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Aicina ieteikt
speciālistus Veselības un
sporta nedēļai

Siguldā atvērs reģionālo
biznesa inkubatoru

Tūrisma nozare Siguldas
novadā strauji aug

Svinīgā pasākumā sveic pirmajā pusgadā dzimušos mazuļus
Jūlija beigās Siguldas Jaunās pils dārzā notika svinīgs pasākums „Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics sveica 2016.gada pirmajā
pusgadā dzimušos novadniekus un
viņu ģimenes.
No 150 Siguldas novadā pirmajā pusgadā deklarētajiem mazuļiem piecās
ģimenēs piedzimis piektais bērniņš, četrās ģimenēs piedzimis ceturtais bērniņš,
savukārt 22 ģimenēs dzimis trešais
bērniņš. 2016.gada pirmajā pusgadā
vienā ģimenē piedzimuši trīnīši, četrās
ģimenēs piedzimuši dvīņi. Visvairāk
bērniņu – 31 – piedzimuši maijā. Populārākais vārds, kas dots šā gada pirmajā pusgadā dzimušajām meitenēm,
bija Elza, savukārt zēniem – Dominiks,
Eduards un Tomass.

Ar īpašu piemiņas monētu Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica
150 jaundzimušos novadniekus un viņu ģimenes, no kurām vienā 2016.gada pirmajā pusgadā piedzimuši trīnīši, bet četrās ģimenēs – dvīņi
Foto: R.Sarelainens

Pērn pirmajā pusgadā Siguldas novadā
tika deklarēts 121 mazulis. Šogad sveiktie
150 jaundzimušie, kas ir par 24% vairāk,
vēlreiz apliecina, ka Siguldas novads joprojām ir viens no retajiem Latvijas novadiem,
kur iedzīvotāju skaits strauji pieaug.
Pasākums, kurā katrs Siguldas novadā
deklarētais jaundzimušais novadnieks no
Domes priekšsēdētāja saņem īpaši veidotu
monētu ar iegravētu novada ģerboni, mazuļa dzimšanas gadu un Siguldas Jaunās
pils kontūru, norisinās jau kopš 2012.gada.
Nākamais pasākums „Esmu dzimis Siguldas novadā” plānots 2017.gada februārī,
kad tiks godināti 2016.gada otrajā pusgadā
dzimušie novadnieki.
Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, aicinātas sazināties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi, zvanot
uz tālruni 67970848, lai saņemtu jaundzimušā monētu.

Aicina XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki
No 29. līdz 31.jūlijam gleznainais kopā ar saviem mūzikas domubiedriem
Siguldas pils komplekss kļūs par grez- Māri Vitkusu un Ediju Šimiņu jeb
nu ietvaru izcilam mūzikas notiku- džeza trio „Pozit'Ivo”. Ieeja – bez makmam – XXIV Starptautiskajiem Sigul- sas.
das Opermūzikas svētkiem, kuros būs Plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
notiks krāšņs Džuzepes Verdi operas
iespēja dzirdēt gan Latvijas, gan
pasaules izcilākos operdziedātājus. „Masku balle” brīvdabas oriģinālieArī šogad Opermūzikas svētku organi- studējums. Lomās: Barbara Havemane
zatori papildus izcilajām koncertprog- (Francija), Jānis Apeinis, Andris Ludrammām apmeklētājiem piedāvās vigs, Krišjānis Norvelis, Andžella Goba,
interesantu un aizraujošu bezmaksas Kristīne Gailīte, Rihards Mačanovskis
kultūras programmu Siguldas Jaunās u.c. Diriģents – Vladimirs Kiradžijevs,
režisors – Edmunds Freibergs, scenopils dārzā.
Piektdien, 29.jūlijā, plkst.19.00 Siguldas Jaunās pils dārzā notiks Svētku
atklāšanas koncerts, kurā piedalīsies solisti Dināra Rudāne, Irma Pavāre, Miervaldis Jenčs, Juris Ādamsons,
Marta Sudraba un Gints Bērziņš. Biļetes cena – 8 eiro.
Sestdien, 30.jūlijā, plkst.15.00 ikviens
aicināts apmeklēt koncertu „Jaunie talanti” Siguldas Jaunās pils dārzā. Biļetes cena – 3 eiro.
Pirms operas „Masku balle” – no
plkst.19.45 līdz 20.45 – Siguldas Jaunās
pils dārzā ar džeza, blūza un soulmūzikas programmu uzstāsies samtainās
balss īpašnieks Ivo Grīsniņš-Grīslis

grāfs – Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece – Ieva Kundziņa. Biļetes cena – no
20 līdz 50 eiro.
Pēc operas izrādes no plkst.24.00 līdz
1.00 Jaunās pils dārzā varēs baudīt
īpašu programmu „Klasikas un vīna
nakts” – pasaules operu pērles vinila
platēs. Pie diriģenta pults – dīdžejs Žanis. Ieeja – bez maksas.
Svētdien, 31.jūlijā, plkst.13.00 Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks
Garīgās mūzikas koncerts. Ieeja –
bez maksas.
Svētdien no plkst.16.45 līdz 17.45 Siguldas Jaunās pils dārzā skanēs jaunās un
talantīgās džeza dziedātājas Kristīnes
Prauliņas muzikālie stāsti, kuri atvērs

sirdi ikvienam klausītājam un radīs lielisku svētku atmosfēru. Ieeja – bez maksas.
Plkst.18.00 Siguldas pilsdrupu estrādē notiks krāšņais Siguldas Opermūzikas svētku
Galā koncerts „Marina Rebeka Siguldā”.
Koncertā piedalīsies Marina Rebeka (Latvija), soprānu trio „Appassionante” (Itālija),
Filips Do (Francija) un Latvijas opermūzikas zvaigznes: Margarita Vilsone, Kalvis
Kalniņš, Krišjānis Norvelis, Rihards Mačanovskis, Irma Pavāre u.c. Diriģents – Atvars Lakstīgala. Piedalās festivāla koris un
orķestris. Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro.
Pēc Galā koncerta, no plkst.20.30 līdz
21.30, Opermūzikas svētki Jaunās pils dārzā izskanēs ar koncertprogrammu „Čigānu
balādes”, kurā varēs dzirdēt vienu no
Latvijas labākajiem ģitāristiem gan akadēmiskās, gan populārās mūzikas laukā
Kasparu Zemīti un trio „Kafija”, kurā
apvienojušies Latvijas Nacionālās operas
un baleta orķestra mūziķi – vijolniece Kristīne Zeltkalne-Voika, kontrabasiste Ginta
Garūta, kā arī virtuozais akordeonists
Kaspars Gulbis. Ieeja – bez maksas.
Starptautisko Siguldas Opermūzikas
svētku laikā Siguldas pils kompleksā
būs apskatāmas arī vairākas mākslas
izstādes un performances. Siguldas pils
kompleksa izstāžu galerijā būs iespēja

apskatīt dizainera Mārča Ziemiņa personālizstādi „Cietā uguns, šķidrais akmens, karstais gars”, savukārt ziedu salons „Puķe” piedāvās radošas instalācijas
„Uzziedi operai!” Siguldas Jaunās pils
dārzā, kurās īpaši Opermūzikas svētkiem
radītajās instalācijās neparastā veidā uzziedēs iepriekšējo gadu brīvdabas operas
izrāžu oriģināliestudējumu kostīmi. Livonijas ordeņa Siguldas pils galerijā būs
apskatāma latviešu mūsdienu mākslas
izstāde „Masku ballē”, kurā ar grafikas
un glezniecības darbiem piedalīsies pazīstamās mākslinieces Anita Meldere,
Ilze Neilande, Helēna Heinrihsone, Irēna
Lūse, Ilze Avotiņa, Laine Kainaize un Ilze
Krastiņa. Īpaši šai izstādei savus darbus
veido gleznotājas Ērika Kumerova un
Agita Zālīte. Savukārt Siguldas Jaunās
pils dārzā būs apskatāmi mākslinieces
Dinas Dubiņas karstās emaljas tehnikā
gatavotie darbi personālizstādē „Stihiju
pārvērtības”. Tāpat Siguldas pils kompleksa rekonstruētajā staļļa ēkā Opermūzikas svētku laikā varēs apmeklēt
rotu un tradicionālo spieķu darināšanas
radošās darbnīcas, kā arī apgūt jaunas
prasmes pie tekstila un ādas apstrādes
meistariem. Ieeja izstādēs un darbnīcās –
bez maksas.

Aktualitātes
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Informācija par aktuālajiem lokālplānojumiem
Siguldas novada pašvaldība līdz
18.jūlijam publiskajai apspriešanai
bija nodevusi divus lokālplānojuma
projektus intensīvas attīstības teritorijās. Lokālplānojums teritorijā
starp Ata Kronvalda, Oskara Kalpaka,
Jēkaba Dubura un Krišjāņa Barona
ielu tiek izstrādāts, lai grozītu teritorijas plānojumā noteiktos apbūves
rādītājus un ielu sarkanās līnijas,
paredzot Siguldas Sporta kompleksa un Siguldas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstību – jaunas
piebūves būvniecību Ata Kronvalda
ielā esošajai skolas ēkai. Savukārt
lokālplānojuma projekts Strēlnieku,
Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes
šosejas krustojumu zonā tiek izstrādāts, lai uzlabotu satiksmi krustojumā, kas ir visnozīmīgākais Siguldas
un Rīgas virziena sasaistei.
Lokālplānojuma projekta intensīvas attīstības teritorijā starp Ata
Kronvalda, Oskara Kalpaka, Jēkaba Dubura un Krišjāņa Barona ielu
mērķis ir mainīt apbūves parametrus
konkrētajā pilsētas teritorijā, lai noteiktu mūsdienīgākus un atbilstošākus
apbūves rādītājus pilsētas centra zonā,
paredzot blīvāku apbūvi vietās, līdzīgi
kā citviet jau esošās publiskās apbūves
teritorijās pilsētā, kur pulcējas lielāks
iedzīvotāju skaits. Lokālplānojuma izstrāde notiek saskaņā ar Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju, kas izstrādāta 25
gadiem, un ir nozīmīga topošā Siguldas
Sporta centra un izglītības infrastruktūras attīstībā.
Pilsētas centra kvartāls starp Ata Kronvalda, Oskara Kalpaka, Krišjāņa Barona
un Jēkaba Dubura ielu jau 1923.gada
Apbūves rajona projekta plānā ir bijis
iecerēts kā intensīvas apbūves zona
starp loģiski izvietotu ielu tīklojumu,
tajā skaitā ar Oskara Kalpaka ielu no

Jēkaba Dubura ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Turpmākajos Siguldas pilsētas
teritorijas plānojumos, tajā skaitā 1990.,
2008. un 2012.gada plānojumā, ielu shēmas ir saglabātas. Tas darīts iedzīvotāju
un satiksmes dalībnieku drošības, ērtības un vieglas uztveramības dēļ, kā arī
tādēļ, lai ap intensīvi izmantotu pilsētas
centra daļas kvartālu neveidotu no pilsētbūvnieciskā viedokļa neveiklu un no
drošības viedokļa bīstamu strupceļu.
Pašvaldība jau vairākus gadus apzina
un rod risinājumu vēsturiski izveidotajiem strupceļiem pilsētā, kā arī Ķiparos,
Peltēs un citviet, tos likvidējot. Tādējādi
tiek nodrošināta lielgabarīta operatīvā
transporta piekļuve (atkritumu izvešanas transports, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļi u.c.)
visām ēkām un būvēm, kā arī uzlabota
satiksmes infrastruktūra pilsētā.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pārskatīt un pēc nepieciešamības mainīt teritorijas apbūves noteikumus, tādējādi
pašvaldība risinās arī dzīvojamās mājas Oskara Kalpaka ielā 13 teritorijas
nepilnības un problēmas, kuras lokālplānojuma izstrādes gaitā ir norādījusi
liela daļa šīs mājas dzīvokļu īpašnieku,
nomnieku un iedzīvotāju.
2006.gadā Oskara Kalpaka ielas 13
ēkas būvniecības attīstītājs daļēji izbūvēja Oskara Kalpaka ielu, līdz galam
nepabeidzot projektā paredzēto ielas
izbūvi visā garumā. Pašvaldība ir saņēmusi arī ierosinājumu atstāt Oskara
Kalpaka ielas posmu kā strupceļu un
izbūvēt lielgabarīta operatīvajam transportam piemērotu apgriešanās laukumu pašvaldībai piederošā zemes gabalā
Krišjāņa Barona ielā 27. Tomēr šāds ierosinājums nav atbalstāms, jo tādējādi
tiktu ierobežota iespēja pašvaldībai piederošā teritorijā izbūvēt ērtas un drošas
autostāvvietas novada iedzīvotājiem un
viesiem – topošā Siguldas Sporta centra

Siguldas novada
Domes sēdē
29.jūnija Domes ārkārtas
sēdē pieņemtie lēmumi

• Atcelts lēmums „Par nekustamā īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” par īpašuma Pils ielā 16B
nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”.
• Atcelts lēmums „Par nedzīvojamo telpu nodošanu Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” valdījumā”.
• Nolemts ņemt 287 060 eiro kredītu Valsts kasē Televīzijas ielas pārbūvei posmā no Līvkalna ielas līdz
Dārza ielai.

•
•

•

•

•
•

6.jūlija Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Noraidīts privātpersonas iesniegums par meža ieaudzēšanu nekustamajā īpašumā Mores pagastā.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par zemes gabala „Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, nodošanu īpašumā bez

•

apmeklētājiem. Tāpat, veidojot Oskara
Kalpaka ielu kā strupceļu, tiktu izjaukta daudzu gadu laikā pārbaudītā ielu
shēma, kas šajā centra zonā veido viegli
uztveramu un ērti lietojamu ielu tīklu.
Vairāki pašvaldības pieaicinātie satiksmes infrastruktūras un teritorijas
attīstības eksperti ir norādījuši, ka
vienīgais risinājums, lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru un drošību Oskara
Kalpaka ielas apkaimē, ir pabeigt reiz
uzsākto ielas izbūvi, lai nodrošinātu
normatīvo aktu prasību, kas attiecas
uz brauktuvju, gājēju un velosipēdistu ceļu platumiem, un būtu iespējams
kvalitatīvi uzturēt ietves, zaļumu joslas
un brauktuves. Tāpat pašvaldība plāno
visā Oskara Kalpaka ielas garumā no
Raiņa ielas līdz Krišjāņa Barona ielai
izveidot gājēju un velosipēdistu celiņu.
Savukārt Oskara Kalpaka ielas 13
nama iedzīvotāju ērtībai un drošībai ielas posms no Jēkaba Dubura ielas gar
zemes gabalu Oskara Kalpaka ielā 13
tiek plānots kā vienvirziena iela Krišjāņa Barona ielas virzienā, papildus
ātrumu ierobežojošajām ceļa zīmēm izbūvējot arī ātrumu ierobežojošos vaļņus.
Lokālplānojuma projekta, kas paredz uzlabot satiksmes infrastruktūru autoceļa A2 (Vidzemes šoseja), Pulkveža Brieža un Strēlnieku
ielas krustojumos, mērķis ir uzlabot
satiksmes infrastruktūru, sniedzot piekļuves risinājumu lokālplānojuma teritorijā esošajiem zemes gabaliem, kā arī
izstrādāt individuālus apbūves noteikumus, mainot apbūves parametrus, taču
saglabājot šajā vietā spēkā esošo publisko teritorijas izmantošanu.
Lokālplānojums paredz izveidot satiksmes intensitātei atbilstošu krustojumu
ar valsts nozīmes autoceļu A2, izbūvējot
izbraukšanai uz Vidzemes šosejas trīs
joslas, kas ļaus netraucēti nogriezties

atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem”.
Nolemts nodibināt braucamā ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā „Mazsviķīši” Siguldas pagastā.
Atbalstīta „Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrības” projekta „Florbolam Siguldā” dalība Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības konkursā.
Apstiprināts pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zemtekas” Allažu pagastā atsavināšanas paziņojums.
Izdarīti grozījumi noteikumos „Par Siguldas novada
iedzīvotāju identifikācijas karšu lietošanu” un nolikumā „Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
Nolemts piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda
konkursā ar projekta iesniegumu „Klausies Gauju!”.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par grozījumiem
Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.
SIA „Siguldas Pilsētas trase” valdes locekļa amatā
apstiprināta Elīna Sofija Kalēja, SIA „Saltavots” valdes locekļa amatā apstiprināts Guntars Dambenieks.

Cēsu virzienā, izbraukt taisni Allažu virzienā, kā arī no atsevišķas joslas veikt pagriezienu uz Rīgu. Šāds satiksmes infrastruktūras modelis ir izvēlēts, jo šobrīd
krustojumā ir liela satiksmes intensitāte, kā arī tā paplašināšanu ir iespējams
veikt uz pašvaldības zemes.
Lai gar Vidzemes šoseju, kur ir intensīva
satiksmes plūsma, iegūtu mūsdienām atbilstošus apbūves noteikumus publiskās
apbūves zonā, lokālplānojuma ietvaros
tiek mainīti apbūves rādītāji, līdzīgi kā
citviet jau esošās publiskās apbūves teritorijās pilsētā, kur pulcējas lielāks iedzīvotāju skaits.
Saskaņā ar lokālplānojumu teritorijā
starp Vidzemes šoseju un Saules ielu tās
īpašnieks plāno būvēt degvielas uzpildes
staciju un lielveikalu, kā arī veikt nepieciešamās infrastruktūras, piemēram,
stāvlaukumu, izbūvi. Atbilstoši normatīvajiem aktiem no autoceļa A2 jaunu
piekļuvi šim īpašumam nav iespējams
izveidot. Domājot par tuvumā esošo īpašumu iedzīvotājiem Priežu un Saules ielā,
lokālplānojumā ir paredzēts ierobežot satiksmes intensitāti šajās ielās, un lielveikala vai degvielas uzpildes stacijas klientiem pārvietošanās pa abām ielām tiks
ierobežota. Lielveikala vai degvielas uzpildes stacijas apmeklētāju ērtībām tiks
izbūvēta jauna piebrauktuve no Pulkveža
Brieža ielas. Tāpat, ņemot vērā perspektīvās apbūves nozīmību, lokālplānojumā
tiks ietverts nosacījums, ka plānoto jaunbūvju – degvielas uzpildes stacijas un
lielveikala – būvniecības iecere būs jāapspriež ar novada iedzīvotājiem.
Par abiem lokālplānojuma projektiem un
to risinājumiem augustā tiks organizētas
atkārtotas tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Plašāka informācija par publiskās
apspriešanas rezultātu, sapulces laiku
un vietu divas nedēļas pirms plānotās
tikšanās būs pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

• Noslēgta vienošanās pie 2005.gada 29.augusta zemes nomas līguma ar SIA „CSS Alpine” par kioska iznomāšanu
SIA „Tarzāns”.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par finansējuma apstiprināšanu Laurenču sākumskolas projekta vadīšanai un ieviešanai”.
• Nolemts slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūru par biznesa inkubatora izveidošanu Siguldas novadā.
• Nolemts nodot izsolē nomas tiesības uz četrām ielu tirdzniecības vietām Pils ielā 16 un vienu tirdzniecības vietu
Leona Paegles ielā 21 uz trīs gadiem amatniecības suvenīru darbnīcu ierīkošanai.
• Veikti grozījumi Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas nolikumā.
• Laurenču sākumskolai izveidota struktūrvienība „Dienesta viesnīca”.
• Piešķirta ikgadējā atvaļinājuma daļa Siguldas novada
Domes priekšsēdētājam.
• Apstiprināts Siguldas Sporta skolas 2016.gada vasarā
Limbažos un Valkā organizēto skolas audzēkņu diennakts mācību treniņnometņu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
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Aicina ieteikt speciālistus
Veselības un sporta nedēļai

No 12. līdz 18.septembrim Siguldas novadā norisināsies Veselības un sporta
nedēļa, kuras ietvaros sestdien, 17.septembrī, jau desmito reizi notiks arī Veselības diena. Veselības dienā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus,
veikt veselības pārbaudes un gūt vērtīgu informāciju par veselīgu dzīvesveidu, bet visas nedēļas garumā iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties dažādās
bezmaksas sporta nodarbībās.

Pasākuma organizatori aicina novada iedzīvotājus sniegt ierosinājumus par speciālistiem, pārbaudēm, nodarbībām un lektoriem, kurus vēlētos apmeklēt Veselības un
sporta nedēļas laikā, līdz 4.augustam rakstot uz e-pasta adresi prese@sigulda.lv vai
zvanot uz tālruni 80000388.
Tāpat aicināti pieteikties sadarbības partneri un speciālisti, kuri vēlas iesaistīties
Veselības un sporta nedēļas aktivitātēs.

Tiek paplašināta
Laurenču sākumskola

Saskaņā ar Siguldas novada izglītības iestāžu attīstības stratēģiju šovasar uzsākta
Laurenču sākumskolas paplašināšana – notiek blakus esošās dienesta viesnīcas
pārbūve, lai jau šoruden mācības jaunās, mūsdienīgās klašu telpās varētu uzsākt
4.–6.klašu skolēni. Jaunā mācību korpusa izveides būvniecības izmaksas sasniedz
420 tūkstošus eiro.

Laurenču sākumskolas attīstība plānota trīs kārtās. Pirmā kārta ietver skolas paplašināšanu – jauna mācību korpusa izveidi, kuru plānots pabeigt līdz 2016./2017.mācību gada
sākumam. Turpmākajos skolas attīstības posmos plānots pie skolas uzbūvēt jaunu sporta
zāli un izbūvēt pāreju no esošās skolas ēkas uz jauno mācību korpusu.
Jaunajā mācību korpusā veikta telpu pārplānošana, lai izveidotu modernu, skolēniem un
pedagogiem ērtu mācību vidi: izbūvētas 10 mācību telpas, vairāki kabineti skolas pedagogiem, psihologam un logopēdam, halle pasākumiem, vestibils, atpūtas zonas skolēniem,
medpunkts, garderobe, datorklase, labierīcības un tehniskās telpas, kā arī atjaunotas kāpņu telpas. Remontdarbi norisinās gandrīz 1500 kvadrātmetru platībā.
Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti jūnija vidū, un ik dienas būvē strādā vairāk nekā 20
celtnieku, lai jau rudenī 90 sākumskolas skolēni un 15 pedagogi varētu uzsākt mācību
gadu jaunās telpās.
Vērienīgā rekonstrukcija sākusies ar sienu, durvju, grīdas seguma, ventilācijas un elektrības sistēmu, kā arī gāzesvada demontāžu, šobrīd jau ir pabeigta sienu mūrēšana, izveidotas jaunas durvju ailes un tiek ierīkoti nepieciešamie inženierkomunikācijas tīkli un
sistēmas. Tāpat sākušies telpu iekšējās apdares darbi – tiek krāsotas sienas, veikta grīdas
un griestu seguma maiņa.
Īpaši tiek domāts par ugunsdrošības un vides pieejamības prasībām – mācību korpusā būs
ierīkota ugunsdzēsības signalizācija un ievērotas visas drošības prasības: labi pamanāmas
evakuācijas norādes, ugunsdrošas durvis un taktilie apzīmējumi uz kāpņu margām pie
pirmā un pēdējā pakāpiena u.c. Domājot par cilvēku ar kustību traucējumiem iekļūšanu
un pārvietošanos mācību korpusā, tiks izveidotas slīpas nobrauktuves pie ieejas durvīm,
tāpat telpas plānotas bez sliekšņiem, kāpnes būs aprīkotas ar mobilo pacēlāju un katrā
stāvā plānots izveidot atsevišķas, īpaši pielāgotas labierīcības.
Labiekārtota tiks arī Laurenču sākumskolas mācību korpusa teritorija – plānots paplašināt un bruģēt teritoriju pie skolas, rekonstruēt lietusūdens novadīšanas sistēmu virs
skolas ieejas, kā arī izvietot jaunas velosipēdu novietnes. Līdz gada beigām pašvaldība
veiks arī Laurenču ielas pārbūvi, izveidojot apļveida kustības krustojumu pie sākumskolas,
izbūvējot sabiedriskā transporta pieturu un pārbūvējot gājēju celiņus; starp abām sākumskolas ēkām tiks izveidota gājēju iela. Plānots izbūvēt arī automašīnu stāvlaukumu.
Šobrīd rekonstrukcijas darbi tiek veikti tikai mācību korpusam paredzētajā ēkas daļā, –
jau ziņots, ka vienā trešdaļā ēkas turpinās darboties dienesta viesnīca, kurā varēs apmesties Siguldas novada izglītības iestāžu skolēni un izglītības nozares darbinieki.

Maģistrālā ūdensvada izbūve Pērles ielā
27.jūlijā SIA „Saltavots” uzsāka ūdensvada izbūvi Pērles ielā, un pirmajā kārtā tiks izbūvēts ūdensvads posmā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai.
Ūdensvada izbūves laikā būs apgrūtināta satiksme. Iedzīvotāji tiek aicināti nenovietot
automašīnas ielas malās. Maģistrālā ūdensvada izbūves laikā tiks izbūvēti arī ūdensvada
pievadi līdz nekustamo īpašumu robežām, tāpēc SIA „Saltavots” aicina iedzīvotājus sazināties ar speciālistu Jāni Vīciepu (tālrunis 29195125), lai precizētu perspektīvā pievada
atrašanās vietu.

Siguldas novada pašvaldība
uzsāk darbu jaunās telpās
No 11.jūlija Siguldas novada pašvaldība uzsākusi darbu Siguldas pils kompleksa rekonstruētā staļļa otrajā stāvā. Lai saglabātu ēkas autentiskumu,
pašvaldības darbinieku kabineti ir izvietoti atvērta tipa birojā. Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību kontaktinformācija un speciālistu pieņemšanas laiki nav mainīti.
Jau ziņots, ka Siguldas Jaunās pils, kurā līdz šim atradās Siguldas novada pašvaldības administrācija, konstrukcijas vietumis ir pirmsavārijas stāvoklī, tādēļ nepieciešami vērienīgi pārbūves darbi, kurus plānots uzsākt pēc finansējuma piesaistes
gan no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, gan arī no Emisijas kvotu
izsolīšanas finanšu instrumenta.
Siguldas novada pašvaldība kopš 2013.gada uzsākusi Siguldas pils kompleksa attīstību. Siguldas pils kompleksā ietilpst gan Livonijas ordeņa Siguldas pils, kuru
apmeklē vairāk nekā 200 000 apmeklētāju gadā, gan Siguldas Jaunā pils ar saimniecības ēkām un dārzu.
Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģija paredz gan kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, gan arī radošās uzņēmējdarbības tālāku attīstīšanu šajā teritorijā,
tādēļ 2016.gada martā Siguldas pils kompleksā tika atklāts rekonstruētais stallis,
kura pirmajā stāvā izvietotas vairākas amatnieku darbnīcas.
Siguldas novada pašvaldība jau izstrādājusi būvprojektus Siguldas Jaunās pils
rekonstrukcijai, kā arī Siguldas pils kompleksa trīs ēku pārbūvei un teritorijas
labiekārtojumam – koka vasaras pilij, blakus esošajai pils kompleksa dzīvojamajai mājai un saimniecības ēkai jeb vannu mājai, kurām pārbūve vai kapitālais
remonts nav veikts vairākus gadu desmitus; šo ēku rekonstrukcijai šobrīd tiek
gatavots būvdarbu iepirkums. Savukārt jau šogad plānots uzsākt Siguldas pils
kompleksa dārznieka mājas pārbūvi, kurā tiks izvietots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reģionālais biznesa inkubators. Kopējās Siguldas pils kompleksa rekonstrukcijas izmaksas varētu sasniegt vairākus miljonus eiro, un to plānots
veikt līdz 2020.gadam.

Siguldā atvērs reģionālo
biznesa inkubatoru
8.jūlijā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par reģionālā biznesa inkubatora izveidi Siguldā.
Biznesa inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, konkurētspējīgu komersantu attīstību Siguldas novadā, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, telpām, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, ekspertu
konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības
izmaksām.
Inkubatoru administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, savukārt
pašvaldība nodrošinās telpas un izveidos konsultatīvo komisiju, kura ieteiks komersantus to uzņemšanai/izslēgšanai no inkubatora, kā arī ieteiks komersantam sasniedzamo mērķi vienam gadam un sniegs novērtējumu par mērķa izpildi.
Lai nodrošinātu biznesa inkubatoru un tā klientus ar ērtām un piemērotām telpām,
pašvaldība plāno pārbūvēt Siguldas pils kompleksa dārznieka māju Pils ielā 16B.

Uzsākta Gaujas tilta rekonstrukcija;
plānoti satiksmes ierobežojumi
No 25.jūlija Siguldā uzsākta tilta pār Gauju pārbūve. Turpat 80 gadu senā tilta rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 778 tūkstošus eiro. Tilta rekonstrukciju pēc VAS
„Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma veic SIA „Rīgas tilti”.
Gaujas tilta pārbūve kopumā tiks veikta septiņu mēnešu laikā. Šogad darbi turpināsies
līdz oktobra beigām – trīs mēnešu laikā plānots labot tilta konstrukcijas, atjaunot brauktuvi, paplašināt gājēju ietvi, kā arī uzsākt tilta margu nomaiņu. Tilta rekonstrukcija turpināsies nākamgad pavasarī, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem. Rekonstrukcijas
laikā abās pusēs zem tilta tiks izbūvētas gājēju pārejas.
Darbu laikā plānoti satiksmes ierobežojumi – satiksmi pāri tiltam plānots organizēt vienā
joslā, braukšanas virzienu regulējot ar luksoforu. Ziemā, kad remontdarbi būs pārtraukti,
satiksme tiks atjaunota divās joslās. Rekonstrukcijas laikā VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvietos informatīvus stendus par satiksmes ierobežojumiem uz tilta.

IZGLĪTĪBA
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Siguldas skolēnu rezultāti
Siguldietim Valtam Krūmiņam
valsts centralizētajos eksāmenos sasniegumi starptautiskā olimpiādē
Šogad sertifikātu par vidējo izglītību Siguldas novadā ieguva 82 Siguldas
Valsts ģimnāzijas un 23 Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni. Kopumā valstī
centralizētos vidējās izglītības eksāmenus kārtoja 19 427 skolēni, kas ir nedaudz mazāk kā pērn.
Valsts izglītības satura centrs, apkopojot centralizēto eksāmenu rezultātus, kā
katru gadu, ierindojis Siguldas Valsts ģimnāziju pirmajā trijniekā pilsētu valsts
ģimnāziju grupā līdzās Dobeles un Daugavpils Valsts ģimnāzijai. Vidējais visu
centralizēto eksāmenu rezultāts Siguldas Valsts ģimnāzijā sasniedzis 69%, bet
valstī vidējais visu skolu rezultāts šogad ir 49,9%. Svarīgi, ka ģimnāziju vidējam rezultātam jābūt par 10% augstākam nekā valsts vidējam rādītājam, lai
saglabātu valsts ģimnāzijas statusu, bet Siguldas Valsts ģimnāzija to krietni
pārsniegusi. Savukārt Siguldas pilsētas vidusskolas sasniegtais vidējais rezultāts ir 52,7%.
Trīs obligātos centralizētos eksāmenus – matemātikā, latviešu valodā un vienā
svešvalodā – nokārtojuši visi Siguldas novada 12.klašu skolēni.
Eksāmens

Vidējais rezultāts
valstī

Siguldas Valsts
ģimnāzija

Siguldas pilsētas
vidusskola

Matemātika

36,2%

55,02%

36,64%

Latviešu valoda

51,3%

73,01%

58,49%

Angļu valoda

61,0%

75,77%

58,86%

Krievu valoda

67,0%

74,88%

85,35%

*Vidējie obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti 2016.gadā

Bez trīs obligātajiem eksāmeniem vidusskolēniem bija jākārto ceturtais – izvēles – eksāmens, kuru Siguldā šogad kārtoja 51 skolēns; pārējie skolēni izvēles
eksāmenu bija nokārtojuši, mācoties 10. vai 11.klasē. Izvēles eksāmens var būt
gan centralizētais eksāmens kādā no citām svešvalodām, kā arī eksāmens vēsturē, bioloģijā, fizikā vai ķīmijā, Izglītības ministrijas veidots eksāmens ģeogrāfijā, ekonomikā, lietišķajā informātikā vai skolas veidots eksāmens.
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu vidū šogad vispopulārākais bija izvēles eksāmens bioloģijā, ko kārtoja 16 skolēni, sasniedzot augstus rezultātus – 84,43%
(vidēji valstī 63,3%). Savukārt eksāmenu fizikā kārtoja 14 skolēni, iegūstot vidējo rezultātu 63,55% (valstī 49,6%). Eksāmenu vēsturē nokārtoja 10 skolēni,
iegūstot ievērojami augstāku rezultātu 75,35%, salīdzinot ar valstī vidējo rezultātu šajā eksāmenā – 41,9%, bet ķīmijā izvēles eksāmenu kārtoja tikai viens
ģimnāzijas skolēns, iegūstot rezultātu 76,83% (valstī 61,5%). Siguldas pilsētas
vidusskolā netika kārtoti izvēles eksāmeni, izņemot angļu vai krievu valodas
eksāmenu kā izvēles eksāmenu.
Siguldas Valsts ģimnāzijā ir trīs skolēni, kuru vidējās izglītības sertifikātā visu
eksāmenu rezultāti ir virs 80% atzīmes. Tie ir Valts Krūmiņš (pieci eksāmeni),
Elīna Tarakanova un Aiga Vespere (četri eksāmeni). Jāpiebilst, ka V.Krūmiņš
un E.Tarakanova saņēmuši 100% vērtējumu centralizētajā matemātikas eksāmenā.

Bibliotēkā sākusies ikgadējā
lasīšanas veicināšanas programma
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā sākusies pieteikšanās
lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016”,
ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Bērni, jaunieši un vecāki tiek aicināti iepazīties ar šā gada grāmatu kolekcijām,
pieteikt savu dalību vairākus mēnešus ilgajā lasīšanas maratonā un kļūt par
kompetentiem lasīšanas ekspertiem.
Ikviens var izvēlēties savam vecumam atbilstošo grupu un izlasīt sešas grāmatas
no īpaši izvēlētās grāmatu kolekcijas, tās pēc tam novērtējot anketā. Katras vecuma grupas grāmatu kolekcijā iekļautas īpaši izvērtētas grāmatas, kas atbilst
vecuma grupas interesēm, attīsta individualitāti un pilnveido personību. Rezultātā tiek noteiktas trīs labākās grāmatas katrā vecuma grupā un iegūti svarīgi
dati par lasīšanas tendencēm. Ar šā gada īpaši izveidoto grāmatu kolekciju var
iepazīties Siguldas novada bibliotēkā.

Jūlijā Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolnieks Valts Krūmiņš pārstāvēja
Latviju divās starptautiskās olimpiādēs. Starptautiskajā bioloģijas
olimpiādē Vjetnamā siguldietis ieguva bronzas medaļu.
No 16. līdz 24.jūlijam Valts Krūmiņš
piedalījās Starptautiskajā bioloģijas
olimpiādē Vjetnamā, kur vairāk nekā
250 skolēnu konkurencē no 72 valstīm
ieguva bronzas godalgu. Tiesības pārstāvēt Latviju nozīmīgajā olimpiādē
Valts ieguva, uzvarot abās atlases
kārtās Valsts bioloģijas olimpiādē, ko
rīkoja Valsts izglītības satura centrs
sadarbībā ar Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāti.
Savukārt no 6. līdz 16.jūlijam Valts
Krūmiņš pārstāvēja Latviju Pasaules
matemātikas olimpiādē Ķīnā, kas ik
gadu pulcē skolēnus no gandrīz 100
valstīm. Lai nokļūtu olimpiādē, Valtam bija jāpiedalās atlases sacensībās.
Pirmā kandidātu atlase notika Valsts
matemātikas olimpiādē, savukārt otrās atlases kārtas sacensības notika
aprīlī, kad labākie no labākajiem cīnījās par iespēju doties uz Ķīnu. Valts
Krūmiņš pēdējos piecos gados valsts

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieks
Valts Krūmiņš 253 skolēnu konkurencē
ieguvis bronzas medaļu Starptautiskajā
bioloģijas olimpiādē Vjetnamā
Foto no personīgā arhīva
un atklātajās matemātikas olimpiādēs ieguvis astoņas medaļas: piecas
zelta, divas sudraba un vienu bronzas
medaļu.

Siguldas skolām labs vērtējums
Latvijas skolu reitingā
Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā 2016.gadā lielo skolu
kategorijā, kurā vērtētas 93 skolas, Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojusies
ceturtajā vietā (pirmajā vietā – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, otrajā vietā – Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, trešajā vietā – Āgenskalna Valsts ģimnāzija), izcīnot diplomu, ko pirms jaunā mācību gada svinīgā pasākumā skolas
pārstāvjiem pasniegs Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Savukārt mazo
skolu kategorijā 175 skolu konkurencē lieliskus panākumus guvusi Siguldas
1.pamatskola, ierindojoties 12.vietā, bet 54.vietu ieguvusi Siguldas pilsētas
vidusskola.
Lielo skolu kategorijā ietilpst skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēnu, savukārt mazo skolu kategorijā – pamatskolas un sākumskolas, kā arī vidusskolas, kur skolēnu skaits ir zem simta. Novērtējums tiek veidots, aprēķinot
skolēnu gūtos panākumus mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs,
skolēnu zinātnisko darbu konferencē attiecīgajā mācību gadā, kā arī iepriekšējā gada starptautiskajās olimpiādēs. Skolu novērtējumā tiek iekļautas tās Latvijas skolas, kuru skolēni attiecīgajā mācību gadā ir guvuši apbalvojumus mācību
priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencē.
Šogad no 243 Latvijas mazajām skolām reitingā ir iekļautas 175 skolas, bet no 130
lielajām skolām – 93 skolas. Katrā skolu grupā pirmās vietas ieguvēja saņems ceļojošo balvu „Lielā pūce”, bet otrā vieta – „Mazo pūci”. Vēl trīs skolas katrā skolu
grupā saņems diplomus.

Vakances
Siguldas novada izglītības iestādēs ir piecas aktuālas vakances: Siguldas Valsts
ģimnāzija piedāvā darbu ķīmijas skolotājam vidusskolas klasēm. Mākslu skola
„Baltais Flīģelis” aicina darbā bibliotekāru, mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu un ģitārspēles pedagogu, savukārt bērnudārzs „Ābelīte” – pirmsskolas izglītības
skolotāju.
Plašāka informācija par prasībām pretendentiem un pieteikšanās termiņiem pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Sabiedrība” – „Sludinājumi” – „Piedāvā darbu” – „Pašvaldības vakances”.
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KULTŪRA

Notiks Siguldai veltīts multimediāls
brīvdabas koncerts
Sestdien, 6.augustā, plkst.21.00 pie SIA „Saltavots” biroja – ūdenstorņa
Lakstīgalas ielā 9B – notiks multimediāls brīvdabas koncerts „Upe, upe, Gauja, Gauja”. Tas būs skaņas, gaismas un mūsdienu dejas projekts, kas radīts īpaši
Siguldai un siguldiešiem un kurā izmantoti latviešu tautasdziesmu teksti par Gauju.
Gauja un tās senieleja ir kalpojusi kā šī multimediālā projekta un tam radītās mūzikas iedvesmas avots. Gauja jau izsenis tautasdziesmās apdziedāta kā ainaviski skaista un dāsna
likteņupe. Brīvdabas koncerta norises vieta – arhitektoniski interesantais ūdenstornis –
sasaucas ar ūdens tēmu, kas simbolizē dzīvību.
Ūdenstorņa trīs stāvos notiks mūzikas, dejas un gaismu mijiedarbība. Koncertā uzstāsies
Latvijā un ārzemēs atzinību guvuši mūziķi, kuri savā muzikālajā izteiksmē plaši izmanto
balss, saksofona, basa, sitaminstrumentu un taustiņinstrumentu improvizāciju. Ar lielisku
vokālu koncertu papildinās dziedātāja Arta Jēkabsone, kura ieguvusi pirmo vietu pasaulē
slavenajā Montrē džeza festivāla konkursā „Shure Montreux Jazz Voice Competition 2016”.
Multimediālā brīvdabas koncerta idejas un mūzikas autors ir siguldietis, mūziķis
Artis Gāga. Projekts realizēts ar Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa atbalstu.
Pasākuma apmeklētāji aicināti ņemt līdzi pledus sēdēšanai.
Ieeja – bez maksas.

Mednieku festivāls „Minhauzens 2016”
No 5. līdz 7.augustam Siguldā, Balonu pļavā, norisināsies grandiozs mednieku
salidojums – mednieku festivāls „Minhauzens 2016”, kurā tiks godinātas medību
tradīcijas.
Festivāla laikā norisināsies dažādas sacensības, baurošanas konkurss, notiks svētku tirdziņš, bet bērni varēs priecāties iespaidīgā piepūšamo atrakciju pilsētiņā. Plānoti arī suņu
paraugdemonstrējumi. Īpaši padomāts arī par festivāla muzikālo noformējumu: festivāla
pirmajā dienā plkst.22.00 uz skatuves kāps Ivo Fomins, bet plkst.00.30 – grupa „Opus Pro”,
savukārt otrajā dienā plkst.22.00 uzstāsies „Lauku muzikanti”, bet tieši pusnaktī – „Linga”.
Ieeja – bez maksas.

Dziesmu spēle „Muļķe sirds”
Siguldas pilsdrupu estrādē
Piektdien, 19.augustā, plkst.20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē būs skatāma „Muzikālā teātra 7” izrāde – dziesmu spēle „Muļķe sirds”.
Muzikālās izrādes „Muļķe sirds” idejas autors un režisors ir Voldemārs Šoriņš, un viņa
vadībā krāsaino sižeta virpuli izdzīvos dziedātāji Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Andris
Daņiļenko, Līga Robežniece, aktieri Zigurds Neimanis, Zane Jančevska, Zane Burnicka,
akordeonists un komponists Valdis Zilveris un komiķe Jolanda Suvorova, kā arī popgrupa
„Tirkizband”, kuras dalībnieki ne tikai dziedās, bet kopā ar aktieriem un dejotāju grupu
horeogrāfa Alberta Kivlenieka vadībā izdzīvos sižeta mīlas līkločus.
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” kasēs. Biļetes cena – no 6 līdz 10 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, iegādājoties biļetes Siguldas novada Kultūras
centra biļešu kasē, 10% atlaide.

Morēnieši aicina: „Satiksimies Morē!”
Sestdien, 20.augustā, morēnieši un novadnieki visas dienas garumā tiek aicināti
apmeklēt Mores vasaras pasākumu „Satiksimies Morē!”.
Pasākumu plkst.11.00 iesāks „Bērnu rīts kopā ar Minniju” pie Mores pagasta Tautas
nama, kur būs iespēja vērot „Mazo talantu koncertu” un modes skati, burbuļšovu, kā arī
piedalīties radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs un dažādās atrakcijās.
Plkst.13.00 sportiskākie pasākuma dalībnieki tiks aicināti piedalīties pludmales volejbola
sacensībās, bet plkst.14.00 notiks „Satikšanās Mores stāstos 2016” – dokumentēto Mores
pagātnes liecību un artefaktu prezentācija Mores pagasta pārvaldē. Plkst.16.00 sāksies
pasākumi Mores pagasta Tautas nama zālē: Mores teātra kopas izrāde „Trīs, bet ne māsas”, Gunitas Alksnes gleznu izstādes „Klātbūtne” atklāšana, bet pēc tās – teātra izrāde
„Vēlēšanu meistarstiķis Sprukstiņciemā” Mores amatierteātra „Oga” izpildījumā.
Pasākuma noslēgumā, plkst.20.00, sāksies vakara koncerts aktiera Egila Melbārža vadībā,
kurā piedalīsies Mores koris „Aizrauj!” un draugi, bet vakara noslēgumā, plkst.22.00, balle
ar grupu „Kārklu blūzs”.
Ieeja – bez maksas.

Introvertās mākslas festivāls
„Ad Lucem” Siguldā
5. un 6.augustā Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis” un 7.augustā Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs iespēja apmeklēt Introvertās mākslas festivāla „Ad
Lucem” ietvaros notiekošos koncertus.
Piektdien, 5.augustā, plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis” muzicēs amerikāņu avangardists Džons Keidžs. Šī brīvdomātāja un konceptuālista sonātes un interlūdijas
pianista Jura Žvikova lasījumā aizvedīs maģiskā un brīnumainā bezlaika ceļojumā, ko
papildinās videomākslinieka Roberta Rubīna veidoto gaismas objektu radītā atmosfēra.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās un Siguldas novada Kultūras centra
kasē. Biļetes cena – 7 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 6 eiro;
skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3,50 eiro.
Sestdien, 6.augustā, plkst.19.00 notiks postfolkloras grupas „Daba San” koncerts. Grupa pārstāv mūsdienu tautas mūziku. Grupas dalībnieki savā mūzikā brīvi rotaļājas ar
tautasdziesmu tekstiem, saglabājot tajos ietverto vēstījumu un sacerot tām jaunas melodijas. Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās un Siguldas novada Kultūras
centra kasē. Biļetes cena – 7 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
6 eiro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3,50 eiro.
Svētdien, 7.augustā, plkst.18.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks vokālās
grupas „Ars Antiqua Riga” koncerts, kurā skanēs Vecās Derības augstākā virsotne – Salamana Augstā dziesma – divu dažādu laikmetu dižgaru – Hildegardes von Bingenas un
Džovanni Pjerluidži da Palestrīnas – mūzikā. Ieeja – par ziedojumiem.
Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem” kopš 2002.gada sadarbībā ar izciliem māksliniekiem ik gadu piedāvā augstvērtīgus koncertus, kuru raksturīga iezīme ir īpašais introvertās mākslas fenomens. Tas aicina ikvienu pievērsties savai iekšējai pasaulei, meklēt
būtisko un atklāt sevī dabiski mītošo garīgumu.
Ieeja bērniem no septiņu gadu vecuma.

Dizainera Mārča Ziemiņa personālizstāde

Līdz 14.augustam Siguldas pils kompleksa izstāžu galerijā skatāma dizainera
Mārča Ziemiņa personālizstāde „Cietā uguns, šķidrais akmens, karstais gars”.

Šī ir Mārča Ziemiņa pirmā personālizstāde, kurā apskatāms dizaina objekts „Mazākā pirts
pasaulē”, kas sākotnēji tapis kā autora diplomdarbs. Tas iemieso pirts tradīcijas esenci, tik
kompaktu un pilnīgu vienlaikus, lai ar to varētu iepazīstināt plašāku auditoriju arī ārzemēs.
Mārcis Ziemiņš absolvējis prestižo Eindhovenas Dizaina akadēmiju Nīderlandē un atgriezies Latvijā, lai strādātu pie saviem projektiem un radītu scenogrāfijas, dekorācijas
un dizaina priekšmetus pasākumiem. Spēja būt atšķirīgam, nesekot vispārējām dizaina tendencēm, bet gan paša interesēm ļāvusi Mārča Ziemiņa vārdam ne tikai izskanēt
pasaules atzītākajos dizaina medijos, bet arī saglabāt neparasti lielu radošo brīvību.
Ieeja – bez maksas.

Voldemāra Gudovska akvareļu izstāde
Līdz 15.augustam Siguldas novada Kultūras centrā skatāma Voldemāra Gudovska
akvareļu izstāde „Līdz bezgalībai...”. Mākslinieka iemīļotākais žanrs ir ainava, bet
izstādē redzami arī portreti un klusā daba.
Voldemārs Gudovskis jeb Gudiņš ir siguldietis, kurš savu radošo mūžu veltījis Siguldai.
Līdztekus radošajam darbam mākslinieks ilgus gadus ar apskaužamu enerģiju nesavtīgi
veicis Siguldas pilsētas galvenā mākslinieka pienākumus, veidojis skatuves ietērpu neskaitāmām Siguldas Tautas teātra izrādēm, daudzus gadus organizējis Mākslas dienas,
palīdzējis veidot ekspozīcijas un izstādes Turaidas muzejrezervātā, mācījis zīmēšanu Krimuldas vidusskolā un Inčukalna pamatskolā, kā arī vadījis pieaugušo glezniecības studiju. Kopš 1981.gada V.Gudovskis ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. 2013.gadā
saņēmis Siguldas novada augstāko apbalvojumu „Goda novadnieks” par mūža ieguldījumu mākslas un kultūras procesu attīstībā Siguldas novadā un nozīmīgu kultūras zīmju
ierakstīšanu novada vēsturē.
Ieeja – bez maksas.

Turaidas pils svētki bērniem
7.augustā plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā notiks svētki bērniem „Šodien
Turaidas pils pieder bērniem. Seno gadsimtu nauda”.
Pasākumā notiks īpašas bērnu grāmatas atvēršana, viduslaiku mācību darbnīcas, varēs
apskatīt lielo zelta monētu un noskatīties Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrādi „Kā rūķis
Turaidā draugu atrada”. Ieejas maksa – no 1,15 līdz 5 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – bez maksas.

Sports
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Uzsākta pieteikšanās
26.Latvijas riteņbraucēju
Vienības velobraucienam
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā un vietnē www.velo.lv ir atvērta
iepriekšējā reģistrācija Latvijas gada lielākajam velo notikumam – 26.Latvijas
riteņbraucēju Vienības velobraucienam, kas norisināsies 4.septembrī Siguldā.
Šogad velobraucienā tiks noteikti ne tikai ātrākie dalībnieki, bet arī lielākie darba
kolektīvi, kuplākās ģimenes, stilīgākie braucēji, kā arī uzvarētāji citās nominācijās.
Vienības velobrauciena dalībniekiem būs iespēja izvēlēties kādu no trīs distancēm:
•
84 kilometrus garo sporta šosejas braucienu;
•
49 kilometrus garo „Latvijas valsts mežu” kalnu divriteņu braucienu;
•
36 kilometrus garo „Latvijas dzelzceļa” tautas braucienu.
Iepriekšējā pieteikšanās Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienam norisināsies līdz pat 30.augustam. Dalības maksa, reģistrējoties līdz 21.augustam, ir no
10 līdz 20 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties
Tūrisma informācijas centrā, 20% atlaide dalības maksai.
Šā gada Vienības velobrauciena laikā, par godu 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības
velobrauciena gadskārtai, tiks atklāts vides objekts, uz kura būs iegravēti visu to
6000 dalībnieku vārdi, kuri piedalījās 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienā. Pēc Arvīda Endziņa skices veidotais vides objekts, kurš pērn organizētajā balsojumā saņēma vislielākās Latvijas iedzīvotāju simpātijas, atradīsies Siguldā, Raiņa
un Cēsu ielas krustojumā.

Noslēdzies „Sigulda Up Cup 2016”
trešais posms
24.jūlijā tika noskaidroti izaicinošā skriešanas seriāla „Sigulda Up Cup 2016”
trešā posma – skrējiena Turaidas pils tornī – uzvarētāji.
Pieveicot skrējienu augšup 38 metrus augstajā tornī, ar absolūti labāko rezultātu
finišēja un titulu „Ātrākais ziņnesis” izcīnīja Kristaps Zeila no Siguldas (0:33.04),
bet titulu „Ātrākā ziņnese” ieguva Irina Grīnberga no Siguldas (0:40.13).
Skriešanas seriāla noslēdzošais, ceturtais posms – Renes skrējiens augšup pa Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasi – notiks 21.augustā.

Siguldas Sporta skolas
aktualitātes
Vieglatlēti startē starptautiskās sacensībās Viļņā

22. un 23.jūlijā Viļņā norisinājās Baltijas valstu sacensības vieglatlētikā U18 vecuma grupā. Individuālajās disciplīnās uz starta stājās pa diviem pārstāvjiem no
katras valsts izlases. Latviju pārstāvēja 55 sportisti, arī divi Siguldas Sporta skolas audzēkņi. Kristaps Bruners 3000 metru distancē izcīnīja ceturto vietu un 1500
metru distancē sesto vietu, bet Pauls Daugulis startēja 4x400 metru stafetē, kur
Latvijas komanda izcīnīja otro vietu. Latvijas komanda Baltijas valstu kopvērtējumā – otrajā vietā.

Siguldas Sporta skola uzņem jaunus audzēkņus

Siguldas Sporta skola no 15.augusta līdz 15.septembrim uzņems jaunus audzēkņus
sešās sporta nodaļās.
Informācija par uzņemšanu Sporta skolā pieejama, zvanot uz tālruni 22022898 vai
rakstot uz e-pasta adresi sportaskola@sigulda.lv.
Sporta veids

2016./2017.mācību gadā tiks uzņemti:

Badmintons

2009.–2005.gadā dzimuši zēni un meitenes

Basketbols

2009.–2002.gadā dzimuši zēni
2009.–2005.gadā dzimušas meitenes

Dambrete

2009.–2006.gadā dzimuši zēni un meitenes

Distanču slēpošana

2009.–2005.gadā dzimuši zēni un meitenes

Kalnu slēpošana

2006.–2004.gadā dzimuši zēni un meitenes
(tiek papildinātas esošās mācību–treniņu grupas)

Vieglatlētika

2009.–2005.gadā dzimuši zēni un meitenes

Siguldā notiks aizraujošās
„Beton on Fire” sacensības
Arī šovasar – 13.augustā – Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē norisināsies aizraujošās „Beton on Fire” sacensības, kurās nobraucienos lejup pa trasi sacentīsies skrituļslidotāji (inline), dēļotāji (longboard) un speciālo rollertērpu (buggy
rollin) braucēji.
Šīsvasaras sacensības pārsteigs ar to, ka dalībnieki startēs no Bobsleja un kamaniņu trases piektā stāva un braucēju ātrums sasniegs pat 100 kilometru stundā. Arī
dalībnieku skaits šogad ir iespaidīgs – 60 dalībnieku no 10 valstīm.
Pasākuma kulminācijā notiks „Beton on Fire” uzvarētāja un Latvijas motokrosa granda Matīsa Karro duelis, lai noskaidrotu, kurš ātrāks – rolleri vai motocikls.
Pasākuma apmeklētājiem un sportistu līdzjutējiem būs iespēja iesaistīties aktivitātēs un izklaidēs visas dienas garumā – darbosies longborda skola iesācējiem, notiks
„RedBull back2back” dīdžeju šovs, līdzjutēju viktorīnas un akcijas un citas aktivitātes.
Šādas sacensības pasaulē norisinās kopš 2009.gada un Siguldā notiks jau otro gadu.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Siguldas novada komanda Latvijas
IV Olimpiādē izcīna deviņas medaļas
Ar deviņām medaļām – vienu zelta, trīs sudraba un piecām bronzas – no Latvijas IV Olimpiādes mājās atgriezusies Siguldas novada sportistu komanda.
Pārvesti arī četri piektās vietas diplomi un četri sestās vietas diplomi, kopumā veidojot lielisku panākumu statistiku. Kopvērtējumā Siguldas novads
Latvijas IV Olimpiādē izcīnīja 29.vietu.
Jūlija sākumā Valmierā notikušajā Latvijas IV Olimpiādē Siguldas novadu pārstāvēja 62 sportisti 12 sporta veidos – badmintonā, vieglatlētikā, orientēšanās
sportā, triatlonā, loka šaušanā, pludmales volejbolā, regbijā, riteņbraukšanā,
golfā, stenda šaušanā, airēšanas slalomā un arī paraugdemonstrējumu sporta
veidā – šahā.
Visvairāk medaļu – septiņas – izcīnīja Siguldas novada badmintonisti. Pirmā
vieta – vīriešu dubultpēlē Kristapam Jānim Gulbim un Teodoram Kerimovam.
Otrā vieta – vīriešu vienspēlē Kristapam Jānim Gulbim; sieviešu dubultspēlē
Monikai Radovskai un Jekaterinai Romanovai; jauktajā dubultspēlē Guntim Lavrinovičam un Jekaterinai Romanovai. Trešā vieta – vīriešu vienspēlē Kristapam
Kalniņam; sieviešu vienspēlē Jekaterinai Romanovai; vīriešu dubultspēlē Kristapam Kalniņam un Guntim Lavrinovičam. Izcīnītas arī piektās vietas: sieviešu
vienspēlē Liānai Lencevičai, vīriešu dubultspēlē Didzim Gureckim un Paulam
Gureckim, sieviešu dubultspēlē Diānai Lencevičai un Liānai Lencevičai, jauktajā
dubultspēlē Kristapam Kalniņam un Liānai Lencevičai.
Siguldas novada orientieristi Līga Ārniece, Anatolijs Tarasovs un Andris Cāns
jauktajā stafetē spraigā cīņā 49 komandu vērtējumā izcīnīja trešo vietu, bet individuālajā sprinta distancē Līgai Ārniecei sestā vieta 73 dalībnieču konkurencē.
Golfa sacensībās trešo vietu trīs dienu sacensību kopvērtējumā izcīnīja un bronzas medaļu saņēma Vineta Ruka.
Atzīstamus rezultātus uzrādīja un diplomus par sesto vietu saņēma Siguldas
novada vieglatlēti: sestā vieta 10 000 metru distancē Zanei Ermansonei, 1500
metru distancē Sigitai Lapiņai un 4x400 metru stafetē Artim Rušiņam, Naurim
Jurim Deksnim, Paulam Daugulim un Edgaram Daugulim.
Latvijas IV Olimpiādē piedalījās 4724 dalībnieki, pārstāvot 94 pašvaldības.
Apsveicam mūsu sportistus ar lieliskajiem sasniegumiem! Lepojamies!

Turpinās bezmaksas
sporta nodarbības
Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar sporta klubu „Sigulda” no aprīļa
līdz oktobrim organizē bezmaksas sporta nodarbības sertificētu treneru vadībā, kas notiek katru otrdienu plkst.19.00.
Augustā plānotas šādas nodarbības:
•
2.augustā – cigun veselības vingrošana;
•
9.augustā – skriešanas treniņš;
•
16.augustā – veselības soļošana un nūjošana;
•
23.augustā – vispārattīstošās fiziskās sagatavotības treniņš;
•
30.augustā – skriešanas treniņš.
Pulcēšanās treniņam – pie sporta kluba „Sigulda” Leona Paegles ielā 4.

Sabiedrība

07 | Jūlijs, 2016

Atklāts biedrības „Cerību spārni”
Sociālā atbalsta centrs

Biedrības „Cerību spārni” pārstāvji Siguldas pagasta „Kārklos” 20.jūlijā atklāja Sociālā atbalsta centru „Cerību māja”. Sociālā atbalsta centrā tiks sniegti divi
pakalpojumi – sociālā rehabilitācija vecākiem ar mazgadīgiem bērniem pēckrīzes
periodā un aprūpes un dzīvesprasmju apmācībā, kā arī atelpas brīža pakalpojums
vecākiem, kuriem ir bērni, jaunieši vai pieaugušie ar invaliditāti.

Īpašumu Siguldas pagasta „Kārklos” – māju, zemi un saimniecības ēkas – biedrība „Cerību spārni” saņēmusi lietošanā uz 10 gadiem. Atbalsta centrs būs diennakts pakalpojums,
kurā vienlaikus varēs uzņemt 16 klientus. Plānots, ka centrs darbu sāks 1.augustā.
Sociālo rehabilitāciju vecākiem ar mazgadīgiem bērniem pēckrīzes periodā plānots sniegt
laika periodā, kad palīdzība un atbalsts ir saņemts krīzes centrā, bet ar krīzes centra atzinumu un izvērtējumu šiem vecākiem un bērniem vēl ir nepieciešama sociālā rehabilitācija
un ikdienas sadzīves prasmju apgūšana, kā arī atbalsts patstāvīgas dzīves sakārtošanā.
Sociālā atbalsta centrs sniegs atbalstu vecākiem ar zemām prasmēm, kuriem ir mazi bērni,
lai mācītu rūpēties par bērnu, veidot un organizēt patstāvīgu dzīvi. Atbalstu plānots sniegt
arī gados jaunām māmiņām vai sievietēm, kuras gaida bērniņu un nesaņem tuvinieku
atbalstu, ir palikušas vienas šajā situācijā.
Atelpas brīža pakalpojumā vecāki, kuriem ir bērni, jaunieši vai pieaugušie ar invaliditāti,
varēs atstāt savu „rūpju bērnu” uz dienu vai ilgāku laiku, un pakalpojuma darbinieki nodrošinās šo cilvēku uzraudzību, aprūpi un organizēs saturīgi pavadītu laiku ikdienā.
Biedrība aicina atsaukties cilvēkus, kuri var atbalstīt Sociālā atbalsta centru materiāli, finansiāli un ar brīvprātīgo darbu. Šobrīd „Cerību mājai” nepieciešami aizkari, segas,
spilveni un gultas veļa. Finansiālu atbalstu var sniegt, ziedojumu pārskaitot uz Sociālā
atbalsta centra kontu: biedrība „Cerību spārni”, reģ. nr. 40008078885, AS „SEB banka”,
konts: LV69UNLA0050024029419.

Tūrisma nozare Siguldas
novadā strauji aug
Neskatoties uz izaicinājumiem pilno 2015.gadu tūrisma nozarē, kas bija saistīts ar
nozīmīgu Krievijas tūristu skaita kritumu, Siguldas novads pērn ar 1,7% ieņēma
trešo vietu uzņemto ārvalstu viesu tirgus daļā Latvijā aiz Rīgas un Jūrmalas.
Tūrisma nozare Siguldas novadā strauji aug: pēdējo sešu gadu laikā no visiem tūristu galamērķiem Latvijā tūristu nakšņojumu skaits visstraujāk – par 46,5% – audzis
Siguldas novadā, secinājis Vidzemes Augstskolas pasniedzējs Dr.geogr. Andris Klepers,
apkopojot Centrālās statistikas pārvaldes sniegtos datus. Analogā laika periodā Latvijas
kopējais rādītājs audzis par 24,5%, Rīgai – par 26,9%, Jūrmalai – 20,5%, bet Ventspilī
kritums par 1,2%.
2016.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, kopējais naktsmītnēs
apkalpoto personu skaits palielinājies par 2,7%, sasniedzot 6998 personas. Salīdzinoši
kopējais pieaugums valstī ir tikai 1,6%. No kopējā apkalpoto personu skaita 30,2% ir
ārvalstu viesi, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada datiem ir pieaugums par 13%,
savukārt Latvijā kopējais ārvalstu viesu skaits pieaudzis tikai par 2,5%.
Šā gada pirmajā ceturksnī vērojams 10% kritums pavadīto nakšu skaita ziņā Siguldas
novadā: ārvalstu viesu skaits samazinājies par 21%, bet vietējo ceļotāju skaita kritums ir
nenozīmīgs – 1,9%.
Lai arī 2016.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir 15% kritums
apkalpoto Krievijas tūristu skaitā, pieaugums vērojams tūristu skaitā no Lietuvas (38%),
Igaunijas (35%) un Vācijas (5%).
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā gada pirmajos sešos mēnešos apmeklētāju
skaits sasniedzis 9080, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

notiks 6.augustā plkst.12.00. Ekumēnisko dievkalpojumu vadīs evaņģēliski luteriskās Siguldas Svētā Bērtuļa draudzes
mācītājs Andris Grots, Romas Katoļu
baznīcas Siguldas draudzes prāvests
Rihards Rasnacis un Siguldas baptistu
draudzes sludinātājs Sandijs Aizupietis.
Svecīšu vakars Siguldas pilsētas kapos
notiks 1.oktobrī plkst.18.00.

Allažu pagasta kapos kapusvētki notiks 28.augustā. Plkst.14.00 dievkalpo-

Siguldieši aktīvi saņem jaunās ID kartes

Siguldā notiks Donoru diena

Divu mēnešu laikā kopš tiek izsniegtas
jaunās personalizētās Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID kartes, tās
saņēmuši jau vairāk nekā 3800 novada
iedzīvotāju jeb piektā daļa no visiem novadniekiem.
Jauno ID karti Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji no pirmdienas līdz
sestdienai var saņemt Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3, kā arī Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā Ausekļa ielā 6, kurš
ir atvērts katru dienu, arī brīvdienās,
līdz plkst.19.00.
Karti bez maksas var saņemt Siguldas
novadā deklarētie bērni, skolēni, pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un iedzīvotāji ar invaliditāti, kuriem kopā ar pieteikuma anketu
jāuzrāda arī attiecīgā apliecība vai izziņa. Pārējiem par ID kartes izsniegšanu
jāmaksā pieci eiro.
No 1.septembra ID kartes, kas izsniegtas
līdz 2015.gada beigām, vairs nebūs derīgas.

Vides pārraudzības valsts birojs 15.jūlijā
ir pieņēmis lēmumu Nr.207 par ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA „Baltic Pork” cūku audzēšanas
kompleksa „Krastmalas” pārbūvei Allažu
pagastā, Siguldas novadā. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks no 29.jūlija
līdz 18.augustam.
10.augustā plkst.17.00 Allažu pagasta Tautas namā notiks sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas sanāksme. Plašāka informācija vietnē www.environment.lv.

Aicina pieteikties pārus, kas laulībā
nodzīvojuši 50 gadu

Allažu pagastā izsludināta Āfrikas cūku
mēra karantīna

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
aicina pieteikties Siguldas novada iedzīvotājus – pārus, kas laulībā nodzīvojuši pusi
gadsimta un 2016.gadā atzīmē Zelta kāzu
jubileju.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
decembrī rīkos laulāto pāru godināšanas
pasākumu, kurā tiks pasniegtas atjaunotas laulību apliecības.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir vismaz
50 gadu, aicinām pieteikties līdz 1.novembrim Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vai zvanot uz tālruņiem
67973300, 67385829.

Vakances

2.augustā no plkst.9.00 līdz 13.00 Siguldas slimnīcas konferenču zālē norisināsies
Donoru diena. Valsts asinsdonoru centrs
aicina siguldiešus ziedot asinis, lai varētu
uzturēt stabilu asins krājumu un ar nepieciešamajiem asins komponentiem apgādāt
pacientus ārstniecības iestādēs. Nākamā
Donoru diena Siguldā norisināsies 17.septembrī Veselības dienas ietvaros.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu

21.jūlijā Pārtikas un veterinārais dienests
pasludinājis Siguldas novada Allažu pagastu par Āfrikas cūku mēra karantīnas
teritoriju pēc tam, kad pie pašvaldības ceļa
starp mājām „Melpuri” un „Salgaļi” tika
atrasta nobeigusies mežacūka. Pārtikas un
veterinārā dienesta darbinieki pēc analīžu
veikšanas konstatēja, ka dzīvnieks ir inficēts ar bīstamo infekcijas slimību. Papildu
informācija par iedzīvotāju, lauku uzņēmēju un mednieku rīcību karantīnas teritorijā
pieejama interneta vietnē www.pvd.gov.lv,
sadaļā „Veterinārā uzraudzība” – „Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība” – „ĀCM
aktualitātes”.

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku/ci uz nenoteiktu laiku un sociālo darbinieku/-ci darbam ar ģimeni un bērniem uz
noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:
• profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība),
var būt pēdējā kursa students;
• normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
• prasme sagatavot vēstules un ziņojumus;
• darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, krievu valodas zināšanas sarunvalojumu vadīs luterāņu mācītājs Andris
das līmenī;
Grots, plkst.15.00 dievkalpojumu vadīs • sociālā darbinieka vakances uz nenoteiktu laiku pretendentam nepieciešamas iemaņas
Romas Katoļu baznīcas Siguldas draudarbā ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu.
dzes prāvests Rihards Rasnacis.
Piedāvājam:
Svecīšu vakars Allažu pagasta kapos no• pilnu darba slodzi;
tiks 9.oktobrī plkst.14.00.
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
Mores pagasta kapos kapusvētki no• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
tiks 3.septembrī plkst.12.00. Svinīgo
brīdi vadīs Māra Kraukle.
Motivācijas vēstuli un CV līdz 9.augustam lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi
Svecīšu vakars Mores pagasta kapos no- kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi: Sociālais dienests, Zinātnes iela 7, Siguldas
tiks 8.oktobrī plkst.18.00.
novads, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
Tālrunis uzziņām 67800966.

Kapusvētki un svecīšu vakari
Siguldas pilsētas kapos kapusvētki

Ziņas īsumā

Pasākumi
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Kultūra

29.07.

30.07.
30.07.
30.07.
30.07.
31.07.
31.07.
31.07.
31.07.
05.08.

05.08.
06.08.
06.08
06.08.
06.08.
06.08.
07.08.
07.08.
12.08.
13.08.
19.08.
20.08.
20.08.
20.08.

plkst.19.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Svētku atklāšanas koncerts.
Biļetes cena – 8 eiro
plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Koncerts „Jaunie talanti”.
Biļetes cena – 3 eiro
plkst.19.45 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Džeza trio „Pozit’Ivo” koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Džuzepes Verdi operas „Masku balle” brīvdabas oriģināliestudējums.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro
plkst.24.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
„Klasikas un vīna nakts” – operu pērles vinila platēs ar dīdžeju Žani.
Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Garīgās mūzikas koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.45 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Džeza dziedātājas Kristīnes Prauliņas koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Galā koncerts „Marina Rebeka Siguldā”.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro
plkst.20.30 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Trio „Kafija” un
Kaspars Zemītis koncertprogrammā „Čigānu balādes”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”.
Amerikāņu avangardista Džona Keidža koncerts.
Ieejas maksa – 7 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
6 eiro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3,50 eiro. Ieeja bērniem no
septiņu gadu vecuma
plkst.22.00 un plkst.00.30 Balonu pļavā pie Gaujas tilta
Mednieku festivāls „Minhauzens 2016”.
Ivo Fomina un grupas „Opus Pro” koncerti.
Ieeja – bez maksas

plkst.12.00 Krimuldas muižā
Glezniecības plenērs „Krimuldas muižas ainava”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Akenstakas muižā, Mores pagastā
Projekta „Akenstakas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” otrās
kārtas noslēguma pasākums.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”. Folkgrupa „Daba San”.
Ieejas maksa – 7 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
6 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem – 3,50 eiro. Ieeja bērniem no
septiņu gadu vecuma
plkst.21.00 pie SIA „Saltavots” biroja – ūdenstorņa Lakstīgalas ielā 9B
Multimediāls brīvdabas koncerts „Upe, upe, Gauja, Gauja”.
Ieeja – bez maksas
plkst.22.00 un plkst.24.00 Balonu pļavā pie Gaujas tilta
Mednieku festivāls „Minhauzens 2016”.
„Lauku muzikantu” un grupas „Linga” koncerti.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā
Turaidas pils diena „Šodien pils pieder bērniem. Seno gadsimtu nauda”.
Ieejas maksa – 1,15 līdz 5 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – ieeja bez maksas
plkst.18.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”. Vokālā grupa „Ars Antiqua Riga”.
Ieeja – par ziedojumiem
plkst.11.30 Siguldas dzelzceļa stacijā
Austrijas kora „Der Gesangverein Jennersdorf” ekspresskoncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Skaņu un garšu festivāls.
Ieejas maksa – 28 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
5 eiro atlaide.
plkst. 20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Latviski jautra izrāde „Muļķe sirds”.
Biļetes cena – no 6 līdz 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem 10% atlaide.
plkst.11.00 pie Mores pagasta Tautas nama
Mores svētki „Satiksimies Morē!”. Bērnu rīts, teātra izrādes un citas aktivitātes visas dienas garumā.
Ieeja – bez maksas
plkst.20.00 pie Mores pagasta Tautas nama
Mores svētki „Satiksimies Morē!”. Mores koris „Aizrauj!” un draugi.
Pasākumu vada aktieris Egils Melbārdis.
Ieeja – bez maksas
plkst.22.00 pie Mores pagasta Tautas nama
Mores svētki „Satiksimies Morē!”. Balle kopā ar grupu „Kārklu blūzs”.
Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 26.augustā

26.08.

plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Grupas „The Sound Poets” koncerts.
Biļetes cena – no 21 līdz 60 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 18 eiro

27.08.

plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Grupas „The Sound Poets” koncerts.
Biļetes izpārdotas

Izstādes

29.07.–
31.07.
29.07.–
31.07.
29.07.–
31.07.
līdz
14.08.
līdz
15.08.
līdz
31.08.

līdz
31.08.
līdz
01.09.
līdz
01.09.
līdz
30.10.
01.08.–
18.08.
01.08.–
31.08.
03.08.–
31.08.
03.08.–
31.08.
05.08.–
28.08.
19.08.–
31.08.
23.08.–
31.08.

Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Ziedu salona „Puķe”
radošās instalācijas „Uzziedi operai!”
Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Dinas Dubiņas izstāde „Stihiju pārvērtības”
Livonijas ordeņa Siguldas pils galerijā
XXIV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Mūsdienu mākslas
izstāde „Masku ballē”
Siguldas pils kompleksa izstāžu galerijā
Mārča Ziemiņa personālizstāde „Cietā uguns, šķidrais akmens, karstais gars”

Siguldas novada Kultūras centrā
Voldemāra Gudovska akvareļu izstāde „Līdz bezgalībai...”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Siguldas viesnīcas stāsts” izstāžu
ciklā „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošā izstāde „Mana novada pieturzīmes”
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā
Naura Daiņa fotogrāfiju izstāde „Durvis. Sākums”
Mores kauju muzejā
Dzintras Ozolas un Dagnijas Liepas rokdarbu izstāde.
Ieejas maksa – 3 eiro
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Dievs. Daba. Darbs”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde „Iepazīstieties – Jāņa Baltvilka balvas 2016 laureāti!”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Lielais dzīves karnevāls”. Karikatūristam, literātam Jānim
Dresleram – 120 (1896–1971)
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Skatuvei atdota sirds”.
Aktrisei Paulai Baltābolai – 125 (1891–1978)
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Evijas Amoliņas gleznas.
Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Veselīgas dzīvesziņas noslēpumi”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Baltijas ceļa gadadienai veltīta tematiskā izstāde „1989.gada 23.augusts”

Sports
06.08.
11.08.
13.08.
13.08.
13.08.
18.08.
20.08.
21.08.
23.08.
24.08.
25.08.
25.08.

plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Riteņbraukšana mazajiem. Piedalās pirmsskolas vecuma bērni ar
saviem velosipēdiem un vecāku pavadībā.
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2016” piektais posms
plkst.10.00 Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
„Beton on Fire” sacensības, kurās nobraucienos lejup pa trasi sacentīsies
skrituļslidotāji (inline), dēļotāji (longboard) un speciālo rollertērpu
braucēji (buggy rollin)
plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas
Treniņsacensības pludmales volejbolā „KS čempionāts 2016”
plkst.12.00 Raiņa parkā
„Parka mači”. Koka bumbas izcīņa basketbolā, rampu kauss BMX riteņbraukšanā, kā arī citas sportiskas aktivitātes
plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Bērnu riteņbraukšanas seriāla „S!–VELO” ceturtais posms
plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas
Pludmales volejbola turnīra „Sigulda Open 2016” noslēdzošais posms
un ikgadējās veterānu sacensības
plkst.11.00 Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
Skrējienu seriāla „Sigulda Up Cup 2016” ceturtais posms –
Renes skrējiens
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
„Siguldas kauss” basketbolā jauniešiem U14 grupā
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
„Siguldas kauss” basketbolā jauniešiem U14 grupā
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
„Siguldas kauss” basketbolā jauniešiem U14 grupā
plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skrituļošanas seriāla „S!–SKATE” piektais posms

Siguldas novada
pašvaldība sveic
jūlija apaļo
jubileju
gaviļniekus
95 gadi

Velta Jenerte

90 gadi

Anna Grauba
Jausma Podegrade
Velta Šmite
Māra Zepa

85 gadi

Irēna Bērziņa
Jānis Jansons
Ausma Miķelsone
Egils Ozoliņš
Laimonis Ratnieks

80 gadi

Roberts Babra
Ausma Benga
Kārlis Cers
Anna Ivanovska
Lidija Jelagina
Rozālija Jurāne
Gaida Maksimova
Ņina Ņikiforova
Ņina Sīga
Dainis Smiltiņš
Skaidrīte Šica
Broņislava Zomere
Vija Zvaigzne
Zigmunds Uldis Griezītis
Ludmila HvorovaKorjalainena

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūnijā
Reģistrēts
31
jaundzimušais – 15 meitenes un
16 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Sāra,
Paula,
Alma,
Elza, Melānija, Sandija,
Karla, Tīna, Annija, Evelīna
Dārta, Evelīna, Karlīna,
Amēlija, Adriana Keira,
Dārta, Rodrigo, Andris,
Gunnis, Lūkass, Aleksis
Gustavs, Matīss, Leonards
Oskars, Konors, Ernests,
Niks Edvards, Tomass,
Rauls, Ādams, Matīss,
Jānis, Roberts.
Reģistrētas 19 laulības, no
tām trīs baznīcās.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība,
Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

