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Preču zīmei
„Radīts S!guldā”
pieteikušies jau
20 uzņēmumi

Dzejas dienu aktivitātes
Siguldas novadā

Septembra beigās notiks
Siguldas novada
Veselības diena

Turpinās izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošana

Bērnudārzā „Saulīte” turpinās vērienīgi teritorijas labiekārtošanas darbi
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Šajā gadā Siguldas novada pašvaldība izglītības iestāžu rekonstrukcijā
un remontdarbos ieguldījusi vairāk
nekā 489 220 eiro. Lielākie remonta un labiekārtošanas darbi veikti
bērnudārzos „Saulīte” un „Ābelīte”,
Siguldas 1.pamatskolā un Laurenču
sākumskolā.
„Vide ietekmē cilvēka garīgās un arī fizis
kās sajūtas. Ienākot izremontētā izglītī
bas iestādē, rodas sajūta, ka tajā kļuvis
daudz gaišāk, ir plašuma sajūta. Un tas
ir būtiski, jo arī vide bērnus audzina.
Estētiska, sakopta vide ir tā, kas veido
bērnu izpratni par estētiskām lietām,”
skaidro Siguldas novada Domes priekš
sēdētāja vietniece izglītības, kultūras
un sporta jautājumos Līga Sausiņa.
Viena no vērienīgākajām pašvaldības
investīcijām šajā gadā ir vairāk nekā

176 tūkstoši eiro pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” teritorijas labiekārto
šanas darbu veikšanai. Bērnudārzs „Sau
līte” ir otra lielākā pirmsskolas izglītības
iestāde Siguldas novadā ar deviņām
bērnu grupām un lielu teritoriju, kas
pēc labiekārtošanas darbiem iegūs sa
kārtotu, drošu un mūsdienīgu izskatu –
bērnudārza teritorijā jau nomainīts celi
ņu segums, izlīdzināts reljefs, atjaunots
zālājs un labiekārtotas rotaļu zonas.
Šobrīd labiekārtošanas darbi bērnudār
zā vēl turpinās – tiek atjaunots nožo
gojums un apstādījumi, kā arī izbūvēts
velodroms. Labiekārtošanas darbus ie
cerēts pabeigt līdz septembra beigām.
Bērnudārzā „Ābelīte” šajā vasarā uz
labots apgaismojums nodarbību telpās,
ierīkota ugunsdrošības signalizācija
un izremontētas ēdnīcas telpas. Lai īs
tenotu remontu bērnudārzā „Ābelīte”,

Tomēr remontdarbi skolā vēl nav bei
pašvaldība ņēmusi ilgtermiņa kredītu
33 890 eiro apmērā. Teritorijas labie gušies – augusta sākumā tika aizde
kārtošanas darbi veikti arī bērnudār dzināta ēkas fasāde, un pazīmes no
tikuma vietā liecina, ka varētu būt
zā „Pīlādzītis” un Allažu pamatskolas
notikusi ļaunprātīga dedzināšana. No
pirmsskolas izglītības grupā.
darītie zaudējumi vērtējami aptuveni
Siguldas 1.pamatskolā veikti jumta
45 000 eiro apmērā. Mākslu skolas
siltināšanas un seguma maiņas darbi
vadība ir vērsusies Valsts policijā, kas
virs aktu zāles, sporta zāles fasādes
ierosinājusi krimināllietu.
remonts, kā arī vestibila kosmētiskais
remonts, radot skolēniem gaišu un sa Uzlabojot mācību vidi jau esošajās iz
kārtotu vidi. Siguldas pilsētas vidus glītības iestādēs, paralēli tiek domāts,
kā palielināt nepieciešamo vietu skai
skolā veikts 1.stāva gaiteņa remonts,
tu bērnudārzos. „Sigulda aug tieši
kā arī elektroinstalācijas renovācija.
bērnu skaita ziņā, un tas pašvaldībai
Laurenču sākumskolā turpinās darbs
rada daudz patīkamu rūpju. Neskato
pie pagrabstāva telpu rekonstrukci
ties uz to, ka pēdējo piecu gadu laikā
jas – šobrīd notiek kāpņu izbūve uz
esam atvēruši divus jaunus bērnudār
jaunajām skolēnu ģērbtuvēm ēkas
zus, šis jautājums jau atkal ir aktuāls.
pagrabstāvā. Līdzšinējo garderobju
Bērnu skaita dinamikai ir raksturīgas
vietā tika izveidotas mācību telpas,
divas izteiktas tendences – ievēro
kas, pieaugot skolēnu skaitam, bija
jami pieaug pirmsskolas vecuma un
ļoti nepieciešamas. Rekonstrukcijas
sākumskolas vecuma bērnu skaits.
un izbūves darbos plānots izlietot
Tuvākajos gados mums jāplāno lielas,
80 366 eiro.
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Zinību diena
Siguldas novadā

Vienības braucienā piedalīsies pasaules riteņbraukšanas
leģendas; būs satiksmes ierobežojumi
Jau 6.septembrī Siguldā norisināsies
gada lielākais velonotikums Latvijā – 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības
brauciens. Šogad pasākumā piedalīsies vairāki olimpiskie un pasaules
čempioni, notiek pārrunas arī par leģendārā riteņbraucēja Edija Merksa
dalību velobraucienā.

Latvijas riteņbraucēju Vienības brau
ciens ir viens no senākajiem riteņbrauk
šanas masu pasākumiem Eiropā. Šogad
pasākums svin nozīmīgo 25.jubileju, tā
dēļ pasākuma organizatori aicina kopīgi
labot 1939.gada dalībnieku rekordu, kad
sacensībās startēja 6226 velobraucēji.
Katra šā gada riteņbraucēju Vienības

brauciena dalībnieka vārds un uzvārds
tiks iegravēts īpašā vides objektā, kas
tiks novietots Siguldas Svētku laukumā.
Vienības velobraucienā dalībnieki var
startēt kādā no trīs distancēm: 100 ki
lometru garajā „Itera” sporta šosejas
braucienā, „SEB” MTB 45 kilometrus
garajā braucienā vai vērienīgajā 36 ki

lometrus garajā „LDz” Tautas šosejas
braucienā.
Dalībnieku pieteikšanās velobraucie
nam norisinās līdz 1.septembrim. Re
ģistrēties iespējams portālā www.velo.lv
un Siguldas novada Tūrisma informāci
jas centrā.
Siguldiešiem, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, 20%
atlaide dalības maksai.

Turpinājums 2.lpp.
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Aktualitātes

Vienības braucienā piedalīsies pasaules riteņbraukšanas
leģendas; būs satiksmes ierobežojumi

Pašvaldība turpina sakārtot
savus īpašumus

Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Siguldas
novada
pašvaldība izskata
iespēju nākamajā
gadā pārbūvēt un
siltināt
pašvaldībai piederošo ēku
Institūta ielā 5A,
kur šobrīd atrodas
Siguldas pagasta
pensionāru tikšanās telpas, kā arī iznomātas telpas ģimenes ārsta privātpraksei un
frizētavai.

Vienības brauciena laikā Siguldā un Siguldas ap
kārtnē būs satiksmes ierobežojumi.
Svētdien, 6.septembrī, satiksme tiks ierobežota:
• Cēsu ielā visā garumā no plkst.10.30 līdz
plkst.17.30;
• Lāčplēša ielā, posmā no Jāņa Čakstes ielas līdz
Jāņa Poruka ielai, no plkst.10.30 līdz plkst.17.30;
• Jāņa Poruka ielā no plkst.10.30 līdz plkst.11.10
un no plkst.12.30 līdz plkst.17.30;
• Leona Paegles ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam, no plkst.10.30 līdz plkst.16.00.
Pēc plkst.16.00 izbraukšana no stāvlaukumiem
pļavā pie Panorāmas rata un vagoniņa stāvlau
kuma;
• Līvkalna ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas
līdz Skolas ielai, no plkst.12.30 līdz plkst.14.30;
• sporta brauciena laikā: Raiņa iela – Dārza
iela – Nītaures iela – Vidzemes šoseja (A2) no
plkst.10.50 līdz plkst.11.15;
• MTB brauciena laikā: Raiņa iela – Pils iela –
Šveices iela – Kalna iela – Lorupes ceļš (V96) no
plkst.12.45 līdz plkst.13.30;
• tautas brauciena laikā: Raiņa iela – Pils
iela – Šveices iela – Noliktavas iela – Vidze
mes šoseja (A2) – Silciems no plkst.13.45 līdz
plkst.14.45;
• Siguldas kalns un Turaidas kalns (autoceļš P8)
no plkst.12.45 līdz plkst.16.30 (satiksme tiks at
jaunota, sekojot dalībnieku plūsmai trasē);
• Cēsu un Raiņa ielas krustojums, Siguldas kalns
(Gaujas iela) un Gaujas senleja Siguldas–Turai
das un Turaidas–Siguldas virzienā no plkst.10.50
līdz plkst.11.10.
Ņemot vērā dalībnieku skaitu Tautas braucie
nā un starta koridoru izkārtošanos cauri aplim
(lokveida kustība) pie Krišjāņa Barona piemi
nekļa, laika posmā no plkst.12.30 līdz plkst.14.30
ar transportlīdzekļiem nebūs iespējams piekļūt
stāvlaukumam Baznīcas ielā (pretī Dabas aiz
sardzības pārvaldei) pie Siguldas Jaunās pils vai
izbraukt no tā.
Satiksme krustojumos tiks atjaunota uzreiz pēc
tam, kad visi dalībnieki būs šķērsojuši krustoju
mus un aizbrauks distances beigu transports.
Satiksmes ierobežojumi sacensību distancē
ārpus Siguldas novada:
• sporta distance, starts plkst.11.00: Sigulda (Raiņa
iela – Dārza iela – Nītaures iela – Vidzemes šo
seja (A2)) – Līgatne – Cēsis – Stalbe – Valmieras
šoseja (A3) – Straupe – Inciems – Ragana – Tu

raida (P7) – Sigulda (P8). Satiksmes ierobežojumi
maršrutā no plkst.10.50 līdz plkst.13.30;
• MTB distance, starts plkst.13.00: Sigulda (Raiņa
iela – Pils iela – Šveices iela – Kalna iela – Lor
upes ceļš (V96)) – Gauja – „Sēnīte” (A2) – Murjāņi
(A3) – Turaida – Sigulda (P8). Satiksmes ierobe
žojumi maršrutā no plkst.12.45 līdz plkst.16.30;
• Tautas distance, starts plkst.14.00: Sigulda (Rai
ņa iela – Pils iela – Šveices iela – Noliktavas iela –
Vidzemes šoseja (A2)) – „Sēnīte” – Valmieras
šoseja (A3) – Murjāņi – Ragana – Turaida (P7) –
Turaida – Sigulda (P8). Satiksmes ierobežojumi
maršrutā no plkst.13.45 līdz plkst.16.30.
Satiksme tiks atjaunota, sekojot dalībnieku plūs
mai trasē.
Automašīnu apstāšanās un stāvēšana ielu malās
atļauta atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem. Sa
censību dalībniekiem aizliegts novietot transportlī
dzekļus daudzdzīvokļu namu pagalmos!
Novietot transportlīdzekļus aizliegts:
• Raiņa ielas posmā no Cēsu ielas līdz Pils ielai;
• Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam;
• visā Cēsu ielas garumā;
• visā Šveices ielas garumā;
• Noliktavas ielā, Kalna ielā;
• Līvkalna ielā.
Ieteicamie iebraucamie un izbraucamie ceļi
Siguldas pilsētā:
• Vidzemes šoseja (A2) – Pulkveža Brieža iela –
Nītaures iela – Dārza iela – Krišjāņa Barona iela;
• Vidzemes šoseja (A2) – Nītaures iela – Dārza
iela – Krišjāņa Barona iela;
• Vidzemes šoseja (A2) – Blaumaņa iela – Parka
iela;
• Vidzemes šoseja (A2) – Gāles iela („Statoil 123”
degvielas uzpildes stacija) – Stacijas iela – Ausek
ļa iela;
• Vidzemes šoseja (A2) – Pulkveža Brieža iela (TC
„Šokolāde”) – Rīgas iela – Ausekļa iela;
• Vidzemes šoseja (A2) – Noliktavas iela – Šveices
iela – Ausekļa iela;
• Vidzemes šoseja (A2) – Kalna iela („Lukoil” deg
vielas uzpildes stacija) – Šveices iela – Ausekļa
iela.
• No Turaidas puses (P8) iebraukšana Siguldā līdz
plkst.12.45; jāņem vērā, ka no plkst.10.50 līdz
plkst.11.10 notiks sporta brauciena starts un tiks
slēgta satiksme Cēsu un Raiņa ielas krustojumā,
kā rezultātā nebūs iespējama caurbraukšana
Gaujas senlejā Siguldas–Turaidas un Turaidas–
Siguldas virzienā arī šajā laika periodā.

Riteņbraucēju Vienības brauciens ik gadu pulcē vairākus tūkstošus velomīļu
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī – ziemā uz telpu sienām veidojas apsarmo
jums, jo ārsienu biezums ir nepietiekams, ķieģeļi mitruma un sala iespai
dā ir nodrupuši, tādēļ laiž cauri aukstumu, uz sienām veidojas pelējums.
Apkures sistēma ir novecojusi un vairs nepilda savas funkcijas, kā arī sil
tummezgls nav atdalīts no pilsētas apkures maģistrālajiem tīkliem, kas
var radīt avārijas situāciju – telpu applūšanu. Arī ēkas elektroinstalācija
ir nolietojusies.
Ēka Institūta ielā 5A nodota ekspluatācijā 1999.gada janvārī. Pagājušajā
gadā pašvaldība veica jumta siltināšanu, taču citi remontdarbi pašvaldībai
piederošajā īpašumā nav veikti.
Tā kā pašvaldība plāno ēku pārbūvēt, īrniekiem no 31.decembra ir uz
teikts īres līgums. Likums „Par pašvaldībām” nosaka pašvaldības īpašu
mu izmantot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzībām,
veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzī
votājiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un ve
selības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). Ja ēka vai
ēkas daļa šādiem nolūkiem nebūs nepieciešama, pašvaldība rīkos izsoli
par telpu nomu.

Siguldas novada Domes sēdē

12.augusta Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināti Siguldas novada Domes noteikumi „Siguldas novada paš
valdības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, „Si
guldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas at
savināšanas procesa organizēšanas kārtība”, „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
• Apstiprinātas stratēģijas – SIA „Saltavots” vidēja termiņa darbības stra
tēģija par periodu no 2015. līdz 2017.gadam, SIA „Siguldas slimnīca” vi
dēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2015. līdz 2019.gadam.
• Izdarīti grozījumi nolikumā „Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu”.
• Noslēgts zemes nomas līgums par zemesgabala ar adresi Jaunatnes
iela 8, Sigulda, daļas nomu.
• Atbalstīta SIA „Saltavots” būvniecības iecere par jauna artēziskā urbuma
izveidi.
• Nodibināts braucamā ceļa servitūts nekustamajā īpašumā ar nosauku
mu „Ziedu ielas stāvlaukums” par labu nekustamajam īpašumam Lakstī
galas ielā 18B, Siguldā.
• Nodots atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošais nekusta
mais īpašums Zaļkalna ielā 3A, Allažos.
• Atzīts par pabeigtu zemes gabala „Krastiņi” Allažmuižā, Allažu pagastā,
Siguldas novadā atsavināšanas process. Atzīts par pabeigtu ½ domāja
mās daļas no zemes gabala „Lejaslapaiņi” atsavināšanas process.
• Slēgta vienošanās ar deviņām personām par zemes gabala Pulkveža
Brieža ielā 12, Siguldā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši priva
tizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Piešķirts finansējums dalībai starptautiskā konkursā radošo industriju
uzņēmējiem „Creative Business Cup”.
• Apstiprināti Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Roķēni” Siguldas pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi.
• Nodota atsavināšanai automašīna Volkswagen Transporter T5, valsts re
ģistrācijas numurs FM 2507.
• No 31.augusta izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Siguldas Valsts
ģimnāzijas direktoru Vilni Trupavnieku. Direktoram piešķirts Atzinības
raksts par mūža ieguldījumu Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas no
vada izglītības attīstībā. Ar 1.septembri par Siguldas Valsts ģimnāzijas
direktoru iecelts Rūdolfs Kalvāns.
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Atsāk kursēt
bezmaksas autobusi

Izveidotas bezvadu interneta pieejas
zonas Siguldas novadā

No 1.septembra pilna laika maršrutā atsāk kursēt pašvaldības un
AS „CATA” skolēnu autobusi, kuros, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai skolēna apliecību, novada iedzīvotāji un skolēni
var pārvietoties bez maksas.

Pašvaldības skolēnu autobusi atsāk kursēt šādos maršrutos:
• More–Sigulda–More,
• More–Nītaure–More.
Šajā sezonā AS „CATA” autobusi sāks kursēt jaunā maršrutā Sigulda–
Allaži–Plānupe ar šādiem atiešanas laikiem:
Pieturvietas nosaukums

Laiks

Siguldas AO

7.10

1.pamatskola

7.14

Sigulda

7.19

Stīveri

7.27

Allaži

7.32

Skola

7.35

Allažmuiža

7.39

Stēķeri

7.45

Plānupe

7.57

Mazkangari

8.00

Allažmuiža

8.05

Skola

8.15

Allaži

8.20

Stīveri

8.27

Sigulda

8.35

Siguldas AO

8.40

Pieturvietas nosaukums
Siguldas AO
Ģimnāzija
Sigulda
Stīveri
Allaži
Skola
Allažmuiža
Mazkangari
Plānupe
Stēķeri
Allažmuiža
Skola
Allaži
Stīveri
Sigulda
1.pamatskola
Siguldas AO

Laiks
15.15
15.19
15.24
15.32
15.37
15.40
15.49
15.53
15.58
16.10
16.15
16.20
16.22
16.28
16.35
16.40
16.45

Savukārt maršrutā Allažmuiža–Stīveri mainīti reisu laiki:
Pieturvietas nosaukums

Laiks

Stīveri

7.35

16.20

Pullēni

7.45

16.10

Tautas nams

7.49

16.07

Anšpēteri

7.54

16.03

Līvu ciems

8.00

15.57

Bērziņi

8.06

15.51

Skola

8.15

15.40/15.45

Allažmuiža

8.20

15.35

Papildus tam atsāks kursēt arī
maršruta autobusi, kurus veic pa
sažieru pārvadātājs AS „CATA”:
• Sigulda–Ķipari–TV tornis–Si
gulda,
• Sigulda–Krimulda–Sigulda
(maršruts pagarināts līdz
Siguldas 1.pamatskolai),
• Sigulda–Mednieki–Jūdaži–
Sigulda,
• Sigulda–Nurmiži–Sigulda,
• Sigulda–Saltavots–Pelītes–
Sigulda,
• Sigulda–Gleznotājkalns,
• Siguldas dzelzceļa stacijas

laukums–Laurenču sākum
skola.
Šajos maršrutos bez maksas var
pārvietoties, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti.
Citiem par braucienu AS „CATA”
pasažieru pārvadājumu maršru
tos jāiegādājas biļete atbilstoši
AS „CATA” cenrādim.
Atgādinām, ka autobusi šajos rei
sos kursē tikai skolas dienās no
1.septembra līdz 31.maijam.
Ar pilnu maršrutu reisu saraks
tu var iepazīties interneta vietnē
www.sigulda.lv

Sākoties jaunajam mācību gadam, Siguldas novadā ir uzlabotas interneta piekļuves iespējas, kā
arī iespēja izdrukāt, kopēt un skenēt dokumentus.
Projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un uzlabošana Siguldas novadā” ietvaros ir izvei
dotas un uzlabotas bezvadu interneta zonas Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa iela
3), Dienas centrā (Pils iela 3A), dzelzceļa stacijas laukumā, Siguldas novada Domes ēkā (Pils iela 16), Pils
parkā, Livonijas ordeņa pilī (Pils iela 18, Sigulda), Allažu pagasta Tautas namā, Allažu pagasta pārvaldes
ēkā (Birzes iela 4, Allažu pagasts), Mores pagasta pārvaldes ēkā (Siguldas iela 11, Mores pagasts), Zināt
nes ielā 7 un Institūta ielā 5A (Siguldas pagasts).
Interneta punkti ar pieeju datortehnikai atrodas Pakalpojumu centrā, Dienas centrā, Mores pagasta pār
valdē un Allažu Tautas namā.
Bezvadu internets ir pieejams visu diennakti, un šis pakalpojums ir bez maksas. Bezvadu interneta zonas
iespējams atrast pēc oranžajām „Sigulda free WiFi” zīmēm, kas izvietotas Siguldā.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 13 643 eiro, no tām 85% ir ERAF finansējums, 1,5% – valsts budžeta
dotācija, 13,5% – Siguldas novada Domes
līdzfinansējums.

Siguldas Rotari klubs atjauno
darbību un aicina jaunus biedrus
Siguldas Rotari klubs atsāk strādāt pie
jauniem labdarības projektiem un aicina
iesaistīties ikvienu, kurš ir gatavs pievienoties labdarības biedrībai un ziedot līdzcilvēkiem līdzekļus, savu laiku un sirds
siltumu.

palīdzības projektus, atbalsta augstus pro
fesionālās ētikas principus un veicina mieru
un labu gribu visā pasaulē. Kluba moto ir
„Pašaizliedzīgi kalpot”.
Siguldas Rotari klubs dibināts 2009.gadā,
un tā darbības laikā kluba biedri iesaistīju
šies dažādos labdarības projektos.
Rotari klubs aicina interesentus uz tikšanos Papildu informācija: Siguldas Rotari klu
15.septembrī plkst.19.00 viesnīcā „Sigulda”.
ba dibinātājprezidente Dina Dubiņa (e-pasts
Rotari ir organizācija, kas visā pasaulē vieno Ddubinamaksla@inbox.lv) vai Siguldas Rota
vairāk nekā miljons uzņēmēju un citu profe ri kluba prezidente Santa Graikste (e-pasts
siju pārstāvju. Rotari biedri īsteno dažādus Santa.graikste@hotel.lv).

Siguldas iedzīvotājiem pieejams šķiroto
atkritumu pazemes konteineru tīkls
Lai veicinātu atkritumu šķirošanu Siguldā, kā
arī padarītu pilsētu tīrāku un videi draudzīgāku, paplašināts šķiroto atkritumu savākšanas
punktu tīkls.

Šķirošanas punkti papildināti ar 16 jauna veida
pazemes konteineriem stikla un plastmasas/papī
ra, kartona šķirošanai astoņās vietās pilsētā.
Pazemes konteineru, kuru ietilpība ir 3 m3 un
kuru lielākā daļa iegremdēta zemē, izmantošana
Siguldā tika atzīta par labāko risinājumu pilsētai.
Jaunie pazemes šķirošanas konteineri ir izturīgi
pret triecieniem un daudz ietilpīgāki par tiem, kas
pilsētā izvietoti pašlaik, un aktīvajā tūrisma se
zonā lielais atkritumu apjoms neradīs problēmas.
Tos arī vajadzēs retāk izvest, tā samazinot atkritu

mu savākšanas mašīnu kustību, kas varētu trau
cēt Siguldas iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtu.
Konteinera ciešais vāks neļaus izplatīties nepatī
kamai smakai, kā arī atkritumiem nevarēs piekļūt
dzīvnieki un putni. Konteineros ir ievietots augstas
kvalitātes izturīgs polipropilēna auduma maiss, ko
var viegli iztukšot un izmantot vairākas reizes.
Stikla un plastmasas šķirošanas konteineri Sigul
dā ir izvietoti Raiņa ielā 3B, Pils ielā 14A, Puķu
ielā 4, Pils ielā 16, Leona Paegles ielā 21, Pils
ielā 10, Lazdu ielā 2 (Peltes) un pie krodziņa „Bu
cefāls”.
Projekts īstenots, piesaistot Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda finansējumu, tā kopējās izmaksas
ir 48 991 eiro, no kuriem 19 644 eiro ir Kohēzijas
fonda līdzfinansējums.

Preču zīmei „Radīts S!guldā” pieteikušies jau 20 uzņēmumi

Jau septembra vidū ne tikai siguldieši,
bet arī visas Latvijas iedzīvotāji veikalu
plauktos varēs ieraudzīt preces, kuru
iepakojumu rotā preču zīme „Radīts
S!guldā”.
Siguldas novada pašvaldība vietējo uzņē
mēju atbalstam radījusi preču zīmi „Radīts
S!guldā”, kas tika atklāta šā gada Novada

svētkos. Tās mērķis ir popularizēt Sigul
das novadā radītos produktus un sniegtos
pakalpojumus, kā arī veicināt to atpazīsta
mību, identificējot tos ar Siguldas novadu.
Kopš jūnija preču zīmei ir pieteikušies 20
novada uzņēmumi, kas pārstāv dažādas
nozares: aktīvās atpūtas pakalpojumu
sniedzēji, tūrisma nozares pārstāvji, mē
beļu, pārtikas preču, suvenīru u.c. ražotāji.
Aktīvākie uzņēmēji jau uzsākuši preču zī
mes lietošanu, iestrādājot to savu produk
tu iepakojuma materiālos. Jau pavisam
drīz veikalu plauktos būs redzami pirmie

SIA „Anatols” produkti ar jauno preču zīmi
„Radīts S!guldā”. Savas produkcijas pre
zentēšanai izstādē „Riga Food 2015” aktīvi
gatavojas dzērveņu konfekšu ražotājs SIA
„Sortus”, kas īpaši šim notikumam steidz
radīt jaunus iepakojumus ar Siguldas te
matiku, kurus rotās arī jaunā preču zīme.
Arī „Siguldas saldējums” savus saldējuma
velosipēdus un preču iepakojumu papil
dinās ar „Radīts S!guldā” atpazīstamības
zīmi.
Siguldas novada pašvaldība plāno da
žādas aktivitātes, kas veicinās vietējo

ražotāju un pakalpojumu sniedzēju at
pazīstamību Latvijas iedzīvotāju un tū
ristu vidū.
Siguldas novada uzņēmumi joprojām
var pievienoties „Radīts S!guldā” lieto
tāju pulkam. Lai pieteiktos preču zīmei,
nepieciešams aizpildīt pieteikumu, kas
pieejams pašvaldības informatīvajā
interneta vietnē www.sigulda.lv, sada
ļā „Uzņēmējdarbība”. Aizpildītu pietei
kumu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi
ina.stupele@sigulda.lv vai iesniegt Uzņē
mējdarbības atbalsta punktā Pils ielā 10.
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Par ēdināšanas pakalpojumu
Siguldas pilsētas skolās

Siguldas novada Jaunrades centra
piektā sezona

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un augstvērtīgu uzturu Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas 1.pamatskolā un
Siguldas pilsētas vidusskolā, tika
veikts jauns ēdināšanas pakalpojuma iepirkums.

Siguldas novada Jaunrades centrs aicina Siguldas novada bērnus un jauniešus iesaistīties centra piedāvātajos bezmaksas pulciņos:

Pašvaldības speciālisti pie ēdināšanas ie
pirkuma nolikuma strādāja ciešā sadarbī
bā ar skolu vadību un skolēnu vecākiem.
Par galvenajiem piedāvājumu vērtēšanas
kritērijiem tika izvirzīta ēdiena kvalitā
te (atbilstība uztura normām, produktu
daudzveidība un sezonalitāte) un produk
tu kvalitāte (ievērojot nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas sertificēto produktu
daudzumu un to izmantošanu ēdienu ga
tavošanā).
Ēdināšanas iepirkumā piedāvājumus ie
sniedza trīs pretendenti – SIA „Baltic
Restaurants Latvia”, SIA „DUSSMANN”
un UAB „SOTEGA”. Pretendentu piedā
vājumu vērtēšanā tika piesaistīti eksper
ti – sertificēti uztura speciālisti. Saskaņā
ar vērtēšanas kritērijiem pēc ekspertu at
zinuma un Iepirkumu komisijas lēmuma
par uzvarētāju tika atzīts uzņēmums SIA
„Baltic Restaurants Latvia”. Lietuvā reģis

trētais uzņēmums UAB „SOTEGA”, kurš
pēc Iepirkumu komisijas vērtējuma saņē
ma viszemāko vērtējumu, ir apstrīdējis ie
pirkuma rezultātus. Šāda rīcība saskaņā ar
Publisko iepirkumu likumu ir tiesiska. Tu
vākajā laikā ir gaidāma lietas izskatīšana
Iepirkumu uzraudzības birojā, un tam se
kos Iepirkuma uzraudzības biroja lēmums.
No 2.septembra līdz brīdim, kad Iepirkumu
uzraudzības birojs pieņems lēmumu un at
ļaus slēgt līgumus par ēdināšanu Siguldas
pilsētas skolās, ēdināšanas pakalpojumus
sniegs SIA „Baltic Restaurants Latvia”.
Uzņēmumam ir ilgstoša un plaša pieredze
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā dažā
dās izglītības iestādēs – Rīgas 64.vidussko
lā, Valda Zālīša sākumskolā, Rīgas Angļu
ģimnāzijā, Latvijas Starptautiskajā skolā
u.c. – pavisam 17 izglītības iestādēs.
Jaunais ēdināšanas pakalpojuma līgums
netiks slēgts uz pieciem gadiem, bet gan
uz gadu ar iespēju to pagarināt, ja skolas
vadība un skolēni ar ēdiena kvalitāti būs
apmierināti.
Komplekso pusdienu cena Siguldas pilsē
tas skolās būs 1,42 eiro. No pusdienu mak
sas būs atbrīvoti 1.–4.klašu skolēni, kuru
kompleksās pusdienas apmaksās valsts.

• elektronika ar skolotāju Edgaru Bajaru
• lidmodelisms ar skolotāju Alfrēdu Duba
nu un asistentu Andri Jenertu;
ņēviču;
• tekstils ar skolotāju Ievu Vanagu;
• metāla rotu darbnīca ar skolotāju Arvi
• keramika ar skolotāju Baibu Kupču;
Kirilovu;
• kokdarbnīca ar skolotāju Ēvaldu Pastaru; • pērļu rotas ar skolotāju Larisu Speļģi;
• ādas plastika ar skolotāju Larisu Speļģi;
• makšķernieku darbnīca ar skolotāju
• pašgatavota papīra plastika ar skolotāju
Aivaru Stiglicu;
Zinaīdu Ceski;
• motodarbnīca ar skolotāju Dzintaru
• Mākslas laboratorija
Vilciņu;
• ielu vingrotāji, jaunsargi, „JV” deju klubs,
• LEGO robotika ar skolotāju Jāni Migli
nieku;
jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”.
Četros gados sasniegts daudz – Jaunrades centra pārstāvji ar labiem rezultātiem pieda
lījušies valsts mēroga izstādēs un sacensībās. Mūsu interešu izglītības modelis un paš
valdības atbalsts ir ieinteresējis daudzu citu Latvijas novadu izglītības vadītājus. Katru
mēnesi pieredzes apmaiņā tiek uzņemti kolēģi. Jaunrades centrs ir viena no piecām valsts
interešu izglītības iestādēm, kas piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā
jaunā algas modeļa aprobācijā.
Tehniskās jaunrades jomā Jaunrades centrs ir iniciators Latvijas LEGO robotikas pulciņu
sacensībām, kas jau otro gadu notiek Siguldā. Motodarbnīcas puiši pēc trīs gadu darba ir
guvuši godalgotas vietas Baltijas mēroga retro kartingu sacensībās. Pirmsskolas grupa
„Kastanītis” ar izciliem rezultātiem turpina piedalīties latviešu ābeces aprobācijas projek
tā, kā arī mazajās grupās izglīto vecākus.
Jaunajā mācību gadā iecerēts strādāt pie Tehnoloģiju torņa pulciņu tālākas attīstības, ar
projektu un pašvaldības palīdzību papildinot elektronikas un LEGO robotikas, kā arī amat
niecības pulciņu piedāvājumu. Jaunas aktivitātes plānotas arī jauniešu iniciatīvu centrā
„Mērķis” – tiek veidots jauniešu televīzijas projekts, mācību virtuves un citas novitātes.

Septembrī darbu sāks Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns
12.augusta Siguldas novada Domes
sēdē apstiprināts Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, kurš
darbu izglītības iestādē sāks 1.septembrī.
Rūdolfs Kalvāns Latvijas Universitātē ie
guvis augstāko profesionālo izglītību kā
vidusskolas informātikas skolotājs. Izglītī
bas ceļš turpināts, iegūstot maģistra grādu
izglītības vadībā, kā arī doktora grādu va
dībzinātnē izglītības vadības apakšnozarē.
Izstrādājis promocijas darbu par vispārējās
izglītības iestādes vadītāja lomu izglītības
kvalitātes nodrošināšanā.
Savas darba gaitas R.Kalvāns sācis Kārļa
Videnieka Rīgas 77.vidusskolā, kur bija di
rektora vietnieks un skolotājs, vēlāk strā
dājis dažādos uzņēmumos, piemēram, SIA
„SK Latvija” un SIA „TV un video parks”,

Rūdolfs Kalvāns Latvijas Universitātē
lasa lekcijas par izglītības darba organizēšanu.
Foto: Toms Grīnbergs

kā arī lasījis lekcijas SIA „Latvijas biznesa
koledža” un SIA „Baltijas datoru akadēmi
ja”. Darba pieredze bagātināta, strādājot
Valsts izglītības satura centrā par nodaļas
vadītāju, Latvijas Zinātnes padomē par
padomes locekli, Izglītības un zinātnes mi
nistrijā gan par vecāko ekspertu informāci
jas un komunikācijas tehnoloģiju jomā un
izglītības jautājumos, gan politikas inicia
tīvu un attīstības departamenta direktora
vietnieka amatā. Šobrīd Rūdolfs Kalvāns
Latvijas Universitātē un Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijā pasniedz
cilvēkresursu vadību un izglītības darba
organizēšanu.
„Siguldas Valsts ģimnāzija ir viens no
Latvijas vispārējās izglītības sistēmas
nozīmīgiem stūrakmeņiem. Skola ar dzi
ļām tradīcijām un svarīgu lomu reģionālā
kopienā. Par līdzšinējo skolas attīstību

ir jāsaka milzīgs paldies esošajiem un
arī bijušajiem pedagogiem, kas ir visbū
tiskākais skolēnu mācību sasniegumu
ietekmējošais faktors. Pārņemot skolas
vadības grožus, ir gandarījums, ka tās ilg
gadējais direktors Vilnis Trupavnieks ir
mērķtiecīgi un panākumiem bagāti vadī
jis šo izcilo pedagogu kolektīvu. Skolai ne
tikai jāmāca, bet jābūt mācīties spējīgai
organizācijai – atvērtai pārmaiņām, ārē
jai partnerībai, starptautiskai sadarbībai
un jaunām tehnoloģijām visos tās darbī
bas segmentos. Tomēr noteikti jāuzsver,
ka visa minētā panākumu atslēga ir paš
valdības, skolas un izglītības pārvaldes
vienotais darbs, kas Siguldas novadā ir
veiksmes stāsts,” savos uzskatos par Si
guldas Valsts ģimnāziju, darbu skolā un
jaunajiem izaicinājumiem dalās jaunais
direktors.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Siguldas Mākslu skola uzņem jaunus audzēkņus
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” 2015./
2016.mācību gadā piedāvā bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem apgūt izglītības programmas mūzikā,
mākslā, teātra mākslā un dejā. Iestājpārbaudījums
profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā, mākslā un teātrī notiks 3. un 10.septembrī no
plkst.17.00 līdz 19.00.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā mūzikā
uzņemšanā var apgūt metāla pūšaminstrumentu spēli –
trompeti, eifoniju, trombonu, mežragu un tubu. Apmācība
notiek paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības il
gums – seši gadi, uzņemšana no astoņu līdz 12 gadu vecu
mam atkarībā no izvēlētās programmas).

Profesionālās ievirzes izglītības programmu vizuāli
plastiskajā mākslā piedāvājam apgūt paralēli vispā
rējai pamatizglītībai (apmācības ilgums – septiņi gadi,
uzņemšana no septiņu gadu vecuma).
Profesionālās ievirzes izglītības programmu teātra
mākslā var apgūt paralēli vidējai vispārējai izglītībai
(apmācības ilgums – trīs gadi, uzņemšana no 15 līdz 18
gadu vecumam).
„Baltais Flīģelis” piedāvā izvēlēties arī kādu no interešu izglītības programmām atbilstoši katra vēlmēm
un vecumam. Interešu izglītības programmās audzēkņi
tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.
Mūzikā – mini studija no četru līdz septiņu gadu vecu
mam, vokālā studija „Siguldiņa” no četru līdz septiņu

gadu vecumam, mūzikas instrumentu spēles un dziedāša
nas nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem.
Mākslā – mini studija no četru līdz septiņu gadu vecu
mam, dizaina un mākslas studija jauniešiem un pieaugu
šajiem no 14 gadu vecuma.
Teātra studija no 10 līdz 18 gadu vecumam.
Deju studija „Sidrabiņš” no pusotra līdz astoņu gadu vecu
mam; baleta studija no sešu gadu vecuma.
Vispusīgās attīstības studija bērniem no piecu gadu ve
cuma (mūzika, māksla, deja un teātris).
Plašāka informācija pa tālruni 22005612, interneta
vietnē www.baltaisfligelis.lv vai klātienē – Siguldas
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” – ik dienu skolas darba laikā.
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Dzejas dienu aktivitātes Siguldas novadā
No 11. līdz 13.septembrim Siguldas
novadā norisināsies Dzejas dienas.
Pirms tam tika izsludināts Dzejas dienu nosaukuma konkurss, kurā tika
lemts, ka Siguldas Dzejas dienām
atbilstošākais nosaukums ir „Sigulda dzejo!”. Pasākumu laikā ikvienam
būs iespēja skatīt dažādas izstādes,
iesaistīties radošās aktivitātēs, baudīt
teātri un piedalīties jaunas, oriģinālas
rotaļas pirmizrādē.
Pasākuma programma:

Siguldas novada bibliotēkā:
no 2. līdz 30.septembrim bibliotēkā būs
apskatāmas dažādas izstādes. Raiņa
150.jubilejai veltīta izstāde „Septembrī,
zem Raiņa zvaigznēm”, dzejnieku – no
vadnieku darbu izstāde „Sigulda, es
mīlu Tevi kļavlapu zeltā!” un izstāde
„Visi mani burtiņi”, kurā aplūkojamas
populārākās latviešu bērnu autoru dze
jas grāmatas no bibliotēkas krājuma;
no 7. līdz 12.septembrim, sadarbojoties
ar Siguldas novada skolām, bibliotēkā
notiks radošās aktivitātes „Kā būtu, ja
es būtu dzejnieks?”, kurās varēs uzzi

nāt, kas ir Dzejas dienas, kādēļ šo gadu
sauc par Raiņa un Aspazijas gadu, at
cerēties savus īpašos dzejoļus, meklēt
vārdus ar atskaņām un spēlēt dzejas
krustvārdu mīklas.
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā:
no 3. līdz 14.septembrim apskatāma li
teratūras izstāde „Dzejas burvība”.
Siguldas Valsts ģimnāzijā:
11.septembrī plkst.11.20 Jūrmalas Kul
tūras centra Kauguru kultūras nama
jauniešu teātra izrāde „Viņi un viņas”
pēc Raiņa un Aspazijas dzejas.
Siguldas pils kompleksā un Jaunajā pilī:
12.septembrī plkst.14.00 Svētku zālē
notiks Latvijā nozīmīgāko Raiņa daiļ
rades pētnieku literatūrzinātnieku,
kultūras un izglītības darbinieku dis
puts „Cik nesaprasts ir Rainis!”. To
vadīs literatūrzinātniece, filoloģijas
zinātņu doktore, ilggadēja Raiņa un
Aspazijas daiļrades pētniece Gunde
ga Grīnuma. Disputā aicināti piedalī
ties literatūrzinātnieki Jānis Zālītis,
Viesturs Vecgrāvis, Raimonds Briedis,

„Rudens elēģija” Allažos
Jau piekto gadu septembra otrajā sestdienā vokālais ansamblis „Liepavots” pulcina savus draugus un domubiedrus uz sadziedāšanos Allažu luteriskajā baznīcā.

pedagoģe un literāte Lita Silava, režisore
Māra Ķimele;
plkst.16.00 pie Kronvaldu Ata pieminek
ļa notiks Dzejas dienu lasījumi;
plkst.16.30 Svētku zālē rotaļas „Laist
Raini” pirmizrāde. Rotaļā piedalās auto
ru kolektīvs – kinorežisors Ivars Zviedris,
komponists Toms Auniņš, režisors Andris
Kalnozols, nemirstīgais dzejnieka gars
un visi interesenti, kam piemīt bērnišķī
ga degsme un vīrišķīga drosme „mūžam
ritot tapt par citu”.
Režisors A.Kalnozols par rotaļu „Laist
Raini!”: „1915.gada augustā un septem
brī Rainis Kastaņolā strādā pie lugas
„Iļja Muromietis” trešā cēliena. Paralēli
tam top dzejoļi gan pieaugušajiem, gan
mazajiem ļautiņiem, kā dižgars mīļi
mēdz dēvēt pašu jaunāko lasītāju paau
dzi. Tostarp top kāds mazliet rainiskas
mistikas apvīts teksta kalambūrs, kam
dzejnieks piedēvē maģisku spēku. Izpētot
pirms 100 gadiem tapušo korespondenci
un rakstnieka dienasgrāmatu ierakstus,
noprotams, ka dzejas rindas, kas ļauj pie
skarties ģēnija gara smalkajām stīgām,
rūpīgi paslēptas tobrīd dienas kārtībā

Aicina uz Mores kauju gadskārtas
atceres pasākumiem
Siguldas novada Mores pagastā 26.septembrī norisināsies Otrā pasaules kara
Mores kauju 71.gadskārtas atceres pasākumi, kurus rīko Latviešu Virsnieku
apvienība, Siguldas novada pašvaldība
un LR Aizsardzības ministrija. Uz Mores kauju piemiņas pasākumiem tiek
aicināti ne tikai bijušie cīnītāji un viņu
tuvinieki, bet arī visi tie, kuriem nav
vienaldzīga Latvijas vēsture.
Latviešu leģionāru Brāļu kapos pie Roznē
nu ozola plkst.12.00 piemiņas svētbrīdi
atklās Latviešu Virsnieku apvienības val
des priekšsēdētājs, atvaļinātais kapteinis
Aleksejs Ozoliņš. Klātesošos uzrunās arī
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece

Ilgus gadus, dziedot baznīcā Ziemassvētku dievkalpojumos un citos reliģiskos svētkos,
ansamblis novērtējis dievnama lielisko akustiku, tāpēc radās ideja sapulcināt vokā
los ansambļus ikgadējā vokālo ansambļu koncertā. Lai gan amatiermākslas kolektīvi
rudens pusē tikai sāk iešūpoties darbam, atsaucība vienmēr ir liela – tradicionāli
sadziedāties un ieskandināt sezonu sabrauc tuvāki un tālāki draugu kolektīvi.
Šogad „Rudens elēģija” notiks sestdien,12.septembrī, plkst.14.00 Allažu luterāņu baz
nīcā, kur līdzās mūsu novada dziedātājiem uzstāsies Siguldas novada, VEF Kultūras
pils, Mārupes, Olaines, Vangažu, Valmieras, Suntažu, Ādažu u.c. kolektīvi. Ieeja – bez
maksas.

Kļūsti par gleznotāju mākslas
akcijā „Glezno visi”

Kā katru rudeni, arī šogad 27.septembrī no plkst.10.00 Siguldas pils kompleksā notiks mākslas akcija „Glezno visi”.

Akcijas laikā ikviens aicināts kļūt par gleznotāju neatkarīgi no vecuma, dzimuma, zinā
šanām un talanta. Skaistās un rudenīgās ainavas būs iespēja gleznot jebkur Siguldas pils
kompleksa teritorijā, izvēloties sev tīkamāko rudens motīvu un ainavu.
Akcijas dalībnieki var ņemt līdzi savus gleznošanas darbarīkus un pamatni. Būs iespējams
saņemt gleznošanai nepieciešamās lietas – negruntētu kartonu, pamatkrāsas, otas un jau
camtrauku. Būs pieejami arī molberti gleznošanai. Dalība akcijā – bez maksas.

darāmajos literārajos darbos. Ir pagājuši
100 gadi un pienācis īstais brīdis šo mis
tisko kalambūru atrisināt. Kopā ar kino
režisoru Ivaru Zviedri, komponistu Tomu
Auniņu un Siguldas mazajiem ļautiņiem
mēs esam apņēmušies ar jaunradītām,
bet tajā pašā laikā maģiskā Raiņa tra
dīcijā ieturētām rotaļām jeb blēņu spē
les palīdzību pieskarties ģēnija stīgām.
„Laist Raini” ir ģeniāla iespēja katram
pašam uz mirkli kļūt par dižāko tautas
dzejnieku un nodot vēstījumu nākama
jām paaudzēm.”
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”:
13.septembrī plkst.17.00 Siguldas Māk
slu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra
nodaļas audzēkņu I.Ziedoņa darbu uz
vedums „Ceļš”; režisore Ārija LiepiņaStūrniece.

un aizsardzības ministrs Raimonds Berg
manis.
Pasākuma turpinājumā plkst.14.00 Mores
kauju piemiņas parkā muzikālo priekšne
sumu sniegs Zemessardzes orķestris un
Latvijas Nacionālo karavīru biedrības vīru
koris „Tēvija”. Atmiņās dalīsies Mores kau
ju dalībnieki, leģionāri, Viestura Ordeņa
kavalieri Jānis Špičs un Edgars Skreija,
kuram šogad aprit 91 gads. Noslēgumā
klātesošos pie ugunskura cienās ar karavī
ru pusdienām. Mores kauju muzejs apmek
lētājiem būs atvērts visas dienas garumā.
1944.gada septembrī Morē notika viena
no smagākajām Otrā pasaules kara kau
jām Latvijas teritorijā, kurai bija izšķiroša
loma Latvijas vēsturē.

Notiks „Cerību sētas” Kalniešu spēles
12.septembrī plkst.11.00 Siguldas Svētku laukumā notiks biedrības „Cerību
spārni” rīkotās Kalniešu spēles. Labdarības pasākuma goda patroni ir olimpiešu Dukuru ģimene. Pasākuma apmeklētāji un dalībnieki aicināti ziedot līdzekļus
kopienas „Cerību sēta” izveidei, kas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
nodrošinās darbu, dzīvesvietu un rehabilitāciju piemērotā un saprotošā vidē.
Tradicionālās skotu Kalniešu spēles lieliem un maziem stipriniekiem vadīs Siguldas
spēkavīri no Pauerliftinga biedrības un runas vīrs Gustavs Zatlers. Par spēļu atmos
fēru gādās viesi no Skotijas – skotu dūdu ansamblis. Tiks organizētas vairāk nekā
desmit spēka un jautrības stafetes un disciplīnas – baļķa un akmens mešana, auto
vilkšana, atrakcijas bērniem un citas izklaides. Jau otro gadu pasākumu atbalsta
Latvijas Gumijlēcēju klubs, piedāvājot savas atrakcijas. Aktivitātēs piedalīsies arī
jokdaris Kaspars Upacieris un pašdarbnieku kolektīvi. Darbosies arī amatnieku un
mājražotāju tirdziņš.
Gan komandas, kurās var piedalīties trīs līdz četri cilvēki, gan individuālie dalībnie
ki aicināti pieteikties iepriekš, līdz 10.septembrim nosūtot komandas nosaukumu
un dalībnieku sarakstu uz e-pastu ceribusparni@ceribusparni.lv. Dalības maksa –
2,50 eiro individuālajiem dalībniekiem un 10 eiro komandām. Pieteikumi tiek gaidīti arī
no amatniekiem, mājražotājiem un daiļamata meistariem, kuri vēlas piedalīties Kalnie
šu spēļu tirgū, – līdz 2.septembrim tie jāsūta uz e-pastu ceribusparni@ceribusparni.lv.
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Siguldas novadā norisināsies
veselīga dzīvesveida nedēļa
No 21. līdz 27.septembrim Siguldas novadā notiks pasākums „Veselības un sporta nedēļa” – septiņas dienas pēc kārtas Siguldas novada iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, kā arī
diskutēt ar profesionāļiem par veselības uzlabošanu.
Šis ir pirmais gads, kad Siguldā norisināsies šāda veida pasākums. Veselības un sporta nedēļa tiek veidota
ar Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.
Aicinām bez maksas piedalīties veselīgās aktivitātēs
nedēļas garumā!
Veselības un sporta nedēļas programmas aktivitātes:

21.septembrī:
• vingrošana uzņēmumos;
• plkst.18.00 pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” (Nur
mižu ielā 31) norisināsies diskusija ar vecākiem „Vese
līgs un aktīvs dzīvesveids bērniem līdz skolas vecumam”;
• plkst.18.00 „Veselības stacija” Jūdažos (Jūdažu Sabied
riskajā centrā).
22.septembrī:
• vingrošana uzņēmumos;
• plkst.15.00–21.00 orientēšanās labirints Sporta un aktī
vās atpūtas centrā;
• plkst.18.00 „Veselības stacija” Morē (Siguldas ielā 13);
• plkst.19.00 nodarbība „Fitness veselībai” Siguldas 1.pa
matskolas stadionā (Pulkveža Brieža ielā 105);
• plkst.19.00 diskusija „Veselība – gudro honorārs” par se
vis dziedināšanu, vada Ingrīda Mergupe-Leitlande, vese
lības profilakses centrā „Malus” (Pils ielā 13).
23.septembrī:
• vingrošana uzņēmumos;
• plkst.9.00 jogas nodarbība veselības profilakses centrā
„Malus” (Pils ielā 13);
• plkst.13.00–21.00 Siguldas novada Jaunrades centra ak
tivitātes (Skolas ielā 3);
• plkst.18.00 Signes Turauskas vadīta diskusija ar de
gustāciju „Kā ierasto ikdienas ēdienu padarīt veselīgu”
(Ausekļa ielā 9);
• visas dienas garumā norisināsies bezmaksas nodarbības
studijā „Bosedīna” (Leona Paegles ielā 3).
24.septembrī:
• vingrošana uzņēmumos;
• plkst.10.30 un plkst.18.00 diskusija „Bērna aktivitāte
pasaules izzināšanā” Montesori studijā (Pulkveža Brieža
ielā 109B, 2.stāvā);
• plkst.18.00 Dzintras Koktas vadīta diskusija „Sporta ak
tivitātes un atbilstoši izvēlēts uzturs” Siguldas novada
Kultūras centra Mazajā zālē (Pils ielā 10);
• plkst.18.00 „Veselības stacija” Allažos (Allažu Sporta
centrā);
• plkst.19.00 jogas nodarbība veselības profilakses centrā
„Malus” (Pils ielā 13).
25.septembrī:
• vingrošana uzņēmumos;
• plkst.19.00 nodarbība „Fitness veselībai” sadarbībā ar
„S Fitness” Siguldas 1.pamatskolas stadionā (Pulkveža
Brieža ielā 105).
• visas dienas garumā Latvijas Olimpiskā diena skolās;
• visas dienas garumā norisināsies nodarbības un konsul
tācijas sporta klubā „Sigulda” (Leona Paegles ielā 4–1P);
26.septembrī:
• plkst.9.00 jogas nodarbība veselības profilakses centrā
„Malus” (Pils ielā 13);
• plkst.10.00–16.00 Veselības diena Siguldas novada Kul
tūras centrā (Pils ielā 10);
27.septembrī aktivitātes Sporta un aktīvās atpūtas cen
trā (Puķu ielā 4):
• plkst.11.00 nūjošanas apmācība ar instruktoru;
plkst.12.00 nūjošanas sacensības;

• plkst.11.00–15.00 „Fitness veselībai” sadarbībā ar „S Fit
ness” un Pauerliftinga biedrību;
• plkst.11.00–15.00 „Ielu vingrošana” sadarbībā ar Sigul
das novada Jaunrades centru;
• plkst.11.00–15.00 „Slackline” sadarbībā ar Siguldas no
vada Jaunrades centru;
• plkst.11.00–15.00 aktivitātes drosmes tornī „Vells”;
• plkst.11.00 „Momy Fit” nodarbība māmiņām ar bērniem
brīvā dabā sadarbībā ar „Momy Fit” kustību;
• plkst.11.15 joga uz Pranamat ECO paklājiņiem sadarbī
bā ar „Pranamat Latvija”;
• plkst.12.00 Rūtas zaļo kokteiļu meistarklase un degustā
cija, „Rūtas grozs” produktu līnijas – spēcinošo smūtiju –
prezentācija;
• plkst.13.00–15.00 zumbas maratons sadarbībā ar studi
ju „Bosedīna”.
Visas nedēļas garumā Siguldas novada Kultūras centrā
būs skatāma izstāde „Sieviete uz riteņa”, savukārt Sigul
das novada bibliotēkā – izstāde „Sports un veselība”.
Veselības nedēļas, tāpat kā projekta „Move week Lat
vija”, mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un
iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, ve
selīgās un fiziskās aktivitātēs. Arī Siguldas nova
da iedzīvotāji tiek aicināti piekopt aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu. Veselības nedēļa notiks ar Siguldas nova
da pašvaldības, Siguldas novada Jaunrades centra,
„Green Grass”, sporta kluba „Sigulda”, „Montesori studija”,
„S Fitness”, „Momy Fit”, Pauerliftinga biedrības, „Pramana
ta Latvija”, drosmes torņa „Vells” sniegto atbalstu. Veselī
bas nedēļā visas aktivitātes Siguldas novadā deklarētiem
iedzīvotājiem ir bez maksas.

Siguldas Sporta skolā līdz 15.septembrim tiek
uzņemti jauni audzēkņi:

Basketbola nodaļā 2001.–2008.g.dz. zēni un
2005.–2008.g.dz. meitenes;
Badmintona nodaļā 2001.–2008.g.dz. zēni un
meitenes;
Vieglatlētikas nodaļā 2001.–2008.g.dz.zēni un
meitenes;
Dambretes nodaļā 2006.–2008.g.dz. zēni un meite
nes;
Distanču slēpošanas nodaļā 2003.–2008.g.dz. zēni
un meitenes;
Vispārējās fiziskās sagatavošanas grupās
2005.–2010.g.dz zēni un meitenes.
1.septembrī no plkst.11.00 līdz 14.00 Siguldas Sporta
skolā notiks Atvērto durvju diena – iespēja satikt tre
nerus, uzzināt vairāk par izvēlēto sporta veidu, nofor
mēt iestāšanās dokumentus. Informācija par jaunu
audzēkņu uzņemšanu pa tālruni 22022898.

Vakances
Siguldas Sporta skola aicina darbā vieglatlētikas treneri, dambretes treneri un badmintona treneri. Intere
sentus lūdzam sūtīt CV uz e-pastu sportaskola@sigulda.lv
līdz 28.augustam. Kontakttālrunis 29360283, 22022898.
Pienākumi:
• plānot un organizēt audzēkņu treniņus, treniņnometnes
un dalību sacensībās;
• radoši un atbildīgi vadīt treniņu nodarbības;
• nodrošināt sekmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem;
• piedalīties sporta pasākumu organizēšanā un norisē, kas
saistīti ar sporta veida popularizēšanu un attīstību.
Prasības amata kandidātam:
• pedagoģiskā izglītība atbilstoši prasībām;
• vēlama pieredze attiecīgā sporta veida trenera amatā;
• labas līdera un motivētāja spējas.

Sākusies pieteikšanās
Siguldas kalnu maratonam
Sestdien, 3.oktobrī, plkst.10.00 risināsies grūtākās
un reizē aizraujošākās skriešanas sacensības Latvijā – Siguldas kalnu maratons. Līdz 10.septembrim
sacensībām iespējams pieteikties par mazāku dalības
maksu.

Siguldas kalnu maratons izaicina un pārbauda kā
fizisko, tā psiholoģisko gatavību
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs
Siguldas kalnu maratons nav ierobežots ar klasiskā as
falta maratona kanoniem. Tas ir skrējiens, kas izaicina
un pārbauda kā fizisko, tā psiholoģisko gatavību. Mara
tona trase tradicionāli ik gadu tiek mazliet mainīta, lai
dalībnieki ikreiz to atklātu no jauna.
Dalībnieki var pieteikties trīs distancēm: 15 km (piesa
koties līdz 10.septembrim, dalības maksa ir 18 eiro, pēc
tam – 25 eiro un dārgāk), 35 km (piesakoties līdz 10.sep
tembrim, dalības maksa ir 25 eiro, pēc tam – 30 eiro
un dārgāk) un 70 km distance (piesakoties līdz 10.sep
tembrim, dalības maksa ir 30 eiro, pēc tam – 35 eiro un
dārgāk). Iepriekšēja reģistrācija sacensībām līdz 30.sep
tembrim notiek interneta vietnē www.raid.lv.
Kopš 2008.gada Siguldas kalnu maratons ir oficiāli at
zīts kā pasaules sarežģītākā kalnu maratona – Monblā
na maratona – kvalifikācijas skrējiens, trase tiek serti
ficēta atbilstoši kalnu maratonu pasaules standartiem.
Šogad ieviesta jauna kalnu maratonu gradācijas sistē
ma, pēc kuras finišētāji saņem no viena līdz sešiem kva
lifikācijas punktiem. Iepriekšējos gados Siguldas kalnu
maratona garākās distances finišētāji saņēma vienu
punktu, kas pēc jaunās sistēmas atbilst trīs punktiem.
„ASICS” maratona trase šogad būs garāka – 70 km, pre
tendējot jau uz četriem kvalifikācijas punktiem. Vidē
jās – 35 km – distances veicēji saņems divus punktus.
Kvalifikācijas punkti ir būtiski skrējējiem, kuri vēlas
piedalīties pasaules vadošajos kalnu maratonos, kam
piekļuvi saņem tikai dalībnieki ar noteiktu pieredzi, ko
apliecina savāktie kvalifikācijas punkti.
Šis būs 12.maratons kopš tā tradīcijas aizsākšanas
2004.gadā. Visi maratona distances veicēji saņems eks
kluzīvas kalēja Jāņa Bankas veidotas piemiņas medaļas.

Aicina sniegt priekšlikumus par
atbalstu sporta pasākumiem
nākamajā gadā
Siguldas novada Sporta pārvalde aicina pieteikties fi
nansiālam atbalstam sporta pasākumu organizēšanai
2016.gadā.
Priekšlikumi par nākamā gada sporta pasākumu organi
zēšanas atbalstu iesniedzami saskaņā ar Siguldas nova
da Domes nolikumu par finansējuma piešķiršanu sporta
veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas
novadā.
Iesnieguma formu var saņemt pie Sporta pārvaldes va
dītājas vietnieces Zinaīdas Mūrnieces, sūtot e-pastu uz
adresi zinaida.murniece@sigulda.lv. Pieteikumi tiks gai
dīti līdz 15.oktobrim.
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Siguldas novada pašvaldība atbalsta daudzbērnu,
jaundzimušo, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes
Siguldas novada pašvaldība jau vairākus gadus sniedz materiālo pabalstu novada daudzbērnu, maznodrošinātajām un jaundzimušo ģimenēm.
Līdz šā gada 1.augustam Siguldas
novadā ir reģistrētas 253 trūcīgas
personas un 324 maznodrošinātas
ģimenes. Siguldas novada pašvaldība novadnieku sociālajai aizsardzībai
2015.gadā atvēlējusi 1441 005 eiro
jeb 7% no pašvaldības budžeta.
Kopš 2013.gada Siguldas novada paš
valdība uzsākusi atbalsta programmu
Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm.
Programma paredz vairākus ieguvumus
ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk
bērnu, to skaitā audžuģimenē ievietoti
un aizbildnībā esoši bērni. Daudzbērnu
ģimenēm pienākas 20% atlaide pirms
skolas izglītības iestādēs sniegtā pakal
pojuma apmaksai, ja vismaz divi bērni
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
Ja trīs bērni ģimenē apmeklē pirmssko

las izglītības iestādi, pašvaldība piešķir
50% atlaidi. Ja četri un vairāk bērnu
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi,
tiek piešķirta 75% atlaide pirmsskolas
izglītības iestādes sniegtā pakalpoju
ma apmaksai. Atbalsts tiek sniegts
arī daudzbērnu ģimenēm, kurās bērni
apmeklē maksas nodarbības Siguldas
Sporta skolā vai Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”. Maksa par nodarbībām 65%
apmērā tiek samazināta gadījumos, ja
ģimenē vismaz trīs bērni apgūst pro
fesionālās ievirzes izglītības program
mas kādā no izglītības iestādēm, taču,
ja ģimenē, kurā kopā dzīvo vismaz trīs
bērni un viens vai divi bērni no tiem
apgūst profesionālās ievirzes izglītības
programmas, maksa par nodarbībām
par katru programmu tiek samazināta
par 50%. Siguldas novada saistošie no
teikumi „Par materiālās palīdzības pa
balstiem Siguldas novadā” nosaka, ka
Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm
ar trīs un vairāk bērniem pašvaldība

izmaksā vienreizēju pabalstu 42 eiro
apmērā par katru bērnu, kurš apmeklē
vispārizglītojošu skolu. Kopumā daudz
bērnu ģimeņu programmas realizēšanai
šajā gadā atvēlēti 22 000 eiro.
Pašvaldība novada trūcīgo un mazno
drošināto ģimeņu bērniem apmaksā
pusdienas pirmsskolas izglītības ies
tādēs un skolās – bērnudārzu audzēk
ņiem, ja bērnu audzina viens no vecā
kiem – 75% apmērā, ja bērnu audzina
abi vecāki – 50% apmērā. Skolēniem no
maznodrošinātām un trūcīgām ģime
nēm pusdienas skolā tiek apmaksātas
100% apmērā. Kopumā pašvaldība šim
mērķim ieplānojusi 45 000 eiro gadā.
Pašvaldības iniciatīva ir arī pabalsts
jaundzimušo ģimenēm. Pašvaldības
vienreizējais pabalsts 320 eiro ir par
katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir
tikai viens no vecākiem vai ja abi vecā
ki vismaz 12 mēnešus pirms bērna pie
dzimšanas ir deklarējuši savu pamata
dzīves vietu Siguldas novadā. Pabalstu

Septembra beigās notiks Siguldas
novada Veselības diena
peldināšanu, ūdens procedūru iedarbību
26.septembrī no plkst.10.00 līdz
plkst.16.00 norisināsies Siguldas no- uz ķermeni.
vada Veselības diena, kuras laikā no- „Optio” speciālisti Veselības dienā noteiks
vadnieki bez maksas varēs apmeklēt acs optisko stiprumu, veicot mērījumus
ārstus, piedalīties sportiskās aktivi- ar autorefraktometru, noteiks acs spie
dienu bez zāļu pilināšanas, novērtēs
tātēs un gūt noderīgu informāciju.
Pēc iepriekšēja pieraksta Siguldas
novada Kultūras centra telpās no
vadnieki varēs veikt veselības pārbaudes
un saņemt konsultācijas pie neirologa,
kardiologa, endokrinologa, dermatologa,
kā arī veikt kāju vēnu skrīningu, pēdu
datordiagnostiku, osteoporozes skrīnin
gu. Pierakstīties pie šiem speciālistiem
var no 21.septembra, zvanot uz tālruni
22424432 vai 28700334.
Bez iepriekšēja pieraksta novada
Kultūras centrā varēs saņemt fizio
terapeita, zobu higiēnista un Pacientu
ombuda konsultācijas, kā arī veikt cuku
ra, holesterīna un hemoglobīna līmeņa
mērījumus un plaušu pārbaudi. Rīgas
Stradiņa universitātes studenti veiks
asinsspiediena mērījumus, noteiks ķer
meņa masas indeksu un skābekļa līmeni
asinīs. Kultūras centrā būs pieejamas di
vas Veselības istabas, kurās ikviens va
rēs veikt kompleksu veselības pārbaudi,
kā arī veikt HIV, B un C hepatīta ātrās
noteikšanas testus. Fizioterapeiti veiks
stājas pārbaudi, roku muskuļu/spēka
pārbaudi, konsultēs par sirds un asins
vadu slimību profilaksi, kā arī par bērnu

pacienta redzes lauku, noteiks maku
las pigmenta blīvumu (viens no para
metriem, kurš sniedz iespēju jau agrīni
noteikt riska pacientus ar vecumu sais
tītajai makulas deģenerācijai, kas ir gal
venais iemesls redzes zaudējumam cilvē
kiem pēc 50 gadu vecuma). Aicinām uz
Veselības dienu paņemt līdzi saulesbril
les – optometrijas speciālisti pārbaudīs
UV filtru pietiekamību acs aizsardzībai
no saules.
Veselības dienas laikā novadnieki
aicināti nodot vecos un nevajadzīgos
medikamentus pārstrādei, piedalīties
Latvijas Sarkanā Krusta pirmās palī
dzības konkursos, ar mobilās aplikācijas
palīdzību uzzināt, kā izskatīsities pēc 30
gadiem, ja turpināsit smēķēt un piekopt
neveselīgu dzīvesveidu.
Siguldas novada Kultūras centra
Mazajā zālē plkst.10.00 uz jogas nodar
bību aicina studija „Bosedīna”, savukārt
plkst.12.00 Dr.Mirdzas Brazovskas lekci
ja „Ājurvēdas iespējas mūsu ikdienā”.
Pie novada Kultūras centra, Mobilajā
veselības aprūpes centrā, pieņems bēr
nu acu ārsts un neirologs. Pierakstu
pie šiem speciālistiem iespējams veikt

no 21.septembra, zvanot uz tālruni
22424432 vai 28700334.
Krimuldas muiža Veselības dienas
apmeklētājiem plkst.11.00 piedāvās nū
jošanas pārgājienu, plkst.13.00 veselī
bas kokteiļu stundu muižas dārzniecībā,
plkst.14.00 ekskursiju „Krimuldas dzie
dinošais spēks”, plkst.15.00 atpūtas pau
zi uz muižas terases, plkst.16.00 seminā
ru „Pats savas dzīves saimnieks”.
Parkā pie Siguldas novada Kultūras
centra no plkst.10.00 līdz plkst.14.00
„Green Grass” sadarbībā ar „G Fitness”
piedāvā TRX piekares sistēmu treniņus
trenera Andreja Filipova vadībā. Ar vai
bez sporta tērpa – aicinām ikvienu nākt
un izmēģināt (vienas nodarbības ilgums
vidēji 40 minūtes, iespēja pievienoties
jebkurā laikā).
Poliklīnikā Veselības dienas laikā būs
iespējams apmeklēt okulistu, endokrino
logu un neirologu. Iepriekšējs pieraksts
no 21.septembra, zvanot uz tālruni
22424432 vai 28700334.
Lai nodrošinātu, ka par Siguldas novada
pašvaldības finansējumu pieaicinātos
speciālistus izmanto tikai novada iedzī
votāji, piesakoties pie ārsta vai apmek
lējot kādu no Veselības dienas piedāvā
jumiem, būs jāuzrāda Siguldas novada
iedzīvotāja ID karte vai izziņa par dekla
rēto dzīvesvietu.
Veselības dienu Siguldas novadā organi
zē Siguldas novada pašvaldība un nodi
binājums „Pacientu ombuds”, piesaistot
sadarbības partnerus. Veselības dienas
tiek rīkotas divas reizes gadā, dodot ie
spēju novadniekiem bez maksas apmek
lēt ārstus, speciālistus un veikt veselības
pārbaudes.

160 eiro apmērā iespējams saņemt, ja
viens no bērna vecākiem ne mazāk kā
12 mēnešus pirms bērna piedzimša
nas ir deklarējis savu pamata dzīves
vietu Siguldas novadā. Pabalstu var
pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas
dienas. Lai saņemtu pabalstu, bērna
vecākam ir jāvēršas novada pašvaldībā,
iesniedzot rakstveida iesniegumu pa
balsta pieprasīšanai.
Siguldas novada ģimenēm ar zemiem
ienākumiem ir iespēja saņemt valsts
un pašvaldības sniegto sociālo palīdzī
bu, piemēram, valsts noteikto garan
tēto iztikas minimumu, ja ienākumi
nepārsniedz 49,80 eiro uz vienu ģime
nes locekli, vai kādu no pašvaldības
pabalstiem – dzīvokļa pabalstu, pa
balstu bērnu ēdināšanai un veselības
aprūpei, kā arī pabalstu ārkārtas si
tuācijās.
Papildu informācija par pašvaldības
atbalstu maznodrošinātajām un daudz
bērnu ģimenēm pieejama Siguldas no
vada pašvaldības Sociālajā dienestā
Zinātnes ielā 7 vai zvanot uz tālruni
67381455.

Aicina vecākus
saņemt piemiņas
monētu „Esmu
dzimis Siguldas
novadā 2015”
Jūlija beigās Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” Jaunās pils dārzā sveica
2015.gada pirmajā pusgadā dzimušos
novadniekus un viņu ģimenes.
Mazie novadnieki dāvanā no pašvaldības
saņēma īpaši veidotu monētu, kurā iegra
vēts novada ģerbonis, bērna dzimšanas
gads un Siguldas Jaunās pils kontūra 3D
tehnikā.
Aicinām ielūgtās ģimenes, kuras pasāku
mu neapmeklēja, sazināties ar pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldi pa tālruni
67970848, lai saņemtu piemiņas monētu.
Šis bija jau septītais novada jaundzimušo
sveikšanas pasākums, kurā piemiņas mo
nētu saņemt tika aicināti pusgadā piedzi
mušie un Siguldas novadā deklarētie ma
zuļi un viņu ģimenes.
Nākamais pasākums „Esmu dzimis Sigul
das novadā” plānots 2016.gada februārī,
kurā tiks godināti 2015.gada otrajā pusga
dā dzimušie novadnieki.

Pasākumi
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02.09.–
30.09.

Kultūra
04.09.

plkst.15.00 Siguldas novada Jaunrades centrā
Siguldas novada Jaunrades centra sezonas atklāšana. Iespēja bēr
niem, jauniešiem un viņu vecākiem iepazīties ar interešu izglītības
pulciņu piedāvājumu

07.09.–
12.09.

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Dzejas dienu „Sigulda dzejo!” radošās aktivitātes „Kā būtu, ja es
būtu dzejnieks?” sadarbībā ar Siguldas novada skolām un „Ideju
namiņu”

09.09.

plkst.14.00 nodarbību centrā „Namiņš”
Foto pēcpusdiena. Fotogrāfa Jāņa Cīruļa fotogrāfiju kolekcija „Si
guldas dabas skati visos gadalaikos”

11.09.
12.09.

12.09.
12.09.

plkst.11.20 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Dzejas dienas „Sigulda dzejo!”. Jūrmalas Kultūras centra Kauguru
kultūras nama jauniešu teātra izrāde „Viņi un viņas” pēc Raiņa un
Aspazijas darbu motīviem. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Allažu luterāņu baznīcā
Koncertfestivāls „Rudens elēģija”. Piedalās vokālie ansambļi no
Allažiem, Ādažiem, Jelgavas, Mārupes, Mores, Olaines, Siguldas,
Smiltenes, Suntažiem, Valmieras, Vangažiem un Rīgas. Ieeja – bez
maksas
plkst.14.00 Turaidas muzejrezervātā
Eiropas kultūras mantojuma diena „Turaidas vēsturiskais centrs –
Eiropas dimensija”. Īpašas bezmaksas ekskursijas pa Turaidas
vēsturisko centru
plkst.14.00 Siguldas pils kompleksā
Dzejas dienas „Sigulda dzejo!”
plkst.14.00 Jaunās pils Svētku zālē
Disputs „Cik nesaprasts ir Rainis!” – piedalās literatūrzinātnieki,
pedagogi, literāti, kultūras darbinieki, vada Raiņa daiļrades pētnie
ce Gundega Grīnuma
plkst.16.00 pie Kronvaldu Ata pieminekļa
Dzejas dienu lasījumi
plkst.16.30 Jaunās pils Svētku zālē
„Laist Raini” – bērnu un dzejražu brīvās dzejas rotaļa un videostāsts
par Siguldas bērnu dzeju. Ieeja – bez maksas

13.09.

Plkst.17.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Dzejas dienas „Sigulda dzejo!”. Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flī
ģelis” Teātra nodaļas audzēkņu I.Ziedoņa darbu uzvedums „Ceļš”;
režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece. Ieeja – bez maksas

19.09.

plkst.9.00 Zaļajā tirgū
Rudens tirdziņš

19.09.

plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Sezonas atklāšanas koncerts „Klavierkvintets. Vīne”. Piedalās
pianists Andrejs Osokins un orķestra „Kremerata Baltica” mūziķu
stīgu kvartets „Quattro Baltica”

25.09.

plkst.17.30 Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Miķeļdienas radošā pēcpusdiena. Ieeja – bez maksas

26.09.

Plkst.10.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas novada Veselības diena

26.09.

plkst.12.00 pie Roznēnu ozola un plkst.14.00 Mores kauju piemiņas parkā
Mores kauju atceres pasākums. Pēc pasākuma – atmiņu ugunskurs
un karavīru lauku virtuve. Ieeja – bez maksas

26.09.

plkst.16.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Tikšanās ar izstādes „Vienkārši – es varu!” autori, TLMS „Vīgrieze”
dalībnieci Silviju Grapmani. Ieeja – bez maksas

27.09.

plkst.9.00 Siguldas Svētku laukumā
Lielais Rudens gadatirgus

27.09.

plkst.10.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Akcija „Glezno visi!”. Dalība – bez maksas

27.09.

plkst.10.00–16.00 Turaidas muzejrezervātā
„Somugru tautu festivāla 2015” Vidzemes lībiešu diena Turaidā.
Priekšlasījumi par Vidzemes lībiešu kultūras mantojumu, ungāru
valodas un kultūras jautājumiem, udmurtu tradicionālās kultū
ras krājumu Igaunijas Tautas muzejā. Turaidas muzejrezervāta
sagatavotā kataloga „Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas
muzejrezervāta krājumā 10.–13.gs.” prezentācija. Piedalās folkloras
kopas „Delve”, „Cielava” un Igaunijas somugru mazākumtautību
kolektīvi. Dalība – bez maksas

Izstādes
Līdz
15.09.
01.09.–
15.09.

Siguldas novada bibliotēkā, izstāžu telpā
Novadpētniecības izstāžu cikla „Izzini valsts un novada nozīmes
vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” izstāde
„Siguldas Jaunās pils stāsts”

02.09.–
30.09.

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Izstāde „Viņa uzcēla sev pieminekli” rakstnieces Melānijas Vana
gas 110.jubilejā

02.09.–
30.09.

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Dzejas dienas „Sigulda dzejo!”. Raiņa 150.jubilejai veltīta izstāde
„Septembrī, zem Raiņa zvaigznēm”

02.09.–
30.09.

Siguldas novada bibliotēkā, lasītavā
Dzejas dienas „Sigulda dzejo!”. Dzejnieku – novadnieku darbu
izstāde „Sigulda, es mīlu Tevi kļavlapu zeltā!”

03.09.–
14.09.
03.09.–
27. 09.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Dzejas burvība”

04.09.–
26. 09.

Siguldas mākslas un kultūras telpā „Siguldas Tornis”
Līgas Skadiņas fotogrāfiju izstāde. Izstāde atvērta ceturtdienās,
piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00 vai
citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29222099, 29218240
Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
TLMS „Vīgrieze” dalībnieces Silvijas Grapmanes jubilejas izstāde
„Vienkārši – es varu!”. Izstāde atvērta darbdienās no plkst.10.00
līdz 19.00, sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00

07.09.–
21.09.

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Dzejas dienas „Sigulda dzejo!”. Izstāde „Visi mani burtiņi” – latvie
šu bērnu autoru dzeja. Izstādē aplūkojamas populārākās bibliotē
kas krājumā esošās bērnu dzejas grāmatas

08.09.–
30.09.
16.09.–
25.09.

Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Vijas Vāveres fotoizstāde „Putni un kukaiņi”

21.09.–
30.09.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Miķelītis bagāts vīrs”

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Literatūras tematiskā izstāde „Mīlestība visu rada, mīlestība visur
valda....”. Veltījums dzejnieka Ausekļa 165.jubilejā

Sports
03.09.

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S!–MTB VELO!” bērnu sacensību 5.posms

05.09.

plkst.12.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„Nūjošanas kauss 2015”

06.09.

plkst.11.00 Svētku laukumā
25.Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens. Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide dalības maksai

10.09.

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2015” sestās kārtas sacensības

10.–
11.09.
12.09.

plkst.9.00 Siguldas Raiņa parkā, Svētku laukumā
Siguldas novada skolu spēles
plkst.10.00 Svētku laukumā
Latvijas Spēka diena. Ikviens ir aicināts piedalīties un pārbaudīt
savus spēkus visvienkāršākajā un demokrātiskākajā tautas sporta
disciplīnā – pievelkoties pie stieņa

12.09.

plkst.11.00 Svētku laukumā
Biedrības „Cerību spārni” rīkotās Kalniešu spēles

13.09.

plkst.11.00 Lorupes gravā
Siguldas Sporta skolas un biedrības „Sporta klubs „Pantera””
treniņi–pārbaudes sacensības

13.09.

plkst.13.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
MTB DUO sacensības

19.09.

plkst.12.00 Raiņa parkā
„Sigulda Jam” ekstrēmās skrituļslidošanas sacensības

19.–
20.09.
21.–
27.09.
24.09.

plkst.12.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„SIGULDA OPEN” rollerslēpošanas sacensības
Siguldas novadā
Veselības un sporta nedēļa
plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S!–Skate” skrituļošanas seriāla 4.posms

Nodarbību centrā „Namiņš”
Ineses Birģeles gleznu personālizstāde „Tik burvīgā gaismā viss”

25.09.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
„Sveika, skola, es jau protu lasīt!”. Zinību dienai veltīta tematiskā
grāmatu izstāde

Siguldas novada skolās
Latvijas Olimpiskā diena

27.09.

plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Veselības un sporta nedēļas noslēguma pasākums

Nākamais izdevums 25.septembrī

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic augusta
apaļo jubileju
gaviļniekus
90 gadi
Ilma Čarna
Gaida Laumane
Jānis Paukšte

85 gadi
Alberts Bucenieks
Aija Dandzēna
Skaidrīte Leite
Valentīna Šenberga
Ausma Šperliņa
Visvaldis Zvejnieks

80 gadi
Lidija Peškova

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūlijā
Reģistrēti 23
jaundzimušie –
14 meitenes un
9 zēni.
Bērniem doti
vārdi:
Nora, Anna Elza,
Amēlija Grēta,
Sofija, Žasmina,
Keita, Madara,
Evelīna, Estere
Katrīne, Hanna,
Amanda, Evita,
Elza, Līva, Ha
rijs, Teodors Līvs,
Markuss, Dāvis,
Tomass, Kaspars,
Vigo, Olivers,
Valts.
Reģistrētas 34
laulības, no tām
11 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!

