģistrācijas laikā norādot izglītības
iestādi, dalību sacensībās apmaksās Siguldas novada pašvaldība. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.bigbankskrienlatvija.lv.
Reģistrēties visām sacensībām varēs Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā
Ausekļa ielā 6.

Pieejami sporta diagnostikas pakalpojumi
Kopš aprīļa sākuma Siguldas Sporta
centrā ir pieejami sporta diagnostikas
pakalpojumi, kas ikvienam aktīva un
sportiska dzīvesveida piekritējam dos
iespēju izvērtēt savu veselības stāvokli
un fizisko sagatavotību.
Sporta diagnostikas pakalpojumos ietilpst slodzes testi, kuru laikā sporta
ārsts veiks padziļinātu sirds un elpošanas sistēmas pārbaudi, noteiks fizisko sagatavotību, kā arī ieteiks optimālu fizisko
slodzi un rekomendācijas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai. Šādas
pārbaudes ir ieteicamas ikvienam – gan
pieaugušajam, gan bērnam –, kurš vēlas
uzsākt vai atsākt sportot un vēl neapzi-

nās savu slodzes noturību, kā arī pieredzējušiem sportistiem, kuri regulāri piedalās sacensībās un vēlas labāk iepazīt
sava organisma iespējas un uzlabot treniņprocesa kvalitāti.
Savukārt fizioterapijas kabinetā ikvienam
interesentam būs pieejamas sertificēta fizioterapeita un uztura speciālista konsultācijas.
Sporta diagnostikas pakalpojumu cenrādis
pieejams Siguldas Sporta centra tīmekļa
vietnē www.siguldassports.lv.
Pieteikties uz slodzes testiem un fizioterapeita pakalpojumiem var, zvanot uz
tālruņa numuru 29241115, bet pie uztura
speciālista – zvanot uz tālruņa numuru
27700250.

Siguldas Sporta centrs atzīmē divu gadu jubileju
15. aprīlī Siguldas Sporta centrs atzīmēja divu gadu pastāvēšanas jubileju.
Kopš 2017. gada aprīļa iedzīvotāji to ir
apmeklējuši vairāk nekā 273 tūkstošus reižu.
Šobrīd Siguldas Sporta centrs piedāvā uz
pusi vairāk grupu nodarbību nekā pirmajā darbības gadā. Šogad uzsāktas vairākas jaunas grupu nodarbības – vispārējās
fiziskās sagatavotības nodarbību bērniem
un jauniešiem, zumba, tabata, vispārattīstošā vingrošana skolēniem, body bike,
klinšu kāpšana un teniss, kā arī izveidota
peldētapmācības skola, kurā septiņās ve-

cuma grupās peldētprasmi uzlabo vai no
jauna iegūst vairāk nekā 330 bērnu. Arī
turpmāk Siguldas Sporta centrs saviem
klientiem piedāvās jaunas nodarbības, tāpat ir plānots izveidot boksa zonu, palielināt body bike jeb velotrenažieru nodarbību skaitu, papildināt inventāra klāstu,
kā arī turpināt peldētapmācības skolas
attīstību.
Atzinīgi novērtējot Siguldas Sporta centra infrastruktūru, kas nodrošina iespēju
kvalitatīvi sagatavoties sacensībām, Sporta centrā treniņus aizvada ziemas sporta
veidu pasaules līmeņa sportisti un viņu
treneri no 15 valstīm.

Foto: no Siguldas pašvaldības arhīva

Marta beigās svinīgi pasniegtas
Siguldiešiem atlaides dalībai
šā gada lielākajās tautas sporta sacensībās „Siguldas novada Gada balvas sportā 2018”

29. martā kultūras centrā „Siguldas
devons” svinīgā ceremonijā „Siguldas
novada Gada balva sportā 2018” tika
godināti labākie Siguldas novada sportisti, sporta skolotāji, treneri, kā arī
vairāk nekā 40 Siguldas novada jauniešu, kuri ieguvuši pirmās vietas Latvijas
čempionātos.
Balvas tika pasniegtas 17 nominācijās trīs
kategorijās – augsto sasniegumu sportā, bērnu un jauniešu sportā, kā arī amatieru un
tautas sportā. Pretendentus varēja izvirzīt
jebkurš Siguldas novada iedzīvotājs, sporta
organizācija vai cita iestāde, bet izvirzītos
kandidātus vērtēja komisija.
Apbalvojumu „Mūža ieguldījums sportā” saņēma Maruta Mitrevica par
orientēšanās sporta attīstības aizsākšanu Siguldas novadā, iesaistot orientēšanas sportā daudzus Siguldas bērnus un jauniešus.
Apbalvojumus augsto sasniegumu sporta kategorijā saņēma:
l „Gada sportiste” – skeletoniste Lelde Priedulēna un treneris Mareks Mezencevs;
l „Gada sportists” – bobslejists Jānis Strenga un treneru komanda Sandis Prūsis un
Jānis Ozols.
Apbalvojumus bērnu un jauniešu sporta kategorijā saņēma:
l „Gada jaunā sportiste” – kalnu slēpotāja
Patrīcija Ansonska un trenere Sandra Meldere;
l „Gada jaunais sportists” – basketbolists
Dāvids Vīksne un treneris Artūrs VisockisRubenis;
l „Gada komanda” – Siguldas Sporta skolas
komanda taku skrējienu seriālā „Stirnu
buks” un treneri Kaspars Kārkliņš, Ieva
Meldere un Gunta Blūmiņa;

l

„Gada sporta skolotājs” – Siguldas 1. pamatskolas sporta skolotāja Diāna Meirāne.

Apbalvojumus amatieru un tautas sporta kategorijā saņēma:
l „Gada sportiste” – skrituļslidotāja Marta
Garā;
l „Gada sportists” – tuvcīņas mākslas meistars Guntis Gruzniņš;
l „Gada komanda” – Siguldas novada veterānu futbola komanda;
l „Neatlaidība sportā” – aktīva sporta pasākumu dalībniece Anita Zālīte;
l „Gada sporta pasākums” – 35. Pasaules
čempionāts orientēšanās sportā;
l „Aktīvākā sporta organizācija” – biedrība
„„Sporta klubs „Pantera””.
Balvas saņēma arī Siguldas novada
jaunieši, kuri izcīnījuši pirmās vietas
astoņos dažādos sporta veidos Latvijas
čempionātos:
l vieglatlēti Artis Podziņš, Renārs Jumiķis,
Marta Balanasa, Jānis Kravalis, Emīls
Bangevics, Estere Vīksne un Jānis Stūrītis;
l kalnu slēpotāji Elza Saļņikova, Frīda Saļņikova, Samanta Līcīte, Diāna Daukšte,
Patrīcija Ansonska, Emīls Indriksons un
Rūdolfs Beķeris;
l badmintonisti Anna Kupča, Alens Zandovskis, Amanda Azarova, Dāvis Strazdiņš, Ričards Līdaks, Marta Brengule,
Diāna Aleksejeva, Arta Priedniece, Anete
Priedniece, Liāna Lenceviča un Madara
Mackēviča;
l dambretisti Madara Mackēviča, Ance Zālmane, Bruno Kančs un Hugo Lelis;
l distanču slēpotāji Bruno Bilāns, Kristaps
Paio, Dāvis Kalniņš un Kristīne Brunere;
l kamaniņu braucēji Elīna Ieva Vītola, Gints
Bērziņš, Lelde Pāķe, Kaspars Rinks un Fēlikss Grantiņš;
l orientierists Nils Ciglis;
l pludmales volejbolists Gustavs Auziņš.
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SPORTS

Pašvaldība piešķīrusi naudas balvas Brīvdabas sporta laukumi Siguldā
par augstiem sasniegumiem sportā sagatavoti vasaras sezonai
Pašvaldība Siguldas novada sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā pasaules čempionātos, Eiropas
čempionātos, kā arī Pasaules kausa posmos un Pasaules kausa posmu kopvērtējumā 2018./2019. gada sezonā šogad piešķīrusi naudas balvas kopumā nepilnu
33 tūkstošu eiro apmērā.
Naudas balvas piešķirtas bobslejistam
Jānim Strengam, kamaniņu braucējiem
Andrim Šicam, Jurim Šicam un viņu trenerim Kristapam Mauriņam, Ullai Zirnei un

Elīnai Ievai Vītolai, skeletonistiem Martinam Dukuram un Tomasam Dukuram, kā
arī „Sporta un interešu klubam „RO”” par
trenera Daiņa Dukura ieguldījumu.

Informatīvās dienas Siguldas Sporta skolā
Siguldas Sporta skola aicina vecākus
un skolēnus 21., 22. un 23. maijā no
plkst. 17.00 līdz 19.00 apmeklēt informatīvās dienas Siguldas Sporta centrā Ata
Kronvalda ielā 7A, kuru laikā būs iespēja vairāk uzzināt par uzņemšanu Sporta
skolā 2019./2020. mācību gadā.
Siguldas Sporta skola piedāvā treniņus
14 akreditētās profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās astoņos sporta veidos – badmintonā, basketbolā, dambretē,
distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, orientēšanās sportā, peldēšanā un vieglatlētikā.
Nodarbības notiek Siguldas Sporta centrā,

Siguldas Sporta skolā, Fischer Slēpošanas
centrā, Siguldas Pilsētas trasē, Allažu Sporta centrā, kā arī Siguldas 1. pamatskolas
sporta kompleksā.
Nākamajā mācību gadā tiks uzņemti audzēkņi arī vairākās interešu izglītības programmās, tajā skaitā vispārējās fiziskās sagatavošanas grupās, kurās pastiprināta uzmanība
tiks pievērsta bērnu veselības uzlabošanai un
fiziskās attīstības veicināšanai.
Jaunu audzēkņu uzņemšana un esošo mācību treniņu grupu papildināšana
2019./2020. mācību gadam Siguldas Sporta skolā notiks no 20. augusta līdz 20. septembrim.

Lai siguldiešiem nodrošinātu papildu iespējas nodarboties ar aktīvo atpūtu, pašvaldības Sporta pārvalde aprīlī veikusi
Depo sporta laukuma un volejbola laukumu pie Gaujas seguma sagatavošanu
vasaras sezonai.
Depo sporta laukumā veikti smilšošanas
darbi, lai atjaunotu laukuma zālienu – tas
pēc smilšošanas kļūst līdzenāks un ūdens

caurlaidīgāks. Ņemot vērā to, ka zāliena veģetācija vēl nav sākusies un jebkāda fiziska iedarbība uz to var neatgriezeniski bojāt sakņu
sistēmu, iedzīvotāji tiek aicināti līdz 20. maijam laukuma zālienu neizmantot, lai nodrošinātu kvalitatīva dabīgā zāliena izveidošanos.
Savukārt volejbola laukumā Depo ielā uzstādīts tīkls un laukums papildināts ar jaunām
smiltīm, bet volejbola laukumos pie Gaujas
veikta seguma izlīdzināšana un kultivēšana.

Sigulda uzņems Latvijas Kalnu divriteņu maratona posmu;
tiks izziņoti satiksmes ierobežojumi
26. maijā Siguldā norisināsies Latvijā lielākā riteņbraukšanas sacensību seriāla – Latvijas Kalnu divriteņu
jeb MTB maratona – trešais posms,
kas turpina 17 gadus ilgās „SEB” MTB
maratona tradīcijas. Šogad trasēs
veiktas pārmaiņas, lai tās padarītu interesantākas un piemērotu tās visdažādākās sagatavotības aktīvās atpūtas
cienītājiem.
Dalībnieki varēs startēt vai nu 44,8 kilometrus garajā sporta distancē, 34,8 kilometrus garajā tautas distancē, vai arī

18,6 kilometrus garajā veselības braucienā, bet paši jaunākie varēs piedalīties bērnu braucienos.
Pasākuma laikā 26. maijā Siguldā un tās
apkārtnē būs ceļu satiksmes ierobežojumi –
lūdzam sekot līdzi informācijai pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Pieteikties sacensībām var tīmekļa vietnē www.velo.lv. Siguldas novada iedzīvotājiem, reģistrējoties Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrā un uzrādot
ID karti, tiks piešķirta 20% atlaide dalības maksai. Pasākums tiek organizēts ar
Siguldas novada pašvaldības atbalstu.

SABIEDRĪBA

Jaunieši aicina
projektam ziedot
mūzikas
instrumentus

Informācija par platību maksājumiem Maijā atsāks

Siguldas novada jauniešu projektu
konkursa ietvaros divi entuziasti –
Markuss Kozlinskis un Lote Katrīna
Cērpa – uzsākuši projektu „Mūzikas
republika”, kura mērķis ir dot iespēju
jauniešiem vismaz reizi nedēļā sanākt
kopā un muzicēt, attīstot zināšanas un
izpratni par mūziku, organizējot meistarklases ar pieredzējušiem mūziķiem,
uzlabojot dažādu mūzikas instrumentu
spēles prasmes un iemācoties dāvāt
otro elpu mūzikas instrumentiem.

Pašvaldības lauku attīstības speciāliste sniegs konsultācijas un palīdzēs
aizpildīt pieteikumu platību maksājumiem 13. maijā no plkst. 8.00 līdz
13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00
pašvaldības administrācijā Zinātnes

„Mūzikas republikas” ietvaros 18. aprīlī
notika meistarklase ar mūziķi Kasparu
Tobi no grupas „Dzelzs vilks”, vairākas
meistarklases plānotas arī maijā: 3. maijā notiks meistarklase ar mūziķi Teodoru
Kerimovu, 9. maijā – meistarklase ar Kārli
Kazāku, 23. maijā – meistarklase ar Pēteri Lundi no grupas „The Sound Poets”.
Detalizētāka informācija par projekta aktivitātēm tiek publicēta jauniešu iniciatīvu
centra „Mērķis” „Facebook” lapā.
Lai atbalstītu novada jauniešus, iedzīvotāji
projektam aicināti ziedot mūzikas instrumentus. To var izdarīt jauniešu satikšanās
vietā „Pabūt” Raiņa ielā 3 darbdienās no
plkst. 8.00 līdz 20.00 vai iepriekš sazinoties ar jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
projektu vadītāju Andu Upenieci (e-pasta
adrese anda.upeniece@sigulda.lv).

Līdz 22. maijam, iesniedzot vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, iespējams pieteikties platību maksājumiem. Piesakoties platību maksājumiem pēc noteiktā termiņa – no 23. maija līdz 17. jūnijam –,
atbalsta apmērs tiks samazināts.
ielā 7, kā arī 2. un 9. maijā no
plkst. 9.00 līdz 12.00 Mores pagasta
pārvaldē. Plašāka informācija pieejama
pie lauku attīstības speciālistes Inetas
Eriksones, zvanot uz tālruņa numuru
26341991.

Allažos, Morē un Jūdažos izvietoti soliņi
Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, kas izskanēja pērn pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās laikā, vairākās vietās Allažos, Morē un Jūdažos
izvietoti soli.
Morē soliņi uzstādīti pie Mores pamatskolas, Tautas nama un Mores kauju
piemiņas parkā. Savukārt Allažos soliņi
uzstādīti pie Allažu pamatskolas, nojumēs pie pirmsskolas grupas, kā arī pie
pērn rekonstruētā Allažu pagasta Tautas

nama, kur atjaunošanas laikā tika pārbūvēta ēkas ieeja, atjaunota rezerves izeja no
zāles, izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar
kustību ierobežojumiem, kā arī izveidota
labiekārtota ugunskura vieta, kas nu papildināta ar soliņiem.

darboties velopatruļa
Maijā Siguldas novada Pašvaldības
policija atsāks velopatrulēšanu – pārvietojoties ar divriteņiem, policijas inspektori varēs ērtāk apsekot teritorijas, kur ikdienā nav iespējams piekļūt
ar autotransportu, piemēram, parkus
un namu pagalmus.
Siguldas ielās ar velosipēdiem pārvietojas vienlaikus divi policisti, un velopatruļas maršruti aptver visu pilsētu.
Policijas inspektori, rūpējoties par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, uzmanību pievērš parku un bērnu rotaļu
laukumu atbilstošai lietošanai, kontrolē
dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī uzrauga citas sabiedriskās
kārtības jomas, nepieļaujot alkohola lietošanu publiskās vietās vai pilsētvides
elementu bojāšanu.
Iedzīvotāji ar Pašvaldības policiju var sazināties, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 26160288.

Siguldas novadā noslēgusies Veselības un sporta nedēļa
No 22. līdz 28. aprīlim notika Siguldas
novada pašvaldības organizētā Veselības un sporta nedēļa.
Tās laikā novadnieki plašā skaitā piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs,
praktiskās nodarbībās un lekcijās par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī veica

medicīniskos izmeklējumus un apmeklēja
ārstus. Visas Veselības un sporta nedēļas
aktivitātes iedzīvotājiem tika piedāvātas
bez maksas.
Sev piemērotāko piedāvājumu bija iespēja izvēlēties ikkatrai iedzīvotāju grupai – jauniešiem, ģimenēm, topošajiem
un jaunajiem vecākiem, senioriem. Kā

ierasts, viena no iedzīvotāju apmeklētākajām bija Veselības diena ar ārstu
konsultācijām, veselības pārbaudēm un
izmeklējumiem, kā arī iespēja specializētajā Valsts asinsdonoru centra autobusā ziedot asinis.
Nākamo Veselības un sporta nedēļu Siguldas novada pašvaldība rīkos septembrī.

PASĀKUMI MAIJĀ
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Kultūra
1. V 13.30
Pūtēju ansambļa „Sigulda”
Siguldas dzelzceļa pavasara noskaņu mūzikas koncerts.
stacijas laukumā Lietus laikā koncerts nenotiks
Koncerts „Mana tautasdziesma”.
2. V 13.00
Biļetes cena – 10 eiro,
20%,
„Siguldas devonā”
novada daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide
2. V 16.00
Latvijas Televīzijas dokumentālās filmas
„Siguldas devonā” „Dukuru zelta līnija” pirmizrāde
3. V 12.00
Mores pagasta
Tautas namā

Baltā galdauta svētki

4. V 12.00
Turaidas
muzejrezervātā

Ekspozīcijas „Ceļā uz Latvijas valsti.
Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” atklāšanas
svētki. Ieeja Turaidas muzejrezervātā ekspozīcijas
atklāšanas laikā no plkst. 12.00 līdz 18.00 –
bez maksas

4. V 12.00
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

Baltā galdauta svētki

4. V 17.00
Siguldas pils
kompleksā

Baltā galdauta svētki – konkurss
„Brīvības svētku kūka”, lielo koka spēļu
paviljons visai ģimenei un zaļumballe
ar Siguldas novada orķestriem

4.–5. V
9.00–17.00
Svētku laukumā

Stādu parāde

7. V 12.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā stunda jaunākā skolas
vecuma bērniem „Sarežģītais zvirbulēns”.
Iepazīšanās ar Vika (Viktora Kalniņa)
daiļradi

Dailes teātra viesizrāde „Equus”.
7. V 19.00
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro,
20%,
„Siguldas devonā”
novada daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide
Latvijas Leļļu teātra izrāde „Un atkal Pifs....”.
8. V 11.00
Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro,
20%,
„Siguldas devonā”
novada daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide
8. V 18.00
„Baltajā flīģelī”

Mākslu skolas „Baltais flīģelis” audzēkņu
pavasara koncerts

Deju kolektīva „Vizbulīte” jubilejas izstādes
9. V 19.00
„Manto–jums” atklāšana un svinīga
„Siguldas devonā”
1. klašu skolēnu uzņemšana deju kolektīvā
10. V 11.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība pirmsskolas
vecuma bērniem par Hilli Randas grāmatu „Sniegbaltais un ogļmelnais”

10. V 16.00
Allažu pagasta
Tautas namā

Allažu pamatskolas skolēnu koncerts
„Maija ritmos – sveiciens visām mammām!”

10. V 18.00
Mores pagasta
Tautas namā

Mātes dienai veltīts pasākums
„Es mīlu tevi, māmulīt!”

10. V 18.00
Turaidas
muzejrezervātā

Maijas diena – leģenda par Turaidas Rozi.
Piemiņas brīdis, kā arī Guntara
un Jāņa Ruņģu koncerts „Mīlestībā”.
Biļetes cena – 2,85 eiro

Deju kolektīva „Vizbulīte” 1.–12. klašu
10. V 19.00
dejotāju koncerts „Tādi mēs esam”.
„Siguldas devonā”
Biļetes cena – 2,50 eiro,
2 eiro
Jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” jubilejas
11. V 15.00
koncerts „Man-to-jums”. Biļetes cena – 8 eiro,
un 19.00
20%, novada daudzbērnu ģimenēm –
„Siguldas devonā” 40% atlaide. Uz koncertu plkst. 19.00 biļetes
vairs nav pieejamas.
11. V 19.00
„Baltajā flīģelī”
12.V 12.00
viesnīcā „Aparjods"

Koncerts „Gēršvinam – 120”.
Piedalīsies Šenela Džonsa, Raimonds Pauls
un Latvijas Radio bigbends.
Biļetes vairs nav pieejamas.
Māmiņdienai veltīts Mākslu skolas
„Baltais flīģelis" audzēkņu zēnu koncerts

Māmiņdienas svētki – muzikāli priekšnesumi
12.V 13.00
un konkursi. Pirms tam no plkst. 12.30
Dzelzceļa stacijas pulcēšanās Māmiņdienas gājienam
laukumā
no Svētku laukuma līdz dzelzceļa stacijas
laukumam.
15. V 11.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība
pirmsskolas vecuma bērniem
par Pšemislava Vehteroviča grāmatu
„Vista vai ola?”

16. V 15.30
Siguldas novada
bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākums.
Valmieras bērnu muzikālā teātra studijas
„Spēlīte” izrāde „Uzvāri man pasaciņu!”

16. V 18.00
„Baltajā flīģelī”

Mākslu skolas „Baltais flīģelis” kora klases
pavasara koncerts

18. V 18.00
„Baltajā flīģelī”

Siguldas novada jauktā kora „Spārni” koncerts

18. V 18.00
Mores pagasta
„Kalna Kaņēnos”

Muzeju nakts pasākumi

19. V 17.00
Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
„Siguldas devonā” Teātra studijas izrāde „Sprīdītis”
21.–22. V
„Baltajā flīģelī”

XXIV starptautiskais jauno mūziķu konkurss
„Sigulda 2019”

23. V 15.00
Turaidas
muzejrezervātā

Mākslinieka Oskara Plāciņa jubilejas
izstādes atklāšana

25. un 26. V 16.00
„Baltajā flīģelī”
31. V–2. VI

Mākslu skolas „Baltais flīģelis” Teātra nodaļas
diplomizrāde – Leldes Stumbres lugas
„Viņa ir cerībās” iestudējums.
Izrādi nav ieteicams apmeklēt skatītājiem,
kas jaunāki par 14 gadiem!
Siguldas svētki „Mīlētākās pilsētas svētki”

2. VI 20.00
bobsleja
Deju kolektīva „Vizbulīte” A grupas koncerts
un kamaniņu trasē „Nošvīkst mani goda svārki, pār pagalmu pārejot”
„Sigulda”

Izstādes
Līdz 7. V
Tekstilmākslas izstāde „Viņas. Četras”
„Siguldas devonā”
Līdz 17. V
Turaidas
muzejrezervātā
Līdz 30. V
„Baltā flīģeļa”
izstāžu telpā

Izstāde „Piemineklis lauku sētai”.
Biļetes cena tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Artūra Akopjana izstāde

Līdz 31. V
Siguldas novada
bibliotēkā

Mākslinieces Unas Leitānes ilustrāciju
Lauras Vinogradovas grāmatai
„Snīpulītis no Snīpuļciema” izstāde

1.–15. V
Siguldas novada
bibliotēkā

Cikla „Bērnu grāmatu ilustratori” izstāde
„Gaismas un ēnas Alekseja Naumova ilustrācijās”

2.–10. V
Allažu pagasta
bibliotēkā

Grāmatu izstāde „Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošana”

2.–10. V
Mores pagasta
bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Dāvana māmiņai”

2.–20. V
Siguldas novada
bibliotēkā

Mātes dienai veltīta tematiskā izstāde
„Ar mīlestību māmiņai”

2.–31. V
Jūdažu bibliotēkā

Literatūras izstāde.
Rakstniecei Mārai Cielēnai – 65

3.–16. V
Siguldas novada
bibliotēkā

Baltā galdauta svētkiem,
Mātes dienai un Ģimenes dienai veltīta
tematiskā izstāde „Būt kopā ar mīļajiem
pie balti klāta galda”

3.–30. V
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiskā izstāde
„Mana visskaistākā Latvija”

6.–25. V
Mores pagasta
bibliotēkā
6.–31. V
Siguldas novada
bibliotēkā
7.–17. V
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā
7.–31. V
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā
7.–31. V
„Baltajā flīģelī”

13.–31. V
Allažu pagasta
bibliotēkā
17. V–30. VI
Siguldas novada
bibliotēkā
27. V–30. VIII
Mores pagasta
bibliotēkā
31. V–29. VI
„Baltajā flīģelī”

Materiālu izstāde „Grāmata ģimenei”;
bērnu darbu izstāde „Pavasaris klāt”
Tematiskā izstāde
„Parku un dārzu pilsēta Sigulda”
Literatūras izstāde „Lasīsim arī vasarā”
Mākslas nodaļas audzēkņu diplomdarbu izstāde

Sports
1. V 17.00
Morē

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

4. V
Allažos,
Jūdažos, Morē

Bezmaksas vingrošana „Vesela mugura”:
• plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
• plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
• plkst. 11.30 Mores pagasta Tautas namā

5. V 12.00
bobsleja
un kamaniņu
trasē „Sigulda”

Telpu orientēšanās tūres 5. kārta

8. V 17.00
Orientēšanās sacensību seriāls
Akenstakā un Irbītēs „Siguldas kompass 2019”
8. V 17.30
Bezmaksas orientēšanās nodarbība
Akenstakā un Irbītēs
8., 13., 20.
un 29. V 19.00
Bezmaksas rollerslēpošanas nodarbība
Fischer
Slēpošanas centrā
Bezmaksas nodarbība Spēka zālē
10. un 24. V 12.00
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Siguldas
Iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruņa
Sporta centrā
numuru 26761072
11. un 18. V 9.00
Bezmaksas vispārējās fiziskās sagatavotības
Siguldas
nodarbība jauniešiem
Sporta centrā
15. V 17.00
Siguldas
Sporta centrā

Peldēšanas seriāla sacensību
bērniem un pieaugušajiem „S!-Peld” 1. posms

18. V 13.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruņa
numuru 26879835

21. V 12.00
Siguldas pilsētas
stadionā

Vieglatlētikas sacensības „Siguldas pavasaris”

21.–23. V
17.00–19.00
Siguldas
Sporta centrā

Siguldas Sporta skolas informatīvās dienas

22. V 15.00
Siguldas
Sporta centrā

Siguldas Sporta skolas
sezonas noslēguma sacensības peldēšanā

22. V 17.00
Egļupes karjerā
23. V 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”
Siguldas novada skolu 5.–6. klašu sporta spēles

23. V 17.00
Skrituļslidošanas seriāla sacensību bērniem
Fischer
un pieaugušajiem „S!-Skate” 1. posms
Slēpošanas centrā
Bezmaksas ciguna nodarbība:
• plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
• plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
• plkst. 11.30 Mores pagasta Tautas namā

Tematiskā izstāde „Pavasaris mājā un dārzā”

25. V
Allažos,
Jūdažos un Morē

Izstāde „Ciešanas nesalauž, bet pārveido”.
Rokdarbniecei Jettei Užānei – 95;
„No Sakstagala līdz Sanfrancisko”.
Rakstniekam Jānim Klīdzējam –105

25. V 10.00–13.00
Allažu
Bezmaksas ģimeņu sporta diena
Sporta centrā

Tematiskā izstāde „Ir māte mani mācījusi ik bitei
ziedos ceļu griezt, pie zemes bēdās vaigu spiest”
Tematiskā izstāde „Mans dārzs – mans prieks”
Mākslu skolas „Baltais flīģelis” Mini studijas
audzēkņu darbu izstāde „Māmiņa – feja”

9.–27. V
Jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” izstāde
„Siguldas devonā” „Manto–jums”

25.–26. V 10.00
Gaujas pludmalē

Pludmales volejbola sacensību
„Sigulda Open’19” atklāšana

„Latvijas valsts mežu” Kalnu divriteņu
26. V 10.00
maratona sacensības. Plānoti satiksmes
Siguldā un apkārtnē
ierobežojumi.
20%
27. V 19.00
Bezmaksas skriešanas nodarbība
Svētku laukumā
Pirmd., otrd.
un ceturtd. 16.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruņa
numuru 25448860

– pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem pieejama norādītā atlaide vai biļetes cena.
Pasākumos, kuros biļetes cena nav norādīta, ieeja ir bez maksas.

Nākamais izdevums otrdien, 28. maijā
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 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!

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā martā
Reģistrēti 17 jaundzimušie – 11 meitenes un 6 zēni.
Bērniem doti vārdi: Madara, Emīlija, Līva, Ance, Stefānija, Vendija, Hanna, Elizabete, Elīze,
Olīvija, Elza, Kristofs, Eduards, Martins, Henriks, Henrijs (2).
Reģistrētas divas laulības.

