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Sanāksmēs izskatīs
lokālplānojumu publiskās
apspriešanas laikā saņemtos
priekšlikumus

Izglītības iestādēs būs
kvalitatīvi ēdināšanas
pakalpojumi

Siguldas novada Veselības
un sporta nedēļa

Zinību diena Siguldas novadā No septembra būs derīgas tikai
grāmatu par dažādiem drošības jautājumiem.
Sagaidot jauno mācību gadu, novada
izglītības iestādes īstenos vairākas jau1.septembris
nas izglītības programmas un aktivitāSiguldas
tes. Piemēram, papildus matemātikas
un
zinātņu novirzieniem Siguldas Valsts
novada izglītības
ģimnāzijā jaunajā mācību gadā 7.klases
iestādēs
skolēni uzsāks padziļinātu angļu valodas
apguvi, vienu mācību priekšmetu apgūstot
bilingvāli – 7.klasē skolēni latviski un angliski apgūs bioloģiju, 8.klasē – fiziku, bet
9.klasē – ķīmiju. Tāpat ģimnāzija, īpašu
uzmanību pievēršot informācijas tehnolo• Plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
ģiju apgūšanai, turpinās pērn sākto dato• Plkst.9.00 Laurenču sākumskolā
rikas programmu 7. un 8.klasēs. Savukārt
• Plkst.9.00 Allažu pamatskolā
Siguldas 1.pamatskolā šogad strādās divi
• Plkst.10.00 Siguldas pilsētas
„Iespējamās misijas” skolotāji – mājturīvidusskolā
bas un tehnoloģiju skolotāja zēniem un
• Plkst.10.00 Mores pamatskolā
vēstures un sociālo zinību skolotājs. Lau• Plkst.12.00 Siguldas 1.pamatskolā
renču sākumskola šajā mācību gadā kļūs
• Plkst.15.00 Mākslu skolā
par VAS „Latvijas valsts meži” projekta
„Baltais Flīģelis”
„Mammadaba” vēstniecību, kas dos iespēju
iedvesmot citas Latvijas skolas piedalīties
1.septembrī Siguldas novada sešās projekta meistarklasēs, lai pilnveidotu skovispārizglītojošajās skolās mācību lēnu zināšanas par dabu.
gadu sāks vairāk nekā 2100 skolēnu un Domājot par skolēnu drošību, no jaunā
gandrīz 240 pedagogu. Šis būs pirmais mācību gada pakāpeniski visās pilsētas
mācību gads turpat 260 pirmklasnie- vispārizglītojošajās skolās tiks uzstādītas
kiem. Lai novada bērnudārzu audzēkņi pieejas kontroles ierīces – turniketi, kas
skolā ļaus iekļūt tikai attiecīgās skolas
un skolēni jauno mācību gadu uzsāktu
skolēniem un personālam, noskenējot savu
labiekārtotās telpās, vasarā izglītības
iestādēs norisinājās vērienīgi labiekār- ID karti. Tāpat mācību gada laikā plānots
tošanas un remontdarbi vairāk nekā ieviest iespēju ar ID kartēm samaksāt par
pusdienām, lai skolēniem nevajadzētu lie646 tūkstošu eiro apmērā.
tot skaidru naudu.
1.septembrī Siguldas pilsētas vidussko- Līdzās vispārējai izglītībai Siguldas novalā mācību gaitas uzsāks skolēni piecās
da bērniem un jauniešiem arī šajā mācību
pirmajās klasēs, Laurenču sākumskolā
gadā tiek piedāvāts plašs profesionālās ieun Siguldas 1.pamatskolā katrā būs trīs
virzes un interešu izglītības piedāvājums –
pirmās klases, bet Mores un Allažu pa- kā vispārizglītojošajās skolās, tā arī
matskolās – pa vienai pirmajai klasei. Kā
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, Siguldas
ierasts, Siguldas novada pašvaldība no- Sporta skolā, Siguldas novada Jaunrades
vada bērnudārzu piecgadniekiem un seš- centrā un citviet būs pieejamas turpat
gadniekiem, kā arī skolu pirmo un otro
70 nodarbības un pulciņi, ar to piedāvājuklašu audzēkņiem, uzsākot jauno mācību
mu septembra beigās varēs iepazīties pašgadu, ir sarūpējusi dāvanu – krāsojamo
valdības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Aicina piedalīties aptaujā par Pašvaldības policijas darbu
Lai izvērtētu un uzlabotu Siguldas novada Pašvaldības policijas darbu un noteiktu
nākotnes izaicinājumus, Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 12.septembrim sniegt ierosinājumus un atsauksmes par Pašvaldības policijas darbu.
Aptauja ir anonīma un saņemtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas
anketa pieejama Siguldas novada pašvaldības administrācijās un interneta vietnē
www.sigulda.lv.

jaunās personalizētās ID kartes
Siguldas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus saņemt jaunās Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes, jo līdz
šim lietotās ID kartes, kas izsniegtas
līdz 2015.gada beigām, no 1.septembra vairs nebūs derīgas.
Jaunā ID karšu programma ietver lielāku personalizācijas pakāpi un plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu – jau
šobrīd bez turpat 200 atlaidēm, ko par
precēm un pakalpojumiem piedāvā novada uzņēmēji un pašvaldība, iedzīvotāji
ID karti var izmantot atvieglojumu saņemšanai Siguldas novada sabiedriskajā
transportā un kā lasītāja karti novada
bibliotēkās.

Ieeja skolā un norēķināšanās
par pusdienām – ar ID karti

Īpaši aktuāla jauno ID karšu saņemšana ir novada izglītības iestāžu skolēniem, jo, domājot par skolēnu drošību,
līdz gada beigām visās Siguldas pilsētas
vispārizglītojošajās skolās tiks uzstādītas pieejas kontroles ierīces – turniketi, kas skolā ļaus iekļūt tikai attiecīgās
skolas skolēniem, personālam un skolēnu vecākiem, noskenējot savu ID karti.
Jauno ID karšu identifikācijas dati būs
sasaistīti ar pieejas kontroles datu bāzi
un ļaus automātiski pārbaudīt, vai kartes īpašniekam ir atļauta ieeja konkrētajā mācību iestādē. Tāpat būtiski, ka
jaunā programma ļaus reģistrēt skolēna
ienākšanu vai iziešanu no skolas, un,
attīstot ID karšu programmu, nākotnē
skolēnu vecāki varēs saņemt informāciju, kad bērns ieradies vai atstājis mācību iestādi. Skolēniem, kuri nav deklarēti Siguldas novadā, izsniegs ID karti,
kurā tiks aktivizēta iespēja to izmantot,
lai iekļūtu mācību iestādē.
Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas 1.pamatskolā turniketi jau uzstādīti,
šogad tos uzstādīs arī Siguldas Valsts
ģimnāzijā un Laurenču sākumskolā, savukārt nākamajā gadā pieejas kontroles
ierīces tiks uzstādītas arī Allažu pamatskolā un Mores pamatskolā.
Nākotnē ID karšu izmantošanas iespējas plānots paplašināt, ļaujot ar ID kar-

tēm norēķināties par pusdienām, lai skolēniem nevajadzētu lietot skaidru naudu.

Personalizētās ID kartes
saņemšana

ID kartes Siguldas novadā deklarētie
iedzīvotāji no pirmdienas līdz sestdienai
var saņemt Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, kā arī
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrā Ausekļa ielā 6, kurš ir atvērts katru dienu (arī brīvdienās) līdz plkst.19.00.
ID karti bez maksas var saņemt Siguldas novadā deklarētie bērni no piecu
gadu vecuma, novada izglītības iestāžu
audzēkņi, pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un
iedzīvotāji ar invaliditāti, kuriem kopā ar
pieteikuma anketu jāuzrāda arī attiecīgā
apliecība vai izziņa. Pārējiem par ID kartes izsniegšanu jāmaksā pieci eiro.
Trīs mēnešu laikā, kopš tiek izsniegtas
jaunās personalizētās Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes, tās saņēmuši gandrīz 5000 novadnieku.

Domājot par drošību, sākot ar jauno mācību gadu, ieeja skolā būs iespējama tikai
attiecīgās skolas skolēniem, viņu vecākiem un skolas personālam, noskenējot
personalizēto ID karti
Foto: R.Plešaunieks
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Aktualitātes

Siguldas novada
Domes sēdē
3.augustā
• Nolemts neatbalstīt personas ierosinājumu iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu Siguldas pagastā nosēdakas uzturēšanai.
• Apstiprināts saraksts „Siguldas novada pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējums”.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par nodevām par tirdzniecību
publiskās vietās Siguldas novadā”, „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” un „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada
13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums””.
• Nolemts iegādāties zemes gabalu 101 m2 platībā Oskara Kalpaka
ielā 8 par 2 600 eiro trotuāra un zaļās zonas izbūvei, lai nodrošinātu Siguldas Sporta kompleksa funkcionēšanu, kā arī veikt
sētas pārvietošanu par pašvaldības līdzekļiem divu mēnešu laikā
pēc Oskara Kalpaka ielas rekonstrukcijas uzsākšanas.
• Apstiprināti grozījumi nolikumā „Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma „Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu”.
• Nolemts piedalīties Kultūras ministrijas izsludinātajā projektu
ideju priekšatlasē ar projekta ideju „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”.
• Nolemts piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ar projektu
„Esi vesels Siguldas novadā!”.
• Izdarīti grozījumi „Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumā”.
• Nolemts apstiprināt un noslēgt nodomu līgumu starp Siguldas
novada Domi, SIA „Saltavots” un rehabilitācijas centru „Krimulda” par jaunas ūdensapgādes sistēmas izveidi.
• Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un
Siguldas Sporta skolas nolikumi.
• Apstiprināti noteikumi „Par Laurenču sākumskolas dienesta
viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu”.
• Apstiprināts Siguldas Sporta skolas 2016.gada vasarā Madonā
organizēto skolas audzēkņu diennakts mācību treniņnometņu
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
• Piešķirti 40 355 eiro Siguldas pils kompleksa saimniecības ēkas
Pils ielā 16 pārbūvei par tirdzniecības/biroja ēku.
• Piešķirti papildu līdzekļi 11 449 eiro apmērā tirdzniecības kiosku
būvniecībai, uzstādīšanai un teritorijas labiekārtošanai Siguldas
pils kompleksa teritorijā un Siguldas Svētku laukumā.
• Piešķirti 16 272 eiro telpu remonta veikšanai Skolas ielā 3, lai
pielāgotu telpas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
• Atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Pēteralas ielā 2 un Pēteralas ielā 6.
• Apstiprināti ielu tirdzniecības vietu Pils ielā 16 (četras tirdzniecības vietas) un Leona Paegles ielā 21 (viena tirdzniecības vieta)
nomas tiesību izsoles rezultāti.
• Nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Annītes”
Mores pagastā par nosacīto cenu 9 481,50 eiro.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu 48 847 eiro Laurenču ielas atjaunošanai.
• Izsolē nodotas nomas tiesības uz astoņām ielu tirdzniecības
vietām Turaidas ielā 2a uz trim gadiem un 13 ielu tirdzniecības vietām Leona Paegles ielā 21 uz periodu no 05.09.2016. līdz
31.10.2016.
• Piešķirta ikgadējā atvaļinājuma daļa Siguldas novada Domes
priekšsēdētājam.
• Piešķirts 1 421 eiro Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” rezerves evakuācijas durvju aprīkošanai ar atslēgām, kas atveras trauksmes
gadījumā, un evakuācijas plānu aktualizēšanai.

Sanāksmēs izskatīs lokālplānojumu
publiskās apspriešanas laikā saņemtos
priekšlikumus
Siguldas novada pašvaldība jūlijā aicināja iedzīvotājus piedalīties publiskajās apspriešanās
par diviem pilsētas attīstībai nozīmīgiem lokālplānojumu projektiem. Lai informētu iedzīvotājus par saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju atzinumiem un piedāvātajiem lokālplānojumu risinājumiem, augusta beigās notiks divas sanāksmes, kuras tiek organizētas
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu.
29.augustā plkst.17.00 Siguldas novada pašvaldības Deputātu zālē (Pils ielā 16) notiks sanāksme,
kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus par
lokālplānojuma projektu Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27
un Oskara Kalpaka ielā, kas tiek izstrādāts, lai grozītu teritorijas plānojumā noteiktos apbūves
rādītājus un ielu sarkanās līnijas, plānojot jaunas piebūves būvniecību Ata Kronvalda ielā esošajai
skolas ēkai. Savukārt 30.augustā plkst.17.00 Siguldas novada pašvaldības Deputātu zālē (Pils
ielā 16) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
un institūciju atzinumi par lokālplānojuma projektu ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru
Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās.

Pašvaldība līdzfinansē centralizētas
ūdensapgādes pieslēgšanu un daudzdzīvokļu
namu infrastruktūras sakārtošanu
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
līdz 1.oktobrim pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam, lai 2017.gadā pieslēgtu dzīvojamās mājas centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai. Tāpat pašvaldība
aicina iedzīvotājus iesniegt pieteikumus, lai
saņemtu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu
infrastruktūras (pagalmu, stāvlaukumu un iebraucamo ceļu) sakārtošanai.

Dzīvojamo māju pieslēgšana
centralizētajai ūdensapgādes
vai kanalizācijas sistēmai

Pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas līdz
dzīvojamajai mājai var saņemt fiziskas un
juridiskas personas. Trūcīgām vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un
personām ar I invaliditātes grupu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā. Kopējais iespējamais līdzfinansējuma apmērs – 1 500 eiro
par katru pieslēgumu atsevišķi. Līdzfinansējums pieejams būvdarbiem, bet ne dokumentācijas sagatavošanai.
Lai saņemtu līdzfinansējumu, ar SIA „Saltavots” jāsaskaņo tehniskie noteikumi, pie
iedzīvotāja izvēlētā būvspeciālista jāizstrādā
būvniecības ieceres dokumentācija, kas jāsaskaņo pašvaldības Būvvaldē un tad kopā ar
iesniegumu par līdzfinansējuma saņemšanu
līdz 1.oktobrim jāiesniedz Siguldas novada
pašvaldībai.
Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja pieslēguma būvniecība skar no jauna izbūvētu vai atjaunotu ielu asfaltsegumu piecu gadu laikā no
ielas nodošanas ekspluatācijā.
Papildu informācija par pašvaldības līdzfinansējumu centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem pieejama
pie pašvaldības nekustamā īpašuma speciālista Arņa Rietuma pa tālruni 67800950 un
Siguldas novada Domes 2016.gada 3.augusta
saistošajos noteikumos Nr.25 „Par līdzfinansē-

jumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.

Daudzdzīvokļu namu
infrastruktūras sakārtošana

Pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 90% apmērā iebraucamo ceļu pārbūves vai atjaunošanas
darbiem pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām,
pagalmu, tajā skaitā atkritumu tvertņu novietņu un stāvlaukumu jaunai būvniecībai, pārbūvei
vai atjaunošanai, pie daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2003.gada
1.jūnijam, var saņemt fiziskas un juridiskas personas.
Iebraucamo ceļu atjaunošanu pašvaldība līdzfinansē 50% apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto
vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji; 70% apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto
vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji un 90% apmērā, ja bez daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo ceļu
izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm. Iekšpagalmu sakārtošanu pašvaldība līdzfinansē līdz
50% apmērā no attiecīgā objekta tāmes.
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam, pašvaldībā ir jāiesniedz pieteikums, kā arī (atkarībā
no būvniecības veida) būvprojekts un būvatļauja
ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
vai paskaidrojuma raksts ar Būvvaldes atzīmi par
būvniecības ieceres akceptu un tāmi.
Papildu informācija par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai pieejama pie pašvaldības nekustamā
īpašuma speciālistes Natālijas Balodes pa tālruni
67800947 un pašvaldības 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par fizisku un juridisku
personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanā”.
Līdzfinansējumam var pieteikties līdz katra gada
1.oktobrim, lai veiktu darbus un saņemtu līdzfinansējumu nākamajā gadā.
Saistošie noteikumi pieejami vietnē www.sigulda.lv
sadaļā „Dokumenti” – „Saistošie noteikumi”.
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Norisinās ielu un
ceļu remontdarbi
Televīzijas ielas pārbūve

Augustā uzsākta Televīzijas ielas rekonstrukcija, kuras laikā tiks izbūvēts jauns
asfaltsegums un labiekārtota teritorija. Ielas pārbūves izmaksas pārsniedz
380 tūkstošus eiro. Darbus veic uzņēmums SIA „Lemminkainen Latvijai”, kas
uzvarēja pašvaldības rīkotajā atklātajā
konkursā.
Televīzijas ielā no Dārza līdz Līvkalna
ielai jau noņemts vecais asfaltsegums un
tuvākajā laikā tiks izbūvēts jauns, kā arī
notiks teritorijas labiekārtošana – piebraucamo ceļu izbūve, autobusu pieturvietas ierīkošana, grāvju izveide un nostiprināšana, lietusūdens kanalizācijas un
caurteku izbūve, ceļa zīmju un drošības
barjeras uzstādīšana, ielas horizontālo
apzīmējumu uzklāšana. Televīzijas ielas
pārbūve neskars jau izbūvēto un labiekārtoto gājēju un velosipēdistu celiņu.
Remontdarbu laikā iela ir izbraucama,
taču satiksme tiek regulēta ar luksoforu.

Nākotnes ielas asfaltēšana

Lai uzlabotu Siguldas ceļu infrastruktūru,
Siguldas novada pašvaldība tuvāko gadu
laikā plāno veikt vairāku grantēto ielu
pārbūvi uz asfaltsegumu. Viens no kritērijiem, lai pašvaldība uzsāktu grantēto ielu
asfaltēšanu: visiem īpašumiem grantētajās
ielās jābūt pieslēgtiem pilsētas komunikācijām. Tā kā Nākotnes ielas posmā visas

Ziņas īsumā
Pils kompleksā – jauni suvenīru kioski

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem, Pils ielā 16 un Leona Paegles ielā 21
atklāti jauni suvenīru kioski, kuros darbu
uzsākuši pieci uzņēmēji – IU „Valenti V”,
SIA „Sortus”, IU „Priedes”, Baiba Bračka
un Agnese Glāzniece.
Kioskos uzņēmēji piedāvās Siguldas novadā
gatavotus amatnieku darinājumus, mākslas priekšmetus, kā arī Siguldas novadā
ražotus suvenīrus ar Siguldas vai Latvijas
tematiku.

Jaunlaulāto atslēgas no Gaujas tilta
margām pieejamas pie būvniekiem

Pēc tam, kad jūlijā tika uzsākti Gaujas
tilta remontdarbi, jaunlaulāto atslēgas no
tilta margām tika noņemtas. Laulātie, kas
vēlas savas atslēgas atgūt, tās var saņemt
līdz oktobrim pie tilta būvniekiem, iepriekš
sazinoties ar būvdarbu vadītāju Jevgeniju
Rožkovu pa tālruni 26395372.

„Jumis” piedāvā bez maksas atbrīvoties
no bojātiem augļiem un dārzeņiem

Siguldas pilsētas SIA „Jumis” līdz 31.oktobrim atkritumu šķirošanas laukumā
„Zemdegas” aicina nodot bojātos augļus un
dārzeņus. Šķirošanas laukums ir atvērts
otrdienās plkst.14.00 – 16.00 un sestdienās plkst.10.00 – 14.00. Tāpat atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums piedāvā at-

dzīvojamās mājas to īpašnieki jau ir pieslēguši pilsētas komunikācijām, Siguldas
novada pašvaldība augusta beigās uzsāks
ielas asfaltēšanu. Ielas pārbūves izmaksas sasniegs ap 150 tūkstošiem eiro.
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi pieslēgt pilsētas komunikācijas, tādējādi gan novēršot potenciālos
draudus videi, kas rodas, notekūdeņiem
iekļūstot gruntsūdeņos, gan arī paātrinot iespēju ielas asfaltēšanai. Gadījumos,
kad kādas grantētās ielas visi iedzīvotāji
būs pieslēgušies pilsētas komunikācijām,
pašvaldība aicinās iedzīvotājus parakstīt
vienošanos, ka vismaz piecus gadus pēc
asfaltseguma izbūves netiks izbūvētas
papildu komunikācijas – gāze, optiskais
kabelis un citas, kuru izbūve varētu skart
izbūvēto asfaltsegumu.

Laurenču ielas pārbūve

Augustā uzsākta Laurenču ielas pārbūve,
kuras laikā tiks izveidota apļveida kustība pie Laurenču sākumskolas, izbūvēta
sabiedriskā transporta pietura un pārbūvēti gājēju celiņi. Laurenču sākumskolas
un Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
centra apmeklētāju ērtībām teritorijā pie
sākumskolas šoruden tiks izbūvēts arī
labiekārtots automašīnu stāvlaukums.
Laurenču ielas pārbūves un jauna autostāvlaukuma izbūves izmaksas būs 220
tūkstoši eiro.

Atjaunos pašvaldības ēku
Zinātnes ielā 7
Noslēdzies iepirkuma konkurss par ēkas Siguldā, Zinātnes ielā 7, kurā atrodas
Siguldas pagasta Kultūras nams, Siguldas pagasta Centra bibliotēka un vairākas
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienības, atjaunošanu. No deviņiem saņemtajiem piedāvājumiem atklātajā konkursā izvēlēts AS „Siguldas Būvmeistars” piedāvājums, kas paredz veikt ēkas vienkāršoto atjaunošanu līdz 2017.gada martam.
Ēkas atjaunošanas izmaksas pārsniegs 300 tūkstošus eiro.
Remontdarbi tiks veikti vairāk nekā 50 telpās ēkas trīs stāvos un pagrabstāvā. Tiks atjaunoti un uzlaboti iekšējie elektroapgādes tīkli, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, ventilācijas sistēma, ierīkota ugunsdrošības sistēma, kā arī tiks veikta pagraba siltināšana.
Būtiskākās izmaiņas skars ēkas pagrabstāvu, kur tiks atjaunotas vai izbūvētas vairākas
telpas, tostarp semināru zāle, rekvizītu noliktavas, ģērbtuves. Tāpat iedzīvotāju ērtībām
tiks remontētas uzgaidāmās telpas Būvvaldē un Siguldas pagasta pārvaldē. Savukārt
Kultūras nama zālēs durvis tiks nomainītas uz īpašām, skaņu slāpējošām akustiskajām
durvīm, lai netraucētu zālē notiekošās aktivitātes.

Atsāk kursēt skolēnu
bezmaksas autobusi
No 1.septembra atsāks kursēt pašvaldības un AS „CATA” nodrošinātie skolēnu
autobusi, kuros, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas var pārvietoties bez maksas. Skolēnu
autobusi kursēs darba dienās līdz mācību gada beigām – nākamā gada 31.maijam.

AS „CATA” nodrošinās pārvadājumus šādos maršrutu reisos:
• Sigulda–Laurenču sākumskola
plkst.8.05 no Siguldas autoostas;
• Sigulda–Krimulda–Sigulda plkst.7.15
no Siguldas autoostas un plkst.7.35 no
Krimuldas;
• Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda
plkst.6.55 un 15.10 no Siguldas autoostas;
• Sigulda–Nurmiži–Sigulda plkst.6.50
un 15.00 no Siguldas autoostas;
plkst.7.08 un 15.30 no Nurmižiem;
brīvoties no zaļajiem atkritumiem – zāles,
lapām, augļiem un dārzeņiem, ievietojot • Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda
plkst.7.00 un 15.10 no Siguldas autoostos īpaši marķētos 120 litru maisos. Maisus
tas;
var iegādāties uzņēmuma Klientu apkalpo• Sigulda–Allaži–Mālpils plkst.7.10 un
šanas centrā Siguldā, R.Blaumaņa ielā 10.
15.20 no Siguldas autoostas;
Siguldas novads – Āfrikas cūku mēra • Mālpils–Allaži–Sigulda plkst.8.00 un
16.10 no Mālpils;
karantīnas teritorija
Siguldas novada Allažu un Siguldas pa- • Allažmuiža–Stīveri plkst.15.00 no
Allažmuižas (šajā maršrutā gaidāmas
gastos ir konstatētas ar Āfrikas cūku mēri
izmaiņas – lūgums sekot informācijai
inficētas mežacūkas, tādēļ Siguldas novads
vietnē www.sigulda.lv).
iekļauts Āfrikas cūku mēra II riska zonā.
Siguldas novada pašvaldība nodrošinās
Cilvēkiem cūku mēris nav bīstams, tomēr
pārvadājumus šādos maršrutu reisos:
jāievēro drošības pasākumi, ar kuriem iespējams iepazīties interneta vietnē www. • More–Sigulda–More plkst.6.50 un
15.30 no Mores (maršrutā iespējama
pvd.gov.lv, sadaļā „Veterinārā uzraudzība” –
kavēšanās saistībā ar autoceļa Līgatne–
„Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība” –
Skrīveri remontdarbiem);
„Āfrikas cūku mēris”.
• More–Nītaure–More plkst.7.00 un
15.30 no Mores.
SIA „Saltavots” decentralizēto kanali-

zācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība

17.oktobrī stāsies spēkā SIA „Saltavots” noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas kārtību Siguldas
novadā, kas veicinās principa „piesārņotājs
maksā” īstenošanu, tas ir, piesārņojuma
novēršanas izmaksas sedz piesārņojuma izraisītājs, kas motivēs mazināt notekūdeņu
piesārņojuma koncentrāciju un izvēlēties
ekoloģiski tīrāku risinājumu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu notekūdeņu apsaimniekošanai.

Pilsētas autobusa maršrutā Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda, kas kursē no
pirmdienas līdz sestdienai, atsāks kursēt
autobusa reiss plkst.13.30. Savukārt maršruts Sigulda–Gleznotājkalns (Siguldas
pilsētas kapi), kas kursē no piektdienas
līdz svētdienai, ar 1.novembri tiks pārtraukts uz ziemas sezonu. Tāpat, uzrādot
ID karti, bez maksas var braukt maršrutā Sigulda–Ķipari–TV tornis–Sigulda,
kas no Siguldas autoostas atiet darba dienās plkst.13.40.
Atgādinām, ka no 1.jūnija braukšanas
maksas atvieglojumus 100% apmērā ar
jauno ID karti var saņemt Siguldas novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, pilna laika studenti, trūcīgās un maznodrošinātās
personas, daudzbērnu ģimenes, pensionāri,
personas ar III invaliditātes grupu, kā arī
personas, kuras piedalījušās Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. Tāpat braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā var saņemt pirmsskolas vecuma bērnu un vispārējo izglītības
iestāžu izglītojamo līdz 6.klasei pavadošā
persona. Būtiskākās izmaiņas skar tos iedzīvotājus, kuru mēneša vidējie ienākumi
2015.gadā ir bijuši virs 572,60 eiro pirms
nodokļu nomaksas – šiem iedzīvotājiem
par braucienu ir jāmaksā.

Mobilais mamogrāfs Siguldā

20.septembrī pie tirdzniecības centra „Raibais suns” darbosies „Veselības Centra
4” mobilais mamogrāfs. Uz pārbaudi iepriekš jāpierakstās, zvanot uz tālruni
67142840 vai 27866655. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no
Nacionālā veselības dienesta, Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas
datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, izmeklējums ir par maksu.
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IZGLĪTĪBA

Izglītības iestādēs būs
kvalitatīvi ēdināšanas
pakalpojumi
Kā atzīst skolēnu vecāki un izglītības
iestāžu audzēkņi, ēdināšanas pakalpojumu kvalitāte Siguldas novada izglītības iestādēs pēdējos gados ievērojami uzlabojusies. Lai gan veikti
jauni iepirkumi par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu novada izglītības
iestādēs, pakalpojuma cena jaunajā
mācību gadā paliks nemainīga, tāpat
1.–4. klašu skolēniem komplekso pusdienu apmaksu joprojām nodrošinās
valsts finansējums, savukārt novada
daudzbērnu ģimeņu un maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri
apmeklē izglītības iestādes, pakalpojumu daļēji apmaksās pašvaldība.
Domājot par pakalpojumu pieejamību,
ērtību un drošību, visās pilsētas skolās mācību gada laikā pakāpeniski tiks
ieviesta iespēja apmaksāt ēdināšanas
pakalpojumus, izmantojot Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes.
Ņemot vērā pagājušā gada pozitīvo sadarbību, ir pagarināts līgums par ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu ar SIA „Baltic
Restaurants”, kas nodrošina ēdināšanas
pakalpojumus Siguldas Valsts ģimnāzijā,
Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas
1.pamatskolā. Savukārt augustā noslēgušies divi iepirkumi par ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs un Laurenču sākumskolā.
Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības
pēdējo gadu pozitīvajai pieredzei, izsludinot ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus
Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs
un Laurenču sākumskolā, prioritāri tika
vērtēta pretendentu piedāvāto ēdienkaršu kvalitāte – ēdienu daudzveidība,
ēdienkaršu atbilstība uztura normām un
bērnu vecuma posmam, kā arī produktu
daudzveidība, tai skaitā dārzeņu un augļu sezonalitāte. Vērtēšanas kritērijos tika
iekļauta arī ēdienu gatavošanā izmantoto
pārtikas produktu kvalitāte, kā arī videi
draudzīgs produktu piegādes veids jeb
piegādes attālumi. Pakalpojuma cena sastādīja tikai 10% no kopējā punktu skai-

ta. Iesniegto piedāvājumu vērtēšanā tika
piesaistīti neatkarīgi eksperti – uztura
speciālisti ar ilggadēju pieredzi pirmsskolas un skolas vecuma bērnu ēdienkaršu
veidošanā.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs
pieteicās četri pretendenti. Lielāko punktu skaitu ieguva SIA „VITA mārkets”,
kas jau līdz šim nodrošināja kvalitatīvu
ēdināšanu bērnudārzu audzēkņiem. Vēl
tiek gaidīts Iepirkumu uzraudzības biroja
lēmums par atļauju slēgt līgumu. Plānots,
ka vienas dienas ēdienkartes cena pilsētas bērnudārzos jaunajā mācību gadā paliks nemainīga – 2,50 eiro par trīsreizēju
ēdināšanu. Pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņu vecākiem jaunajā mācību gadā
jāņem vērā, ka turpmāk par ēdināšanas
pakalpojumu būs jāmaksā pakalpojuma
sniedzējam, nevis pašvaldībai, kā līdz šim,
tādēļ vecākiem būs jānoslēdz līgums ar
pakalpojumu sniedzēju par ēdināšanas
pakalpojumu apmaksas un rēķinu saņemšanas kārtību. Plašāka informācija
par līgumu slēgšanu ir pieejama pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
Laurenču sākumskolā pieteicās trīs pretendenti. Lielāko punktu skaitu ieguva
SIA „Arseja”. Laurenču sākumskolas skolēniem tiks nodrošinātas kompleksās pusdienas par 1,40 eiro, kā arī pēc izvēles būs
iespējams saņemt brokastis un launagu,
kuru cena būs 0,55 eiro un 0,75 eiro.
Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas 1.pamatskolā,
kur ēdināšanas pakalpojumus nodrošina
SIA „Baltic Restaurants”, komplekso pusdienu cena būs 1,42 eiro. Savukārt Allažu
pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā ēdināšanas pakalpojumus nodrošinās SIA „Garšumiņš”,
piedāvājot kompleksās pusdienas skolā
par 1,50 eiro, bet bērnudārzā trīsreizēju
ēdināšanu dienā par 2,50 eiro. Mores pamatskolā un pirmsskolas izglītības grupā
skolas algots pavārs nodrošina kompleksās pusdienas, bet bērnudārzniekiem arī
brokastis un launagu par 1,42 eiro.

Drošība skolā

Sākoties mācību gadam, Siguldas novada Pašvaldības policija aicina
vecākus pārrunāt ar saviem bērniem, jo īpaši ar mazāko klašu audzēkņiem,
drošības jautājumus un atgādināt:

•
•
•
•
•

pēc palīdzības vienmēr var vērsties pie policista;
uz ielas nedrīkst runāt ar svešiniekiem, kāpt svešās automašīnās;
šķērsojot ielu pa gājēju pāreju, ir jābūt uzmanīgiem – nedrīkst iziet uz ielas,
kad auto ir pavisam tuvu, tas var neapstāties;
nerotaļāties ar mobilo tālruni, pārvietojoties pa ielu;
gaismu atstarojoši elementi apģērbā un aksesuāros ļauj būt pamanāmam!

Siguldas novada Jaunrades
centra jaunā sezona
Siguldas novada Jaunrades centrs aicina bērnus un jauniešus no septembra apmeklēt bezmaksas interešu pulciņus un grupu nodarbības Skolas
ielā 3.
Jaunajā mācību gadā tiek piedāvātas šādas nodarbības: elektronika, Lego robotika, mehatronika jauniešiem, lidmodelisms, motodarbnīca, kokdarbnīca, pašgatavota papīra studija, keramikas studija, tekstilmākslas studija, mūsdienu rotu
studija, makšķernieku pulciņš, deju grupa „Lapsas”, metāla rotu pulciņš.
Arī šajā sezonā Jaunrades centrā darba dienās no plkst.12.30 līdz 19.00 darbosies
bērnu no 7 līdz 12 gadu vecumam brīvā laika pavadīšanas centrs „Ideju namiņš”,
kurā skolēni pēc stundām tiek aicināti radoši atpūsties drošās telpās skolotāju
uzraudzībā. Savukārt Harmoniskās attīstības grupā „Kastanītis” pirmdienās, otrdienās un trešdienās tiek organizētas rotaļu nodarbības divus līdz četrus gadus
veciem mazuļiem, kurās bērni apgūst viņu vecumam nepieciešamās zināšanas un
prasmes, kā arī attīsta spēju pārvarēt saskarsmes grūtības. Bet piecus līdz sešus
gadus veciem bērniem no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.9.00 līdz 14.00
notiks pirmskolas izglītības grupas nodarbības.
Septembrī katru darba dienu no plkst.11.00 līdz 19.00 darbu atsāks arī Jauniešu
iniciatīvu centrs „Mērķis”, kurā ikviens radošs un aktīvs jaunietis var realizēt
savas idejas, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku.

Audzēkņu uzņemšana Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” 2016./2017.mācību gadā aicina apgūt kādu no
mūzikas, mākslas, teātra vai dejas profesionālās un interešu izglītības programmām.
8.septembrī plkst.14.00 notiks papilduzņemšana un iestājpārbaudījums profesionālās ievirzes izglītības programmās „Vizuāli plastiskā māksla”, „Teātra māksla” un
„Mūzika” – stīgu instrumentu spēle (vijole, čells), pūšamo instrumentu spēle (trompete, eifonijs, trombons, tuba, flauta) un akordeona spēle.
Visu septembri bez iestājpārbaudījumiem notiks uzņemšana interešu izglītības
programmās „Mini studija” vizuāli plastiskajā mākslā un mūzikā bērniem no četriem līdz septiņiem gadiem, „Teātra studijā” bērniem no 10 gadiem, deju studijā
„Sidrabiņš" no trīs gadiem, „Baleta studijā” no sešiem gadiem, „Vispusīgas attīstības
studijā” no sešiem gadiem, „Dizaina un mākslas studijā” no 14 gadiem, vokālajā
studijā „Siguldiņa" no četriem gadiem.
Papildu informācija vietnē www.baltaisfligelis.lv vai pa tālruni 67974787.

Pašvaldības atbalsts daudzbērnu, maznodrošinātām
piešķir 20% atlaidi, ja bērnudārzu apmeklē trīs
Siguldas novada pašvaldības atbalstu šobrīd Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
bērni – 50%, ja četri un vairāk bērni – 75% atlaisaņem 339 daudzbērnu ģimenes un 69 mazno- Siguldas novada pašvaldība aicina daudzbērnu ģide.
drošinātas un trūcīgas ģimenes ar bērniem. Ko- menes – ģimenes, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā • Reizi kalendārajā gadā pašvaldība izmaksā
pējie pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai
esoši bērni), reģistrēt vai pagarināt daudzbērnu ģi50 eiro pabalstu par katru bērnu, kurš apmeklē
2016.gadā pārsniedz 500 tūkstošus eiro, no tiem
vispārizglītojošo skolu.
20 tūkstoši eiro plānoti daudzbērnu un maznodro- menes statusu, kas tiek piešķirts uz 12 mēnešiem.
šināto un trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanas pa- Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma, kas dar- • Samazināta maksa par profesionālās ievirzes izbojas jau no 2013.gada, paredz vairākus atvieglojuglītības nodarbībām Siguldas Sporta skolā un
kalpojumu daļējai vai pilnīgai apmaksai skolās un
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” – nodarbību mēnebērnudārzos, vairāk nekā 21 tūkstotis eiro – at- mus:
ša maksa tiek samazināta katram bērnam no 50%
vieglojumiem bērnu profesionālās ievirzes izglītī- • Atvieglojumi ēdināšanas pakalpojuma maksai
(ja nodarbības apmeklē viens vai divi daudzbērnu
pašvaldības vai privātajos bērnudārzos – ja visbas nodarbībām, bet vēl 20 tūkstoši eiro – ikgadēģimenes bērni) līdz 65% (ja nodarbības apmeklē
maz divi bērni apmeklē bērnudārzu, pašvaldība
jam daudzbērnu ģimeņu finansiālajam atbalstam.
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Labdarības pasākums „Kalniešu spēles” Notiks pasākums
Sestdien, 10.septembrī, no plkst.11.00 līdz 15.00 Siguldas Svētku laukumā notiks
biedrības „Cerību spārni” labdarības pasākums „Kalniešu spēles”, kura ienākumi
tiks novirzīti kopienas „Cerību sēta” izveidei cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Labdarības pasākuma goda patroni ir olimpiešu Dukuru ģimene.

„Krimuldas muižas ainava”

Sestdien, 10.septembrī, plkst.12.00
Krimuldas muiža aicina uz pasākumu
„Krimuldas muižas ainava”. Tajā tiks
„Kalniešu spēlēs” norisināsies dažādas atrakcijas, kā arī spēka un jautrības stafetes gan
piedāvāts daudzpusīgs skatījums uz
lieliem, gan maziem dalībniekiem, kuras nodrošinās biedrības „Cerību spārni” atbalstītā- ainavu un tās nozīmi mantojuma saji – „Latvijas Gumijlēcēju klubs”, Siguldas pauerliftinga biedrība, apvienība „Fit Nation
glabāšanā un interpretācijā.
Latvia” un biedrība „A2”. Par svētku atmosfēru gādās dūdu ansamblis no Skotijas. Pasākuma laikā darbosies arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Dalības maksa stafetēs – 2,50 eiro individuāliem dalībniekiem, 10 eiro – četru cilvēku
komandai. Dalību iepriekš var pieteikt, nosūtot komandas nosaukumu un dalībnieku sarakstu uz e-pastu ceribusparni@ceribusparni.lv.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Notiks Siguldas Dzejas dienas

Siguldas Dzejas dienu ietvaros Siguldas novadā norisināsies vairāki pasākumi un
izstādes, kas veltītas literatūrai.

No 3. līdz 30.septembrim Siguldas novada bibliotēkā būs skatāma izstāde „Dzeja pavedina” – tajā apkopti latviešu dzejnieku jaunākie veikumi, mudinot lasītājus iepazīt jauno
dzejnieku daiļradi, bet no 12. līdz 30.septembrim notiks tematiskā izstāde „Sigulda iedvesmo dzejai un mākslai”, kas aptver literatūru un materiālus par dzejniekiem un māksliniekiem, kas iedvesmu saviem darbiem guvuši Siguldā. Bērnu literatūras nodaļā no 12. līdz
17.septembrim notiks radošās nodarbības bērniem „Kā būtu, ja es būtu dzejnieks”, kurās
laipni gaidīti pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu audzēkņi.
23.septembrī plkst.15.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks dzejnieces Rutas Štelmaheres gleznu izstādes atklāšana ar performanci „Dzejo – dejo, skaņo, glezno”. Pēc tās – pulcēšanās pārgājienam ar dzejas lasījumiem pa literātu vārdos nosauktajām Siguldas ielām.
Pārgājienu noslēgs postfolka grupas „Zāle” uzstāšanās Siguldas Jaunās pils dārzā. Savukārt plkst.18.30 Siguldas Jaunās pils Svētku zālē notiks Dzejas dienu disputs „Dzejnieks
tekstu glezno vai komponē?” literatūrzinātnieka Raimonda Brieža vadībā, kurā piedalīsies
dzejnieki, gleznotāji un komponisti.
Ieeja Dzejas dienu pasākumos – bez maksas.

Pasākumu atklās Kristīnes Veinbergas vadīts seminārs „Muižu ainavas
iezīmes”, kas turpināsies ar Ievas Vītolas planšetes „Vēsturiskā Krimuldas
muižas ainava” atklāšanu un Jura
Zviedrāna atvērto diskusiju un ekskursiju pa Krimuldas muižas ansambli un parku. Plkst.14.00 Krimuldas
muižas ratnīcā notiks „Koncertsaundtraks” ar Maijas Kļaviņas virtuozo

ieskatu laikmetu identitātes meklējumos – flautas, alta flautas, basa flautas, pikolo flautas un traversflautas
skanējumā, bet plkst.15.00 skatītājus
aicinās Siguldas Tautas teātra dzejas
izrāde „Mantojums. Arī tā”, kas ataino
latviešu likteņa līkločus un laika pārbaudījumus.
Pasākuma ietvaros būs skatāma arī
Ritas Kamolas multimediālā instalācija „Ainavu kolekcionāri”, kur mākslas
darba satura radītājs var būt ikviens
interesents, kā arī Jāņa Anmaņa izstāde – kolekcija „Krimuldas mistērijas” un darbi, kas radīti glezniecības
plenērā „Krimuldas muižas ainava”.
Ieeja – bez maksas.

Siguldas koncertzāle
„Baltais Flīģelis” atklās sezonu
Sestdien, 17.septembrī, plkst.19.00 Siguldas koncertzāle „Baltais Flīģelis” atklās 16.koncertsezonu ar īpašu mākslinieka portretējumu – Oļģerta Grāvīša
90.jubilejas koncertprogrammu „Grandiozā saderēšana”.

Šā gada 30.augustā Oļģerts Grāvītis būtu svinējis 90.jubileju, tāpēc koncerta ideja,
kas radās, satiekoties viņa audzēknēm – muzikoloģēm Jolantai Bimberei un Zanei
Prēdelei, aizrāva arī koncerta māksliniekus – dziedātāju Eviju Martinsoni, vijolnieku Sandi Šteinbergu, čellisti Ingu Sunepu, pianistus Jāni Maļecki un Venti Zilbertu,
kā arī Emīla Dārziņa jaukto kori diriģentes Noras Vītiņas vadībā. Koncerta radošā
komanda vēlas izstāstīt par Oļģertu Grāvīti – cilvēku, kura klātbūtnē visi jutāmies
izredzēti, un aicina tādiem sajusties arī koncertprogrammas „Grandiozā saderēšana”
apmeklētājiem.
„Savā mūžā viņš paveicis tik daudz, ka to pat grūti aptvert... Pirmkārt, viņš ir latviešu
mūzikas patriots. Vēsturnieks un arī praktiķis, kurš ar savu pozitīvo skatu uz darbu
Kā katru rudeni, arī šogad 25.septembrī no plkst.12.00 Siguldas pils kompleksā
un
dzīvi varēja savā mūžā paveikt tik daudz, ka joprojām ir grūti aptvert, kā to visu
notiks mākslas akcija „Glezno visi!”.
viens cilvēks ir jaudājis. Trīs operas, 50 solo dziesmas, ap simts kora dziesmām, 32
grāmatas un – domāju, ka nepārspīlēšu – kādi tūkstoš raksti presē un periodikā”,
Akcijas laikā ikviens, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, zināšanām un talanta, aicināts
kļūt par gleznotāju. Uz vietas būs iespējams saņemt gleznošanai nepieciešamās lietas – norāda Latvijas radio „Klasika” programmu vadītāja Inta Pīrāga.
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās. Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro.
molbertu, negruntētu kartonu, pamatkrāsas, otas un jaucamtrauku.
Dalība akcijā – bez maksas.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.

Notiks mākslas akcija „Glezno visi!”

Mores kauju atceres pasākumi

Sestdien, 24.septembrī, Mores pagastā norisināsies Otrā pasaules kara
Mores kauju 72.gadskārtas atceres pasākumi.

Plkst.12.00 Latviešu leģionāru brāļu kapos pie Roznēnu ozola piemiņas svētbrīdi
atklās Latviešu virsnieku apvienības valdes priekšsēdētājs, atvaļinātais kapteinis
Aleksejs Ozoliņš. Klātesošos uzrunās arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
un Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Plkst.14.00 Mores kauju

piemiņas parkā notiks atceres pasākums un piemiņas zīmes atklāšana Mores kauju
1.rotas komandierim, Viestura ordeņa kavalierim virsleitnantam Rolandam Kovtuņenko.
Mores kaujas, kas 1944.gada septembrī norisinājās Morē, bija vienas no smagākajām Otrā pasaules kara kaujām Latvijas teritorijā un tām bija izšķiroša nozīme
Latvijas vēsturē. Atceres pasākumus rīko Latviešu virsnieku apvienība, Siguldas
novada pašvaldība un Aizsardzības ministrija.
Mores kauju atceres dienā ieeja Mores kauju muzejā – bez maksas.

un trūcīgām ģimenēm jaunajā mācību gadā
vismaz trīs vienas ģimenes bērni) arī, ja tiek apmeklētas dažādas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Atbalsts maznodrošinātām un
trūcīgām ģimenēm

Novadā deklarētiem bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm pašvaldība piešķir atvieglojumus ēdināšanas maksai skolā 100% apmērā un bērnudārzā 50% apmērā, ja bērnu audzina
abi vecāki un 75% apmērā, ja bērnu audzina viens
no vecākiem. Tāpat bērniem no maznodrošinātām

un trūcīgām ģimenēm pašvaldība piešķir 100% atlaidi profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām
Siguldas Sporta skolā un Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”.
Maznodrošinātas ģimenes statuss (ja ģimenē ar
bērniem ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 225 eiro) un
trūcīgas ģimenes statuss (128,06 eiro ienākumi uz
vienu personu ģimenē) tiek piešķirts uz trīs mēnešiem. Atvieglojumi tiek piešķirti statusa darbības
laikā, tāpēc vecāki aicināti statusu savlaicīgi nokārtot, lai jau septembrī bērni saņemtu pašvaldī-

bas pilnībā vai daļēji apmaksātas pusdienas mācību iestādēs.
Bērniem bāreņiem pašvaldība ēdināšanu apmaksā 100% apmērā gan skolā, gan bērnudārzā.
Iespēja pieteikties pašvaldības atbalstam, kā arī saņemt
plašāku informāciju iespējams Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3 (bezmaksas
tālrunis uzziņām 80000388); Siguldas novada Sociālajā
dienestā Zinātnes ielā 7, pirmdienās un ceturtdienās no
plkst.8.00 līdz 18.00 (tālrunis uzziņām 67381455), portālā https://e.sigulda.lv un pašvaldības klientu apkalpošanas centros.
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Notiks Vienības velobrauciens, Siguldas Sporta skolas
plānoti satiksmes ierobežojumi aktualitātes
Svētdien, 4.septembrī, Siguldā un
tās apkārtnē norisināsies gada
lielākais velo notikums Latvijā –
26.Latvijas riteņbraucēju Vienības
velobrauciens.
Vienības velobrauciena dalībniekiem
būs iespēja piedalīties kādā no distancēm:
• 84 kilometrus garajā sporta šosejas
braucienā;
• 49 kilometrus garajā „Latvijas valsts mežu” kalnu divriteņu braucienā;
• 36 kilometrus garajā „Latvijas dzelzceļa” tautas braucienā.
Iepriekšējā pieteikšanās Vienības velobraucienam norisināsies līdz 30.augustam
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā vai vietnē www.velo.lv.
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties Tūrisma informācijas centrā – 20% atlaide dalības maksai.
Vienības velobrauciena laikā Siguldā un tās apkārtnē būs satiksmes ierobežojumi.
Satiksme tiks slēgta vai ierobežota
• Gaujas ielā (autoceļš P8 posmā Sigulda–Turaida) plkst.10.10 – 10.40 un  
plkst.12.00 – 17.00;
• Cēsu ielā plkst.9.00 – 17.30;
• Lāčplēša ielas posmā no Leona Paegles ielas līdz Jāņa Poruka ielai plkst.9.00 –
17.30;
• Jāņa Poruka ielā plkst.10.00 – 10.40 un plkst.12.00 – 17.30;
• Leona Paegles ielā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam plkst.10.00 – 16.30;
• Līvkalna ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Skolas ielai plkst.12.30 –
14.30;
• Pils ielas posmā no Cēsu ielas līdz Baznīcas ielai plkst.12.30 – 14.30;
• sporta brauciena laikā (starts plkst.10.30 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā):
Raiņa iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–Noliktavas iela–Vidzemes šoseja
(A2) plkst.10.10 – 10.45;
• MTB brauciena laikā (starts plkst.13.00 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā):
Raiņa iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–Lorupes ceļš (V96) plkst.12.40 –
13.30;
• tautas brauciena laikā (starts plkst.14.00 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā):
Raiņa iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–Noliktavas iela–Vidzemes šoseja
(A2)–Silciems plkst.13.40 – 14.45.
Satiksme velobrauciena zonās tiks atjaunota, sekojot dalībnieku plūsmai trasē.
Automašīnu apstāšanās un stāvēšana ielu malās velobrauciena laikā atļauta atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem.
Novietot transportlīdzekļus aizliegts: Raiņa ielas posmā no Cēsu ielas līdz Pils
ielai, Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam, Cēsu ielā,
Šveices ielā, Kalna ielā, Noliktavas ielā un Līvkalna ielā.

• 1.septembrī no plkst.10.00 līdz 16.00
visi interesenti tiek aicināti uz
Atvērto durvju dienu, kurā varēs
uzzināt par Siguldas Sporta skolas piedāvātajiem treniņiem un
nodarbībām, kā arī aizpildīt uzņemšanas dokumentus. Plašāka
informācija par uzņemšanu vietnē
www.siguldassports.lv.

• Augusta sākumā četri dambretes
nodaļas audzēkņi startēja Eiropas
jauniešu čempionātā 100 lauciņu
dambretē. Labāko rezultātu sasniedza Keita Eglīte, meiteņu U–10 vecuma grupā ātrspēles turnīrā izcīnot
14.vietu.
• No 8. līdz 18.augustam U–15 vecuma
zēnu basketbola komanda Bulgārijā
piedalījās starptautiskā jauniešu basketbola turnīrā „Poseidon 2016”. Sešu

komandu konkurencē, cīnoties pret
gadu vecākiem pretiniekiem, siguldieši izcīnīja trešo vietu. Komandas
kapteinis Roberts Bērze tika iekļauts
turnīra simboliskajā pieciniekā.

• No 25.jūlija līdz 18.augustam vieglatlētikas, kalnu slēpošanas, basketbola, distanču slēpošanas un
badmintona nodaļu audzēkņi, gatavojoties jaunajai sacensību sezonai,
aizvadīja vairākas piecu dienu mācību – treniņu nometnes Limbažos,
Valkā un Madonā.
• 3. un 4.septembrī pirmo reizi Siguldā
notiks Siguldas Sporta skolas kausa
izcīņa basketbolā meiteņu komandām. Šogad bez siguldietēm turnīrā
piedalīsies arī 2005.gadā dzimušo
meiteņu komandas no Valmieras, Cēsīm, Saldus un Kandavas.

Noslēdzies izaicinošo skrējienu
seriāls „Sigulda Up Cup 2016”
21.augustā ar skrējienu augšup Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē jeb Renes skrējienu noslēdzies ikgadējais izaicinošo skrējienu seriāls „Sigulda Up
Cup 2016”.
Renes skrējienā 69 dalībnieku konkurencē labāko rezultātu un titulu „Ātrākā renes
skrējēja” ieguva cēsiniece Marta Jansone (03:36 minūtes), bet titulu „Ātrākais renes
skrējējs” – siguldietis Edgars Daugulis (02:52 minūtes).
Sacensību četros skrējienos kopvērtējumā pirmās vietas ieguva: SV10 grupās – Lelde Pāķe (Saulkrasti), Krists Grava (Līgatne), SV12 – Dārta Auziņa (Siguldas Sporta
skola), Jānis Kravalis (Siguldas Sporta skola), SV14 – Līna Gaile (Siguldas pilsētas
vidusskola), Sandijs Suhanovs (Siguldas Sporta skola), SV16 – Madara Auziņa (Siguldas 1.pamatskola), Ričards Fedečko (Allažu pamatskola), S20 – Lelde Bērziņa
(Siguldas Sporta skola), SV30 – Lauma Mamaja, Viesturs Raipulis (Rīga), SV40 –
Alda Smoļenska (Sigulda), Edgars Lešinskis („SMK/Turaida”), S50 – Anita Zālīte
(Sigulda), V60 – Viktors Suborins (Carnikava).

Plašāka informācija par satiksmes ierobežojumiem, autostāvlaukumiem,
velobrauciena trases maršrutiem un citām aktualitātēm pieejama vietnē
www.sigulda.lv.

Notiks ekstrēmās
skrituļslidošanas sacensības
Sestdien, 27.augustā, plkst.12.00 Raiņa parkā norisināsies ekstrēmās skrituļslidošanas (inline) sacensības „Sigulda Jam”. Dalībnieku reģistrācija un
iesildīšanās braucieni – no plkst.10.00.
Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” organizēto sacensību uzdevums ir popularizēt
sportiskās aktivitātes, pievērst uzmanību ekstrēmajai skrituļslidošanai un ar to
saistītajai kultūrai jauniešu vidū. Sacensībās var piedalīties ikviens interesents bez
vecuma ierobežojuma.
Tiesneši vērtēs braucēju braukšanas stilu, brauciena laikā izpildīto triku sarežģītību, triku precizitāti un daudzumu, konstrukciju izmantošanu un brauciena saliedētību. Tiks apbalvoti katras grupas – iesācēju, amatieru un profesionāļu – trīs
labākie braucēji.
Dalība – bez maksas.

Skrējienu seriāla „Sigulda Up Cup 2016” noslēdzošā posma – Renes skrējiena labāko rezultātu ieguvēji: no kreisās Gints Skroderis, Edgars Daugulis, Ģirts Mamajs, Marta Jansone, Gunta Blūmiņa un Iveta Caune
Foto: J.Dzenis

Sabiedrība

07 | Augusts, 2016

SIGULDAS NOVADA VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
12.–17.SEPTEMBRIS

IZAICINĀJUMI NEDĒĻAS GARUMĀ

Veselības un sporta nedēļas laikā no 12. līdz 17.septembrim ikviens Siguldas novada iedzīvotājs aicināts piedalīties virtuālos izaicinājumos, izmantojot mobilo aplikāciju „Endomondo”, uzskaitīt kilometrus
kādā no trim disciplīnām: „Sigulda soļo!” „Sigulda skrien!” vai „Sigulda brauc ar velo!”.
Dalībniekiem no 1.septembra bez maksas jāreģistrējas vienam vai vairākiem izaicinājumiem interneta vietnē www.endomondo.com/challenges un jāpiekrīt, ka viņu treniņu informācija būs pieejama izaicinājumu rīkotājam un citiem dalībniekiem.
Katrā izaicinājumā tiks apbalvots viens novadnieks, kurš būs veicis vislielāko attālumu. Aktīvāko novadnieku apbalvošana notiks Veselības dienā – 17.septembrī plkst.13.00 pie Siguldas novada Kultūras
centra.

PIRMDIENA, 12.SEPTEMBRIS – SKRIEŠANAS DIENA
16.00
		
18.00
18.00
		
19.00
19.00
		

Izstādes „Pasaules skeletona karaļi – Martins un Tomass Dukuri” atklāšana Siguldas
novada Kultūras centrā (Pils ielā 10)
Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
Skriešanas nodarbība kopā ar „Siguldas Maratona klubs”, pulcēšanās pie sporta kluba
„Sigulda” (Leona Paegles ielā 4–1P)
Skriešanas nodarbība Allažos, pulcēšanās pie Allažu Sporta centra (Skolas ielā 5)
Uztura speciālistes Marinas Svētiņas lekcija bērniem, jauniešiem un vecākiem „Fiziski
aktīvu bērnu un pusaudžu uzturs ikdienā” Siguldas novada Kultūras centrā (Pils ielā 10)

OTRDIENA, 13.SEPTEMBRIS – SPORTA SPĒĻU DIENA
17.00
			
18.00
			
19.00
			
19.00
19.00
19.00
			

Atklātais futbola treniņš 1.–8.klašu meitenēm kopā ar sporta klubu „Super Nova”
Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumā (Pulkveža Brieža ielā 105)
Atklātais futbola treniņš 1.–8.klašu zēniem kopā ar sporta klubu „Super Nova”
Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumā (Pulkveža Brieža ielā 105)
Atklātais futbola treniņš pirmsskolas vecuma bērniem no trīs gadu vecuma kopā ar
sporta klubu „Super Nova” Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumā (Pulkveža Brieža ielā 105)
TRX nodarbība Jūdažos, pulcēšanās pie Jūdažu Sabiedriskā centra
Nūjošanas nodarbība, pulcēšanās pie sporta kluba „Sigulda” (Leona Paegles ielā 4–1P)
Meistarklase „Veselīgie našķi bērniem” kopā ar Signi Turausku Siguldas novada
Kultūras centrā (Pils ielā 10)

TREŠDIENA, 14.SEPTEMBRIS – SPĒKA DIENA
18.00

Klasiskā joga veselības profilakses centrā „Malus” (Pils ielā 13)

18.00
18.30
			
19.00
			
19.00
19.00

Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
Meistarklase „Augu valsts proteīnu kokteiļi tavam spēkam” kopā ar „Rūtas grozs”
Siguldas novada Kultūras centrā (Pils ielā 10)
Spēka stacija – spēka vingrinājumi, paraugdemonstrējumi un viktorīna kopā ar
Siguldas pauerliftinga biedrību Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā (Ausekļa ielā 6)
Pilates sporta klubā „Sigulda” (Leona Paegles ielā 4–1P)
TRX nodarbība Morē, pulcēšanās pie Mores pagasta Tautas nama (Siguldas ielā 13)

CETURTDIENA, 15.SEPTEMBRIS – VELO UN SKRITUĻOŠANAS DIENA
16.00
18.00
			
18.00
			
18.30
			

Skrituļošanas apmācība Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā (Puķu ielā 4)
Bērnu riteņbraukšanas seriāla „S!–Velo” piektais posms Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā (Puķu ielā 4)
Nūjošanas nodarbība rehabilitācijas centrā „Krimulda” (Mednieku ielā 3).
Iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz rck.medicina@lis.lv vai zvanot uz tālruni 28304088
Iepazīšanās ar programmu „Nomet visu lieko” kopā ar treneri Faniju Šitcu
Siguldas novada Kultūras centrā (Pils ielā 10)

PIEKTDIENA, 16.SEPTEMBRIS – FITNESA DIENA
11.00
18.00
18.00
18.00
			
19.00

„Momy Fit” nodarbība māmiņām un bērniem kopā ar treneri Lindu Ķuzi Raiņa parkā
Klasiskā joga veselības profilakses centrā „Malus” (Pils ielā 13)
Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
Uztura speciālistes Marinas Svētiņas lekcija senioriem Siguldas novada
Kultūras centrā (Pils ielā 10)
Pilates sporta klubā „Sigulda” (Leona Paegles ielā 4–1P)

SIGULDAS NOVADA VESELĪBAS DIENA 17.SEPTEMBRIS
Veselības dienas piedāvājumi pieejami Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, uzrādot ID karti
SESTDIENA, 17.SEPTEMBRIS – VESELĪBAS DIENA
Siguldas novada Kultūras centra Lielajā zālē (Pils ielā 10)
10.00 – 16.00
Pēc iepriekšēja pieraksta no 5.septembra, zvanot uz tālruni 26676228 vai 28934067
no plkst.10.00 līdz 16.00
Kardiologa, endokrinologa un dermatologa konsultācijas, kāju vēnu skrīnings,
pēdu datordiagnostika, osteoporozes skrīnings
Bez iepriekšēja pieraksta
Cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeņa, asinsspiediena un skābekļa līmeņa asinīs mērījumi.
Iespēja noteikt ķermeņa masas indeksu, veikt plaušu un redzes pārbaudi, miegainības un stresa
testus
Darbosies insulta riska novērtēšanas kabinets un Latvijas Sarkanā krusta „Veselības istaba”, kurā
varēs veikt kompleksu veselības pārbaudi, kā arī HIV, B un C hepatīta testus.
Teritorijā pie Siguldas novada Kultūras centra
10.00 – 14.00
Valsts asinsdonoru centra specializētais autobuss
10.00 – 16.00 Bērnu mobilā veselības aprūpes centra acu ārsts un gastroenterologs,
				pēc iepriekšēja pieraksta no 5.septembra, zvanot uz tālruni 26676228
				vai 28934067 no plkst.10.00 līdz 16.00
Parkā pie Siguldas novada Kultūras centra
Aktivitātes kopā ar „Fit Nation Latvia” – iespēja izmēģināt daudzpusīgu
10.00 – 14.00
			
fitnesa inventāru, fizioterapeita un fitnesa treneru konsultācijas
10.00 – 14.00
Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība
10.00 – 14.00
Konsultācijas ar uztura speciālisti Marinu Svētiņu „Uzturs sportojot”
10.00 – 14.00
Lentošanas jeb slackline paraugdemonstrējumi un konkursi kopā ar „SlacklineLv”
10.30 – 11.30
Rīta rosme mazajiem novadniekiem kopā ar bērnu centru „Kā mājās”
			
(sliktu laikapstākļu gadījumā Siguldas novada Kultūras centrā)
11.00, 12.00
un 13.00
TRX nodarbības un konsultācijas kopā ar sporta klubu „Sigulda”
12.00 – 13.00
Antena jogas nodarbība (sliktu laikapstākļu gadījumā Siguldas novada Kultūras centrā)
13.00		 Veselības un sporta nedēļas izaicinājumu „Sigulda soļo!”, „Sigulda skrien!”
				 un „Sigulda brauc ar velo!” uzvarētāju apbalvošana

13.15 – 14.00		 Rehabilitējoša spēka vingrošana kopā ar „Bodyblade” treneri Aneti Vanagu
				 (sliktu laikapstākļu gadījumā Siguldas novada Kultūras centrā)
Teltī pie Siguldas novada Kultūras centra – diskusijas un sarunas „Sporta platforma”
11.00
Tikšanās ar maratonisti un garo distanču skrējēju, siguldieti Lauru Lapiņu
			
„Kā sevi motivēt garo distanču skriešanai?”
12.00
Sarunas par un ar Latvijas sportistiem Rio Olimpiskajās spēlēs
13.00
Saruna par aktīvu atpūtu dabā kopā ar „Fit Nation Latvia”,
			
„Walking Fox” un „Virsotne” speciālistiem
Siguldas novada Kultūras centra Mazajā zālē (Pils ielā 10)
10.00 – 11.30 Biodejas nodarbība
11.30 – 12.30 Gastroenteroloģes Dr.Ilonas Vilkoites lekcija
			
„Biežākās gremošanas sistēmas problēmas un risinājumi"
12.30 – 14.00 Latvijas Amerikas acu centra seminārs „Acis un vispārējā veselība, katarakta,
			
glaukoma, vecuma mākulas deģenerācija"
14.00 – 15.00 Rehabilitācijas centra „Krimulda” medicīniskās rehabilitācijas speciālistu lekcija
		
„Uztura un fizisko aktivitāšu ietekme uz bērna veselību. Liekais svars, profilakse
			
un ārstēšanas metodes”
15.00 – 15.30 Latvijas Amerikas acu centra seminārs „Bērnu redze, redzes korekcija"
Siguldas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā (Lakstīgalas ielā 13)
Pēc iepriekšēja pieraksta no 14.septembra, zvanot uz tālruni 26067440 vai 67976922
10.00 – 13.00 Iepazīšanās ar Rehabilitācijas nodaļas jaunajām tehnoloģijām, trenažieriem
10.00 un 12.00 Grupu vingrošana
11.00 un 13.00 Vingrošana baseinā
Stereotaktiskās radioķirurģijas centrā „Sigulda” (Lakstīgalas ielā 13)
10.00 – 12.00 Atvērto durvju diena, kuras laikā iespējams apskatīt Stereotaktiskās
			
radioķirurģijas centru un Austrumeiropā modernāko radioķirurģijas iekārtu
„CyberKnife M6”
10.00 – 12.00 Radiologa terapeita konsultācijas par radioķirurģijas
			
pielietošanu dažādu ļaundabīgu patoloģiju gadījumā ar 50% atlaidi
			
(konsultācijas pilna maksa – 45 eiro) pēc iepriekšēja pieraksta,
			
zvanot uz tālruni 20270077

Plašāka informācija par Veselības un sporta nedēļas aktivitātēm pieejama www.sigulda.lv
Siguldas novada pašvaldība pateicas Veselības un sporta nedēļas sadarbības partneriem: Latvijas Sarkanajam krustam, Valsts asinsdonoru centram, Rīgas Stradiņa universitātei, „Veselības centram 4”, Siguldas slimnīcai, Stereotaktiskās radioķirurģijas centram „Sigulda”, „Roche”, Latvijas Amerikas acu centram, sporta klubiem „Sigulda” un „Super Nova”, nodibinājumiem „SlacklineLv”, „Walking
Fox”, „Virsotne”, „Biodeja”, „Fit Nation Latvia”, „Ronald McDonald House Charities Latvija”, „Kā mājās”, „Faluņ Dafa”, „Momy Fit”, veselības profilakses centram „Malus”, „Rūtas grozs”, uztura speciālistei
Marinai Svētiņai, rehabilitācijas centram „Krimulda”, Siguldas pauerliftinga biedrībai, „Siguldas Maratona klubam”, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centram un organizācijai „Pacientu ombuds”.

Pasākumi
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Kultūra
09.09.
10.09.
10.09.
10.09.
10.09.
10.09.
12.09.
12.09.–
17.09.
17.09.
17.09.
17.09.
23.09.
23.09.
24.09.
25.09.
25.09.
28.09.
30.09.

plkst.12.00 Turaidas muzejrezervātā
Eiropas kultūras mantojuma diena „Turaidas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā ainava”.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas Svētku laukumā
Labdarības pasākums „Kalniešu spēles”.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.30 Krimuldas muižā
„Krimuldas muižas ainava”. Kristīnes Veinbergas vadīts seminārs „Muižu ainavas iezīmes”.
Dalība – bez maksas
plkst.13.00 Krimuldas muižā
„Krimuldas muižas ainava”. Ievas Vītolas planšetes „Vēsturiskā Krimuldas muižas ainava”
atklāšana. Jura Zviedrāna diskusija un ekskursija.
Dalība – bez maksas
plkst.14.00 Krimuldas muižā
„Krimuldas muižas ainava”. Koncerts „Koncertsaundtraks”.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Krimuldas muižā
„Krimuldas muižas ainava”. Siguldas Tautas teātra dzejas izrāde „Mantojums. Arī tā”.
Ieeja – bez maksas
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Starptautiska konference „Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā” sadarbībā ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Ieeja – bez maksas
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Siguldas Dzejas dienas. Radošās nodarbības „Kā būtu, ja es būtu dzejnieks”.
Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Vokālo ansambļu koncerts „Rudens elēģija”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Sezonas atklāšanas koncerts „Grandiozā saderēšana”. Oļģertam Grāvītim – 90.
Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro; Siguldas iedzīvotāja iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro atlaide
plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
Balle kopā ar šlāgerdziedātāju Ēriku Gruzniņu.
Ieejas maksa – 5 eiro
plkst.15.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Siguldas Dzejas dienas. Rutas Štelmaheres gleznu izstādes atklāšana. Dzejas dienu pārgājiens ar postfolka grupas „Zāle” koncertu noslēgumā Siguldas Jaunās pils dārzā.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.30 Siguldas Jaunās pils Svētku zālē
Siguldas Dzejas dienas. Disputs „Dzejnieks tekstu glezno vai komponē?”.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Morē pie Roznēnu ozola un plkst.14.00 Mores kauju piemiņas parkā
Mores kauju atceres pasākums.
Ieeja – bez maksas
plkst.9.00 Siguldas Svētku laukumā
Rudens gadatirgus ar plašu kultūras programmu. Tirgotāju pieteikšanās www.sigulda.lv
līdz 15.septembrim.
Ieeja – bez maksas

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Skatuvei atdota sirds”. Aktrisei Paulai Baltābolai – 125 (1891–1978)
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”.
Ieejas biļete tikai uz izstādi – 1,15 eiro

līdz
31.10.

Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju centrā
Naura Daiņa fotogrāfiju izstāde „Durvis. Sākums”
Ieeja – bez maksas

līdz
18.11.

Mores kauju muzejā
Dzintras Ozolas un Dagnijas Liepas rokdarbu izstāde.
Ieejas maksa – 3 eiro

29.08.–
10.09.
01.09.–
30.09.
01.09.–
16.09.
02.09.–
25.09.

Mores pagasta bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „… uz skolu, uz skolu…”

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Siguldas Dzejas dienas. Izstāde „Dzeja pavedina”.

12.09.–
30.09.
12.09.–
29.09.
19.09.–
30.09.
19.09.–
30.09.
19.09.–
30.09.

27.08.
01.09.

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Siguldas viesnīcas stāsts”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošā izstāde „Mana novada pieturzīmes”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Lielais dzīves karnevāls”.
Karikatūristam, literātam Jānim Dresleram – 120 (1896–1971)

Nākamais izdevums 30.septembrī

12.09.–
17.09.
15.09.
17.09.

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
„Baltijas ceļa” gadadienai veltīta tematiskā izstāde „1989.gada 23.augusts”

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Izstāde „To brūno ķirzaku, kas saulē sildās, sauc – cerība”. Izstāde veltīta dzejniekam,
atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Siguldas Dzejas dienas. Tematiskā izstāde „Sigulda iedvesmo dzejai un mākslai”
Mores pagasta bibliotēkā
Siguldas Dzejas dienas. Tematiskā izstāde „Es mācos lasīt”
Jūdažu bibliotēkā
Kinorežisoram, aktierim, rakstniekam, gleznotājam Jānim Streičam veltīta izstāde
„Cilvēks leģenda”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Nāk rudens ar krāsām”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Eiropas valodu dienai veltīta izstāde „Valoda – atšķirīgu kultūru saprašanās veids”

Sports

08.09.

Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Veselīgas dzīvesziņas noslēpumi”

Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Lilijas Zeiļas Latgales keramikas izstāde.
Ieeja – par ziedojumiem

03.09.–
30.09.
05.09.–
16.09.

plkst.15.00 Siguldas novada bibliotēkā
Eiropas valodu diena. Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri.
Ieeja – bez maksas

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde „Iepazīstieties – Jāņa Baltvilka balvas 2016 laureāti!”

Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Dabas dāvanas ziemai”

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Manas dzīves zelta likumi”. Izstāde veltīta dzejniekam, atdzejotājam, literatūras kritiķim Knutam Skujeniekam

03.09.–
04.09.
04.09.

plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Lībiešu diena skolēniem.
Ieejas maksa skolēniem – 1,15 eiro; pārējiem – no 3 līdz 5 eiro

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „Kad kļavu lapas sārtojas...”

02.09.–
30.09.

plkst.12.00 Siguldas pils kompleksā
Mākslas akcija „Glezno visi!”.
Ieeja – bez maksas

Izstādes
līdz
31.08.
līdz
31.08.
līdz
31.08.
līdz
31.08.
līdz
31.08.
līdz
31.08.

līdz
31.08.
līdz
30.09.

22.09.
23.09.

plkst.12.00 Raiņa parkā
Ekstrēmās skrituļslidošanas sacensības „Sigulda Jam”
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas Sporta skolas Atvērto durvju diena
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas Sporta skolas kauss basketbolā meitenēm
no plkst.10.30 Siguldā un tās apkārtnē
26.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens – plkst.10.30 sporta šosejas brauciens,
plkst.13.00 MTB brauciens, plkst.14.00 tautas brauciens
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2016” sestais posms
Siguldas novadā
Siguldas novada Veselības un sporta nedēļa (papildu informācija 7.lpp.)
plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Bērnu riteņbraukšanas seriāla „S!–VELO” piektais posms
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Latvijas čempionāta rollerslēpošanā „FIS Rollerskate Race” trešais posms
plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skrituļslidošanas seriāla „S!–SKATE” sestais posms
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā un Siguldas 1.pamatskolā
Olimpiskā diena 2016

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā
Reģistrēti 23 jaundzimušie – 10 meitenes un 13 zēni.

Bērniem doti vārdi:
Nikola, Madara, Jūle, Amanda, Kate Elizabete, Megija, Simona, Rūta, Kate,
Deizija, Renārs, Dominiks, Everts, Toms, Darēns, Marsels, Adrians, Voldemārs
Pauls, Raiens, Krišjānis, Ernests, Jēkabs, Hugo.
Reģistrētas 28 laulības, no tām sešas baznīcās.

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 pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

