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31.martā Siguldas novada pašvaldība iedzīvotāju ērtī-
bām atvēra jaunizveidoto Siguldas novada pašvaldības 
pakalpojumu portālu „e.sigulda.lv”, kurā novadnie-
ki var saņemt 16 pašvaldības e-pakalpojumus, iegūt 
informāciju par pašvaldībā piedāvātajiem pakalpoju-
miem, to saņemšanas kārtību, nepieciešamajiem do-
kumentiem, kā arī iesniedzamajām veidlapām.

„Siguldas novada pašvaldība kļūst arvien mūsdienīgāka un 
iedzīvotājiem pieejamāka. Jaunais pašvaldības e-pakalpojumu portāls ir iespēja īstenot āt-
rāku saziņu ar pašvaldību iedzīvotājam izdevīgā laikā un vietā, tādēļ aicinu novadniekus 
būt drosmīgiem un izmantot elektroniskās vides priekšrocības. E-pakalpojumu portāls ir 
tikai viens no inovatīvajiem risinājumiem pašvaldības darbā – jau šogad izmaiņas un prog-
rammas tehniska pilnveidošana plānota arī Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identi-
fikācijas karšu programmai,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Patlaban pašvaldība e-pakalpojumu sadaļā piedāvā 16 e-pakalpojumus:

• saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu;
• reģistrēt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā;
• mainīt bērnudārzu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā;
• saglabāt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā;
• izstāties no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindas;
• informēt pašvaldību par privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (auklīti 

vai privāto pirmsskolas izglītības iestādi);
• saņemt vai pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu;
• saņemt juridisko konsultāciju;
• saņemt izziņu par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu;
• piešķirt īpašumam adresi;
• saņemt izziņu par adresi;
• saņemt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu;
• saņemt paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli e-pastā;
• pārvirzīt pārmaksātu nekustamā īpašuma nodokļa summu;
• saņemt atpakaļ pārmaksātu nekustamā īpašuma nodokli;
• saņemt atļauju izmantot mazizmēra kuģošanas līdzekli Jūdažu ezerā.

Patlaban pašvaldības speciālisti ir saņēmuši sešus novadnieku pieteikumus e-pakal-
pojumiem.
Tāpat portālā pieejams Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu re-
ģistrs, koku zāģēšanas kalkulators un Siguldas novada bibliotēku kopkatalogs. Iedzīvo-
tāju ērtībām portālā „e.sigulda.lv” ir iespēja aplūkot arī pašvaldības piedāvāto pakalpo-
jumu aprakstus un aizpildīt iesniegumu veidlapas trīs dažādos formātos. 
Lai saņemtu Siguldas novada pašvaldības e-pakalpojumus, iedzīvotājiem būs nepie-
ciešams autorizēties ar internetbanku („Swedbank”, „Citadele”, „Norvik Banka”, „Nor-
dea”, „DNB banka”), izmantojot e-parakstu vai eID karti. 
Pašvaldības pakalpojumu portāls „e.sigulda.lv” tiks papildināts ar jauniem e-pakal-
pojumiem, tāpat tiks uzlabota tā funkcionalitāte, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus 
iesūtīt ierosinājumus portāla uzlabošanai uz e-pastu prese@sigulda.lv. Jautājumus un 
priekšlikumus iedzīvotāji joprojām var iesūtīt arī caur Siguldas novada pašvaldības 
informatīvās interneta vietnes www.sigulda.lv kontaktformu „Vēstule pašvaldībai” vai 

„e.sigulda.lv” kontaktformu.
E-pakalpojumi Latvijas iedzīvotāju ikdienā ieņem arvien nozīmīgāku vietu, to aplie-
cina arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzsāktā informatīvā 
kampaņa, lai popularizētu kopumā vairāk nekā 300 valsts e-pakalpojumu un mudinā-
tu iedzīvotājus izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti, izmanto-
jot portālu „Latvija.lv”.

Aprīlī noslēgts līgums par grants se-
guma ielu un ceļu apsaimniekošanu 
un uzlabošanu vasaras sezonā no 
aprīļa līdz novembrim Siguldas pil-
sētā un Siguldas pagastā un līgums 
par asfaltbedrīšu remontu Siguldas 
novadā. Kopumā grants seguma ielu 
un ceļu apsaimniekošanai un sakār-
tošanai tiks izlietoti vairāk nekā 150 
tūkstoši eiro, savukārt asfaltbedrīšu 
remontdarbiem – 70 tūkstoši eiro.

Ielu un ceļu sakārtošana Siguldas no-
vadā notiek pēc apstiprināta grafika 
prioritārā secībā. Iepirkumu procedū-
ras rezultātā par grants seguma ielu un 
ceļu apsaimniekošanu noslēgts līgums 
ar SIA „Strauteks”. Siguldas pilsētā un 
Siguldas pagastā 47 kilometru grantē-
to ielu un ceļu uzturēšanai pašvaldība 
izlietos 34 843,35 eiro. Noslēgtais lī-
gums paredz ceļu planēšanu astoņas 
reizes C kategorijas ielām un ceļiem, 
kā arī planēšanu septiņas reizes D kla-
ses ielām un ceļiem laika posmā līdz 
1.novembrim. No jūnija līdz augustam 
maģistrālās Siguldas pilsētas un Sigul-
das pagasta ielas plānots apstrādāt ar 
pretputes absorbentu  – šiem darbiem 
pašvaldība izlietos vairāk nekā 13 tūk-
stošus eiro. 
SIA „Strauteks” ielu un ceļu uzturē-
šanu vasaras periodā veiks arī Allažu, 
Mores un Siguldas pagastu lauku teri-
torijās. Uzņēmums nodrošinās 163,27 
kilometru ielu un ceļu planēšanu, re-
montu par 115 443 eiro.
Atgādinām, ka grantēto ielu un ceļu 
planēšana un citi ceļu infrastruktūras 
uzlabošanas darbi ir veicami atbilstošos 
laikapstākļos.
Iepirkumu procedūras rezultātā re-
montdarbus ar karstā asfalta ieklāša-
nas metodi veic SIA „Ceļinieks 01”. Ko-
pējās darbu izmaksas ir 70 tūkstoši eiro.
Jau ziņots, ka šā gada budžetā Siguldas 
novada pašvaldība ieplānojusi trīs mil-
jonus eiro investēt ielu un ceļu sakārto-
šanā. Tā kā valdība nav pieņēmusi Mi-
nistru kabineta noteikumus par Eiropas 
Savienības fondu finansējuma pieejamī-
bu, Zinātnes ielas rekonstrukcija varē-
tu notikt tikai 2016.gada vasarā, tādēļ 

pašvaldība prioritārā kārtībā plāno 
veikt asfaltbedrīšu remontu šajā ielā. 
Šovasar asfaltseguma rekonstrukcija 
plānota arī Televīzijas ielas posmā no 
Dārza līdz Līvkalna ielai, Dārza ielas 
posmā no Nītaures līdz Televīzijas ie-
lai, Līvkalna ielas posmā no Krišjāņa 
Barona līdz Televīzijas ielai, Allažos, 
Klusās ielas posmā no autoceļa V58 
līdz dzīvojamajām ēkām, izbūvējot arī 
gājēju ietvi.
Asfaltseguma renovācija un ceļa ap-
maļu maiņa plānota Pils ielas posmā 
no Ausekļa līdz Krišjāņa Barona ielai, 
Cēsu ielas posmā no Raiņa līdz Pils ie-
lai, Jāņa Poruka ielas posmā no Cēsu 
ielas līdz automašīnu stāvlaukumam, 
Nītaures ielas posmā no Pulkveža Brie-
ža līdz Rožu ielai, Dārza ielas posmā 
no Nītaures līdz Krišjāņa Barona ielai, 
Krišjāņa Barona ielas posmā no Atbrī-
votāju līdz Dārza ielai, Mednieku ielas 
posmā no Kungu gatves līdz Krimuldas 
muižai. 
Grants seguma pārbūve uz asfaltsegu-
mu plānota šādās ielās: Paparžu ielas 
posmā no Televīzijas līdz Doņu ielai, 
Strēlnieku ielas posmā no Nītaures 
līdz Melioratoru ielai, Melioratoru ie-
las posmā no Strēlnieku līdz Vildogas 
ielai, ja šajos ielu posmos būs izbūvētas 
visas pazemes inženierkomunikācijas. 
Savukārt gājēju ietves plānots izbūvēt 
Strēlnieku ielas posmā no Gāles ielas 
līdz TC „Šokolāde”.
Vairākos ielu un ceļu posmos šogad no-
tiks sagatavošanas darbi turpmākai in-
frastruktūras sakārtošanai nākamajos 
gados.
Siguldas novada pašvaldība saņēmusi 
novadnieku jautājumus par Zinātnes 
ielas un autoceļa Sigulda–Veclaicene 
krustojuma pārbūvi un luksofora mai-
ņu. Pašvaldība informē, ka ir sazināju-
sies ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” pār-
stāvjiem, kuri informēja, ka šogad tiek 
izstrādāts projektēšanas uzdevums un 
tiek izsludināts iepirkums krustojuma 
un luksoforu pārbūves projektēšanai. 
Savukārt pašvaldība turpina apzināt 
tehniskās iespējas, lai aprīkotu ar pa-
pildu luksoforu gājēju pāreju šajā krus-
tojumā.

Siguldas novada pašvaldība izveidojusi 
pakalpojumu portālu „e.sigulda.lv”

Uzsākti grantēto un asfaltēto ceļu  
sakārtošanas darbi
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25.aprīlī no plkst.9.00 latvijā un arī Si-
guldas novadā notiks akcija „lielā tal-
ka”, kuras laikā aicinām novada iedzī-
votājus un uzņēmējus iesaistīties vides 
sakopšanā. 
Apkopotas līdz 20.aprīlim pieteiktās 
talkošanas vietas.

Siguldas pilsēta
Siguldas novada pašvaldības un iestā-
žu darbinieki Lielās talkas ietvaros sa-
kops Siguldas pils kompleksa ēkas, atbrī-
vojot tās no gadu laikā uzkrātā. Sakopšana 
norisināsies koka muižā, vannu mājā, koka 
dzīvojamajā mājā, dārznieka mājā, kā arī 
mājā pie dīķa.
Krimuldas muižas teritorija un tuvā-
kā apkārtne (Serpentīna ceļš, Krimuldas 
iela u.c.). Norisināsies grābšanas, atkritu-

mu savākšanas, nelielā teritorijā arī krū-
mu griešanas un savākšanas darbi. Talkas 
atbildīgais: Alise Zvaigzne (28780467).
Lakstīgalas grava. Tiks vākti atkritumi 
līdz Peldu ielai; talkas sākums plkst.10.15. 
Talkas atbildīgie: Eva un Maija (29998769).
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas 
centrs. Talka notiks 24.aprīlī, un tās laikā 
plānots sakopt Sporta un aktīvās atpūtas 
centra apkārtni. Talkas atbildīgais: Jānis 
Lazdāns (29368877).
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trase. 
Zaļās zonas labiekārtošanas darbi fasādes 
pusē. Talkā piedalīsies Ministru preziden-
te Laimdota Straujuma, Siguldas novada 
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, tra-
ses direktors Dainis Dukurs un Latvijas 
olimpieši.

1.aprīļa Domes sēdē tika izskatīti 24 
jautājumi.

•	 Pagarināts nomas līguma termiņš 
ar SIA „A Aptieka” par telpām Pils 
ielā 3A, kā arī izbeigti neapdzīvojamo 
telpu nomas un zemes nomas līgumi 
ar ZS „Aiva”.

•	 Uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā 
nostiprināts dzīvoklis un kopīpašuma 
domājamās daļas Andreja Pumpura 
ielā 5, Siguldā.

•	 Noslēgta vienošanās ar privātperso-
nu par zemesgabala „Jūdaži 6” nodo-
šanu īpašumā bez atlīdzības atbilsto-
ši privatizētā kopīpašuma domājamai 
daļai, precizēta platība trīs zemes 
vienībās, veikti arī citi darījumi ar 
nekustamo īpašumu.

•	 Precizēts latvāņa izplatības ierobe-
žošanas pasākumu plāns Siguldas 
novadā 2011.–2017.gadam, kā arī 
apstiprināts Siguldas novada pašval-
dības invazīvo augu sugu izplatības 
ierobežošanas ekspertu grupas no-
likums un invazīvo augu sugu izpla-
tības ierobežošanas ekspertu grupas 
sastāvs.

•	 Veiktas izmaiņas Administratīvās ko-
misijas sastāvā, par tās priekšsēdētā-
ju apstiprināta Inguna Zirne.

•	 Nodibināts ceļa servitūts nekustama-
jā īpašumā „Šķūņa Beitas”.

•	 Nolemts uzsākt parādu piedziņu 
saistībā ar latvāņu izplatības ierobe-
žošanas pasākumu veikšanu zemes 
vienībā „Lejas Melngaiļi” par labu 
pašvaldībai.

•	 Veikti grozījumi nolikumos „Par kār-
tību, kādā Siguldas novada sportis-
tiem piešķiramas naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā un nau-
das balvu apmēru”, „Par finansējuma 
piešķiršanu sporta biedrībām”, „Par 
atlīdzību Siguldas novada pašvaldī-
bā”, grozījumi veikti arī noteikumos 

„Par Siguldas pils kompleksa telpu iz-
mantošanu”.

•	 Piešķirtas naudas balvas par sasnie-
gumiem sportā vairākiem sportistiem 
un treneriem.

•	 Apstiprināts PA „Siguldas Attīstības 
aģentūra” 2014.gada darbības pār-
skats un 2015.gada darba plāns.

•	 Apstiprināts finansējums Douzelage 
projekta vadīšanai.

•	 Nolemts pieņemt ziedojumus no per-
sonu grupas organizētā labdarības 
akcijā, kuri tiks izlietoti Mores pa-
matskolas telpu remontam un lab-
iekārtošanai.

2014.gadā tika uzsākta Siguldas pils kompleksa staļļa ēkas rekonstrukcija. 
Šā gada 15.aprīlī parakstīts līgums ar SiA „Wood Constractions” par ēkas Pils 
ielā 16 pārbūvi par tirdzniecības un biroju ēku. līguma summa ir 565 219,66 
eiro ar PVN. lai īstenotu projektu, pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē. 
Darbus plānots pabeigt līdz 2015.gada rudenim.

Plānots, ka staļļa ēkas pirmajā stāvā būs telpas radošajiem uzņēmējiem, kuri izsoles kār-
tībā varēs iegūt telpas savas uzņēmējdarbības veidošanai, savukārt otrajā stāvā Siguldas 
Jaunās pils rekonstrukcijas laikā tiks izvietotas telpas Siguldas novada pašvaldībai.

Ar dalību starptautiskajā tūrisma 
izstādē „OtDiH” Baltkrievijā tika 
noslēgta 2015.gada pavasara tūris-
ma izstāžu sezona, kuras laikā ar 
zīmolu „enter Gauja” popularizēts 
vienots tūrisma piedāvājums Gaujas 
nacionālajā parkā (turpmāk  – Gau-
jas NP).

Starptautiskajā tūrisma izstādē „OTDIH 
2015”, kas no 8. līdz 11.aprīlim norisinājās 
Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, Gau-
jas NP tūrisma piedāvājums popularizēts 
Latvijas nacionālajā stendā. Pagājušajā 
gadā apmeklētāju interese par Latviju bija 
pārsteidzoši liela, tāpēc nolemts tūrisma 
piedāvājuma popularizēšanu Baltkrievijā 
turpināt. Centrālās statistikas pārvaldes 
apkopotā informācija liecina, ka 2014.gadā 
Latvijas naktsmītnēs nakšņojuši par 27% 
vairāk viesu no Baltkrievijas nekā gadu 
iepriekš.
Pērn izstādi „OTDIH” apmeklēja gandrīz 
20 tūkstoši interesentu, to skaitā gan tū-

risma nozares profesionāļi, gan gala patē-
rētāji – tūristi.
Jau iepriekš ziņots, ka Gaujas NP teritorijā 
esošās pašvaldības  – Siguldas, Cēsu, Val-
mieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Ko-
cēnu un Inčukalna – kopš 2012.gada īsteno 
stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma 
galamērķa veicināšanai. 2015.gadā kopīgi 
tiek plānota dalība 11 starptautiskās tū-
risma izstādēs Somijā, Nīderlandē, Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, 
Vācijā un Polijā. Šajos mērķa tirgos Gau-
jas  NP tūrisma piedāvājums tiks popula-
rizēts ar zīmolu „Enter Gauja”, kas radīts 
Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un 
tika prezentēts 2013.gadā. 
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatir-
gos tiek organizēta sadarbībā ar LIAA un 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbal-
stu.

Siguldas novada pašvaldība infor-
mē, ka turpmāk pašvaldības spe-
ciālisti biežāk apsekos un izvērtēs 
iznomātās pašvaldības zemes iz-
mantošanu. Apsekošana tiks veikta 
divas reizes gadā, un par nekopto 
un neapstrādāto nomas zemi tiks 
sastādīts apsekošanas protokols 
un nosūtīts brīdinājums nomnie-
kam. Ja mēneša laikā atkārtoti tiks 
konstatēts, ka nomas zeme jopro-
jām nav sakopta un apstrādāta, tiks 
nosūtīts lēmums par līguma lauša-
nu.

Savukārt mazdārziņu nomniekiem zemes 
nomas līgums ir papildināts ar vairākiem 
aizliegumiem, piemēram, turēt mājdzīv-
niekus, izvietot dažādus priekšmetus un 
krautnes 10 metru platā joslā pie iznomā-
tās zemes vienības robežas, kā arī veikt 
būvniecību (izņemot pagaidu būves dārza 
instrumentu glabāšanai). Savukārt esošās 
būves, kuras nav legalizētas un kuras nav 
lietojamas (sagruvušas, izdegušas, izpostī-
tas) un ar savu izskatu bojā ainavu, ir jā-
nojauc līdz 15.maijam.

Anita Viškere

Domes priekšsēdētājs saņem Latvijas Olimpiskās komitejas Goda zīmi
Marta beigās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās asamblejas sesijas laikā 
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs un LOK izpildkomitejas loceklis Uģis Mitrevics 
tika apbalvots ar Goda zīmi „Par nopelniem Olimpiskajā kustībā”, ar kuru tiek apbalvoti 
Olimpisko spēļu medaļnieki, treneri, sporta aktīvisti un sporta atbalstītāji.

Sakopta Roķēnu birzs un piegulošā teritorija ap Matiņu ezeru
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes speciālisti ne-
kustamajā īpašumā „Roķēni” izzāģējuši bīstamos un mazvērtīgos kokus, veicot koku stādī-
jumu izgaismošanu. Lai paplašinātu un sakoptu pludmales zonu, sakārtota arī nogāze pie 
volejbola laukuma, atbrīvojot to no aizauguma.

Aicina zemes īpašniekus uz informatīvu semināru
15.maijā plkst.10.00 Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7 notiks informatīvs 
seminārs par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem un dažādiem zāles izmanto-
šanas veidiem granulu, biogāzes un biodegvielas ražošanai. 
Seminārs tiek organizēts Eiropas Komisijas LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
programmas līdzfinansētā projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (LIFE GRASSSERVICE) 
ietvaros. Piedalīties aicināts ikviens interesents. Sīkāka informācija pa tālruni 28206624.

Ierobežota transporta kustība Strēlnieku ielā pie TC „Šokolāde”
Tirdzniecības centra (TC) „Šokolāde” papildu autostāvlaukuma izbūves laikā līdz 10.jūni-
jam satiksmes un darba drošības nodrošināšanai slēgta viena braukšanas josla Strēlnieku 
ielā. Slēgtās joslas garums tiks mainīts pēc nepieciešamības.

Gaujas nacionālo parku popularizē 
Baltkrievijā

Lielās talkas aktivitātes  
Siguldas novadā

Informācija lauksaimniecībā  
izmantojamās zemes un  
mazdārziņu nomniekiem

Turpinās Siguldas pils kompleksa  
staļļa ēkas rekonstrukcija

Aprīļa Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Ziņas īsumā

turpinājums 7.lpp.
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14.aprīlī Siguldas novada Domes 
priekšsēdētājs uģis Mitrevics atklāja 
kārtējo uzņēmēju konsultatīvās pado-
mes sēdi, kurā pārrunāti vairāki būtiski 
jautājumi par novada uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšanu. 

Uzņēmējiem tika sniegta informācija par ie-
spējām iesaistīties Siguldas Novada svētku 
norisē. Pirmā svētku diena 29.maijā, kā jau 
ierasts, tiks veltīta Siguldas novada ID kar-
šu četru gadu jubilejas svinībām ar iespēju 
baudīt svētku kultūras programmu un ie-
pazīt novada uzņēmumu piedāvātos pakal-
pojumus un produktus, piedaloties dažādās 
aktivitātēs Siguldas dzelzceļa stacijas lau-
kumā. Šajā dienā tiks paziņoti arī akcijas  

„2015.gada siguldiešu mīlētākie uzņēmumi” 
uzvarētāji, par kuriem balsošana norisinā-
sies no 29.aprīļa līdz 29.maijam. Novada 
svētku otrā diena, 30.maijs, tiks atklāta 
ar Siguldas stacijas bufeti un preču zīmes 

„Radīts Siguldā” prezentāciju. PA „Siguldas 

Attīstības aģentūra” direktore Laura Kon-
stante informēja: plānots, ka preču zīmi 
varēs lietot Siguldas novada uzņēmēji savu 
produktu un pakalpojumu popularizēša-
nai, identificējot izcelsmes vietu – Siguldas 
novadu. Lai novērtētu izstrādātās versijas 
preču zīmei „Radīts Siguldā”, padomē tika 
nolemts izveidot balsojumu, lai apzinātu 
plašāku uzņēmēju viedokli par piemērotā-
ko variantu.
Turpinot darbu pie idejas par Jauno 
biznesa ideju konkursu organizēšanu 
Siguldas novadā, uzņēmējiem tika pre-
zentēti četri konkursa realizēšanas vari-
anti. Spraigas diskusijas rezultātā tika 
pieņemts lēmums turpināt darbu pie 
divām konkursa realizācijas formām  – 
Jauno biznesa ideju konkursu vairākos 
etapos, kas iekļaus apmācību un mento-
ringa programmu, un konkursu – esošo 
uzņēmumu vajadzības risinājumu izs-
trādi sadarbībā ar augstskolu studen-
tiem. 

Biedrība „Četri krasti” ir uzsākusi eiro-
pas Zivsaimniecības fonda (eZF) pasā-
kuma „teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” atbalstītā projekta „Matiņu 
ezera hidrobūves – meniķa rekonstruk-
cija” (identifikācijas Nr.13-04-Zl06-
Z401201-000010) realizāciju. Kopējās 
projekta izmaksas ir 27 984,53 eiro, no 
kuriem 25 186,07 eiro ir eZF finansē-
jums, bet pārējais  – Siguldas novada 
pašvaldības līdzfinansējums. Būvdar-
bus veiks uzņēmums SiA „Strauteks”. 
Projekta plānotais izpildes termiņš ir 
28.augusts.

Projekts „Matiņu ezera hidrobūves  – me-
niķa rekonstrukcija” paredz rekonstruēt 
(praktiski izbūvēt no jauna), slūžas, kas 
regulē Matiņu ezera ūdens līmeni.
Matiņu ezers kādreiz ir bijis vienīgais da-
biskais ezers Lorupītes gravā (visas citas 
ūdenskrātuves vēlāk radītas mākslīgi). 
Pašreizējais Matiņu ezers daļēji ir māks-
līgs veidojums, jo pagājušā gadsimta 70.ga-
dos tika izbūvēts dambis un slūžas, lai 
esošo ūdens līmeni paceltu par diviem trim 
metriem blakus stāvošo lauku apūdeņo-
šanas vajadzībām, tādējādi ezera virsmas 
laukums palielinājās vismaz par 3/4. Palie-

linājās arī zivju daudzums un iespējas tās 
makšķerēt. Pēc 40 gadu ilgas ekspluatāci-
jas slūžas ir fiziski nolietojušās un avārijas 
gadījumā apdraud zemāk esošo ūdenskrā-
tuvju, dambju un ceļu uzbērumu drošību.
Patlaban notiek remontdarbu sagatavoša-
nas darbi  – ūdens līmeņa pazemināšana 
ezerā, lai slūžas atsegtu un tām varētu pie-
kļūt. Pēc ūdens nolaišanas Matiņu ezers 
uz laiku atgriezīsies savās vēsturiskajās 
dabiskajās robežās. To, ka remontdarbi 

notiek pavasarī pēc plūdiem, nosaka kli-
matiskie faktori un EZF līdzfinansējuma 
saņemšanas termiņi.
Remontdarbu laikā notiek pastiprināta 
ezera uzraudzība. Aizdomīgos gadījumos 
aicinām ziņot Siguldas novada ezeru uz-
raugam (tālr.29421629) vai Pašvaldības 
policijai (tālr.26160288).

Aivars Jakobsons

•	 Ar Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 
14.§) apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Lormalas”, kadastra 
Nr.8094 003 0189, un „Vīnkalni”, kadadastra Nr.8094 003 0063, Siguldas pagasts, 
Siguldas novads.

•	 Ar Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 
15.§) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Vārnas”, kadastra 
Nr.8094 003 0063, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Ar detālplānojumiem var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas 
pagastā, Siguldas novadā, darba dienās darba laikā, kā arī Siguldas novada pašvaldības 
interneta vietnē www.sigulda.lv.

•	 Ar Siguldas novada Domes 2015.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 
13.§) noteikts, ka detālplānojuma izstrādes process nekustamajos īpašumos Leona 
Paegles ielā 21 un 19, Jāņa Poruka ielā 14, 13, 12A un 11, Lāčplēša ielā 9A, starpga-
balā ar kadastra apz. 8015 002 007 un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā, Leona 
Paegles ielā Siguldā, Siguldas novadā, tiek turpināts kā lokālplānojuma izstrādes 
process. 

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Siguldas novada pašvaldības teritori-
jas plānotāja Zane Gatere.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un grozīt teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumus, nosakot teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un 
apbūves noteikumus. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Metrum”.

Zane Gatere

Uzņēmēji lemj par  
aktualitātēm novadā

Notiks Matiņu ezera hidrobūves – meniķa rekonstrukcija

Siguldas novada  
pašvaldības paziņojumi

AttĪStĪBA

Jau vairākus gadus Siguldā dar-
bojas uzņēmējdarbības atbalsta 
punkts, kurā interesenti var uzzināt 
par finansējuma piesaistes iespē-
jām uzņēmējdarbībai, kā arī saņemt 
informāciju par novada uzņēmējdar-
bības vidi, brīviem nekustamajiem 
īpašumiem saimnieciskās darbības 
veikšanai, par novadā pieejamiem 
pakalpojumiem un radītiem produk-
tiem, uzzināt, kā reģistrēt uzņēmu-
mu, kādu juridisko formu izvēlēties 
un noskaidrot citus jautājumus.

Lai sniegtu informatīvu atbalstu brīvo tel-
pu meklēšanā, pašvaldības informatīvajā 
interneta vietnē izveidota sadaļa „Īpašumi 
uzņēmējdarbībai”, kurā ir iespēja „satik-
ties” telpu īpašniekiem un potenciālajiem 
nomniekiem. 
Lai veicinātu uzņēmēju un pašvaldības sa-
darbību 2014.gadā, tika izveidota Siguldas 
novada Uzņēmēju konsultatīvā padome, 
kurā uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji 
tiekas, lai diskutētu par jautājumiem uz-

ņēmējdarbības attīstības veicināšanai no-
vadā. Ir izskatīti jautājumi par atbalstu 
jauno biznesa ideju attīstībai, infrastruk-
tūras sakārtošanu, jauniešu nodarbinātību 
novadā, vidi degradējošo objektu sakārto-
šanu novadā, kā arī uzņēmējdarbības vides 
analīžu dati un citi jautājumi. 
Uzņēmēju un pašvaldības sadarbības re-
zultātā šogad ir ieviestas izmaiņas skolēnu 
vasaras nodarbinātības projekta realizāci-
jā. Projektā ir iesaistījušies un darbavietas 
skolēniem izveidojuši 28 novada uzņēmu-
mi. 2015.gada vasaras mēnešos pie uzņē-
mējiem iespēja strādāt tiks piedāvāta 261 
novada jaunietim vecumā no 15 līdz 19 
gadiem.
Informatīvā atbalsta ietvaros pašvaldība 
uzņēmējiem rīko bezmaksas izglītojošos 
seminārus, kuru tēmas tiek izvēlētas atbil-
stoši uzņēmēju vajadzībām un izteiktajām 
vēlmēm. 2015.gadā organizēti divi seminā-
ri  – „Aktualitātes finansējuma piesaistē” 
un „Praktiskais radošums”. Kopā seminā-
ros pulcējās 80 dalībnieku. Nākamais se-
minārs tiks veltīts pārdošanas un produkta 

pozicionēšanas tēmai, un tas tiek plānots 
maija sākumā. 
Lai veicinātu iedzīvotāju lojalitāti novada 
uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem, 
regulāri tiek papildināts un atjaunots Si-
guldas novada ID karšu partneru piedāvā-
jums. Gada laikā programmai ir pievieno-
jušies 18 jauni pakalpojumu sniedzēji.
Siguldas novada uzņēmumu konkurēt-
spējas palielināšanai 2014.gadā tika or-
ganizēta kampaņa „Siguldiešu mīlētākais 
uzņēmums”. Tā guva lielu gan pašu dalīb-
nieku, gan iedzīvotāju atsaucību. Kampa-
ņa kļūs par tradīciju un tiks organizēta arī 
šogad. Jau no 29.aprīļa novada iedzīvotāji 
varēs balsot par savu mīlētāko uzņēmumu, 
ID karšu programmas dalībnieku. 
Uzņēmēju un jauniešu sadarbības vei-
cināšanai Siguldas novada pašvaldība  
2014.gada maijā atsaucās SIA „DPA” ai-
cinājumam iesaistīties iniciatīvā „City 
UP”, kuras laikā novada uzņēmēji 9.–12.
klašu skolēniem piedāvāja iespēju izstrā-
dāt IT risinājumu uzņēmuma darbības 
nodrošināšanai. Projektā iesaistījās un ar 

skolēniem strādāja seši novada uzņēmēji. 
Konkursa rezultātā Siguldas Valsts ģim-
nāzijas 10.klases skolnieks ieguva 2.vietu, 
izstrādājot preču uzskaites programmu. 
Finansiāla atbalsta sniegšanai ir veik-
tas izmaiņas Siguldas novada saistošajos 
noteikumos Nr.25 „Par atvieglojumu pie-
mērošanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Siguldas novadā”. Notei-
kumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti 
nodokļu atvieglojumi saimnieciskās darbī-
bas veicējiem. 
2015.gadā ir plānotas vairākas aktivitā-
tes novada uzņēmumu konkurētspējas 
stiprināšanai un atbalstam. Jau Siguldas 
Novada svētku laikā 30.maijā tiks atklā-
ta preču zīme „Radīts Siguldā”. Līdz gada 
nogalei plānoti vairāki informatīvi izglīto-
jošie bezmaksas semināri, biznesa ideju 
konkursu organizēšana, tāpat arī investī-
ciju piesaistei plānots izstrādāt interneta 
vietni „Invest in Sigulda” un citas aktivi-
tātes.

Ina Stupele

Pašvaldības paveiktais uzņēmējdarbības veicināšanai Siguldas novadā
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24.maijā Siguldas Svētku laukumā no plkst.10.00 līdz 16.00 norisināsies 
gada vērienīgākais vides un veselīgas atpūtas pasākums visai ģimenei  – 
festivāls „tīrai latvijai!”, kuru organizē „Zaļā josta”. 

Pasākumā vienuviet pulcēsies nozīmīgākās Latvijas vides un dabas aizsardzības orga-
nizācijas, kā arī zaļi domājoši uzņēmumi un biedrības, piedāvājot pasākuma apmeklētā-
jiem plašu vides izglītības un ekoloģiskās atpūtas programmu dažādu vecumu grupām. 
Paralēli radošajām darbnīcām, konkursiem un citām aktivitātēm uz skatuves apmek-
lētājus priecēs Ralfs Eilands, grupa „Musiqq” un bērnu vokālais ansamblis „Kolibri”, 
sveicot makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursu šā gada uzvarētājus no 
Latvijas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.
Pasākumā laipni gaidīti videi draudzīga un zaļa dzīvesveida atbalstītāji, jo īpaši ģime-
nes ar bērniem, kas ciena aktīvu atpūtu un brīvdabas aktivitātes. Visas dienas garumā 
apmeklētājus priecēs muzikāli priekšnesumi, daudz un dažādas radošās un izglītojošās 
darbnīcas, orientēšanās spēles un aktivitātes, ko piedāvās pašmāju ekoloģisko produktu 
ražotāji un citi zaļi domājoši Latvijas uzņēmumi. Festivāla ietvaros notiks arī Siguldas 
novada pašvaldības Sporta pārvaldes rīkotās sporta aktivitātes bērniem, jauniešiem un 
ģimenēm.

Ieeja pasākumā – bez maksas

PA „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina 
pievienoties komandai Siguldas novada 
Tūrisma informācijas centra vadītāju.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība tūrisma nozarē un va-

dītāja pieredze tūrisma jomas uzņēmu-
mā vai iestādē 3–5 gadi;

• pieredze pasākumu organizēšanā starp-
tautiskā līmenī;

• teicamas latviešu, krievu un angļu valo-
das zināšanas;

• labas datorprasmes 
• teicamas publiskās uzstāšanās un pre-

zentācijas prasmes, lieliskas saskars-
mes, komunikācijas un sadarbības pras-
mes;

• spēja plānot savu laiku un kontrolēt dar-
ba procesus;

• precizitāte, operativitāte, augsta atbildī-
bas izjūta un vēlme sasniegt rezultātus.

Gaidīsim Jūsu CV un pieteikuma vēstuli 
ar norādi „TIC vadītājs” līdz 12.maijam uz  
e-pastu laura.konstante@sigulda.lv. Plašā-
ka informācija pa tālruni 28357158.
Pilns sludinājuma teksts – www.sigulda.lv

Siguldas novada pašvaldības izglītības pārvalde aicina vecākus līdz aprīļa beigām 
informēt pirmsskolas izglītības iestāžu (Pii) vadītājas par nepieciešamību vasarā 
bērniem apmeklēt bērnudārzu, lai sekmīgāk plānotu grupiņu pārdalījumu.

Vasarā, kad vecāki dodas atvaļinājumā, daudziem bērniem nav nepieciešams apmeklēt 
bērnudārzu. Sarūkot audzēkņu skaitam grupiņās un plānojot ikgadējos telpu remontus, 
šovasar novada pirmsskolas izglītības iestādēm darba laiki būs šādi:

• PII „Ābelīte” nestrādās no 27.jūlija līdz 25.augustam. Šajā laikā „Ābelītes” bērnus 
uzņems Siguldas pagasta PII „Saulīte”;

• PII „Saulīte” nestrādās no 25.jūnija līdz 24.jūlijam. Šajā laikā „Saulītes” bērnus 
uzņems Siguldas pilsētas PII „Ābelīte”;

• PII „Ieviņa” nestrādās no 1. līdz 31.augustam. Šajā laikā „Ieviņas” bērnus uzņems 
Siguldas pilsētas PII „Pasaciņa”;

• PII „Pasaciņa” nestrādās no 1. līdz 31.jūlijam. Šajā laikā „Pasaciņas” bērnus 
uzņems Siguldas pilsētas PII „Ieviņa”;

• PII „Pīlādzītis” nestrādās no 1. līdz 31.jūlijam. Šajā laikā „Pīlādzīša” bērnus 
uzņems PII „Ieviņa”, „Saulīte” vai „Ābelīte”;

• Allažu pirmsskolas izglītības grupa nestrādās no 1. līdz 31.jūlijam. Šajā laikā 
bērnus uzņems PII „Ieviņa”, „Ābelīte” un „Saulīte”.

Siguldas novada pašvaldības izglītības 
pārvalde informē, ka maijā sāksies 
bērnu uzņemšana Siguldas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs (Pii). 
2015./2016.mācību gadam pirmsskolas 
izglītības iestādēs plānots uzņemt visus 
2010., 2011., 2012. un daļu 2013.gadā 
dzimušo bērnu, kas reģistrēti rindā uz 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Izglītības pārvaldes darbinieki individuāli 
sazināsies ar bērnu vecākiem, lai uzaicinā-

tu uz pārvaldi saņemt apliecinājumu par 
uzņemšanu konkrētā bērnudārzā.
Apliecinājumus par uzņemšanu konkrētā 
iestādē varēs saņemt Izglītības pārvaldē 
Skolas ielā 3, Siguldā.
Bērnu uzņemšana noritēs rindas kārtībā 
saskaņā ar reģistru un turpināsies līdz jū-
nija beigām.
Papildu informācija pieejama pie Iz-
glītības pārvaldes datubāzu speciālis-
tes pa tālruni 67970914 vai e-pastu  
zane.nikaze@sigulda.lv.

Mācību gads tuvojas noslēgumam 
un notiek gatavošanās jaunajam  – 
2015./2016.gada darba cēlienam. Šis 
būs pirmais mācību gads gandrīz 300 
pirmklasniekiem Siguldas novada izglī-
tības iestādēs.

• Vecāki, kuru bērns uzņemts Laurenču 
sākumskolas 1.klasē, uz informatīvo sa-
nāksmi aicināti 27.aprīlī plkst.17.30, 
kurā tiks runāts par pirmklasnieku ga-
tavību uzsākt skolas gaitas. Nodarbību 
vadīs skolas psiholoģe Inese Taube.

• 28.aprīlī no plkst.9.30 līdz 10.30 
Siguldas 1.pamatskola gaidīs ciemos 
topošos skolēnus, lai parādītu skolu, 
dažādos bērnu sagatavotos priekš-
nesumos pastāstītu par skolas dzīvi 
un aktivitātēm, savukārt 13.maijā 

plkst.18.00 notiks pirmā vecāku sa-
pulce pirmklasnieku vecākiem, kurā 
skolas administrācijas pārstāvji infor-
mēs par būtiskiem ar skolu saistītiem 
jautājumiem.

• 14.maijā plkst.17.30 Allažu pamatsko-
lā notiks pirmā vecāku sapulce pirm-
klasnieku vecākiem, kurā būs iespēja 
satikties ar klases audzinātāju un sko-
las administrācijas pārstāvjiem.

• Siguldas pilsētas vidusskolā 1.klašu 
skolēnus un vecākus aicina uz informa-
tīvu sanāksmi un tikšanos ar skolotā-
jiem 20.maijā plkst.19.00.

• Informatīvā tikšanās 1.klašu skolēniem 
un viņu vecākiem Mores pamatskolā 
tradicionāli notiek augustā, par kon-
krēto datumu un laiku vecāki tiks in-
formēti individuāli.

Siguldas novada pašvaldība, sadarbo-
joties ar novada uzņēmējiem, arī šogad 
īstenos jauniešu nodarbinātības projek-
tu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt 
pirmās darba prasmes būs skolēniem 
vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. 
Skolēnu pieteikumi tiks pieņemti līdz 
30.aprīlim. 

Uzklausot uzņēmēju ieteikumus, veiktas 
izmaiņas noteikumos par skolēnu nodar-
binātību vasarā. Skolēniem vecumā no 13 
līdz 14 gadiem vasarā būs iespēja divas 
nedēļas strādāt pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību nodrošinātajās darbavie-
tās, savukārt skolēniem vecumā no 15 līdz 
19 gadiem darbavietas mēneša garumā no-
drošinās novada uzņēmēji.
Pilnveidotas ir arī skolēnu pieteikumu an-
ketas. Piesakoties darbam vasarā, skolē-
niem jānorāda savas prasmes un iemaņas, 
motivāciju darbam un jāatzīmē trīs vēla-

mās darbavietas, izvēloties no pašvaldības 
apkopotā vakanču saraksta.
Skolēniem, kuru iesniegumi atbildīs no-
teikumos noteiktajiem kritērijiem, jāse-
ko līdzi informācijai par darba norīko-
jumu saņemšanu, kas pēc 20.maija tiks 
publicēta pašvaldības interneta vietnē  
www.sigulda.lv, kā arī nosūtīta Siguldas 
novada izglītības iestādēm. Plānots, ka 
norīkojumi, kuros būs norādītas konkrē-
tās skolēnu darbavietas, tiks izsniegti 25., 
26. un 27.maijā no plkst.14.00 līdz 18.00 
Siguldas novada Jaunrades centrā „Mēr-
ķis” Skolas ielā 3.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīv-
laikā finansēs, koordinēs un kontrolēs 
Siguldas novada pašvaldība. 2015.gada 
budžetā projekta īstenošanai paredzēti 55 
tūkstoši eiro.
Plašāku informāciju par skolēnu nodarbi-
nātības projektu vasarā aicinām meklēt 
Siguldas novada pašvaldības informatīva-
jā interneta vietnē www.sigulda.lv.

Skolotājs, kurš mācījis mūzikas taktis vai deju soļus, patiesībā sniedzis milzīgu kultūras 
bagātību – unikālu un autentisku pamatu – nākotnes izaugsmei, tāpēc aicinām novērtēt 
skolotāja lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopā pateikt paldies! 
Pastāstiet savu iedvesmojošo stāstu par Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
skolotāju, izvirzot viņu vienai no AS „Swedbank” Svētku skolotāju stipendijām 500 eiro 
apmērā. Stāstus līdz 12.jūlijam ikviens var iesniegt interneta vietnē www.dziedundejo.lv, 
sadaļā „Suminām skolotājus”. No nominēto skolotāju vidus stipendiju ieguvējus noteiks 
kompetenta žūrija.

Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” aicina darbā medmāsu. 
Darba laiks no plkst.8.00 līdz 16.00. 
CV sūtīt uz e-pastu zanda.krastina@sigulda.lv vai zvanīt uz tālruni 26311261.

Vakances

Informācija par pirmsskolas  
izglītības iestāžu darba laiku vasarā

Maijā sāksies bērnu uzņemšana 
Siguldas novada bērnudārzos

Pirmklasnieku vecākus aicina uz 
informatīvām sanāksmēm

Siguldā notiks vides un mūzikas 
festivāls „Tīrai Latvijai!”

Pieteikšanās darbam vasaras  
brīvlaikā notiek līdz 30.aprīlim

Piesaki stipendijai Siguldas novada skolotājus!
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Siguldas Novada svētki
tiekamies maija beigās mūsu Siguldas Novada svētkos!
Novada svētki ir īpašs notikums ikviena novadnieka dzīvē. Tie sniedz 
iespēju svētkus svinēt visai ģimenei, izjūtot svētku noskaņu trīs dienu 
garumā. Šā gada tēma ir DĀRZS. Sigulda – aizrautības dārzs. Trīs svēt-
ku dienas, četri dārzi!

Pirmā diena, 29.maijs, – Svinēšanas dārzs – veltīta ID karšu četru gadu 
jubilejai, kurā uzsvars likts uz novada uzņēmējiem.

Otrā diena, 30.maijs, – visas dienas garumā dzelzceļa stacijas laukumā –  
Radīšanas dārzs, ko vakarā noslēgs tradicionālais gājiens, un Svētku 
dārzs pilsdrupu estrādē. 

Trešā diena, 31.maijs, – Nākotnes dārzs – veltīts ģimenēm.

Siguldas Novada svētku kopējā tēma tiek veidota caur latviešu cilvēka iecienītāko 
vaļasprieku – sava dārza iekopšanu! Caur ravēšanu... uzrušināšanu... jaunas 

augsnes gatavošanu... 2014.gadā novācām Eiropas kultūras galvaspilsētas 
partnerpilsētas atnestos augļus... tagad zeme jāsagatavo jaunai ražai... jāmēslo... 
jāizvēlas stādi... podi... jāveido dobes... jāceļ jaunas izaicinājumu siltumnīcas...

Mēs esam S!guldas Aizrautības dārza dārznieki! Dārzs ir vieta, kurā paši sējam 
un stādām... paši kopjam un attīstām... paši novācam ražu...  

paši baudām un cienājam citus.
Tikai cilvēks pats ir atbildīgs par to, kas uzzied viņa dārzā... tikai mēs paši esam 

atbildīgi par to, kā uzplauks mūsu Sigulda... 

Siguldas Novada svētki „S!GULDA – AIZRAUTĪBAS DĀRZS!”  
no 29. līdz 31.maijam

SVINĒŠANAS DĀRZS – ID karšu četru gadu jubilejas nakts
Piektdien, 29.maijā, plkst.18.00–22.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.
Uzņēmēju teltis, LGK atrakcijas, darbosies mīmi, Jauno jātnieku skolas aktivitātes. Muzi-
kālā programma sadarbībā ar „Pagalms Fest” – „MMD”, grupa „The Coconuts” un balsoju-
ma rezultāti „Siguldiešu mīlētākais uzņēmums 2015”, grupa „De Temps” un orientēšanās 
spēles – mazā apļa – izlozes rezultāti, grupas „Manta” muzikāls sveiciens.
RADĪŠANAS DĀRZS
Sestdien, 30.maijā, plkst.12.00–16.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.
Siguldiešu brokastis, preču zīmes „Radīts Siguldā” atklāšana, orientēšanās spēles – ma-
zais un lielais aplis. Kultūras programma, piedaloties amatiermākslas kolektīviem. Švei-
ces iela – Mākslas dārzs – Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” radošās performances.
SVĒTKU DĀRZS
Sestdien, 30.maijā no plkst.19.30 Siguldas pilsdrupu estrādē.
Pulcēšanās svētku gājienam pie Siguldas dzelzceļa stacijas plkst.18.30. Svētku gājienā 
piedalās dārznieki ar lejkannām, kapļiem, grābekļiem, ziediem un citiem tematiskiem 
atribūtiem. Svētku koncerts un balle Siguldas pilsdrupu estrādē.
NĀKOTNES DĀRZS – Mazie dziesmu un deju svētki
Svētdien, 31.maijā, no plkst.11.00 Siguldas pils kompleksā.
Siguldas Jaunās pils dārzā atrakcijas, radošās darbnīcas bērniem. Piedalīsies Siguldas 
Sporta skolas un Mākslu skolas audzēkņi. No plkst.11.00 līdz 12.00 plānotas muzikālās 
brokastis kopā ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu.

Informāciju apkopoja Iveta Ārgale, Ilze Jakubovska

No 31.jūlija līdz 2.augustam Siguldas pilsdrupu estrādē un Siguldas pils kom-
pleksā notiks XXiii Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, kuros, kā ie-
rasts, būs iespēja dzirdēt gan latvijas, gan pasaules izcilākos operdziedātājus. 
31.jūlijā plkst.19.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī notiks lielkoncerts „Mēs no Latvijas”, 
kurā uzstāsies izcilākie latviešu solisti.
1.augustā plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā notiks talantīgāko Latvijas jaunās pa-
audzes mūziķu koncerts „Jaunie talanti”.
1.augustā plkst.20.00 Siguldas pilsdrupās notiks XXIII Starptautisko Siguldas Opermūzi-
kas svētku centrālais notikums – Arvīda Žilinska operas „Zelta zirgs” brīvdabas oriģinālie-
studējums Gunta Gailīša režijā, diriģents – Atvars Lakstīgala.
2.augustā plkst.13.00 notiks koncerts Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kurā Mier-
valdis Jenčs un Antra Bigača izpildīs melodiskās Emīla Dārziņa solodziesmas Ginta Bēr-
ziņa pavadījumā.
2.augustā plkst.18.00 Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku greznais Galā koncerts 

„Ielūdz Klementīne Mergēna un Marselo Alvaress”.
Visu nedēļas nogali Siguldas novada pašvaldība Opermūzikas svētku apmeklētājiem pie-
dāvās arī iespēju baudīt dažādus kultūras pasākumus Siguldas pils kompleksā, kas intere-
sentiem būs pieejami bez maksas.
Biļetes uz XXIII Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas svētku pasākumiem pieejamas 
„Biļešu paradīzes” kasēs.

Maijā notiks divas pirmizrādes, kurās spēlēs mūsu novadnieki. Abas teātra izrādes 
iestudējusi Siguldas tautas teātra režisore un Mākslu skolas teātra nodaļa vadītāja 
ārija liepiņa-Stūrniece.
17.maijā plkst.16.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks Teātra nodaļas audzēkņu 
spēlētās izrādes „Vārnu ielas republika” pirmizrāde. „Grīziņkalns ir ar trim republikām, 
kur puikas un meitenes alkst izzināt pasauli. Viņi augstu vērtē pašcieņu un godu, viņi 
katrs ir savas vietas – Vārnu, Lienes un Zvaigžņu ielas – patrioti. To aizstāvot, viņi ir 
gatavi ne pa jokam kauties,” stāsta izrādes režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece, kura aicina 
apmeklēt jauniešiem un arī pieaugušajiem tik aktuālo izrādi. Ieeja – bez maksas.
Savukārt 23.maijā plkst.16.00 Siguldas novada Kultūras centrā notiks pirmizrāde 
masku spēlei četrās ainās „Galma gleznotājs”. Anšlavs Eglītis: „Ņēmos sacerēt romantisku 
pārpratumu spēli – „brīvi” saistītu ar Leonardo da Vinči dzīves posmu Milānas hercoga 
galmā. Likās patīkami padarboties ap šo fantastiski daudzpusīgo un diezgan noslēpumai-
no renesanses meistaru.”
Ļaudis, vēlēdamies izdibināt citu noslēpumus, vēlēdamies apmierināt savu egoismu un 
jebkuriem līdzekļiem saglabāt savu statusu sabiedrībā, uzdodas par citiem cilvēkiem, pie-
savinās cita vārdu. Rodas virkne intrigu, kuras tiek skaidrotas asprātīgos dialogos. Taču 
jautājums saglabājas – vai tiešām ir jānomaina savs vārds, sava patība, uzdodoties par citu. 
Milānas hercogs: „No visām cilvēka jūtām tikai draudzība var ilgt visu mūžu, no visiem 
cilvēka darbiem tikai māksla dzīvo pāri laikam.” Vai tā ir? Vai cilvēku daba pagājušo gad-
simtu gaitā ir ko mācījusies, vai arī ne vienā vien situācijā atpazīsim mūsu ikdienā jopro-
jām piedzīvotas masku spēles?
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē. Biļešu cena – 2,50 
eiro,  ID kartes īpašniekiem – 2 eiro.

22.maijā plkst.18.00 papīrmākslas darbnīca „Viktora vēstules” atklās sezo-
nu ar Siguldas pilsmuižas pasta stacijas un izstādes „Siguldas vēsture past-
kartēs” atvēršanu, kurā Siguldas pilsmuižas apmeklētāji tiks iepazīstināti ar 
Siguldas novada zīmīgākajiem vēstures notikumiem, vietām un personībām. 
izstādes vēstījumam izmantots pastkartes formāts, darbnīcā tapušā papīrā 
ielejot senu fotogrāfiju, karšu un zīmējumu attēlus.
Visas sezonas garumā vēstures stāsts par mūspuses neseno vēsturi tiks veidots kopīgiem 
spēkiem, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju paust savu vērtējumu par svarīgākajiem noti-
kumiem un personībām Siguldas novadā pēdējos 20 gados. Savāktās informācijas liecības 
tiks ielietas papīrā, līdz rudens zelta lapu laikam sagatavojot papildinošu izstādes ekspo-
nātu – „Siguldiešu vēstures grāmatu”.
Papīrmākslas darbnīcā sadarbībā ar „Latvijas Pastu” šajā sezonā tiks atvērta oficiāla un 
reizē romantiska pasta stacija, kurā būs pieejams pašgatavots vēstuļu papīrs, kartītes, 
aploksnes un īpašā Siguldas – mīlestības pilsētas – marka. Pasta stacijā ikviens varēs ar 
spalvaskātu un tušu uzrakstīt un nosūtīt sveicienus no Siguldas pils kompleksa.

Tuvojas talantu konkursa fināls; aicina atbalstītājus
Šogad Siguldas novada talantu konkurss „Sev un saviem draugiem” norisināsies jau 
piecpadsmito reizi, un 14.maijā plkst.17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks fi-
nāla pasākums, kurā piedalīsies labākie dejotāji, dziedātāji, skatuves runas teicēji un 
citi. 
Aicinām skatītājus iesaistīties konkursantu atbalstīšanā, nominējot balvai „Skatī-
tāju simpātija”, kā arī uzņēmējus iesaistīties ar sponsorētas balvas pasniegšanu. Uz-
ņēmējus aicinām pieteikties, zvanot uz tālruni 26112886 vai sūtot e-pastu uz adresi  
terezija.leimane@sigulda.lv. 

Aicinājums piedalīties tradicionālajā 
Mākslas dienu izstādē
Siguldas novada Kultūras centrā no 28.maija līdz 14.jūnijam būs skatāma Siguldas no-
vada mākslinieku izstāde „Tālas noskaņas zilā vakarā...”, kas veltīta Aspazijas un Raiņa 
150.jubilejas gadam un kurā tiks eksponēti glezniecības, grafikas, tēlniecības, keramikas, 
tekstilmākslas, stikla mākslas un metālmākslas darbi.
Izstādes atklāšana notiks Siguldas novada Kultūras centrā 27.maijā plkst.19.00.

Vasarsvētku koncerts Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Goran Gora (Jānis Holšteins-Upmanis) un Siguldas novada jaunās dziesminieces Anitas 
Zambares audzēkņi aicina uz koncertu „No ziemas pavasarī”, kas notiks Vasarsvētku svēt-
dienā, 24.maijā, plkst.16.00 Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Stīveros).
Siguldas novada iedzīvotājiem un viesiem tā ir iespēja iepazīt citu mūzikas piedāvāju-
mu – mūziku, kas šajā sarežģītajā laikā, noliedzot patērētāja pozīciju, aicina uz garīgumu. 
Šis koncertu cikls ir vienreizēja iespēja baudīt gan šo unikālo celtni, gan koncertus, kas 
uzrunā dvēseli!

Siguldā norisināsies XXIII  
Starptautiskie Opermūzikas svētki

Novadnieki piedāvā divas teātra pirmizrādes

Vēsture. Vēstule. Papīrs. Pasts
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16. un 17.maijā Siguldā līdztekus latvi-
jas čempionātam sprintā un garajā dis-
tancē notiks Siguldas orientēšanās fes-
tivāls, kuru rīko latvijas Orientēšanās 
federācija ar Siguldas novada pašvaldī-
bas atbalstu. Sacensību centrs – Sigul-
das Svētku laukums.

Festivāla ietvaros visiem interesentiem 
būs iespēja startēt piecās dažādās orien-
tēšanās disciplīnās: foto orientēšanās, 
labirinta orientēšanās, foto leģenda, kā 
arī sprinta orientēšanās un klasiskā 
orientēšanās distance mežā. 
Sestdien, 16.maijā, festivāla aktivi-
tātes būs pieejamas no plkst.13.00 līdz 
17.00 bez dalības maksas. Foto orientē-
šanās (foto-o) disciplīnā distance vedīs 
pa Siguldas pilsētas ielām, meklējot zī-
mīgus objektus pilsētas kartē un atbil-
dot uz uzdotajiem jautājumiem. Orien-
tēšanās labirints (o-labirints) piedāvās 
trīs dažādu garumu un sarežģītības 

distances, kuru veikšanai būs nepie-
ciešamas 5–10 minūtes. Foto leģendas 
disciplīnā, izmantojot karti un vadoties 
pēc leģendām fotogrāfijās, būs jāveic dis-
tance, kas vedīs pa tuvējiem Siguldas 
parkiem un dzīvojamo māju pagalmiem. 
Uzvarēs tas, kurš spēs atrisināt leģen-
du un veikt uzdevumus, kas saistīti ar 
maršrutu. Reģistrācija foto-o, o-labirin-
ta un foto leģendas distancēm notiks 
no plkst.12.30. Iepriekšēja pieteikša-
nās iespējama O!Festivāla mājaslapā  
www.ofestivals.lv.
Latvijas čempionāts sprinta distancē 
sāksies plkst.15.00, un pēc tā beigām 
(aptuveni plkst.16.00) jebkuram intere-
sentam bez maksas būs iespēja izmēģi-
nāt spēkus orientēšanās sprintā tautas 
distancē. Dalība orientēšanās sprintā 
ar iepriekšēju pieteikšanos mājaslapā 
www.ba2.lv. 
O!Festivāla pirmās dienas apbalvošana 
paredzēta aptuveni plkst.16.30 Svētku 

laukumā. Līdztekus norisināsies arī 
Latvijas čempionāta sprinta distancē 
apbalvošana.
Svētdien, 17.maijā, O!Festivāla ietva-
ros notiks Latvijas čempionāts garajā 
distancē. Visiem interesentiem, papil-
dus Latvijas čempionāta distancēm, tiks 
piedāvāta iespēja izmēģināt klasisko 
orientēšanos, izvēloties starp divām da-
žādu garumu elementārām distancēm 
tautas grupā. Distancē būs iespējams 
doties no plkst.14.00 līdz 15.00. Sacensī-
bu centrs pie Nītaures, uz kuru jābrauc 
ar savu transportu, un marķējums sāk-
sies no šosejas Līgatne–Skrīveri pirms 
Nītaures. Dalība šajā orientēšanās dis-
tancē ar iepriekšēju pieteikšanos mājas-
lapā www.ba2.lv.
Zīmīgi, ka Siguldā 2018.gadā notiks Pa-
saules čempionāts orientēšanās sportā, 
un ceļš uz to sāksies tieši ar O!Festivālu. 

Matīss Ratnieks

Aprīļa vidū vasaras sezonu atklāja Siguldas Sporta un 
aktīvās atpūtas centra skrituļslidošanas un rollerslē-
pošanas trase. trasei ir raksturīgs izteikts dabiskais 
reljefs ar garenkritumu līdz 18%, lielākais kāpums pa 
vertikāli ir 11 metri. trases šķērskritums taisnajos 
posmos ir 2,5%, savukārt līdzenu posmu virāžas  – ar 
4% kritumu.

Skrituļslidošanai pieejama trase 1,2 kilometru garumā. Si-
guldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā darbojas skrituļslidu, 

rollerslēpju un nūjošanas inventāra noma. Tāpat apmeklētā-
ju ērtībām pieejamas dušas un pirts.
30.aprīlī Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā norisinā-
sies pirmās šīs sezonas sacensības skrituļslidošanā.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs ir atvērts katru die-
nu. Darba laiks pirmdienās, trešdienās un piektdienās ir no 
plkst.14.00 līdz 20.00, otrdienās un ceturtdienās – no plkst.14.00 
līdz plkst.21.00. Sestdienās un svētdienās centrs atvērts no 
plkst.10.00 līdz 20.00. Trases izmantošana ir bez maksas.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra tālrunis 67970262.

Aprīļa sākumā Liepupē risinājās Latvijas 
komandu čempionāts 100 lauciņu dambre-
tē U10 un U13 vecuma grupām. Siguldas 
Sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja 
pa divām komandām katrā vecuma grupā.
U13 grupā veiksmīgi startēja Siguldas 
Sporta skolas I komanda, kas spēja izcīnīt 
1.vietu. Komandas sastāvā bija Renards 
Helfrehts, Vilnis Lembergs, Rainers Re-
nārs Broks un Kristīne Urtāne. Siguldas 
Sporta skolas II komanda šajā vecuma gru-
pā ierindojās 8.vietā.
U10 vecuma grupā Siguldas Sporta skolas 
I komandai nedaudz pietrūka līdz godalgo-
to trijniekam  – 4.vieta. Komandā spēlēja 
Roberts Žanis Bete, Ņikita Morozovs, Ri-
nalds Gustavs Garkalns, Keita Eglīte. Si-
guldas Sporta skolas II komanda ierindo-
jās 11.vietā.

Ilze Ratniece

Aprīļa sākumā Berlīnē risinājās 
starptautisks basketbola turnīrs 

„easter cup Berlin–Moabit”, kurā 
piedalījās vairāk nekā 100 komandu 
vecuma grupās no u12 līdz pat u22, 
kā arī ratiņbasketbolistu grupa. Si-
guldas Sporta skolas puiši startēja 
u14 un u16 vecuma grupā. Mājup tika 
atvesta 2.vieta u14 grupā un 4.vieta 
u16 grupā.

Vispirms abas Siguldas komandas aizva-
dīja pa trīs spēlēm apakšgrupu ietvaros. 
Abām komandām izdevās šo sacensību 
posmu veikt bez zaudējumiem – trīs uz-
varas un 1.vieta savā grupā. Arī ceturt-
daļfināli tika uzvarēti. Labi nospēlēja 
Ričards Fedečko, Toms Aizupietis, Er-
nests Artūrs Bērze, Gusts Narnickis un 
Kristers Puķītis, kuriem gan šajā, gan 
nākamajās spēlēs nācās uzņemties va-
došo lomu laukumā.
Pusfinālspēles risinājās tās pašas dienas 
pēcpusdienā, kad tika spēlēti ceturtdaļ-
fināli. U16 komanda ar vienu punktu 
zaudēja savā cīņā, bet U14 komanda ti-
kai ar diviem punktiem pārspēja Baus-

kas komandu. Vecākajiem Siguldas pui-
šiem līdz ar to tās pašas dienas vakarā 
vēl bija jācīnās spēlē par 3.vietu.
U16 komandai diemžēl arī pēdējā spē-
lē zaudējums ar diviem punktiem, un 
rezultātā turnīrā tika izcīnīta 4.vieta. 
U14 komandai fināla spēle bija ļoti sa-
springta. Spēles pirmajā pusē mūsējie 
bija par dažiem punktiem priekšā pre-
tiniekiem, bet tad vācu spēlētāja sitiena 
rezultātā (ko tiesnesis gan neievēroja) 
bez elpas uz vairākām minūtēm palika 
mūsu līderis Ričards Fedečko. Tikai ar 
vācu puses ārstu palīdzību Ričards at-
guva elpu un pēc kāda laika bija spējīgs 
atkal iziet laukumā. Tikmēr vācieši bija 
panākuši lūzumu spēlē un izvirzījušies 
nelielā vadībā, ko prata saglabāt līdz 
spēles beigām. Sāpīgs zaudējums si-
guldiešiem, un jāsamierinās ar 2.vietu 
turnīrā.
Jāatzīmē, ka Siguldas Sporta skolas ko-
mandu dalība turnīrā tika nodrošināta 
ar Siguldas novada pašvaldības atbal-
stu.

Ilze Ratniece

Aprīļa sākumā Siguldas Valsts ģimnā-
zijas sporta zālē notika Siguldas no-
vada un uzaicināto skolu sacensības. 
Šogad dalībnieki veica „Meža takas” 
un „lauku sētas” piepūšamo atrakciju 
distanci, un visa komanda vienoti fini-
šēja ar milzu slēpēm.

Sacensībās piedalījās 4.–12.klašu jaunieši. 
4.–5.klašu grupā startēja 16 komandas, 
6.–7.klašu grupā 19 komandas, 8.–9.klašu 
grupā 16 komandas, 10.–12.klašu grupā 
11 komandas.

Sacensību uzvarētāji
4.–5.klašu grupā: 1.vieta Siguldas pilsē-
tas vidusskolas 5.b klasei, 2.vieta Sigul-
das pilsētas vidusskolas 4.a klasei, 3.vieta 
Laurenču sākumskolas 5.klasei.
6.–7.klašu grupā: 1.vieta Laurenču 
sākumskolas 6.klasei, 2.vieta Vangažu 
vidusskolas 7.klasei, 3.vieta Garkalnes 
Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas 
6.–7.klašu izlasei.
8.–9.klašu grupā: 1.vieta Vangažu vi-
dusskolas 8.klasei, 2.vieta Siguldas Valsts 
ģimnāzijas 8.m klasei, 3.vieta Garkalnes 
Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas 
8.–9.klašu izlasei.
10.–12.klašu grupā: 1.vieta Siguldas 
Valsts ģimnāzijas 11.d klasei, 2.vieta 
Siguldas pilsētas vidusskolas 10.klasei, 
3.vieta Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.c 
klasei.

Karīna Putniņa

Siguldas novada bērni un jaunieši 
ar Siguldas novada pašvaldības at-
balstu 4. un 5.aprīlī piedalījās pir-
majās 2015.gada latvijas kausa izcī-
ņas orientēšanās sporta sacensībās 

„Kurzemes pavasaris”, kas notika 
Bikstu apkārtnē.

Teicamu sniegumu uzrādīja Magda Cigle, 
abu sacensību dienu kopvērtējumā W16 
grupā izcīnot 2.vietu. Jāpiebilst, ka Mag-
da, pateicoties Siguldas novada pašvaldī-
bas finansiālam atbalstam, 20.–23.aprīlī 
Latvijas izlases komandas sastāvā pieda-
lījās Pasaules skolēnu čempionātā orien-
tēšanās sportā Turcijā, izcīnot 11.vietu 
garajā distancē savā vecuma grupā.
Bikstos arī Kristapam Bruneram divu 
dienu kopvērtējumā M16 grupā izdevās 
izcīnīt 2.vietu, bet Kristīne Brunere iz-
cīnīja 3.vietu W14 grupā. Kristīne Ozola 
ierindojās 8.vietā (W18), Madis Ciglis  – 
9.vietā (M16), Nils Ciglis – 12.vietā (M14).

Alīda Ābola

Siguldā notiks orientēšanās festivāls Latvijas komandu 
čempionātā 100 
lauciņu dambretē 
U13 grupā uzvar 
siguldieši

Siguldas Sporta skolas  
basketbolistu cīņas Berlīnē

Orientieristi 
sāk sezonu ar 
panākumiem Siguldas novada 

skolu sacensības 
„Lielā balva 2015” 

Siguldā uzsāk skrituļslidošanas sezonu
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Saules parks, dzelzceļa mala un Miera 
iela 24, Siguldas kapu nogāzes un kapu 
teritorija. Plānota atkritumu savākšana.
Katoļu baznīcas pagalms. Plānotie dar-
bi: būvgružu novākšana, Raunas un Trim-
pus ielas sakopšana, krūmu izciršana. At-
kritumu, zaru kaudžu novākšana pļavā pie 
Gāles un Trimpus ielas. Talkas atbildīgais: 
Andis Vilciņš (27801988).
Mazdārziņu teritorija Vidzemes šose-
jas un Zinātnes ielas tuvumā. Aicinām 
visu mazdārziņu nomniekus sakopt sava 
mazdārziņa teritoriju, novācot liekos un 
nevajadzīgos dārza piederumus, likvidēt 
vairs neizmantotās dārza būves, komposta 
kaudzes. Pašvaldība nodrošinās atkritumu 
aizvešanu.

Siguldas pagasts
Biedrība „Cerību spārni” aicina ikvienu pie-
dalīties kopienas „Cerību sēta” sakopšanas 
talkā no plkst.11.00. Talciniekus lūdzam 
pieteikties, zvanot uz tālruni 26419420.

Allažu pagasts
Stīveri. Pārvērtīsim vecās vācu baronu 
kapenes par skaistu dabas parku. Tiks 
savākti nozāģētie zari, atkritumi un vecās 
lapas. Talkas atbildīgā: Sarmīte Brencso-
ne (20037397 vai 20092955). Stīveru au-
toceļa malas sakops VSAC „Vidzeme” filiā-
le „Allaži”. Talkas atbildīgā: Līga Kļaviņa 
(27099648).
Egļupe. Sadzīves atkritumu savākšana 
mazdārziņu teritorijā.
Mazdārziņu teritoriju sakopšana. Ai-
cinām visu mazdārziņu nomniekus sakopt 
sava mazdārziņa teritoriju, novācot liekos 
un nevajadzīgos dārza piederumus, likvidēt 
vairs neizmantotās dārza būves, komposta 
kaudzes. Pašvaldība nodrošinās atkritumu 
aizvešanu.

Siguldas novada skolu talkas
Laurenču sākumskola sakops skolas ap-
kārtni, Siguldas pilsētas vidusskolas sko-
lēni dosies sakopt teritoriju pie gaisa tro-
šu vagoniņa. Siguldas Valsts ģimnāzijas 
audzēkņi piedalīsies Siguldas Sporta un 
aktīvās atpūtas centra teritorijas sakopša-
nas talkā un kops ģimnāzijas apkārtni. Si-
guldas 1.pamatskola piedalīsies Vējupītes 
krastu sakopšanā, Stīveru meža stādīša-
nā, bērnudārza „Pasaciņa” apzaļumošanā 
un skolas apkārtnes sakopšanā. Savukārt 
Mores pamatskolas skolēni sakops skolas 
apkārtni. Allažu pamatskolas skolēni šogad 
talkos kopā ar saviem vecākiem viņu darba-
vietās, kolektīvos, māju pagalmos.

Dabas aizsardzības pārvalde 25.aprīlī 
aicina uz teritorijas sakopšanu, zaru vāk-
šanu, dedzināšanu, koka atvašu nociršanu, 
divās vietās Siguldas apkārtnē:
•	 pie Gūtmaņalas. Tikšanās plkst.10.00 

Gūtmaņalas stāvlaukumā. Atbildīgā per-
sona Jānis Andrušaitis, tālr.29119612;

•	 Krimuldas pilsdrupās. Tikšanās 
plkst.10.00 pie gaisa trošu vagoniņa Kri-
muldas pusē. Atbildīgā persona Alberts 
Vempers.

18.aprīlī notika jau septītā Siguldas no-
vada Veselības diena, kuras laikā vairāk 
nekā 500 novadnieku izmantoja iespēju 
bez maksas saņemt ārstu konsultāci-
jas, piedalīties vingrošanas un treniņu 
nodarbībās un veikt veselības pārbaudi.

Siguldas novada Veselības dienā iedzīvo-
tāji bez maksas varēja saņemt konsultāci-
jas pie neirologa, kardiologa, pulmonologa, 
dermatologa, fizioterapeita, audiologopēda, 
zobu higiēnista, kā arī veikt kāju vēnu skrī-
ningu, pēdu datordiagnostiku, osteoporo-
zes skrīningu, konsultēties ar Pacientu om-
budu, kā arī veikt cukura, holesterīna un 
hemoglobīna līmeņa, asinsspiediena mērī-
jumus, plaušu pārbaudi, noteikt ķermeņa 
masas indeksu. Poliklīnikā bezmaksas 

konsultācijas sniedza okulists, endokrino-
logs un pēdu aprūpes kabineta speciālists.
Siguldas novada iedzīvotāju lielo aktivitā-
ti novērtēja arī ārsti un speciālisti. Vidēji 
katrs ārsts šajā dienā pieņēma 25 pacien-
tus, savukārt izmeklējumus veica krietni 
vairāk cilvēku, piemēram, hemoglobīnu 
pārbaudīja 175 cilvēki, cukura līmeni 
noteica 150 pacientu, holesterīnu  – 110, 
plaušu pārbaudi veica 45 cilvēki, asinsspie-
dienu mērīja un ķermeņa masas indeksu 
noteica 120 Veselības dienas apmeklētāji, 
savukārt asinis ziedoja rekordliels skaits 
cilvēku – 51 donors.
Pirmo reizi Veselības dienā bija iespēja 
piedalīties vingrošanas un treniņu no-
darbībās. Studijas „Bosedīna” piedāvāto 
jogu apmeklēja vairāk nekā 20 cilvēku, ta-

batu – 16, savukārt zumbu apmeklēja de-
viņi dalībnieki. Pateicoties aktīvā dzīves-
veida apvienības „Green Grass” trenerim 
Andrejam Filipovam, novadniekiem bija 
iespēja izmēģināt TRX piekares sistē-
mas treniņus, kas ļauj vienlaikus strā-
dāt visām muskuļu grupām. Savukārt 
māmiņām ar mazuļiem „Momyfit” tre-
nere vadīja stundu ilgu nodarbību brīvā 
dabā, ko izmantoja vairāk nekā 20 jauno 
māmiņu.
Lielu atsaucību guva tikšanās ar Akve-
līnu Līvmani. Sarunā par ezotēriku, as-
troloģiju un ikdienas veiksmes atslēgas 
meklējumiem piedalījās vairāk nekā 40 
interesentu.
Plānots, ka nākamā Siguldas novada Ve-
selības diena norisināsies septembrī.

Lielās talkas aktivitātes 
Siguldas novadā

turpinājums. Sākums 2.lpp.

Bibliotēku aktualitātes
Māmiņdienas pasākumi Siguldas novada bibliotēkās
Maijā Siguldas novada bibliotēkās īpaša uzmanība veltīta Mātes 
dienai – starptautiskiem svētkiem, kas šogad atzīmējami 10.maijā.
Par radošām aktivitātēm parūpējusies gan Jūdažu, gan Sigul-
das pagasta Centra bibliotēka, veidojot pasākumu ciklu „Es sa-
vai māmiņai”. 7.maijā Centra bibliotēkā norisināsies rīta stunda 
bērniem, kurā laiks tiks pavadīts, klausoties stāstos, ejot rotaļās 
un gatavojot apsveikumus radošajā darbnīcā. Savukārt 8.maijā 
plkst.17.00 Jūdažu bibliotēkā notiks bērnu rotaļu pēcpusdiena.
Novada bibliotēkas piedāvās trīs tematiskās izstādes par Mātes 
dienu. Siguldas novada bibliotēkā būs apskatāmas divas  – lasī-
tavā apmeklētājiem no 6. līdz 29.maijam pieejama izstāde „Kā 
sargeņģelis tu man vienmēr esi klāt”, savukārt Bērnu literatūras 
nodaļā uzziņu materiāli par Mātes dienu tiks apkopoti izstādē 

„Māmiņ, mīļā, tev saku: „Labrīt!””. Siguldas pagasta Centra bib-
liotēkā ieplānota izstāde pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem „Mana mīļa māmuliņa...”. Ieeja pasākumos un izstādēs – 
bez maksas.

Diskusija par Vislatvijas vietējo padomju deputātu kopsapulci
30.aprīlī plkst.15.00 Siguldas novada bibliotēkā norisināsies ikmē-
neša sarunu cikla „Pēcpusdienas sarunas” sestā tikšanās, kurā būs 
iespēja atskatīties uz Vislatvijas vietējo padomju deputātu kopsa-
pulci, kas pirms 25 gadiem norisinājās Daugavas stadionā. „Pēcpus-
dienas sarunu” īpašais viesis būs Aivars Janelsītis, kurš vairākkārt 
bijis ievēlēts Siguldas pilsētas deputātu padomē, bet 1990.gadā ie-
vēlēts par pilsētas padomes priekšsēdētāja vietnieku. Sarunās viņš 
kopā ar bijušajiem padomju deputātiem vērtēs vietējo padomju 
lomu Latvijas valsts neatkarības atgūšanā un dalīsies atmiņu stās-
tos par piedzīvoto.

Izsludināts konkurss „Sauc Dzejas dienas vārdā!”
Siguldas novada bibliotēka, sadarbojoties ar piedzīvojumu parku 

„Mežakaķis”, izsludina konkursu par Dzejas dienu nosaukumu 
„Sauc Dzejas dienas vārdā!”.
Ar 2015.gada Dzejas dienām Siguldā plānots aizsākt Dzejas dienu 
pasākumus kā ikgadēju tradīciju, tāpēc būtiski atrast skanīgāko 
un atbilstošāko pasākuma nosaukumu. Konkursā piedalīties aici-
nāts ikviens interesents, nosaukumu, nelielu tā pamatojumu un 
savu kontaktinformāciju sūtot uz e-pastu biblioteka@sigulda.lv.
Nosaukums jāiesūta līdz 8.maijam, kas ir konkursa beigu termiņš.
Īpaši konkursam izveidota žūrija no dažādām kultūras iestādēm 
un bibliotēkas noteiks autoru, kura radītais nosaukums būs atbils-
tošākais Dzejas dienu pasākumam Siguldā. Autoru par to informēs 
personīgi, apbalvošana notiks Siguldas Novada svētku koncertā Si-
guldas pilsdrupu estrādē 30.maijā plkst.20.00. Naudas balvu 50 
eiro apmērā un ieejas karti divām personām piedzīvojumu parkā 

„Mežakaķis” nodrošina Siguldas novada bibliotēka un atpūtas un 
sporta komplekss „Kaķītis”.
Dzejas dienu pasākums norisināsies 12.septembrī Siguldas Jau-
nās pils dārzā, tā ietvaros plānotas aktivitātes visas dienas garu-
mā. Šā gada Dzejas dienu tematika – Raiņa un Aspazijas gads.

1. un 2.maijā Siguldas Svētku laukumā notiks 12.latvijas Stā-
du parāde, kas vienlaikus atklāj dārzkopju aktīvās sezonas 
sākumu, tāpēc to iecienījuši latvijas dārzkopji. Stādu parādē 
piedalās stādu audzētāji tikai no latvijas, tā popularizējot un 
izceļot tieši latvijas stādu audzēšanas nozari.
Visiem Stādu parādes apmeklētājiem no plkst.11.00 būs iespēja 
atpūsties un izklaidēties dažādās jautrās, radošās un izzinošās ak-
tivitātēs. 12.Latvijas Stādu parādi iegavilēs folkloras kopa „Senle-
ja”, ieskandinās pūtēju orķestris, bet uz lustīgiem dančiem aicinās 
Siguldas novada deju kolektīvi. Ziemā iztērēto enerģiju uzņemsim 
ar Rūtas Zaļajiem dabas stādu kokteiļiem, pavasara saules starus 
modināsim ar „Siguldas novada Cāļa 2015” un vokālās studijas 

„Siguldiņa” skanīgajām dziesmām. Ikviens sevī varēs pamodināt 
mākslinieku gleznošanas galerijā un radošajās siltumnīcās, bet 
harmonijai Lauku sētā kopīgi meklēsim pasaules līdzsvaru spilve-
nu kaujās.
Tradicionāli Stādu parādes ietvaros tiek organizēts arī Latvijas 
amatniecības un lauksaimniecības izstrādājumu gadatirgus. Šo-
gad tajā piedalīsies 100 amatnieku, kā arī Latvijas lauku saim-
niecības, kas audzē lauksaimniecības produkciju, un individuālie 
pārtikas produktu ražotāji. 
Pasākums ilgs divas dienas un apmeklētājiem ir bez maksas; tā lai-
kā plānoti satiksmes ierobežojumi.

Stipra ģimene veido stipru valsti. Stipras ģimenes pamats ir 
laimīgi cilvēki, kuri rūpējas ne tikai par savas saimes godu, 
spēku un mīlestību, bet arī par visas tautas un valsts stipru-
mu, uzplaukumu.
No šā gada sākuma Siguldas pagasta Kultūras nams realizē Izglī-
tības un kultūras komitejas atbalstīto projektu „Siguldas novada 
spēks un lepnums – dižģimenes!”, kurā tiek apkopota informācija 
par novada dižākajām dzimtām, kas daudzās paaudzēs sakuploju-
šas, izpētījušas savu dzimtas koku un, protams, devušas pievienoto 
vērtību Siguldas novada izaugsmei.
29.maijā plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks ap-
kopoto materiālu izstādes atklāšana un dižģimeņu godināšana. Tā 
būs iespēja tikties ar ģimenēm, aplūkot viņu dzimtas fotogrāfijas, 
iepazīties ar īsiem dzīves stāstiem – kur dzimuši, auguši, skoloju-
šies un ar ko nodarbojušies senči, ko dara viņi paši. Būs aplūkoja-
mi arī varenie dzimtas koki – genogrammas, kurās sistematizētas 
radnieciskās saites strukturētā attēlojumā.
Izstāde Siguldas pagasta Kultūras namā būs apskatāma no 29.mai-
ja līdz 21.jūnijam darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās 
un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas.

Veselības dienas piedāvājumu izmanto vairāk nekā 500 novadnieku

Siguldas novada spēks un 
lepnums – dižģimenes!

Maija sākumā Siguldā notiks 
ikgadējā Latvijas Stādu parāde
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Siguldas  
novada  
pašvaldība 
sveic aprīļa 
apaļu jubileju 
gaviļniekus
90 gadi
Teodors Kalniņš
Skaidrīte Laimīte Zemīte

85 gadi
Maija Astapenko
Ārija Āboltiņa-Ābola
Roberts Upīts

80 gadi
Leonards Ahero
Skaidrīte Barone
Ivans Eglis
Anna Grodņa
Daina Ķibere
Jekaterina Matreničeva
Vitālijs Tamanis

Nākamais izdevums 26.maijā

Siguldas  
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā martā
Reģistrēti 34  
jaundzimušie –  
18 meitenes un  
16 zēni.

Bērniem doti 
vārdi:
Elizabete, Loreta, 
Anastasia, Paula, 
Luīze Līga, Katrīna, 
Patrīcija, Agnese, 
Elza, Laura, Kadrija, 
divas Sofijas, Linda,  
Kristena, Tīna, 
Amanda, Karlīna, 
Jānis Gabriels, 
Reinis, Valters, 
Kurts, divi Danieli, 
Alekss, Roberts,  
Edvards, Pauls,  
Olivers, Artūrs, 
Linards, Oskars, 
Artis, Sandis.

Reģistrētas septiņas 
laulības, viena no 
tām baznīcā.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, 
Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada paš-
valdības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.  
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Sports

01.05. 
un 
02.05.

plkst.9.00–17.00 Siguldas Svētku laukumā
Stādu parāde un amatniecības izstrādājumu gadatirgus. Gaidīti visi 
pirkt un pārdot gribētāji. Ieeja – bez maksas

04.05. plkst. 12.00–17.00 Turaidas muzejrezervātā
Svētki „Gaismu sauca, gaisma ausa!”, kas veltīti LR Neatkarības atjaunoša-
nas 25.gadadienai. Ieeja ar Siguldas novada ID karti – bez maksas

04.05. plkst.16.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Silvijas Lapiņas zīmēto portretu izstādes „Pieskāriens” atklāšana. 
Ieeja – bez maksas

07.05. plkst.10.00 Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Rīta stunda bērniem „Es savai māmiņai”; radošā darbnīca

08.05. plkst.14.30 Siguldas pagasta Kultūras namā
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves mūzikas pava-
dījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis. Ieeja – bez maksas

08.05. plkst.17.00 Jūdažu bibliotēkā
Bērnu pēcpusdiena „Es savai māmiņai”; radošā darbnīca

09.05. plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Brāļi Petrauski un Ieva Parša programmā „IE–ŽŪŽ–O”. Šūpuļdziesmas 
saksofonam un balsij no nesen izdotā CD izpildīs Ieva Parša (mecosoprāns), 
Raimonds Petrauskis (taustiņinstrumenti), Oskars Petrauskis (saksofoni, 
duduks), Uģis Brikmanis (režisors). Biļetes cena no 10 līdz 12 eiro

10.05 plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Mātes dienai veltīts Mākslu skolas Mūzikas nodaļas zēnu koncerts

10.05. plkst.15.00–18.00 Turaidas muzejrezervātā
Maijas diena Aspazijas un Raiņa 150.jubilejas zīmē „Gals un sākums”. 
Biļetes pasākuma vietā, cena no 1,14 līdz 4,98 eiro. Maijas vārda īpašnie-
cēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ieeja – bez maksas

14.05. plkst.17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada talantu konkursa „Sev un saviem draugiem” fināls. 
Ieeja – bez maksas

16.05. plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
„Sinfonietta Rīga” (diriģents Normunds Šnē) un Marks Buškovs atskaņos 
Pētera Vaska vijolkoncertu „Tālā gaisma”, Volfganga Amadeja Mocarta, 
Fēliksa Mendelsona un Baltijas valstu jauno komponistu skaņdarbus. 
Biļetes cena no 12 līdz 15 eiro

16.05. plkst.19.00–1.00 Turaidas muzejrezervātā
Akcija „Muzeju nakts 2015” – veltīta Aspazijas un Raiņa 150.jubilejai 

„Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!”. Ieeja – bez maksas
17.05 plkst.16.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”

Mākslu skolas Teātra studijas audzēkņu pirmizrāde – 
V.Sauleskalns „Vārnu ielas republika”. Ieeja – bez maksas

19.05. plkst.10.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Tikšanās ar Renko pagasta (Somija) delegāciju. 
Iepazīstināšana ar bibliotēkas darbu un pagasta aktivitātēm

22.05. plkst.18.00 papīrmākslas galerijā „Viktora vēstules”
Siguldas pilsmuižas pasta stacijas un izstādes 

„Siguldas vēsture pastkartēs” atvēršana. Ieeja – bez maksas
23.05. plkst.16.00 Siguldas novada Kultūras centrā

Siguldas Tautas teātra pirmizrāde A.Eglītis „Galma gleznotājs”. 
Biļetes cena 2,50 eiro, ID kartes īpašniekiem – 2 eiro

24.05. plkst.16.00 Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
Koncerts „No ziemas pavasarī” – piedalās Goran Gora un Siguldas nova-
da jaunās dziesminieces Anitas Zambares audzēkņi. 
Ieeja – bez maksas

27.05. plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas novada mākslinieku darbu izstādes atklāšana

28.05.–
29.05.

koncertzālē „Baltais flīģelis”
22.Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda 2015”. 
Pasākuma atklāšana 28.maijā plkst.10.00. Ieeja – bez maksas

29.05.–
31.05

Siguldas Novada svētki

29.05. plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Projekta „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes!” fotoizstādes 
atklāšana un dižģimeņu godināšana. Ieeja – bez maksas

29.05. plkst.18.00 Mores pagasta Tautas namā
Mores pamatskolas mācību gada noslēguma koncerts, kurā piedalās an-
samblis „Podziņas” un deju kolektīvs „Dzērvenīte”. Ieeja – bez maksas

līdz 17.05. Siguldas novada Kultūras centrā un Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Latvijas mākslas skolu valsts konkursa darbu izstāde „Zīmējumi”

līdz 24.05. Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Metālmākslinieka Jura Gagaiņa izstāde „Kuģi piestāj Segewoldē” 

līdz 31.05. Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu zālē
Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova 
jaunāko darbu ekspozīcija

līdz 17.07. Turaidas muzejrezervātā
Induļa Rankas gleznu izstāde „Gals un sākums”. Atvērta darba 
dienās no plkst.10.00 līdz 16.00 (piesakoties Apmeklētāju centrā), 
Muzeju nakts akcijā 16.maijā no plkst.19.00 līdz 1.00

01.05.–
09.05.

Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Es mīlu Tevi, Latvija!”

04.05.–
13.05.

Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde veltīta LR Neatkarības deklarācijas pasludinā-
šanas dienai 

04.05.–
16.05.

Turaidas muzejrezervātā
Sabīnes Stāles fotogrāfiju izstāde „Akmens galaktika” 

04.05.–
24.05.

Siguldas pagasta Kultūras namā
Silvijas Lapiņas zīmēto portretu izstāde „Pieskāriens”

05.05.–
31.05.

Mores pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Putni un kukaiņi dabā”

05.05.–
20.05.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Mātes dienai veltīta tematiskā izstāde „Mana mīļa māmuliņa...” 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem

06.05.–
29.05.

Siguldas novada bibliotēkā
Izstāde „Juris Alunāns (1832–1864) – latviešu valodas 
 kopējs un bagātinātājs”

06.05.–
29.05.

Siguldas novada bibliotēkā
Mātes dienai veltīta tematiskā izstāde 

„Kā sargeņģelis tu man vienmēr esi klāt”

06.05.–
29.05.

Siguldas novada bibliotēkā
Izstāde „Mēs visi nestipri bez mīlas. Rainis” – 
Raiņa un Aspazijas mīlas lirika

08.05.–
08.06.

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” 
Ministudijas audzēkņu darbu izstāde „Māmiņas portrets”

09.05.–
15.05.

Bērnu literatūras nodaļā
Mātes dienai veltīta literāra izstāde 

„Māmiņ, mīļā, tev saku: „Labrīt!””

11.05.–
29.05.

Siguldas novada bibliotēkā
Siguldas novada Jaunrades centra vizuāli plastisko darbu izstāde 
(sezonas noslēguma izstāde)

14.05.–
22.05.

Allažu pagasta bibliotēkā
Mātes dienai un Ģimenes dienai veltīta izstāde. 
Bērnu zīmējumu konkurss. Pārrunas ar bērniem pie kakao tases

15.05.–
29.05

Mores pagasta bibliotēkā
Izstāde „...fantastiskais, neizprotamais, neparastais...”. Mārim Rungu-
lim – 65

18.05.–
30.05.

Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde un bibliotēkas iepazīšanas aktivitātes bērniem 

„Pavasara ziedu varavīksne bibliotēkas grāmatu plauktos”

27.05.–
14.06.

Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas novada mākslinieku darbu izstāde

29.05.–
21.06.

Siguldas pagasta Kultūras namā
Projekta „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes!” foto-
izstāde

01.05. plkst.12.00 stāvlaukumā pie Krimuldas stacijas gaisa trošu ceļa
Skriešanas seriāla „Sigulda Up Cup” 1.posms  – Serpentīna ceļa 
skrējiens

01.05. plkst.11.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā D1 grupā zēniem 
(2002.gadā dzimušajiem)

01.05 un 
02.05

plkst.14.00 Allažu Sporta centrā
„Allažu kauss” basketbolā 2005.gada dzimušajiem zēniem

07.05. plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
S! – VELO MTB/VELO bērnu sacensību 1.posms 

12.05. plkst.10.00 Siguldas pilsētas stadionā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības četrcīņā C un D grupām 

13.05–
15.05.

plkst.15.00 Siguldas pilsētas stadionā
Siguldas Sporta skolas vispārējās fiziskās sagatavotības testi

14.05. plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi” 2.posms

15.05. plkst.15.00 Siguldas 1.pamatskolā
21.Starptautiskais Siguldas novada čempionāts badmintonā 
jauniešiem

16.05. un 
17.05.

plkst.9.00 Siguldas 1.pamatskolā
21.Starptautiskais Siguldas novada čempionāts badmintonā  
jauniešiem

16.05. plkst.13.00 Siguldas Svētku laukumā
Orientēšanās festivāls – foto leģenda, foto orientēšanās, labirints

16.05. plkst.15.00 Siguldas Svētku laukumā
Latvijas čempionāts orientēšanās sportā sprinta distancē

19.05. plkst.14.00 Siguldas pilsētas stadionā
Vieglatlētikas sacensības „Siguldas pavasaris”

20.05. Siguldas pilsētas stadions
Sacensības Siguldas novada skolu 1.klasēm „Iepazīsti sportiņu”

21.05. plkst.16.00 Depo sporta laukumā
Latvijas čempionāts futbolā U13 vecuma grupā

23.05. plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada badmintona turnīrs bērniem un jauniešiem

24.05. plkst.10.00 Siguldas Svētku laukumā
Sportiskas aktivitātes bērniem, jauniešiem, ģimenēm festivāla 

„Tīrai Latvijai!” ietvaros

24.05. plkst.12.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Siguldas krosduatlons, Latvijas Triatlona federācijas kausa posms

25.05–
29.05.

Siguldas Sporta skolā
Siguldas Sporta skolas Atvērto durvju nedēļa

28.05. plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
S! – SKATE skrituļošanas seriāla 2.posms

30.05. plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas
Atklātais amatieru čempionāts pludmales volejbolā 

„Joker Beach Ball 2015”, 1.posms

Kultūra

Izstādes


