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Pašvaldība veidos
zaļo atkritumu
kompostēšanas laukumu

Veselības
un sporta nedēļas
programma

Atbalsts daudzbērnu,
maznodrošinātajām
un trūcīgajām ģimenēm

Siguldas novadā
sākas jaunais mācību gads
1.septembrī sešās Siguldas novada
vispārizglītojošajās skolās mācību
gadu sāks vairāk nekā 2100 skolēnu un
gandrīz 240 pedagogu. Šis būs pirmais
mācību gads vairāk nekā 250 pirmklasnieku. Savukārt novada bērnudārzos mācības turpinās vairāk nekā
1040 audzēkņu, par kuru iespēju apgūt
jaunas, aizraujošas zināšanas ikdienā
rūpējas gandrīz 200 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku.
Atklās jau sesto pašvaldības
bērnudārzu – „Tornīši”

Šoruden pēc vērienīgiem remontdarbiem
tiks atklāta jauna pirmsskolas izglītības
iestāde „Tornīši” Skolas ielā 3, kas ir jau
sestais pašvaldības bērnudārzs. Līdz šim
daļā ēkas atradās bērnudārza „Pasaciņa”
filiāle ar četrām grupiņām, bet, šovasar
veicot remontdarbus vēl daļā ēkas, tas
rudenī durvis vērs kā jauns bērnudārzs,
kurā būs sešas grupiņas. Bērnudārza nosaukuma un juridiskā statusa maiņa, kas
notiks pēc saskaņojumu saņemšanas no

1.SEPTEMBRIS
SIGULDAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

ZINĪBU DIENAS
PASĀKUMS
STACIJAS LAUKUMĀ

• Plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
• Plkst.9.00 Laurenču sākumskolā
• Plkst.9.00 Allažu pamatskolā
• Plkst.10.00 Siguldas pilsētas
vidusskolā
• Plkst.10.00 Mores pamatskolā
• Plkst.12.00 Siguldas 1.pamatskolā
• Plkst.14.00 Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

1.septembrī no plkst.16.00 līdz 22.00
stacijas laukumā norisināsies svētku
pasākums novada skolēniem.

visām valsts institūcijām, neietekmēs ne
darbinieku, ne bērnu ikdienu un ļaus jaunajam vadītājam efektīvāk administrēt
iestādes darbu un nodrošināt nepieciešamo speciālistu piesaisti. Turpmākajos gados ēkā Skolas ielā 3 tiks atvērtas vēl vairākas bērnudārza grupas. Darbu Skolas
ielā 3 joprojām turpina Siguldas novada
bibliotēka un Siguldas novada Jaunrades
centrs ar struktūrvienībām.

Noslēgumam tuvojas
Allažu pamatskolas atjaunošana

Šā gada jūnijā tika uzsākta Allažu pamatskolas ēkas atjaunošana, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, – ir
nosiltināta skolas ēkas fasāde un mainīti savu laiku nokalpojušie koka logi.
Skolas iekštelpās trīs stāvos nomainīta
apkures sistēma un telpu apgaismojums, kā arī izbūvēta jauna ventilācijas
sistēma. Rekonstruēta arī lietus ūdens
kanalizācijas sistēma.
Skolas pārbūves darbus plānots pabeigt
līdz šā gada novembrim, un to laikā mācību process tiks organizēts citās pašvaldības telpās.

Noslēgusies Zinātnes ielas rekonstrukcija
Pēc vērienīgiem pārbūves darbiem noslēgusies Zinātnes ielas rekonstrukcija
1,7 kilometru garā posmā no Vidzemes
šosejas līdz autoceļam P8 Inciems–
Sigulda–Ķegums.
Zinātnes ielas pārbūves laikā tika veikta
brauktuves seguma rekonstrukcija, lietus
ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un ūdensvada rekonstrukcija, krustojumu un nobrauktuvju uz privātīpašumiem pārbūve.
Zinātnes ielas krustojumā ar Institūta ielu
izveidota izgaismota gājēju pāreja, savukārt nedaudz pirms krustojuma ar Institūta ielu izbūvēta jauna sabiedriskā transporta pieturvieta. Ielas rekonstrukcija neskāra
jau izbūvēto apgaismoto gājēju ietvi gar Zinātnes ielu posmā no šosejas līdz Helmaņa
ielai, savukārt jauna apgaismota gājēju ietve Zinātnes ielā izbūvēta posmā no krustojuma ar Helmaņa ielu līdz darbnīcām.

Jaunas izglītības
programmas

Sagaidot jauno mācību gadu, ar jaunām programmām paplašināts profesionālās ievirzes un interešu izglītības
piedāvājums – Mākslu skola „Baltais
Flīģelis” nodrošinās pūšaminstrumentu spēles nodarbības Allažu pamatskolā, savukārt Siguldas Sporta skolā būs
iespēja apgūt profesionālās ievirzes
izglītības programmas peldēšanā un
orientēšanās sportā.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde atgādina, ka šajā mācību
gadā novada bērniem un jauniešiem
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, Siguldas Sporta skolā, Siguldas novada
Jaunrades centrā, skolās, bērnudārzos
un citviet būs pieejami gandrīz 100 interešu izglītības pulciņi un nodarbības,
un daļa no tiem, pateicoties pašvaldības atbalstam, būs bez maksas.
Ar interešu pulciņu piedāvājumu septembra beigās varēs iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Uzsākts darbs
pie Siguldas identitāti
veidojoša
tematiskā plānojuma
Domājot par kvalitatīvu un ilgtspējīgu
novada infrastruktūras attīstību, uzsākts darbs pie Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādes.

Noslēgusies Zinātnes ielas rekonstrukcija no Vidzemes šosejas
līdz autoceļam P8 Inciems–Sigulda–Ķegums
Zinātnes ielas rekonstrukcija tika sākta martā, un darbu izmaksas sasniedza
700 455 eiro. Darbus veica atklātā konkursā izvēlētā SIA „8 CBR”.
Šogad pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un pārbūvei budžetā ieplānoti līdzekļi

Foto: A.Zālmane

5,1 miljona eiro apmērā. Siguldas novada
pašvaldības tuvāko gadu prioritāte ir ielu
un ceļu atjaunošana un izbūve, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas pilnveidošana un sakārtošana, ik gadu šiem darbiem paredzot vairākus miljonus eiro.

Tas paredz saskaņoti attīstīt infrastruktūru
visā novadā – no satiksmes plānojuma līdz
pat arhitektūras formām –, saglabājot Siguldas novada identitātei raksturīgās iezīmes un
unikalitāti visos plānošanas, projektēšanas
un izveides posmos. Plānojums tiks pabeigts
līdz 2018.gada nogalei un ietvers sešas aprakstošās sadaļas, kas papildinātas ar vizuālajiem materiāliem, kā arī Latvijā līdz šim
neīstenotu telpisku plānojumu 3D versijā.
Turpinājums 2.lpp.
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Uzsākts darbs pie Siguldas identitāti
veidojoša tematiskā plānojuma
Turpinājums no 1.lpp.
Tematiskā plānojuma izstrādes rezultātā tiks iegūts vienotu novada identitāti
veidojošs telpiskais plānojums un tā elementu projekts, kurā ņemta vērā Siguldas novada teritoriju telpiskā struktūra,
vēsture, attīstības potenciāls, stratēģiskās intereses un kultūrvēsturiskās vērtības. Paredzēts, ka tematiskais plānojums novadā turpmāk noteiks satiksmes
infrastruktūras un inženiertehnisko
komunikāciju plānošanu, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, ēku, būvju,
to elementu un arhitektūras mazo formu
vizuālos izteiksmes līdzekļus, rekreācijas teritoriju attīstību, kā arī zaļumvietu
attīstību un pārvaldību. Tematiskā plānojuma izstrādes gaitā tiks organizētas
projektētāju, iedzīvotāju un pašvaldības
speciālistu tikšanās par katru plānojuma posmu, lai kopīgi diskutētu par
iespējami labākajiem risinājumiem.

Satiksmes
infrastruktūras plānošana

Tematisko plānojumu paredzēts sākt
ar satiksmes infrastruktūras plānošanu, kas tiks veikta līdz šā gada beigām,
lai jaunajā būvniecības periodā rīkotos
saskaņā ar to. Tematiskā plānojuma
ietvaros tiks izvērtēta esošā satiksmes
infrastruktūra un sagatavots satiksmes
infrastruktūras plāns ielām un ceļiem,
sabiedriskā transporta maršrutiem un
pieturvietām, tiks noteiktas arī ieteicamās ielu un ceļu uzturēšanas klases.
Tematiskā plānojuma ietvaros būs noteiktas vadlīnijas ar nepieciešamajiem
elementiem, piemēram, brauktuvēm, iet-

vēm, veloceļiem, autostāvvietām, apstādījumu joslām, labiekārtojuma zonām,
gājēju pāreju risinājumiem. Vadlīnijas
ietvers detalizētu informāciju par seguma
materiālu lietojumu atkarībā no ielas vai
ceļa klases, par apstādījumos izmantojamajiem augiem, par arhitektūras mazo
formu – solu, veloturētāju, atkritumu
urnu – veidiem, par ielu apgaismojuma
risinājumiem un pieturvietu dizainu, lai
tie būtu vienoti visā novadā.
Satiksmes infrastruktūras tematiskā
plānojuma ietvaros tiks izstrādāts arī
satiksmes organizācijas plānojums,
ietverot novada veloceliņu plānu un sabiedriskā transporta maršrutu ģenerālplānu. Tiks izstrādāts arī satiksmes infrastruktūras izbūves un pārbūves plāns
prioritāšu secībā.

Inženiertehnisko
komunikāciju plānošana

Tematiskais plānojums ietvers inženiertehnisko tīklu nodrošinājuma izpēti –
esošos ūdensapgādes un kanalizācijas
centralizētos tīklus, elektroenerģijas un
telekomunikāciju tīklus, kā arī inženiertehnisko tīklu attīstības plāna izveidi,
nosakot komunikāciju izbūves secību ilgtermiņā, plānojot turpmākās attīstības teritorijas, piemēram, industriālos parkus.

Kultūrvēsturisko vērtību audits
un to saglabāšanas metodikas
izstrāde

Veicot novada kultūrvēsturisko vērtību
auditu, kultūrvēsturiskās vērtības tiks
sistematizētas. Tas ļaus izveidot īpašu
kultūrvēsturisko vērtību pilsētas zonējumu, kā arī ļaus izstrādāt Siguldas identi-

Paziņojums par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma
izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par
Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” (Siguldas novada pašvaldības domes sēdes protokols
Nr.14., 11.§) ir uzsākta Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrāde.
Par izstrādes vadītāju apstiprināta telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere (e–pasta adrese zane.gatere@sigulda.lv; tālrunis 67800962). Ar darba uzdevumu tematiskā
plānojuma izstrādei var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Tematiskā plānojuma izstrādes procesa laikā novadnieki tiek gaidīti sabiedrības līdzdalības pasākumos, kas laikus tiks izziņoti pašvaldības interneta vietnē, pašvaldības
Pakalpojumu centrā, kā arī pašvaldības administratīvajās ēkās. Priekšlikumus var
iesniegt rakstiski, fiziskām personām norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un faktisko adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru,
juridisko adresi, kā arī faktisko adresi, kontakttālruni un e–pasta adresi saziņai.

tāti uzsverošas vadlīnijas visu kategoriju
kultūrvēsturiskajām teritorijām novadā,
piemēram, nosakot prasības ēku un to
elementu, kā arī arhitektūras mazo formu vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem –
krāsai, materiāliem, formām – atkarībā
no to atrašanās vietas. Vienlaikus tiks
izstrādātas vadlīnijas arī ēku pārbūvēm,
restaurācijām un jaunbūvēm kultūrvēsturiskajās teritorijās. Tematiskā plānojuma ietvaros tiks izstrādāta metodika
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai,
ietverot tajā īpašnieka un pašvaldības
sadarbības formas, piemēram, līdzfinansējuma nosacījumus.

Darbu ietvaros izbūvēta divus metrus
plata betona bruģakmens gājēju ietve

470 metru garumā un uzstādītas aizsargbarjeras Nākotnes un Upes ielas
krustojuma zonā, kā arī pie Vējupītes,
kur nostiprinātas arī gravas nogāzes.
Ielu krustojumos pie gājēju pārejām
ietvei izbūvētas lēzenas uzbrauktuves

27.jūlijā
l

l

l

Vienots arhitektūras vizuālo
izteiksmes līdzekļu
lietojums novadā

Lai nodrošinātu vienotu novada identitāti, tematiskais plānojums piedāvās Siguldas identitāti uzsverošas vadlīnijas,
kas būs jāievēro ēku un būvju celtniecībā, tās remontējot un pārkrāsojot, kā arī
vadlīnijas daudzdzīvokļu māju kvartālu
iekārtojumam – auto stāvvietām, apstādījumiem un bērnu rotaļlaukumiem.
Tāpat tiks izstrādātas vadlīnijas tādām
arhitektūras mazajām formām kā norādes, velosipēdu novietnes, afišu stabi,
apgaismojuma ķermeņi, tirdzniecības
vietas un privātmāju žogi. Vadlīnijas būs
saistošas visiem jaunajiem pilsētvides
objektu projektiem. Piemēram, iepriekš
izbūvēts privātmājas žogs nebūs jāmaina, bet, plānojot tā pārkrāsošanu, būs
jāņem vērā vadlīnijas.

l

l

l

l
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Rekreācijas teritoriju attīstība

Tematiskais plānojums attieksies arī uz
publiskās rekreācijas zonām, nosakot
pastaigu zonas, sporta, aktīvās atpūtas un izklaides teritorijas, ietverot arī
dažādu tūrisma veidu maršrutu plānu.
Plānā tiks ņemtas vērā jau esošās rekreācijas teritorijas un noteikta to attīstība nākotnē.

l

l

l

Zaļumvietu attīstība un pārvaldība

Lai mērķtiecīgi plānotu kvalitatīvus apstādījumus, tiks izstrādāts zaļumvietu –
parku, skvēru, ielu apstādījumu –, kā
arī dzīvojamo kvartālu apzaļumošanas
plānojums, kas sniegs vadlīnijas ainavas veidošanai katrā no zonām un pat
vēlamajām augu sugām. Tiks izstrādāts
plāns jaunu zaļumvietu ierīkošanai. Plānošanā tiks ņemts vērā to vizuālais izskats ilgtermiņā.

Izbūvēta gājēju ietve gar Nurmižu ceļu
Pabeigta jaunas gājēju ietves izbūve
gar Nurmižu ceļu no Televīzijas līdz
Nākotnes ielai.

Siguldas novada
pašvaldības
domes sēdē

ar taktilo bruģakmeni. Tāpat sakārtota un apzaļumota ielas brauktuves
nomale.
Ietves izbūve tika uzsākta maijā,
darbus veica SIA „Imberteh” par
66 024 eiro.

l

l

l

Apstiprināta saistošo noteikumu
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” precizētā
redakcija.
Siguldas Attīstības aģentūras direktore pilnvarota pārstāvēt pašvaldību biedrību „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” un „Vidzemes tūrisma
asociācija” valdē.
Izveidota un apstiprināta Administratīvā komisija, Iepirkuma komisija,
Siguldas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un izsoles komisija,
Dzīvokļu komisija, Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija, Koncesiju uzraudzības komisija, Siltumapgādes
jautājumu komisija, Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija, Simbolikas komisija, Avārijas
būvju (ēku) apsekošanas komisija, Siguldas pilsētvides un ainavu valde.
Izdarīti grozījumi nolikumā „Koncesiju uzraudzības komisijas nolikums”.
Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa kandidāti apstiprināta deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa.
Pagarināts Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš.
Izdarīti grozījumi 2012.gada 1.augusta līgumā par nedzīvojamo telpu
un (vai) jumta daļas nomu.
Atstāti negrozīti trīs maksāšanas
paziņojumi par nekustamā īpašuma
nodokli 2017.gadam.
Nolemts izbeigt zemes lietošanas
tiesības diviem zemes gabaliem Siguldas novadā.
Atstāts negrozīts 2017.gada 11.aprīļa lēmums „Par būvniecības ieceri
dzīvojamās mājas un saimniecības
ēkas pārbūvei” un Būvvaldes izdotā
būvatļauja.
Nolemts slēgt vienošanos ar privātpersonu par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši
privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
2017.gada budžetā ieplānoti 70 tūkstoši eiro Vidus, Bebrenes un Ausekļa ielas 3 asfaltbetona seguma
vienlaidus atjaunošanai un būvuzraudzības pakalpojumiem. Nolemts
veikt grozījumus saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
Apstiprināti saistošie noteikumi
„Par grozījumiem Siguldas novada
domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam””.
Nolemts uz desmit gadiem iznomāt
privātpersonai zemes gabala daļu mājīpašuma uzturēšanai.
Turpinājums 3.lpp.
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Turpinājums no 2.lpp.
l Apstiprināti iekšējie noteikumi „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas
novada pašvaldībā”.
l Izdarīti grozījumi 2016.gada 3.augusta lēmumā „Par Siguldas Sporta skolas
nolikuma apstiprināšanu”, 2017.gada 8.februāra lēmumā „Par Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”, 2017.gada 12.aprīļa lēmumā
„Par Siguldas Sporta centra iznomāšanu SIA „Siguldas Sporta serviss””,
2016.gada 21.septembra lēmumā „Par
Siguldas sporta un aktīvās atpūtas
centra iznomāšanu SIA „Siguldas
Pilsētas trase””, 2017.gada 17.maija
lēmumā „Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”, 2017.gada 18.janvāra lēmumā
„Par kredīta ņemšanu”.
l Apstiprināts Laurenču sākumskolas,
Siguldas 1.pamatskolas, Allažu pamatskolas, Mores pamatskolas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas
novada Jaunrades centra un Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” nolikums.
l Izdarīti grozījumi nolikumā „Siguldas
Valsts ģimnāzijas nolikums”.
l Izbeigts 2017.gada 24.jūlija nomas līgums ar SIA „Makara tūrisma birojs”.
l Apstiprināta konkursa „Sakoptākais
īpašums Siguldas novadā 2017” vērtēšanas komisija.
l Nolemts atkārtoti nodot izsolei nomas
tiesības uz ielu tirdzniecības kiosku
Ausekļa ielā 6 uz trim gadiem, apstiprināti nomas tiesību izsoles noteikumi.
l Nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar
privātpersonu par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu Allažos garāžas
uzturēšanai.
l Atstāts negrozīts Būvvaldes 2017.gada 21.februāra lēmums „Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu”.
l Apstiprināta
sadarbības projekta
„Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas
un laika lokos” stratēģija 2017.–2025.
gadam.
l Nolemts mainīt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Ābeļziedu ielā 4A
pret zemes vienību Mednieku ielā 3
ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai.
l Nolemts uzsākt Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam
grozījumu izstrādi, par grozījumu
izstrādes vadītāju apstiprināts pašvaldības teritorijas plānotājs, izdarīti grozījumi 2016.gada 14.decembra
lēmumā „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam

l

grozījumu darba uzdevuma apstiprināšanu”, apstiprināts grozījumu izstrādes laika grafiks.
Apstiprināts Siguldas pilsētas vidusskolas īstenoto 2. un 3.sporta klases
audzēkņu diennakts mācību treniņnometņu sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis.

10.augustā
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Apstiprināti saistošie noteikumi „Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Piešķirts pašvaldības apbalvojums
„Atzinība” Andai Timermanei par
mūža ieguldījumu Siguldas novada
jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā, pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” kolektīva vadīšanā.
Apstiprināts pirmsskolas izglītības
iestādes „Pasaciņa” filiāles „Tornīši”
nolikums.
Nolemts izīrēt dzīvojamo platību Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā
Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogam uz darba attiecību laiku.
Mainīts Publisko izklaides un svētku
pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas sastāvs. Izveidota Siguldas
novada vēlēšanu komisija.
Nolemts slēgt divus zemes nomas līgumus uz desmit gadiem ar privātpersonām par domājamo daļu no divām
zemes vienībām iznomāšanu garāžu
uzturēšanai.
Izdarīti grozījumi 2012.gada 6.augusta nekustamā īpašuma telpu nomas
līgumā Nr.523.
Atcelts 2014.gada 13.augusta lēmums
„Par zemes piekritību”.
Nolemts izstrādāt tematisko plānojumu „Siguldas identitāti veidojošs tematiskais plānojums”, apstiprināts tā
darba uzdevums un izstrādes vadītājs.
Izdarīti grozījumi nolikumā „Siguldas
novada Finanšu pārvaldes nolikums”.
Piešķirti līdzekļi Siguldas Valsts
ģimnāzijas remontdarbu veikšanai
3980 eiro apmērā.
Nolemts iegādāties nekustamā īpašuma infrastruktūras objektus – ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas tīklu,
lietus ūdens kanalizācijas tīklus – par
166 500 eiro, kā arī visus nekustamo
īpašumu uzlabojumus – ielas, ietves,
apgaismojumu – par 124 500 eiro nekustamajos īpašumos, kas pieņemti
dāvinājumā: Dabreļa iela, Pēteralas
iela, Kaupo iela, starpgabals pie Televīzijas ielas, starpgabals pie Kaupo
ielas.
Apstiprināti ielu tirdzniecības kioska
Ausekļa ielā 6 nomas tiesību izsoles
rezultāti. Nolemts slēgt nomas līgumu
ar SIA „Wood P”.

Izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos
No 7.augusta izmaiņas četros maršruta Rīga–Sigulda reisos.
Reisi, kas no Rīgas starptautiskās autoostas
atiet plkst.17.20, 18.20, 19.20 un 20.15, tagad
brauc pa Pils, Krišjāņa Barona, Nītaures un
Pulkveža Brieža ielu, un šo reisu autobuss
pasažieru apmaiņu veic pieturā „Vidzemes

šoseja”. Līdz šim pa šīm ielām tika novirzīts
autobuss, kas no Siguldas autoostas izbrauc
plkst.7.30. Izmaiņas būs arī maršrutā Sigulda–Institūts: tiks slēgti divi reisi, kurus izmantoja neliels pasažieru skaits, un turpmāk autobuss, kas no Siguldas izbrauca plkst.18.10, bet
no pieturas „Institūts” – plkst.18.27, pasažieru
pārvadājumus šajā laikā vairs nenodrošinās.

Pašvaldība veidos zaļo atkritumu
kompostēšanas laukumu
Attīstot Siguldas novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, līdz
2018.gada rudenim pašvaldība plāno
izveidot zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu, kurā iedzīvotājiem būs
iespēja bez maksas nodot zaļos un
dārza atkritumus – lapas, zarus, nopļauto zāli un bojātos augļus –, tādējādi
mazinot zaļo atkritumu dedzināšanu.
Dabīgā, videi nekaitīgā veidā iegūtais
augstvērtīgais komposta materiāls
tiks izmantots novada apzaļumošanas
darbos parkos, skvēros, puķudobēs,
vienlaikus samazinot pašvaldības izdevumus par apzaļumošanu.
Līdz šim iedzīvotāji zaļos atkritumus vai nu
glabāja pie privātmājām izveidotās komposta kaudzēs, izmantoja iespēju divas reizes
gadā bez maksas tos nodot Siguldas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam „Jumis”, vai arī dedzināja pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētos periodos.
Kompostēšanas tehnoloģija ir videi piemērotākā un arī ilgtspējīgākā zaļo un dārza atkritumu apsaimniekošanas metode. Publiski zaļo atkritumu kompostēšanas laukumi
Latvijā izveidoti jau vairākās pašvaldībās,
piemēram, Valkā šāds laukums izvietots
apmēram divu kilometru attālumā no pilsētas centra, bet Valmierā zaļos atkritumus
iedzīvotāji var nodot speciālos ekolaukumos,
un pēc tam tie tiek nogādāti atkritumu kompostēšanas laukumā. Kā rāda citu pašvaldību pieredze, kompostēšanas laukumi ir
videi droši, to apkārtnē nav jūtamas nepatīkamas smakas un tie nerada neērtības apkaimes iedzīvotājiem. Arī Siguldas novada
pašvaldība, domājot par videi un sabiedrībai
draudzīgu risinājumu, plāno izveidot zaļo
un dārza atkritumu kompostēšanas lauku-

mu, kas būs ērti pieejams ikvienam novada
iedzīvotājam, lai bez maksas nodotu zaļos un
dārza atkritumus, kas rodas dārzu un parku
kopšanas rezultātā. Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas tehnoloģija paredz, ka ar
traktora palīdzību atkritumu kaudze regulāri tiks apmaisīta, tādējādi pievienojot kompostam nepieciešamo skābekli, kas veicinās
ātrāku lapu satrūdēšanu un novērsīs smaku
veidošanos. Kompostēšanas laukumā netiks
pieņemti citi bioloģiskie atkritumi, piemēram, pārtikas atlikumi, kuru pārstrādei nepieciešama cita tehnoloģija.
Izvērtējot novada infrastruktūru, tostarp
teritorijas plānojumu, nepieciešamo rūpnieciskās zonas apjomu un iespēju novadniekiem ērti piekļūt zaļo atkritumu kompostēšanas laukumam, jauno kompostēšanas
laukumu plānots veidot Siguldas novada
„Kreiļos” pie pašvaldības autoceļa, kas ved
no P8 Inciems–Sigulda–Ķegums uz Pelītēm.
Šajā teritorijā tiks izveidots asfaltbetona
laukums, ko norobežos žogs un apstādījumu
josla, lai kompostēšanas laukums diskrēti
iekļautos ainavā. Iedzīvotāji, kuriem nav
sava transporta, lai nogādātu zaļos atkritumus kompostēšanas laukumā, joprojām
varēs izmantot PSIA „Jumis” piedāvāto
iespēju par vienu eiro iegādāties īpašus
maisus zaļajiem atkritumiem, un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums tos nogādās jaunajā laukumā.
Par zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma
izveidi tiks lemts 28.septembra pašvaldības
domes sēdē. Par Siguldas novada iedzīvotājiem svarīgo un ilgi gaidīto projektu ikviens
līdz 5.septembrim aicināts izteikt savus ierosinājumus pašvaldības nekustamo īpašumu
speciālistei Līgai Proškinai, zvanot uz tālruni 67800946 vai rakstot uz e-pasta adresi
liga.proskina@sigulda.lv.

Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas plānojuma
2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu „Par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”
(Siguldas novada domes sēdes protokols Nr.13, 44.§) uzsākta Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrāde.
Par izstrādes vadītāju apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs (e-pasta adrese roberts.lipsbergs@sigulda.
lv; tālrunis 67800959).
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē aicināts piedalīties ikviens novadnieks. Lūdzam
visu novada nekustamo īpašumu īpašniekus izvērtēt to izmantošanu, jo Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā ir iespējams mainīt novada teritoriju funkcionālo zonējumu un apbūves noteikumus, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar
visa novada plānojumu.
Rakstiski priekšlikumi Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami līdz 2017.gada 1.oktobrim. Tos var iesniegt, vēršoties visās pašvaldības pagasta pārvaldēs, Pakalpojumu centrā vai nosūtot pa pastu Siguldas novada pašvaldībai (Raiņa iela 3, Sigulda,
Siguldas novads, LV-2150), kā arī elektroniski, izmantojot pašvaldības e-pakalpojumu
portālu e.sigulda.lv (iesniegums brīvā formā).
Priekšlikumā fiziskām personām jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese un kontakttālrunis, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese un kontaktinformācija saziņai.
Ar izstrādāto Teritorijas plānojuma redakciju būs iespējams iepazīties, kā arī izteikt savu
viedokli publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos. Papildu informācija pieejama pašvaldības interneta vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Būvniecība” –
„Plānošana” – „Aktuāli paziņojumi”.
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SIGULDAS NOVADA
VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA

18.–24.septembris

Divas reizes gadā – aprīlī un septembrī – Siguldas novada pašvaldība organizē Veselības un sporta nedēļu, kuras laikā novadnieki bez maksas var
apmeklēt ārstus, piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, praktiskās nodarbībās un lekcijās par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Papildu informācija par Siguldas novada Veselības un sporta nedēļu pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
PIRMDIENA, 18.SEPTEMBRIS
16.00 Treneres Fanijas Šitcas lekcija „Sabalansēts dzīvesveids senioriem” Siguldas Sporta
centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
18.00 Treneres, topošās uztura speciālistes Anitas Baumanes lekcija „Sieviešu veselībai –
uzturs un menopauze” Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
18.00 Lentošanas jeb slackline treniņš Raiņa parkā
18.00 Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
18.00 „Pole Fitness” – akrobātiku un spēku attīstoša nodarbība, izmantojot pilonu, „DTO
Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)
19.00 Sporta psiholoģes Lāsmas Lapiņas lekcija „Psiholoģiskā sagatavotība un tās priekšrocības sportā” Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
19.00 Yiņ joga veselības profilakses centrā „Malus” (Pulkveža Brieža iela 69)
OTRDIENA, 19.SEPTEMBRIS
15.00 Vingrošana māmiņām un mazuļiem līdz gada vecumam rehabilitācijas centrā „Krimulda” (Mednieku iela 3). Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 28304088
17.30 Lāzerbiatlona nodarbība biatlonista Raivja Zīmeļa vadībā Fischer Slēpošanas centrā
(Puķu iela 4)
18.00 Orientēšanās nodarbība, pulcēšanās Svētku laukumā (Leona Paegles iela 22)
18.00 Lentošanas jeb slackline treniņš Raiņa parkā
19.00 Psiholoģes Elīnas Rotbahas-Zarembas lekcija „Stresa pārvaldīšana, izmantojot vizualizācijas un relaksācijas metodes” Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
19.00 Jogas nodarbība Jūdažu Sabiedriskajā centrā
20.15 Lokanību attīstoša nodarbība „DTO Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)
TREŠDIENA, 20.SEPTEMBRIS
11.00 Pilates senioriem Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
16.00 Vingrošanas nodarbība stājas uzlabošanai 7–16 gadus veciem bērniem rehabilitācijas
centrā „Krimulda” (Mednieku iela 3). Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 28304088
18.00 Treneres, topošās uztura speciālistes Anitas Baumanes lekcija „Veģetārisms un
vegānisms. Kādiem vitamīniem un minerālvielām jāpievērš uzmanība, un ar
kādiem pārtikas produktiem tos var uzņemt” Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda
iela 7A)
18.00 Lentošanas jeb slackline treniņš Raiņa parkā
18.00 Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
19.30 „Rūdīšanās skola” kopā ar Wim Hof metodes treneri Māri Žundu Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
19.00 Jogas nodarbība Mores pagasta Tautas namā (Siguldas iela 13)

ATKLĀJ JAUNO SLĒPŅOŠANAS MARŠRUTU SIGULDĀ!
Slēpņošana (geocaching) ir visā pasaulē populāra spēle, kuras laikā tās dalībniekiem jāsameklē
paslēpti „dārgumi”. Veselības un sporta nedēļas ietvaros Siguldā pieejams jauns slēpņošanas
maršruts, kas piemērots ģimenēm ar bērniem un ved uz slēpņiem, kuru izvietojums saistīts ar
sporta leģendām Siguldā.
Jauno slēpoņošanas maršrutu meklē Siguldas mobilās lietotnes sadaļā „Tūrisms”!
CETURTDIENA, 21.SEPTEMBRIS
9.00
Kundalini joga veselības profilakses centrā „Malus” (Pulkveža Brieža iela 69)
11.00 Slinga siešanas konsultantes Litas Dudeles nodarbība „Fizioloģiski un emocionāli pareiza
bērna nēsāšana slingā” bērnu centrā „Kā mājās” (Ausekļa iela 5)
17.00 Sajūtu vingrošana uz Krimuldas muižas terases ar skatu uz Zelta rudeni rehabilitācijas centrā „Krimulda” (Mednieku iela 3). Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru 28304088
18.00 Treneres Fanijas Šitcas nodarbība „Vingrošanas gumija – vienkāršākais aprīkojums vingrošanai ikdienā” Raiņa parkā (lietus gadījumā – Siguldas Sporta centrā)
18.00 Lentošanas jeb slackline treniņš Raiņa parkā
19.00 Sejas fitness – sejas vingrojumu apgūšana kopā ar pasniedzēju Ievu Paškēviču Siguldas
Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
19.00 Jogas nodarbība Allažu Sporta centrā (Skolas iela 5)
20.00 Izturības un koordinācijas treniņš Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
PIEKTDIENA, 22.SEPTEMBRIS
18.00 Ģimeņu sporta spēles „Esi vesels un mīli basketbolu!” Eiropas Sporta nedēļas ietvaros
Siguldas Sporta skolā (Gāles iela 27)
18.00 Lentošanas jeb slackline treniņš Raiņa parkā
18.00 Spēku, akrobātiku un lokanību attīstoša nodarbība „Areal Silk”, izmantojot auduma lentes,
„DTO Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)
18.00 Faluņ Dafa vingrojumu un meditācijas apmācība Raiņa parkā
19.00 Treneres Fanijas Šitcas lekcija „Nomet visu lieko!” Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
20.00 Siguldas Sporta skolas LBL3 komandas prezentācija Siguldas Sporta skolā (Gāles iela 27)
SVĒTDIENA, 24.SEPTEMBRIS
10.00 Velo piedzīvojums ar platriepu kalnu velosipēdiem (fat bike) gida pavadībā, pulcēšanās pie Siguldas Sporta centra (Ata Kronvalda iela 7A). Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru 29118847
11.00 „CrossFit Kids” nodarbība 3–5 gadus veciem bērniem kopā ar treneri Daci Tomsoni Siguldas
Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
11.00 Improvizācijas deja vecākiem ar bērniem Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” (Šveices iela 19)
12.00 „CrossFit Kids” nodarbība 6–10 gadus veciem bērniem kopā ar treneri Daci Tomsoni Siguldas
Sporta centrā (Ata Kronvalda iela 7A)
12.30 Spēku, akrobātiku un lokanību attīstoša nodarbība „Areal Silk”, izmantojot auduma lentes,
„DTO Pole Dance” studijā (Dārza iela 29A)
KATRU DARBDIENU
Siguldas slimnīcas Stereotaktiskās radioķirurģijas centrā „Sigulda” (Lakstīgalas iela 13) radiologa
terapeita konsultācijas par radioķirurģijas pielietošanu ļaundabīgu pataloģiju gadījumā ar 50% atlaidi (konsultācijas pilna maksa 50 eiro). Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 20270077.

SESTDIENA, 23.SEPTEMBRIS – VESELĪBAS DIENA
Veselības dienas piedāvājumi bez maksas pieejami Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem,
uzrādot
ID karti Siguldas Sporta centrā Ata Kronvalda ielā 7A
ĀRSTU KONSULTĀCIJAS
10.00–16.00 Ar iepriekšēju pierakstu no 11.septembra, zvanot uz tālruni 25764073 (LMT) vai
25318751 (Tele2) no plkst.10.00 līdz 16.00. Kardiologa, imunologa un dermatologa konsultācijas,
kāju vēnu skrīnings, pēdu datordiagnostika, osteoporozes skrīnings, elektrokardiogramma
Bez iepriekšēja pieraksta. Fizioterapeita konsultācijas un stājas pārbaude. Cukura, holesterīna, hemoglobīna un skābekļa līmeņa asinīs, kā arī asinsspiediena un D vitamīna mērījumi. Iespēja noteikt
ķermeņa masas indeksu, veikt acu spiediena mērījumus un plaušu pārbaudi, kā arī miegainības un
stresa testus. Darbosies Insulta profilakses kabinets, būs iespēja veikt HIV, B un C hepatīta testus
10.00–14.00 Valsts asinsdonoru centra Donoru diena
10.00–16.00 Darbosies bērnu centra „Kā mājās” bērnu pieskatīšanas vieta, kas ļaus vecākiem
netraucēti apmeklēt veselības pārbaudes un lekcijas
IZGLĪTOJOŠAS LEKCIJAS UN NODARBĪBAS
11.00 Diētas ārstes Lolitas Vijas Neimanes lekcija „1001 lieta par veselīgu uzturu”
11.30 Vecmātes, ūdensdzemdību speciālistes Aijas Mikovas lekcija „Dabīgu dzemdību norise un
iespējamās manipulācijas dzemdību laikā”
13.00 Psihologs Ansis Jurģis Stabiņģis sarunā „Apzinātība”
14.30 Holistiskās terapeites Marijas Mežeckas gongu terapija (līdzi jāņem paklājiņš un pleds)

SPORTISKAS AKTIVITĀTES
8.00
Nūjošanas apmācība un pārgājiens, pulcēšanās pie Siguldas Sporta centra (Ata Kronvalda
iela 7A)
11.00 Ģimeņu orientēšanās Siguldas pilsētā no Siguldas Sporta centra (Ata Kronvalda iela 7A)
11.00 Sacensības „Latvijas spēcīgākā pilsēta 2017” pie Siguldas Sporta centra (Ata Kronvalda
iela 7A). Siguldas rezultātu veidos dalībnieku pārcilātie kilogrami trīs stundu laikā
CITVIET PILSĒTĀ
9.00
Kundalini joga veselības profilakses centrā „Malus” (Pulkveža Brieža iela 69)
10.00 un 10.30 Grupu vingrošana Siguldas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā (Lakstīgalas iela 13).
Pieteikšanās no 18.septembra, zvanot uz tālruni 67976922
10.00 un 10.30 Vingrošana baseinā Siguldas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā (Lakstīgalas iela
13). Pieteikšanās no 18.septembra, zvanot uz tālruni 67976922
11.00 Deju pasniedzējas Gunas Brižas klasiskās dejas meistarklase pieaugušajiem Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” (Šveices iela 19)
12.30 Deju pasniedzējas Gunas Brižas modernās dejas meistarklase 10–18 gadus veciem bērniem Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” (Šveices iela 19)
Daļa no Siguldas novada Veselības un sporta nedēļas
aktivitātēm tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros
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SPORTS

Siguldas Sporta skolā iespēja
apgūt peldēšanu un orientēšanās sportu

Siguldas Sporta skola papildus jau
esošajām izglītības programmām no
jaunā mācību gada piedāvā divas jaunas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas – peldēšanu un
orientēšanās sportu.

Peldēšanas nodaļā konkursa kārtībā
divās grupās tiks uzņemti 24 zēni un
meitenes vecumā no septiņiem līdz desmit gadiem. Pārbaudes testi, kuros tiks
pārbaudīta peldētprasme uz krūtīm un
uz muguras, kā arī prasme izelpot zem
ūdens, notiks 2.septembrī plkst.10.00
Siguldas Sporta centra peldbaseinā Ata
Kronvalda ielā 7A. Treniņi mācību gada

laikā notiks trīs reizes nedēļā – divi no
tiem būs peldbaseinā, viens sporta zālē.
Ar jaunajiem peldētājiem Sporta skolā
strādās treneris Gustavs Zālītis.
Orientēšanas sporta nodaļā tiks uzņemti
zēni un meitenes no septiņu līdz divpadsmit gadu vecumam. Tiks veidotas divas
treniņu grupas – jaunākajiem bērniem
treniņi notiks divas reizes nedēļā, vecākajiem – trīs reizes. Treniņi mācību gada
laikā notiks Fischer Slēpošanas centrā,
Siguldas apkārtnē un Siguldas Sporta
skolas zālē. Ar orientieristiem strādās
treneris Atis Heinols. Pieteikties Orientēšanās sporta nodaļā var līdz 15.septembrim Siguldas Sporta skolā Gāles ielā 29.

Līdz 15.septembrim turpinās audzēkņu
uzņemšana arī citās Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmās – Basketbola, Badmintona,
Vieglatlētikas, Dambretes, Distanču slēpošanas un Kalnu slēpošanas nodaļā.
Mācību maksa visās profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 10 eiro
mēnesī. Mācību maksas atvieglojumi
pieejami daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kā arī bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.
Papildu informācija par nodarbībām Siguldas Sporta skolā pieejama, zvanot uz
tālruni 22022898 vai rakstot uz e-pasta
adresi sportaskola@sigulda.lv.

Notiks Vienības velobrauciens, plānoti satiksmes ierobežojumi
Svētdien, 3.septembrī, Siguldā un tās
apkārtnē norisināsies gada lielākais
riteņbraukšanas notikums Latvijā –
27.Latvijas riteņbraucēju Vienības
velobrauciens.
Vienības velobrauciena dalībniekiem
būs iespēja izvēlēties kādu no četrām
distancēm:
l 84 kilometrus garo
sporta šosejas
braucienu (starts plkst.10.30): Sigulda–Sēnīte–Garkalne–Podkājas–Tumšupe–Plānupe–Inčukalns–Sēnīte–Murjāņi–Ragana–Turaida–Sigulda;
l 49 kilometrus garo „Latvijas Valsts
mežu” kalnu divriteņu braucienu
(starts plkst.13.00): Sigulda–Sēnīte–
Murjāņi–Turaida–Sigulda;
l 36 kilometrus garo „Latvijas dzelzceļa”
tautas braucienu (starts plkst.14.00):
Sigulda–Sēnīte–Murjāņi–Ragana–
Turaida–Sigulda;
l 44 kilometrus garo retro velo tūrisma braucienu (brīvais starts no
plkst.10.35 līdz 12.10; maršrutu iespējams saīsināt): Sigulda–Ratnieki–
Līgatne–Nurmiži–Sigulda.
Iepriekšēja pieteikšanās Vienības velobraucienam norisināsies līdz 29.augustam. Dalības maksa, reģistrējoties līdz
29.augustam, ir no 20 līdz 33 eiro; reģistrē-

joties sacensību dienā – no 30 līdz 40 eiro;
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:
l Gaujas
ielā un Turaidas ielā
(autoceļš
P8
posmā
Sigulda–
Turaida)
plkst.10.00–10.40
un
plkst.12.00–17.00;
l Cēsu ielā plkst.8.00–17.30;
l Lāčplēša ielas posmā no Leona Paegles ielas līdz Jāņa Poruka ielai
plkst.8.00–17.30;
l Jāņa Poruka ielā plkst.10.00–10.40 un
plkst.12.00–17.30;
l Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam
plkst.12.00–16.30. Līdz plkst.12.00 iebraukšana uz stāvlaukumu pie Panorāmas rata, pēc plkst.16.30 izbraukšana no stāvlaukumiem pie Panorāmas
rata un Gaisa trošu ceļa;
l Līvkalna
ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Skolas ielai
plkst.12.30–14.30;
l Pils ielas posmā no Cēsu ielas līdz
Baznīcas ielai plkst.12.30–14.30;
l sporta brauciena laikā (starts Cēsu
un Raiņa ielas krustojumā): Raiņa

iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–
Noliktavas iela–Vidzemes šoseja (A2)
plkst.10.00–10.50;
l kalnu
divriteņu brauciena laikā
(starts Cēsu un Raiņa ielas krustojumā): Raiņa iela–Pils iela–Šveices
iela–Kalna iela–Lorupes ceļš (V96)
plkst.12.30–13.30;
l tautas brauciena laikā (starts Cēsu
un Raiņa ielas krustojumā): Raiņa
iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–
Noliktavas iela–Vidzemes šoseja (A2)–
Silciems plkst.13.30–15.00.
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, Līvkalna ielā, kā arī daudzdzīvokļu
namu pagalmos.
Plašāka informācija par satiksmes ierobežojumiem, autostāvlaukumiem, velobrauciena trases maršrutiem un citām
aktualitātēm pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

No septembra Siguldas Sporta centrā sāksies
jaunas grupu nodarbības
Siguldas Sporta centrā septembrī
sāksies vairākas jaunas grupu nodarbības – TRX, GRIP, ciguns un
Aquafitmat.
TRX ir vidēji augstas intensitātes intervālu nodarbība, izmantojot speciālu
piekares sistēmu, un galvenais slodzes
elements tajā ir katra dalībnieka ķermeņa svars.
Arī GRIP ir vidēji augstas intensitātes
intervālu nodarbība, kurā tiek izmantots
svara stienis. Katram dalībniekam individuāli pielāgojamais svars uz stieņa ļauj

noslogot visas ķermeņa muskuļu grupas
un pakāpeniski palielināt intensitāti.
Maksa par TRX un GRIP nodarbību –
5,50 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – 5 eiro.
Savukārt Aquafitmat ir vidēji augstas
intensitātes intervālu nodarbība peldbaseinā, izmantojot piepūšamos fitnesa
matračus. Izpildot uz tiem dažādus vingrojumus, nepieciešama līdzsvara koordinēšana, radot papildu slodzi visām
ķermeņa daļām. Nodarbības maksa –
14 eiro, skolēniem, studentiem, pensio-

nāriem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – 12 eiro. Ciguna veselības vingrošanas nodarbības, pateicoties ESF
projektam Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels
Siguldas novadā!”, Siguldas novada iedzīvotājiem pieejamas bez maksas. Ciguns
ir sena Austrumu veselības uzturēšanas
sistēma, kas ļauj saviem spēkiem atveseļoties no slimībām un stiprināt veselību.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem jebkurai nodarbībai – 10%
atlaide.
Nodarbību grafiks pieejams interneta vietnē www.siguldassports.lv.

Septembrī
notiks vairākas
bezmaksas
sporta nodarbības
Līdz pat oktobrim novadniekiem ir
iespēja piedalīties bezmaksas sporta
nodarbībās sertificētu treneru vadībā.
Nodarbībās aicināts piedalīties ikviens
iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma,
kurš vēlas savu brīvo laiku pavadīt aktīvi un veselīgi. Septembrī notiks šādas
bezmaksas nodarbības:
l skriešanas
nodarbība: 5.septembrī
plkst.18.00 (pulcēšanās Svētku laukumā);
l izturības un koordinācijas treniņi:
7.septembrī
un
21.septembrī
plkst.20.00
(pulcēšanās
Siguldas
Sporta centrā);
l ciguna veselības vingrošanas nodarbības: 2.septembrī, 16.septembrī un
30.septembrī plkst.9.00 (pulcēšanās
Siguldas Sporta centrā);
l orientēšanās nodarbība: 19.septembrī plkst.18.00 (pulcēšanās Svētku
laukumā).
Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros, kas tiks
īstenots līdz 2019.gada decembrim, un
tā laikā kopumā norisināsies 1268 dažādas aktivitātes – pasākumi, lekcijas, nodarbības, nodarbību cikli un nometnes.

Notiks 6.Siguldas
novada atklātais
čempionāts ātrajā šahā
 0.septembrī plkst.14.00 un 1.oktob3
rī plkst.10.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā notiks 6.Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā.
Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas
11 kārtās, sacensībās var piedalīties
ikviens šaha spēles cienītājs. Lai pieteiktos turnīram, dalībniekam uz e-pasta adresi alberts.cimins@inbox.lv jānosūta savs vārds, uzvārds, FIDE ID
numurs un informācija par dzīvesvietu
(pilsēta). Reģistrācija turnīram notiks
30.septembrī sacensību norises vietā no
plkst.13.00 līdz 13.45.
Jaunums būs slavenās latviešu šahistes Mildas Laubertes piemiņai veltītais
ātrspēles turnīrs, kas notiks uzreiz pēc
Siguldas čempionāta noslēgšanās. Sacensības organizē Siguldas Šaha klubs
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, Rīgas Šaha federāciju un Latvijas
Šaha federāciju.
Dalības maksa turnīrā – 14 eiro, piesakoties līdz 27.septembrim – 10 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – bez maksas.
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Atsāk kursēt skolēnu bezmaksas autobusi
Aicina izvirzīt pretendentus
1.septembra atsāks kursēt pašvalNītaure–Ķēči–More–Nītaure plkst.6.55
Siguldas novada Gada balvai izglītībā No
un plkst.16.00 no Nītaures.
dības un AS „CATA” nodrošinātie skolēl

Lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kā arī lai veicinātu izglītības kvalitāti, šogad pirmo reizi tiks
pasniegtas Siguldas novada Gada balvas izglītībā. Pretendentus Gada balvai izglītībā par sasniegumiem 2016./2017.mācību gadā var pieteikt līdz 18.septembrim.
Pretendentus var pieteikt vairākās konkursa nominācijās:
l „Par mūža ieguldījumu izglītībā”;
l „Gada balva par izcilību”;
l „Gada balva par darbu ar skolēniem
pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz
6.klasei)”;
l „Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā
(no 7. līdz 12.klasei)”;
l „Gada balva pirmsskolas izglītībā”;
l „Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā”;

„Gada veiksmīgākā debija”;
„Gada balva izglītības mecenātam”;
l „Gada inovācija izglītībā”;
l „Gada nozīmīgākais Siguldas novada
izglītības nozares popularizētājs”.
Pretendentus var pieteikt, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama Siguldas
novada izglītības iestādēs, pašvaldības
klientu apkalpošanas centros, kā arī pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Siguldas novada Gada balvas izglītībā apbalvošanas ceremonija notiks 29.septembrī Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
l
l

Pašvaldības atbalsts daudzbērnu,
maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm
jaunajā mācību gadā
Siguldas novada pašvaldības atbalstu
šobrīd saņem 331 daudzbērnu ģimene
un 47 maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes ar bērniem.
Kopējie pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai 2017.gadā pārsniedz 855 tūkstošus
eiro, no tiem 11 tūkstoši eiro plānoti daudzbērnu, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu
bērnu ēdināšanas pakalpojumu daļējai vai
pilnīgai apmaksai skolās un bērnudārzos,
vairāk nekā 23 tūkstoši eiro – atvieglojumiem
bērnu profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām, bet vēl 25 tūkstoši eiro – ikgadējam
daudzbērnu ģimeņu finansiālajam atbalstam.
Siguldas novada pašvaldība aicina daudzbērnu ģimenes – ģimenes, kuru aprūpē ir trīs vai
vairāk bērnu (tajā skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), reģistrēt vai
pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kas
tiek piešķirts uz 12 mēnešiem.
Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma,
kas darbojas jau no 2013.gada, paredz vairākus atvieglojumus:
l atvieglojumi ēdināšanas pakalpojuma maksai pašvaldības vai privātajos bērnudārzos –
ja vismaz divi bērni apmeklē bērnudārzu,
pašvaldība piešķir 20% atlaidi, ja bērnudārzu apmeklē trīs bērni, tiek piešķirta 50% atlaide, ja četri un vairāk bērnu – 75% atlaide;
l 50 eiro pabalsts gadā par katru bērnu, kurš
apmeklē vispārizglītojošo skolu;
l samazināta maksa par profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām Siguldas Sporta
skolā un Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” –
nodarbību mēneša maksa tiek samazināta
katram bērnam no 50% (ja nodarbības apmeklē viens vai divi daudzbērnu ģimenes
bērni) līdz 65% (ja nodarbības apmeklē vismaz trīs vienas ģimenes bērni), arī ja tiek
apmeklētas dažādas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
Papildus šiem atvieglojumiem daudzbērnu
ģimenes var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 50% apmērā par sev piederošu
zemi, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo

māju palīgēkām un garāžām. Maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm atlaide sasniedz
pat 70% no maksājamā nekustamā īpašuma
nodokļa. Ja daudzbērnu ģimenei pieder vairāki īpašumi, atvieglojumu piešķir par īpašumu,
kurā daudzbērnu ģimene ir deklarējusies.

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.
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 trim mēnešiem.
Atvieglojumi tiek piešķirti statusa darbības
laikā, tāpēc vecāki aicināti statusu savlaicīgi nokārtot, lai jau septembrī bērni saņemtu pašvaldības pilnībā vai daļēji apmaksātas pusdienas mācību iestādēs. Bērniem
bāreņiem pašvaldība ēdināšanu apmaksā
100% apmērā gan skolā, gan bērnudārzā.
Pieteikties pašvaldības atbalstam, kā arī saņemt plašāku informāciju par pašvaldības
piedāvāto atbalstu var 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), pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv un
pašvaldības klientu apkalpošanas centros.
Pašvaldības sniegto atbalstu nosaka saistošie
noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu” un „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā”.

nu autobusi, kuros, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, skolēni
un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas var pārvietoties bez maksas. Skolēnu autobusi kursēs darbdienās līdz mācību gada beigām – nākamā
gada 31.maijam. AS „CATA” nodrošinās
pārvadājumus šādos maršrutu reisos:

Sigulda–Krimulda–Sigulda plkst.7.15
no Siguldas autoostas un plkst.7.35 no
Krimuldas;
l Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda
plkst.6.50 un plkst.15.10 no Siguldas
autoostas;
l Sigulda–Allaži–Mālpils plkst.7.10 un
plkst.15.20 no Siguldas autoostas*;
l Sigulda–Nurmiži–Sigulda plkst.6.50
un plkst.15.00 no Siguldas autoostas
un plkst.7.08 un plkst.15.30 no Nurmižiem;
l Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda
plkst.7.00 un plkst.15.10 no Siguldas
autoostas;
l Mālpils–Allaži–Sigulda plkst.7.55 un
plkst.16.15*;
l Allažmuiža–Stīveri plkst.7.35 no Stīveriem un plkst.15.30 no Allažmuižas.
*Pārējos maršrutu Sigulda–Allaži–Mālpils un Mālpils–Allaži–Sigulda reisos
skolēni varēs braukt bez maksas, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai
skolēna apliecību.
No 1.septembra AS „CATA” uzsāks pārvadājumus jaunos maršrutos, kas nodrošinās transportu arī skolēniem no
Mores, Līgatnes, Nītaures un Jūdažiem,
kur līdz šim kursēja pašvaldības autobusi. Lai saņemtu biļeti ar 100% braukšanas maksas atlaidi, būs nepieciešams
uzrādīt Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti (tiem iedzīvotājiem, kuriem paredzētas braukšanas maksas atlaides)
vai skolēna apliecību.
l Sigulda–Jūdaži–More plkst.5.40 un
plkst.15.25 no Siguldas autoostas*;
l More–Sigulda–More plkst.14.00 no
Mores*;
l

*Maršrutā iespējama kavēšanās autoceļa
Līgatne–Skrīveri remontdarbu dēļ.
Pilsētas autobusa maršrutā Sigulda–
Kaķīši–Institūts–Sigulda, kas kursē
no pirmdienas līdz sestdienai, atsāks
kursēt autobusa reiss plkst.13.30, savukārt maršruta pirmais reiss, kas pienāk
Siguldas autoostā plkst.8.00, tiks pagarināts līdz Laurenču sākumskolai. Pārējie
reisi netiek mainīti.
Ar 1.novembri uz ziemas sezonu tiks
pārtraukti autobusu reisi maršrutā
Sigulda–Gleznotājkalns
(Siguldas
pilsētas kapi), kas kursē no piektdienas
līdz svētdienai.
Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti, bez maksas var braukt arī
maršrutā Sigulda–Ķipari–TV tornis–
Sigulda, kas no Siguldas autoostas atiet
darbdienās plkst.13.40.
1.septembrī uz Mores pamatskolu tiks
organizēts speciāls pašvaldības autobusa
reiss:
l More–Sigulda–More
plkst.7.25 no
Kārtūžiem un plkst.12.30 no Mores;
l More–Nītaure–More plkst.8.10 un
plkst.12.30.
Informācija par autobusu maršrutiem
un kursēšanas laikiem pieejama pašvaldības interneta vietnes www.sigulda.lv
sadaļā „Sabiedrība” – „Sabiedriskais
transports”.
Atgādinām, ka braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā, uzrādot 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.

Ziņas īsumā
Vokālā studija „Siguldiņa”
uzņem jaunus dalībniekus

Elīnas Gruzniņas vokālā studija „Siguldiņa”
uzņem jaunus dalībniekus vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem. Pirmās tikšanās notiks 11. un 13.septembrī plkst.18.00
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”. Nodarbības
plānotas divas reizes nedēļā – pirmdienās
un trešdienās. Papildu informācija, zvanot
uz tālruni 26313612.

Deju grupa „A–Zarts”
uzņem jaunus dalībniekus

Tiek uzņemti dalībnieki vecumā no četriem
gadiem; pirmā tikšanās notiks 4.septembrī. Deju grupa „A–Zarts” piedāvā apgūt
dejas pamatus, klasisko deju, moderno
deju, hiphopu, breiku un dejas improvizāciju. Uz klasiskās dejas nodarbībām aicināti

arī pieaugušie gan ar, gan bez priekšzināšanām. Papildu informācija, zvanot uz tālruni 22021015.

Izglītības pārvalde atrodas Pils ielā 16

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde, kas līdz šim atradās Skolas ielā 3,
izvietota Siguldas novada pašvaldības administrācijas ēkā Pils ielā 16. Jau ziņots,
ka pašvaldība šā gada rudenī Skolas ielā 3
atklās jaunu pirmsskolas izglītības iestādi „Tornīši”. Darbu Skolas ielā 3 joprojām
turpinās Siguldas novada bibliotēka un Siguldas novada Jaunrades centrs ar struktūrvienībām. Iedzīvotāji iesniegumus un
pieteikumus aicināti iesniegt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai Siguldas novada pašvaldības
administrācijā Pils ielā 16.
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Koncertzālei „Baltais Flīģelis” 17.koncertsezona
Koncertzāle „Baltais Flīģelis” 17.koncertsezonā apmeklētājiem piedāvās
izsmalcinātu un daudzpusīgu programmu.

Jaunā koncertsezona tiks atklāta 23.septembrī ar programmu „Sitaminstrumentu zvaigznes operā”, kuras idejas un aranžiju autors
ir Valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga”
sitaminstrumentu grupas koncertmeistars,
Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra
galvenais sitaminstrumentālists Ivo Krūskops, kurš pulcējis kolēģus un domubiedrus.
Koncertā skanēs slavenāko operu ārijas.

Sezonas laikā uz „Baltā Flīģeļa” skatuves
kāps vairāki pasaulē atzīti mūziķi, kuri Siguldā viesosies pirmo reizi, tostarp franču
pianiste Amadīne Savarī, kura duetā ar pasaulslavenā „Artemis Quartet” pirmo vijoli
Vinetu Sareiku piedāvās romantisku „Edvarda Grīga sonāšu vakaru”.
Itāļu liriskais tenors Donato Ravini priecēs
ar klasisko itāļu dziesmu un neapolitāņu romanču koncertprogrammu „Mīlas fantāzija”,
kura iestudēta kopā ar latviešu kamerorķestri „Gaudeamus” Guntara Bernāta vadībā.
Lietuviešu pianists Gintars Januševičs sadarbībā ar Sesto Rīgas Starptautisko jau-

no pianistu konkursu piedāvās neparastu
koncertprogrammu, kuru iedvesmojis
iedzimto Amerikas iedzīvotāju veidotais
priekšmets – sapņu ķērājs.
Koncertzālē viesosies arī talantīgi latviešu
mūziķi: ansamblis „Nuevo dia” ar amerikāņu komponistu kamermūziku programmā
„Pieci Amerikā”, grupa „Keksi” 20 gadu jubilejas tūres ietvaros, grupa „Rāmi riti” ar
meditatīvu etnomūzikas koncertu „Saules
rīti – Dieva rīti” un Valts Pūce ar programmu, kurā piedalīsies dziedātāji Jānis Aišpurs un Agnese Rakovska, kā arī zēnu koris
un koklētāja Laima Jansone.

Skatītājiem tiks piedāvāta arī dokumentālās dejas izrāde „Es esmu ļoti kautrīgs
cilvēks” – talantīgās horeogrāfes Kristīnes
Brīniņas monoizrāde.
Ziemassvētku burtošana „Es esmu Sigulda!” – gan nopietns, gan mazliet
nenopietns stāsts par siguldiešiem un
Siguldu – aicinās pašus mazākos klausītājus spēlēties ar burtiem, zilbēm, stāstiem un sajūtām, kuras veido Siguldas
aizrautību.
Biļetes uz koncertiem pieejamas „Biļešu
paradīzes” un „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās.

Siguldas novada Jaunrades centra Notiks akcija „Glezno visi!”
jaunā sezona
un rudens gadatirgus
Siguldas novada Jaunrades centrs
Skolas ielā 3 piedāvā skolēniem un
jauniešiem apmeklēt bezmaksas interešu izglītības pulciņus un grupu
nodarbības. Zinību dienas pasākumā, kas norisināsies 1.septembrī no
plkst.16.00 Siguldas stacijas laukumā, darbosies Jaunrades centra Interešu kiosks, kurā bērni un jaunieši
varēs izmēģināt dažādas prasmes un
pieteikties uz pulciņiem.
Jaunajā mācību gadā Jaunrades centrs
piedāvās vairākas nodarbības: elektroniku, Lego robotiku, mehatroniku, lidmodelismu, motodarbnīcu, kokapstrādi, pašdarināta papīra mākslu, smilšu
mākslu, gleznošanu, keramiku, tekstilmākslu, rotu gatavošanas studiju,
makšķernieku pulciņu, bridža un vides
pulciņus, jaunsargu un ielu vingrotāju
grupas. Nodarbību laiki tiks izziņoti
septembrī.
Arī šajā sezonā Siguldas novada Jaunrades centrā Skolas ielā 3 darbosies
sākumskolas vecuma skolēnu brīvā
laika pavadīšanas centrs „Ideju namiņš”, kurā skolēni pēc stundām tiek
aicināti radoši atpūsties drošās telpās
skolotāju uzraudzībā. „Ideju namiņš”
no 4.septembra būs atvērts darbdie-

nās plkst.12.30–19.00. Skolēnu brīvlaikā „Ideju namiņā” tiks piedāvātas
dienas nodarbības Sajūtu pētnieku laboratorijā.
Savukārt Harmoniskās attīstības grupā
„Kastanītis” no pirmdienas līdz ceturtdienai tiks organizētas rotaļu nodarbības divus līdz četrus gadus veciem
mazuļiem, kurās bērni apgūs vecumam
nepieciešamās zināšanas un prasmes,
kā arī attīstīs spēju pārvarēt saskarsmes grūtības. Nodarbībās aicināti piedalīties arī vecāki, mācoties vadīt bērnu
attīstošās rotaļas. Piecus līdz sešus gadus veciem bērniem no pirmdienas līdz
ceturtdienai plkst.9.00–14.00 notiks
pirmsskolas izglītības grupas nodarbības, kurās tiks apgūta obligātās izglītības programma un pastiprināti pētītas
latviskās tradīcijas.
Siguldas novada Jaunrades centra ietvaros darbojas arī jauniešu iniciatīvu
centrs „Mērķis” – no septembra tas atsāks darbu Raiņa ielā 3. Ikviens radošs
un aktīvs jaunietis šeit var realizēt savas idejas un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku. Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” turpinās jauniešu projektu „Domā
domas domē”, kurā tiek stiprinātas
novada skolu skolēnu līdzpārvaldes un
veidota Siguldas jauniešu dome.

24.septembrī no plkst.9.00 līdz 16.00
novada iedzīvotājiem un viesiem jau
septīto gadu būs iespēja apvienot
gastronomiskos un iepirkšanās priekus ar mākslas akciju „Glezno visi!”
un Zelta rudens baudīšanu.
Rudens gadatirgus pulcēs amatniekus,
zemniekus un mājražotājus, tradicionāli liekot akcentu uz Latvijā audzēto, gatavoto un darināto. Tirgošanos
no plkst.11.00 līdz 14.00 papildinās
kultūras programma, kuras ietvaros
ar dziesmām, dejām un atraktīviem
priekšnesumiem, sezonu uzsākot, sevi

prezentēs Siguldas novada amatiermākslas kolektīvi.
Pasākumā tiks paziņoti un apbalvoti
konkursa „Sakoptākais īpašums Siguldas novadā 2017” laureāti.
Paralēli gadatirgum šogad jau septīto
gadu norisināsies mākslas akcija „Glezno visi!”, sniedzot iespēju ikvienam interesentam bez maksas saņemt visu
gleznošanai nepieciešamo un iemūžināt
Siguldas ainavas pašu radītās gleznās
gan tūristu iecienītās, gan neierastās
vietās. Šogad akcija pirmo reizi notiks
visā Siguldas novadā.
Dalība pasākumos – bez maksas.

Aicina piedalīties labdarības pasākumā
„Kalniešu spēles”
9.septembrī no plkst.12.00 līdz 16.00
Siguldas Svētku laukumā notiks biedrības „Cerību spārni” labdarības pasākums „Kalniešu spēles”, kura laikā
saņemtie ziedojumi tiks novirzīti kopienas „Cerību sēta” izveidei, lai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
nodrošinātu dzīvesvietu un nodarbinātību. Labdarības pasākuma goda patroni ir olimpiešu Dukuru ģimene.

stafetes un radošās darbnīcas. Par svētku
atmosfēru gādās četrkārtējais pasaules
čempions dūdu spēlē Īans Vatsons (Ian
Watson) no Skotijas, kā arī grupas „Dzelzs
vilks” mūziķi, Liene Šomase, bērnu un
jauniešu radošā studija – ekoloģiskā grupa „Ducele”, „Brāļi Grīnbergi” un vokālā
studija „Siguldiņa”.
Ar saukli „Vairo spēku dodot!” ikviens
interesents aicināts pievienoties pasākumam un atrast saviem spēkiem atbilstošu
aktivitāti!
Dalība atrakcijās – par ziedojumiem.

Siguldas novada
bibliotēkas aktualitātes septembrī

„Kalniešu spēļu” ietvaros norisināsies
dažādas atrakcijas, spēka un jautrības

Septembrī Siguldas novada bibliotēkā norisināsies vairāki pasākumi.

Mākslu skola piedāvās
pūšaminstrumentu spēles nodarbības Allažos

No 5. līdz 30.septembrim Siguldas novada bibliotēkā būs skatāma izstāde „Dzejas brauciens”, kas sniegs informatīvu un
vizuālu ieskatu daudzvalodu literārajā
projektā, ko rīko dzejnieks un tulkotājs
Guntars Godiņš un projekta koordinatore no Somijas Jenni Kallionsivu. Izstādes
apmeklētāji varēs apskatīt mākslinieces
Alisas Javitsas fotogrāfijas un videofilmu,
kā arī noklausīties „Dzejas brauciena” dalībnieku dzejoļus oriģinālvalodā.
No 19. līdz 22.septembrim skolēnu grupām pieejama Dzejas dienu literārā ak-

tivitāte „Kā būtu, ja es būtu dzejnieks?”.
Tās ietvaros varēs uzzināt, kas ir Dzejas dienas, iepazīties ar Māra Runguļa
bērnu dzeju, izstādi „Dzejas brauciens”,
lasīt dzejoļus latviešu, franču, krievu,
angļu un zviedru valodā. Iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru
67972425.
23.septembrī plkst.11.00 bibliotēkā notiks muzikāla dzejas pēcpusdiena „Mēs
sevi dāvāsim viens otram…”. Jauno autoru dzeju lasīs Ilze Elksnīte un siguldietis Dainis Znots. Muzicēs Madara
Hērlija.
Dalība visos Siguldas novada bibliotēkas pasākumos – bez maksas.

No jaunā mācību gada sākuma
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” sadarbībā ar Allažu pamatskolu piedāvās metāla pūšaminstrumentu
spēles apmācību Allažos, lai skolēniem, kuri vēlas apgūt instrumentu
spēli, nebūtu jāmēro ceļš uz nodarbībām Siguldā.
Šī pagājušajā mācību gadā sāktā iniciatīva Allažu pamatskolā guvusi
lielu atsaucību, un 2017./2018.mā-

cību gadā kāda pūšaminstrumenta
spēli divas reizes nedēļā profesionāla
pedagoga vadībā apgūs jau gandrīz
30 skolēnu.
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrības projekta „Mūzikas instrumentu iegāde, apmācība un iespēja
muzicēt Siguldas novada Allažos” ietvaros tika iegādāti 37 mūzikas instrumenti par gandrīz 17 tūkstošiem eiro.
Tuvākajos gados plānots veidot līdzīgu
sadarbību arī ar Mores pamatskolu.
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Kultūra
26.08.
26.08.
01.09.
08.09.
09.09.
16.09.
16.09.
16.09.
16.09.
19.09.–
22.09.
21.09.
22.09.

23.09.
23.09.
23.09.
23.09.

24.09.
24.09.

plkst.15.00 Krimuldas muižā
Krimuldas muižas 95 gadu jubilejas svinības.
Dalība – bez maksas
plkst.20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Indīroka grupas „Carnival Youth” koncerts.
Biļetes cena – no 7,50 līdz 51 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
15% atlaide
plkst. 16.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Zinību dienas svinības „Sajūti skolas garšu!”
Dalība – bez maksas
plkst.14.00 Krimuldas baznīcā, plkst. 16.30 Turaidas muzejrezervātā
Eiropas kultūras mantojuma diena. Pasākums „Vēsturiskās vietas,
kas saistās ar Gaujas lībiešu valdnieka Kaupo personību”.
Dalība – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas Svētku laukumā
Biedrības „Cerību spārni” labdarības pasākums „Kalniešu spēles”.
Dalība atrakcijās – par ziedojumiem
plkst.14.00 Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Vokālā ansambļa „Liepavots” un draugu koncerts „Rudens elēģija”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Elmāra Gaigalnieka izstādes „Gaisma” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Dzejas dienas Siguldā. Jaunā Rīgas teātra izrāde „Dzeja”. Režisore Māra Ķimele.
Ieeja – ar ielūgumiem; ielūgumi no 4.septembra pieejami Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”, Siguldas novada Kultūras centra kasē, Siguldas novada bibliotēkā
plkst.20.30 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Dzejas dienas Siguldā. Atvērtais disputs „Dzeja – grāmatplauktam?”.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkā
Dzejas dienu literārā aktivitāte „Kā būtu, ja es būtu dzejnieks?”.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruni 67972425. Dalība – bez maksas
plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Recepšu apmaiņas pēcpusdiena „Ražas pikniks”.
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi ziemas krājumus degustācijai. Dalība – bez maksas
plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā
Kaupo nāves 800.gadadienas atceres pasākums. Aktivitātes Turaidas muzejrezervātā,
Kaupo piemiņas vietā pie Krimuldas baznīcas, svētbrīdis un koncerts
Krimuldas baznīcā.
Dalība – bez maksas
plkst.12.00 Latviešu leģionāru brāļu kapos pie Roznēnu ozola
Mores kauju 73.gadskārtas atceres pasākums. Svētbrīdis Mores kaujās kritušo
karavīru piemiņai.
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkā
Muzikālā dzejas pēcpusdiena „Mēs sevi dāvāsim viens otram…”.
Dalība – bez maksas
plkst.14.00 Mores kauju piemiņas parkā
Mores kauju 73.gadskārtas atceres pasākums. Pēc pasākuma – atmiņu ugunskurs
un zemessargu virtuve.
Dalība – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Koncertzāles 17.sezonas atklāšanas koncerts. „Opercussion” programma
„Sitaminstrumentu zvaigznes operā”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide
plkst.9.00 Siguldas Svētku laukumā
Rudens gadatirgus.
Dalība – bez maksas
plkst.12.00 dažādās vietās Siguldas novadā
Akcija „Glezno visi!”.
Dalība – bez maksas

līdz 30.12.
01.09.–
30.09.
01.09.–
21.09.
01.09.–
28.09.
04.09.–
28.09.
04.09.–
28.09.

Mores kauju muzejā
Tautas daiļamata meistares Inetas Krastiņas personālizstāde.
Ieejas maksa muzejā – līdz 3 eiro
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti. Pilsonis”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Mores pagasta bibliotēkā
Izstāde „Dzīve kā „Baltā grāmata””. Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Mācību gada sākumam veltīta literārā izstāde „Uz skolu!”
Jūdažu bibliotēkā
Dzejas dienām veltīta grāmatu izstāde
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Dainuvītes Bērziņas fotoizstāde „Vasaras viducī”
Allažu pagasta bibliotēkā
Vijas Vāveres fotoizstāde „Gājputnu laiks”

Nākamais izdevums 22.septembrī

15.09.–
30.09.

Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde „Viss par sēnēm”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Atbilžu meklētāja”. Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Sirdi mūžam turi tīru...”. Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Tematiskā izstāde „Skan dzeja daudzās valodās…”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošā izstāde „Dzejas brauciens”
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
„Happy Art Museum” mākslinieku izstāde „Tikšanās ārpus laika”.
Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Siguldas novada un Garkalnes skolas skolēnu vizuālās mākslas un rokdarbu izstāde

Sports
01.09.
01.09.
02.09.
02.09.
03.09.
05.09.
07.09.
07.09.
08.09.
08.09.
09.09.
10.09.
14.09.
15.09.
16.09.
18.09.
19.09.
18.09.–
24.09.
21.09.
22.09.
28.09.
28.09.
30.09.

Izstādes
līdz 30.09.

04.09.–
28.09.
05.09.–
30.09.
05.09.–
30.09.
05.09.–
30.09.
05.09.–
30.09.
09.09.–
01.10.

30.09.
30.09.
01.10.

plkst.17.00 pie jaunā serpentīna ceļa pie Gaujas tilta
33.Murjāņu Sporta ģimnāzijas kausa izcīņa riteņbraukšanā;
Latvijas čempionāts kritērija braucienā
plkst.9.00–17.00 Siguldas Sporta skolā
Informatīvā diena
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Riteņbraukšana bērniem līdz astoņu gadu vecumam
plkst.10.30 sacensību centrs Siguldas Svētku laukumā
27.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens
plkst.19.30 pulcēšanās Svētku laukumā
Bezmaksas skriešanas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2017” sestais posms
plkst.20.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 Siguldas pilsētas stadionā
Siguldas novada skolu 1.klašu sporta pasākums
plkst.14.00 Allažu Sporta centrā
Allažu kauss basketbolā U11 zēnu grupā
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Allažu kauss basketbolā U11 zēnu grupā
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Allažu kauss basketbolā U11 zēnu grupā
plkst.9.00 Siguldas pilsētas stadionā un apkārtnē
Siguldas novada skolu sporta spēles 7.–9.klasēm
plkst.9.00 Siguldas pilsētas stadionā un apkārtnē
Siguldas novada skolu sporta spēles 10.–12.klasēm
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.17.00 Siguldas Sporta skolā
Jaunā mācību gada ieskaņas pasākums Sporta skolas audzēkņiem
plkst.18.00 pulcēšanās Svētku laukumā
Bezmaksas orientēšanās nodarbība sertificēta trenera vadībā
Siguldas novada Veselības un sporta nedēļa
plkst.20.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Olimpiskā diena Siguldas novadā –
sportiskas aktivitātes Siguldas novada skolu 3.–4.klašu skolēniem
plkst.9.00 Fischer Slēpošanas centrā
Siguldas novada skolu sacensības rudens krosā
plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Riteņbraukšanas seriāla „S! – VELO” piektais posms
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.10.00 no Svētku laukuma
Siguldas kalnu maratons
plkst.14.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā.
M.Laubertes piemiņas turnīrs šaha ātrspēlē
plkst.10.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā.
M.Laubertes piemiņas turnīrs šaha ātrspēlē

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā
Reģistrēti 27 jaundzimušie – 11 meitenes un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi: Madara, Māra, Laima, Matilde, Rebeka, Arina, Karlīna, Lizete,
Laura, Salomeja, Austra, Matiass, Miķelis, Kārlis, Mikus, Rūdolfs, Mārcis, Marks,
Rodrigo, divi Kristeri, Roels, Kurts, Ričards, Vladimirs, Valdis, Bruno.
Reģistrētas 42 laulības, no tām astoņas 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 „Rīgas Apriņķa Avīze”. 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!

