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Cienījamie pedagogi, skolēni un vecāki!

1.septembrī mācības Siguldas novada piecās pirmsskolas izglītības iestādēs un trīs pirmsskolas izglītības grupās, sešās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, divās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī interešu
izglītības pulciņos uzsāks vairāk nekā 1900 skolēnu un vairāk nekā 900 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu.
Pirmajā rindā no kreisās: PII „Ābelīte” vadītāja Kristīne Medne, PII „Ieviņa” vadītāja Maira Gavare.
Otrajā rindā no kreisās: Laurenču sākumskolas vadītāja Sanita Ungura, Jaunrades centra vadītāja Ilze Šulte, Siguldas
novada Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa, Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe, PII „Pasaciņa” vadītāja Liene Ābele, Mores pamatskolas direktore Gundega Pētersone, PII „Saulīte” vadītāja Anda Timermane, PII „Pīlādzītis”
vadītāja Zanda Krastiņa, Siguldas pilsētas vidusskolas direktore Ņina Balode, Allažu pamatskolas direktore Sandra Tukiša.
Trešajā rindā no kreisās: Siguldas 1.pamatskolas direktors Valters Mačs, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Vilnis
Trupavnieks, Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktors Guntars Zvejnieks, Siguldas Sporta skolas direktors Aivars Fridrihsons.

Tiekamies skolā 1.septembrī!
‣ Plkst.9.00 Laurenču sākumskolā
‣ Plkst.9.00 Allažu pamatskolā
‣ Plkst.9.30 Siguldas Valsts ģimnāzijā
‣ Plkst.10.00 Siguldas pilsētas vidusskolā

‣ Plkst.10.00 Mores pamatskolā
‣ Plkst.12.00 Siguldas 1.pamatskolā
‣ Plkst.15.00 Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Turpinās izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošana
Šajā gadā izglītības iestāžu rekonstrukcijā un remontdarbos Siguldas novada pašvaldība ieguldījusi vairāk nekā 400 tūkstošus eiro. Lielākie darbi veikti bērnudārzā „Pīlādzītis”, Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, kā arī Siguldas Sporta skolā.
Siguldas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis” noslēgušies III kārtas vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, kuru laikā tika
renovētas divas bērnudārza grupiņas ar sanitāri tehniskajām telpām,
aktu zāle un administrācijas kabineti, kā arī apkalpojošā personāla
palīgtelpas, gaiteņi un kāpņu telpa.

Tika izbūvēta ventilācijas sistēma ar
kondicionēšanas iekārtu katrā grupiņā atsevišķi, kas ļaus individuāli un
saudzīgi regulēt mikroklimatu telpās.
Izbūvēta arī jauna apkures sistēma,
kā arī karstā un aukstā ūdens apgādes sistēma. Visās telpās nomainīti
elektrības vadi, kontakti un slēdži.
Visās telpās ir uzstādīti funkcionāli

atbilstoši un moderni apgaismes
ķermeņi. III kārtas vienkāršās rekonstrukcijas darbu veikšanai pašvaldība ņēma kredītu 206 651 eiro
apmērā. Patlaban bērnudārzs ir pilnībā izremontēts, un 1.septembrī to
atsāks apmeklēt 125 bērni.
Kredīts remontdarbu veikšanai
84 449 eiro apmērā tika ņemts arī
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
ēkas jumta sakārtošanai. Jumta
daļā ieklātas siltumizolācijas plāksnes, kas ir labs kopējais risinājums
izolācijai kausējamiem lēzenajiem

Iepriekšējā mācību gada laikā mums izdevās paveikt vairākus nozīmīgus
darbus: esam atklājuši pirmo privātās partnerības skolu Siguldas novadā –
Laurenču sākumskolu; Siguldas pilsētas vidusskolā esam izveidojuši pirmo
klasi ar sporta novirzienu, lai tieši Siguldā izaudzinātu nākamos Latvijas
olimpiešus; ir izveidotas jaunas profesionālās ievirzes programmas sportā un
mākslā; pirmsskolas izglītības pedagogiem nedaudz, bet tomēr palielināts
atalgojums; pretēji citām lielām pašvaldībām esam saglabājuši finansējumu
piecgadīgo un sešgadīgo izglītībai privātajos bērnudārzos un visbeidzot –
esam uzbūvējuši un atvēruši jaunu bērnudārzu, lai vietas pašvaldības pirmsskolas iestādēs nodrošinātu gandrīz visiem bērniem no pusotra gada vecuma,
sniedzot nozīmīgu atbalstu mazo novadnieku vecākiem.
Tomēr darāmā, protams, vēl ir ļoti daudz gan izglītības infrastruktūras
uzlabošanā, gan izglītības satura un kvalitātes attīstībā. Novēlu ikkatram
turpināt aizsāktos labos darbus, meklēt jaunus izaicinājumus un tiekties uz
jauniem sasniegumiem.
Veiksmi darbā un mācībās!
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Siguldas pilsētas vidusskolā atvērs
1.klasi ar sporta novirzienu
1.septembrī Siguldas pilsētas vidusskolā tiks atklāta 1.klase ar sporta novirzienu. Ideja par šādas klases izveidošanu radās Siguldas novada
Domes priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam, gūstot iedvesmu no Siguldas
olimpiešiem, jo īpaši brāļiem Dukuriem un Šiciem, kā arī SIA „Bobsleja
un kamaniņu trases „Sigulda”” valdes priekšsēdētāja Daiņa Dukura iniciatīvas veidot Ziemas akadēmiju. Šogad šajā klasē uzņemti 27 skolēni,
un klases audzinātāja būs Guna Balode.
„Siguldas novada pašvaldība pieņēmusi vēsturisku lēmumu – izaudzināt
Latvijas nākamos olimpiešus, tādēļ no
šā gada 1.septembra Siguldas pilsētas
vidusskolā tiks atvērta sporta novirziena 1.s klase, kuras skolēniem būs
vairāk sporta stundu un aktīvas interešu izglītības nodarbības, lai attīstītu
fiziskās dotības un sekmētu vispusīgu attīstību,” saka Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,
piebilstot, ka, ņemot vērā nepieciešamos laika un finanšu resursus, ir tikai
likumsakarīgi jau tagad domāt par profesionālo sportistu pēctecību un šim
mērķim efektīvi izmantot visu Siguldas
novada sporta infrastruktūru.
Saskaņā ar izstrādāto mācību programmu „s” klases skolēni no 1. līdz
6.klasei pilnā apjomā apgūs vispārizglītojošās programmas priekšmetus,
katru dienu uzsākot ar sporta nodar-

bību un arī pēc mācību stundām, atbilstoši sezonai, dodoties uz vispārējās
fiziskās sagatavotības nodarbībām –
vieglatlētiku, slēpošanu, skrituļošanu,
peldēšanu vai citām. Interešu izglītības nodarbību vadīšanai tiks pieaicināti profesionāli sportisti. Tāpat bērniem
būs iespēja klātienē vērot dažādu
profesionālo sportistu dalību sacensībās, bet vasarā skolēni piedalīsies
sporta nometnēs. Mācības „s” klasē
varēs apvienot ar pagarinātās dienas
grupas apmeklēšanu un citām interešu vai profesionālās ievirzes izglītības
nodarbībām.
Plānots, ka, beidzot sākumskolu, fiziski vislabāk sagatavotajiem skolēniem būs iespēja mācības turpināt vispārizglītojošo skolu 7.klasē un
Siguldas Ziemas akadēmijas programmā, kas sagatavos nākamos Latvijas
ziemas sporta veidu olimpiešus.

jumtiem, un jaunas tehnoloģijas
ugunsdrošs kausējamais ruļļu materiāls. Jumta un sienu salaiduma
vietās uzliktas jaunas skārda apmales.
Šogad veikts Siguldas Sporta
skolas zāles grīdas remonts. Pašvaldība šiem remontdarbiem izlietojusi gandrīz 69 tūkstošus eiro.
Vasaras aktīvo remontdarbu laikā
Mores pamatskolā sakārtots saim-

niecības ieejas mezgls, kā arī virtuves noliktava, drīzumā tiks pabeigta
centrālās apkures ierīkošana. Šiem
darbiem kopumā tiks izlietoti aptuveni 20 tūkstoši eiro.
Virtuves remontdarbi veikti bērnudārzā „Saulīte”.
Papildus šiem darbiem izglītības
iestādēs pašu budžeta ietvaros tika
veikti arī citi, tostarp kosmētiskie
remontdarbi.
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Paziņojums par publiskās apspriešanas
uzsākšanu detālplānojuma projektam
Ausekļa ielā 2

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novada Dome 13.augustā pieņēma lēmumu (prot.nr.15, §11) par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai zemes gabalam Ausekļa ielā 2, Siguldā (kadastra apzīmējums: 8015 002 0116),
ar kopējo platību 0,8964 ha, kura grozījumi izstrādāti saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma
2008.–2020.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par 0,8797 ha lielā zemes gabala Ausekļa ielā 4, Siguldā (kadastra apzīmējums: 8015 002 3321), īpašnieku
2012.gada 27.maijā pašvaldības rīkotās izsoles rezultātā kļuva SIA „DMB”, kurš pēc īpašniecības dokumentu sakārtošanas zemes gabalam pievienoja 0,0167 ha lielo zemes vienību ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda,
un izveidoja vienotu nekustamo īpašumu ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda.
Zemes gabals tika atsavināts ar
konkrētiem nosacījumiem gan attiecībā uz publiskās apbūves veidu,
gan apbūves būvniecības etapiem
un šo etapu termiņiem. SIA „DMB”
rīkoja metu konkursu, kura rezultātus bija iespējams novērtēt pašvaldības interneta vietnē. Savukārt
pašvaldība, ņemot vērā paredzamās apbūves komplicētību, lūdza
zemes gabala īpašniekiem izstrādāt minētajai teritorijai detālplānojumu, kurā tiktu ņemti vērā
siguldiešu konstruktīvie ieteikumi
paredzamās apbūves harmonizācijai un iekļaušanai vidē.
„Šobrīd Siguldas novada Būvvaldē ir saņemts risinājums, kas
paredz radīt gājēju ieliņu intīmo
sajūtu ar veikaliņiem, izklaides
vietām, kafejnīcām tās perimetrālajā apbūvē, kā arī iespēju tūristiem apmesties viesnīciņā nesen
rekonstruētā stacijas laukuma
tuvumā,” informē Siguldas novada
pašvaldības teritorijas plānotāja
Zane Gatere.

Turpinot darbu pie apbūves ieceres pilnveidošanas, panākts apbūves blīvuma samazinājums līdz
33,4%, kas ir mazāk, nekā to paredz
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros apbūve šajā
zonā noteikta līdz 40%. Tāpat tika
pilnveidots ēku fasāžu risinājums,
rēķinoties ar to, ka Sigulda ir īpaša
ne tikai ar novietojumu ainaviski
izcilā ģeogrāfiskā punktā, bet arī
ar mūsu pilsētai raksturīgo Šveices
koka apbūves vasarnīcu stilistiku,
kas daudzviet vērojama ēkās gan
pilsētas centrā, gan Gaujas sen
ielejas un tās pieteku izveidoto gravu malās. Detālplānojuma projekta
izstrādātājs SIA „I.R. arhitektūras
darbnīca” zemes gabalā Ausekļa
ielā 2 paredz apbūvi, kuras apdarē
izmantoti Siguldas centram raksturīgi apdares materiāli un krāsu toņi.
„Projekta attīstītāji ir novērtējuši
Siguldas vēsturiskās apbūves tradīcijas, ievērojot gan esošos strukturālos pilsētbūvnieciskos, gan ēku
detalizācijas arhitektoniskos pa-

ņēmienus, kas ietver gan vidē harmoniski ierakstītus būvju apjomus,
gan to krāsojumus. Ir augsti vērtējama pilsētas dotā iespēja attīstīt
teritorijas, kuras līdz šim bijušas
siguldiešiem gana mīļas, bet bez
īpašas personalizētas attieksmes
un nākotnes perspektīvas,” skaidro
Z.Gatere.
SIA „DMB” pārstāvji, projekta
attīstītāji: „Plānotā investīcija būs
ļoti nozīmīga pilsētas centra loģiskai sakārtošanai un attīstībai,
iekļaujoties Siguldai raksturīgajā arhitektūrā – bez monstrveida
apbūvēm. Izmantojot šo pilsētas
centru pilnvērtīgi, ieguvēji būs gan
iedzīvotāji, gan tūristi. Plānots, ka
šajā vietā tiks radīts vairāk nekā
200 darbavietu, aptuveni 40 jaunu
naktsmītņu vietu, kā arī vairāk nekā
100 jaunu autostāvvietu. Cenšoties
saglabāt apstādījumu daudzveidību
Siguldā, vienīgo vērtīgo koku – nokareno vīksnu – mēs noteikti saglabāsim, to pārstādot citā vietā šajā
teritorijā.”

Projekta vizualizācija

2011.gadā biotopu eksperte
I.Straupe detālplānojuma zonā veica augu apsekošanu un secināja, ka
apsekotajā objektā nav ne dabisko
(potenciāli dabisko) meža biotopu,
ne Latvijā un Eiropas Savienībā
īpaši aizsargājamo biotopu, ne īpaši
aizsargājamu augu sugu. Apsekojot
teritoriju, speciāliste ieteica veikt
teritorijā esošo koku kvalitātes izvērtēšanu no teritorijas apmeklētāju drošības viedokļa. Ekspertes
veiktajās fotofiksācijās koku vizuālais izskats liecināja par to, ka teritorijā esošajiem kokiem ilgstoši vai
pat nekad nav veidoti to vainagi, tādējādi ļaujot tiem sazaroties formās,
kas daļu no tiem ierindo cilvēkiem
bīstamu koku kategorijā, piemēram,
stipru negaisu laikā.
„Izsniedzot plānošanas un arhitektūras uzdevumu publiskajai apbūvei, Būvvalde tajā ietvers prasību
izstrādāt teritorijas labiekārtojumu,
kura neatņemama sastāvdaļa ir ne
tikai satiksmes infrastruktūras detalizācija, bet arī apstādījumu plā-

nojums. Teritorijas labiekārtojums
jāizstrādā saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām gan attiecībā uz autostāvlaukumu nodrošinājumu, gan
zaļumu platībām, kuru minimālais
apjoms ir paredzēts ne mazāks
kā 40% no zemes gabala platības.
Ņemot vērā konkrētā objekta pilsētbūvniecisko novietojumu, rekonstruētās zaļumu zonas un autostāvvietas būs brīvi pieejamas
gan novada viesiem, gan objekta un
Tūrisma informācijas centra apmeklētājiem,” norāda Zane Gatere.
Detālplānojuma projekts pie
ejams Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv,
Siguldas novada pašvaldībā Pils
ielā 16, Siguldā, un Siguldas novada
Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas
pagastā.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks līdz 15.septembrim. Publiskās apspriešanas
sanāksme notiks 11.septembrī
plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7.

Pieņemts lēmums par detālplānojuma uzsākšanu Personāla izmaiņas
teritorijā pie Siguldas pils kompleksa
Siguldas novada pašvaldībā
Siguldas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu
par detālplānojuma izstrādi pašvaldības īpašumam
Pils ielā 16 – zemes gabalam (kadastra apzīmējums:
80150021901), kura platība ir 22,7464 ha. Tā ir daļēji jau
aizaugusī un pārpurvojusies pļava aiz Krišjāņa Barona pieminekļa līdz pat Gaujas senielejas nogāzes augšējai malai,
starp Līvkalna un Pils ielu. Daļa šīs teritorijas gar Gaujas senielejas malu 1923.gada „Siguldas apbūves rajona
plānā” minēta kā Tautas parks, kas patlaban ir kļuvis par
vāji pārredzamu un nepieejamu teritoriju. 2012.gadā daļā
teritorijas izveidota Jušu dabas sajūtu taka.
Izstrādājot detālplānojumu, pašvaldība plāno 22 hektāru plašo teritoriju padarīt pieejamu, sakoptu un vizuāli
pievilcīgu, atbrīvojot pļavu no aizauguma un saglabājot
vērtīgo koku stādījumus. Tajā pašā laikā pašvaldība šai
teritorijai vēlas radīt pievienoto vērtību, kas ne tikai dotu
ieguldījumu Siguldas attīstībā, bet arī saimnieciski to uzturētu ilgtermiņā.
„Par primāro detālplānojuma uzdevumu noteikta kultūrvēsturiskās vides un ainavas aizsardzība, ņemot vērā jau
izstrādāto Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju un
teritorijas dendroloģisko izpēti. Pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka apbūve var tikt paredzēta tikai jau esošajās
apbūves zonās, pamatā balstoties uz vēsturisko apbūvi. Detālplānojuma izstrādāšanas process nodrošina iespēju sabiedrībai iegūt informāciju, izteikt viedokli un piedalīties teritorijas plānojuma procesā. Ja pašvaldība rosina izstrādāt
detālplānojumu kādai teritorijai, iedzīvotājiem tā ir iespēja
ietekmēt novada attīstību, tādēļ aicinām iedzīvotājus sekot
līdzi informācijai un iesaistīties publiskajās apspriešanās,”
skaidro pašvaldības teritorijas plānotāja Zane Gatere.

13.augusta Domes sēdē līdzšinējā Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija, kura no 2013.
gada 22.jūnija pilda arī izpilddirektora pienākumus, tika iecelta par
pašvaldības izpilddirektori. J.Zarandija, vairāk nekā gadu pildot
izpilddirektora pienākumus, ir pierādījusi, ka spēj uzņemties rūpes
ne tikai par pašvaldības juridisko jautājumu risināšanu, bet arī dot
pienesumu pašvaldības funkciju nodrošināšanā un Siguldas novada
plašās saimniecības attīstībā.

Izstrādājot detālplānojumu, tiks precizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, paredzot tās labiekārtošanu,
zonējot publiski pieejamas, ainaviski dekoratīvas aktīvās atpūtas un rekreācijas zonas, piemēram, veidojot gājēju celiņus,
dekoratīvas ūdenstilpes un stādījumus, daļā no teritorijas, iespējams, veidojot golfa laukumu ar gājēju takām.
Plānots, ka līdz šā gada beigām tiks sagatavota detālplānojuma redakcija, kas tiks nodota publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Priekšlikumus detālplānojumam aicinām sūtīt pašvaldības teritorijas plānotājai Zanei Gaterei uz e-pastu
zane.gatere@sigulda.lv, tālrunis informācijai 67800957.

„Esmu gandarīta par to, ka Domes deputāti, vadība un kolēģi ir novērtējuši manu līdzšinējo darbu, uzticot veikt izpilddirektora amatu. Darba
spektrs ir ļoti daudzveidīgs, līdz ar to mana pieredze juridiskajos jautājumos būs kā pamats izpilddirektora darba pienākumus veikt pēc labas
pārvaldības un tiesiskiem principiem,” saka Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektore Jeļena Zarandija.
Līdz ar Juridiskās pārvaldes vadītājas iecelšanu izpilddirektores amatā Juridiskās pārvaldes vadītāja pienākumus vakances laikā veiks Aldis
Vecvanags, kurš, vairāk nekā desmit gadus strādājot Siguldas novada
pašvaldībā par juristu, uzkrājis nozīmīgu pieredzi un iedziļinājies dažādās pašvaldības darbības jomās.
Augustā Siguldas novada pašvaldībā notikušas arī citas personāla
sastāva izmaiņas.
1.augustā darbu kā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece sākusi
Inita Vīgante, bet kopš 11.augusta līdzšinējai Īpašumu, būvniecības un
investīciju pārvaldes vadītāja vietniecei Ingai Zālītei uzticētas pārvaldes
vadītājas funkcijas. 18.augustā darbu Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Investīciju nodaļā uzsāka Sandra Šmaliņa, pildot nodaļas
vadītājas amatu, kamēr līdzšinējā nodaļas vadītāja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. No 1.septembra Siguldas Sporta skolas direktora
vietniece būs Karīna Putniņa, kas līdz šim pildījusi pašvaldības Sporta
pārvaldes vadītājas vietnieces pienākumus.

SiguldasNovadaZiņas
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Uzsākta gājēju celiņa izbūve Skolas ielā
Pieaugot gājēju plūsmai un transporta kustībai pie 2014.gadā atvērtā bērnudārza „Pasaciņa”, pašvaldība, rūpējoties par gājēju drošību,
pasūtīja izstrādāt tehnisko projektu „Gājēju celiņš Skolas ielā no Līvkalna ielas līdz Krišjāņa Barona ielai Siguldā”, kura ietvaros paredzēts
paplašināt pašreizējo gājēju ietvi posmā no Siguldas novada Jaunrades
centra līdz Krišjāņa Barona ielai, kā arī no jauna izbūvēt gājēju un veloceliņu gar PII „Pasaciņa” līdz Līvkalna ielai, paredzot papildu iespēju
novietot automašīnas pie bērnudārza.

Projekta ietvaros minētajā posmā
Minēto darbu veikšanai tika izslutiks izveidota arī lietusūdens kana- dināts iepirkums, kurā uzvarēja SIA
lizācijas sistēma, kā arī teritorija „Ceļinieks 01”, ar kuru pašvaldība
tiks labiekārtota. Būvdarbu veikša- noslēgusi līgumu par gājēju un venai, tostarp apgaismojuma izbūvei, loceliņu izbūvi.
pašvaldība no budžeta līdzekļiem
Būvdarbi drīzumā tiks uzsākti, un
izlietos vairāk nekā 115 000 eiro.
plānots, ka tie noslēgsies oktobrī.
Veicot plānotos darbus, tiks izveiJau ziņots, ka Siguldas novadota droša piekļuve bērnudārzam.
da pašvaldība, piesaistot ERAF

fonda līdzekļus, uzbūvējusi jaunu bērnudārzu „Pasaciņa” Skolas
ielā 5, Siguldā. Projekta „Jauna
pirmsskolas izglītības iestāde
Skola ielā 5, Siguldā” (vienošanās
Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/
VRAA/006/064) kopējās izmaksas ir
1 366 525 eiro, no kurām Siguldas
novada pašvaldības finansējums ir
12,75% jeb 173 375,32 eiro.
Bērnudārzā ir sešas grupas, viena
no tām – bērniem ar īpašām vajadzībām. Jaunais bērnudārzs nodrošina
darbavietas 30 darbiniekiem. Pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc
divām licencētām programmām –
vispārējās pirmsskolas izglītības
programmas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības attīstības traucējumiem.

Pašvaldība lūdz ievērot sarkanās līnijas
un pārcelt žogus savā īpašumā
Saskaņā ar 2012.gada 29.augusta
Siguldas novada saistošo noteikumu
Nr.21 „Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.
Nr.20, §2) visām ielām Siguldas
novadā ir noteikts attālums starp
sarkanajām līnijām. Šajā sarkano
līniju teritorijā atrodas komunikācijas (apgrūtinājumi) – ūdensvads,
kanalizācijas vadi, gāzes vadi, sakaru kabeļi, elektrokabeļi un citi.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
1.panta pirmās daļas 1.punktu

aizsargjoslas ir noteiktas platī- jamās vai citādā veidā izmantojabas, kuru uzdevums ir aizsargāt mās teritorijas un ko normatīvajos
dažādu veidu (gan dabiskus, gan aktos noteiktajā kārtībā nosaka
mākslīgus) objektus no nevēla- vietējā pašvaldība.
mas ārējās iedarbības, nodrošināt
Ņemot vērā iepriekš minēto, Sito ekspluatāciju un drošību vai pa- guldas novada Dome 2014.gada
sargāt vidi un cilvēku no kāda ob- 13.augustā ir pieņēmusi lēmumu,
jekta kaitīgās ietekmes, bet sar- ar kuru lūdz zemes īpašniekus,
kanā līnija – līnija, kas norobežo kas izbūvējuši žogus ārpus sava
ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī īpašuma robežām (neievērojot ieinženierkomunikāciju koridoru) iz- dibināto robežu vai sava īpašuma
būvei nepieciešamo teritoriju, kurā robežas) ielas sarkanajās līnijās,
nekustamā īpašuma lietošanas līdz 2016.gada 1.septembrim pārtiesības aprobežotas saskaņā ar celt žogus atbilstoši Apbūves nonormatīvajiem aktiem, no apbūvē- teikumos noteiktajam.

Informācija par
zaļināšanu

Šķērsielas Peltēs netiks
nodotas atsavināšanai

Lai 2015.gadā saņemtu platību
maksājumus pilnā apmērā, būs jāievēro zaļināšanas prasības, kuras
attieksies uz lauksaimniekiem, kas
apsaimnieko vairāk nekā 10 hektārus aramzemes. Lai informētu par
gaidāmajām izmaiņām atbalsta
saņemšanas nosacījumos, Lauku
atbalsta dienests šiem lauksaimniekiem ir izsūtījis informatīvas vēstules.
Pamatā platību maksājumi 2015.
gadā sastāvēs no divām galvenajām
daļām – vienotā platību maksājuma
(VPM) un maksājuma par klimatam
un videi labvēlīgu lauksaimniecības
praksi jeb zaļināšanu.
2015.gadā saimniecībām obligāti
būs jāievēro zaļināšana, kas sastāv
no:
‣ kultūraugu dažādošanas;
‣ ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP)
izveidošanas un/vai uzturēšanas;
‣ esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš –
pastāvīgās pļavas un ganības)
saglabāšanas.
Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ Lauku
atbalsta dienests aicina pievērst uzmanību zaļināšanas prasībām, lai
saimniecībā nodrošinātu atbilstošu
sējumu struktūru, kas jāievēro jau
2015.gadā.

Siguldas novada pašvaldība 2014.gada maijā saņēma Pīlādžu ielas iedzīvotāju priekšlikumu nodot atsavināšanai saimnieciskos ceļus, kas atrodas
starp apbūves gabaliem Peltēs, kā rezultātā Attīstības, tūrisma un sporta
komitejā tika nolemts aicināt iedzīvotājus izteikt savu viedokli par ierosinājumu nodot šo zemi atsavināšanai. Aptaujā viedokli izteica 51 iedzīvotājs, un, pamatojoties uz vairākuma viedokli, ielas netiks atsavinātas, bet
nākamā gada pašvaldības budžetā plānots iekļaut finansējumu tehniskā
projekta izstrādei ceļu satiksmes organizēšanai gan autotransportam, gan
gājēju kustībai Peltēs.
Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie Siguldas novada pašvaldības
Zemes nodaļas vadītājas Anitas Viškeres pa tālruni 67800962.

„Gaismiņās” uzlabo sociālās
aprūpes pieejamību
Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes māja „Gaismiņas” augustā īstenojusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Aprūpes aprīkojuma iegāde un piegāde Siguldas
novada pašvaldības Sociālās aprūpes mājai „Gaismiņas” (vienošanās Nr.1404-LL01-L413101-000002).
Projekta ietvaros tika uzlabota sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāte –
iegādāts jauns aprīkojums – gultas, naktsskapīši, pretizgulējuma matrači,
muguras balsti guļošajiem klientiem un dušas krēsli, sniedzot iespēju Sociālās aprūpes mājai „Gaismiņas” pilnvērtīgāk nodrošināt Siguldas novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem sociālajiem un rehabilitācijas pakalpojumiem.
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Apstiprināts Uzņēmēju
konsultatīvās padomes
dalībnieku sastāvs
Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Siguldas novadā un
aktivizētu dialogu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem, Siguldas
novada pašvaldība aicināja pieteikties uzņēmējus dalībai Uzņēmēju
konsultatīvajā padomē, kurā tika uzņemti 15 dalībnieki:
‣ SIA „Vita Mārkets” valdes priekšsēdētājs Imants Rendenieks;
‣ AS „Siguldas Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis;
‣ SIA „Latgranula” direktors Ojārs Bērziņš;
‣ SIA „Husvik” valdes loceklis Ilmārs Samsonovs;
‣ SIA „Kokpārstrāde 98” valdes loceklis Gunārs Dzenis;
‣ SIA „Māras brieži” valdes loceklis Dainis Paeglītis;
‣ ZS „Graudiņi” īpašniece Ilze Aizsilniece;
‣ KKS „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders;
‣ SIA „Avotēni” un SIA „Precipio Consulting” valdes loceklis Sandis Jansons;
‣ SIA „Baltu rotas” direktore Ieva Straupe-Lūse;
‣ SIA „Deloitte Latvia” projektu vadītājs Kaspars Rumba;
‣ zvērināta advokāte Inese Smilškalne;
‣ SIA „Pierīgas Lauku konsultāciju birojs” vadītāja Kristīne Ragaine;
‣ SIA „Arbs Pro” valdes priekšsēdētājs Normunds Saukāns;
‣ pašnodarbināta uztura speciāliste Dzintra Kokta.
„Uzņēmēju konsultatīvās padomes galvenais uzdevums būs sniegt priekšlikumus par aktuāliem novada uzņēmējdarbības vides problēmjautājumiem,
kā arī sniegt ieteikumus labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai.
Pašvaldības dienaskārtībā ir vairākas iniciatīvas, kā veicināt uzņēmējdarbību novadā, tādēļ mums ir nepieciešams uzņēmēju viedoklis un ieteikumi. Arī
pašvaldības ikdiena pierāda, ka atsevišķu lēmumu pieņemšanā ir nepieciešamas attiecīgo jomu profesionāļu konsultācijas, tādēļ šī padome būs labs
instruments, kā efektīvi un operatīvi pieņemt lēmumus, kas skar uzņēmējdarbības vidi Siguldas novadā,” skaidro Uzņēmēju konsultatīvās padomes
vadītājs, Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Uzņēmēji konsultatīvajā padomē darbosies bez atlīdzības, un pirmā Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde plānota 8.septembrī.

Uzņēmējus aicina iesaistīties
reģionālā inovāciju iniciatīvā
Jūlija izskaņā Siguldas Jaunajā pilī notika Siguldas novada uzņēmēju
tikšanās ar informācijas tehnoloģiju uzņēmuma „DPA”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un „Microsoft Latvia” pārstāvjiem,
kuri PA „Siguldas Attīstības aģentūra” rīkotajā seminārā informēja par
iespēju piedalīties reģionālā inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības
Start-up iniciatīvā. Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības
attīstību, inovāciju ieviešanu ikdienas procesos un jauniešu sadarbību
ar uzņēmumiem jaunu ideju radīšanā reālā biznesa vidē.
Iniciatīvas ietvaros septembra
beigās tiks izsludināts konkurss
9.–12.klašu skolēniem, kas ilgs divus
mēnešus. Tā mērķis ir veicināt uzņēmēju un jauniešu abpusēju sadarbību
jaunu biznesa ideju radīšanai, izmantojot mūsdienīgas IT tehnoloģijas. Uzņēmēji varēs dalīties ar savām vēlmēm
uzņēmuma IT vides, komunikācijas vai
mājaslapu izstrādei un uzlabošanai,
bet jaunieši ģenerēs risinājumus. Lai
iegūtu pieeju mūsdienīgiem IT rīkiem,
jaunieši tiks aicināti reģistrēties „Microsoft Office 365” platformā – šajā, uz
mākoņtehnoloģijām balstītajā, vidē
konkursa dalībnieki varēs radīt, piemēram, savu vai kāda reģionālā uzņēmuma mājaslapu bez specifiskām
zināšanām par tās izstrādi. Projekta
gaitā skolēni varēs konsultēties ar
„DPA” un „Microsoft Latvia” speciālistiem, kuri atbalstīs viņus ar eksperta
padomu.
Piedaloties biznesa ideju konkursā, novada skolu audzēkņi pilnveidos

zināšanas informācijas tehnoloģiju
jomā un, veidojot dažādus biznesa
projektus, mācīsies sadarbības prasmes. Savukārt novada uzņēmēji, kas
piedalīsies šajā projektā, varēs ne
tikai iegādāties labākās jauniešu
prezentētās idejas un pieteikt nepieciešamos uzņēmuma IT uzlabojumus,
bet arī iegūt bezmaksas speciālistu
konsultācijas, lai ieviestu konkrētās
risinājumu stratēģijas.
Konkursa noslēgumā šā gada novembrī tiks organizēti pasākumi, kuros
skolēni prezentēs savas idejas uzņēmumiem un jauniešu radītos risinājumus vērtēs žūrija. Konkurētspējīgākās
Start-up idejas autoriem tiks dāvāts
starta kapitāls idejas attīstīšanai.
Uzņēmējus, kuri vēlas iesaistīties
šajā iniciatīvā, sniedzot novada jauniešiem biznesa projektu idejas, aicinām pieteikties pie Uzņēmējdarbības
atbalsta punkta vadītājas Inas Stupeles pa tālruni 29414798 vai e-pastu
ina.stupele@sigulda.lv.
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Atsāks kursēt vienpadsmit
bezmaksas autobusu maršruti
No 1.septembra pilna laika maršrutā atsāks kursēt bezmaksas pilsētas autobusa maršruts Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda, kas jau trešo
gadu astoņas reizes dienā no pirmdienas līdz sestdienai kursē pa Siguldas ielām. Jauninājums šajā sezonā – Siguldas pilsētas maršrutā ir
izveidota jauna pieturvieta pie Laurenču sākumskolas, kā arī norīkots
jauns papildreiss maršrutā Sigulda–Gleznotājkalns.
Pilsētas maršrutā Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda līdzšinējā
pieturvieta „Laurenči” vairs nebūs
pie Kalna un Laurenču ielas krustojuma, bet tā atradīsies pie Laurenču sākumskolas, lai skolēniem
nodrošinātu drošu un ērtu ceļu uz
skolu.
AS „CATA” maršrutā Sigulda–
Gleznotājkalns, kurā no piektdienas
līdz svētdienai periodā no 1.maija
līdz 31.oktobrim, uzrādot Siguldas
novada ID karti, var pārvietoties bez
maksas, būs papildreiss piektdienās

plkst.12.45 no Siguldas autoostas
un plkst.13.00 no Gleznotājkalna.
Līdz ar mācību gada sākumu atsāks kursēt arī deviņi citi maršruti,
no kuriem piecus veic pasažieru
pārvadātājs AS „CATA”:
‣ Sigulda–Ķipari–TV tornis–Sigulda,
‣ Sigulda–Krimulda–Sigulda,
‣ Sigulda–Mednieki–Jūdaži–
Sigulda,
‣ Sigulda–Nurmiži–Sigulda,
‣ Sigulda–Saltavots–Pelītes–
Sigulda.

Pašvaldības autobuss skolēnu
pārvadājumus veiks četros maršrutos:
‣ Sigulda–Allaži–Sigulda,
‣ More–Sigulda–More,
‣ More–Nītaure–More,
‣ Ģimnāzija–Televīzijas iela–
1.pamatskola–Laurenči.
Atgādinām, ka šajos maršrutos,
uzrādot Siguldas novada ID karti,
var pārvietoties bez maksas. Citiem par braucienu AS „CATA” veiktajos pasažieru pārvadājumu maršrutos jāiegādājas biļete atbilstoši AS
„CATA” cenrādim.
Siguldas novada ID karti līdz
27.augustam saņēmuši jau 11928
novadnieki, kas ir vairāk nekā divas
trešdaļas no Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri atbilstoši nolikumam var saņemt ID karti.

Siguldas novada Bāriņtiesai ievēlēts jauns sastāvs
Ar Siguldas novada Domes lēmumu no 30.jūlija
Siguldas novada Bāriņtiesa uzsāk darbu jaunā sastāvā. Par tās priekšsēdētāju ievēlēta Zane Krauze,
par priekšsēdētājas vietnieci – Daina Reizenberga;
locekļi: Ruta Leišavniece, Indra Podziņa, Krišjānis
Zaremba, Svetlana Birjukova un Kristīne Līvmane.

„Katram Bāriņtiesas lēmumam vai rīcībai ir jābūt izvērtētai no vairākiem aspektiem – juridiskā, sociālā, pedagoģiskā un psiholoģiskā, lai Bāriņtiesa pieņemtu bērna
interesēm visatbilstošāko lēmumu. Bāriņtiesa savā darbā atbalstīs ģimeni, lai bērniem būtu iespēja augt bioloģiskajā ģimenē, jo ģimene ir dabiska bērna attīstības

un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas
tiesības uzaugt ģimenē. Tāpat Bāriņtiesa sadarbosies ar
citām valsts un pašvaldības struktūrvienībām, lai katrā
situācijā aizsargātu bērnu un aizgādnībā esošās personas tiesības un intereses,” par savu turpmāko darbu
stāsta jaunā Bāriņtiesas priekšsēdētāja, piebilstot, ka
Bāriņtiesas ievēlētie locekļi ir augsta līmeņa profesionāļi, kam ir atbilstoša izglītība un praktiskā pieredze
darbā ar bērniem.
Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Zane
Krauze apmeklētājus pieņem katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst.9.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00;
tālrunis 67970846, e-pasts barintiesa@sigulda.lv.

Aicinām vecākus saņemt monētas
„Esmu dzimis Siguldas novadā 2014”

Aicinām ielūgtās ģimenes, kuras
pasākumu neapmeklēja, sazināties
ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi pa tālruni 67970848, lai
saņemtu piemiņas monētu. Vēl 45
monētas gaida savus mazos īpašniekus.

Jau ziņots, ka pašvaldība šādu pasākumu organizē trešo gadu, un šajā
pusgadā sveikts rekorddaudz ģimeņu –
piedzima 143 mazuļi, kas ir par 22 bērniem vairāk nekā 2013.gada pirmajā
pusgadā un par 35 bērniem vairāk nekā
2012.gada pirmajā pusgadā.

Kopumā 2013.gadā Siguldas novadā piedzimuši un deklarēti 247 bērni,
kas ir par 26 mazuļiem vairāk nekā
2012.gadā, kad tika reģistrēts 221
jaundzimušais. Šogad pirmajā pusgadā piedzimis 71 zēns un 72 meitenes.
Nākamais pasākums „Esmu dzimis Siguldas novadā” plānots 2015.
gada februāra sākumā, kad tiks godināti 2014.gada otrajā pusgadā dzimušie novadnieki. Plašāka informācija pieejama pie Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas pa tālruni
67973300.

ID karšu programma
siguldiešiem piedāvā
11 jaunas priekšrocības
Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu programmai „Es esmu s!guldietis” pievienojušies 11 jauni sadarbības
partneri, piedāvājot dažādus
pakalpojumus, kurus ID kartes
īpašnieki var saņemt ar izdevīgākiem nosacījumiem.
Aicinām ID kartes īpašniekus izmantot jaunās priekšrocības pie sadarbības partneriem Siguldā:
‣ veikalā „Tējas bodīte” (TC „Raibais suns”) ID kartes īpašnieki turpmāk
saņems 5% atlaidi pirkumiem;
‣ iegādājoties vīriešu apģērbus, apavus un uzvalkus veikalā „Fenomens”
(L.Paegles ielā 4), ID kartes īpašnieki saņems 10% atlaidi;
‣ kafejnīca „Fazenda” (Vidzemes šosejā 14) piedāvā ID kartes īpašniekiem 10% atlaidi visiem „Fazenda” Siguldā sniegtajiem pakalpojumiem;
‣ baudot beļģu vafeles ar pašu gatavotu karameļu vai svaigu ogu mērcīti
kafejnīcā „Doma” (L.Paegles ielā 15A), ID kartes īpašniekiem tiek piedāvāta
atlaide 10% apmērā;
‣ 20% atlaidi atvērtās programmas maksai ID kartes īpašniekiem piedāvā drosmes tornis „Vells” (Puķu ielā 4);
‣ „Auto Īle un Herbst” (Mālpils ielā 1) ID kartes īpašniekiem piedāvā 15%
atlaidi servisa pakalpojumiem;
‣ „Mile Auto” (Mālpils ielā 1) ID kartes īpašniekiem piedāvā 15% atlaidi
servisa pakalpojumiem;
‣ grāmatvedības pakalpojumu firma „Exito ZV” (L.Paegles ielā 4) piemēros Siguldas ID kartes īpašniekiem 5% atlaidi pirmajam rēķinam par pakalpojumiem;
‣ uzņēmums „Baltic Hospitality Group” (Ventas ielā 1A) piedāvā ID kartes īpašniekiem iespēju iegādāties SOLA Switzerland „City” galda piederumus un Stölzle Lausitz „Ultra”, „Classic Long-Life” un „Weinland” glāzes
ar 10% atlaidi;
‣ veikals „Saimniecības palete” (Ausekļa ielā 7) piedāvā 5% atlaidi pirkumiem;
‣ SIA „Palma Travel” (Ausekļa ielā 9) ID kartes īpašniekiem piedāvā 2%
atlaidi ceļojumu iegādei, 5% atlaidi ceļojumu apdrošināšanai, kā arī 10%
atlaidi „Pure Fiji” dabīgās kosmētikas iegādei.
Jau ziņots, ka Siguldas novada identifikācijas karti pāris minūšu laikā iespējams saņemt Pakalpojumu centrā. Tās izsniedz novadā deklarētiem iedzīvotājiem no sešu gadu vecuma. Identifikācija karti bez maksas var saņemt jaunieši līdz 16 gadiem, maznodrošinātie novada iedzīvotāji,
iedzīvotāji ar invaliditāti un pensionāri. Pārējiem kartes cena ir 3,56 eiro.

Aicina palīdzēt
maznodrošinātām ģimenēm
Tirdzniecības centrā „Šokolāde” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālo dienestu līdz 7.septembrim norisinās labdarības akcija, kuras
mērķis ir palīdzēt Siguldas novada maznodrošinātajām ģimenēm sagatavot
savas atvases skolas un bērnudārza gaitām. Šobrīd Siguldas novadā dzīvo
82 ģimenes (215 bērni), kuras būtu pateicīgas par palīdzību.
Tirdzniecības centra apmeklētājiem šajā laika posmā ir iespēja ziedot
lietas, kas palīdzēs ģimenēm, kurām ir vajadzīgs materiālais atbalsts, lai
nodrošinātu savu bērnu pilnvērtīgu skolas gaitu uzsākšanu. Ikviens TC
„Šokolāde” pircējs, kurš būs atbalstījis akciju un ziedojis lietas labdarības
grozam, saņems atlaidi tirdzniecības centra veikalos. Labdarības grozs atrodas tirdzniecības centra 2.stāvā pie kafejnīcas.
Plašāka informācija pieejama pie Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītājas Kristīnes Freibergas (kristine.freiberga@sigulda.lv,
tālrunis 26459154).

Informācija daudzbērnu
ģimenēm
Foto: Alberts Linarts

9.augustā Siguldas Jaunajā pilī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā”
sveica 2014.gada pirmajā pusgadā dzimušos novadniekus un viņu ģimenes. Katrs mazais novadnieks dāvanā no pašvaldības saņēma īpaši veidotu monētu, kurā iegravēts novada ģerbonis, mazuļa dzimšanas gads un
Siguldas Jaunās pils kontūra 3D tehnikā.
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„Latvenergo” arī šogad turpina sociālā atbalsta programmu ģimenēm ar
trīs un vairāk bērniem, sniedzot dāvinājumu 84,24 eiro vērtībā. Atbalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenes līdz 31.decembrim var pieteikties interneta vietnē
www.e-latvenergo.lv, kā arī klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.
Informācija par sociālā atbalsta programmu pieejama pa „Latvenergo” informatīvo tālruni 80200400.
Daudzbērnu ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērnu, var saņemt atlaižu karti
„3+ Ģimenes karte”, kas darbojas visā Latvijā. Plašāka informācija un pieteikuma
anketa atrodama mājaslapā www.godagimene.lv.

K U LT Ū R A

Koncertzāle „Baltais flīģelis” aicina
uz jaunās sezonas koncertiem!
Sestdien, 13.septembrī, plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” notiks sezonas atklāšanas koncerts un „Rudens kamermūzikas festivāla” ieskaņas koncerts „Ielūdz Pēteris Vasks un Vestards
Šimkus”, kurā piedalīsies Vestards Šimkus (klavieres) un Spīķeru stīgu kvartets: Anti Kortelainens
(I vijole), Signe Šteimane (II vijole), Ineta Abakuka (alts), Ēriks Kiršfelds (čells).
Programmā:
‣ Vestards Šimkus. „Sapņu ainas” (pirmatskaņojums);
‣ Vestards Šimkus. Klavieru kvintets „+33C”;
‣ Pēteris Vasks. Pirmais stīgu kvartets.
Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro, un tās var iegādāties „Biļešu Paradīzes” kasēs, kā arī Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē.

Programma 2014.gada septembrim – decembrim
Ceturtdien, 18.septembrī, plkst.19.00 – dziesminieka
Goran Gora jaunā albuma „Mosties” koncertuzvedums.
Koncerttūres albums ir pirmais Goran Gora albums latviski. Visu dziesmu tekstu autors ir leģendārais dzejnieks
Knuts Skujenieks.
Biļetes cena – 15 eiro.
Sestdien, 20.septembrī, plkst.18.00 – „Bēthovens un
Brāmss”.
Piedalās: Stefans Lacko (vijole), Misaki Matsumoto (klavieres).
Biļetes cena – no 6 līdz 8 eiro.
Sestdien, 27.septembrī, plkst.18.00 – grupas
„Astro’n’out” koncerts „Astro’electro acoustic”.
„Astro’n’out” radītās mūzikas kompilācija elektroniski
akustiskā koncertprogrammā.
Biļetes cena – 13 eiro, un tā pieejama „Biļešu serviss”
tirdzniecības vietās.
Sestdien, 4.oktobrī, plkst.18.00 – Rudens kamermūzikas festivāls – „Sonāšu vakars”.
Piedalās: Vineta Sareika (vijole), Lauma Skride (klavieres).
Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro.
Piektdien, 10.oktobrī, plkst.19.00 – Rudens kamermūzikas festivāls – „Vīns un mūzika „Spānija””.
Piedalās trio „Art-i-shock”: Agnese Egliņa (klavieres),
Guna Āboltiņa (čells), Elīna Endzele (sitaminstrumenti).
Laba mūzika un labs vīns – klasiskas vērtības, kuru baudīšanai noder arī zināšanas. Vīna bāra „Garage” līdzīpašnieks Jānis Jenzis, „Latvijas Koncerti” direktors Guntars
Ķirsis un profesionāls vīnzinis Mārtiņš Jerums – sarunā par
vīnu un mūziku.
Piektdien, 17.oktobrī, plkst.19.00 – Eiropas profesionālo koru festivāls „Tenso dienas Rīgā” – Dānijas radio
koris (DR „Vokalensemblet”).
Biļetes cena – 5 eiro.
Sestdien, 1.novembrī, plkst.18.00 – „Daumants Kalniņš un džeza grupa”.
Piedalās: Daumants Kalniņš (džeza vokāls), Mārcis Auziņš (ģitāra), Kristaps Vanadziņš (taustiņinstrumenti), Toms
Poišs (kontrabass), Rūdolfs Dankfelds (sitaminstrumenti),
Dāvis Jurka (flauta, saksofons), Oskars Ozoliņš (trompete).
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro.
Sestdien, 8.novembrī, plkst.18.00 – 14.Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls – „Labdarības koncerts. Karlam Fīlipam Emanuelam Baham 300”. J.Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieru katedras docētāju
Karla Fīlipa Emanuela Baha 300 gadu jubilejai veltīts koncerts.
Piedalās: Juris Kalnciems, Juris Žvikovs, Jānis Maļeckis, Sergejs Osokins, Ventis Zilberts, Toms Ostrovskis.

Sestdien, 15.novembrī, plkst.18.00 – „Raimonda Ozola jubilejas koncerts”.
Piedalās: Raimonds Ozols (vijole), LNSO stīgu grupa, Raimonds Macats (taustiņinstrumenti,
mutes harmonikas, aranžējumi), Madars Kalniņš
(klavieres, aranžējumi), Mārcis Auzāns (soloģitāra),
Norberts Skraucis (bass), Ainis Zavackis (sitaminstrumenti).
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro.
Sestdien,
22.novembrī,
plkst.18.00
–
14.Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls – „Čella un klavesīna burvība”.
Piedalās: Ramons Jaffe (Vācija, čells), Aina Kalnciema (klavesīns).
Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro.
Svētdien, 30.novembrī, plkst.18.00 – „Laima
Jansone. Sidrabs”.
Piedalās: Laima Jansone (kokle), Olafs Okonovs
(video), Paulīna Sirjele (Somija, kantele).
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro.
Sestdien, 6.decembrī, plkst.18.00 – „Tango –
Rīga toreiz...”
Piedalās: Dmitrijs Petrenko (režisors), Kārlis Nei
manis (dziedātājs, aktieris), Egīls Šēfers (klarnete,
projekta vadība), Tatjana Ostrovska (vijole), Ginta
Garūta (kontrabass), Emīls Zilberts (sitaminstrumenti, aranžējumi), Toms Ostrovskis (klavieres).
Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro.
Sestdien, 13.decembrī, plkst.18.00 – koncertcikls „Patiešām maziņiem” – „Šokolādes pasaka”.
Piedalās: Cukuriņš – Ventis Zilberts (klavieres),
Zaherkūku meistars – Ingus Pētersons (balss), Šokolādes feja – Dita Krenberga (flauta), Vaniļa – Jolanta Strikaite (balss), Karameles, Ledenes, Marmelādes, Vafeles – RHVS baletdejotāji.
Biļetes cena – 7 eiro.
Sestdien, 20.decembrī, plkst.18.00 – „Londonas Gospeļu koris” („The London Community
Gospel Choir”).
Programmā: afroamerikāņu mūsdienu un tradicionālā garīgā mūzika, spiričueli un gospeļi.
Biļetes cena – no 20 līdz 25 eiro.
Ceturtdien, 25.decembrī, plkst.15.00 – Rēzijas Kalniņas un Ulda Marhileviča Ziemassvētku
koncerts „Mana roka tavējā”, II sezona.
Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro.
*Programmā iespējamas izmaiņas! Lūdzam sekot
līdzi reklāmai www.sigulda.lv.
Biļetes nopērkamas „Biļešu Paradīzes” kasēs, kā
arī Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē.
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Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā darbojas Siguldas
mazā vēstniecība
Vēl līdz 6.septembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) var pagūt apmeklēt aizraujošākās Latvijas pilsētas – Siguldas – mazo vēstniecību, kurā apskatāmas divas izstādes.
Izstādē „Sigulda. Aizrautības vektors” atspoguļotas izmaiņas Siguldas
formā un saturā pēdējo četru gadu laikā. Apmeklētāji varēs aplūkot vērienīgākos būvniecības projektus nevis caur arhitektūras, bet aizrautības prizmu,
ar kādu iespējams kopīgi veidot vietu, kurā dzīvojam, par labāko pasaulē.
Izstādē „Dzimuši Siguldā” apvienojušies četri mākslinieki, kuri dzimuši un
joprojām dzīvo Siguldā: Solveiga Vasiļjeva, Una Leitāne, Dainis Gudovskis
un Jānis Purcens. Paši mākslinieki apgalvo, ka Sigulda, milzīgais Gaujas
kanjons, kas radies jau pirms miljoniem gadu, unikālie ģeoloģiski veidojumi
un Siguldas krāšņā daba ietekmējusi viņu rokrakstu, radot īpašu Siguldas
kodu, kuru varēs apskatīt dažādajos mākslinieku darbos.

Siguldas novadā meklēs
„Lielisko tēti”

Svētdien, 14.septembrī, Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumā norisināsies Tēva dienas pasākums visai ģimenei, kurā netradicionālās
sporta spēlēs un jautrās stafetēs tiks noteikts „Siguldas novada Lieliskais tētis 2014”.
Reģistrēšanās pasākumam sāksies plkst.11.30, bet no plkst.12.00 līdz
15.00 Siguldas 1.pamatskolas sporta laukumā ģimenēm būs iespēja izmēģināt savu spēku un gudrību jautrās stafetēs – veikt kroketa soda sitienus,
būvēt telti, uzcelt augstāko torni, pīt bizes, siet kaklasaites mezglus, pārbaudīt, kurš visilgāk var noturēt medus spaiņus, kā arī izpildīt citus atraktīvus uzdevumus.
Ikviens Siguldas novada tētis aicināts piedalīties un cīnīties par uzvarētāja titulu vairākās nominācijās – „Vismīļākais tētis”, „Visdrošākais tētis”,
„Visgudrākais tētis”, „Visstiprākais tētis”, „Visatraktīvākais tētis” – un, protams, galveno nomināciju „Siguldas novada Lieliskais tētis 2014”.
Ģimenes aicinātas pieteikties līdz 10.septembrim pa tālruni 26112886 vai,
rakstot uz e-pasta adresi terezija.leimane@sigulda.lv.
Lai piedalītos pasākumā, tētim nepieciešams ērts apģērbs, labs garastāvoklis un ģimene, kas atbalsta, jo arī aktīvākajiem atbalstītājiem paredzētas balvas! Pasākuma organizatori lūdz katrai komandai izpildīt mājasdarbu – izdomāt atraktīvu komandas noformējumu un saukli.
Pasākumu atbalsta un balvas nodrošina Siguldas novada pašvaldība,
kroketa klubs „SIG-LIG”, SIA „Jumis”, SIA „Priežavoti”, SIA „LGK”, SIA „Miltu bode”, SIA „Figura line”, SIA „Latgrasis” un SIA „Furšets”. Pasākumu
organizē Siguldas novada pašvaldība un Siguldas pagasta Kultūras nams
sadarbībā ar Siguldas 1.pamatskolu.

Aicina aplūkot Zigurdam
Zuzem veltītu izstādi

Foto: Ginta Spulle
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Pirms 85 gadiem 25.augustā dzimis leģendārs un ļoti talantīgs mākslinieks – kokdzēluma, linogriezuma un oforta meistars, stājgrafikas un grāmatu grafikas virzienu pārstāvis Zigurds Zuze. Viņa radītie darbi, ilustrētās
grāmatas un ekslibri ir unikāli, neatkārtojami mākslas darbi, un autora rokraksts ir atpazīstams un nesajaucams, vien uzmetot grafikai īsu skatienu.
Godinot dižgaru viņa 85 gadu jubilejā, Siguldas novada bibliotēkas lasītavā līdz 15.septembrim iespējams aplūkot izstādi „Melnbaltās pasaules
krāšņums. Māksliniekam Zigurdam Zuzem 85”, kurā apmeklētāji varēs iepazīties ar grafiķa ilustrētajām grāmatām un viņa daudzveidīgo redzējumu uz
lietām, darbiem un cilvēkiem, kas dzīvi atainoti grafikās.
Ginta Spulle
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Siguldā varēs iegūt profesionālās ievirzes
izglītību distanču slēpošanā

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Līdz ar Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra izveidošanu Siguldas
Sporta skola ir licencējusi gan pamata, gan vidējās izglītības pakāpes profesionālās ievirzes sporta izglītības distanču slēpošanas programmu. Līdz
ar to Siguldas Sporta skolā jau no 2014./2015.mācību gada bērni un jaunieši varēs trenēties ne tikai Basketbola, Badmintona, Kalnu slēpošanas,
Dambretes un Vieglatlētikas nodaļā, bet arī Distanču slēpošanas nodaļā.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic Distanču slēpošanas
nodaļas treneri Raivi Zīmeli, uzsākot jaunas profesionālās izglītības ievirzes programmas īstenošanu.

Jaunizveidotajā Distanču slēpošanas nodaļā strādās divi pieredzējuši sportisti un treneri – bijušais
Latvijas izlases biatlonists, 2006.
gada Turīnas Olimpisko spēļu dalībnieks Raivis Zīmelis un līdz šim
vairāk ar orientēšanās sportu un
dažādu skriešanas sacensību organizēšanu saistītais Kaspars Kārkliņš.
„Atklājot jauno Siguldas Sporta
un aktīvās atpūtas centru, ir radīti nepieciešamie priekšnosacījumi

distanču slēpošanas attīstībai Siguldas novadā. Mākslīgā seguma
distanču slēpošanas trase ļaus skolēniem aizvadīt treniņus uz sniega
ilgāku laika posmu un iegūt labāku
fizisko sagatavotību nekā citviet
Latvijā. Sporta izglītībai Siguldas
novadā ir piešķirta īpaša nozīme, jo
jau 1.septembrī Siguldas pilsētas
vidusskolā skolēni uzsāks mācības
sporta novirziena 1.s klasē. Bērnu
izaugsmes pamatā ir vispusīga at-

tīstība, kur fiziskā sagatavotība ir
viena no veiksmes atslēgām nākotnē. Distanču slēpošana ir viens no
demokrātiskākajiem un vispusīgākajiem sporta veidiem fiziskās sagatavotības nodrošināšanai,” skaidro
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Distanču slēpošanas treneris Raivis Zīmelis jau iepriekšējā sezonā
vadīja distanču slēpošanas nodarbības biedrībā „A2”, un turpmāk
jaunie sportisti iekļausies Siguldas
Sporta skolā, kur apgūs profesionālo izglītības programmu. Absolvējot
šo programmu un iegūstot izglītību
apliecinošu dokumentu, mācības
varēs turpināt kādā no izglītības
iestādēm ar sporta novirzienu.
Distanču slēpošanas nodaļā tiks
komplektētas treniņgrupas 7–15
gadus veciem audzēkņiem. Treniņi
notiks Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centrā Puķu ielā 4, Siguldas
pilsētas stadionā, kā arī Siguldas
Sporta skolā.
Plašāku informāciju par uzņemšanu var saņemt pa tālr. 22022898
vai e-pastu sportaskola@sigulda.lv.
Dokumentu pieņemšana notiek
līdz 12.septembrim Sporta skolā
Gāles ielā 29 darba dienās no
plkst.8.00 līdz 19.00. Lai iestātos
Siguldas Sporta skolā, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu,
iesniegt dzimšanas apliecības kopiju, ģimenes ārsta izsniegtu apliecinājumu, ka bērnam vai jaunietim
atļauts nodarboties ar paaugstinātu fizisku slodzi, kā arī vienu fotogrāfiju (3x4 cm).

Pauls Daugulis izcīna trešo vietu LVS kausa
izcīņas kopvērtējumā
Ar Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) kausa
izcīņas finālposmu Rīgā noslēgusies Latvijas vieglatlētikas sezona, kurā piedalījās arī Siguldas Sporta
skolas audzēkņi. Pēdējā finālsacensību posmā notika
cīņa par vietu kopvērtējumā, kurā piedalījās Pauls
Daugulis un Kristaps Bruners 800 metru distancē.
Veiksmīgi noslēdzot sezonu, Pauls Daugulis kopvērtējumā zēnu grupā vidējo distanču skriešanas disciplīnās izcīnīja trešo vietu, kā arī sponsora balvu no
„Sportland”, bet Kristapam Bruneram augstā 4.vieta.
Siguldas Sporta skolas vieglatlēti godam aizvadījuši vieglatlētikas sezonu, sasniedzot jaunus per-

„Ghetto Alianse Sigulda”
noslēgusi pirmo sezonu
„Ghetto Alianse Sigulda” organizētajā 15.augusta
„Ghetto Basket” turnīrā piedalījās 22 komandas. Pieaugušo grupā spēcīgākā bija siguldieša Jorena Duļevska veidotā „Elite”, savukārt jauniešu grupā ceturto
reizi sešos posmos triumfēja „Mazie monstri”.
15.augusta laureāti
Pieaugušie:
1.vieta – „Elite” (Jānis Engers, Nils Gertsons, Jorens Duļevskis, Gustavs Balams);
2.vieta – „Daiņa kliķis” (Artūrs Kramiņš, Ģirts
Strikauskis, Mārtiņš Motivāns, Kristaps Saulītis);
3.vieta – „Koka roka” (Aigars Jonass, Aigars Ābele, Artūrs Zuļģis, Artūrs Lielpēteris).

sonīgos rekordus un vairākkārt kāpjot uz godalgoto vietu pjedestāla Latvijas čempionātos, Latvijas
Vieglatlētikas savienības kausa izcīņas sacensībās
un Baltijas valstu komandu sacensībās. Labi startējuši: Edgars Daugulis, Toms Ķēde, Ričards Griezītis,
Nauris Juris Deksnis, Pauls Daugulis, Kristaps Bruners, Valters Reinis Rasnačs un Artis Rušiņš.
Vasaras nogalē labākie Siguldas Sporta skolas
vieglatlēti piedalīsies mācību treniņu nometnē Rosenheimā Vācijā, kur augstvērtīgos treniņu apstākļos
turpinās pilnveidot fiziskās un speciālās sagatavotības bāzi.
Aina Ziediņa
Jaunieši:
1.vieta – „Mazie monstri” (Māris Ramanis, Roberts Bērze, Ernests Bērze, Gusts Narnickis);
2.vieta – „3k Cēsis” (Kristīne Medne, Krista Gab
rāne, Emīlija Grava);
3.vieta – „Truļu dievi” (Mārtiņš Ozols, Ričards Fedečko, Renāts Slišāns, Mārcis Bolotovs).
Pieaugušo grupā uzvaru sezonas kopvērtējumā
svinēja „Livonija”, kas tādējādi kvalificējās sezonas
superfinālam. Otrajā vietā vietējā rangā sezonu noslēdza „Koka roka”, bet trešajā vietā – „BK Marināde”. Par Siguldas alianses sezonas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Toms Kirtovskis no „BK Marināde”
komandas.
„Ghetto Alianse Sigulda” saka paldies atbalstītājiem: Siguldas novada pašvaldībai, viesu namam
„Livonija”, kafejnīcai „Mr.Biskvīts” un „Siguldas Minerālūdenim”.
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Sigulda uzņems gada lielāko
velonotikumu – Vienības velobraucienu
7.septembrī Siguldā notiks 24. Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens, kurā pērn trīs dažādās distancēs uz starta stājās vairāk nekā
5200 riteņbraucēju. Arī šogad organizatori aicina visus aktīvās atpūtas
cienītājus piedalīties kādā no trīs distancēm.
VAS „Latvijas dzelzceļš”, atzīmējot 95 gadu jubileju, aicina startēt
„LDz” sporta braucienā (95 kilometri). Aizraujoša trase gaidāma SEB
MTB distancē, kas piemērotāka asāku izjūtu cienītājiem un adrenalīna
meklētājiem. Ikvienam pieveicama
būs nepilnus 37 kilometrus garā tautas distance. Visas trases līkumos
pa Siguldu un tās apkārtni, kas izceļas ar skaistajiem dabas skatiem un
pauguriem. Liels izaicinājums visiem
dalībniekiem noteikti būs uzbraukšana Siguldas kalnā pēdējā kilometrā.
Plkst.11.00 starts paredzēts sporta braucienam, plkst.13.00 distancē dosies kalnu riteņbraucēji, bet
plkst.14.00 sāksies populārais tautas brauciens, kur distancē dosies
vairāk nekā 3500 dalībnieku.
Sacensību organizatori īpaši aicina Vienības velobraucienā startēt
uzņēmumu komandas, kas tādējādi
varēs cīnīties par kuplāk pārstāvētā darba kolektīva balvu. Ar īpašām
pārsteiguma balvām tiks sumināta
arī visplašāk pārstāvētā pašvaldība
un kuplākā ģimene.
Pieteikties šim pasākumam var
portālā www.velo.lv līdz 2.septem-

brim. Reģistrēties līdz 2.septembrim
var arī veikalos „Veloserviss” un
„MySport”, kā arī Siguldā, Kuldīgā,
Valmierā, Cēsīs un Smiltenē. Nolikums un cita informācija atrodama
portālā „Velo.lv”. Dalības maksa,
reģistrējoties līdz 31.augustam,
jauniešiem no 12 līdz 18 gadiem un
senioriem virs 60 gadiem ir 20 eiro,
pārējiem – 25 eiro.
Reģistrējoties no 1. līdz 2.septembrim, dalības maksa visiem ir 30 eiro,
bet sacensību dienā – 40 eiro.
Atgādinām, ka siguldiešiem līdz
2.septembrim, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrā, tiek piedāvāta 20% atlaide,
uzrādot Siguldas novada ID karti.
Pasākuma laikā plānoti satiksmes ierobežojumi ceļu posmos
Ragana–„Sēnīte” un šosejas A2
posmā Sigulda–„Sēnīte”. Plānots,
ka 7.septembrī sacensību laikā no
plkst.13.00 līdz 16.00 Gaujas senieleja būs slēgta. Plašāka informācija
par satiksmes ierobežojumiem un
plānoto satiksmes organizāciju Siguldas pilsētas centrā tiks izziņota
Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Tropiskos apstākļos norisinās
„Siguldas kauss 2014” orientēšanās sportā
Svelmainajās augusta brīvdienās Turaidā norisinājās divu dienu sacensības „Siguldas kauss 2014”, kurās laikapstākļi, garās distances un kalnainais apvidus pārbaudīja dalībnieku un līdzjutēju izturību. Kopumā abās dienās tika izdzerti aptuveni 2000 litru ūdens. Sacensību organizatori, ņemot
vērā subtropiem atbilstošo temperatūru, distancē izvietoja divreiz vairāk
dzirdināšanas punktu nekā parasti, lai dalībnieki gūtu veldzi distancē un
pēc finiša. Uz starta kopumā izgāja 304 dalībnieki 13 vecuma un meistarības grupās. Elites grupās izturīgākie izrādījās Anatolijs Tarāsovs („Ozons”,
Latvija) un Sandra Paužaite (Lietuva).

Siguldas Sporta skola
aicina savā pulkā!
Siguldas Sporta skola 2014./2015.gada mācību sezonā uzņem jaunus
audzēkņus:
Badmintona nodaļā – 2001.–2007.gadā dzimušus zēnus un meitenes;
Basketbola nodaļā – 2001.–2007.gadā dzimušus zēnus un 2005.–2007.
gadā dzimušas meitenes;
Dambretes nodaļā – 2004.–2007.gadā dzimušus zēnus un meitenes;
Distanču slēpošanas nodaļā – 1998.–2007.gadā dzimušus zēnus un
meitenes;
Kalnu slēpošanas nodaļā – 2001.–2006.gadā dzimušus zēnus un meitenes (komplektācija atbilstoši LSS 2013./2014.gada reitingam);
Vieglatlētikas nodaļā – 2000.–2007.gadā dzimušus zēnus un meitenes.
Uzņemšana un treniņgrupu komplektēšana 2014./2015.mācību gadam
notiks līdz 12.septembrim. Interesenti tiek gaidīti Siguldas Sporta skolā
Gāles ielā 29 no plkst.8.00 līdz plkst.19.00. Tālrunis uzziņām 22022898,
e-pasts sportaskola@sigulda.lv.
Lai iestātos Siguldas Sporta skolā, nepieciešams aizpildīt iesnieguma
veidlapu, iesniegt dzimšanas apliecības kopiju, ģimenes ārsta izsniegtu
apliecinājumu, ka bērnam vai jaunietim atļauts nodarboties ar paaugstinātu fizisku slodzi, kā arī vienu fotogrāfiju (3x4 cm).
1.–4.klašu skolēnus aicinām sportot vispārējās fiziskās sagatavošanas grupās, kuru komplektācija notiks līdz 12.septembrim. Plašāka
informācija pa tālruni 22022898.
12.septembrī plkst.18.00 aicinām visus Siguldas Sporta skolas
audzēkņus un viņu vecākus piedalīties Siguldas Sporta skolas renovētās sporta zāles atklāšanas svētkos.
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Notiks tradicionālā Veselības diena –
iespēja saņemt speciālistu konsultācijas bez maksas
14.septembrī no plkst.10.00 līdz 16.00 norisināsies jau sestā Siguldas novada Veselības diena, kuras laikā novadnieki bez
maksas varēs apmeklēt ārstus un piedalīties citās aktivitātēs.
Pēc iepriekšēja pieraksta Siguldas novada Kultūras centra
telpās novadnieki varēs veikt
veselības pārbaudes un saņemt
konsultācijas pie neirologa, endokrinologa, kardiologa, dermatologa, kā arī veikt kāju vēnu
skrīningu, pēdu datordiagnostiku, osteoporozes skrīningu, redzes pārbaudi un krūšu pārbaudi
sievietēm.
Bez iepriekšēja pieraksta
novada Kultūras centrā varēs
saņemt fizioterapeita un ergoterapeita, kā arī Pacientu ombuda
konsultācijas. Varēs veikt cukura, holesterīna, hemoglobīna
līmeņa mērījumus un plaušu
pārbaudi. Rīgas Stradiņa universitātes studenti veiks asins-

spiediena mērījumus, noteiks
ķermeņa masas indeksu, kā arī
veiks miegainības un stresa līmeņa testus.
Pie Siguldas novada Kultūras
centra bez iepriekšēja pieraksta
būs pieejams Ingunas Rožkalnes-Žubures Sirds fonda kardiologu busiņš, kas darbosies no
plkst.10.00 līdz 14.00.
Rīgas rajona slimnīcā bez maksas un ar iepriekšēju pierakstu
varēs apmeklēt okulistu, endokrinologu un arī pēdu aprūpes
speciālistu, savukārt plkst.12.00
Rīgas rajona slimnīcas aktu zālē
notiks dr. Oļega Kozlovska prezentācija „Bariatriskā ķirurģija Rīgas rajona slimnīcā. Apkopojums
par 400 veiktajām operācijām”.

Krimuldas muiža aicina bez
maksas piedalīties dažādās aktivitātēs: aplūkot izstādi, nūjot
un doties ekskursijā „Krimuldas
muižas šarms”.
Lai nodrošinātu, ka par Siguldas novada pašvaldības finansējumu pieaicinātos speciālistus
izmanto novada iedzīvotāji, piesakoties pie ārsta vai apmeklējot kādu no Veselības dienas
piedāvājumiem, būs jāuzrāda
Siguldas novada iedzīvotāja ID
karte vai izziņa par deklarēto
dzīvesvietu. Savukārt Veselības
dienā Siguldas novada Kultūras
centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pie iedzīvotāju
reģistra speciālistiem būs iespēja pārliecināties, ka Veselības
dienu dalībnieks ir deklarēts Siguldas novadā.

Siguldas novada Kultūras centra Lielajā zālē
(Pils iela 10) no plkst.10.00 līdz 16.00
Ar iepriekšēju pierakstu. Pieraksts no 8.septembra pa
tālruņiem 28646268 vai 22045214 no plkst.10.00 līdz 16.00:
‣ kāju vēnu skrīnings
‣ pēdu datordiagnostika
‣ ādas dermaskopija
‣ endokrinologa konsultācija
‣ kardiologa konsultācija
‣ neirologa konsultācija
‣ veselības un labsajūtas tests + uztura speciālista konsultācija
‣ osteoporozes skrīnings
‣ redzes pārbaude (autorefraktometrija + sausās acs sindroms)
‣ krūšu pārbaude sievietēm

Bez pieraksta:
‣ cukura līmeņa mērījumi
‣ holesterīna līmeņa mērījumi
‣ hemoglobīna līmeņa mērījumi
‣ plaušu pārbaude
‣ Pacientu ombuda konsultācija
‣ zobu higiēnista konsultācija
‣ fizioterapeites Baibas Baldiņas konsultācija „Katram jārūpējas par savas muguras veselību”
‣ ergoterapeites Daigas Jakušonokas konsultācija „Vides ergonomiska iekārtošana”

Rīgas Stradiņa universitātes topošie speciālisti veiks:
‣ asinsspiediena mērījumus
‣ ķermeņa masas indeksa noteikšanu
‣ skābekļa līmeņa mērījumus
‣ miegainības testu
‣ stresa līmeņa testu

Stāvlaukumā pie Siguldas novada
Kultūras centra no plkst.10.00 līdz 14.00

Bez iepriekšēja pieraksta:

Ingunas Rožkalnes-Žubures Sirds fonda kardiologu busiņš

Pakalpojumi pieejami iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā

Rīgas rajona slimnīcā

(Lakstīgalas iela 13)

Ar iepriekšēju pierakstu. Pieraksts no 10.septembra pa tālruni 67971329 no plkst.9.00 līdz 16.00:
‣ okulista konsultācija (10 cilvēkiem)
‣ endokrinologa konsultācija (10 cilvēkiem)
‣ pēdu aprūpes kabinets (7 cilvēkiem)
‣ Plkst.12.00 Rīgas rajona slimnīcas aktu zālē dr. Oļega Kozlovska prezentācija „Bariatriskā ķirurģija Rīgas rajona slimnīcā. Apkopojums par 400 veiktajām operācijām”

Krimuldas muižā

(Mednieku iela 3)

‣ Plkst.12.00 izstādes „Sarkanā Krusta vēsture līdz Otrajam pasaules karam” atklāšana un izstādes autora Mārtiņa Verpera priekšlasījums
‣ Plkst.13.00 kultūrvēsturiskās izziņas nūjošana pa takām Krimuldas muižas apkārtnē. Gida un instruktora pakalpojumi nūjotājiem bez maksas
‣ Plkst.15.00 ekskursija „Krimuldas muižas šarms”. Aizraujoša
ekskursija pa Krimuldas muižas vēsturisko centru ar viduslaiku pilsdrupām, Krimuldas Šveices māju un pils parku

Pie Siguldas novada Kultūras centra
Spēka diena no plkst.9.00 līdz 14.00
Latvijas mēroga sacensības, kuru laikā ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja pārbaudīt savus spēkus visvienkāršākajā un
demokrātiskākajā tautas sporta disciplīnā – pievelkoties pie stieņa.
Pievelkoties Spēka dienā, tu ne vien uzrādi savu personīgo rezultātu, bet arī pieskaiti savas pievilkšanās reizes savas pilsētas un
visas Latvijas kopīgajam rezultātam.
Pērn Latvijas otrajā Spēka dienā Siguldas spēka punkts 60 Latvijas spēka punktu konkurencē ieguva 3.vietu, bet dalībnieku skaita
ziņā ierindojās 4.vietā. Pērn spēcīgākais dalībnieks pievilkās 28 reizes. Vai šogad mēs varam vairāk?

Pieteikšanās pie speciālistiem no 8.septembra
Papildu informācija www.sigulda.lv

Izsakiet viedokli!
Veselības dienas laikā Siguldas novada Kultūras centrā aicinām aizpildīt atsauksmju anketas, no kurām tiks izlozētas Rīgas
rajona slimnīcas piedāvātās balvas:
•
45 minūšu ilgu baseina apmeklējumu ģimenei;
•
cirkulārās dušas procedūru;
•
zemūdens masāžas vannas procedūru.
Ar balvu ieguvējiem pasākuma organizatori personīgi sazināsies 15.septembrī!
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KULTŪRA

Laiks un vieta

Pasākums

6.septembrī plkst.12.00
Mores pagasta kapos

Kapusvētki

6.septembrī plkst.12.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

Vasaras izskaņas svētki. Spēles, rotaļas, stafetes un
radošās darbnīcas. Ieeja – bez maksas

8.septembrī plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Sandras Priedītes gleznu izstādes atklāšana.
Ieeja – bez maksas

12.septembrī plkst.19.00
Siguldas dzelzceļa
stacijā

Muzikāli literāra interaktīva akcija jauniešiem „Sirds
uz perona”, kuras moto ir „Biļete līdz Robežai”.
Pasākumā brīvā gaisotnē aicināts ikviens dzejas
draugs un nedraugs, lai lasītu jau iemīļotu autoru
darbus un iepazītu vēl nezināmos. Pasākuma vietā būs
pieejami dzejas krājumi no dzejniekiem novadniekiem,
dzejas klasiķiem un mūsdienu populārā dzeja.
Noslēgumā visi apmeklētāji kopā uz perona atstās
savu „sirdi”, ar krāsainu krītu radoši izrotājot peronu.
Ieeja – bez maksas

13.septembrī plkst.13.00
Allažu ev. lut. baznīcā

Vokālo ansambļu draudzības koncerts „Rudens elēģija”.
Piedalās Allažu pagasta Tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis „Liepavots” un draugi: sieviešu ansambļi
„Melodija” (Sigulda), „Ceriņi” (More), „Svīre” (Suntaži),
„Undīnes” (Smiltene) un „Undīne” (Olaine), jauktie
ansambļi „Mēs tikāmies martā” (Ādaži) un „Jatraņa”
(Vangaži), vīriešu ansamblis „Saltavots” (Sigulda),
Viļņa Salaka VEF kvartets, Valmieras adventistu vīru
kvartets un Trikātas vīru vokālais ansamblis.
Ieeja – bez maksas

13.septembrī plkst.18.00 Sezonas atklāšanas koncerts un „Rudens
koncertzālē „Baltais
kamermūzikas festivāla” ieskaņas koncerts –
flīģelis”
„Ielūdz Pēteris Vasks un Vestards Šimkus”.
Ieejas maksa 10–20 eiro
14.septembrī plkst.12.00 Tēva dienas pasākums visai ģimenei. Ar netradicionālu
Siguldas 1.pamatskolas
sporta spēļu un jautru stafešu palīdzību nominēsim
sporta laukumā
„Siguldas novada Lielisko tēti 2014”. Ģimenes aicinātas
pieteikties līdz 10.septembrim, rakstot e-pastu uz
terezija.leimane@sigulda.lv vai pa tālruni 26112886.
Dalība pasākumā – bez maksas
18.septembrī plks.14.00
Turaidas muzejrezervātā

Eiropas kultūras mantojuma diena Turaidā.
Ieeja – bez maksas

18.septembrī plkst.19.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”

Goran Gora. Mūziķa jaunā albuma „Mosties” ar Knuta
Skujenieka vārdiem prezentācijas tūres koncerts.
Ieejas maksa –15 eiro

PA S Ā K U M I
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No 1. līdz 30.septembrim
Bērnu literatūras nodaļā

Grāmatu izstāde „Lietuviešu rakstnieki bērniem un
jauniešiem Latvijā”

No 3. līdz
30.septembrim Siguldas
novada bibliotēkā

Dzejas dienām veltīta izstāde „Kaimiņi trokšņo”.
Valstīm, kurās notiek bruņoti konflikti, kultūru un
vērtību sadursmes, kur vērojama kultūrnetolerance
un augsts aizspriedumu līmenis, raksturīgas jau
vēsturiski veidojušās nesaprašanās ar kaimiņvalstīm.
Literatūra ir kā sociālās un kultūras integrācijas
līdzeklis, iespēja nogludināt konfliktus un
sadarboties

No 3. līdz 30.septembrim
Siguldas novada
bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Mācīties
ar prieku”. Mācības ir patīkama un interesanta
nodarbošanās. Ikvienam bērnam piemīt divas
sekmīgām mācībām nepieciešamas īpašības –
zinātkāre un iztēles spējas. Ierosinot abas, var
panākt, ka bērns mācās ar prieku

No 4. līdz 25.septembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
Jūdažu bibliotēkā
„Biblioterapija – grāmatas spēks”
No 5. līdz 28.septembrim
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Sandras Priedītes gleznu izstāde. Apskatāma
darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās,
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez
maksas

No 8. līdz 15.septembrim
Bērnu literatūras nodaļā

Dzejas dienām veltīta tematiskā izstāde „Manas
gaismas, tavas gaismas valodiņu nes”. Latviešu
dzejnieki – Latvijas ainavai: Uldis Auseklis, Jānis
Baltvilks, Pēters Brūvers

No 8.septembra līdz
1.oktobrim Bērnu
literatūras nodaļā

Izstāde „Simts svecīšu Tūves Jansones jubilejas
tortei”. Nāc un iepazīsties ar trollīšiem Muminiem,
Susuriņiem, Snifu, mazo Miju un citiem – tie visi dzīvo
Somijas zviedru rakstnieces Tūves Jansones (1914–
2001) radītajās grāmatās un mākslas darbos

No 17.septembra līdz
12.oktobrim kultūras un
mākslas telpā „Siguldas
Tornis”

Gleznotājas Signes Vanadziņas izstāde.
Ieeja – par ziedojumu

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

4.septembrī plkst.18.00
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā

„S!-skate” sacensības skrituļslidošanā

No 4. līdz 5.septembrim
Siguldas novada sporta
bāzēs

Siguldas novada skolu sporta spēles 5.–12.klašu
skolēniem

Mores kauju 70.gadskārtas atceres pasākums.
Plkst.12.00 notiks svētbrīdis kaujā kritušo piemiņai
latviešu leģionāru Brāļu kapos pie Roznēnu ozola, bet
plkst.14.00 plānots atceres pasākums Mores kauju
piemiņas parkā

6.septembrī plkst.12.00
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā

Latvijas Nūjošanas kausa 4.posms. Reģistrācija
no plkst.10.30, starts – plkst.12.00, apbalvošana –
aptuveni plkst.15.00

7.septembrī Siguldas
novadā

24.Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens

27.septembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”

Grupas „Astro’n’out” radītās mūzikas kompilācija
elektroniski akustiskā koncertprogrammā
Ieejas maksa – 13 eiro

11.septembrī plkst.18.00
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā

Seriāla „Siguldas apļi 2014” 6.kārtas treniņskrējieni

27.–28.septembrī
Siguldas pils kompleksā

Akcija „Glezno visi”

12.septembrī plkst.18.00
Siguldas Sporta skolā

Renovētās sporta zāles atklāšanas pasākums, uz kuru
aicināti Sporta skolas audzēkņi un viņu vecāki

28.septembrī no
plkst.9.00 līdz 15.00
Svētku laukumā

Tradicionālais Rudens gadatirgus

13.septembrī plkst.11.00 „Siguldas kauss 2014” minifutbolā. Reģistrācija
Siguldas Depo laukumā
sacensībām no plkst.10.00

20.septembrī plkst.18.00 „Bēthovens un Brāmss”. Piedalās Stefans Lacko (vijole),
koncertzālē „Baltais
Misaki Matsumato (klavieres). Ieejas maksa 6–8 eiro
flīģelis”
27.septembrī plkst.12.00
Morē

IZSTĀDES
Laiks un vieta

Pasākums

Līdz 15.septembrim
Siguldas novada
bibliotēkā

Grafiķa, mākslinieka, profesora Zigurda Zuzes 85
gadu jubilejai veltīta izstāde „Melnbaltās pasaules
krāšņums. Māksliniekam Zigurdam Zuzem 85”,
kurā būs iespējams apskatīt novadnieka grafikas
tehnikā ilustrētās grāmatas. Savā radošajā darbībā
Zigurds Zuze ilustrējis vairāk nekā 200 grāmatu,
bijis kokdzēluma, linogriezuma un oforta meistars.
Viņa daiļrades galvenie virzieni ir stājgrafika un
grāmatu grafika, kurai pieskaitāms arī ekslibris –
miniatūrgrafikas mākslas darbs

Līdz 22.septembrim
Siguldas novada
bibliotēkā

No 1. līdz 12.septembrim
Jūdažu bibliotēkā

„Anita Mellupe: dzimtas un grāmatu stāsti”. Grāmatu
izdevējas, žurnālistes, novadnieces Anitas Mellupes
60 gadu jubilejas izstāde, kurā būs iespējams ne tikai
iepazīties ar izdotajām grāmatām, manuskriptiem,
skicēm, dzimtas koku, ceļojumu liecībām, bet arī
pielaikot Anitas Mellupes vecāku Sibīrijas kažoku un
aplūkot viņas māmiņas tautas tērpu
Literatūras izstāde „Vasara burciņās”

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 26.septembrī

13.septembrī plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolas
sporta kompleksā

Latvijas reitinga sacensības badmintonā jauniešiem

13.septembrī plkst.11.00
Siguldas Svētku laukumā

Biedrības „Cerību sēta” organizētās Kalniešu spēles.
Plašāka informācija pa tālruni 25733291 vai rakstot
uz e-pasta adresi ceribusparni@ceribusparni.lv

14.septembrī plkst.9.00
pie Siguldas novada
Kultūras centra

„Spēka diena 2014”

20.septembrī plkst.11.00 „Siguldas kauss 2014” skrituļslalomā
Lorupes gravā
23.septembrī plkst.12.00
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā

Siguldas novadu skolu kross

24.septembrī plkst.18.00 „S!-skate” sacensības skrituļslidošanā
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā
26.septembrī plkst.9.00
Siguldas pilsētas
stadionā

Olimpiskā diena 3.–6.klašu skolēniem

27.septembrī plkst.12.00
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā

Nūjošanas svētki „Zelta rudens Siguldā”

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
augusta apaļo
jubileju
gaviļniekus!

85 gadi



Austra Krūmiņa
Dzidra Luksa-Kamergrauze
Zigrida Murmanis
Antoņina Vilnīte

80 gadi



Marfa Fedorenko
Gunārs Jakobsons
Millija Kirtovska
Genādija Medvedina
Ilga Melne
Astra Pīlace
Imants Rudzītis
Gaļina Savočkina
Ruta Škraba







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūlijā
Reģistrēti 23 jaundzimušie – astoņas meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Matilde, Luīze, Eva,
Elizabete, Ketija,
Šarlote, Patrīcija,
Stefānija, Bruno,
Martins Valentīns,
Vikentijs, Niklāvs Jānis,
Ričards,
Ādams Olivers, Kristaps,
Jēkabs, Kaspars,
Kristers, Matīss,
Aleksis, Oto Otomārs,
Gustavs,
Leonards.



Reģistrētas 20 laulības,
sešas no tām – baznīcās.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

