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Vienības brauciens;
plānoti satiksmes ierobežojumi

Jauno mācību gadu uzsāks vairāk nekā 3100 audzēkņu
2018./2019.mācību gadā sešās Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās mācības
uzsāks vairāk nekā 2100 skolēnu, kurus izglītos gandrīz 240 pedagogu. Šis būs pirmais mācību gads vairāk nekā 250 pirmklasniekiem. Savukārt novada bērnudārzos
jaunas prasmes apgūs 1040 audzēkņu, par kuriem rūpēsies gandrīz 200 pirmsskolas
izglītības iestāžu darbinieku.

2018./2019.mācību gads

Jaunais mācību gads sāksies 3.septembrī un
ilgs līdz 2019.gada 31.maijam 1.–8.klases un
10.–11.klases skolēniem, savukārt 9.klases
audzēkņiem pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas mācību gads noslēgsies 14.jūnijā,
12.klases audzēkņiem – 21.jūnijā. Pirmais semestris beigsies 21.decembrī, bet otrais semestris ilgs no 2019.gada 7.janvāra līdz 31.maijam 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem,
9.klases skolēniem tas ilgs līdz 9.jūnijam, bet
12.klases skolēniem – līdz 16.jūnijam.
Valstī noteiktie brīvlaiki 2018./2019.mācību
gadā: rudens brīvlaiks – no 22. līdz 26.oktobrim, ziemas brīvlaiks – no 24.decembra līdz
2019.gada 4.janvārim, pavasara brīvlaiks – no
11. līdz 15.martam 1.–11.klases skolēniem, no
18. līdz 22.martam 12.klases skolēniem, bet
vasaras brīvlaiks – no 3.jūnija līdz 30.augustam 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem.

Mākslu klase

Lai piedāvātu plašākas un daudzveidīgākas izglītības apguves iespējas Siguldas novadā, šajā
mācību gadā līdzās klasei ar sporta novirzienu
Siguldas pilsētas vidusskolā tiks atvērta 1.klase ar mākslu novirzienu. Saskaņā ar izstrādāto mācību programmu sešpadsmit mākslu novirziena klases audzēkņi pilnā apjomā apgūs
vispārizglītojošās programmas priekšmetus

un papildus tiem apmeklēs dažādu mākslu
un mūzikas nodarbības, daudzpusīgi attīstot
savas zināšanas, prasmes un talantus. Mācības, kā arī interešu izglītības nodarbības līdz
4.klasei Siguldas pilsētas vidusskolas mākslu
klases skolēniem notiks Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” telpās. Savukārt vidusskolēniem
papildus obligātajai mācību programmai ir iespēja papildināt zināšanas kādā no inovatīvās
izvēles programmām – robotikas tehnoloģiju
vai radošo industriju klasē.

Izglītības iestāžu attīstībā
investēti 6,5 miljoni eiro
Lai nodrošinātu aizraujošu un zināšanām piepildītu jauno mācību gadu ne tikai izglītības saturā,
bet arī sakārtotās telpās, Siguldas novada pašvaldība šogad izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstībā investējusi vairāk nekā 6,5 miljonus
eiro. Uzsākta Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā
korpusa celtniecība, kā arī notiek pirmās kārtas
pārbūves darbi Siguldas 1.pamatskolā. Šogad
noslēgušās Allažu pamatskolas pārbūves abas
kārtas, pilnībā atjaunojot skolu un uzlabojot
tās energoefektivitāti un materiāltehnisko bāzi;
skolas rekonstrukcijas darbu kopējās izmaksas
sasniedza 619 800 eiro. Divu klašu pārbūve veikta Mores pamatskolā, bet Laurenču sākumskolā
veikti nepieciešamie remontdarbi pagrabā un
ģērbtuvēs. Drīzumā noslēgsies pārbūves darbi

ZINĪBU DIENAS

svinīgie pasākumi 3.septembrī
• Allažu pamatskolā plkst.8.20
• Siguldas Valsts ģimnāzijā plkst.9.00, kad skolu tās simtgadē sveiks Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis
• Laurenču sākumskolā plkst.9.00
• Siguldas pilsētas vidusskolā (svinīgais pasākums 1.–12.klases skolēniem notiks
Siguldas pilsētas stadionā) plkst.10.00
• Mores pamatskolā plkst.10.00
• Siguldas 1.pamatskolā plkst.12.00
• Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” plkst.14.00
• Siguldas Sporta skola jauno mācību gadu uzsāks 21.septembrī plkst.18.00 ar pasākumu „Jaunais sportists”
Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās, lai nodrošinātu telpu ietilpību atbilstoši
bērnu skaitam un mācību programmai, un bibliotēkā, savukārt septembrī remontdarbi sāksies
Raiņa ielā 3, kur darbu šajā mācību gadā uzsāks
Siguldas novada Jaunrades centrs. Remontdarbi, tostarp ugunsdrošības iekārtu uzlabošana,
veikta arī citās izglītības iestādēs.

Jaunas grupas bērnudārzos

Šajā mācību gadā Siguldas novada pašvaldība
radusi iespēju paplašināt bērnudārzus ar divām jaunām grupām, kurās varēs uzņemt vairāk nekā 40 mazo novadnieku. Pārbūvēta un
tiks atvērta jauna grupa bērnudārzā „Tornīši”,
kā arī veikti remontdarbi, lai plašākas telpas
iegūtu pirmsskolas grupa „Kastanītis”. Oktobrī noslēgsies bērnudārza „Saulīte” ēdamzāles
pārbūves darbi, lai atvērtu vēl vienu grupu mazāko bērnu izglītošanai.

Mācību procesa finansējums

Siguldas novadā, tāpat kā visā Latvijā,
mācību process (pedagogu algas, piecus un
sešus gadus veco bērnu izglītības programmas pedagogu algas, izdevumi par mācību
grāmatām un darba burtnīcām) tiek finansēts no valsts budžeta, savukārt pašvaldība uztur izglītības infrastruktūru, veic
komunālo rēķinu apmaksu, kā arī finansē
tehniskā personāla – dežurantu, apkopēju, medmāsu, interešu izglītības pedagogu – atalgojumu. No pašvaldības budžeta
tiek apmaksāts arī pašvaldības bērnudārzu pedagogu atalgojums izglītības posmā no audzēkņu pusotra līdz piecu gadu
vecumam, kā arī piešķirts papildu līdzfinansējums obligātās pirmsskolas izglītības
pedagogu algām.
Turpinājums 5.lpp.

Siguldas novada Kultūras centru atklās 14.septembrī

Foto: Raimonds Birkenfelds

No 14. līdz 16.septembrim ar aizraujošu
un interesantu programmu tiks atklāts
Siguldas novada Kultūras centrs, kas
būvēts 1962.gadā un kopš tā laika kalpojis bez būtisku remontdarbu veikšanas.
Pēc ēkas pārbūves Siguldas novada Kultūras centrs ieguvis plašas, mūsdienīgas
un funkcionālas telpas un, pateicoties oriģinālam dizaina risinājumam, veiksmīgi
iekļaujas Siguldas pilsētvidē – arhitekts
Aldis Polis ēkas fasādē izmantojis dekoratīvus paneļus, kuru apdruka veidota pēc
devona perioda smilšakmens atsegumu
Velnalas klintīs Siguldā fotoattēliem.
Turpinājums 7.lpp.
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Pašvaldība uzsāks zemes iegādes procesu
olimpiskā ciemata būvniecībai
Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 9.augustā pieņemts lēmums konceptuāli
atbalstīt zemesgabala daļas iegādi neapbūvētā teritorijā starp Televīzijas un Dzērveņu ielu aptuveni 5,5 hektāru platībā administratīvās teritorijas labiekārtošanai,
iedzīvotāju izglītības nodrošināšanai, kā arī iespējamā olimpiskā ciemata būvniecībai, ņemot vērā Siguldas partnerību ar Stokholmu pieteikumā uz 2026.gada Ziemas
olimpisko spēļu rīkošanu.
Saistībā ar to, ka kandidēšanas tālākajā procesā Siguldas novada pašvaldībai
2019.gada martā nepieciešams iesniegt
Zviedrijas Olimpiskajai komitejai garantijas
par olimpiskā ciemata būvniecību, pašvaldība, iepazīstoties ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prasībām izmitināšanas plānošanā, ir izstrādājusi attīstības
ieceri, kas pamatota ar ilgtermiņa pilsētas
apbūves noteikumiem, stratēģisko ielu un inženierkomunikāciju tīklu attīstību. Plānots,
ka Siguldā nepieciešams uzbūvēt aptuveni
sešas daudzdzīvokļu mājas ar 120 dzīvokļiem, jo olimpisko spēļu laikā būtu nepiecie-

šams izmitināt vairāk nekā 600 sportistu,
treneru un personāla darbinieku.
„Saistībā ar aizvien pieaugošo iedzīvotāju
skaitu Siguldas novadā, paši aktuālākie izaicinājumi pašvaldībai ir mājokļu pieejamības,
infrastruktūras izbūves un kvalitatīvas izglītības nodrošināšana. Tāpēc šobrīd izstrādātā
attīstības iecere ir saistīta ar ilgtermiņa Siguldas attīstību neatkarīgi no kandidēšanas
procesa rezultāta, kas būs zināms 2019.gada
oktobrī. Siguldā nav novērojama kopējā Latvijas tendence privāto investīciju trūkumam
daudzdzīvokļu māju būvniecībai reģionos,
tomēr iespējamā olimpiskā ciemata būvnie-

cība ir nesalīdzināmi lielāka iecere, tāpēc
šobrīd iniciatīva ir jāuzņemas pašvaldībai,
lai nodrošinātu SOK prasību izpildi,” uzsver
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pašvaldība uzsākusi neatkarīgu sertificētu
vērtētāju vērtējumu organizēšanu zemesgabala daļai atbilstoši tirgus situācijai. Pēc
vērtējumu saņemšanas pašvaldība vienosies ar zemesgabala īpašnieku – Siguldas
Evaņģēliski luterisko draudzi – par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un maksāšanas kārtību.
Augustā arī apstiprināts, ka bobsleja un
kamaniņu trases „Sigulda” atsevišķas virāžas ir iespējams pārbūvēt, lai tās būtu
piemērotas četrvietīgajām bobsleja kamanām un līdz ar to atbilstu olimpisko spēļu
vajadzībām, ko, viesojoties Siguldā, apstiprinājuši inženieri un projektētāji no Vācijas. „Vācu inženieri apstiprināja, ka trase

ir pārbūvējama, lai šeit varētu sacensties
bobsleja četrinieki. Viņi arī uzņēmās paveikt pirmās daļas izpēti – skiču projektu
un aprēķinus – līdz septembra beigām,
lai dokumentus varētu iesniegt Starptautiskās Olimpiskās komitejas Ģenerālajā
asamblejā,” stāsta bobsleja un kamaniņu
trases direktors un Siguldas novada pašvaldības domes deputāts Dainis Dukurs.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 17.maijā nolēma par
Siguldas un Stokholmas stratēģisko sadarbību un 12.jūnijā to atbalstīja Ministru kabinets. 12.jūnijā noslēgts nodomu protokols
starp Latvijas Olimpisko komiteju, Zviedrijas Olimpisko komiteju un Siguldas novada
pašvaldību par sadarbību, lai kandidēšanas pieteikumā uz 2026.gada Ziemas olimpiskajām spēlēm iekļautu olimpisko spēļu
disciplīnas skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā rīkošanu Siguldā.

Drīzumā noslēgsies Mores Amatu mājas pirmās kārtas būvniecība
Lai uzlabotu sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu
telpas ne tikai mācību programmas
īstenošanai Mores pamatskolā, bet arī
brīvā laika pavadīšanas iespējām pagasta iedzīvotājiem, drīzumā noslēgsies Mores Amatu mājas pirmās kārtas
būvniecība, kurā pašvaldība investējusi
vairāk nekā 380 tūkstošus eiro.
2015.gadā Siguldas novada pašvaldība iegādājās Cēsu rajona patērētāju biedrībai
piederošu vidi degradējošu ēku Mores pagasta centrā, lai izveidotu Mores Amatu
māju, kurā morēnieši varētu saņemt ikdienā nepieciešamos pakalpojumus. Pirmās
kārtas būvniecības laikā tika pārbūvētas

neizmantotās ēdnīcas un katlumājas ēkas
sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, savukārt otrās kārtas būvniecība
notiks nākamajos gados, kad tiks izveidota Amatu māja ar plašu izglītības iespēju
piedāvājumu, jaunatnes centru un telpām
izstādēm un kultūras pasākumiem.
„Kopš 2003.gada, kad Siguldas pilsēta un pagasts apvienojās ar Mores pagastu, Siguldas
novada pašvaldība mērķtiecīgi investējusi
Mores pagasta attīstībā, publiski lietojamās
infrastruktūras uzlabošanā, piesaistot investīcijas un sakārtojot teritoriju. Amatu mājas
pirmās kārtas būvdarbi ir pašvaldības nākamie spertie soļi, kas tuvāko gadu laikā turpināsies ar otrās kārtas būvniecību, kā arī
tiks uzsākti projektēšanas darbi Mores pa-

matskolas ēku pārbūvei un pilnveidošanai,”
stāsta Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pirmās kārtas būvniecības laikā ēkai tika
veikta fasādes apdare, izveidota siltumizolācija, uzstādīta un aprīkota katlumāja, kurai tiks pieslēgta arī Mores pagasta
pārvaldes ēka, veikta nerūsējošā tērauda
dūmeņa montāža, iekštelpu apdare, sanitāro mezglu hidroizolācijas izveide, kā arī
grīdu flīzēšana. Uzstādīta arī lietusūdens
infiltrācijas sistēma.
Plānots, ka nākotnē Mores Amatu mājā
Siguldas ielā 7A, Morē, tiks izveidotas
daudzfunkcionālas telpas, kurās ikvienam
interesentam būs pieejami izglītības, tajā
skaitā kultūrizglītības un mūžizglītības,

pakalpojumi. No rīta Amatu mājas piedāvājumu izmantos skolēni – viņiem būs
iespēja apgūt kokapstrādi, mājturību un
citas prasmes –, savukārt pēcpusdienā šīs
iespējas izmantos pieaugušie, apgūstot,
piemēram, aušanu un citas tautas daiļamatu tradīcijas.
Sociālās aprūpes centrs nodrošinās Mores pagasta iedzīvotājiem pieeju sociālajiem pakalpojumiem. Aprūpes centrā
iedzīvotājiem būs pieejamas dušas, veļas
mazgāšanas telpa, kā arī koplietošanas
telpa ar virtuves zonu. Centra plānojums
veidots, sadarbojoties ar apvienību „Apeirons”, tādējādi radot vidi, kas ir pieejama
un ērti lietojama arī cilvēkiem ar kustību
ierobežojumiem.

4.augustā pie koncertzāles „Baltais
Flīģelis” notika svinīgs pasākums
„Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica
2018.gada pirmajā pusgadā dzimušos
novadniekus un viņu ģimenes.
„Dzīve ir kā garš ceļš, kuru ejam, mūža
garumā sastopot nezināmo, atkal un atkal
ko jaunu, vēl neatklātu, neiepazītu. Jūsu
mazuļu lielais dzīves ceļš ir aizsācies šeit –
Gaujas senlejas krastos, tāpēc lai šī piemiņas zīme „Esmu dzimis Siguldas novadā” ir
kā atgādinājums, ka viņu saknes ir šeit –
pie ievu ziediem, zelta lapām, Gaujas un
aizrautīgiem cilvēkiem – jums, vecāki,” svinīgajā pasākumā sacīja pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Muzikālus sveicienus un dziesmu tekstu
atdzejojumus pasākumā klātesošajiem veltīja dziedātāja Linda Leen.
Tās ģimenes, kuras nevarēja apmeklēt
svinīgo godināšanas pasākumu, aicinātas aizpildīt pieteikumu tīmekļa vietnē
e.sigulda.lv un saņemt monētu pašvaldības Pakalpojumu centrā līdz 28.decembrim. Jāatzīmē, ka monētu var saņemt
tās ģimenes, kurās jaundzimušajam pirmā un vienīgā deklarētā dzīvesvieta līdz
pasākumam, kā arī vismaz viena vecāka
deklarētā adrese gadu pirms pasākuma ir
Siguldas novadā.
Nākamais godināšanas pasākums plānots
2019.gada pirmajā pusē, kad tiks sveikti
2018.gada otrajā pusgadā dzimušie novadnieki, kuru reģistrēšanās e.sigulda.lv notiks no 2019.gada 1. līdz 31.janvārim.

Foto: Kristaps Zīverts

Monētu „Esmu dzimis Siguldas novadā”
saņēmuši šā gada pirmajā pusgadā
dzimušie novadnieki

Siguldas novadā pirmajā pusgadā deklarēti 114 jaundzimušie – 63 meitenes un
51 zēns. 41 ģimenē piedzimis pirmais bērniņš, 46 ģimenēs otrais, 17 ģimenēs trešais,
septiņās ģimenēs piedzimis ceturtais bērns, bet divās – jau piektā atvasīte. Populārākie
vārdi 2018.gada pirmajā pusē dzimušajiem bērniem ir Paula, Patrīcija, Madara, Estere
un Elizabete, kā arī Jēkabs un Pauls.
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Turpinās ielu un ceļu infrastruktūras
sakārtošana Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldība jau vairākus gadus ielu un ceļu infrastruktūras
sakārtošanā iegulda aptuveni piecus miljonus eiro, prioritārā secībā atjaunojot vai izbūvējot tos ielu un ceļu posmus, kuros ir sakārtotas inženiertehniskās
komunikācijas, privātmājas ir pieslēgtas sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, kā arī izvērtēta satiksmes intensitāte un ielas virskārtas seguma
stāvoklis.
Šogad pēc kanalizācijas tīklu izbūves ir
sakārtots Krišjāņa Barona ielas posms no
apļveida krustojuma pie Līvkalna, Pils un
Cēsu ielas līdz Skolas ielai. Noslēgusies
arī Birztalu ielas Allažos, Pulkveža Brieža
ielas posma no autoceļa A2 līdz apļveida
krustojumam pie Siguldas 1.pamatskolas, kā arī Lāčplēša ielas posma no Jāņa
Čakstes ielas līdz Cēsu ielai seguma atjaunošana. Daudzviet pilsētā, tostarp Raiņa
ielas 3 autostāvlaukumā, atjaunots ielu
horizontālais apzīmējums.
Pašvaldība veikusi arī grantēto ceļu sakārtošanu, atjaunojot grants segumu un noņemot apaugumu vairākiem ceļiem Allažu
pagastā: Pullēni–Strazdiņi, Vecumnieki–
Bisenieki, Vecumnieki–Pullēni, Baznīca–
Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Kalni–Pādes.

Cietā seguma izbūve
Meldru un Doņu ielā
Septembra sākumā noslēgsies sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Meldru, Mālkalnu
un Kalmju ielā. Meldru ielā, līdz tās pārbūvei par ielu ar cieto segumu, tiks slēgta
būvdarbu laikā atļautā automašīnu kustība pār caurteku. Turpmāk pa šo posmu
varēs pārvietoties tikai gājēji un riteņbraucēji. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielas segumu piekļūšanai privātīpašumiem, veikta

Mālkalnu, Meldru un Kalmju ielas greiderēšana. Pašvaldības būvinženieri informē,
ka augusta beigās noslēgsies iepirkuma
procedūra Meldru un Doņu ielas pārbūvei par ielām ar cieto segumu. Būvdarbus
plānots uzsākt jau šogad. Domājot par saskaņotu pilsētas infrastruktūras attīstību,
šo ielu pārbūves būvprojekti ir izstrādāti
saskaņā ar Siguldas identitāti veidojošā tematiskā plānojuma vadlīnijām – ielu pārbūves projekta galvenais princips ir gājēju
un velobraucēju drošība, izbūvējot automašīnu novietošanas kabatas un izveidojot
brauktuves risinājumus satiksmes mierināšanai – regulārus brauktuves sašaurinājumus, kas neļaus automašīnām palielināt
ātrumu posmos starp tiem.

Ielu un ceļu pārbūve

Uzsākta Miera ielas pārbūve, kuras laikā tiks atjaunots asfalta segums, izbūvēts ielas apgaismojums, gājēju ietve un
automašīnu novietošanas kabatas. Darbus iepirkumu procedūras rezultātā veic
SIA „GP Holdings”, un Siguldas novada
pašvaldība ielas pārbūvē investēs turpat
700 tūkstošus eiro.
Ielas pārbūves laikā tiks sakārtotas inženiertehniskās komunikācijas, tostarp
lietusūdens kanalizācijas novadi, kā arī

izbūvēts ielas apgaismojums un gājēju ietve ielas pusē, kurā atrodas Valsts policijas
ēka. Būvdarbi uzsākti arī autoceļam C24
posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm
Siguldas pagastā – šim ceļam šogad tiks izbūvētas inženiertehniskās komunikācijas
un ceļa klātne, lai nākamā gada pavasarī
veiktu dubultās virsmas apstrādi, tādējādi
iegūstot asfaltam līdzīgu segumu. Patlaban notiek iepirkuma procedūra Leona Paegles ielas virskārtas atjaunošanai posmā
no Lāčplēša ielas gar Svētku laukumu līdz
Lāčplēša ielas krustojumam ar Cēsu ielu.
Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā šos darbus plānots paveikt šoruden.

Noslēgsies siltumtrašu
un kanalizācijas tīklu izbūve
Noslēgumam tuvojas SIA „Wesemann–Sigulda” maģistrālo siltumtīklu pārbūves
darbi – notiek teritorijas labiekārtošana
būvdarbu zonā. Maģistrālo siltumtīklu
rekonstrukcija tika veikta divos Krišjāņa
Barona ielas posmos ar kopējo trases garumu 800 metri, tādējādi mazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales
sistēmās virzienā no centrālās katlumājas
uz pilsētu.
SIA „Saltavots” informē, ka noslēgušies
rakšanas darbi Strēlnieku ielas posmā no
Kaijas ielas līdz Jaunatnes ielai un ielas
daļai, kurā notika remontdarbi, atjaunots
asfaltsegums. Kanalizācijas tīklu izbūve
turpinās Strēlnieku ielas posmā no Jaunatnes ielas līdz Laimas ielai, kā arī gājēju
ietves zonā Nītaures ielā.

SIA „Monum” kanalizācijas tīklu izbūves
darbus septembra sākumā uzsāks Eduarda Veidenbauma un Kaijas ielā. Atgādinām, ka notiks Kaijas ielas pārbūve, tostarp lietusūdens kanalizācijas sistēmas
sakārtošanas darbi, un būvdarbu laikā
šajā ielā tiks slēgta satiksme. Ar plānoto
satiksmes organizēšanu aicinām iepazīties
tīmekļa vietnē www.saltavots.lv. Noslēdzoties remontdarbiem, Kaijas iela tiks bruģēta, atjaunojot arī ielas apgaismojumu.

Sakārtos ceļu uz Kārtūžiem
un virzienā uz Ratniekiem
Septembrī noslēgsies būvniecības darbi
divos Siguldas novada iedzīvotājiem nozīmīgos ceļa posmos – no Jūdažiem līdz
Kārtūžiem un apmēram kilometru garā
posmā no Ķiparu ciema virzienā uz Ratniekiem. Septembrī noslēgsies grants
seguma atjaunošana un dubultās virsmas apstrāde aptuveni sešus kilometrus
garā ceļa posmā no Jūdažiem līdz Kārtūžiem. Pēc remontdarbiem grants seguma ceļš iegūs asfaltam līdzīgu segumu,
kas nodrošinās komfortablākus braukšanas apstākļus, novēršot arī ceļa putēšanu. Savukārt uz autoceļa V85 posma no
7,4. līdz 11,1.kilometram veikti grants seguma uzturēšanas darbi, sakārtojot lietusūdens novadīšanas sistēmu. Autoceļam
Sigulda–Vildoga–Līgatne no Ķiparu ciema aptuveni kilometru garā posmā veikta
asfalta frēzēšana, izlīdzinot ceļa profilu,
ieklājot dolomīta šķembu maisījumu, sakārtojot ceļa nomales, kā arī drīzumā noslēgsies divkārtu virsmas ieklāšana.

Pašvaldība līdzfinansē iekšpagalmu
un inženierkomunikāciju infrastruktūras sakārtošanu
Šogad Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi divpadsmit līdzfinansējumus
vairāk nekā 145 tūkstošu eiro apmērā
iekšpagalmu ūdens un kanalizācijas
infrastruktūras sakārtošanai, no tiem
viens ir daudzdzīvokļu nams.
„Siguldas novada pašvaldība jau vairāk nekā
desmit gadus piedāvā iespēju namīpašniekiem saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz
pat 90% apmērā novada publiskās infrastruktūras sakārtošanai, veicot iebraucamo ceļu,
daudzdzīvokļu māju stāvlaukumu vai centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu pievadu
sakārtošanu. Pašvaldības atbalsts un līdzfinansējuma apjoms ir vērā ņemams un ļaus
iedzīvotājiem ietaupīt, vienlaikus izbūvējot
kvalitatīvu ikdienā visvairāk lietojamo infrastruktūru, uzlabojot vides kvalitāti un padarot mūsu dzīves telpu pievilcīgāku,” pieteikties
pašvaldības līdzfinansējumam mudina pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka
juridiskas vai fiziskas personas var saņemt
līdzfinansējumu līdz pat 90% apmērā

no kopējām izmaksām iebraucamo ceļu
pārbūves vai atjaunošanas darbiem pie
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kā
arī iebraucamo ceļu, pagalmu un stāvlaukumu jaunai būvniecībai, pārbūvei
vai atjaunošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas nodotas ekspluatācijā
līdz 2003.gada 1.jūnijam.
Iebraucamo ceļu atjaunošanu pašvaldība
līdzfinansē šādā kārtībā:
l 50% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji;
l 70% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotāji;
l 90% apmērā – ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo
ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm;
l iekšpagalmu sakārtošanai no ierosinātāja līdzekļiem tiek segtas izmaksas ne
mazāk kā 50% apmērā no attiecīgā objekta tāmes.

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 grupas invaliditāti atbalsts
tiek piešķirts 100% apmērā. Kopējais
iespējamais līdzfinansējuma apmērs ir
1500 eiro par katru pieslēguma veidu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus pieslēgt savu
īpašumu pilsētas komunikācijām, jo, plānojot grantēto ielu pārbūvi, priekšroka tiks
dota tām ielām, kur īpašumi ir pieslēgti
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam, iedzīvotājiem līdz 1.oktobrim jāiesniedz pieteikums, izmaksu tāme, ieceres
skice un apraksts, būvatļauja ar atzīmi
par projektēšanas nosacījumu izpildi vai
paskaidrojuma raksts un, ja nepieciešams,
arī tehniskais projekts. Ja ierosinājums
par infrastruktūras objektu jaunas būvnie-

cības, pārbūves vai atjaunošanas darbiem
tiks atbalstīts, tiks noslēgts līdzfinansēšanas līgums par līdzfinansējuma summu un
projekta realizēšanas kārtību, kā arī veikta iepirkuma procedūra.
Plašāka informācija pieejama pie Siguldas
novada pašvaldības Teritorijas attīstības
pārvaldes nekustamā īpašuma speciālista
Laura Lācgalvja, zvanot uz tālruņa numuru 26363496 vai rakstot uz e-pasta adresi
lauris.lacgalvis@sigulda.lv.
Atgādinām, ka saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem līdz
gada beigām pie ēkām ir jāizveido slēgta
tipa atkritumu konteineru novietnes,
kurās jānodrošina vieta gan nešķiroto, gan
šķiroto atkritumu konteineriem papīram,
stiklam, plastmasai, metālam, ja sadzīves
atkritumu dalītās vākšanas punkts nav izvietots dzīvojamo ēku kvartāla robežās.
Atkritumu konteineru novietnes atrašanās
vieta un būvniecība jāsaskaņo pašvaldības
Būvvaldē.

VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
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VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
24.–30.septembris

Divas reizes gadā Siguldas novada pašvaldība organizē Veselības un sporta nedēļu, kurā novadnieki bez maksas var apmeklēt ārstus,
piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, praktiskās nodarbībās un lekcijās par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

24.septembris – SENIORU DIENA
10.00–11.30
Siguldas novada
pašvaldības
Dienas centrā
12.00–12.30
klīnikā „Ģimenes sirds”
12.00–13.30
Siguldas novada
pašvaldības
Dienas centrā
12.30–13.00
klīnikā „Ģimenes sirds”
13.00
pie rehabilitācijas
centra „Krimulda”
13.00–13.45,
13.50–14.35
Siguldas Sporta centrā
13.00–15.00
Siguldas Sporta centrā
17.00–18.00,
18.00–19.00
spa viesnīcā „Ezeri”

Mākslas terapijas nodarbība „Radošais rīts”,
kuru vadīs mākslas terapeite Vita Beinerte.
Iepriekšēja pieteikšanās no 17.septembra, zvanot
uz tālruņa numuru 20290018
Vingrošana „Nepieciešamā dienas deva”,
kuru vadīs fizioterapeite Anete Raiskuma
Lekcija „Sapratne paaudžu starpā”,
kuru vadīs ģimeņu atbalsta grupas
„Ģimenes Eņģelis” vadītāja Arta Skudra-Štarka
Vingrošana kardioloģijas pacientiem, kuru
vadīs fizioterapeite Anete Raiskuma
Nūjošanas nodarbība, kuru vadīs fizioterapeite
Krista Hartmane. Pieteikšanās no 17.septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088
Ūdens aerobikas nodarbības, kuras vadīs trenere
Anita Baumane. Pieteikšanās no 17.septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 25448860
Peldēšanas nodarbība
Ūdens aerobikas nodarbība, kuru vadīs
topošā fizioterapeite Loreta Šķēle. Pieteikšanās
no 17.septembra, zvanot uz tālruņa numuru
67973009

25.septembris – TOPOŠO UN JAUNO VECĀKU DIENA

Grūtnieču vingrošana, kuru vadīs trenere
9.00–9.40
Fanija Šitca. Pieteikšanās no 17.septembra,
Siguldas Sporta centrā
zvanot uz tālruņa numuru 25448860
10.00–12.00
Nodarbība „Gatavošanās dzemdībām”, kuru
klīnikā „Ģimenes sirds” vadīs vecmātes Baiba Stikute un Ilze Neimane
Lekcija un praktiskā nodarbība mazuļiem
10.00
vecumā no diviem mēnešiem līdz diviem
rehabilitācijas centrā gadiem, kuru vadīs fizioterapeite Svetlana Cera.
„Krimulda”
Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
numuru 28304088
Zīdaiņu vecumā no sešiem mēnešiem līdz
pusotram gadam peldināšana kopā ar vecākiem,
11.00–11.30
kuru vadīs peldēšanas trenere Olita Vaduce.
Siguldas Sporta centrā
Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
numuru 25448860
Lekcija „Pēcdzemdību periods, fiziskās un
12.00–13.30
emocionālās izmaiņas, pēcdzemdību rituāli”,
Siguldas Sporta centrā kuru vadīs dūlas Anita Oļukalna
un Līga Roze-Kļaviņa
Senioru tikšanās ar Siguldas slimnīcas
14.00, 14.30
speciālistiem un Rehabilitācijas nodaļas
Siguldas slimnīcā
apmeklējums. Pieteikšanās no 17.septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 20290018
Lekcija „Krūts barošanas nozīme.
14.00–15.00
Vai un kā var sagatavoties mazuļa zīdīšanai?”,
Siguldas Sporta centrā kuru vadīs sertificēta dūla un zīdīšanas
konsultante Lita Dudele-Krastiņa
Lekcija „Kas ir PEP mamma, kādu atbalstu
14.30–15.30
PEP mamma var piedāvāt māmiņām,
Siguldas Sporta centrā
ģimenēm?”, kuru vadīs PEP mamma Ilga Sirmele
Lekcija par mazuļiem pēc viena gada vecuma
16.00–17.00
„Mazs bērns ar lielām emocijām – niķi un stiķi
Siguldas Sporta centrā vai tomēr vēlme pašnoteikties?”, kuru vadīs
PEP mamma, sociālā pedagoģe Ilga Sirmele
Grūtnieču vingrošana ūdenī, kuru vadīs
16.00–17.00
fizioterapeita asistente Ligita Novicka.
Siguldas slimnīcā
Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
numuru 26067440
Lekcija „Pabalsti un atbalsta iespējas ģimenēm”,
17.30–19.00
kuru vadīs VSAA Pierīgas nodaļas pabalsta
Siguldas Sporta centrā
daļas vadītāja Vija Vilcāne
18.00–18.45
Grūtnieču vingrošana, kuru vadīs fizioterapeite
bērnu centrā
Līga Barone. Pieteikšanās no 17.septembra,
„Kā mājās”
rakstot uz e-pasta adresi sigulda@bckamajas.lv
19.00–21.00
Lekcija un diskusija „Es piedzimu par mammu!
bērnu centrā
Ko nu?”, kuru vadīs vecmāte Aija Mikova
„Kā mājās”

26.septembris – BĒRNU DIENA

10.00–10.45,
12.00–12.45
bērnu centrā
„Kā mājās”
11.00–11.45
bērnu centrā
„Kā mājās”

Mazskoliņa bērniem līdz divu gadu vecumam,
kuru vadīs fizioterapeite Inese Konošonoka.
Pieteikšanās no 17.septembra, rakstot uz e-pasta
adresi sigulda@bckamajas.lv
Māmiņu vingrošana kopā ar bērniņu,
kuru vadīs fizioterapeite Inese Konošonoka.
Pieteikšanās no 17.septembra, rakstot uz e-pasta
adresi sigulda@bckamajas.lv

Rotaļu joga bērniem no četru līdz sešu gadu
16.00–17.00
vecumam, kuru vadīs jogas instruktore Ligita
Siguldas Sporta centrā Saule. Pieteikšanās no 17.septembra, rakstot uz
e-pasta adresi pieraksts@sigulda.lv
Krosfita nodarbība bērniem no četru līdz
sešu gadu vecumam, kuru vadīs trenere Zane
17.00–17.30
Gintere no bērnu sporta nodarbību organizatora
Siguldas Sporta centrā
„Noķer mani”. Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 25448860
Rotaļu joga bērniem no septiņu līdz desmit gadu
17.00–18.00
vecumam, kuru vadīs jogas instruktore Ligita
Siguldas Sporta centrā Saule. Pieteikšanās no 17.septembra, rakstot uz
e-pasta adresi pieraksts@sigulda.lv
Lekcija un diskusija „Vecāku un bērnu tiesības
17.00–18.00
un atbildība. Prakse un pieredze”, kuru vadīs
Siguldas Sporta centrā
bērnudārza „Tornīši” vadītāja Indra Podziņa
Krosfita nodarbība bērniem no septiņu
17.30–18.00
līdz desmit gadu vecumam, kuru vadīs Zane
Siguldas Sporta centrā Gintere. Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860
Praktiskā nodarbība „Spēlējamies kopā”
18.00–18.30
bērniem no divu līdz trīs gadu vecumam
Siguldas Sporta centrā kopā ar vecākiem, kuru vadīs bērnudārza
„Tornīši” vadītāja Indra Podziņa
18.00–19.30
Lekcija „Vai mans bērns ir emocionāli gatavs
bērnu centrā
bērnudārza gaitām?”, kuru vadīs fizioterapeite
„Kā mājās”
Līga Barone
Praktiskā nodarbība bērniem no četru
18.30–19.00
līdz sešu gadu vecumam kopā ar vecākiem
Siguldas Sporta centrā „Spēlējamies kopā”, kuru vadīs bērnudārza
„Tornīši” vadītāja Indra Podziņa
Nodarbība „Pieskāriena un masāžas nozīme
18.30–19.30
bērniņa dzīvē”, kuru vadīs masiere Agita
veselības profilakses
Auziņa. Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot
centrā „Malus”
uz tālruņa numuru 27719779
Lekcija „Saskanīgas bērnu un pieaugušo
18.30–20.30
attiecības”, kuru vadīs psihologi
Siguldas Sporta centrā
Krišjānis Zaremba un Elīna Rotbaha-Zaremba

Lekcija „Kā orientēties plašajā ūdens klāstā,
19.00–20.00
un kā izvēlēties ūdeni sev?”, kuru vadīs ūdens
Siguldas Sporta centrā
someljē Dans Voļevahs
19.00–20.30
Lekcija „Kā sevi motivēt”, kuru vadīs garo
Siguldas Sporta centrā distanču skrējēja Anita Siliņa (Kažemāka)
Saruna par gudru un pareizu treniņu
20.00–21.00
izvēli atbilstoši izvirzītajiem mērķiem
Siguldas Sporta centrā „Sajūti atšķirību”, kuru vadīs fitnesa treneris
Andris Krūmiņš

29.septembris – VESELĪBAS DIENA
Izglītojošas lekcijas un nodarbības

Ārstnieciskā vingrošana muguras veselībai,
kuru vadīs topošā fizioterapeite Loreta Šķēle.
Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
numuru 67973009
Sāls istabas apmeklējums.
9.00, 10.00, 11.00
Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
Siguldas slimnīcā
numuru 26067440
10.00–11.30
Lekcija „Pozitīvās domāšanas slazdi”, kuru vadīs
Siguldas Sporta centrā izaugsmes treneris Mārtiņš Vecvanags
10.00–13.00
Sacensības svaru stieņa spiešanā guļus
pie Siguldas
„Latvijas spēcīgākā pilsēta”
Sporta centra
Darbosies bērnu pieskatīšanas vieta,
10.00–15.00
kas ļaus vecākiem netraucēti apmeklēt veselības
Siguldas Sporta centrā pārbaudes, lekcijas un nodarbības
(bērniem līdzi jāņem maiņas apavi)
10.30–12.00
Lekcija „Rudens veltes jūsu veselībai”,
Siguldas Sporta centrā kuru vadīs fitoterapeits Dr.Artūrs Tereško
Lekcija „Kā pasargāt sevi un savus mīļos
12.00–14.00
no vēža”, kuru vadīs Latvijas Onkoloģijas
Siguldas Sporta centrā
asociācijas Vidzemes vēstnese Ingūna Bedikere
14.00–15.30
Lekcija „Jaundzimušā aprūpe un mātes
Siguldas Sporta centrā veselība”, kuru vadīs sertificēta ginekoloģe
9.00–10.00
spa viesnīcā „Ezeri”

Ārstu konsultācijas

27.septembris – JAUNIEŠU DIENA
16.00–17.00
klīnikā „Ģimenes sirds”
16.00–17.00
Siguldas Sporta centrā
17.30–19.00
Siguldas Sporta centrā
18.00–19.00
klīnikā „Ģimenes sirds”
19.00–20.00
Siguldas Sporta centrā
20.00–21.00
Siguldas Sporta centrā

Ekskursija meitenēm ginekologa kabinetā
un pārrunas par fizioloģiskajiem procesiem,
kuru vadīs ginekoloģe Aiga Rotberga
Peldēšanas nodarbība skolēniem. Pieteikšanās
no 17.septembra, zvanot uz tālruņa numuru
25448860
Lekcija „Mākoņkilometru tirgotājs –
kā apskriet apkārt vulkānam?”, kuru vadīs
jaunais rakstnieks Mārtiņš Zvīdriņš
Lekcija par seksualitāti jauniešiem
no 16 līdz 25 gadu vecumam, kuru vadīs
ginekoloģe Aiga Rotberga
Zumbas nodarbība, kuru vadīs trenere
Liena Ozoliņa
Spēka un izturības treniņš, kuru vadīs treneris
Andrejs Filipovs un piedalīsies diskžokejs
Egons Reiters

28.septembris –
SKAISTUMA UN VESELĪGA UZTURA DIENA

12.00–13.00
Lekcija „Uzturs, lai labi justos”,
klīnikā „Ģimenes sirds” kuru vadīs uztura speciāliste Gita Ignace
Lekcija „Mammu un meitu sarunas
15.00–16.00
par intīmo veselību”, kuru vadīs auglības
klīnikā „Ģimenes sirds”
metožu skolotāja Inese Mekša

17.00–18.00
Lekcija „Ieskats aromterapijas pasaulē”,
Siguldas Sporta centrā kuru vadīs aromterapijas speciāliste Egija Zelbere
Meistarklase „Izskaties labi, jūties labi.
17.00–19.00
Make-up ABC jaunietēm un sievietēm”,
Siguldas Sporta centrā kuru vadīs „Lancome” nacionālā
grima māksliniece Baltijas valstīs Dita Grauda
Smieklu jogas nodarbība, kuru vadīs
18.00–19.00
smieklu jogas līderis Edgars Daudišs
Siguldas Sporta centrā
no Pozitivitātes akadēmijas
18.00–19.30
Zaļās Villas kvartālā

Veselīga uztura meistarklase, kuru vadīs
Eva Strapcāne un Liene Straupe –
„Stirna&avocado”. Pieteikšanās no 17.septembra,
rakstot uz e-pasta adresi pieraksts@sigulda.lv

19.00–19.45,
19.45–20.15
Siguldas slimnīcā

Apļa treniņš ar power plate, kuru vadīs
fizioterapeita asistente Zane Gintere.
Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
numuru 26067440

Visas nedēļas garumā, no 24. līdz 30.septembrim, aicinām piedalīties ģimeņu orientēšanās izaicinājumā,
veicot kādu no Siguldas mobilajā lietotnē izvietotajiem diviem maršrutiem.
Dodies pārgājienā, pamani nepamanāmo, izpildi dotos uzdevumus un iegūsti aizraujošas balvas!
Nedēļas pasākumu plānā var tikt veiktas izmaiņas.

Kāju vēnu skrīnings, pēdu datordiagnostika,
dermatologa un neirologa konsultācijas.
Pieraksts no 17.septembra plkst.10.00–16.00,
10.00–16.00
zvanot uz tālruņa numuru 20082966 (Tele2)
Siguldas Sporta centra
un 28389295 (LMT). Piedāvājums bez maksas
Lielajā zālē
pieejams Siguldas novadā deklarētajiem
Siguldas novada
iedzīvotājiem, uzrādot
iedzīvotāja ID karti
D vitamīna mērījumi, iespēja veikt
10.00–16.00
elektrokardiogrammu un ehokardiogrammu.
Siguldas Sporta centra
Pieraksts no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
stāvlaukumā
numuru 20082966 (Tele2) un 28389295 (LMT)
Cukura, holesterīna un hemoglobīna
līmeņa mērījumi, redzes, krūšu un plaušu
10.00–16.00
pārbaudes, fizioterapeita un uztura speciālista
Siguldas Sporta centra
konsultācijas. Darbosies insulta profilakses
Lielajā zālē
kabinets, varēs veikt HIV, B un C hepatīta,
kā arī sifilisa testus
10.00–16.00
pie Siguldas
Mobilais mamogrāfs
Sporta centra
10.00–14.00
Asins donoru diena
Siguldas Sporta centrā

30.septembris – ĢIMEŅU DIENA

Foto meistarklase „Rīta pārgājiens un foto
mirkļu tveršana”, kuru vadīs dabas draugs
Jānis Zilvers. Pieteikšanās no 17.septembra,
rakstot uz e-pasta adresi pieraksts@sigulda.lv
8–10 kilometru pārgājiens gar iežu atsegumiem
10.00
Gaujas krastos, kuru vadīs Dabas aizsardzības
no Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālisti. Pieteikšanās no 17.septembra,
pārvaldes
rakstot uz e-pasta adresi pieraksts@sigulda.lv
Fatbike tūre maršrutā „Siguldas neskartās
10.00
dabas brīnumi”, kuru vadīs Guntis Krūmiņš.
Fischer
Pieteikšanās no 17.septembra, zvanot uz tālruņa
Slēpošanas centrā
numuru 29118847
15–20 kilometru velobrauciens maršrutā
10.00
Sigulda–Lielais akmens–Sigulda. Pieteikšanās
no Dabas
no 17.septembra, rakstot uz e-pasta adresi
aizsardzības pārvaldes
pieraksts@sigulda.lv
„GreenFest”, būs iespēja apmeklēt lekcijas,
10.00–19.00
darbnīcas, izstādi par zaļo dzīvesveidu, bioZaļās Villas kvartālā produktu tirdziņu, ģimeņu jogu, kā arī pirmās
palīdzības projektu
8.00
Gaujas Nacionālā
parka teritorijā

Daļa no Siguldas novada
Veselības un sporta nedēļas aktivitātēm
tiek finansētas ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.

IZGLĪTĪBA
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Ēdināšanas pakalpojumus pašvaldības bērnudārzos
sniegs SIA „Baltic Restaurants Latvia”
Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvalde informē, ka noslēgts līgums ar
SIA „Baltic Restaurants Latvia” par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs no 3.septembra. Maksa par trīsreizēju bērnu ēdināšanu būs 3 eiro dienā,
un, kā to paredz šā gada sākumā pašvaldībā pieņemtie noteikumi, novadā deklarētajām ģimenēm pašvaldība līdzfinansēs
10–75% no ēdināšanas izmaksām.
SIA „Baltic Restaurants Latvia” piedāvājuma
atbilstību – ēdienu dažādību, tehnoloģiskās
kartes, produktu uzturvērtību, enerģētisko vērtību un atbilstību bērnu vecuma posmam, pārtikas produktu daudzveidību un sezonalitāti –
vērtēja pieaicinātais eksperts, sertificēts uztura
speciālists. Uzklausot vecāku ierosinājumus un
atbilstoši normatīvo aktu prasībām SIA „Baltic
Restaurants Latvia” bērnu iknedēļas ēdienkartē būs jāiekļauj vairāk augļu un dārzeņu.

Līgumā, kuru no 3.septembra vecāki noslēgs
ar SIA „Baltic Restaurants Latvia”, noteikts,
ka rēķinus par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem vecāki saņems līdz nākamā mēneša
5.datumam un rēķina apmaksa par nodrošināto bērnu ēdināšanas pakalpojumu vecākiem
būs jāveic līdz 15.datumam, tātad par septembrī sniegtajiem pakalpojumiem vecākiem būs
jāsamaksā līdz 15.oktobrim.
Tāpat kā līdz šim saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.26
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, pašvaldība līdzfinansēs 10–75%
katram Siguldas novadā deklarētajam bērnam. 10% atlaide pienāksies bērniem, kuriem
vismaz viens vecāks ir deklarēts Siguldas novadā, savukārt novada Daudzbērnu ģimeņu
reģistrā reģistrētajām ģimenēm atlaižu apmērs būs diferencēts – no 20 līdz 75%. Atvieglojumi 50–75% apmērā ēdināšanas maksai
paredzēti arī novadā deklarētiem bērniem no
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Allažos jauno mācību gadu sāks izremontētās telpās
Turpinot sakārtot izglītības infrastruktūru,
2018./2019.mācību gads Allažu pamatskolā
sāksies izremontētās telpās. Remontdarbos
Siguldas novada pašvaldība kopumā investējusi 619 800 eiro, bet Allažu pamatskolas
pirmsskolas grupu un Birzes ielas 4 ēkas
telpu remontdarbos – 69 tūkstošus eiro.
Allažu pamatskolas remontdarbu pirmajā
kārtā pagājušajā gadā tika veikta skolas siltināšana, ventilācijas sistēmas izbūve, fasādes atjaunošana, logu un durvju nomaiņa,
elektrosistēmu sakārtošana un ugunsdrošībai
atbilstošu prasību nodrošināšana, investējot

vairāk nekā 415 tūkstošus eiro. Savukārt remontdarbu otrajā kārtā, kas tika uzsākta šā
gada jūlijā, skolas mācību telpās un gaiteņos
veikts kosmētiskais remonts, trešā stāva mācību telpām nomainītas durvis, pārbūvētas
skolas labierīcību telpas, pārbūvētas galvenās
ieejas kāpnes un atjaunotas iekštelpu kāpnes.
No skolas līdz sporta laukumam izveidots
bruģēts celiņš, kā arī iežogota skolas teritorijas daļa, kurā brīvajos brīžos uzturēties skolēniem. Skolas ēkas un teritorijas otrās kārtas
remontdarbu izmaksas sasniedza vairāk nekā
204 tūkstošus eiro. Šajā mācību gadā Allažu
pamatskolā mācības uzsāks 114 skolēni.

Mainīts vecāku līdzfinansējuma apmērs
Mākslu skolā un Sporta skolā
Izvērtējot kopš 2012.gada pieaugušās izmaksas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un
Siguldas Sporta skolas audzēkņu izglītošanai, Siguldas novadā deklarēto audzēkņu
vecākiem līdzfinansējums 2018./2019.mācību gadā Mākslu skolā būs 20 eiro, bet
Siguldas Sporta skolā – 15 eiro, izņemot dambretes apguves programmu, kurā mācību maksa arī turpmāk būs 10 eiro mēnesī. Tāpat kā līdz šim, atvieglojumus varēs
saņemt daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, kā arī ģimenes, kurās ir divi bērni, kas apgūst profesionālās ievirzes izglītību.
Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs” nosaka iespējas
saņemt atvieglojumus par profesionālās izglītības programmu apguvi novada ģimenēm:
l ja ģimenei ir piešķirts daudzbērnu ģimenes
statuss, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī
katram bērnam tiek samazināta par 60%;
l ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni, abi
apgūst profesionālās ievirzes izglītības
programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek
samazināta par 35%;
l ja audzēknis apgūst divas vai vairākas profesionālās ievirzes izglītības programmas
jebkurā no skolām, atbrīvojumi un atlaides
no līdzfinansējuma tiks piemērotas maksai
tikai par vienu no apgūstamajām programmām;
l no mācību maksas tiks atbrīvoti audzēkņi
ar invaliditāti, bez vecāku gādības palikuši
bērni vai skolēni, kuri nāk no maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes.
Atvieglojumus varēs saņemt ģimenes, kuru
ģimenes locekļi būs deklarēti Siguldas novadā
vismaz no gada sākuma, tātad no 1.janvāra,
un tikai gadījumos, ja būs nokārtotas visas
līgumsaistības par pašvaldības saņemtajiem
pakalpojumiem – nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis, veikta ēdināšanas pakalpoju-

mu un interešu izglītības pulciņu vai profesionālās ievirzes izglītības apmeklējumu maksa,
kā arī citi maksājumi, kurus administrē vai
nodrošina pašvaldība. Profesionālās izglītības
iestāžu – Siguldas Mākslu skolas un Siguldas
Sporta skolas – darbības nodrošināšanai pašvaldība līdztekus valsts mērķdotācijai un vecāku līdzfinansējumam ik gadu izlieto vairāk
nekā 400 000 eiro – Sporta skolā tie ir vidēji
77 eiro mēnesī par audzēkni (izņemot dambreti), bet Mākslu skolā – 53 eiro. Siguldas
novada pašvaldības domes lēmums nosaka,
ja audzēknis un vismaz viens no vecākiem ir
deklarēts Siguldas novadā, tad Mākslu skolā
būs jāmaksā 30 eiro mēnesī, bet Sporta skolā
20 eiro mēnesī. Profesionālās ievirzes skolu
audzēkņiem, kuri deklarēti citā novadā, pašvaldība turpmāk segs mazāku līdzfinansējuma daļu – Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”,
ja neviens no vecākiem nav deklarēts
Siguldas novadā, par profesionālās ievirzes programmu apguvi šogad būs jāmaksā
40 eiro mēnesī, bet Siguldas Sporta skolā – 30 eiro. Pēc noteiktā pārejas perioda –
2019./2020.mācību gadā – maksa par izglītības programmu apguvi Siguldas Sporta
skolā, izņemot dambretes izglītības programmu, novadā deklarētajām ģimenēm būs
20 eiro, bet pārējiem – 40 eiro, ja Siguldas novadā deklarēts viens no vecākiem, maksa būs
10 eiro, bet pārējiem – 20 eiro.

Jauno mācību gadu uzsāks vairāk nekā 3100 audzēkņu
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Pašvaldība nodrošina skolēnus arī ar citiem
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem – papildu literatūru, didaktiskajām spēlēm,
uzskates līdzekļiem, digitālajiem mācību
līdzekļiem, izdales materiāliem, mācību tehniskajiem līdzekļiem, mācību iekārtām un
aprīkojumu. Savukārt ģimenes rūpējas par
skolēnu personīgajām skolas lietām – rakstāmpiederumiem, burtnīcām, kladēm un
mākslas stundu piederumiem, kā arī sporta
un ikdienas apģērbu.

Maksa par ēdināšanu

Valsts finansē brīvpusdienas visiem 1.–4.klases
skolēniem. Vecāki par bērnu ēdināšanu bērnudārzos maksā saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem. Šajā mācību gadā ēdināšanas
pakalpojumus 3 eiro apmērā par trīsreizēju ēdināšanu dienā sniegs SIA „Baltic Restaurants
Latvia”. Jāatzīmē, ka Siguldas novada pašvaldība 10% apmērā līdzfinansē visām novadā
deklarētajām ģimenēm ēdināšanas izmaksas
bērnudārzos, bet Siguldas novada Daudzbērnu
ģimeņu atbalsta programmā esošās ģimenes,
kā arī trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes
saņem atlaides 20–75% apmērā bērnu ēdināšanai gan bērnudārzos, gan skolās. Visās pil-

sētas skolās, izņemot Laurenču sākumskolu,
ēdināšanas pakalpojumus sniegs SIA „Baltic
Restaurants Latvia”. Siguldas 1.pamatskolā,
Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas pilsētas vidusskolā par kompleksajām pusdienām
5.–12.klases skolēniem būs jāmaksā 1,42 eiro
(brokastis – 0,80 eiro, launags – 0,60 eiro).
Laurenču sākumskolā ēdināšanu nodrošinās
SIA „Arseja”, un 5.–6.klases skolēniem pusdienas maksās 1,40 eiro (brokastis – 0,55 eiro,
launags – 0,75 eiro), savukārt SIA „Malta L”
pusdienas piedāvās Allažu pamatskolā, kur
5.–9.klases audzēkņiem pusdienas maksās
1,50 eiro (launags – 0,60 eiro), bet trīsreizēja
ēdināšana Allažu pamatskolas pirmsskolas
izglītības grupā – 3 eiro. Mores pamatskolā
5.–9.klases skolēniem pusdienas maksās
1,50 eiro (brokastis – 0,65 eiro, launags –
0,65 eiro), savukārt trīsreizēja ēdināšana
pirmsskolas izglītības grupā – 2,70 eiro dienā.

Atbalsts novadā
deklarētajām ģimenēm
Līdztekus ēdināšanas izdevumu līdzfinansēšanai, mācību līdzekļu iegādei, iestāžu infrastruktūras attīstībai un izglītības darbinieku
atalgojumam novadnieku ģimenēm pieejami
arī citi atbalsta veidi. Pašvaldība noteikusi
atlaides profesionālās ievirzes izglītības prog-

rammām Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un
Siguldas Sporta skolā. Arī šajā mācību gadā
skolēniem būs pieejamas bezmaksas peldēšanas un slēpošanas nodarbības.
Pateicoties pašvaldības atbalstam, logopēda
un psihologa konsultācijas bez maksas būs
pieejamas ne tikai pašvaldības bērnudārzu,
bet arī skolu audzēkņiem. Lai nodrošinātu
drošu un ērtu nokļūšanu izglītības iestādēs,
Siguldas novada iedzīvoskolēni, uzrādot
tāja ID karti, Siguldas novada pašvaldības
13 līdzfinansētos maršrutos arī šajā mācību
gadā varēs pārvietoties bez maksas.
Siguldas novada pašvaldība turpinās atbalstīt arī tās ģimenes, kuru mazuļi apmeklē
privātos bērnudārzus, – no pusotra līdz četru
gadu vecumam līdzfinansējuma apmērs būs
181,60 eiro, bet bērniem, kam nepieciešama
obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, – 108,99 eiro. Ģimenēm, kuras atteiksies
no piedāvātās vietas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē un izvēlēsies apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldība līdzfinansēs 173,30 eiro, bet bērniem, kam
nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei un kuru ģimenes atteiksies
no piedāvātās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlēsies apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi, –

100,69 eiro. Tāpat Siguldas novadā deklarēto
bērnu vecākiem ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums 119,41 eiro auklīšu pakalpojumu apmaksai, ja pašvaldība nevar nodrošināt
vietu pirmsskolas izglītības iestādē.
Jāpiebilst, ka pašvaldība izmaksā pabalstu
skolēniem no daudzbērnu ģimenes, trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes, uzsākot mācību gaitas.

Vai vecākiem jāmaksā fonda nauda?

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde atgādina, ka izglītības iestādes administrācija nedrīkst pieprasīt līdzfinansējumu
vecākiem ne remontdarbu veikšanai, ne uzskates līdzekļu iegādei vai ekskursiju un izlaidumu organizēšanai. Ja vecāki paši nolemj
saviem bērniem organizēt neplānotus pasākumus, piemēram, papildu svešvalodas apguvi, teātra apmeklējumu vai īpašu izlaiduma vai Ziemassvētku pasākumu, tad vecāki
var izveidot fondu, kurā brīvprātīgi iemaksāt
finanšu līdzekļus, un tos izmantot papildpakalpojumu apmaksai.
Ja rodas papildu jautājumi par izglītības
procesa nodrošināšanu Siguldas novadā, aicinām sazināties ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruņa
numuru 67970863.

SPORTS
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Siguldā notiks
28.Latvijas riteņbraucēju
Vienības brauciens;
plānoti satiksmes ierobežojumi
2.septembrī plkst.11.00 Siguldā tiks dots starts 28.Latvijas riteņbraucēju Vienības
velobrauciena sporta šosejas distancei un velosipēdisti dosies 99 kilometrus garajā
sacensību trasē. Plkst.12.30 izaicinājumu 39 kilometrus garajā trasē uzsāks kalnu
divriteņu īpašnieki, savukārt plkst.13.30 tautas braucienā jeb 36 kilometrus garajā distancē dosies vislielākais dalībnieku skaits. Starta koridors retro velosipēdu
braucienam būs atvērts no plkst.14.00 līdz 14.30, kad 22 un 33 kilometrus garajā
atraktīvajā tūrisma braucienā varēs doties retro velosipēdu īpašnieki.
Sportistu apbalvošana Svētku laukumā
sāksies plkst.15.00.
Siguldas novada iedzīvoAtgādinām, ka
tāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties
Tūrisma informācijas centrā, ir 20% atlaide
dalības maksai.
Lai nodrošinātu riteņbraucēju drošību sacensību trasē, 2.septembrī plānoti satiksmes ierobežojumi.
Satiksme tiks slēgta:
l Siguldas un Turaidas kalnā (autoceļš P8
posmā Sigulda–Turaida) no plkst.10.40
līdz 11.10 un no plkst.12.00 līdz 17.00;
l Cēsu ielā no plkst.8.00 līdz 17.30;
l Lāčplēša ielas posmā no Leona Paegles
ielas līdz Jāņa Poruka ielai no plkst.8.00
līdz 17.30;
l Jāņa Poruka ielā no plkst.10.30 līdz
11.10 un no plkst.12.15 līdz 17.00;
l Leona Paegles ielā no Lāčplēša ielas
līdz Svētku laukumam no plkst.10.30
līdz 17.00;
l Līvkalna ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Skolas ielai no plkst.12.15
līdz 14.30;
l Pils ielas posmā no Cēsu ielas līdz Baznīcas ielai no plkst.12.15 līdz 14.30.
Īslaicīgi satiksmes ierobežojumi:
l sporta brauciena laikā (starts plkst.11.00
Cēsu un Raiņa ielas krustojumā): Raiņa
iela–Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures
iela–Vidzemes šoseja (A2) no plkst.10.40
līdz 11.15;
l MTB brauciena laikā (starts plkst.12.30
Turaidas ielā pie serpentīna ceļa): Turaidas iela–Gaujas iela–Raiņa iela–Pils
iela–Līvkalna iela–Televīzijas iela–Nurmižu ceļš no plkst.12.15 līdz 12.50;

tautas brauciena laikā (starts plkst.13.30
Cēsu un Raiņa ielas krustojumā): Raiņa
iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–
Noliktavas iela–Vidzemes šoseja (A2) no
plkst.13.00 līdz 14.30;
l retro velosipēdu brauciena laikā Cēsu iela–
Līvkalna iela no plkst.14.00 līdz 14.30.
Ņemot vērā dalībnieku skaitu tautas braucienā un to, ka starta koridori izvietoti
apļveida krustojumā pie Pils, Līvkalna un
Cēsu ielas, no plkst.12.15 līdz 14.30 nebūs
iespējams ar transportlīdzekļiem piekļūt
stāvlaukumam Pils ielā pie Siguldas pils
kompleksa vai izbraukt no tā.
Satiksme krustojumos, kas šķērso sacensību
distances, tiks atjaunota uzreiz pēc tam, kad
visi dalībnieki būs šķērsojuši krustojumus
un aizbraucis distances beigu transports.
Satiksmes ierobežojumi plānoti arī teritorijā ap Siguldu:
l sporta distancē: Sigulda–Augšlīgatne–
Ieriķi–Cēsis–Stalbe–Ragana–Turaida–
Sigulda no plkst.10.40 līdz 13.40;
l MTB distancē: Sigulda–Nurmiži–Ratnieki–upe Gauja–Sigulda no plkst.12.15
līdz 15.40;
l tautas distancē: Sigulda (Raiņa iela–Pils
iela–Šveices iela–Kalna iela)–Vidzemes šoseja–Sēnīte–Valmieras šoseja–
Murjāņi–Ragana–Turaida–Sigulda no
plkst.13.00 līdz 16.30.
Transportlīdzekļu novietošana Vienības
velobrauciena laikā un iepriekšējā vakarā būs aizliegta Līvkalna, Raiņa, Šveices,
Kalnu un Noliktavas ielā, uz Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam, kā arī uz Pils ielas no
Šveices ielas līdz Cēsu ielai.
l

Ziņas īsumā
Septembrī darbu sāks
Peldētapmācības skola

Lai uzlabotu bērnu un pieaugušo peldētprasmi, drošību uz ūdens, kā arī veicinātu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu novada
iedzīvotājiem, septembrī Siguldas Sporta
centrā darbu sāks Peldētapmācības skola
gan bērniem, gan pieaugušajiem. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē
www.siguldassports.lv.

Siguldā notiks starptautiskas
riteņbraukšanas sacensības

Jau ceturto gadu Fischer Slēpošanas
centrs uzņems dalībniekus no dažādām
pasaules valstīm un nodrošinās augsta
līmeņa starptautisku riteņbraukšanas sacensību XCO „Sigulda Cup” UCI C2 organizēšanu. Sacensības notiks 16.septembrī
no plkst.10.00 Fischer Slēpošanas centrā.

Septembrī Siguldas Sporta centrā tiks
atklāts sporta diagnostikas fizioterapijas
kabinets, kurā būs pieejami sertificēta
fizioterapeita, masiera un uztura speciālista pakalpojumi. Savukārt oktobrī diagnostikas kabinets tiks papildināts ar vairākiem jauniem pakalpojumiem – tajā uz
slīdceliņa vai veloergometra varēs veikt
individuāli piemērotus anaerobās slodzes
testus fiziskās jaudas un spēka izturības
novērtēšanai ar vai bez laktāta analīzēm. Tāpat būs iespēja veikt vertikālos
lēcienus uz spēka platformas un noteikt
ķermeņa masas analīzi. Pēc iegūtajiem
datiem sporta ārstam vai kardiologam
būs iespēja novērtēt rezultātus, sniedzot
ieteikumus sportista fiziskās veselības
uzlabošanai.

Atjaunota infrastruktūra
velosipēdistu pašapkalpošanās stacijā
Lai velosipēdistu braucamrīks vienmēr
būtu tehniskā kārtībā, ir atjaunota pašapkalpošanās stacija, kurā pieejami gan instrumenti velosipēda apkopei, gan pumpis.
Lai velosipēdistiem nepieciešamā infrastruktūra kalpotu ilgi, pašvaldības speciālisti aicina to lietot saudzīgi un gadījumos,
kad iekārtas tiek ļaunprātīgi izmantotas,
informēt Pašvaldības policiju, zvanot uz
diennakts tālruņa numuru 26160288.

Atgādinām, ka veloapkopes stacija izvietota Cēsu un Raiņa ielas krustojumā, kur
krustojas vairāki velomaršruti, tostarp izaicinošais brauciens lejup un augšup Gaujas senlejā, kas ir aizraujošākais kāpums
Latvijā ar gandrīz 100 metru augstuma
starpību. Turpat 2016.gadā par godu
25.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienam atklāts vides objekts, uz kura
iegravēti teju seši tūkstoši 2015.gada velobrauciena dalībnieku vārdi.

Piesakies un piedalies Kalniešu spēlēs!
8.septembrī no plkst.12.00 līdz 16.00
Siguldas Svētku laukumā norisināsies
biedrības „Cerību spārni” organizētais
labdarības pasākums Kalniešu spēles,
kurā ikvienam būs iespēja piedalīties
dažādās sportiskās un jautrās disciplīnās. Pasākuma ienākumi tiks ziedoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Kalniešu spēļu goda patroni ir olimpiešu
Dukuru ģimene.
Kalniešu spēlēs aicināts piedalīties ikviens –
individuāli vai četru cilvēku komandā –, savas spējas pārbaudot spēka, jautrības, veiklī-

Uzņēmējiem

Siguldas Sporta centrā
atklās sporta diagnostikas kabinetu

bas un atjautības disciplīnās, sacenšoties arī
par vērtīgām balvām. Paralēli notiks atrakcijas bērniem, radošās darbnīcas, muzikāli
priekšnesumi un amatnieku un mājražotāju
tirdziņš.
Dalība Kalniešu spēlēs ir par ziedojumiem (individuālajiem dalībniekiem –
5 eiro, komandām – 20 eiro), kas tiks novirzīti biedrības „Cerību spārni” sociālā atbalsta
centram „Cerību māja”, kurā uzturas cilvēki
ar funkcionāliem traucējumiem.
Kalniešu spēļu dalībnieki aicināti pieteikties
norises dienā 8.septembrī pasākuma informācijas teltī.

Septembrī uzsāks pieteikumu pieņemšanu
Pasākumā „Esi zinošs, esi drošs!”
grantu programmā „(ie)dvesma”
No 3.septembra līdz 3.oktobrim Siguldas
novadā strādājoši jaunuzņēmumi vai vēl
neīstenotu biznesa ideju autori varēs piedalīties SEB bankas grantu programmā
„(ie)dvesma”.
Grantu programmai varēs pieteikties uzņēmumi, kuri dibināti ne vairāk kā pirms trim
gadiem, vai arī Siguldas novadā deklarētie biznesa ideju autori. Maksimālā naudas summa
vienam grantam ir 10 000 eiro. Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem
esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbī-

bu. Līdz 3.oktobrim iesniegtos projektus vērtēs
žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji.
Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs kārtās,
izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu,
kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz
žūrijas jautājumiem. Pretendentiem ir iespēja
saņemt individuālas konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu un konkursa norisi Uzņēmējdarbības atbalsta punktā Ausekļa ielā 6,
iepriekš piesakoties un zvanot uz tālruņa numuru 29414798 vai rakstot uz e-pasta adresi
ina.stupele@sigulda.lv.

aicina iepazīt operatīvo dienestu darbu
19.septembrī no plkst.10.00 līdz 14.00
Raiņa parkā notiks pasākums bērniem,
jauniešiem un viņu vecākiem „Esi zinošs,
esi drošs!”, kurā piedalīsies un interesantas lietas rādīs un stāstīs operatīvo
dienestu speciālisti.
Pasākumā dažādas aktivitātes būs sarūpējusi Valsts policija, Valsts policijas koledža,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Siguldas novada Pašvaldības
policija, Reģionālā pašvaldības policija, Ze-

messardzes 27.kājnieku bataljons, Valsts
robežsardze, Jaunsardzes un informācijas centrs, AS „Latvijas Gāze”, AS „Sadales tīkls”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Valsts
probācijas dienests, kā arī SIA „Jumis”.
Dalībniekiem būs iespēja aplūkot Valsts
policijas četrkājaino darbinieku – suņu un
zirgu – paraugdemonstrējumus, kā arī izbraukt ar Valsts policijas automašīnu.
Pasākumu organizē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknis sadarbībā
ar Siguldas novada pašvaldību.
Dalība pasākumā – bez maksas.
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Siguldas novada Kultūras centru atklās 14.septembrī
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Turpmāk Siguldas novada Kultūras
centrā mākslas un kultūras baudījumā
satiksies dažādu interešu un paaudžu apmeklētāji.
Ēkas svinīgajā atklāšanā 14.septembrī
plkst.20.30 uz skatuves pie Siguldas novada Kultūras centra uzstāsies etnomūzikas
grupa „Tautumeitas” un klasiskās mūzikas huligānu grupa „DaGamba”. Līdz pat
plkst.1.00 naktī ikviens būs aicināts doties
ēkas apskates ekskursijās un gidu pavadībā izstaigāt vietas, kas ikdienā pasākumu
apmeklētājiem nebūs pieejamas, – aizkulises, tērpu un rekvizītu noliktavas, grimētavas un mēģinājumu zāles.
Ekskursijās gidu pavadībā varēs doties
arī sestdien, 15.septembrī, no plkst.9.00
līdz 12.00, savukārt plkst.12.00 pie
Siguldas novada Kultūras centra tiks atklāts novadnieka, latviešu profesionālās
tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna
skulpturālais portrets, kā arī Turaidas
muzejrezervāta veidotā izstāde „Teodors
Zaļkalns”. Plkst.18.00 Siguldas novada
Kultūras centra lielajā zālē sāksies Maestro Raimonda Paula koncerts „Pie tevis, Gauja, tavā elpā”, kurā piedalīsies
Ginta Krievkalna, Mārtiņš Ruskis, Kristīna Zaharova un Dainis Skutelis, kā arī
novada amatiermākslas kolektīvi. Biļetes
Siguldas nocena – no 15 līdz 25 eiro,
vada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,

pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, pieejama
20% atlaide.
Svētdien, 16.septembrī, uz Kultūras centru tiek aicinātas ģimenes ar bērniem.
Mazie novadnieki kinozālē varēs baudīt
bezmaksas multfilmu seansus, līdzdarboties aizraujošās radošās un izzinošās
nodarbēs, bet plkst.14.00 noskatīties
Andra un Reiņa Sējānu oriģināldarbu –
bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu „Vilkam tāda dvēselīt”. Biļetes
Siguldas nocena – no 4 līdz 6 eiro,
vada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, pieejama
20% atlaide. Bērniem līdz piecu gadu vecumam, ja netiek aizņemta papildu sēdvieta, ieeja – bez maksas.
Jaunajā sezonā Siguldas novada Kultūras
centrs piedāvās plašu pasākumu programmu, ar kuru aicinām iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Biļetes uz pasākumiem var iegādāties visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem, pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, pieejamas atlaides.
Jau ziņots, ka pārbūvētajam Siguldas novada Kultūras centram izveidotas ieejas ēkas
abās pusēs, nodrošinot ērtu piekļuvi gan
galvenajām pilsētas ielām, gan funkcionālajam autostāvlaukumam, kurā uzstādīta
elektroautomobiļu uzlādes iekārta. Ēkā
izveidotas četras orķestra, kora un dejotāju
vajadzībām pielāgotas mēģinājumu telpas,

kas būs pieejamas novada amatiermākslas
kolektīviem. Deju mēģinājumu zālē izbūvēta triecienus amortizējoša grīda.
Pārbūvētajā ēkā ir izcila akustika ar mazu
reverberācijas laiku, kas lieliski piemērota koncertiem ar apskaņošanu un ļaus
veikt augstvērtīgus audioierakstus vai
pat tiešraides no kultūras pasākumiem.
Šī ir pirmā ēka Baltijas valstīs, kurā uzstādīta „Meyer Sound” apskaņošanas
sistēma, kuru skaņu inženieri un producenti šobrīd uzskata par labāk skanošo
apskaņošanas sistēmu pasaulē. Tāpat
visās zālēs ir uzstādīti augstas izšķirtspējas videoprojektori, bet lielā zāle ir īpaši
pielāgota pasākumiem, kuriem nepieciešamas sarežģītas dekorācijas, – skatuve
ir padziļināta un aprīkota ar paceļamām
konstrukcijām un profesionālu skatuves
apgaismojumu. Kultūras centra apjoms
palielināts ar tehnisko korpusu.
Ar kvalitatīviem tehnoloģiskajiem risinājumiem atjaunota arī bijusī kinozāle, kurā
varēs rīkot mazākas formas koncertus,
izrādes vai kino seansus, savukārt izstāžu zālē iespējams rīkot dažādas izstādes
vai nelielus kamerpasākumus. Drīzumā
Kultūras centram tiks iegādāts jauns
koncertflīģelis. Domājot par energoefektivitāti, būve ir aprīkota ar ēkas vadības
sistēmu, kas automātiski regulē un vada
ventilācijas, apkures, apgaismojuma un
kondicionēšanas iekārtas. Izmantojot šo
tehnoloģiju, nozīmīgākos enerģijas patē-

rētājus – aukstuma staciju, siltummezglu,
ventilācijas iekārtas – var regulēt atbilstoši pieprasījumam, būtiski palielinot
ēkas energoefektivitātes līmeni.
Patlaban turpinās ēkas iekārtošana, drīzumā tiks pabeigta 716 ergonomisko krēslu uzstādīšana lielajā zālē un mazajā zālē.
Zāles krēsli izgatavoti no speciāla, augstvērtīga materiāla, un sēdekļa automātiskās pacelšanas mehānisms, pateicoties
tajā iemontētam hidrauliskajam amortizatoram, ir klusināts.
Saskaņā ar izsludināto atklāto iepirkuma konkursu Siguldas novada Kultūras
centra vērienīgo pārbūvi veica SIA „Monum” 8 179 684 eiro apmērā, tajā skaitā
PVN, bet kopējās projekta izmaksas ir
8 273 886 eiro, tajā skaitā PVN.
Daļa no Siguldas novada Kultūras centra
rekonstrukcijas izmaksām 1 921 171,03 eiro
apmērā segtas, īstenojot Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansēto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra
ēkā”. Pēc projekta īstenošanas enerģijas
patēriņš ēkas apkurei būs 32,60 kWh/m2
gadā, bet oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 44 568,79 kg CO2/gadā.

Piedalies „Zinību medībās” 3.septembrī! Pie Siguldas novada Kultūras centra
atklās pieminekli Teodoram Zaļkalnam

Pirmdien, 3.septembrī, no plkst.16.00 līdz
22.00 bērni, jaunieši un viņu vecāki Raiņa
parkā aicināti mācību gada pirmo dienu
svinēt pasākumā „Zinību medības”, kurā
būs iespēja piedalīties jauniešu iniciatīvu
centra „Mērķis” organizētajās radošajās darbnīcās, izglītojošās, aizraujošās un
sportiskās aktivitātēs, kā arī iepazīt novada
interešu izglītības piedāvājumu.
No plkst.16.00 līdz 18.00 pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties „Ātruma medībās”, „Prieka
medībās”, „Skaņu medībās”, „Krāsu medībās”
un „Radošuma medībās”, līdzdarbojoties dažādās radošajās darbnīcās, kuras piedāvās Siguldas novada Jaunrades centrs, Siguldas Sporta
skola un Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, kā arī
citi sadarbības partneri. Pasākuma apmeklētāji varēs darboties „LGK” atrakcijās un pārbaudīt savu līdzsvaru, balansējot uz lentes.
No plkst.16.00 līdz 17.30 skeitparka teritorijā
būs iespēja vērot Rīgas Skeitborda skolas au-

15.septembrī plkst.12.00 pie Siguldas
novada Kultūras centra tiks atklāts
allažnieka, latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna
skulpturālais portrets, kas vairākus
gadus atradās pie Latvijas Mākslas
akadēmijas. Savukārt Siguldas novada
Kultūras centrā būs apskatāma Turaidas muzejrezervāta veidota izstāde par
T.Zaļkalnu un viņa darbiem.
dzēkņu paraugdemonstrējumus, piedalīties
meistarklasē un apgūt pirmās iemaņas braukšanā ar skeitbordu, kā arī noskatīties brīvdabas kino – animācijas filmu „Bize un Neguļa”,
kas pērn ieguva nacionālo kinobalvu „Lielais
Kristaps”.
No plkst.17.00 līdz 19.00 mazo un lielo novadnieku atkalsatikšanās prieka brīžu ķeršanai
darbosies fotokabīne, bet no plkst.18.00 līdz
19.15 uz skatuves kāps jaunie siguldieši, lai
parādītu savus talantus un prasmes. „Open
Stage” jeb atvērtā skatuve būs iespēju platforma radošiem, drosmīgiem un talantīgiem cilvēkiem, lai sevi parādītu citiem novadniekiem!
Par muzikālo noskaņojumu pasākumā rūpēsies diskžokejs Edgars Bercis.
Plkst.19.30 uz muzikālās skatuves kāps
grupa „In My Head”, plkst.20.20 spēlēs novadnieki – blūzroka trio „So Lucid Electric
Feel”, bet no plkst.21.10 skatuvi ieskandinās
poproka grupa „Laika upe”. Dalība pasākumā – bez maksas.

Pieminekļa autors ir Teodora Zaļkalna skolnieks Ojārs Siliņš, un izcilā tēlnieka portretu
viņš izveidojis 1986.gadā. Teodora Zaļkalna
(līdz 1930.gadam Teodors Grīnbergs) dzīve
cieši saistīta ar Siguldu – tēlnieks dzimis
1876.gada 30.novembrī Allažu pagasta mājās

„Zaļais kalns”, kuras cēlis viņa tēvs Eduards
Grīnbergs. No mājas nosaukuma radies arī
uzvārds Zaļkalns, kuru oficiāli viņš pieņēma
1930.gadā. Teodora Zaļkalna darbu nozīmīgākā tematika ir bijusi latviešu kultūras
darbinieku pieminekļi, portreti un medaļas, bet Latvijas daba, tās dzīvnieki devuši
ierosmi arī viņa animālijām – spilgtākās
no tām ir sirsnības un humora apdvestais
„Jērs”, tramīgais „Zaķītis” un vairāki „Cūkas”
varianti. Siguldā apskatāmi trīs Teodora
Zaļkalna radītie darbi – piemineklis Atim
Kronvaldam Siguldas pils kompleksā, Alfrēda
Kalniņa skulpturālais portrets Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis” un piemineklis Dainu tēvam
Krišjānim Baronam pie apļveida krustojuma
Pils, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielai.

Siguldā svinēs Tēva dienu
9.septembrī visā Latvijā un arī Siguldas novadā tiks atzīmēta Tēva diena. Siguldas pilsētas stadionā plkst.11.00 notiks tradicionālais tētu futbola mačs, kura uzvarētājiem
tiks pasniegts ceļojošais kauss. Visas dienas garumā svētku dalībniekus izklaidēs pasākuma vadītājs un dīdžejs, būs iespēja piedalīties ēdiena gatavošanas meistarklasē,
kā arī dažādās sportiskās sacensībās un radošās aktivitātēs visai ģimenei.
Sadarbībā ar Latvijas vecāku biedrību
„Mammām un tētiem” Siguldā tiks atklāta iedvesmas fotosiena „100 tēti Latvijai.
Gaišas domas un stiprinoši vārdi no tēta
tētim!”. Tēva dienas futbola mačam aktīvie

un sportiskie novada tēti aicināti pieteikties
līdz 7.septembrim, rakstot uz e-pasta adresi
tevadienasigulda@inbox.lv.
Pasākums tapis ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Dalība – bez maksas.

PASĀKUMI
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Kultūra
3.septembrī

plkst.16.00–22.00
Raiņa parkā

7.septembrī

plkst.12.00–14.00
Turaidas
muzejrezervātā

7.septembrī

plkst.18.00
Siguldas
Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

9.septembrī

plkst.11.00
Siguldas pilsētas
stadionā

Zinību dienas pasākums
jauniešiem „Zinību medības”.
Ieeja – bez maksas.
Plašāka informācija 7.lappusē
Turaidas muzejrezervātam – 30.
Orientēšanās spēle „Iepazīsti
Turaidas muzejrezervātu!”.
Ieejas maksa – no 1,15 līdz 6 eiro
Kormūzikas un ērģeļmūzikas
koncerts, kurā uzstāsies koris
„The Nordic Singers” no Norvēģijas
angļu diriģenta un ērģelnieka
Kevina Dugana vadībā.
Ieeja – bez maksas
Tēva dienas pasākums ģimenēm
un bērniem. Dalība – bez maksas.
Plašāka informācija 7.lappusē

Mākslinieces Aidas Skalbergas
gleznu izstādes „Es tikai mirklim
plkst.17.00
Siguldas novada
pieskāros…” atklāšana.
bibliotēkā
Ieeja – bez maksas
Dzejas diena. Andra Marta dzejas
11.septembrī grāmatas „12 stāsti par mīlestību”
atvēršana Siguldā. Tikšanās
plkst.17.30
Siguldas novada
ar autoru, dzejas lasījumi
bibliotēkā
un dziesmas ar autora vārdiem.
Ieeja – bez maksas
Eiropas Kultūras mantojuma
14.septembrī diena. Diskusija un seminārs
„Latvijas ainavu dārgumi vakar,
plkst.11.00
Turaidas
šodien, rīt”. Dalība – bez maksas.
muzejrezervātā
Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 22445268
14.septembrī Ēkas atklāšanas koncerts,
kurā piedalās grupa „Tautumeitas”
plkst.20.30
pie Siguldas novada un „DaGamba”. Ieeja – bez maksas.
Kultūras centra
Plašāka informācija 7.lappusē
Allažnieka, latviešu profesionālās
15.septembrī tēlniecības pamatlicēja Teodora
plkst.12.00
Zaļkalna skulpturālā portreta
pie Siguldas novada
atklāšana. Dalība – bez maksas.
Kultūras centra
Plašāka informācija 7.lappusē

11.septembrī

15.septembrī
plkst.18.00
Siguldas novada
Kultūras centrā

16.septembrī
plkst.14.00
Siguldas novada
Kultūras centrā

Raimonda Paula koncertprogramma
ar Latvijā zināmu mūziķu un
Siguldas novada amatiermākslas
kolektīvu uzstāšanos. Biļetes cena –
no 15 līdz 25 eiro, Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
iepriekšpārdošanā – 20% atlaide.
Plašāka informācija 7.lappusē
Bērnu vokālo ansambļu muzikālais
uzvedums „Vilkam tāda dvēselīt”.
Biļetes cena – no 4 līdz 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem
iepriekšpārdošanā – 20% atlaide.
Plašāka informācija 7.lappusē

22.septembrī
Morē

27.septembrī

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

plkst.19.00
Siguldas novada
Kultūras centra
mazajā zālē

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

29.septembrī

plkst.12.00
pie Allažu pagasta
pārvaldes

29.septembrī
plkst.19.00
Siguldas novada
Kultūras centra
lielajā zālē

plkst.17.30
Stīveros

6.septembrī

plkst.17.00
Fischer
Slēpošanas centrā

7.septembrī
plkst.8.30
Siguldas
Sporta centrā

8.septembrī

3.–28.septembrī Literārā izstāde „Domas un

mīlestība Ineses Zanderes darbos”
Valsts simtgadei veltītā izstāžu
3.–29.septembrī cikla „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
Siguldas novada
izstāde „Baltiešu tīmeklī ievīta
bibliotēkā
uguns liesma”. Baltu vienības diena
Jūdažu bibliotēkā

3.–29.septembrī Izstāde „Dzejā dzīvi nodzīvot”.
Jaunākā latviešu lirika

10.–24.septembrī Dzejas dienām veltīta literārā
izstāde „Mani mīļi dzejolēni”

11.–30.septembrī Novadpētniecības izstāde

„Dzejas un mākslas pieskāriens”

11.–30.septembrī Mācību gada sākumam veltīta
Siguldas novada
bibliotēkā

tematiskā izstāde „Ābece – jautrā
burtu pasaule”

Turaidas
muzejrezervātā

1,15 eiro (tikai izstāde)

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

12.septembrī

Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”

plkst.8.30
Siguldas
Sporta centrā

Siguldas novada skolu 7.–9.klašu
sporta diena „Rudens spēles 2018”
Siguldas novada skolu 10.–12.klašu
sporta diena „Rudens spēles 2018”

16.septembrī

Starptautiskas riteņbraukšanas
sacensības XCO „Sigulda Cup”
UCI C2

16.septembrī

Riteņbraukšanas sacensības
bērniem un jauniešiem
„S!-Šķēršļu velo 2018”

plkst.10.00
Fischer
Slēpošanas centrā
plkst.15.00
Fischer
Slēpošanas centrā

19.septembrī

plkst.18.00
Fischer
Slēpošanas centrā

20.septembrī

plkst.17.30
Fischer
Slēpošanas centrā

Bezmaksas skriešanas nodarbība
Skrituļslidošanas sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Skate 2018”, 4.posms

21.septembrī

plkst.8.30
„Olimpiskā diena 2018”
Siguldas
3.–4.klašu skolēniem
Sporta centrā un
Allažu Sporta centrā

21.septembrī

Siguldas Sporta skolas jaunā
mācību gada ieskaņas pasākums
„Jaunais sportists”

22.septembrī

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

22.septembrī

Bezmaksas bērnu rīts

plkst.18.00
Siguldas
Sporta skolā

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

„Dabas vērtību sargātājam –
Gaujas Nacionālajam parkam – 45”

Nākamais izdevums otrdien, 25.septembrī

Kalniešu spēles. Dalības maksa –
ziedojums. Plašāka informācija
6.lappusē

14.septembrī

„Es tikai mirklim pieskāros…”

14.septembris– Izstāde „Rīgas plānošanas reģiona
11.oktobris
ainavu dārgumi”. Ieejas maksa –

Siguldas novada skolu 1.klašu sporta
diena „Sportiņš – mans draugs”

8.septembrī

13.septembrī

14.–29.septembrī Novadpētniecības izstāde
Siguldas novada
bibliotēkā

Skriešanas seriāla sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Skrien 2018”, 5.posms

Bezmaksas nodarbība
„Vesela mugura”

plkst.17.00
Akenstaka–Siliņi

11.septembris–
Aidas Skalbergas gleznu izstāde
10.oktobris
Siguldas novada
bibliotēkā

Bezmaksas orientēšanās nodarbība

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

plkst.12.00–16.00
Svētku laukumā

burti, tu lasi – un nebeidzas
pasaules stāsts”. Inesei Zanderei – 60

Jūdažu
„Dienvidu ceļojuma iespaidi”
Sabiedriskajā centrā

Siguldas novada
bibliotēkā

Orientēšanās sacensības

plkst.8.30
Siguldas
Sporta centrā

3.–28.septembrī Vijas Vāveres fotoizstāde

Siguldas novada
bibliotēkā

5.septembrī
5.septembrī

3.–20.septembrī Izstāde „Ir zvaigznītes sīkās debesu

Siguldas novada
bibliotēkā

28.Latvijas riteņbraucēju Vienības
velobrauciens. Plašāka informācija
6.lappusē

plkst.17.00
„Siguldas kompass 2018”
Stīveros un Smiltājos

Izstādes
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

2.septembrī

plkst.11.00
Svētku laukumā

Svētki „Sajūti rudeni Allažos”. Svētku
laikā notiks Miķeļdienas dižošanās
pasākumi. Dalība – bez maksas
Vīru vokālā ansambļa „Daile”
koncerts „Dziesmas, kuras neviens
vairs nedzied”. Biļetes cena –
no 10 līdz 20 eiro, Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
iepriekšpārdošanā – 10% atlaide

Izstāde „Konservēšanas brīnumi”

Sports

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
pedagogu koncerts un izstādes
atklāšana. Ieeja – bez maksas

„Ražas pikniks”. Apmeklētāji
aicināti līdzi ņemt receptes un
plkst.17.00
Jūdažu
ziemas krājumus degustācijai.
Sabiedriskajā centrā Ieejas maksa – ražas burciņas
18.koncertsezonas atklāšanas
koncerts „Bēthovens un Sigulda”,
28.septembrī kurā muzicēs „Kremerata Baltica
plkst.19.00
trio”. Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
koncertzālē
Siguldas novada iedzīvotāja
„Baltais Flīģelis”
ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide
Ivo Fomina 50 gadu jubilejas
28.septembrī koncertturneja „Nekas jau
plkst.19.00
nebeidzas”. Biļetes cena –
Siguldas novada
no 10 līdz 20 eiro, Siguldas novada
Kultūras centra
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
lielajā zālē
iepriekšpārdošanā – 10% atlaide

Dzejas nedēļas pasākums
plkst.17.00
Jūdažu
„Dzeja dabā”. Dalība – bez maksas
Sabiedriskajā centrā

21.septembrī

17.–28.septembrī

28.septembrī

21.septembrī

Velsas dziesminieces Džūditas
Ouenas un perkusionista
Pedro Segundo koncertprogramma
„redisCOVERed”, ko veido
12 populāru dziesmu kaverversijas.
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem
iepriekšpārdošanā – 10% atlaide

Mores kauju atceres pasākums.
Plkst.12.00 atceres brīdis
pie Roznēnu ozola, plkst.14.00 –
Mores kauju piemiņas parkā

plkst.10.00
ar sportiskām aktivitātēm
Allažu Sporta centrā

24.–30.septembrī Veselības un sporta nedēļa
Siguldā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā
Reģistrēti 27 jaundzimušie – 15 meitenes un 12 zēni.
Bērniem doti vārdi: Nora, Selīna Ambera, Keita, Veronika, Amēlija (divām meitenēm), Dārta,
Anna, Patrīcija, Lorete Marija, Alise, Gabriela, Sāra, Beatrise, Katrīne, Artūrs, Kārlis,
Gustavs, Henrijs, Boriss, Jānis, Edgars Kalvis, Olivers, Kristiāns, Kurts, Roberts, Oskars.
Reģistrēta 31 laulība, 15 – baznīcā.

