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Apmeklētājiem
atvērts Siguldas pils
komplekss

Uzsākti
ielu infrastruktūras
un ceļu sakārtošanas darbi

Siguldas novadu
Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs
571 dalībnieks

Parakstīts sadarbības līgums kandidēšanai
uz 2026.gada ziemas olimpisko spēļu organizēšanu

Pēc nodomu vienošanās parakstīšanas
tika pārrunāta partneru turpmākā sadarbība, ņemot vērā to, ka ir saņemts sākotnējs projektētāju atzinums par iespēju piemērot bobsleja un kamaniņu trasi
„Sigulda” bobsleja četrinieku sacensībām. Iesaistītās puses vienojās par nākamajiem soļiem, kas nepieciešami kandidēšanas procesa virzībai.
Jāpiebilst, ka arī Ministru kabinets atbalstījis Zviedrijas un Latvijas kandidēšanu uz ziemas olimpisko spēļu rīkošanu

2026.gadā. Iepriekš šādu atbalstu sniegusi
arī Latvijas Nacionālā sporta padome.
Turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, Siguldas novada pašvaldību un, ja
nepieciešams, iesaistot citas ministrijas
un valsts iestādes, sagatavos un līdz šā
gada 31.oktobrim Ministru kabinetā iesniegs pasākumu plānu kandidēšanas
procesam laika posmā līdz 2019.gada
septembrim, norādot arī tā īstenošanas
provizoriskās izmaksas.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

12.jūnijā Stokholmā Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Aldons Vrubļevskis,
Zviedrijas Olimpiskās komitejas prezidents Matss Orjess un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics parakstīja nodomu vienošanos par
sadarbību, lai kandidēšanas pieteikumā uz 2026.gada ziemas olimpiskajām spēlēm iekļautu olimpisko spēļu disciplīnu skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā
rīkošanu Siguldā.

No kreisās: Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Aldons Vrubļevskis, Zviedrijas
Olimpiskās komitejas prezidents Matss Orjess un Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Stokholmā paraksta nodomu vienošanos par sadarbību
kandidēšanai uz 2026.gada ziemas olimpisko spēļu organizēšanu.

Vasaras saulgriežu pasākumi Siguldas novadā
l

l

Gatavojoties vasaras saulgriežu
svētkiem, 20.jūnijā no plkst.18.00
līdz 20.30 Turaidas muzejrezervātā
ikviens aicināts piedalīties ielīgošanas pasākumā „Vīsim ozolu vītni saulgriežiem!”. Kopā ar Siguldas
folkloras kopas „Senleja”, tradīciju kopas „Silavoti” dalībniekiem un Turaidas muzejrezervāta darbiniekiem jau
piekto gadu interesenti varēs līgot, iet
rotaļās un kopīgi vīt 90 metrus garu
ozola zaru viju, ar ko 21.jūnijā, saulgriežu svētkos, uguns rituāla laikā
pušķot lielo Jāņu ugunskuru. Dalība –
bez maksas.

Šogad starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” noslēgsies līdz ar vasaras saulgriežu svētkiem Turaidas
Jāņkalnā.
21.jūnijā no plkst.16.00 saulgriežu svētki
sāksies ar ielīgošanu Siguldas novadā –
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā,
Siguldas pagastā, Jūdažos, Morē un
Allažos, kur varēs satikt daudzas izcilas
Vidzemes folkloras kopas. Savukārt no

plkst.19.00 tiks vērti Turaidas muzejrezervāta vārti, kur vasaras saulgriežu
svētkos ikviens aicināts piedzīvot gada
īsākās nakts burvību, saules un uguns
rituālus un Jāņu tradīcijas – sētas pušķošanu, vainagu vīšanu, dziesmas, rotaļas, dančus un saullēkta sagaidīšanu
Dainu kalnā, mazgāšanos rīta rasā.
Festivālā „Baltica” Turaidas muzejrezervātā piedalīsies 37 Latvijas folkloras
kopas, Anglijas latviešu folkloras kopa
„Dūdalnieki” un Ķīnas „Sarkano lukturu
folkloras ansamblis”.
Vasaras saulgriežu svētki tiek rīkoti ar
Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras projektiem. Dalība –
bez maksas.

l

22.jūnijā plkst.19.00 Mores pagasta Tautas namā notiks ielīgošanas
pasākums „Morē līgot gan ir labi!”,
kurā būs iespēja redzēt Allažu amatierteātra „Aka” iestudējumu „Laikmetu
ainiņas”. Pēc izrādes katrs interesents
varēs mācīties īsta Jāņu siera siešanas
gudrības kopā ar Zentu Biti, bet ar Jāņu

tradīcijām visus iepazīstinās Margita
Poriete. Dalība – bez maksas.

l

l

23.jūnijā plkst.15.00 vasaras saulgriežu svinībās Jūdažos ikvienam
būs iespēja iesaistīties vainagu vīšanas
darbnīcā kopā ar Ievu Blauu. Aicinām
līdzi ņemt jāņuzāles vainaga darināšanai. Savukārt plkst.23.00 Jūdažu parkā
notiks Līgo nakts zaļumballe kopā
ar Sandi Kiopu. Ieejas maksa zaļumballē – 1 eiro.
23.jūnijā plkst.19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē brīvdabas pirmizrādi
piedzīvos Rūdolfa Blaumaņa joku
luga „No saldenās pudeles”, kuru
iestudējis režisors Juris Rijnieks.
Izrādē Daiga Gaismiņa kā „Ezerlauku” saimniece Ieva gribēs izprecināt
savu meitu vai pati vēlreiz precēties,
Zane Daudziņa kā Lavīze saimniecības
glābšanas vārdā būs gatava mīt gredzenus kaut ar kalpu puisi, bet Madara
Melne-Tomsone kā Marija mēģinās
savaldzināt Ivaru Kļavinski jeb Mārtiņu.

Pārējās lomās: Juris Lisners, Līga
Zeļģe, Aldis Siliņš vai Mārtiņš Počs,
Māris Bezmers, Ainārs Ančevskis.
Izrādē saimes ļaužu lomās iejutīsies
Siguldas amatiermākslas kolektīvu
dalībnieki no kora „Teiksma” un „Spārni”, folkloras kopas „Senleja”, deju kolektīva „Dūka” un „Ķimelītis”, kā arī
Absolventu pūtēju orķestra, kuri
aicinās uz kopīgu sadancošanu un lielā
Jāņu ugunskura iedegšanu.
Pēc teātra izrādes saulgriežu svinības
tiks turpinātas īstā zaļumballē, kurā
spēlēs pūtēju orķestris, grupa „Puiši papardēs” (Jānis Reselis un draugi), kā arī
diskžokejs.
Biļetes nopērkamas visās „Biļešu paradīzes” kasēs, cena iepriekšpārdošanā –
Siguldas novada iedzīvotāja
7 eiro,
ID kartes īpašniekiem Siguldas novada
Kultūras centra kasē – 3 eiro. Pasākuma
Siguldas
dienā biļešu cena – 10 eiro,
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez maksas. Ieejas maksa tikai
uz zaļumballi pēc plkst.24.00 – 5 eiro.

attīstība
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Drīzumā noslēgsies Siguldas novada
Kultūras centra pārbūves darbi. Patlaban ēkā noris pēdējie būvdarbi, iekārtu
un aprīkojuma montēšana un testēšana,
kā arī apgaismojuma ierīkošana. Tiks uzsākta arī telpu labiekārtošana un aprīkošana. Tāpat drīzumā noslēgsies Siguldas
novada Kultūras centra teritorijas labiekārtošana un tiks veikta piebraucamo
ceļu un stāvlaukuma asfaltēšana.
Jau ziņots, ka 2016.gada oktobrī tika uzsākti vērienīgi Siguldas novada Kultūras
centra ēkas pārbūves darbi, kā arī jaunu
noliktavu izbūve aiz Lielās zāles, izveidojot
četras mēģinājumu telpas orķestra, kora
un dejotāju vajadzībām, paplašinot skatuvi
un iegūstot papildu sēdvietas skatītājiem.
Kultūras centra ēka ir būvēta 1962.gadā,
un kopš tā laika būtiski remontdarbi tajā
nebija veikti.
Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas izmaksas ir gandrīz astoņi
miljoni eiro. Daļa no Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas izmaksām
1 921 171,03 eiro tiek segtas no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma.

Apmeklētājiem atvērts Siguldas pils komplekss
Noslēgušies Siguldas pils kompleksa
rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru laikā tika pārbūvēta muižas koka pils, dzīvojamā māja un
saimniecības ēka – tajās remontdarbi
nebija veikti vairākus gadu desmitus.
19.jūnijā plkst.19.00 ar „Jauno Jāņu
orķestra” koncertu tiks atklāts Siguldas pils komplekss.

Kompleksa atklāšanas laikā būs iespēja
apmeklēt atjaunotās ēkas, kurās darbu uzsāks amatnieku un mākslinieku darbnīcas.
Būs iespēja aust, iemēģināt roku kaligrāfijā, izgatavot svilpauniekus, kā arī baudīt
dažādus SIA „Siguldas saldējums” veselīgos saldējumus un īpaši brūvēto Siguldas
ordeņa alu, kuru prezentēs Valmiermuižas
alus vēstniecība.
Jau ziņots, ka Siguldas pils kompleksa ēku rekonstrukcijas laikā pārmaiņas
skārušas arī Siguldas pils dārzu, kurā
izbūvētas jaunas pastaigu taciņas, izvietoti soliņi un arī velonovietnes. Pils dārzs
atjaunots atbilstoši tam, kā 19.gadsimta
nogalē izskatījās muižas augļu dārzs –
tajā sastādīts vairāk nekā 50 dekoratīvo
augļu koku un ogulāju stādu, kā arī villaino ceriņu, hortenziju, Japānas spireju,
parka rožu un citu ziedošo krūmu grupas,
galveno akcentu piešķirot atjaunotajām
muižas ēkām. Ņemot vērā sausos laikapstākļus un to, ka būvdarbi teritorijā noslēgušies maija beigās, nepieciešams laiks,
lai zālājs un stādi ieaugtos, tāpēc apzaļumošanas darbi turpināsies arī nākamajos
gados, pilnveidojot stādījumus ar ziediem
un citiem apstādījumiem.

Darbu sākusi Jaunatnes lietu
konsultatīvā padome
Maija beigās darbu sāka Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome, kuras galvenais uzdevums ir
jauniešu politikas attīstība Siguldas
novadā, dialoga aktivizēšana starp pašvaldību un sabiedrību, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu
jaunatnes lietu jomā.
Pirmajā Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sēdē padomes dalībnieki vienojās
par darbības mērķiem un uzdevumiem,
iepazinās ar novada Jaunatnes politikas
programmas projektu, kā arī piedalījās
diskusijā par Siguldas novadā aktuālajiem
jautājumiem jaunatnes jomā. Otrajā tikšanās reizē padomes locekļi diskutēja par
novada Jaunatnes politikas programmas
2019.–2021.gadam rīcības virzieniem, jauniešu nodarbinātību brīvajā laikā, aktivitāšu pieejamību pagastos, problemātisko
jauniešu iesaisti un nodarbinātību, jauniešu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, kā
arī tika pārrunāti jautājumi par jauniešu
iespējām dzīvesvietas iegūšanai.
Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē ar pašvaldības domes sēdes
lēmumu apstiprināti 15 locekļi: Katrīna

Leitāne − jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” vadītāja, Inese Zlaugotne − Siguldas
Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante,
Aija Eva Eļēna − Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta
nodaļas sociālā darbiniece darbam ar jauniešiem, Jolanta Bimbere − koncertzāles
„Baltais Flīģelis” vadītāja, Kalvis Grīnbergs − Mores pamatskolas sporta pedagogs, Lauma Vilciņa − Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studente,
Ināra Paegle − Allažu pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā, Rūdolfs Aleksandrs Strods − Siguldas Valsts
ģimnāzijas izglītojamo padomes priekšsēdētājs, Rihards Rasnacis – katoļu priesteris, Lote Katrīna Cērpa − Siguldas Valsts
ģimnāzijas skolniece, Edgars Bajaruns –
Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs,
Linda Ķuze – SIA „Cloudberry” valdes locekle, Paula Luīze Biteniece − Siguldas
Valsts ģimnāzijas skolniece, Gatis Konrads – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta vecākais auditors un Vita Beinerte – biedrības
„Siguldas alternatīvā izglītība” pārstāve.
Padomes sēdes ir atklātas, un tajās var
piedalīties ikviens interesents.

Foto: Dāvids Lepiks

Noslēgumam tuvojas
Siguldas novada
Kultūras centra
pārbūve

Patlaban rekonstrukcijas darbi uzsākti Siguldas Jaunajā pilī, norobežojot būvlaukumu pils kompleksa apmeklētāju drošībai.
Pils ir nozīmīgs Latvijas kultūrvēstures
piemineklis, tādēļ ēkas būvprojekts paredz
konkrētas prasības pils pārbūvei, lai saglabātu ēku, kas uzskatāma gan par izcilu
neogotikas stila arhitektūras paraugu, gan
nacionālās būvniecības interjera paraugu.
Pēc Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas tajā būs skatāma augstvērtīga
ekspozīcija par Siguldas vēsturi, ēkā būs
pieejamas telpas dažādiem kultūras pasākumiem, kā arī Svētku zāle, kurā notiks
laulību ceremonijas.
Vērienīgie 19.gadsimtā būvēto trīs ēku
pārbūves darbi un dārza labiekārtošana ar

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu sākās 2017.gada februārī.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība
kopš 2013.gada ir uzsākusi Siguldas pils
kompleksa attīstību. 2015.gadā Siguldas novada pašvaldība, ieguldot vairāk nekā pusmiljonu eiro, rekonstruēja vienu no Siguldas
pils kompleksa ēkām – stalli, kura pirmajā
stāvā izvietotas telpas radošajiem uzņēmējiem un Siguldas Biznesa inkubatoram, bet
otrajā stāvā atrodas Siguldas novada pašvaldības telpas. Kopējās Siguldas pils kompleksa rekonstrukcijas izmaksas sasniegs
vairākus miljonus eiro, un, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu,
tos plānots pabeigt 2019.gadā.

Uzņēmējiem
Noskaidrotas biznesa ideju konkursa
„Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” uzvarētājas
12.jūnijā noslēdzās Siguldas novada
biznesa ideju konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”. Pēdējā kārtā 10 uzņēmīgas siguldietes prezentēja savas
biznesa idejas, kas galvenokārt saistītas
ar bērnu izglītību, tehnoloģijām, sociālo
uzņēmējdarbību, rokdarbiem, dizainu
un bērnu veselības veicināšanu.
Pašvaldības finansējumu 2000 eiro apmērā saņēma Ligitas Saules ideja „Rotaļu
joga”. Finansējumu 2000 eiro apmērā uz-

ņēmējdarbības un zīmola „ElAli” attīstībai
ieguva Inese Pošeika, savukārt 1420 eiro
piešķirti Mārai Ķešanei zīmola „MarMara
Dolls” attīstībai. 1248 eiro piešķirti Aigai
Šķiporei par biznesa ideju „FeltItNice”, kā
arī 1332 eiro Ievai Mukstiņai un Solvitai
Slišānei sociālās uzņēmējdarbības idejas
„Omes strādā” attīstībai.
Jau ziņots, ka konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” Siguldas novadā norisinās trešo gadu. Šogad konkursam tika
pieteiktas 18 biznesa idejas.

Noskaidroti siguldiešu mīlētākie uzņēmumi 2018.gadā
Jau piekto gadu Siguldas pilsētas svētku mēnesī norisinājās akcija „S!guldieši
balso, s!guldieši svin”, kuras noslēgumā tiek noskaidroti desmit siguldiešu mīlētākie uzņēmumi.
Šogad balsošanā tika izmantoti 1997 īpašie
žetoni, ar kuriem novadnieki varēja balsot
sadarbības partneru veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās.
Sveicam „Siguldiešu 10 mīlētākos uzņēmumus 2018”:
l bērnu centrs „Kā mājās”;
l kafejnīca „Mr.Biskvīts”;

Jāņa Rozes grāmatnīca;
kino „Lora”;
l salons „Ēra”;
l veikals „Elvi”;
l veikals „Datoru doktorāts”;
l lāzertaga poligons „Poligon 1”;
l „Siguldas boulings”;
l „Dabas laboratorija”.
l
l

izglītība
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Siguldas novada skolas absolvējuši 343 skolēni
Apbalvoti skolēni par sasniegumiem
Siguldas novada skolas, to- nības rakstu. Siguldas Valsts ģimnāzijas
valsts olimpiādēs, konkursos un sacensībās Šogad
starp Siguldas Sporta skolu un Mākslu 9.klašu posmu pabeidza 79 izglītojamie,
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pasniedza Pateicības un balvas novada skolēniem, kuri ar izciliem rezultātiem,
iegūstot godalgotas vietas, piedalījušies valsts olimpiādēs, konkursos un
sacensībās.

Pasākumā, kurā tika aicināti piedalīties
novada skolēni un viņu ģimenes, apbalvo-

jumus saņēma 18 skolēni un viņu pedagogi:
Līga Sausiņa, Inta Romanovska, Ārija
Viļuma, Daiga Jēkabsone, Inese Berga,
Daina Bērziņa, Ilze Zīriņa-Eglīte, Anita
Ūdre, Ilona Brakovska, Vaira Siliņa, Inta
Janule, Elmārs Rudzītis, Arnis Šmitiņš,
Elīna Gruzniņa, Jānis Miglinieks, Dace
Andersone, Diāna Meirāne, Ineta Lapacinska, Edgars Ratnieks, Evija Rozena un
Līga Trupavniece.

Svinīgajā pasākumā Pateicības saņēma šādi skolēni
Vārds, uzvārds,
izglītības iestāde
un klase

Sasniegumi valsts
mācību olimpiādēs
un sacensībās

Stefi Pinsone,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase

2.vieta valsts
angļu valodas olimpiādē

Fani Pinsone,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
9.klase
Kaspars Pinsons,
Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis”
2.klase

2.vieta valsts
vēstures olimpiādē
Atzinība Latvijas profesionālās
ievirzes mākslas un dizaina
izglītības programmu audzēkņu
valsts konkursā

Līva Oliņa,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
9.klase

1.vieta valsts
matemātikas olimpiādē,
2.vieta valsts
bioloģijas olimpiādē

Pauls Daugulis,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase

2.vieta valsts
matemātikas olimpiādē

Justīne Timermane,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
12.klase

2.vieta valsts
vēstures olimpiādē

Ivars Anspoks,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
9.klase
Lote Katrīna Cērpa,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase
Aivita Garanča,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
12.klase
Elīza Marija Masule,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase
Laura Pauniņa,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase
Māris Maikls Mitrevics,
Siguldas Valsts ģimnāzija
11.klase
Dārta Kalniņa,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase
Kitija Rulle-Titava,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase
Annija Vītoliņa,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klase
Jānis Marcinkevičs,
Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis”
4.klase
Artemijs Terlanovs,
Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis”
3.klase
Mārtiņš Zemlītis,
Siguldas novada
Jaunrades centrs
un Siguldas pilsētas
vidusskolas 10.klase

Sasniegumi reģiona
vai novada mācību olimpiādēs
un skatēs
1.vieta angļu valodas olimpiādē,
1.vieta franču valodas olimpiādē,
dalība zinātniski pētniecisko
darbu skates 3.posmā
1.vieta franču valodas olimpiādē,
3.vieta vēstures olimpiādē,
Atzinība matemātikas olimpiādē

3.vieta valsts
bioloģijas olimpiādē

1.vieta matemātikas olimpiādē,
1.vieta ķīmijas olimpiādē,
1.vieta fizikas olimpiādē,
1.vieta vēstures olimpiādē,
1.vieta latviešu valodas olimpiādē,
2.vieta bioloģijas olimpiādē,
2.vieta programmēšanas
olimpiādē
1.vieta matemātikas olimpiādē,
1.vieta bioloģijas olimpiādē,
1.vieta fizikas olimpiādē
1.vieta ķīmijas olimpiādē,
1.vieta vēstures olimpiādē,
2.vieta bioloģijas olimpiādē,
Atzinība angļu valodas olimpiādē
1.vieta bioloģijas olimpiādē,
2.vieta fizikas olimpiādē,
Atzinības vēstures olimpiādē

3.vieta valsts
latviešu valodas olimpiādē

1.vieta latviešu valodas olimpiādē,
2.vieta vācu valodas olimpiādē

Atzinība valsts
filozofijas olimpiādē

3.vieta filozofijas olimpiādē

1.pakāpe zinātniski pētniecisko
darbu skatē
veselības zinātņu sekcijā
1.pakāpe zinātniski pētniecisko
darbu skatē
ķīmijas zinātņu sekcijā
1.pakāpe zinātniski pētniecisko
darbu skatē
vides zinātņu sekcijā
2.pakāpe zinātniski pētniecisko
darbu skatē
latviešu literatūras zinātnes
un vēstures sekcijā
3.pakāpe zinātniski pētniecisko
darbu skatē
pedagoģijas sekcijā
3.pakāpe zinātniski pētniecisko
darbu skatē
pedagoģijas sekcijā
2.vieta X Latvijas Mūzikas skolu
un Mūzikas vidusskolu
saksofona klašu
audzēkņu konkursā
3.vieta XXII Latvijas Mūzikas
skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu izpildītāju
konkursā (trompete)
2.vieta Latvijas skolēnu
robotikas sacensībās
„Siguldas kauss 2018”

1.vieta ķīmijas olimpiādē,
3.vieta matemātikas olimpiādē
2.vieta bioloģijas olimpiādē,
2.vieta matemātikas olimpiādē,
2.vieta fizikas olimpiādē
2.vieta latviešu valodas olimpiādē

2.vieta matemātikas olimpiādē

Atzinība matemātikas olimpiādē

skolu „Baltais Flīģelis”, absolvējuši 343 skolēni. Izglītības dokumentu
par pamatizglītības iegūšanu saņēma
181 skolēns, 12.klasi absolvēja 96 skolēni, bet profesionālās ievirzes skolas – 66 audzēkņi.

Mores pamatskolas 9.klasi absolvēja
15 skolēni, no kuriem viens saņēma zelta liecību, bet Allažu pamatskolas 9.klasi
absolvēja 10 skolēni. Siguldas 1.pamatskolas 9.klasi absolvēja 31 audzēknis,
bet Siguldas pilsētas vidusskolas 9.klašu
posmu – 46 skolēni, no kuriem trīs saņēma sudraba liecību, bet četri – skolas atzi-

no kuriem 11 saņēma zelta liecību, bet
19 skolēni – sudraba liecību.
Siguldas pilsētas vidusskolas 12.klasi absolvēja 23 skolēni, no kuriem pieci saņēma atzinības rakstu, bet Siguldas Valsts
ģimnāzijas 12.klasi – 73 izglītojamie,
kuru vidū astoņi saņēma zelta liecību, bet
11 – sudraba.
Siguldas Sporta skolas Vieglatlētikas nodaļu absolvējis 21 audzēknis, bet Basketbola nodaļu – septiņi audzēkņi. Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” profesionālās ievirzes programmas absolvēšanas apliecību
saņēma 23 Mūzikas nodaļas audzēkņi un
22 Mākslas nodaļas audzēkņi.

Apbalvoti konkursa
„Siguldas novada Gada klase 2018” laureāti
Šogad jau ceturto gadu norisinājās Siguldas novada pašvaldības rīkotais konkurss
„Siguldas novada Gada klase”, kurā pieteicās 19 klases. Skolēniem un visai klases
komandai mācību gada laikā bija jāpierāda sevi mācībās, jāpiedalās skolas un ārpusskolas pasākumos, jāparāda klases kolektīva saliedētība, jāveicina skolas sadarbība
ar pašvaldību, kā arī jāiesaistās skolas un novada pasākumos, popularizējot veselīgu
dzīvesveidu, brīvprātīgo darbu un labdarību.
Gada klase dāvanā saņēma pašvaldības apmaksātu klases ekskursiju, bet pārējie dalībnieki saņēma iespēju baudīt gardu saldējumu.
Apbalvojumu „Siguldas novada Gada
klase 2018” saņēma:
l Laurenču sākumskolā – 3.a klase (skolotāja Ineta Socka) un 5.b klase (skolotāja
Elīna Rumba);
l Siguldas 1.pamatskolā – 2.b klase (skolotāja Laila Biteniece) un 6.b klase (skolotāja Elita Vīgante);
l Allažu pamatskolā – 1.klase (skolotāja
Ruta Ramata) un 8.klase (skolotāja Inguna
Kalviša);
l Mores pamatskolā – 3.klase (skolotāja
Evita Sloka) un 7.klase (skolotāja Dināra
Reja-Fillipsa);
l Siguldas pilsētas vidusskolā – 3.b klase
(skolotāja Vita Brivka) un 8.klase (skolotāja Liene Cērpa);

Siguldas Valsts ģimnāzijā – 8.b klase
(skolotāja Daiga Jēkabsone) un 10.b klase
(skolotāja Anda Vīksna).
Atzinību ieguva:
l centīgākā klase – 1.c klase (skolotāja
Agrita Garā) un klase, kura visvairāk
progresējusi šā mācību gada laikā Laurenču sākumskolā, – 4.b klase (skolotāja
Agita Kalniņa);
l aktīvākā klase – 4.b klase (skolotāja
Dzintra Fogele) un oriģinālākā klase
un labākais portfolio Siguldas 1.pamatskolā – 7.c klase (skolotāja Lilita Bernharde);
l darbīgākā klase Siguldas pilsētas vidusskolā – 5.d klase (skolotāja Lāsma
Šekstello;
l centīgākā klase Siguldas Valsts ģimnāzijā – 7.b klase (skolotāja Indra Upīte-Dambīte) un 10.a klase (skolotāja Inta Romanovska).
l

Pieteikumu par bērna uzņemšanu bērnudārzā
aicina iesniegt elektroniski
Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvalde informē, ka tehnisku iemeslu dēļ līdz 9.jūlijam nebūs iespējams
Izglītības pārvaldē iesniegt rakstisku iesniegumu par bērna uzņemšanu
bērnudārzā. Pieteikumu par bērna
uzņemšanu bērnudārzā vecāki aicināti aizpildīt elektroniski e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai iesniegt to
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3, Siguldā.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
vecākiem iesniegums jāiesniedz mēnesi
pirms plānotā bērnudārza apmeklēšanas laika, ja bērns izglītības iestādi sāks apmeklēt

mācību gada laikā un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitāte to ļaus.
Pieteikumu pieņemšana bērnudārza gaitu
uzsākšanai septembrī noslēdzās 15.maijā.
Jūlijā un augustā Izglītības pārvaldes darbinieks sazināsies ar vecākiem, informējot
par iespējām uzsākt pirmsskolas izglītības
apguvi izvēlētajā bērnudārzā vai mācīties
citā bērnudārzā, ja bērnam nebūs iespēju
apmeklēt vecāku izvēlēto bērnudārzu.
Lai bērnu pieteiktu pašvaldības bērnudārzā, viņam jābūt reģistrētam pirmsskolas
izglītības iestāžu rindā, ko var izdarīt gan
pašvaldības Pakalpojumu centrā, gan elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv.
Papildu informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuru 67970863.
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Uzsākti ielu infrastruktūras un ceļu sakārtošanas darbi
Siguldas novadā notiek sadzīves un
lietusūdens kanalizācijas, kā arī siltumtrašu sakārtošanas darbi, pēc kuriem tiks
uzsākta vairāku ielu seguma atjaunošana. Turpinās grantēto ielu un ceļu sakārtošana Allažu pagastā un, noslēdzoties
iepirkumu procedūrai, tiks uzsākta arī
asfaltēto ielu un ceļu sakārtošana Siguldas pilsētā un pagastā.

Maģistrālās siltumtrases remontdarbi

SIA „Wesemann–Sigulda” jūnija beigās
plāno noslēgt maģistrālās siltumtrases remontdarbus Krišjāņa Barona ielas posmā
no Eduarda Veidenbauma ielas līdz Ata
Kronvalda ielai. Remontdarbu vietā slēgta
gājēju kustība, novirzot gājējus pa apvedceļu Oskara Kalpaka iela–Eduarda Veidenbauma iela. Noslēdzoties darbiem Krišjāņa
Barona ielā, SIA „Wesemann–Sigulda” līdz
septembra beigām turpinās maģistrālo siltumtīklu pārbūvi ar atzariem Krišjāņa Barona ielā divos atsevišķos posmos ar kopējo
trases garumu 800 metri.

Kanalizācijas tīklu izbūve

SIA „Saltavots” Krišjāņa Barona ielā turpina sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbus, veicot pievadu izbūvi no izbūvētā maģistrālā cauruļvada līdz īpašumu robežām,
kas nodrošinās pieslēguma iespējas privātīpašumiem. Pievadu izbūves laikā ielā
tiek noteikti lokāli satiksmes ierobežojumi.
Lai atjaunotu asfalta segumu kanalizācijas tīklu izbūves zonā, drīzumā tiks slēgts
Krišjāņa Barona ielas posms no apļveida
krustojuma Līvkalna, Pils un Cēsu ielā līdz
Ata Kronvalda ielai. Ja jūnija beigās būs
piemēroti klimatiskie apstākļi asfaltbetona
seguma atjaunošanai, būvdarbus plānots
pabeigt līdz 30.jūnijam.
Sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbi norisinās arī Kalmju un Meldru ielā. Remontdarbus Kalmju ielā plānots pabeigt jūnijā,
Meldru ielā – jūlijā.

Šajos grantēto ielu un ceļu posmos Allažos
notiks brauktuves seguma atjaunošana

n Notiks ielas vai ietves seguma atjaunošana
n Notiek kanalizācijas tīklu sakārtošana un ielas seguma atjaunošana
n Norisinās maģistrālās siltumtrases remontdarbi
n Remontdarbu apvedceļš
Jūlijā sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbi tiks uzsākti arī Strēlnieku ielas
posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Laimas ielai, kā arī Kaijas ielā. Būvdarbu
laikā šajās ielās tiks slēgta satiksme,
nodrošinot iedzīvotājiem iespēju piekļūt
saviem īpašumiem. Kaijas ielā tiks izbūvēti arī lietus kanalizācijas tīkli un ielas
apgaismojums. Pēc inženierkomunikāciju
izbūves tiks veikti Kaijas ielas seguma
bruģēšanas darbi.
Lai iedzīvotājiem un viesiem būtu vieglāk apbraukt ielu slēgtos posmus, būvdarbu vietās
ir uzstādītas ceļa zīmes un satiksmes organizācijas shēmas. Ar tām iespējams iepazīties

arī Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Asfaltēto ielu sakārtošana

Drīzumā noslēgsies iepirkumu procedūras
asfaltēto ielu un ceļu būvdarbiem Siguldas
pilsētā un pagastā. Šovasar plānota valsts
autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules
ielas līdz Ventas ielai, kā arī gājēju ietves
izbūve no Ventas ielas līdz Saltavota ielai
Siguldā. Tāpat norisināsies cietā seguma izbūve Meldru un Doņu ielā, kā arī Miera ielas
pārbūve. Ielu segums tiks atjaunots Pulkveža
Brieža ielā no valsts autoceļa A2 līdz apļveida
krustojumam pie Siguldas 1.pamatskolas, kā

arī Lāčplēša ielā no Jāņa Čakstes ielas līdz
Cēsu ielai Siguldā un Birztalu ielā Allažos.
Šogad plānots uzsākt dubultās virsmas apstrādi C24 autoceļa posmam no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8)
līdz Pelītēm (Kreiļu ceļš) Siguldas pagastā.
Līdztekus šiem darbiem turpinās vairāku
ielu projektēšana.

Grantēto ceļu atjaunošana Allažos

Brauktuves seguma atjaunošana un apauguma noņemšana notiek vairākiem autoceļiem
Allažu pagastā: Kalni–Pādes, Pullēni–Strazdiņi, Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnieki–
Pullēni, Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi. Darbu laikā tiek veidotas ceļa nomales,
noņemts apaugums, veikta ceļa pamatnes
līdzināšana un ceļa seguma atjaunošana ar
grants un šķembu maisījumu. Vietās, kur
tas satiksmes drošības dēļ nepieciešams, tiek
veikta arī koku un krūmu izzāģēšana. Kopumā Allažu pagastā grants ceļi tiek uzlaboti
14,2 kilometru garumā.
Darbus plānots noslēgt jūlija beigās, pašvaldībai investējot vairāk nekā 300 tūkstošus eiro.

Mainīta pieteikšanās kārtība novadnieku godināšanas pasākumiem
25.maijā spēkā stājās Vispārīgā datu aizsardzības regula, saskaņā ar kuru Siguldas novada pašvaldība izdevusi vairākus
normatīvos aktus, kuros iekļauta informācija par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu
informāciju, kas attiecas uz datu apstrādi.
Ņemot vērā izmaiņas datu apstrādes jomā,
kas skar visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Siguldas novada pašvaldība mainījusi
kārtību, kādā Siguldas novada iedzīvotāji
tiks aicināti piedalīties šādos pašvaldības
organizētos pasākumos: jaundzimušo godināšanā „Esmu dzimis Siguldas novadā”, pasākumā „Zelta kāzas”, kurā godina pārus, kas
laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu, kā arī
novadnieku sveikšanu 100 un vairāk gadu
jubilejās.
Turpmāk tiem novadniekiem, kuri vēlēsies
piedalīties publiskajos pašvaldības pasākumos, būs jāpiesakās pašiem, apliecinot piekrišanu pašvaldībai apstrādāt personas datus.

Jaundzimušo godināšana
„Esmu dzimis Siguldas novadā”

Šā gada augustā tiks godinātas novadnieku ģimenes, kuru mazuļi piedzimuši no
2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam. Atgādinām, ka īpašās piemiņas monētas „Esmu
dzimis Siguldas novadā” var saņemt jaundzimušie, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta līdz pasākuma norises dienai ir Siguldas
novadā, kā arī vismaz vienam no vecākiem
deklarētā dzīvesvietas adrese ir Siguldas
novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms pasākuma norises dienas.
No 1.jūlija tiks atklāta elektroniska novadnieku pieteikšanās jaundzimušo godināšanas pasākumam „Esmu dzimis Siguldas novadā”. Lai pieteiktos pasākumam, ģimenei,
autorizējoties ar internetbankas datiem
vai e-parakstu, Siguldas novada pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv
līdz 31.jūlijam būs iespēja pieteikties svinīgā pasākuma apmeklējumam un publiskai
monētu saņemšanai. Vecākiem būs jāap-

stiprina fakts, ka viņi piekrīt, ka pasākumā var tikt fotografēts vai filmēts un šie
materiāli var parādīties publiskajā telpā.
Ģimenes, kuras pasākumu nevarēs apmeklēt, līdz 20.decembrim aizpildot elektronisku iesniegumu portālā e.sigulda.lv,
monētas varēs saņemt arī pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3.
Plašāk par pasākuma organizēšanu un
pieteikšanos iespējams uzzināt nolikumā
„Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma „Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu”.

Pasākums „Zelta kāzas”
un nozīmīgas jubilejas

Lai piedalītos pasākumā „Zelta kāzas”,
kurā godina novadniekus, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu, aicinām novadniekus pieteikties Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā, zvanot uz tālruņa
numuru 67385829 vai rakstot uz e-pasta
adresi inita.vigante@sigulda.lv. Pieteikša-

nās svinīgajam pasākumam turpināsies
līdz oktobra beigām, bet pasākums norisināsies šā gada nogalē.
Savukārt, lai Siguldas novada pašvaldība varētu sveikt novadniekus nozīmīgajās
jubilejās – 100 un vairāk gadu dzimšanas
dienās –, aicinām seniorus vai viņu tuviniekus sazināties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi, zvanot uz tālruņa
numuru 67970848 vai rakstot uz e-pasta
adresi prese@sigulda.lv.
Jau ziņots, ka, sveicot novada iedzīvotājus
100 gadu jubilejā, pašvaldības domes priekšsēdētājs jubilāriem pasniedz Latvijas Bankas
sudraba monētu „Sigulda”.
Atgādinām, ka arī turpmāk novadniekiem jāņem vērā, ka pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana un filmēšana un iegūtais materiāls var
tikt publicēts Siguldas novada pašvaldības
informatīvajos kanālos un izdevumos informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai.
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Atklāta šīs vasaras aizraujošā
koncertsezona Siguldā
Jūnijā ar grupas „Instrumenti” koncertiem Siguldas pilsdrupu estrādē
tika atklāta šīs vasaras aizraujošā koncertsezona, kas visas vasaras garumā
turpināsies ar vairāku pasaules līmeņa
mūziķu uzstāšanos.
2.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē koncertu sniegs viena no oriģinālākajām mūsdienu indī un poproka māksliniecēm LP
(Laura Pergolizzi), savukārt 6.jūlijā ar
vienīgo koncertu Baltijā Siguldā uzstāsies
pasaules roka zvaigzne Cukero (Zucchero).
17.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē fanus
ielīksmos visu laiku slavenākā Norvēģijas
grupa „A-ha”, piedāvājot klausītājiem gan
laika pārbaudi izturējušos lielākos hitus
jaunā skanējumā, gan pavisam jaunas
kompozīcijas.
Pasaules tūres ietvaros 3.augustā savu
vienīgo koncertu Baltijas valstīs Siguldas pilsdrupās sniegs leģendārā amerikāņu blūza roka grupa „The Dire Straits
Experience”, savukārt 4.augustā ar grandiozu koncertu siguldiešus un viesus pārsteigs pasaules popdīva, R&B dziedātāja
Rita Ora.
Līdztekus vērienīgajiem pasaules zvaigžņu
koncertiem jūlija svētdienās plkst.11.00

Siguldas pils kompleksā norisināsies jau
tradicionālās Muzikālās brokastis. 1.jūlijā Muzikālo brokastu ciklu atklās „Sinfonietta Rīga” stīgu kvartets ar vasaras
kamermūzikas programmu, bet 8.jūlijā
notiks Reiņa Jaunā trio koncertprogramma „Mūzika un ceļojumu stāsti”. 15.jūlijā,
turpinot 2017.gadā iesākto tradīciju, novadnieki tiek aicināti uz koncertprogrammu bērniem „Es esmu Sigulda!”, savukārt
22.jūlijā koncertu ciklu noslēgs sveiciens
no XIII Starptautiskajiem latviešu jauno
mūziķu meistarkursiem „Baltijas Mūzikas ceļš”.
Ieeja Muzikālo brokastu koncertos, kas notiek
Siguldas pils kompleksā, ir bez maksas.

Jūlija beigās notiks tradicionālie
Siguldas Opermūzikas svētki
No 27. līdz 29.jūlijam jau 26.reizi
Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūs par
vietu vienam no izcilākajiem mūzikas
notikumiem Latvijā – starptautiskajiem
Siguldas Opermūzikas svētkiem. Svētku apmeklētājus gaida gan atkalredzēšanās ar māksliniekiem, kuri Siguldā
jau ir muzicējuši, gan muzikāli pārsteigumi – pasaules operas solisti, kuri uz
Siguldas Opermūzikas svētku skatuves
būs redzami pirmo reizi.
Siguldas Opermūzikas svētki sāksies
27.jūlijā plkst.19.00 ar svētku uvertīru –
Siguldas Jaunās pils dārzā uzstāsies vokālisti Viktorija Pakalniece, Edgars Ošleja,
Kristaps Ivanovs, Katrīna Paula Felsberga,
Daumants Liepiņš (klavieres) un Elza
Siliņa (vijole).
28.jūlijā plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils
dārzā notiks koncerts „Jaunās zvaigznes
Latvijai”, kurā piedalīsies „Brāļi Grīnbergi” (sitamie instrumenti), Anna Marija Ivāne (akardeons), Katrīna Paula
Felsberga un Kristaps Ivanovs (vokāls).
Savukārt plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu
estrādē būs skatāms Umberto Džordāno
operas „Andrē Šenjē” brīvdabas oriģināliestudējums Edmunda Freiberga režijā,
kurā piedalīsies izcilā Maija Kovaļevska,
Kamens Čanevs, Jānis Apeinis, Ilona
Bagele, Rihards Mačanovskis, Irma Pavāre, Mihails Čulpajevs, Krišjānis Norvelis
un citi. Diriģents – Vladimirs Kiradži-

jevs, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš, kostīmu
māksliniece – Ieva Kundziņa.
Svētdien, 29.jūlijā, plkst.13.00 Siguldas
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks tradicionālais garīgās mūzikas koncerts.
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki noslēgsies 29.jūlijā plkst.18.00 ar krāšņu
Galā koncertu „Marina Rebeka un Latvijas
operas pērles”, kurā uzstāsies ne tikai pārsteidzošā Marina Rebeka, bet arī Andris Ludvigs, Dināra Rudāne, Ilona Bagele, Kalvis
Kalniņš, Rihards Mačanovskis, Mihails Čulpajevs, Laura Grecka, Krišjānis Norvelis un
citi. Pie diriģentu pults stāsies Atvars Lakstīgala. Kā jau ierasts, arī šogad Siguldas Opermūzikas svētku laikā apmeklētājus priecēs
bagātīgs kultūras programmu papildpiedāvājums atjaunotajā Siguldas pils kompleksā,
kā arī īpašais „Operas restorāns”.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētkiem
pieejamas Siguldas novada Kultūras centra
biļešu kasē, kā arī visās „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās. Biļetes cena – no 10 līdz
Siguldas novada iedzīvotāja
50 eiro.
ID kartes īpašniekiem Siguldas novada
Kultūras centra kasē pieejamas biļetes par
īpašu cenu – C2 sektorā – 20 eiro, pārējiem
C2 – no 30 līdz 35 eiro, kā arī 10% atlaide,
izvēloties sēdvietu jebkurā sektorā. ID karšu atlaides pieejamas, iegādājoties biļeti
iepriekšpārdošanā līdz 25.jūlijam. Plašāka
informācija pieejama, zvanot uz tālruņa
numuru 29548365 Siguldas novada Kultūras centra projektu vadītājai Dacei Plešai.

Siguldas novadu Dziesmu un deju svētkos
pārstāvēs 571 dalībnieks
Šā gada galvenais Latvijas simtgades
notikums ir XXVI Vispārējie latviešu
dziesmu un XVI Deju svētki, kas norisināsies no 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Siguldas novadu tajos pārstāvēs 571 dalībnieks.
Dziesmu svētkos novadu pārstāvēs Siguldas novada Kultūras centra jauniešu koris
„Atvars” (vadītājs Jānis Baltiņš) un jauktais koris „Spārni” (vadītāja Līga Ādamsone), Siguldas pagasta Kultūras nama
jauktais koris „Sigulda” (vadītāja Līga
Vasiļjeva), Romas katoļu baznīcas Siguldas draudzes sieviešu koris „Vox Cordis”
(vadītāja Madara Hērlija), Siguldas novada
Kultūras centra sieviešu koris „Teiksma”
(vadītāja Maija Feldmane) – kopā 221 dziedātājs, savukārt Deju svētkos piedalīsies
192 dejotāji no Siguldas Valsts ģimnāzijas
deju kolektīva „Vizbulīte” (B grupa), Siguldas pagasta Kultūras nama jauniešu deju
kolektīva „Vizbulīte” (A grupa) un Siguldas
pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts
ģimnāzijas jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” (C grupa) (vadītāja Indra Ozoliņa),
Allažu pagasta Tautas nama jauniešu deju
kolektīva „Ķimenīte” un vidējās paaudzes
deju kolektīva „Ķimelītis” (vadītāja Aelita
Ziemele), Siguldas novada Kultūras centra
vidējās paaudzes deju kolektīva „Dūka”
(vadītāja Ieva Roķe) un senioru deju kolektīva „Sidrabdancis” (vadītāja Dagnija
Liepiņa). Svētkos piedalīsies arī 112 mūziķi no trim novada pūtēju orķestriem –
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un
Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra

„Sudrabskaņa” (vadītāji Elmārs Rudzītis
un Arnis Šmitiņš), Siguldas pagasta pūtēju orķestra (vadītājs Gintis Kalniņš) un
Siguldas Absolventu orķestra (vadītājs
Andris Muižnieks), kā arī 25 dalībnieki no
Siguldas novada Kultūras centra folkloras
kopas „Senleja” (vadītāja Anda Skuja) un
16 dalībnieces no Siguldas pagasta Kultūras nama tautas lietišķās mākslas studijas
„Vīgrieze” (vadītāja Linda Džeriņa-Riekstiņa), Siguldas novada Kultūras centra
tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda”
(vadītāja Astrīda Freimane) un Alīdas Lindes lietišķās mākslas studijas, kuru darbi ir
atlasīti XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un
XVI Deju svētku tautas lietišķās mākslas
izstādei „Radītprieks”. Tā būs apskatāma
Rīgas pilsētas izstāžu zālē „Rīgas Mākslas
telpa” no 29.jūnija līdz 26.augustam.
Dziesmu un deju svētkos pirmo reizi piedalīsies Andra Muižnieka vadītais Siguldas Absolventu orķestris un Romas katoļu
baznīcas Siguldas draudzes sieviešu koris
„Vox Cordis”.
Kolektīvi nakšņos Strazdumuižas internātvidusskolā Rīgā vai uz norišu vietām
dosies ar speciāli organizētu transportu no
Siguldas vai Allažiem. Ēdināšanas izdevumus dalībniekiem segs no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Veicinot Dziesmu un deju svētku nepārtrauktību, Siguldas novadā nu jau trešo
gadu tiek rīkota Dziesmu un deju diena, kuras aizsākumi meklējami tālajā
1933.gadā, kad Gaujmalā pie „Līcīšiem”
diriģenta Jāņa Norviļa vadībā sadziedājās
Siguldas kori.

Lai svētku sajūta būtu arī tiem, kuriem nav iespēju doties uz
koncertiem Rīgā, Siguldas novada pašvaldība nodrošinās iespēju bez maksas Siguldas pilsdrupu estrādē uz lielā ekrāna
vērot mūsu novadnieku uzstāšanos tiešraidēs:
l 7.jūlijā plkst.22.00 deju lieluzvedums „Māras zeme”;
l 8.jūlijā plkst.20.00 noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā”,
kas turpināsies ar „Sadziedāšanās nakti” līdz rītausmai.

Kolektīvu rezultāti Dziesmu un deju svētku
konkursu pusfinālos un finālos
Jūnija sākumā Rīgā notika Dziesmu un
deju svētku konkursu pusfināli un fināli, kuros piedalījās un pārliecinoši sevi
parādīja pieci Siguldas novada kolektīvi.
Ar lielisku sniegumu Jāņa Baltiņa vadītais koris „Atvars” iekļuva finālā un piedalīsies koru karos Rīgā 30.jūnijā.
Savukārt Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas Valsts ģimnā-

zijas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”,
ko vada Elmārs Rudzītis un Arnis
Šmitiņš, izcīnīja otro vietu III grūtības
pakāpes grupā, bet Siguldas Absolventu
orķestris ar diriģentu Andri Muižnieku
ieguva trešo vietu IV grūtības pakāpes
grupā.
Lepojamies ar novada deju kolektīviem
„Vizbulīte” un „Dūka”, kas godam cīnījās
lielajā deju konkursa finālā.

Aicina uz radošām lasītveicināšanas nodarbēm bibliotēkā
Siguldas novada bibliotēka ir pievienojusies izdevniecības „Liels un mazs” uzsāktajam lasītveicināšanas projektam „Mūsu
mazā bibliotēka”, kura mērķauditorija
ir 4–8 gadus veci bērni. Projekts ilgs līdz
nākamā gada maijam, un tā mērķis ir vei-

cināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām
radošām nodarbēm.
Dalībai projektā pieteikties un sīkāku informāciju iespējams iegūt Siguldas novada
bibliotēkā.
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Siguldas Sporta centrā
būs tehniskais pārtraukums

Līdz ar SIA „Wesemann–Sigulda” maģistrālās siltumtrases remontdarbiem
Ata Kronvalda ielā un ikgadējo tehnisko pārtraukumu, kas nepieciešams, lai
pilnībā, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi, nomainītu peldbaseina
sistēmās ūdeni, kā arī veiktu nelielus
remontdarbus, no 23.jūnija līdz 13.jūlijam būs slēgts Siguldas Sporta centra
peldbaseins un Ūdens atrakciju un atpūtas parks.
Tehniskā pārtraukuma laikā Siguldas
Sporta centrs būs atvērts un gaidīs spēka

zāles un grupu nodarbību apmeklētājus.
Tehniskā pārtraukuma laikā Ūdens atrakciju un atpūtas parkā un peldbaseinu
zonā tiks veikta arī pirts lāvu atjaunošana, flīžu un stikla virsmu ģenerāltīrīšana, ģērbtuvju un dušu zonu ģenerāltīrīšana, peldbaseina inženiertehnisko
sistēmu pārbaude un citi remontdarbi,
kas ietilpst garantijas ietvaros un ko
veiks pilnsabiedrība „Monum M” par saviem līdzekļiem.
Plānots, ka peldbaseins un Ūdens atrakciju un atpūtas parks pēc tehniskā pārtraukuma durvis vērs 14.jūlijā.

Noslēgušās Siguldas novada skolu
5.–6.klašu sporta spēles

Piedalies bezmaksas sporta nodarbībās
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA „Siguldas Sporta
serviss” un biedrību „Siguldas Maratona
klubs” Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi
vesels Siguldas novadā!” laikā organizē
veselības veicināšanas un nostiprināšanas bezmaksas sporta nodarbības iedzīvotājiem. Visas nodarbības un sporta aktivitātes notiek sertificētu treneru vadībā.
Ikviens interesents aicināts apmeklēt šādas bezmaksas aktivitātes:
• ārpusstundu peldēšanu skolēniem –
Siguldas Sporta centrā no 16.jūlija
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās
plkst.16.00 (iepriekš jāpiesakās, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860);
• skriešanu – 4. un 25.jūlijā, 15. un 29.augustā plkst.19.00, kā arī 6. un 27.oktobrī
plkst.11.00 Svētku laukumā, savukārt
12. un 19.septembrī plkst.18.00 Fischer
Slēpošanas centrā;
• orientēšanos – 11.jūlijā un 22.augustā
plkst.19.00 Svētku laukumā, 5.septembrī no plkst.17.30 Stīveros, bet 20.oktobrī – pie Pīļezera;

• ciguna veselības vingrošanu ar fitnesa treneri Faniju Šitcu – 21.jūlijā,
18.augustā un 22.septembrī plkst.9.00
Siguldas pilsētas stadionā;
• nodarbību „Vesela mugura” ar TRX treneri Lindu Līci – 7.jūlijā, 4.augustā un
8.septembrī plkst.9.00. Ja laiks būs labs,
nodarbības notiks Siguldas pilsētas stadionā, tādēļ uz nodarbībām apmeklētājiem jābūt atbilstoši apģērbtiem vingrošanai ārā un līdzi jāņem savs paklājiņš,
bet vēsā vai lietainā laikā nodarbības
notiks Sporta centrā ar nodrošinātu inventāru;
• nodarbības cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – 13.jūlijā, 17.augustā un 14.septembrī plkst.12.00 Siguldas Sporta
centra spēka zālē (iepriekš jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 26761072).
Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā
fonda projektā Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi
vesels Siguldas novadā!”.

Skolēni sacenšas ugunsdzēsības lietišķajā sportā
Maija vidū Ugunsdzēsēju un glābēju
dienā Depo laukumā notika Siguldas
novada skolu sacensības ugunsdzēsības lietišķajā sportā, kuras organizēja Siguldas Sporta skola un Siguldas
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

29.maijā Siguldas pilsētas stadionā
tikās visu Siguldas novada skolu 5.–
6.klašu skolēni, lai kopīgi sportotu,
mērotos spēkiem fiziskajos testos un
aktīvi un jautri pavadītu dienu. Pasākumā piedalījās 19 klases, kopumā vairāk
nekā 400 skolēnu.
Klašu kolektīvi cīnījās par uzvaru kopvērtējumā, un to noteica rezultāti fiziskajos
testos, kurus veica katrs skolēns, un stafetēs. Fiziskie testi bija jāveic vairākās disciplīnās: tāllēkšana no vietas, spēka vingrinājums (vēdera muskulatūra), atspoles
skrējiens un lēcieni ar lecamauklu. Sum-

mējot skolēnu individuālos rezultātus, tika
izrēķināts klases vidējais rezultāts katrā
disciplīnā. Tālāk sekoja vieglatlētikas stafete 4x125 metri, stafete piepūšamajā atrakcijā „Lielā balva”, kā arī slēpojums ar
milzu slēpēm. Stadionā valdīja lieliska gaisotne, ikviens atbalstīja gan savus klases
biedrus, gan arī citus draugus un paziņas.
5.klašu kopvērtējumā viss pjedestāls
Siguldas pilsētas vidusskolas komandām:
1.vietā – 5.d klase, 2.vietā – 5.b klase,
3.vietā – 5.a klase. Arī 6.klašu kopvērtējumā visas uzvaras Siguldas pilsētas vidusskolai: 1.vieta – 6.b klasei, 2.vieta – 6.a klasei,
3.vieta – 6.d klasei.

Notiek veselīga uztura
un fizisko aktivitāšu nometnes
Arī šovasar ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu Siguldas novadā norisināsies
četras veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes bērniem.

Pirmā nometne jau notikusi – dalībnieki dienas pavadīja sportiskās aktivitātēs, devās
pārgājienos, piedalījās veselīga uztura un
fizioterapeitu vadītās nodarbībās. Savukārt
otrā nometne „Sporto un izjūti dabu!” drīzumā
noslēgsies. Augustā norisināsies divas nometnes „Bumba ir apaļa!” un „Iepazīsti sportu.
Ūdens!”, uz kurām dalībnieku skaits jau nokomplektēts. Pieteikšanās turpināsies gadījumā, ja kāds no dalībniekiem atteiksies. Par
iespēju piedalīties nometnē aicinām rakstīt uz
e-pasta adresi karina.putnina@gmail.com.

Laurenču sākumskolas atbalsta biedrības
organizēs divas nometnes, kuras norisināsies no 30.jūlija līdz 3.augustam un no
13. līdz 17.augustam, uz kurām dalībnieku skaits jau nokomplektēts. Pieteikšanās
turpināsies gadījumā, ja kāds no dalībniekiem atteiksies. Par iespēju piedalīties
nometnē aicinām rakstīt uz e-pasta adresi
vanesa.ceiciniece@sigulda.lv.
Nometnes tiek finansētas Siguldas novada
pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda
projektā „Esi vesels Siguldas novadā!”.

Sacensībās piedalījās 12 klašu kolektīvu
komandas piecu cilvēku sastāvā. Vērtēšana
notika atsevišķi zēnu un meiteņu komandām. Sacensību dalībniekiem bija jāveic trīs
dažādi uzdevumi – stafete ar ugunsdzēsības
šļūteņu izvilkšanu un savienošanu.

Visu goda pjedestālu meiteņu kopvērtējumā ieņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas
komandas: 1.vietā – 8.b klase, 2.vietā –
8.c klase, 3.vietā – 8.a klase.
Arī zēnu konkurencē visu pirmo trīs vietu
ieguvēji bija no Siguldas Valsts ģimnāzijas:
1.vietā – 8.c klase, 2.vietā – 8.a klase, 3.vietā – 8.b klase.
Sacensībās piedalījās arī Allažu pamatskolas 8. un 7.klase, Siguldas 1.pamatskolas
7.a, 7.b un 7.c klase, Siguldas pilsētas vidusskolas 7.a un 8.klase, kā arī Siguldas
Valsts ģimnāzijas 7.b klase.

Siguldas Sporta skola

Vieglatlētikas sacensību rezultāti
Maija vidū Siguldas pilsētas stadionā notika tradicionālās vieglatlētikas sacensības
„Siguldas pavasaris”, kas šogad pulcēja aptuveni 250 dalībnieku trijās vecuma grupās. Siguldas Sporta skolas audzēkņi izcīnīja 16 uzvaras. Pa trijām uzvarām individuālajās
disciplīnās (2009.–2010.gadā dzimušajiem)
Martai Jēkabsonei (60 un 300 metri, tāllēkšana) un Martinam Stūrītim (60 un 600 metri, tāllēkšana) U-10 grupā. U-14 grupā divas
uzvaras Martai Klinsonei (80 un 200 metru barjerskrējiens) un Renāram Jumiķim
(80 un 200 metru barjerskrējiens). Uzvara
siguldiešu stafešu komandai 8x125 metru
stafetē U-14 grupā un 3.vieta U-12 grupā.

Maija vidū Ogrē notika Rīgas Jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā U-18 vecuma grupai, kur Siguldas Sporta skolu pārstāvēja seši
sportisti. Jēkabs Niklāvs Janovs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē. 2000 metru
šķēršļu skrējienā Nils Ciglis ierindojās 3.vietā,
savukārt Esterei Vīksnei 2000 metru kavēkļu
skrējienā – sudraba godalga.
21.maijā, piedaloties Ogres novada sporta centra atklātajās sacensībās, vienus

no pēdējiem startiem pirms galvenajiem
vasaras sezonas notikumiem – Latvijas
čempionāta U-14 un atlases sacensībām
uz Poliju – aizvadīja U-14 grupas vieglatlēti. Emīls Bangevics uzvarēja 80 metru barjerskrējienā, tāpat viņam uzvara
arī augstlēkšanā un 6.vieta tāllēkšanā.
Jānis Stūrītis izcīnīja 2.vietu 1000 metru
skrējienā. Kristapam Garančam 3.vieta
1000 metru skrējienā. Lodes grūšanas
sektorā Rūdolfs Lasmanis 3 kilogramus
smago lodi raidīja 8,84 metru tālumā,
izcīnot bronzas medaļu. Zēnu 4x100 metru stafetē Eduards Ločs, Jānis Stūrītis,
Emīls Bangevics un Jānis Kravalis izcīnīja vietu uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena ar rezultātu 54,75.
Patrīcija Ūdre izcīnīja pārliecinošu uzvaru
lodes grūšanā. Meiteņu 4x100 metru stafetē
Keita Zeltiņa, Jasmīne Strode, Rūta Meistere
un Patrīcija Ūdre spēja uzveikt konkurentes,
izcīnot uzvaru ar 57,75.
Maija beigās Saldus Sporta skolas atklātajās sacensībās startēja U-18 un U-16 grupu
vieglatlēti. U-16 grupā Krišjānis Salenieks
izcīnīja uzvaru 800 metru skrējienā.
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Iesniegumu laulības reģistrēšanai
varēs iesniegt arī elektroniski;
siguldieši joprojām varēs laulāties bez maksas
No 1.jūnija pāriem, kuri vēlēsies laulāties
kādā no Latvijas Dzimtsarakstu nodaļām,
būs iespēja iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt arī elektroniski, tādējādi atvieglojot iesniegumu iesniegšanas
kārtību un veicinot ātrāku saziņu ar konkrēto nodaļu. Iesnieguma veidlapa, kas
pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa
vietnē, jāaizpilda abām personām, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un
laika zīmogu un jānosūta uz tās Dzimtsarakstu nodaļas e-pastu, kurā pāris vēlēsies noslēgt laulību.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Inita Vīgante skaidro, ka, saņemot
elektroniski nosūtīto iesniegumu uz e-pasta
adresi inita.vigante@sigulda.lv, Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks vienas darbdienas
laikā uz e-pasta adresi, no kuras iesniegums
saņemts, nosūtīs apstiprinājumu par tā saņemšanu un ne vēlāk kā piecu darbdienu
laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
pārbaudīs iesniegumā norādīto informāciju
un sniegs atbildi par ceremonijas norisi vai
lūgs veikt nepieciešamos precizējumus. Pāriem, kuri vēlas izmantot šo e-pakalpojumu,
vēlams iepriekš sazināties ar Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot uz tālruņa
numuru 67385829 vai 67973300, lai vienotos
par laulības reģistrācijas laiku un vietu.
Inita Vīgante atgādina, ka Dzimtsarakstu
nodaļas laulību reģistrācijas kalendārā, kas
pieejams Siguldas novada pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, redzami tu-

vākajā pusgadā laulībām pieejamie datumi
un laiki, lai pāri laulību reģistrācijas ceremoniju var ieplānot laikus.
Atgādinām, ka kopš 2016.gada 1.janvāra un
gadījumos, ja abu personu deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju
iesniegšanas dienas, laulības reģistrācija ir
bez maksas. Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis nosaka, ka svinīgās laulību reģistrācijas
maksa ir 87 eiro. Gadījumos, ja laulību Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē
pāris, kur viens no laulātajiem vismaz gadu
ir deklarējies Siguldas novadā, ceremonijas
maksa ir 43,50 eiro. Saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem laulības pieteicējiem
neatkarīgi no tā, vai laulību ceremonija ir
bez maksas vai par maksu, ir jāsedz valsts
noteiktā nodeva par laulības reģistrāciju
14 eiro apmērā.
Siguldas Jaunās pils rekonstrukcijas laikā
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas veic
koncertzālē „Baltais Flīģelis”, bet vasaras nogalē nelielas laulību ceremonijas līdz 20 personām varēs notikt arī Siguldas pils kompleksa restaurētajā muižas ēkā.
2017.gadā Siguldas novadā reģistrētas
189 laulības – 141 Dzimtsarakstu nodaļā
un 48 novada baznīcās. Iespēju bez maksas
salaulāties izmantojuši 20 pāri, savukārt
15 pāros viens no laulātajiem ir bijis siguldietis, tādēļ laulību ceremonija bijusi par
puscenu.

Aicina pieteikties Bērnības svētkiem
14.jūlijā plkst.12.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā notiks Bērnības svētki. Dalībai tajos aicina pieteikt bērnus vecumā no četriem līdz septiņiem
gadiem.
Pieteikšanās notiek līdz 30.jūnijam Siguldas pagasta Kultūras namā Zināt-

nes ielā 7B, zvanot uz tālruņa numuru
26112886 vai rakstot uz e-pasta adresi
terezija.leimane@sigulda.lv.
Dalības maksa par gaviļnieku – 35 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide, viesiem ieeja
bez maksas. Dalības maksa samaksājama
elektroniski.

Notiks bezmaksas mācības
velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai
Siguldas novada Pašvaldības policija
aicina pieteikties bezmaksas mācībām
velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai,
kas notiks 10., 12. un 16.jūlijā plkst.10.00
Siguldas pilsētas vidusskolā. Eksāmenu
visu trīs nodarbību apmeklētāji varēs
kārtot 17.jūlijā plkst.10.00.
Kopš šī gada sākuma Pašvaldības policijas
rīkotajās velosipēdu vadītāju apmācībās
piedalījās 194 skolēni no Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas,

Allažu pamatskolas un Mores pamatskolas.
Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, 137 novada
skolēni ieguva velosipēda vadītāja apliecību.
Savukārt jūnijā apliecību saņēma 16 novadnieki, kuri apmeklēja Pašvaldības policijas
rīkotās bezmaksas apmācības.
Mācības velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai Siguldas novada iedzīvotājiem notiek bez maksas, un tām var pieteikties no
10 gadu vecuma, zvanot uz tālruņa numuru 67970212 vai rakstot uz e-pasta adresi
policija@sigulda.lv.

Atklāta izstāde „Pirmais pasaules karš Mores pagastā”
Muzeju nakts pasākumā biedrība „Mores muzejs” ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu atklāja izstādi
„Pirmais pasaules karš Mores pagastā”, kurā Mores muzejs veicis 100 gadu
senu notikumu izpēti Mores pagastā.

Vienlaikus izstāde veltīta Latvijas valsts
simtgadei, un tā būs apskatāma muzeja darba laikā līdz šā gada 18.novembrim. Materiālus izstādei izpētīja un apkopoja biedrība
„Mores muzejs” kopā ar Latviešu strēlnieku
apvienības Cēsu nodaļas aktīvistiem.

Vasarā nekursēs daļa autobusu
Skolēnu vasaras brīvlaikā nekursēs autobuss Siguldas Sporta skolas un Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņiem un
arī tie sabiedriskā transporta maršrutu
reisi, kas paredzēti skolēnu pārvadāšanai
un kuros, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, vairākas novada iedzīvotāju grupas var pārvietoties bez maksas.

Autobusi nekursēs šādos maršrutu reisos:
• Sigulda–Krimulda–Sigulda plkst.7.15 no
Siguldas autoostas un plkst.7.35 no Krimuldas;
• Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda
plkst.6.55 un plkst.15.10 no Siguldas
autoostas;
• Sigulda–Nurmiži–Sigulda plkst.6.50 un
plkst.15.00 no Siguldas autoostas un
plkst.7.08 un plkst.15.30 no Nurmižiem;
• Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda
plkst.7.00 un plkst.15.10 no Siguldas
autoostas;
• Sigulda–Allaži–Mālpils plkst.7.10 un
plkst.15.20 no Siguldas autoostas;
• Mālpils–Allaži–Sigulda plkst.8.00 un
plkst.16.10 no Mālpils;

• Allažmuiža–Stīveri plkst.7.00 no Stīveriem
un plkst.15.00 no Allažmuižas;
• Sigulda–Jūdaži–More–Sigulda plkst.5.50,
plkst.15.25 un plkst.6.30, 14.00 un 16.25
no Mores;
• Nītaure–Ķēči–More–Nītaure plkst.7.00
un plkst.15.40 no Nītaures.
Reisi tiks atjaunoti līdz ar jaunā mācību gada
sākumu – 1.septembri.
Atgādinām, ka līdz 31.oktobrim, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
vairākas iedzīvotāju grupas var saņemt
braukšanas maksas atlaides atbilstoši
pašvaldības saistošajiem noteikumiem
un bez maksas pārvietoties maršrutos
Sigulda–Gleznotājkalns (Siguldas pilsētas
kapi), kas kursē piektdienās, sestdienās
un svētdienās, un Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda.
Pasažieriem, kuriem nav ID kartes vai kuriem nav piemērojamas braukšanas maksas atlaides, jāiegādājas biļete saskaņā ar
AS „CATA” cenrādi.
Aktuālā informācija par sabiedriskā transporta kustības sarakstu maiņu pieejama tīmekļa vietnē 1188.lv.

Pašvaldības atbalstu guvušas
14 vasaras nometnes bērniem un jauniešiem
Jau septīto gadu Siguldas novada pašvaldība organizē atklātu konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem, kuru mērķis ir veicināt bērnu
un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
Kopumā šogad pašvaldības atbalstu
7000 eiro apmērā ieguva 14 projekti.

Pašvaldības speciālisti lūdz vecākus uzmanīgi iepazīties ar informāciju par organizētajām nometnēm un kopā ar bērniem pārrunāt disciplīnas un drošības
jautājumus. Plašāka informācija par
vasaras nometnēm un ar tām saistītiem
jautājumiem pieejama Valsts izglītības
satura centra izveidotajā tīmekļa vietnē
www.nometnes.gov.lv.

Mores pamatskolā skolēniem sava siltumnīca
Mores pamatskola šajā pavasarī ir
iekārtojusi siltumnīcu, kurā skolēni
aktīvi pielieto dabaszinībās iegūtās
zināšanas.

Viens no Mores pamatskolas mērķiem ir
veicināt mācību stundās iegūto teorētisko
zināšanu pielietošanu praksē, tādēļ skolas
teritorijā tika uzstādīta un iekārtota siltumnīca, kurā aug tomāti, salāti, smaržo
dažādi garšaugi un pat arbūzi.
Visa pagājušā mācību gada laikā Mores
pamatskolā aktīvi darbojās dabas mīļotāju interešu pulciņš „Mēs paši sev!”.

Pulciņā skolēni ieguva zināšanas gan par
augsni un tās sastāvu, gan augiem un to
struktūru, kā arī paši diedzēja stādus, lai,
iestājoties pavasarim, varētu izstādīt tos
siltumnīcā.
Interešu izglītības programma „Mēs paši
sev!” tika īstenota Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
(Nr. 8.3.2.2/16/1/001) ietvaros.

Notiks Pēterdienas radošās darbnīcas Mores pagastā
29.jūnijā plkst.18.00 Mores pagasta
„Kalna Vaizuļos” notiks „Vasaras tradīciju radošās darbnīcas – Pēterdiena”,
ko organizē Rīgas Latviešu biedrības
Folkloras komisija. Pasākuma apmeklētāji varēs iesaistīties tradicionālās
lauku dzīvesveida norisēs un plašāk
uzzināt par Mores pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti.
Lauku sētā būs izglītojošas, sirsnīgas, atraktīvas un praktiskas Pēterdienas aktivitātes: piemiņas brīdis novadniekam,
izcilam valodniekam Pēterim Kļaviņam, Pē-

terdienas tradīciju izzināšana un pirtsslotu
siešana kopā ar tradīciju zinātāju un pirtnieci Kaiju Brisoni, vainagu vīšana kopā ar
Dr. agr. Baibu Ošmani, Pēterdienas sieru
degustācija, ko piedāvās bioloģiskās saimniecības „Ceplīši” saimniece Inta Kirkila,
kā arī citas izzinošas un aktīvas darbnīcas.
Apmeklētāju skaits ir ierobežots, lūgums
iepriekš pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru 29528421. Dalība pasākumā ir bez
maksas.
Pasākums tapis ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras projektiem. Atbalsta arī safari parks „More”.
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Kultūra
No 30.jūnija
līdz 9.jūlijam

Turaidas
muzejrezervātā

1.jūlijā

plkst.11.00
Siguldas pils
kompleksā

2.jūlijā

plkst.18.30
Siguldas pilsdrupu
estrādē

3.jūlijā

plkst.10.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Akcija „Nāc un dziedi
Dainu kalnā!”. Dziesmu
svētku dalībniekiem (koriem)
pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 26572142.
Dalība – bez maksas
Muzikālās brokastis.
Stīgu kvarteta „Sinfonietta Rīga”
vasaras kamermūzikas
programma. Ieeja – bez maksas
LP jeb Lauras Pergolici koncerts.
Biļetes cena no 29 eiro,
ar Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti – 20% atlaide
Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība.
Grupām pieteikties iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 67700865

Rokzvaigznes Zucchero koncerts.
Biļetes cena – no 34 eiro,
plkst.22.00
Siguldas pilsdrupu
ar Siguldas novada iedzīvotāja
estrādē
ID karti – 10% atlaide

6.jūlijā

Tiešraide uz lielā ekrāna
no Dziesmu un deju svētku deju
plkst.22.00
Siguldas pilsdrupu lieluzveduma „Māras zeme”.
estrādē
Ieeja – bez maksas

7.jūlijā

8.jūlijā

plkst.11.00
Siguldas pilsdrupu
estrādē

Muzikālās brokastis. Reiņa Jaunā
trio koncertprogramma
„Mūzika un ceļojumu stāsti”.
Ieeja – bez maksas

Tiešraide uz lielā ekrāna
no Dziesmu un deju svētku
noslēguma koncerta
plkst.20.00
Siguldas pilsdrupu „Zvaigžņu ceļā”, kas turpināsies
estrādē
ar „Sadziedāšanās nakti” līdz
rītausmai. Ieeja – bez maksas

8.jūlijā

10.jūlijā

plkst.10.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība.
Grupām pieteikties iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru
67700865

10.jūlijā

Dinas Dubiņas atvērtās darbnīcas

14.jūlijā

Izstādes „Māksliniekam
Voldemāram Gudovskim – 90”
atklāšana. Ieeja – bez maksas

„Radošums aizrauj”. Dalība –
plkst.18.00
Zaļās Villas kvartālā ziedojums darbnīcas materiāliem
plkst.15.00
Turaidas
muzejrezervātā

15.jūlijā

plkst.11.00
Siguldas pils
kompleksā

17.jūlijā

plkst.20.00
Siguldas pilsdrupu
estrādē

22.jūlijā

plkst.11.00
Siguldas pils
kompleksā

Muzikālās brokastis.
Koncertprogramma bērniem
„Es esmu Sigulda!”.
Ieeja – bez maksas
Norvēģijas grupas „A-ha” koncerts.
Biļetes cena – no 39 eiro
Muzikālās brokastis. Sveiciens
no XIII Starptautiskajiem latviešu
jauno mūziķu meistarkursiem
„Baltijas mūzikas ceļš”.
Ieeja – bez maksas

Multimākslinieces
24.jūlijā
Dinas Dubiņas atvērtās darbnīcas
plkst.18.00
„Radošums aizrauj”. Dalība –
Zaļās Villas kvartālā
ziedojums darbnīcas materiāliem

27.jūlijā

plkst.19.00
Siguldas pils
kompleksā

Siguldas Opermūzikas
svētku uvertīra.
Ieejas maksa – 10 eiro

28.jūlijā

plkst.15.00
Siguldas pils
kompleksā

Siguldas Opermūzikas svētku
koncerts „Jaunās zvaigznes
Latvijai”. Biļetes cena – 3 eiro

Umberto Džordāno operas
„Andrē Šenjē” brīvdabas
oriģināliestudējums.
Biļetes cena no 30 līdz 50 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem Siguldas
28.jūlijā
novada Kultūras centra kasē
plkst.21.00
Siguldas pilsdrupu pieejamas biļetes par īpašu cenu –
estrādē
C2 sektorā – 20 eiro, pārējiem
C2 – no 30 līdz 35 eiro, kā arī 10%
atlaide, izvēloties sēdvietu jebkurā
sektorā. ID karšu atlaides
pieejamas, iegādājoties biļeti
iepriekšpārdošanā līdz 25.jūlijam

29.jūlijā

Siguldas Opermūzikas svētku

plkst.13.00
garīgās mūzikas koncerts.
Siguldas Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā Biļetes cena – 3 eiro

Siguldas Opermūzikas svētku
galā koncerts „Marina Rebeka
un Latvijas operas pērles”.
Biļetes cena no 30 līdz 50 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem Siguldas
29.jūlijā
novada Kultūras centra kasē
plkst.18.00
Siguldas pilsdrupu pieejamas biļetes par īpašu cenu –
estrādē
C2 sektorā – 20 eiro, pārējiem
C2 – no 30 līdz 35 eiro, kā arī 10%
atlaide, izvēloties sēdvietu jebkurā
sektorā. ID karšu atlaides
pieejamas, iegādājoties biļeti
iepriekšpārdošanā līdz 25.jūlijam

Izstādes
Līdz 31.jūlijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Fotogrāfiju izstāde
„Viena diena Siguldā”

Novadpētniecības izstāde
„Sigulda dziesmu un mūzikas
Siguldas novada
skaņās – Siguldas dziesmu
bibliotēkā
dienas tradīcijai 85”
Latvijas simtgadei veltīta
izstāde „Rokdarbi 100 gados”.
Līdz 31.oktobrim Maksa par muzeja un izstāžu
Mores kauju muzejā apmeklējumu gida pavadībā –
3 eiro, bērniem no piecu gadu
vecuma – 2 eiro
Izstāde „Pirmais pasaules karš
Mores pagastā”. Maksa par muzeja
Līdz
18.novembrim un izstāžu apmeklējumu gida
Mores kauju muzejā pavadībā – 3 eiro, bērniem no piecu
gadu vecuma – 2 eiro
Bērnu vasaras piedzīvojumu
1.–20.jūlijā
atainojums tematiskajā izstādē
Siguldas novada
bibliotēkā
„Mana vislabākā vasara!”
Valsts simtgadei veltītā izstāžu
3.–31.jūlijā
cikla „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
Siguldas novada
izstāde „Dziesmu un deju svētku
bibliotēkā
fenomens”

3.–31.jūlijā

15.–30.jūlijā

Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde „Te laiki un likteņi
kūleņo”. Rakstniekam,
žurnālistam Aivaram Kļavim – 65
Literārā izstāde
„Aicina „Bērnu, jauniešu,
vecāku žūrija 2018””

Mākslinieka Voldemāra Gudovska
No 15.jūlija
līdz 30.augustam Turaidas muzejrezervāta
Turaidas
muzejrezervātā

krājumā esošo gleznu izstāde.
Ieeja tikai izstādē – 1,15 eiro

Nākamais izdevums otrdien, 24.jūlijā
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

17.–30.jūlijā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

20.–30.jūlijā

Siguldas novada
bibliotēkā

Novadpētniecības izstāžu cikla
„Siguldas pagasts laika lokos”
izstāde „Siguldas pagasts toreiz
un tagad”
Izstāde „Ieskaties vasarai acīs”
Bērnu grāmatu autoram
Jānim Baltvilkam veltīta literārā
izstāde „Saule met loku”

Sports
4.jūlijā

plkst.19.00
Siguldas
Svētku laukumā

5.jūlijā

plkst.17.30
Fischer
Slēpošanas centrā

7.jūlijā

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

7.jūlijā

plkst.10.00
Reiņa trasē

11.jūlijā

plkst.18.00
Gaujas pludmalē

11.jūlijā

plkst.19.00
Siguldas
Svētku laukumā

Bezmaksas skriešanas nodarbība
Skrituļslidošanas seriāla
sacensības bērniem un
pieaugušajiem „S!-Skate”, 2.posms
Bezmaksas nodarbība
„Vesela mugura”
Golfa sacensības „Siguldas kauss”
Pludmales volejbola sacensības
vīriešiem un sievietēm
„KS čempionāts’18”, 2.posms
Bezmaksas orientēšanās
nodarbība

14.jūlijā

Sacensības
„Siguldas kauss regbijā 7”

19.jūlijā

Skriešanas seriāla sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Skrien”, 3.posms

21.jūlijā

Bezmaksas ciguna nodarbība
(elpošanas vingrinājumi veselības
stiprināšanai, uzturēšanai
un uzlabošanai)

plkst.12.00
Depo laukumā

Līdz 31.jūlijam

Siguldas novada
bibliotēkā

17.–30.jūlijā

plkst.17.00
Fischer
Slēpošanas centrā
plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

21.jūlijā

plkst.9.00
Turaidas
muzejrezervāta
Galvenajā tornī

Sacensību „Sigulda Up Cup”
3.posma skrējiens
„Sprinta skrējiens Turaidas tornī”

25.jūlijā

plkst.19.00
Siguldas
Svētku laukumā

Bezmaksas skriešanas nodarbība

26.jūlijā

Riteņbraukšanas sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Velo”, 4.posms

28.jūlijā

Sacensības skrituļslalomā
„Siguldas kauss”, 1.posms

28.jūnijā

Riteņbraukšanas sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Velo”, 3.posms

29.jūlijā

Sacensības skrituļslalomā
„Siguldas kauss”, 2.posms

29.jūlijā

Pludmales volejbola sacensības
vīriešiem un sievietēm
„KS čempionāts’18”, 3.posms
Pludmales volejbola sacensības
jauktās komandās (sieviete
un vīrietis) „Sigulda Mix’18”

plkst.17.00
Fischer
Slēpošanas centrā
plkst.11.00
Lorupes gravā
plkst.17.30
Fischer
Slēpošanas centrā
plkst.11.00
Lorupes gravā
plkst.12.00
Gaujas pludmalē

29.jūlijā

plkst.12.30
Gaujas pludmalē

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā
Reģistrēti 22 jaundzimušie – 13 meitenes un 9 zēni.
Bērniem doti vārdi: Karlīna, Amēlija, Elizabete (divām meitenēm), Dārta, Zane Alise, Ieva, Helēna, Annija, Patrīcija, Sintija, Rasa, Madara, Rūdolfs, Bruno, Hugo, Ralfs, Jurģis Mārtiņš, Oskars,
Valters, Everts, Enriko.
Reģistrētas 14 laulības, no tām divas baznīcā.

