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Uzsāks novada ielu un ceļu remontdarbus
Pašvaldības prioritāte tuvākajos gados ir ielu un ceļu atjaunošana un izbūve, kā
arī lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pilnveidošana un sakārtošana. Pēc
aizvadītās ziemas ar sarežģītajiem un mainīgajiem laikapstākļiem pašvaldība,
pārskatot budžeta iespējas, ir radusi papildu finansējumu ielu un ceļu izbūvei un
remontdarbiem – kopējais finansējuma apjoms šiem darbiem šogad sasniegs 7,5
miljonus eiro.

Pārbūvēs vairākas
ielas un krustojumus

Pārbūvēts tiks valsts autoceļa A2 krustojums no Saules ielas līdz Ventas ielai, kā
arī Meldru, Doņu, Mālkalnu un Atbrīvotāju iela. Savukārt ceļa posmam no valsts
reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm tiks veikta ceļa
rekonstrukcija – tā kā Lauku atbalsta
dienests nav finansiāli atbalstījis šī ceļa
pārbūves projektu, cietais segums tiks izbūvēts līdz Saltavota ielai.
Asfaltseguma atjaunošana paredzēta Institūta, Mores un Vainagu ielā, Pulkveža
Brieža ielas posmā no Aspazijas ielas līdz
Pūpolu ielai, Rūdolfa Blaumaņa, Parka,
Allažu un Stacijas ielā, Strēlnieku ielas
posmā no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz
Vainagu ielai, kā arī Oskara Kalpaka ielas
posmā no Raiņa ielas līdz Parka ielai.
Tiks uzsākti vai turpināsies vairāku ielu,
piemēram, Helmaņa, Jūdažu, Vizbuļu un
Lauku ielas, projektēšanas darbi, lai jau
tuvākajos gados uzsāktu to pārbūvi. Ielu
un ceļu projektēšana tiks veikta atbilstoši Siguldas identitāti veidojošā tematiskā
plānojuma vadlīnijām, lai infrastruktūras risinājumi būtu droši un ērti gan gājējiem, gan velobraucējiem, gan autovadītājiem. Siguldas tematiskais plānojums
paredz Siguldas ielas sadalīt trīs kategorijās, katrai no tām nosakot noteiktas
prasības brauktuvei, zaļajai zonai, gājēju, kā arī riteņbraucēju zonām.
Saskaņā ar jauno satiksmes plānojumu
pilsētā aktīvāk izmantos satiksmi mierinošus paņēmienus, piemēram, brauktuvju sašaurinājumus, paceltus krustojumus un citus risinājumus, lai mazinātu
braukšanas ātrumu.
Tā kā Siguldas novada pašvaldība noteikusi augstākas maģistrālo ielu uzturēšanas prasības, šoziem maģistrālās ielas
tika intensīvāk apstrādātas ar samitrinātās sāls tehnoloģiju, kas ziemā uzlaboja pārvietošanās kvalitāti, taču atkušņa
laikā veicināja bedrīšu veidošanos asfalta segumā un pat atsevišķu ielu seguma
straujāku sabrukšanu. Šajā un nākamajā
gadā tiks meklēts risinājums ielu asfalt-

seguma atjaunošanas darbu veikšanai
Ausekļa ielas posmā no Šveices ielas
līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, Atbrīvotāju
ielas posmā no Parka ielas līdz Dubura
ielai, Krišjāņa Barona ielas posmā no
Skolas ielas līdz Dārza ielai, Skolas ielas
posmā no Līvkalna ielas līdz bērnudārzam „Pasaciņa”, Vildogas ceļa posmā no
apļveida krustojuma pie Siguldas 1. pamatskolas līdz bijušajai CSDD apskates
stacijai, Raunas, Trimpus, Gaismas, Peldu, Vizbuļu, Ventas, Mālpils, Augļu un
Mazajā Gāles ielā, Ata Kronvalda ielas
posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Dubura ielai, Šveices ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Kalna ielai.
Iestājoties siltākam laikam, tiks veikta
atkārtota pilsētas ielu apsekošana, un
ielu saraksts, kurās veicama asfaltseguma atjaunošana, var tikt precizēts. Līdz
vienlaidu asfaltseguma atjaunošanai šajās ielās un citās pilsētās tiks veikts asfaltseguma bedrīšu remonts.
Lai iedzīvotāji varētu vienkopus gūt informāciju par plānotajiem ielu pārbūves,
izbūves, infrastruktūras projektēšanas un
remontdarbiem, ir izveidota un pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv pieejama karte par Siguldas infrastruktūras attīstību 2019. gadā. Karte tiks papildināta
arī ar informāciju par plānotajiem asfaltēto
ielu virskārtas atjaunošanas, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras
izbūves darbiem.
Kamēr laikapstākļi nav piemēroti ielu un
ceļu remontdarbiem pēc pilnas tehnoloģijas, tiek veikti ielu asfaltseguma bedrīšu
pagaidu remonti pēc nepilnas tehnoloģijas – kopš gada sākuma pašvaldība veikusi avārijas bedrīšu remontu jau 557 m2
platībā.

Ielu, ceļu un ietvju būvniekiem
būs jānovērš pieļautie defekti

Gadījumos, kad konstatēti defekti vai
neatbilstība specifikāciju prasībām gājēju ietvju, ielu un ceļu remontdarbos, kas
veikti pēdējo gadu laikā, būvniekiem garantijas ietvaros par saviem līdzekļiem tie
būs jānovērš vai objekts jāpārbūvē. Mi-

nēto ielu būvnieki remontdarbus uzsāks,
iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem un
vidējai diennakts gaisa temperatūrai pakāpjoties virs +5 grādiem.
Remontdarbi tiks veikti vairākās ielās, tostarp SIA „Leminkainen Latvija” izbūvētajā
Televīzijas ielā, kur konstatētas garenplaisas un ir atvērusies garenšuve, SIA „8 CBR”
izbūvētajā Pulkveža Brieža ielas un Vildogas ielas apļveida krustojumā, kur konstatēta bojāta garenšuve, kā arī SIA „Imberteh”
izbūvētajā Laurenču ielā, kur konstatēti
iesēdumi, garenplaisas un šķērsplaisas. Tāpat defekti būs jānovērš SIA „Ceļinieks 01”
izbūvētajā Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa
Barona ielas apļveida krustojumā, kur atvērušās garenšuves un vietām salūzis asfalt-

segums, kā arī Zinātnes ielā, kur defektus
novērsīs SIA „8 CBR”.
Dārza ielā, virzienā no Televīzijas ielas
līdz Nītaures ielai, konstatētas vairākas
šķērsplaisas un garenplaisas, kas pavasarī
būs jānovērš SIA „Limbažu ceļi”, savukārt
remontdarbus Nākotnes ielā, novēršot asfaltseguma plaisas un sadures šuves defektu pie
krustojuma, veiks SIA „Imberteh”. Bojājumi
konstatēti arī Kaijas ielā, kur dažās vietās izcilāts bruģa segums, bet Līvkalna ielā, kuras
būvnieks ir SIA „Būvenergo A”, konstatēti
sadures un garenšuves defekti.
Remontdarbi tiks veikti arī Kalna, Lāčplēša, Čakstes, Lakstīgalas, Ziedu, Leona Paegles un Krišjāņa Barona ielā – tos veiks
būvnieks SIA „GP Holdings”.
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„Siguldas devona” rekonstrukcijai
Aicina apspriest Siguldas
vizuālās identitātes tematisko plānojumu godalga konkursā
Līdz 12. aprīlim ikvienam interesentam
ir iespēja iepazīties ar Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma
gala redakciju un izteikt ierosinājumus
tā papildināšanai.
Tematiskais plānojums, sniedz vadlīnijas
turpmākai pilsētas infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju plānošanai,
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, nosaka ēku, būvju, to elementu un arhitektūras mazo formu risinājumus, kā arī rekreācijas teritoriju un zaļumvietu attīstību
un pārvaldību, saglabājot Siguldas identitātei raksturīgās iezīmes un unikalitāti visos plānošanas, projektēšanas un izveides
posmos. Siguldas vizuālās identitātes tematiskais plānojums pieejams pašvaldības
tīmekļa vietnē, kā arī Siguldas Attīstības
aģentūrā Pils ielā 16 un pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3.
Aprīlī kultūras centrā „Siguldas devons”
iedzīvotāji varēs klātienē tikties ar pilsētplānošanas ekspertiem un diskutēt par
Siguldas vizuālās identitātes tematiskā
plānojuma vadlīnijām:
• 2. aprīlī plkst. 18.00 – diskusija par
satiksmes infrastruktūras attīstības,
rekreācijas attīstības un zaļumvietu uzturēšanas un attīstības sadaļām;
• 9. aprīlī plkst. 18.00 – diskusija par
ēku, būvju un arhitektūras mazo formu
sadaļu, kultūrvēsturisko vērtību auditu
un to saglabāšanas metodiku, inženiertehnisko komunikāciju plānošanu;
• 11. aprīlī plkst. 18.00 – noslēdzošā diskusija par konsolidētā tematiskā plānojuma visām sadaļām.

Priekšlikumus un ierosinājumus Siguldas
vizuālās identitātes tematiskā plānojuma
papildināšanai iedzīvotāji var iesniegt līdz
12. aprīlim, nosūtot tos pa pastu Siguldas
novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 16,
Sigulda, LV-2150), nosūtot elektroniski
parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi
pasts@sigulda.lv vai iesniedzot personīgi
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3, Siguldā.
Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrāde norisinās kopš
2018. gada, un tā mērķis ir veidot kvalitatīvu un ilgtspējīgu novada infrastruktūru
un publisko telpu. Tematisko plānojumu
veido sešas daļas: satiksmes infrastruktūra, inženiertehniskās komunikācijas, kultūrvēsturiskais mantojums, arhitektūras
vizuālo izteiksmes līdzekļu lietojums, rekreācijas teritorijas, zaļumvietu attīstība un
pārvaldība. Katra no tām satur grafiskos
un vizuālos materiālus, kā arī skaidrojumus, kuri tiks apkopoti vienotā publiski
pieejamā vadlīniju datubāzē un integrēti telpiskā pilsētas trīsdimensiju modelī,
kuru nākotnē būs iespējams izmantot pilsētas plānošanas procesā.
Tematiskā plānojuma izstrādi veic SIA
„MARK arhitekti”, piesaistot plašu ekspertu komandu. Līdz šim jau norisinājušās
vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem, diskutējot par ekspertu piedāvātajām vadlīnijām un vienojoties par labākajiem risinājumiem pilsētplānošanā, kas nākotnē gan
pašvaldībai, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem būs saistoši infrastruktūras attīstības plānošanas, projektēšanas un izveides
posmos.

Turpinās Siguldas Jaunās pils
pārbūve un restaurācija
Siguldas pils kompleksā turpinās Siguldas
Jaunās pils pārbūves un iekštelpu restaurācijas darbi, kas tika uzsākti 2018. gada
pavasarī, lai atjaunotu unikālo nacionālā
romantisma pērli, kas pirmās Latvijas Republikas neatkarības laikā tika atzīta par
krāšņāko Rakstnieku pili Eiropā.
Siguldas Jaunajā pilī tiek veikta pils torņa skatu laukuma bojāto elementu demontāža un ierīkota hidroizolācija, atsegti stāvu pārsegumi,
pirmā stāva pārseguma bojāto siju posmu nomaiņa, atsegtas komunikāciju šahtas. Tāpat ir
uzsākta elektrības un vājstrāvas sistēmu izbūve; ir izbūvētas ārējās inženierkomunikācijas
un veikti pieslēgumi ārējiem inženierkomunikāciju tīkliem, veikta pagraba grīdas seguma
demontāža un grīdas līmeņa padziļināšana,
tās siltumizolācijas izbūve un grīdas plātnes
betonēšana. Paralēli Siguldas Jaunajā pilī ir
noslēgusies interjera pirmsrestaurācijas izpēte
un noris restaurācijas darbi – ir veikta fasāžu
akmens mūra nostiprināšana un šuvju atjaunošana, logu restaurācija, kā arī skursteņu
atjaunošana atbilstoši 1937. gada oriģinālam.
Turpinās iekšējo logu, durvju interjera koka
paneļu, kāpņu margu un parketa fragmentu,
kā arī sienu, sienu apdares un griestu plastisko
dekoru restaurācija. Tiek restaurēti oriģinālie

1937. gada būvperioda apkures radiatori, kā arī
atsevišķi mākslas priekšmeti – gleznas, lustras
un mēbeles. Restaurācijai pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē apstiprinātas metodikas ir nodotas divas Kārļa Sūniņa gleznotā
panno „Ainava” daļas – „Meitenes pie Gaujas”
un „Siena grābēju sagaidīšana”. Atgādinām,
ka saskaņā ar Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju vēsturisko ēku rekonstrukcija
tika uzsākta 2015. gadā. Pirmā tika atjaunota
staļļa ēka, tai sekoja muižas koka mājas, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jeb klēts
pārbūves darbi, kas noslēdzās 2018. gadā.
Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas
darbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
atbalstu. Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas izmaksas ir 4 794 360,66 eiro. Daļu
no izmaksām – 499 999,50 eiro – sedz Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums
ir 1 408 500 eiro, savukārt valsts budžeta finansējums ir 154 349,25 eiro. Projekta ietvaros plānotais enerģijas ietaupījums ir 173 840 kWh gadā.
Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums –
32 470,86 kg CO2/gadā.

Marta sākumā konkursā „Latvijas Būvniecības gada balva 2018” kultūras centra „Siguldas devons” rekonstrukcija sīvā
konkurencē ieguva godalgoto otro vietu
nominācijā „Rekonstrukcija”.
Kopumā konkursam bija iesniegti 143 pieteikumi desmit nominācijās.
Kultūras centra ēka būvēta 1962. gadā un
pēc vērienīgas pārbūves no jauna atklāta
pērn 14. septembrī. Jau ziņots, ka pēc rekonstrukcijas telpas kļuvušas plašākas,
mūsdienīgākas, daudzfunkcionālas, tās aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām. Pārbūvētajā ēkā ir izcila akustika, tāpēc zāles ir lieliski piemērotas koncertiem ar apskaņošanu.
Visās zālēs ir uzstādīti augstas izšķirtspējas
videoprojektori, bet „Radix” zāle ir īpaši pie-

lāgota pasākumiem, kuriem nepieciešamas
sarežģītas dekorācijas, – skatuve ir padziļināta, aprīkota ar paceļamām konstrukcijām un profesionālām skatuves gaismām.
Būve aprīkota ar ēkas vadības sistēmu, kas
automātiski regulē un vada ventilācijas, apkures, apgaismojuma un kondicionēšanas
iekārtas. Izmantojot šo sistēmu, nozīmīgākos enerģijas patērētājus var regulēt atbilstoši nepieciešamībai, būtiski palielinot ēkas
energoefektivitātes līmeni. Siguldas novada
Kultūras centra pārbūvē pašvaldība investējusi 8 273 886 eiro. Daļa no rekonstrukcijas
izmaksām 1 921 171,03 eiro apmērā segta,
īstenojot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada
Kultūras centra ēkā”.

Noslēgusies Mores Amatu mājas pārbūves projekta pirmā kārta
Turpmāk Sociālo pakalpojumu centrā,
kas izveidots kādreizējās Mores pagasta katlumājas telpās, ģimenes vai personas ar trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusu, personas pensijas
vecumā, ģimenes, kurās ir personas
ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī
ģimenes un personas krīzes situācijā
varēs izmantot dušu, veļasmašīnu un
veļas žāvētāju.
Jaunajās telpās ar laiku paredzētas arī dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas; tā
kalpos arī kā tikšanās vieta Mores pagasta
senioriem. Sociālo pakalpojumu centru varēs izmantot arī audzēkņi no blakus esošās
Mores pamatskolas, kuru apmeklē bērni ar

intelektuālās attīstības traucējumiem ne tikai no Mores, bet arī no Siguldas un citām
novada vietām.
Pakalpojumus Mores pagasta iedzīvotāji varēs saņemt darbdienās, iepriekš piesakoties
Mores Sociālo pakalpojumu centrā pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Trūcīgajiem
un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem pakalpojumi būs bez maksas, un tos varēs saņemt, uzrādot pašvaldības Sociālā dienesta
izsniegtu lēmumu.
Mores Amatu mājas pārbūves projekta pirmā
kārta īstenota ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu.

Par soli tuvāk ziemas olimpisko spēļu rīkošanai 2026. gadā
No 12. līdz 16. martam Stokholmā norisinājās Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Vērtēšanas komisijas vizīte, lai
iepazītos ar 2026. gada ziemas olimpisko
spēļu kandidēšanas pieteikumā iekļautajām sacensību norises vietām, starp
kurām kā renes sporta veidu sacensību
norises vieta iekļauta arī Sigulda.
Latvijas pārstāvji iepazīstināja SOK pārstāvjus ar bobsleja un kamaniņu trases
pārbūves plāniem un laika grafiku, savukārt Siguldas novada pašvaldība sniedza

plašāku informāciju par olimpiskā ciemata
būvniecības plāniem. SOK pārstāvji apliecināja, ka Zviedrijas un Latvijas piedāvātais
sacensību norises vietu tīkls pilnībā atbilst
komitejas stratēģijai. Zviedrijas un Latvijas
sagatavoto kandidēšanas pieteikumu SOK
prezidents Tomass Bahs vērtēja kā izcilu.
Turpinot kopā ar Stokholmu kandidēt uz
2026. gada ziemas olimpisko spēļu rīkotāju
statusu, Latvijas pārstāvjiem līdz 12. aprīlim ir jāiesniedz nākamā posma garantijas.
Lēmumu par olimpisko spēļu rīkošanu SOK
pieņems šā gada jūnijā.

IZZIŅOTS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS
„MĀMIŅA. SIGULDIETE. UZŅĒMĒJA”
Līdz 15. aprīlim norisinās pieteikumu
pieņemšana līdzfinansējumu konkursam „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”,
kurā jaunās un topošās uzņēmējas var
pretendēt uz finansējumu līdz 2000 eiro
apmērā sava biznesa projekta īstenošanai. Kopējā konkursā pieejamā finansiālā atbalsta summa ir 8000 eiro.
Konkursā var piedalīties sievietes, kuras
audzina bērnus vecumā līdz astoņiem
gadiem un ir deklarējušas savu dzīvesvietu Siguldas novadā ne vēlāk kā līdz

2018. gada 31. decembrim. Konkurss Siguldas novadā norisinās ceturto gadu, un
tā mērķis ir iedrošināt māmiņas uzsākt
komercdarbību, kā arī sekmēt jaunu darbavietu, produktu un pakalpojumu izveidi
novadā. Konkursa nolikums un pieteikuma dokumenti ir publicēti Siguldas novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Plašāka informācija, kā arī pieteikšanās
individuālām konsultācijām – rakstot uz
e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv vai
zvanot uz tālruņa numuru 29414798.
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Aicina pieteikties medību
tiesību nomai pašvaldības zemēs
Līdz 14. aprīlim iespējams pieteikties
medību tiesību nomai pašvaldības zemes
platībās.
Pretendentiem, kuri vēlas slēgt līgumu par medību tiesību nomu, jāiesniedz nepieciešamie dokumenti kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem. Juridiskai personai jāiesniedz
iesniegums, pārstāvja pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta kopija, Valsts meža dienesta
izziņa, bet fiziskai personai – iesniegums, mednieka apliecības kopija un Valsts meža dienesta

izziņa. Medību tiesību nomas maksa ir 0,50 eiro
un PVN par vienu hektāru gadā. Iesnieguma
veidlapa, saraksts ar medībām piedāvātajām zemes platībām, kā arī Siguldas novada
pašvaldības domes iekšējie noteikumi „Par
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”
pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē. Papildu
informācija pieejama pie nekustamā īpašuma
speciālistes vides un energopārvaldības jautājumos Maijas Kovāčas, rakstot uz e-pasta
adresi maija.kovaca@sigulda.lv vai zvanot uz
tālruņa numuru 25755179.

Atgādinājums suņu īpašniekiem
Siguldas novada Pašvaldības policija,
turpinot reaģēt uz izsaukumiem par
klaiņojošiem suņiem, konstatējusi, ka
notvertie dzīvnieki nereti nav čipēti un
nav reģistrēti Lauksaimniecības datu
centra datubāzē, tādējādi nav iespējams
noskaidrot to saimnieku un policisti ir
spiesti tos nogādāt dzīvnieku patversmē.
Suņiem, kuri vecāki par sešiem mēnešiem,
jābūt obligāti implantētai mikroshēmai jeb
mikročipam un tie jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra datubāzē. Mikročipēšanu veic veterinārārsts, savukārt reģistrēt
dzīvnieku Lauksaimniecības datu centra
datubāzē iespējams Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, samaksājot
valsts nodevu 3,50 eiro apmērā. Papildu
drošībai Pakalpojumu centrā iespējams

suni bez maksas reģistrēt arī Siguldas
novada Dzīvnieku reģistrā un saņemt pie
kakla siksnas piestiprināmu žetonu. Žetona numurs dzīvnieka noklīšanas gadījumā
ļaus atradējiem operatīvi sazināties ar
dzīvnieka īpašnieku.
Klaiņojošo un nereģistrēto mājdzīvnieku
problēmas risināšanai aprīlī tiks rīkoti
Pašvaldības policijas reidi, pievēršot uzmanību arī tam, vai suņu saimnieki, vedot dzīvnieku pastaigā, savāc savu mīluļu
atstātos ekskrementus, kurus var utilizēt
jebkurā atkritumu urnā.
Atgādinām, ka par noklīdušiem dzīvniekiem vai konstatētiem dzīvnieku turēšanas pārkāpumiem novadnieki var informēt
Siguldas novada Pašvaldības policiju, zvanot uz diennakts mobilā tālruņa numuru
26160288.

Siguldas vecākā iedzīvotāja
nosvinējusi 103. dzimšanas dienu
12. martā Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica siguldieti Antoņinu Ļevinu
103. dzimšanas dienā.

Ļevinas kundze Siguldā dzīvo jau vairāk nekā
70 gadu – kopš 1946. gada. Abi ar vīru bijuši

sākumskolas skolotāji un no skolas un lauku
saimniecības darbiem brīvajā laikā aktīvi apmeklējuši teātra izrādes, lasījuši grāmatas.
Siguldas novada pašvaldība vēl gaviļniecei
neizsīkstošu enerģiju un veselību!
Siguldas novadā šogad 100 un vairāk gadu
jubileju atzīmēs vēl divi novadnieki.

Godina 2018. gada otrajā pusgadā dzimušo mazuļu ģimenes
2. martā kultūras centrā „Siguldas devons” Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā”
sveica 2018. gada otrajā pusgadā dzimušos
novadniekus.
Siguldas novadā otrajā pusgadā deklarēti
116 jaundzimušie – 56 meitenes un 60 zēni.
54 ģimenēs piedzimis pirmais bērniņš, 36 ģimenēs otrais, 13 ģimenēs trešais, sešās ģimenēs ceturtais, trijās ģimenēs piektais, bet divās
ģimenēs sestais bērniņš; divās ģimenēs piedzi-

muši dvīņi. Nākamais jaundzimušo godināšanas pasākums notiks augustā, kad tiks sveikti
šā gada pirmajā pusgadā dzimušie novadnieki.
Tām ģimenēm, kuras nevarēja apmeklēt svinīgo godināšanas pasākumu, ir iespēja saņemt
īpašo piemiņas monētu pašvaldības Pakalpojumu centrā līdz 30. jūnijam, iepriekš aizpildot
pieteikumu pašvaldības pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv. Jāatzīmē, ka monētu var saņemt
tās ģimenes, kurās jaundzimušajam pirmā un
vienīgā deklarētā dzīvesvieta līdz pasākumam,
kā arī vismaz viena vecāka deklarētā adrese
gadu pirms pasākuma ir Siguldas novadā.

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Siguldas novada nodokļu administratori šā
gada februārī ir izsūtījuši nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus par
2019. gadu iedzīvotājiem, kuru īpašumā, tiesiskā valdījumā, lietojumā vai nomā ir nekustamais īpašums Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuri nav saņēmuši
maksāšanas paziņojumu, tiek aicināti par to

informēt pašvaldību, vēršoties Siguldas novada Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai zvanot uz tālruņa numuru 67385830. Nekustamā
īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim, 15. maijam,
15. augustam un 15. novembrim – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas
vai arī reizi gadā avansa veidā līdz 1. aprīlim.

Spodrības mēneša aktivitātes
Siguldas novadā

No 15. aprīļa līdz 15. maijam Siguldas novadā norisināsies Spodrības mēnesis,
kura laikā iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti sakopt savus īpašumus un piedalīties Lielajā talkā, kas šogad notiks 27. aprīlī.
Atgādinām, ka pašvaldības saistošie noteikumi
„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku,
būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” nosaka, ka privātīpašnieku pienākums ir apsaimniekot sava privātīpašuma teritoriju, kā arī tai piegulošo teritoriju
piecu metru platumā, savukārt daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku iedzīvotāju pienākums ir, sadarbojoties ar apsaimniekotāju, uzturēt kārtībā
ēkai piegulošo teritoriju un infrastruktūru.

Būs iespēja izvest zaļos atkritumus

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu teritorijas sakopšanas laikā savāktos zaļos
atkritumus – pērnās lapas un zarus – ir aizliegts dedzināt. Lai dotu iespēju no šādiem atkritumiem atbrīvoties, iedzīvotāji bez maksas
varēs saņemt īpašus maisus, kurus pēc noteikta grafika no privātīpašumiem izvedīs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas
pilsētas SIA „Jumis”. 120 litru tilpuma maisus
bez maksas varēs saņemt Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3,
pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē Zinātnes ielā 7, kā arī Allažu un Mores pagasta
klientu apkalpošanas pārvaldēs. Maisi būs numurēti, un izsniegšanas brīdī tos reģistrēs, tādējādi nodrošinot iespēju uzņēmumam plānot
maisu izvešanas maršrutus. Atkritumu maisi,
kas iedzīvotājiem būs izsniegti līdz 15. aprīlim,
tiks izvesti no reģistrētā īpašuma 23. aprīlī,
savukārt laikā no 15. līdz 20. aprīlim izsniegtie maisi tiks izvesti 30. aprīlī. Lielāka izmēra
atkritumu maisus varēs iegādāties SIA „Jumis” birojā Rūdolfa Blaumaņa ielā 10, Siguldā;
1 m3 tilpuma polipropilēna maisa maksa būs
7 eiro, un arī šie maisi no privātīpašumiem bez
maksas tiks izvesti 23. un 30. aprīlī.
SIA „Jumis” atgādina, ka gadījumā, ja maisos tiks konstatēti sadzīves atkritumi, personai, kas maisu saņēmusi, par to būs jānorēķinās kā par nešķirotu atkritumu izvešanas
pakalpojumu.
20. un 27. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00
zarus bez maksas varēs nodot arī Šķūņu ielā 4,
bet lapas – Siguldas pagasta „Zemdegās”. Iedzīvotāji, kuriem nav iespēju zarus nogādāt pieņemšanas vietā šajos datumos, var vienoties par citu
pieņemšanas vai savākšanas un izvešanas laiku,
zvanot SIA „DGR serviss” pārstāvim Kasparam
Liepiņam uz tālruņa numuru 29244301.
Iedzīvotāji, kuri nepaspēs zaļos atkritumus
nodot Spodrības mēneša laikā, to varēs izdarīt lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju
laikā, kas tiks organizētas šā gada 22. maijā,
kā arī jūlijā un septembrī. Turklāt jau šoruden
plānots pabeigt darbu pie Siguldas novada pašvaldības zaļo atkritumu laukuma izveides Siguldas pagasta „Kreiļos”, kur iedzīvotājiem būs
iespēja zaļos un dārza atkritumus kompostēšanas laukumā nodot bez maksas.

Notiks nolietotās sadzīves tehnikas
savākšanas akcija

Sestdien, 6. aprīlī, specializētajā Siguldas pilsētas SIA „Jumis” busiņā Siguldas novada iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot no-

lietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kurām jābūt neizjauktām.
Akcijas norises vieta un laiks:
l no plkst. 10.00 līdz 10.30 stāvlaukumā pie
šķirošanas konteineriem Kalna ielā 4;
l no plkst. 10.40 līdz 11.10 konteineru laukumā Pulkveža Brieža ielā 12;
l no plkst. 11.20 līdz 11.50 stāvlaukumā pie
Raiņa ielas 3B;
l no plkst. 12.00 līdz 12.30 stāvlaukumā pie
Krišjāņa Barona pieminekļa;
l no plkst. 12.40 līdz 13.10 pie šķirošanas konteineriem Tilta ielā 10, Ķiparos;
l no plkst. 13.20 līdz 13.50 stāvlaukumā pie
Siguldas 1. pamatskolas.
6. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 bez maksas nodot nolietotās elektropreces varēs arī
SIA „Jumis” atkritumu šķirošanas laukumā
„Zemdegas”.

Privātpersonām iespēja
bez maksas nodot riepas

Pašvaldības atkritumu apsaimniekotājs SIA
„Jumis” informē, ka šķirošanas laukumā Siguldas pagasta „Zemdegās” iespējams nodot
auto riepas. Privātpersonas ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai izziņu par deklarēto
dzīvesvietu bez maksas var nodot četras vieglās
automašīnas riepas gada laikā. 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 laiki:
l otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00;
l trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
l ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00;
l sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē
www.jumis.lv, rakstot uz e-pasta adresi
info@jumis.lv vai zvanot uz tālruņa numuru
26112288.

Lielā talka 27. aprīlī

27. aprīlī no plkst. 9.00 līdz
plkst. 15.00 visā Latvijā norisināsies Lielās talkas aktivitātes.
Siguldas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un uzņēmumus pievienoties
jau reģistrētajām talkošanas vietām vai pieteikt savas talkošanas vietas tīmekļa vietnē
www.talkas.lv, kā arī līdz 25. aprīlim saskaņot
talkošanas vietu ar Siguldas novada Lielās talkas koordinatori Ditu Lauri, zvanot uz tālruņa
numuru 67800952. Piesakot sabiedriskas teritorijas sakopšanas vietu, aicinām norādīt atbildīgo personu, kura koordinēs talkošanas aktivitātes. Ja talkošanas laikā plānota atkritumu
savākšana no publiski pieejamām teritorijām,
šogad talkotāji būs aicināti atkritumus šķirot,
plastmasas izstrādājumus ievietojot zilajos
maisos, bet pārējos atkritumus – baltajos maisos. Par talku atbildīgā persona varēs saņemt
maisus pie novada Lielās talkas koordinatores
Ditas Laures, kā arī organizēs pilno maisu nogādāšanu norādītajā savākšanas vietā.
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Sāksies skolēnu
Mores pamatskola
pieteikšanās darbam vasarā uzņem jaunus audzēkņus
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad īstenos
skolēnu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba
prasmes būs 13–19 gadus veciem skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Skolēnu pieteikumi tiks pieņemti no 10. līdz 30. aprīlim. Siguldas novada pašvaldība projekta īstenošanai paredzējusi 67 tūkstošus eiro.

Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta
ietvaros skolēniem, kuri plānotajā nodarbinātības laikā būs 13–14 gadus veci, divas
nedēļas būs iespēja strādāt pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību nodrošinātajās
darbavietās. Savukārt 15–19 gadus veciem
skolēniem darbavietas mēneša garumā nodrošinās novada uzņēmēji.
Šogad nodarbinātības projektam būs iespēja pieteikties arī elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.
Pieteikumā skolēniem prioritārā kārtībā
būs jāatzīmē trīs vēlamās darbavietas, izvēloties no pašvaldības apkopotā vakanču
saraksta, kas no 25. marta pieejams tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Atlasi konkrētām darbavietām, pamatojoties uz pieteikuma anketās norādītajām
prioritārajām darbavietām un motivāciju
strādāt uzņēmumā, veiks pašvaldības izveidota darba grupa un potenciālie darba devēji. Skolēniem, kuriem prioritārajā secībā norādītajos uzņēmumos darbavietu uzņēmēji
nevarēs nodrošināt, tiks piedāvātas vakances citos uzņēmumos. Skolēniem, kuri vēlas

iesaistīties nodarbinātības projektā vasaras
brīvlaikā, no 10. līdz 30. aprīlim Siguldas
novada pašvaldībai būs jāiesniedz:
• aizpildīta pieteikuma anketa, kas būs
pieejama pašvaldības Pakalpojumu centrā, klientu apkalpošanas centros Allažos un Morē, kā arī elektroniski pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv;
• ārsta izziņa par veselības stāvokli.
To skolēnu saraksts, kuriem tiks nodrošināta darbavieta, tiks publicēts 15. maijā
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansēs, koordinēs un kontrolēs
Siguldas novada pašvaldība. Papildu informācija pieejama, rakstot uz e-pasta adresi
sandra.kirule@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67970932.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projekts
Siguldas novadā tiek īstenots kopš
2010. gada. Pērn darbavieta tika nodrošināta 350 skolēniem – visiem, kuri atbilda
noteiktajiem kritērijiem. Darbavietas piedāvāja 61 uzņēmējs un pašvaldības struktūrvienības.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājs
saņem „Ekselences balvu”
Ik gadu Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru
piešķir „Ekselences balvu”, lai izceltu
un novērtētu izcilus bioloģijas, fizikas,
ķīmijas, matemātikas un ekonomikas
skolotājus.
Šogad „Ekselences balvu” fizikā saņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājs
Jānis Bukins. Konkursa finālā skolotāji
vadīja 20 minūšu garu mācību nodarbību,

analizēja mācību situācijas, demonstrēja savu izpratni par mācību priekšmeta
pasniegšanu un vēroja citu dalībnieku
sniegumu.
Skolotāji finālisti ikdienā vada mūsdienīgas un aizraujošas mācību stundas, ieinteresē skolēnus mācīties, palīdz sasniegt
labākos rezultātus ikvienam skolēnam, izmantojot inovatīvas un efektīvas metodes.
Šie pedagogi ir lielisks skolotāja profesijas
paraugs, kā arī iedvesma jauniešiem, izvēloties nākotnes nodarbošanos.

Ar rekordlielu dalībnieku skaitu
aizvadīts „Siguldas Robotu kauss”
23. februārī norisinājās „Siguldas Robotu kauss 2019”, kas, vērtējot pēc
robotu un dalībnieku skaita, ir līdz šim
lielākās Latvijā notikušās robotikas sacensības. Sacensībās piedalījās 402 roboti, robotus vadīja 373 dalībnieki no
63 komandām.
Sacensību mērķis ir veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm un robotiku,
pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un
speciālās tehniskās zināšanas un prasmes,
kā arī veicināt Latvijas robotikas izglītības
attīstību Latvijā.
Sacensības norisinājās 14 disciplīnās: četrās – „Lego” robotiem, septiņās – brīvās
konstrukcijas robotiem, kurus dalībnieki

konstruējuši patstāvīgi, divās pilotējamu
dronu (bezpilota tālvadības lidaparātu)
disciplīnās un VEX konstruktora robota
veiklības sacensībās.
Siguldas novada Jaunrades centra komanda sacensībās startēja ar 34 robotiem, izcīnot 2. un 3. vietu lielo dronu sacensībās,
3. vietu folkrace sacensībās, kā arī 1. un
2. vietu Makeblock challange sacensībās.
Šā gada sacensības Siguldā bija trešais no
pieciem 12. Latvijas Robotikas čempionāta
posmiem, un sezonas uzvarētājs tiks noteikts kopvērtējumā.
Čempionāts aprīļa beigās turpināsies ar
ceturto posmu Rēzeknē, bet noslēgsies
maijā ar piekto posmu Rīgas Tehniskajā
universitātē.

Mores pamatskola, kurā tiek īstenotas
vispārējās un speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar viegliem
un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, uzņem skolēnus mācībām
2019./2020. mācību gadā. Mācību process speciālajā izglītībā tiek organizēts
atsevišķās klasēs. Skolēnu iekļaušana
notiek skolas ārpusstundu pasākumos,
starpbrīžos, mācību vizītēs un projektos.

Mores pamatskola ir neliela izglītības iestāde, kas nodrošina individuālu pieeju katram
skolēnam. Mācību process skolā tiek organizēts klasēs ar nelielu skolēnu skaitu, kur
pedagogs pievēršas katram skolēnam individuāli, pielāgojot mācību satura apguvi skolēna spējām, pietuvinot mācību saturu reālai
ikdienas dzīvei un praktiskām nodarbēm
mācību procesā.
Skola piedalās dažādos Eiropas Sociālā fonda un „Erasmus+” projektos, kuros skolēni
dodas mācību vizītēs uz Baltijas valstīm, pieredzes apmaiņas braucienos Eiropā, apmeklē
muzejus, izstādes un radošās darbnīcas.

Skolai ir labiekārtots rotaļlaukums, un tās
plašā, iekoptā āra teritorija tiek izmantota
gan mācību stundām (piemēram, skolas siltumnīcā skolēniem tiek vadītas praktiskas
nodarbības), gan interešu izglītībai un brīvā
laika pavadīšanai. Skolēnu ģimenes tiek aktīvi iesaistītas skolas dzīvē. Īpaši skaisti ir kopīgie Ziemassvētki, Mātes diena, kā arī Sporta diena, kurā piedalās visu skolēnu ģimenes.
Skolā tiek nodrošināts atbalsts bērnu fiziskai, emocionālai un psiholoģiskai labklājībai.
Tāpat skolēniem pieejamas 11 interešu izglītības programmas. Ikdienas mācību procesā
un interešu pulciņu norisē tiek izmantoti
datori, „Lego” roboti, planšetes, interaktīvi
mācību materiāli, plašs sporta inventārs. Nākamajā mācību gadā tiks uzsākta interešu
izglītība robotikā un programmēšanā.
Nokļūšanai uz skolu Siguldas novada pašvaldība nodrošina autobusu maršrutos More–
Sigulda–Līgatne–More un More–Nītaure–
More, kur skolēnus pavada pavadonis.
Plašāka informācija par mācībām Mores pamatskolā pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē vai zvanot uz tālruņa numuru 64147217.

Noslēgumam tuvojas
bērnu reģistrēšana mācībām 1. klasē
1. martā uzsāktā reģistrēšanās mācībām Siguldas novada vispārizglītojošo skolu 1. klasēs 2019./2020. mācību
gadā noslēgsies 29. martā. Papildus
jau ierastajai kārtībai reģistrāciju veikt
izvēlētajā skolā klātienē vecāki aktīvi
izmantojuši iespēju bērnus reģistrēt
elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.
Pirmklasnieku uzņemšanas rinda tiek
kārtota atbilstoši pašvaldības saistošajos
noteikumos „Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs” noteiktajām
prioritātēm. Gan elektroniski, gan klātienē
saņemtie iesniegumi tiks apvienoti vienā
reģistrā pēc rāvējslēdzēja principa, kā arī
izvērtējot noteiktās prioritātes, saskaņā ar
kurām primāri pilsētas skolās tiek uzņemti novadā deklarēto attiecīgās skolas skolēnu brāļi vai māsas, kā arī novadā deklarēto
ģimeņu bērni.
Rakstisku apstiprinājumu par bērna uzņemšanu attiecīgajā izglītības iestādē vecāki saņems līdz 10. aprīlim.

Plānots, ka skolas gaitas novada izglītības
iestāžu 1. klasēs sāks aptuveni 216 novadā
deklarētie bērni, savukārt skolu kapacitāte ļauj uzņemt līdz 270 bērniem, tādēļ paredzams, ka ar vietu 1. klasē tiks nodrošināti visi novada topošie pirmklasnieki.

Projektu konkurss bērnu un jauniešu
vasaras nometņu līdzfinansējumam
Lai veicinātu novadā deklarēto bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu,
jau astoto gadu Siguldas novada pašvaldība līdz 1. aprīlim aicina piedalīties atklātā konkursā par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu.
Nometņu līdzfinansēšanai šogad pašvaldības budžetā plānoti 7000 eiro, un katrs
projekts var pretendēt uz atbalstu līdz
1000 eiro apmērā, paredzot pašu līdzfinansējumu vismaz 25% apmērā.

Konkursa pieteikuma veidlapas un skaidrojumu par to aizpildīšanu var saņemt, rakstot
galvenajai speciālistei izglītības jautājumos
uz e-pasta adresi sandra.kirule@sigulda.lv
vai zvanot uz tālruņa numuru 67970932.
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Pasniegtas „Siguldas novada Gada balvas kultūrā”
1. martā kultūras centrā „Siguldas devons” ceremonijā „(Ne)Iespējamā misija:
kultūra” pasniegtas „Siguldas novada
Gada balvas kultūrā 2018”, par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada kultūras dzīvē cildinot kultūras darbiniekus,
māksliniekus, radošos kolektīvus un pasākumu organizatorus.

Balvu „Par mūža ieguldījumu kultūrā” saņēma tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda” vadītāja Astrīda Freimane par ilggadēju
ieguldījumu tautas lietišķās mākslas tradīciju iedzīvināšanā un nodošanā nākamajām
paaudzēm.

„Gada balvu tautas mākslā” saņēma Siguldas koru apriņķa virsdiriģents, jauktā kora
„Atvars” diriģents Jānis Baltiņš par ieguldījumu Latvijas simtgades XXVI Vispārējo
latviešu dziesmu un XVI Deju svētku procesu nodrošināšanā Siguldas novadā, Siguldas
koru apriņķī un Latvijā.
Par muzikāli augstvērtīgu un scenogrāfiski izcilu sniegumu albuma „Atkala” koncertos Siguldas pilsdrupu estrādē „Gada
balvu skatuves mākslās” saņēma grupa
„Instrumenti”.
Māksliniecei Dinai Dubiņai tika pasniegta
„Gada balva mākslā” par unikālu, mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu emaljas

Siguldas Mākslu skola gatavojas jubilejas svinībām
Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” kolektīvs šogad atskatīsies uz aizvadītajiem 60 gadiem, reizē sakopojot spēkus radošām iecerēm nākotnē.
Vēstures materiāli liecina, ka skolas pirmsākumi meklējami 1959. gadā, kad dibināta Mūzikas skola, kuras pirmā direktore
bija Gaida Bērziņa. Lielu iespaidu Siguldas
mākslas dzīvē atstājusi arī skolas nākamā
direktore Aina Salmane – zēnu kora dibinātāja un diriģente, folkloras ansambļa „Senleja” dibinātāja un tā ilggadēja vadītāja.
60 gadu laikā mainījies ne tikai mācību saturs, bet arī skolas ēka. Jaunā flīģeļa formas ēka tika atklāta 2001. gadā. Būves ieceres iniciators un realizētājs bija direktors
Valdis Milčs, kurš vadīja Mūzikas skolu no
1979. līdz 2007. gadam. Apdzīvot tiem laikiem plašās un gaišās Mūzikas skolas telpas
sāka arī Siguldas Mākslu skola, kas, pateicoties tās pirmajai direktorei Zinaīdai Ceskei,
dibināta pirms 25 gadiem. 2008. gada janvārī
Mūzikas skolu sāka vadīt direktors Guntars
Zvejnieks, un 2009. gadā Mūzikas un Mākslas skola tika apvienotas, izveidojot Siguldas
Mākslu skolu „Baltais flīģelis”. 2013. gadā
skolas mākslas un mūzikas aktivitātēm pievienojās Teātra nodaļa, kuras vadītāja ir režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Atzīmējot nozīmīgo gadadienu, 7. jūnijā
plkst. 18.00 kultūras centrā „Siguldas devons”
notiks skolas 60. jubilejas svinības. Svinību
laikā tiks atklāta Mākslas nodaļas absolventu
izstāde, bet svinīgajā koncertā kopā ar Mūzikas
un Teātra nodaļas audzēkņiem uzstāsies skolas absolventi.

Savukārt 9. novembrī Mākslu skola aicina
uz salidojumu, kas sāksies ar Mākslas nodaļas skolotāju un audzēkņu izstādes atklāšanu un noslēgsies ar koncertu, kurā muzicēs
skolas kolektīvi – Siguldas jauniešu pūtēju
orķestris „Sudrabskaņa”, Siguldas jauniešu
kamerorķestris un Siguldas Mākslu skolas
„Baltais flīģelis” koris.

Tiks prezentēts Agras
un Arnolda Dimantu kompaktdisks

60. jubilejas noskaņās Mākslu skolas „Baltais
flīģelis” zālē 6. aprīlī plkst. 17.00 tiks prezentēts Agras un Arnolda Dimantu kompaktdisks
„Latviešu komponistu klavieru dueti no klasikas līdz mūsdienām”. Disks, kurā ietverti latviešu komponistu skaņdarbi klavieru duetam,
ir mākslinieku veltījums Latvijas valsts simtgadei un dāvana Siguldas Mūzikas skolas 60.
jubilejas gadā un tapis pateicībā saviem vecākiem, skolotājiem un komponistiem. Abu mūziķu pirmie četrrocīgās muzicēšanas mēģinājumi aizsākās 1980. gadu sākumā. Pirmā solo
programma tika sagatavota 1991. gadā, kas arī
ir dueta kā patstāvīgas mākslinieciskas vienības izveidošanas gads. Papildus iegūtajam
mūzikas maģistra grādam abi mūziķi savas
prasmes pilnveidojuši meistarklasēs, guvuši
godalgotas vietas starptautiskos konkursos, regulāri piedalās mūzikas festivālos un koncertē
gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām; tapuši
arī ieraksti Latvijas Radio.

Mūziķis Ozols izsludina jubilejas koncertu
Uzsākta biļešu iepriekšpārdošana uz mūziķa Ozola jubilejas koncertu, kas 6. jūlijā
plkst. 19.00 notiks Siguldas pilsdrupu estrādē. Koncertā plānota mūziķa daiļrades retrospekcija, kuru papildinās arī viesmākslinieki.

Biļetes uz koncertu pieejamas visās „Biļešu
servisa” tirdzniecības vietās, līdz 1. aprīlim
biļetes pieejamas par īpašu cenu – 12 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide divu biļešu iegādei.

Pasākumu laikā „Siguldas devonā”
pieejams bērnu pieskatīšanas pakalpojums
Bērnu centrs „Kā mājās” sadarbībā ar kultūras
centru „Siguldas devons” piedāvā bērnu pieskatīšanas pakalpojumu vecākiem, kuri apmeklē
kādu no kultūras centra pasākumiem, par samazinātu maksu. Uzrādot „Siguldas devona” pasākuma ieejas biļeti vai ielūgumu, bērnu centrā
„Kā mājās”, kas atrodas Leona Paegles ielā 3,
bērnu pieskatīšanas pakalpojuma maksa būs

2,50 eiro stundā, turklāt vienas ģimenes otrā un
katra nākamā bērna pieskatīšanai tiks piemērota 50% atlaide. Bērnu pieskatīšanas pakalpojums kultūras centra „Siguldas devons” pasākumu laikā iepriekš jāpiesaka, zvanot uz tālruņa
numuru 20148586. Līdzīgs pakalpojums – bērnu
pieskatīšana koncertu laikā – pieejams arī koncertzāles „Baltais flīģelis” apmeklētājiem.

darbu izstādē „Ārpus” kultūras centrā „Siguldas devons”.
„Gada balvu rakstniecībā” saņēma projekta
vadītāja Marika Celma un tulkotāja Indra
Čekstere par ieguldījumu vācbaltieša Herberta fon Blankenhagena grāmatas „Pasaules vēstures malā. Atmiņas no vecās Vidzemes 1913–1923” sagatavošanā un izdošanā.
„Gada balva novadpētniecībā” tika piešķirta
Turaidas muzejrezervāta darba grupai – Annai Jurkānei, Arisai Pastuhovai, Līgai Kreišmanei un Baibai Biteniecei – par ieguldījumu
novadpētniecības izstāžu „Siguldai – 90. Pilsētas vadība no 1928. līdz 2018. gadam” un
„Teodors Zaļkalns” sagatavošanā.

Balvu „Gada veiksmīgākā debija” saņēma
Zaļās villas kvartāla idejas īstenotāji par
radošu ieguldījumu Siguldas novada kultūras aktivitāšu daudzveidības un pieejamības paplašināšanā.
Par „Gada notikumu kultūrā” tika atzīta
kultūras centra „Siguldas devons” atklāšana – par drosmi, neatlaidību, izcilu komandas darbu, nodrošinot kultūras centra
„Siguldas devons” atklāšanu.
„Žūrijas balvu” saņēma kultūras centra
„Siguldas devons” saimniecības pārzine
Vijolīte Deksne par pašaizliedzību, atsaucību un atbalstu Siguldas kultūras pasākumu norisē.

Opermūzikas svētki
priecēs ar operas izrādi „Toska”
Šovasar no 26. līdz 28. jūlijam jau 27. reizi Livonijas ordeņa Siguldas pilī notiks
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Svētku apmeklētājus gaida atkalredzēšanās ar izcilajiem soprāniem Maiju Kovaļevsku un Asmiku Grigorjanu un
franču baritonu Pjēru Īvu Privo.
Siguldas Opermūzikas svētki sāksies 26. jūlijā plkst. 19.00 ar Svētku uvertīru – ieskaņas
koncertu, kurā uzstāsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas talantīgie audzēkņi.
27. jūlijā plkst. 15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā notiks koncerts „Jaunie talanti”, savukārt
plkst. 21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē izskanēs
skatītāju iemīļotās Džakomo Pučīni operas „Toska” brīvdabas oriģināliestudējums. Galvenās lomas atveidos Maija Kovaļevska, Pjērs Īvs Privo
(Francija), Andris Ludvigs, Krišjānis Norvelis,
Kalvis Kalniņš un Andris Lapiņš. Iestudējuma
režisors – Guntis Gailītis, scenogrāfs – Aigars
Ozoliņš, kostīmu māksliniece – Ieva Kundziņa.
Svētki noslēgsies 28. jūlijā plkst. 18.00 ar galā

koncertu „No operas līdz operetei”, kura īpašie
viesi būs Asmika Grigorjana (Lietuva), bulgāru tenors Kamens Čaņevs, Latvijas Nacionālās
operas un baleta baritons Jānis Apeinis, kā arī
soprāns Perīne Medefa (Francija). Tāpat koncertā būs baudāma skatītāju iemīļoto operas
mākslinieku Mihaila Čulpajeva, Ingas Šļubovskas-Kancēvičas, Ilonas Bageles un Krišjāņa
Norveļa uzstāšanās.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētku pasākumiem pieejamas visās „Biļešu paradīzes”
kasēs, kā arī kultūras centra „Siguldas devons” kasē. Biļetes cena – no 15 līdz 50 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem 10% atlaide.

Bibliotēku nedēļas pasākumi
No 22. līdz 28. aprīlim Siguldas novada bibliotēkā norisināsies dažādi pasākumi, kas
iepazīstinās iedzīvotājus ar mūsdienīgas
bibliotēkas daudzveidīgajām iespējām.
Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku
turpmāk Siguldā būs pieejami pakalpojumi
iedzīvotājiem ar redzes invaliditāti vai redzes
traucējumiem vai personām ar citādām lasīšanas grūtībām, tajā skaitā senioriem un cilvēkiem ar disleksiju, – šiem iedzīvotājiem tiks
nodrošināta pieeja audiogrāmatām, grāmatām
palielinātajā drukā, kā arī informācijas resursiem vieglajā valodā.
24. aprīlī plkst. 12.00 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā tiks atklāta Lauras Vinogradovas grāmatas „Snīpulītis no Snīpuļciema”
ilustrāciju izstāde, aicinot klātienē tikties gan
ar grāmatas autori, gan ilustrāciju autori –

mākslinieci Unu Leitāni. Izstāde būs skatāma
līdz 31. maijam.
24. aprīlī plkst. 17.30, godinot novada bibliotekārus un aktīvākos lasītājus, notiks Siguldas
novada bibliotēkas apbalvojuma „Laiks lasīšanai” pasniegšana.
27. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 15.00 notiks īpaša
akcija ģimenēm ar bērniem „Atved savu bērnu
uz bibliotēku!”, kuras laikā bērni varēs piedalīties orientēšanās spēlē, skaļajā lasīšanā, minēt
mīklas un iesaistīties citās radoši literārās aktivitātēs.
Jūdažu bibliotēkā 25. aprīlī plkst. 18.00 notiks
radošs skaļās lasīšanas vakars „Vakara stāsti
bērniem” ģimenēm un bērniem.
Jāpiebilst, ka Bibliotēku nedēļas laikā Siguldas novada bibliotēkas piedāvā lasītājiem, kuri
nav savlaicīgi nodevuši grāmatas, izdarīt to,
nemaksājot soda naudu.

„Satiec savu meistaru” Siguldas novadā
Aprīļa sākumā Latvijā norisināsies akcija
„Satiec savu meistaru!”, kas veltīta tradicionālo amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. 5. aprīlī
plkst. 10.00 Turaidas muzejrezervātā notiks
meistardarbnīcas smēdē kopā ar kalēju Andri Ščeglovu. Grupām uz meistardarbnīcu jāpiesakās iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru

26572142. Savukārt kultūras centrā „Siguldas devons” 6. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 15.00
notiks celaiņu aušanas meistarklase kopā ar
Alīdas Lindes lietišķās mākslas studiju, bet
7. aprīlī plkst. 16.00 – danču un ziņģu pēcpusdiena kopā ar Siguldas folkloras kopu
„Senleja” un Lēdurgas folkloras kopu „Putni”.
Dalība pasākumos – bez maksas.
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Pasniegs „Siguldas novada Gada balvas sportā”
Piektdien, 29. martā, plkst. 19.00 kultūras centrā „Siguldas devons” norisināsies
svinīgā ceremonija „Siguldas novada Gada balva sportā 2018”, kurā tiks godināti
Siguldas novada labākie sportisti, komandas un treneri. Šogad tiks sveikti arī Siguldas novada jaunieši, kuri ieguvuši pirmās vietas Latvijas čempionātos.
Pretendentus balvai varēja izvirzīt jebkurš
Siguldas novada iedzīvotājs vai sporta organizācija, aizpildot anketu par kandidāta
sasniegumiem 2018. gadā. Ir zināmi balvu
pretendenti 17 nominācijās trīs kategorijās – augsto sasniegumu sportā, bērnu un
jauniešu sportā, kā arī amatieru un tautas
sportā.
Apbalvojumu „Mūža ieguldījums sportā”
saņems Maruta Mitrevica par orientēšanās
sporta attīstības aizsākšanu Siguldas novadā
pirms 45 gadiem, iesaistot orientēšanās sportā Siguldas bērnus un jauniešus.
Augsto sasniegumu sporta kategorijā izvirzīti šādi pretendenti:
l nominācijā „Gada sportiste” – Lelde
Priedulēna, Lelde Gasūna un Ulla Zirne;
nominācijā „Gada treneris” izvirzīti viņu
treneri;
l nominācijā „Gada sportists” – Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Juris un Andris Šici
un Jānis Strenga; nominācijā „Gada treneris” izvirzīti viņu treneri.

Bērnu un jauniešu sporta kategorijā izvirzīti
šādi pretendenti:
l nominācijā „Gada jaunā sportiste” – Marta
Brengule, Patrīcija Ansonska un Kristīne
Brunere; nominācijā „Gada treneris” izvirzīti viņu treneri;
l nominācijā „Gada jaunais sportists” – Jēkabs Vītols, Dāvids Vīksne un Artis Podziņš; nominācijā „Gada treneris” izvirzīti
viņu treneri;
l nominācijā „Gada komanda” – Siguldas
Sporta skolas komanda taku skriešanas
seriālā „Stirnu buks”, 4x100 stafetes zēniem U-14 grupa un distanču slēpošanas
stafetes U-12 grupa; nominācijā „Gada treneris” izvirzīti viņu treneri.
Amatieru un tautas sporta kategorijā izvirzīti šādi pretendenti:
l nominācijā „Gada sportiste” – Gunta Blūmiņa, Marta Garā un Sandra Harlinska;
l nominācijā „Gada sportists” – Ivars Jēkabsons, Guntis Arnicāns, Guntis Lavrinovičs
un Guntis Gruzniņš;

l

l

l

nominācijā „Gada komanda” – regbija
klubs „Sigulda”, Siguldas novada veterānu futbola komanda un „xRace” piedzīvojuma sacensību Siguldas sieviešu
komanda;
nominācijā „Neatlaidība sportā” – Anita
Zālīte;
nominācijā „Gada sporta pasākums” –
35. Pasaules čempionāts orientēšanās

sportā, Pasaules kauss bobslejā un skeletonā, Siguldas kalnu maratons;
l nominācijā „Aktīvākā sporta organizācija” – Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrība, „Sporta klubs „Pantera””, „Siguldas
Maratona klubs & „Siguldas takas””.
Apbalvojumu „Gada sporta skolotājs” saņems Siguldas 1. pamatskolas skolas skolotāja Diāna Meirāne.

Turpinās bezmaksas sporta nodarbības Siguldas renes sportistiem
Līdz 2019. gada beigām turpināsies un 4. maijā plkst. 8.30 notiks Allažu Sporta
augsti sasniegumi pasaules čempionātos
Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels centrā, plkst. 10.00 – Jūdažu Sabiedriskajā
Siguldas novadā!” aktivitātes, tajā skaitā
bezmaksas sporta nodarbības.

Ikviens novadnieks, rūpējoties par savu veselību un fizisko formu, aicināts piedalīties
bezmaksas veselības veicināšanas un nostiprināšanas sporta nodarbībās sertificētu treneru
vadībā. Nodarbības organizē Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA
„Siguldas Sporta serviss” un biedrību „Siguldas Maratona klubs”.
Bezmaksas ūdens fitnesa nodarbības pie trenera Andreja Filipova Siguldas Sporta centra peldbaseinā notiks 6. un 20. aprīlī, 4. un
25. maijā, 1. un 15. jūnijā plkst. 9.00.
Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības
jauniešiem pie trenera Mareka Veica Siguldas
Sporta centrā notiks 13. un 27. aprīlī, 11. un
18. maijā, 8. un 29. jūnijā plkst. 9.00.
Bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām pie trenera Vitālija Tenkaļuka
Siguldas Sporta centra Spēka zālē notiks
12. aprīlī, 10. un 24. maijā, 7. un 21. jūnijā
plkst. 12.00 (pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 26761072), pie treneres Anitas Veides
Siguldas Sporta centra peldbaseinā – 13. un
27. aprīlī, 18.maijā un 15. jūnijā (iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruņa numuru 26879835).
Bezmaksas nodarbības norisinās arī Allažos, Jūdažos un Morē. Nodarbības „Vesela
mugura” pie treneres Lindas Līces 13. aprīlī

centrā, plkst. 11.30 – Mores pagasta Tautas
namā. Savukārt ciguna nodarbības pie treneres Fanijas Šitcas Allažu Sporta centrā notiks
27. aprīlī un 25. maijā plkst. 8.30, Jūdažu
Sabiedriskajā centrā – 25. maijā plkst. 10.00,
27. aprīlī un 25. maijā plkst. 11.30 – Mores
pagasta Tautas namā.
Tāpat katru pirmdienu, otrdienu un ceturtdienu plkst. 16.00 turpināsies ārpusstundu peldēšanas nodarbības skolēniem (pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 25448860).
Bezmaksas skriešanas nodarbība trenera
Kaspara Kārkliņa vadībā notiks 15. aprīlī
Siguldas Svētku laukumā, bezmaksas orientēšanās nodarbība maršrutā Stīveri–Smiltāji – 10. aprīlī plkst. 18.00.
Projekts „Esi vesels Siguldas novadā!” tiek īstenots
kopš 2017. gada aprīļa, un tā mērķis ir sekmēt
Siguldas novada iedzīvotāju veselības veicināšanas aktivitātes un slimību profilaksi, radot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties veselību veicinošās
un izglītojošās aktivitātēs un slimību profilakses
pasākumos, kā arī veicinot iedzīvotāju veselības
paradumu maiņu. Kopējais plānotais projekta
finansējums ir 200 132,27 eiro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 170 112,42 eiro un
valsts budžeta finansējums – 30 019,84 eiro.

Savukārt Latvijas bobsleja pilota Oskara
Ķibermaņa vadītā četrinieka ekipāža ar
stūmējiem Arvi Vilkasti, siguldieti Jāni
Strengu un Matīsu Mikni 10. martā pasaules čempionātā Vistleras trasē Kanādā izcīnīja sudraba medaļu. Vērā ņemami rezultāti arī kamaniņu divniekam brāļiem Andrim
un Jurim Šiciem, kuri janvāra beigās Vinterbergas trasē Vācijā pasaules čempionātā
kamaniņu sportā ieguva 5. vietu.
Lepojamies ar sportistiem un viņu sasniegumiem!

Skolēni veiksmīgi startē Ziemas olimpiskajā festivālā
1. un 2. martā Ērgļos notikušajā Latvijas
skolu Ziemas olimpiskajā festivālā, kur
14 sporta veidos sacentās 1262 skolēni
no 139 skolām, medaļu kopvērtējumā šogad triumfēja Siguldas Valsts ģimnāzija,
iegūstot sešas zelta, trīs sudraba un trīs
bronzas medaļas, kā arī uzvarot skolu
stafetes pirmajā grupā.
Medaļnieki individuālajās un komandu disciplīnās: Kristīne Brunere, Sandijs Suhānovs,
Viesturs Veits, Matīss Zvaigzne, Venija Aman-

ta Ozola, Rēzija Krastiņa, Luīze Brauere,
Raimonds Rotbergs, Pauls Daugulis, Maikls
Māris Mitrevics, Renārs Hans, Oto Laiva, Renārs Knēža, Reinis Burtnieks, Daniels Strods,
Jēkabs Vītols, Annija Šmaliņa, Nils Ciglis,
Edvards Petrovskis, Niks Iesalnieks, Markuss
Renārs Everss un Jānis Rams.
Lielisku sniegumu parādīja arī Allažu pamatskolas skolēni – Rainers Paeglis izcīnīja
sudraba medaļu distanču slēpošanā, savukārt Elīnai Kristai Veidenbaumai bronzas
godalga snovbordā.

Ar „Siguldas kompasu” sāksies orientēšanās sezona

Notiks „Siguldas akvatlons”
13. aprīlī plkst. 11.00 Siguldas Sporta
centrā jau otro gadu norisināsies pirmais Latvijas kausa posms triatlona
paveidā akvatlonā – sacensības, kurās
dalībnieki atkarībā no vecuma veic at-

Latvijas skeletonists Martins Dukurs
8. martā triumfēja pasaules čempionātā Vistleras trasē Kanādā, izcīnot
zeltu un kļūstot par seškārtēju pasaules čempionu. Pieredzējušais sportists
uzvarēja visos četros braucienos, pēdējā braucienā sasniedzot trases starta ieskrējiena rekordu. Martina brālis
Tomass Dukurs pēc trim braucieniem
bija trešais, bet pēdējā braucienā uzrādīja sesto laiku un sacensības noslēdza
5. vietā.

šķirīga garuma distances peldēšanā un
skriešanā.
Pagājušajā gadā „Siguldas akvatlonā” piedalījās 139 dalībnieki, šogad gaidāms vēl lielāks dalībnieku skaits no visas Latvijas.

Aprīlī sāksies tautas orientēšanās seriāls „Siguldas kompass 2019”.
Šogad sacensības noritēs 24 kārtās, un piecām
kārtām tiek gatavotas jaunas orientēšanās
kartes. Distances tiks sagatavotas atbilstoši
vairākām vecuma grupām, un sacensībās piedalīties varēs bērni jau no 3–4 gadu vecuma,
maršrutu veicot vecāku pavadībā.

Orientēšanās sacensību seriāls sāksies
3. aprīlī ar pirmo kārtu „Sēnīte–Inčupīte”
un turpināsies katru nedēļu, atskaitot jūliju, līdz pat novembrim.
Lai piedalītos, vienīgais nepieciešamais inventārs ir skriešanai mežā piemēroti sporta apavi un atbilstošs apģērbs. Visu pārējo,
tajā skaitā kompasu, karti un elektronisko
čipu, nodrošinās organizatori.

ESI VESELS!
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VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
22.–28. aprīlis

Divas reizes gadā Siguldas novada pašvaldība organizē Veselības un sporta nedēļu, kuras laikā 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 22. līdz 28. aprīlim, otrā paredzēta septembrī.

22. aprīlis – ĢIMEŅU SPORTA DIENA
10.00–14.00
Fitnesa maratons treneru Andreja Filipova,
Siguldas Sporta centrā Fanijas Šitcas, Anitas Baumanes un Lindas
Ata Kronvalda ielā 7A Līces vadībā kopā ar dīdžeju Edgaru Berci

16.00–17.30
Bērnu centrā
„Kā mājās”
Leona Paegles ielā
3A-53A

Lekcija „10 lietas, ko ir vērts zināt
pirms dzemdībām”; vada vecmāte Aija Mikova.
Iepriekšēja pieteikšanās no 15. aprīļa,
rakstot uz e-pasta adresi sigulda@bckamajas.lv

Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība
12.00–12.40
bērniem no 3 līdz 4 gadu vecumam;
Siguldas Sporta centrā vada Zane Gintere no „Noķer mani”.
Ata Kronvalda ielā 7A Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 25448860

19.15–20.00
Bērnu centrā
„Kā mājās”
Leona Paegles ielā
3A-53A

Grūtnieču vingrošana;
vada fizioterapeite Līga Barone.
Iepriekšēja pieteikšanās no 15. aprīļa,
rakstot uz e-pasta adresi
sigulda@bckamajas.lv

Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība
13.00–13.40
bērniem no 5 līdz 7 gadu vecumam;
Siguldas Sporta centrā vada Zane Gintere no „Noķer mani”.
Ata Kronvalda ielā 7A Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 25448860
10.00–18.00
Siguldas Sporta centrā Lieldienu volejbola turnīrs
Ata Kronvalda ielā 7A
12.00–16.00
Bērnu centrā
„Kā mājās”
Leona Paegles ielā
3A-53A

Lego olu krāsošanas robotu darbnīca.
Dalībniekiem līdzi jāņem vismaz viena
nekrāsota vārīta ola

16.00–17.30
Jojo ģimenes joga; vada jogas instruktore
Siguldas Sporta centrā Ligita Saule. Iepriekšēja pieteikšanās,
Ata Kronvalda ielā 7A zvanot uz tālruņa numuru 25448860

23. aprīlis – SENIORU DIENA
6.55–7.20
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Vingrošana pirms došanās
ikdienas gaitās; vada trenere Fanija Šitca

9.00–11.00
pašvaldības
Dienas centrā
Rīgas ielā 1

Praktiskā nodarbība „Mākslas terapija
kā sirds veselības resurss”;
vada sertificēta mākslas terapeite
Dace Visnola

10.00–11.30
12.00–13.30
Rehabilitācijas centrā
„Krimulda”
Mednieku ielā 3

Praktiska nodarbība „Trenēsim atmiņu
ar prieku”; vada sertificēta drāmas
terapeite Inese Sukovska.
Iepriekšēja pieteikšanās no 15. aprīļa,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088

12.00–13.00
Peldēšana. Iepriekšēja pieteikšanās,
Siguldas Sporta centrā
zvanot uz tālruņa numuru 25448860
Ata Kronvalda ielā 7A
15.30–17.00
Siguldas novada
pašvaldības
Dienas centrā
Rīgas ielā 1

Lekcija–praktiskā nodarbība
„Fiziskās aktivitātes un sirds veselība”;
vada ģimenes ārsts, fizioterapeits
Jānis Kangars

17.00–18.00
Lekcija „Ievads ēterisko eļļu pasaulē”;
Siguldas Sporta centrā
vada aromterapeite Signe Millere
Ata Kronvalda ielā 7A
18.00–19.30
Meistarklase „Dabas produkti
Siguldas Sporta centrā mājas aptiekā un virtuvē”; vada uztura
Ata Kronvalda ielā 7A zinātnes speciāliste Dace Meija

24. aprīlis – TOPOŠO UN JAUNO VECĀKU DIENA
6.55–7.20
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Vingrošana pirms došanās ikdienas gaitās;
vada trenere Fanija Šitca

10.00–11.00
11.30–12.30
Rehabilitācijas centrā
„Krimulda”
Mednieku ielā 3

Praktiska nodarbība jaunajiem vecākiem
„Kā aprūpēt mazuli, nenodarot pāri sev”;
vada ergoterapeite Baiba Boženkova.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 28304088

11.00–12.30
Nodarbība „Pēcdzemdību laiks kopā
Siguldas Sporta centrā ar mazuli un pēcdzemdību rituāli”;
Ata Kronvalda ielā 7A vada sertificēta dūla Līga Roze-Kļaviņa
Nodarbība „Bērniņa nēsāšana slingā.
12.30–14.00
Emocionālie un praktiskie aspekti”;
Siguldas Sporta centrā
vada bērnu nēsāšanas konsultante
Ata Kronvalda ielā 7A
un sertificēta dūla Lita Dudele-Krastiņa
14.00–15.30
Nodarbība „Dzīve ar jaundzimušo –
Siguldas Sporta centrā ko vērts zināt jau tagad”; vada sertificēta dūla
Ata Kronvalda ielā 7A un zīdīšanas konsultante Anita Oļukalna

25. aprīlis – JAUNIEŠU DIENA
6.55–7.20
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Vingrošana pirms došanās ikdienas gaitās;
vada trenere Fanija Šitca

15.30–17.00
JIC „Mērķis”
Raiņa ielā 3

Lekcija „Kā ikdienā tikt galā ar stresu
un sasniegt savus mērķus?”;
vada izaugsmes treneris un iedvesmotājs
Āris Birze

17.00–18.00
JIC „Mērķis”
Raiņa ielā 3

Ielu vingrošanas nodarbība;
vada Kristofers Liepa

17.30–19.00
JIC „Mērķis”
Raiņa ielā 3

Teātra mākslas nodarbība „Esi vesels!”;
vada Aiva Paleja

18.00–19.00
Lentošanas jeb slackline nodarbība
Siguldas Sporta centrā un Cirka skola ar žonglēšanas elementiem;
Ata Kronvalda ielā 7A vada Tomi Aumada (Tomi Ahumada)
18.00–19.00
Klinšu kāpšanas nodarbība;
Siguldas Sporta centrā vada instruktors Andress Gomess-Kordova
Ata Kronvalda ielā 7A (Andrés Gómez-Córdoba)
19.15
Kultūras centrā
„Siguldas devons”

Filmas „No Ghetto līdz olimpiādei” seanss

26. aprīlis – VESELĪGA UZTURA DIENA
6.55–7.20
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Vingrošana pirms došanās ikdienas gaitās;
vada trenere Fanija Šitca

17.00–18.00
Lekcija „Gudrais šķīvis un ēdienu kastītes
Siguldas Sporta centrā līdzņemšanai”; vada uztura speciāliste
Ata Kronvalda ielā 7A Anita Baumane
18.00–19.00
Siguldas slimnīcā
Lakstīgalas ielā 13

Meistarklase „Veselīgi sabalansēti smūtiji
un veselīgas kūkas tavā ikdienā”;
vada uztura speciāliste Inga Mauriņa

Lekcija „Kā viegli integrēt ikdienā
18.30–20.00
labus uztura ieradumus.
Siguldas Sporta centrā
Būtiskas nianses, kuras mēs neievērojam”;
Ata Kronvalda ielā 7A
vada uztura speciālists Mārtiņš Bidiņš

27. aprīlis – VESELĪBAS DIENA
Izglītojošas lekcijas un nodarbības
8.30–9.30
Allažu Sporta centrā

Ciguna nodarbība;
vada trenere Fanija Šitca

9.00–10.00
Nodarbība jauniešiem „Enerģija jaunai
Siguldas Sporta centrā dienai”; vada Siguldas Sporta skolas treneris
Ata Kronvalda ielā 7A Mareks Veics
9.00–10.00
Siguldas slimnīcā
Lakstīgalas ielā 13

Bezmaksas kriosaunas apmeklējums.
Iepriekšēja pieteikšanās no 23. aprīļa,
zvanot uz tālruņa numuru 26067440

9.00–10.00
10.00–11.00
Siguldas slimnīcā
Lakstīgalas ielā 13

Bezmaksas sāls istabas apmeklējums.
Iepriekšēja pieteikšanās no 23. aprīļa,
zvanot uz tālruņa numuru 26067440

Lekcija „Kā nepārpūlēt sevi sportojot,
10.00–11.00
un kāpēc ir vērtīgi pārbaudīt savu veselību
Siguldas Sporta centrā
pirms sportošanas”; vada fizioterapeite Linda
Ata Kronvalda ielā 7A
Līce un uztura speciāliste Anita Baumane
Darbosies bērnu pieskatīšanas vieta,
10.00–15.00
kas ļaus vecākiem netraucēti
Siguldas Sporta centrā
apmeklēt Veselības dienas speciālistus,
Ata Kronvalda ielā 7A
lekcijas un nodarbības

11.00–12.30
Lekcija „Domu un iztēles spēks.
Siguldas Sporta centrā Paliec emocionālā līdzsvarā”;
Ata Kronvalda ielā 7A vada izaugsmes trenere Ilze Ušacka-Priekule
11.00–13.00
Pie Siguldas
Sporta centra
Ata Kronvalda ielā 7A
11.30–12.30
Mores pagasta
Tautas namā

Kendamas turnīrs

Ciguna nodarbība; vada trenere Fanija Šitca

12.00–13.00
Atvērto durvju diena Siguldas Sporta
Siguldas Sporta centrā
diagnostikā; vada fizioterapeite Linda Līce
Ata Kronvalda ielā 7A
13.00–14.00
Peldēšanas nodarbība cilvēkiem ar speciālām
Siguldas Sporta centrā vajadzībām. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
Ata Kronvalda ielā 7A uz tālruņa numuru 25448860
16.00–18.00
Rehabilitācijas centrā
„Krimulda”
Mednieku ielā 3

Nodarbība „Garšas kārpiņu izglītošana jeb
Mūsu ēdiens – svarīgākā veselīga dzīvesveida
sastāvdaļa”. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
uz tālruņa numuru 28304088

18.00–19.30
Veselības profilakses
centrā „Malus”
Mālpils ielā 2A

Nodarbība „Iekšējā miera atgūšana
un atslābināšanās”; vada jogas skolotāja
un masiere Karīna Gaide.
Līdzi jāņem sedziņa un neliels spilvens.
Iepriekšēja pieteikšanās no 15. aprīļa,
zvanot uz tālruņa numuru 27719779

Ārstu konsultācijas
10.00–14.00
Pie Siguldas
Sporta centra
Ata Kronvalda ielā 7A

Asins donoru diena

10.00–16.00
Trenera Reiņa Rudzīša un uztura speciālistes
Siguldas Sporta centrā Ksenijas Andrijanovas konsultācijas sadarbībā
Ata Kronvalda ielā 7A ar kampaņu „Kustinācija”
Kāju vēnu skrīnings, pēdu datordiagnostika,
dermatologa un neirologa konsultācijas.
10.00–16.00
Iepriekšējs pieraksts no 23. aprīļa plkst. 10.00–
Siguldas Sporta centrā 16.00, zvanot uz tālruņa numuriem 27123409
Ata Kronvalda ielā 7A un 26447801. Piedāvājums bez maksas pieejams
Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem,
uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti
10.00–16.00
Pie Siguldas
Sporta centra
Ata Kronvalda ielā 7A

D vitamīna līmeņa mērījumi, iespēja veikt
elektrokardiogrammu un ehokardiogrammu.
Iepriekšējs pieraksts no 23. aprīļa, zvanot
uz tālruņa numuriem 27123409 un 26447801.

Bezmaksas cukura, holesterīna un hemoglobīna
līmeņa mērījumi, redzes, krūšu un plaušu
10.00–16.00
pārbaudes, fizioterapeita un uztura speciālista
Siguldas Sporta centrā
konsultācijas. Darbosies insulta profilakses
Ata Kronvalda ielā 7A
kabinets, varēs veikt HIV, B un C hepatīta,
kā arī sifilisa testus
10.00–16.00
Pie Siguldas
Sporta centra
Ata Kronvalda ielā 7A

Mobilais mamogrāfs

11.00–13.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

„Izbraukuma veselības istaba – eksprestesti”,
kuru laikā bez maksas varēs veikt cukura,
holesterīna un hemoglobīna līmeņa,
asinsspiediena un pulsa oksimetra mērījumus,
kā arī noteikt ķermeņa masas indeksu

14.00–16.00
Allažu pagasta
pārvaldē

„Izbraukuma veselības istaba – eksprestesti”,
kuru laikā bez maksas varēs veikt cukura,
holesterīna un hemoglobīna līmeņa,
asinsspiediena un pulsa oksimetra mērījumus,
kā arī noteikt ķermeņa masas indeksu

28. aprīlis – DIENA DABĀ
Pārgājiens pa Gaujas senielejas gravām
10.00
un nogāzēm vides inspektora vadībā.
Pie Dabas
Tikšanās pie Dabas aizsardzības pārvaldes.
aizsardzības pārvaldes
Iepriekšēja pieteikšanās no 23. aprīļa,
Baznīcas ielā 7
rakstot uz e-pasta adresi pieraksts@sigulda.lv
11.00
Pie rehabilitācijas
centra „Krimulda”
Mednieku ielā 3

„Pārgājiens sev”. Iespēja doties pārgājienā,
nūjošanas, skriešanas vai velo distancē.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 28304088
* Nedēļas pasākumu plānā var tikt veiktas izmaiņas.

Cik ātri tu vari nobraukt divus kilometrus uz velosimulatora Siguldas Sporta centrā? No 22. līdz
26. aprīlim katru dienu laika posmā no plkst. 15.00 līdz 18.00 aicinām piedalīties velosacensību
izaicinājumā! Divi ātrākie dalībnieki sieviešu un vīriešu grupā balvā iegūs Siguldas Sporta centra
dāvanu karti! Dāvanu karšu ieguvēji tiks noskaidroti 29. aprīlī.

Daļa no Siguldas novada
Veselības un sporta nedēļas aktivitātēm
tiek finansētas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.

PASĀKUMI APRĪLĪ

08 | Marts, 2019

Kultūra

23. IV 13.00
Allažu pagasta
bibliotēkā

Zāļu sievu tikšanās
„Maināmies ar sēkliņām un stādiem”

18.–30. IV
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Pavasaris klāt!”

24.–31. IV
Siguldas novada
bibliotēkā

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

Improvizācijas šovs „Spiediens’’.
1. IV 19.00
Biļetes cena – no 12 līdz 15 eiro;
20% atlaide,
„Siguldas devonā”
novada daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide

24. IV 12.00
Siguldas novada
bibliotēkā

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

Koncertprogramma bērniem
2. IV 11.00
„Brīnišķīgais ceļojums’’. Biļetes cena –
„Siguldas devonā” no 6 līdz 8 eiro;
20% atlaide,
novada daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide

24. IV 17.30
Siguldas novada
bibliotēkā

Siguldas novada bibliotēkas apbalvojuma
„Laiks lasīšanai” pasniegšana

25. IV 18.00
Jūdažu bibliotēkā

Bibliotēku nedēļas stāstu vakars ģimenēm
ar bērniem „Vakara stāsti bērniem”

26. IV 11.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība bērniem
par M. Zuša grāmatu „Nenotikušais atklājums”

26. IV 18.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Bērnu vokālās grupas „Zibsnis” sadraudzības
koncerts „Pavasara saulīte”.
Koncertā uzstāsies ansambļi „Sauļuki”,
„Apelsīns” un „Pērlītes”, vokālā studija
„Siguldiņa”, Siguldas 1. pamatskolas
1. un 2. klašu ansamblis. Koncertu vadīs Laura
Šumska, viesmākslinieks – Kaspars Markševics

5.–7.IV
5.IV 10.00
Turaidas
muzejrezervātā

Akcijas „Satiec savu meistaru!” aktivitātes:
„Satiec savu meistaru!”: Meistardarbnīcas
smēdē kopā ar kalēju Andri Ščeglovu.
Grupām pieteikšanās iepriekš, zvanot uz tālruņa
numuru 26572142

„Satiec savu meistaru!”: Celaiņu aušanas
6.IV 11.00
meistarklase kopā ar Alīdas Lindes
„Siguldas devonā”
lietišķās mākslas studiju
„Satiec savu meistaru!”: Danču un ziņģu
7.IV 16.00
pēcpusdiena kopā ar Siguldas folkloras kopu
„Siguldas devonā”
„Senleja” un Lēdurgas folkloras kopu „Putni”
5. IV 18.00
Tekstilmākslas izstādes „Viņas. Četras” atklāšana
„Siguldas devonā”
6. IV 10.00
Turaidas
muzejrezervātā

Pavasara konference – Informācijas diena.
Dalības maksa – 5 eiro. Dalība konferencē
jāpiesaka līdz 5. aprīlim, rakstot uz e-pasta adresi
turaida.muzejs@apollo.lv

6. IV 17.00
„Baltajā flīģelī”

Mākslu skolas „Baltais flīģelis” klavieru dueta
Agras un Arnolda Dimantu diska
„Latviešu komponistu klavieru dueti no klasikas
līdz mūsdienām” prezentācijas koncerts

Čellu trio „Melo-M” koncertprogramma
6. IV 19.00
„Maģiskā RADIO tūre”.
„Siguldas devonā”
Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro
8. IV 17.00
„Baltā flīģeļa”
izstāžu telpā

„Baltā flīģeļa” Mākslas nodaļas audzēkņu darbu
izstāde „Raibais pavasaris” atklāšana

9. IV 10.00
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība
bērnudārza bērniem par P. Vehteroviča
grāmatu „Vista vai ola?”

12. IV 11.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā
bibliotēka” nodarbība bērnudārza bērniem
par P. Vehteroviča grāmatu „Vista vai ola?”

13. IV 19.00
„Baltajā flīģelī”

Koncerts „Trio Khaldei un Vasks”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
20% atlaide, novada daudzbērnu ģimenēm –
40% atlaide

14. IV 10.00
Mores pagasta
„Kalna Vaizuļos”

Pasākums „Pavasara tradīciju radošās
darbnīcas „Koks un ūdens””. Iepriekš jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 29528421

Dejas izrāde „Gorodki. Veltījums Sibīrijas
15. IV 13.00
bērniem”. Biļetes cena – skolēniem,
„Siguldas devonā” studentiem, skolotājiem un pensionāriem 3 eiro,
pieaugušajiem 5 eiro,
10% atlaide
17. IV 10.00
„Baltajā flīģelī”

Pirmsskolas vecuma bērnu vokālo
ansambļu festivāls „Mēs dziedam Siguldai”.
Īpašie viesi – Čučumuižas rūķi

20.–22. IV
Siguldas novadā

Šūpoļu festivāls „Latvija šūpojas Siguldā”

20. IV 17.00
Koncerts „Baroka balsis „Concerto Barocco””.
Siguldas
Biļetes cena – 5 eiro,
20% atlaide,
Evaņģēliski
novada daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide
luteriskajā baznīcā
21. IV 14.00
Jūdažos

Lieldienu pasākumi

22. IV 13.00
Siguldas Romas
katoļu baznīcā

Siguldas jauniešu kamerorķestra
un solistu Lieldienu koncerts

22. IV 14.30
Turaidas
muzejrezervātā

Gadskārtu ieražu svētki –
Lieldienu pasākums „Spīdi nu, saulīte!”.
Biļetes cena no 0,70 līdz 3,50 eiro

Bibliotēkas iepazīšanas pasākums
23. un 25. IV 10.00 pirmsskolas vecuma bērniem
Siguldas pagasta „Tārpiņa piedzīvojumi bibliotēkā”.
Centra bibliotēkā Grupām jāpiesakās iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru 67800954

27. IV 11.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Bibliotēku nedēļas akcija
„Atved savu bērnu uz bibliotēku!”

27. IV 19.00
„Baltajā flīģelī”

Latviešu etnoārtroka grupas
„Bur mani” koncertsērija „Tālu tālu”.
Koncerts notiks ar bezvadu austiņām.
Biļetes cena – no 15 līdz 20 eiro,
20% atlaide, novada daudzbērnu ģimenēm –
40% atlaide

30. IV 19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Jauktā kora „Sigulda” koncerts „April, april!”

Līdz 4. IV
Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu
„Siguldas devonā” konkursa „Siguldas līnija” izstāde
Gleznotājas Madaras Gulbis
darbu izstāde „Dažādas sajūtas”

Mākslinieka Artūra Akopjana darbu izstāde

Sports
4. IV 17.00
Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga,
U-19, Superlīga, Sigulda–BJBS Rīga/DSN

6. un 20. IV 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas aquafitmat jeb ūdens fitnesa
nodarbība baseinā. Pieteikšanās iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru 25448860

10. IV 16.00
Stīveros
un Smiltājos

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

10. IV 18.00
Stīveros
un Smiltājos

Bezmaksas orientēšanās nodarbība

12. IV 12.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība Spēka zālē cilvēkiem
ar speciālām vajadzībām. Pieteikšanās iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru 26761072

13. IV
Allažos,
Jūdažos un Morē
13., 27. IV 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Izstādes
Līdz 6. IV
„Baltā flīģeļa”
izstāžu telpā

26.IV –30. V
„Baltā flīģeļa”
izstāžu telpā

Bezmaksas vingrošana „Vesela mugura”:
l plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
l plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
l plkst. 11.30 Mores pagasta Tautas namā
Bezmaksas vispārējā fiziskās
sagatavotības nodarbība jauniešiem

13. IV 11.00
Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes basketbola līga,
U-14, meitenes, Nacionālā līga, Sigulda–Jūrmala

13. IV 11.00
Siguldas
Sporta centrā

Peldēšanas un skriešanas sacensības
„Siguldas akvatlons”

1.–12. IV
Jūdažu bibliotēkā

Literārā izstāde „Nepaej garām tam,
ko mēs darām...”. Rakstniekam Vikam – 80

1.–30. IV
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

13., 27. IV 13.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība cilvēkiem
ar speciālām vajadzībām. Pieteikšanās iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru 26879835

Tematiskā Lieldienu izstāde „Jau pūpoli mežu
ielokā zied un vizbulītes ēnā smaida”

13.–14. IV 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Latvijas Apvienotās badmintona līgas
finālsacensības badmintonā

Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
3. un 7. klases audzēkņu darbu izstāde
„Iekāp pavasarī”

15. IV 19.00
Svētku laukumā

Bezmaksas skriešanas nodarbība

17. IV 16.00
„Siguldas bloka”
apkārtnē

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

1.–30. IV
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā
2.–18. IV
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde „2. aprīlis –
Starptautiskā bērnu grāmatu diena”

3.–30. IV
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārās izstādes: „Laiks dzīvot,
mīlēt, mirt…” – austriešu rakstniekam
Johanesam Mario Zimmelam – 95;
„Katram putnam sava dziesma” –
dzejniecei Broņislavai Martuževai – 95.
Novadpētniecības izstāde „Kājnieku tiltam
pār Gauju pie Velnalas – 40”

5. IV–7. V
Tekstilmākslas izstāde „Viņas. Četras”
„Siguldas devonā”
8.–23. IV
„Baltā flīģeļa”
izstāžu telpā

„Baltā flīģeļa” Mākslas nodaļas audzēkņu
darbu izstāde „Raibais pavasaris”

15.–18. IV
Allažu pagasta
bibliotēkā

Pirmsskolas vecuma bērnu radošo
darbu izstāde „Nāc, nākdama, Liela diena!”

15.–30. IV
Jūdažu bibliotēkā

Tematiskā izstāde
„Saules ceļa svētki – Lieldienas”

15.–30. IV
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde „Vai tiešām tā ir?
Grāmatas, kuras neviens nelasa”

22. IV 10.00
Siguldas
Sporta centrā

Lieldienu volejbola turnīrs

22.–28. IV
Siguldas novadā

Veselības un sporta nedēļa

24. IV 16.00
Lorupes tilta
apkārtnē
27. IV
Allažos un Morē
28. IV 11.00
Siguldas
Sporta centrā
Pirmdienās,
otrdienās
un ceturtdienās
16.00
Siguldas
Sporta centrā

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”
Bezmaksas ciguna nodarbība:
l plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā
l plkst. 11.30 Mores pagasta Tautas namā
Sporta deju sacensības „Siguldas pavasaris”,
kuru ietvaros notiks Latvijas kausa izcīņa sporta
dejās dažādās vecuma grupās.

Bezmaksas peldēšanas nodarbība izglītības
iestāžu audzēkņiem. Pieteikšanās iepriekš,
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.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī
Nākamais izdevums otrdien, 30. aprīlī
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!

Reģistrēti 19 jaundzimušie – 8 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi: Aurēlija, Laura, Odrija, Izabella, Marianna, Daniela, Anna, Rasa,
Kristofers Valters, Rihards, Rafaels, Henrijs, Renārs, Ernests, Paulis, Rodrigo, Mārtiņš,
Mikele Lucio, Markuss.
Reģistrētas 11 laulības.

