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Novada
izglītības iestādēs
veic remontdarbus

Norisinās
Starptautiskie Siguldas
Opermūzikas svētki

Notiks konkurss
„Sakoptākais īpašums
Siguldas novadā 2017"

Ielu un ceļu remontdarbu sezonas aktualitātes
Siguldas novadā turpinās ielu un ceļu
remontdarbu sezona – vairāki nozīmīgi ielu un satiksmes infrastruktūras
objektu pārbūves projekti jau pabeigti,
daudzviet darbi turpinās, un šomēnes
uzsākta Jāņa Poruka ielas pārbūve, kā
arī Mednieku ceļa seguma remonts.
Kopumā šogad novada ielu un ceļu
uzturēšanai un pārbūvei pašvaldības
budžetā ieplānots 5,1 miljons eiro. Arī
tuvāko gadu pašvaldības prioritāte ir
ielu un ceļu atjaunošana un izbūve, kā
arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas
pilnveidošana un sakārtošana, ik gadu
šiem darbiem ieplānojot vairākus miljonus eiro.
Jāņa Poruka ielas pārbūve
ar lietus kanalizācijas sistēmas izveidi

Jūlijā sākta Jāņa Poruka ielas pārbūve
ar lietus kanalizācijas sistēmas un lietus
ūdens attīrīšanas iekārtu izveidi. Darbi
norisinās posmā no Cēsu ielas līdz Gaisa trošu vagoniņa stāvlaukumam. Ielas
rekonstrukcijā ietilpst ielas braucamās
daļas pārbūve 360 metru garā posmā,
izveidojot jaunu bruģa segumu, izbūvējot jaunas auto novietošanas kabatas un
rekonstruējot gājēju ietvi ielas kreisajā
pusē. Virs gājēju pārejām tiks uzstādīts
jauns, piemērots ielu apgaismojums.
Jāņa Poruka ielā tiek veikta arī lietus
ūdens kanalizācijas sistēmas un lietus
ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve, likvidējot četras atvērta tipa lietus ūdens
izlaides vietas. Darbus veic pašvaldības
atklātajā konkursā izvēlētā AS „Siguldas
Būvmeistars”, un darbu kopējās izmaksas sasniegs 904 798 eiro.
Jāņa Poruka ielas rekonstrukcija noslēgsies jau septembrī, bet visus ielas sakārtošanas darbus plānots pabeigt līdz
gada beigām.

Jūlijā sākta Zinātnes ielas asfaltēšana, kur rekonstrukcijas darbi norisinās visā ielas garumā – no Vidzemes šosejas līdz autoceļam
P8 „Inciems–Sigulda–Ķegums"
Foto: A.Zālmane

Uzsākts Mednieku ceļa
seguma remonts

Jūlijā uzsākts grantētā autoceļa
A2–Mednieki–V85
(Jūdaži–Nītaure)
grants seguma remonts gandrīz septiņu kilometru garumā. Darbus veic
iepirkumā izvēlētā SIA „DGR serviss”, darbu kopējās izmaksas sasniegs
182 269 eiro. Darbus plānots pabeigt
līdz septembrim.
Grantētajam ceļam tiek veikts ceļa braucamās daļas virskārtas seguma remonts,
izbūvējot jaunu grants–šķembu segumu
visā ceļa garumā. Ceļa remontdarbu
laikā, domājot par satiksmes drošību,
paredzēts izveidot ceļa nomales un izzā-

ģēt krūmus, kā arī sakārtot lietus ūdens
atvadi no ceļa klātnes, veicot caurteku tīrīšanu un atsevišķu posmu maiņu. Tiks
nostiprinātas arī ceļa nogāzes.

Daudzviet remontdarbi turpinās

Šomēnes pabeigta asfaltseguma virskārtas atjaunošana Kalna ielā no Vidzemes
šosejas līdz Noliktavu ielai, nepārbūvējot ceļa pamatni, kas ir vispārpieņemta
prakse ceļu būvē, lai nodrošinātu līdzenu
brauktuvi.
Savukārt Peldu ielā, lai būtiski uzlabotu
satiksmes dalībnieku drošību, sākot no
Gaujas tilta 400 metru garumā uzstādīta
jauna metāla drošības barjera. Iepriekš

šajā vietā atradās koka barjera, kas bija
kļuvusi nestabila.
Vairākās ielās remontdarbi turpinās –
noslēgumam tuvojas Zinātnes ielas un
Līvkalna ielas pārbūve, grantētās Nākotnes ielas un Paparžu ielas pārbūve par
asfaltseguma ielām, kā arī jaunas gājēju
ietves izbūve gar Nurmižu ceļu.
Turpinās arī VAS „Latvijas Valsts ceļi”
organizētie remontdarbi – tiek atjaunots
tilts pār Gauju. Jūlijā sākta arī jaunas
gājēju ietves izbūve gar Vidzemes šoseju
starp sabiedriskā transporta pieturām
„Kaķīši” un „Internātskola”.
Savukārt SIA „Saltavots” uzsācis kanalizācijas tīklu paplašināšanu Doņu ielā.

Aicina ieteikt speciālistus Veselības un sporta nedēļai
No 18. līdz 24.septembrim Siguldas novada pašvaldība organizē
Veselības un sporta nedēļu, kuras
ietvaros sestdien, 23.septembrī,
notiks arī Veselības diena. Tajā novadnieki bez maksas varēs apmek-

lēt ārstus, veikt veselības pārbaudes un gūt vērtīgu informāciju par
veselīgu dzīvesveidu, bet visas
nedēļas garumā 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.
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Siguldas novada pašvaldības domes sēdē
Turpinās vērienīga vēsturiskā
• Laurenču sākumskolas direktora amatā
Siguldas pils kompleksa rekonstrukcija 16.jūnijā
• Par Siguldas novada pašvaldības domes
apstiprināts Kristaps Zaļais, pirmsskolas izKopš februāra Siguldas pils kompleksā norisinās vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kuru laikā tiek
pārbūvēta muižas koka māja, pils
kompleksa dzīvojamā māja un saimniecības ēka, kurās kapitālais remonts nav veikts vairākus gadu desmitus. Tuvāko gadu laikā, piesaistot
līdzekļus no Emisijas kvotu izsoļu
finanšu instrumenta un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, tiks pārbūvēta arī Siguldas Jaunā pils. Siguldas pils kompleksa rekonstrukcijas
kopējās izmaksas varētu sasniegt
vairākus miljonus eiro, un to plānots
pabeigt 2018.gadā, lai vēsturiskais
komplekss nākotnē varētu kļūt par
radošo kvartālu un vietu, kur veiksmīgi attīstīties uzņēmējdarbībai,
radot jaunas darbavietas.

Pils kompleksa muižas koka mājai
(saukta arī par Vasaras pili), kas uzskatāma arī par vecāko koka ēku Siguldā,
nav veikti kapitāli remontdarbi un pārbūves vismaz kopš 1993.gada, kad kompleksā ietilpstošās ēkas tika iekļautas
pašvaldības bilancē. 19.gadsimtā klasicisma stilā celtās ēkas ārējās un iekšējās
konstrukcijas bija avārijas stāvoklī, un
ēka bija pilnībā neizmantojama. Šobrīd
ēkai tiek veikti demontāžas darbi un
iekšējās kanalizācijas izbūve. Ēku pēc
pārbūves plānots izmantot radošajai uzņēmējdarbībai.
Arī pils kompleksa dzīvojamajai mājai,
kas pēdējās desmitgadēs tika izmantota kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,
būtiski remontdarbi iepriekš nav veikti.
Ēkai jau veikti demontāžas darbi, šobrīd
notiek nesošo konstrukciju atjaunošana
un pamatu remontdarbi. Pēc pārbūves
šajā ēkā plānots izvietot radošās uzņēmējdarbības darbnīcas.
Savukārt atjaunojamajai pils kompleksa saimniecības mūra ēkai, lai arī ārējo
konstrukciju stāvoklis bija apmierinošs,
starpstāvu konstrukcijas atradās avārijas stāvoklī, tādēļ ēka nebija izmantojama. Šobrīd ēkā veic iekšējās kanali-

zācijas izbūvi, tiek remontēts jumts un
ieklāta grīda ēkas pirmajā stāvā, kā arī
notiek sienu remonts un citi iekšdarbi.
Plānots, ka pēc rekonstrukcijas šajā
ēkā, kas pirmās Latvijas neatkarības
laikā atvērta kā pirmais ekskursantu
nams, būs mākslinieku rezidenču un
jaunu produktu attīstības centrs ar
koprades telpām.
Vērienīgos rekonstrukcijas darbus – trīs
vēsturisko ēku pārbūvi –, pamatojoties
uz izsludinātā iepirkuma rezultātiem,
par vairāk nekā četriem miljoniem eiro
veic pilnsabiedrība „ReRE Būve 1”.
Visa rekonstruēto ēku platība tiks nodota nomā uzņēmējiem, organizējot atklātu telpu nomas izsoli.
Šobrīd noslēgumam tuvojas arī Siguldas
Jaunās pils restaurācijas projekts. Pils
ir nozīmīgs Latvijas kultūrvēsturisks
piemineklis un uzskatāma gan par izcilu
neogotikas stila arhitektūras paraugu,
gan nacionālā romantisma interjera paraugu. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas plānots izsludināt būvniecības un
restaurācijas darbu iepirkumu.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība kopš 2013.gada ir uzsākusi Siguldas pils kompleksa attīstību. 2015.gadā
Siguldas novada pašvaldība, ieguldot
vairāk nekā pusmiljonu eiro, rekonstruēja vienu no Siguldas pils kompleksa ēkām – stalli, kura pirmajā stāvā izvietotas telpas radošajiem uzņēmējiem
un Siguldas Biznesa inkubatoram, bet
otrajā stāvā atrodas Siguldas novada
pašvaldības telpas.
Siguldas novada pašvaldība ir noslēgusi
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Siguldas pils
kompleksa ēku pārbūve, revitalizācija
uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanu. Projekta mērķis ir Siguldas pils
kompleksa revitalizācija, un projekta
īstenošana veicinās 56 jaunu darbavietu izveidošanu. Projektu plānots īstenot
līdz 2018.gada 30.septembrim. Projekta
kopējās izmaksas ir 4 945 953,26 eiro, no
tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums ir 3 085 516,71 eiro.

priekšsēdētāju ievēlēts deputāts Uģis
glītības iestādes „Saulīte” vadītājas amatā –
Mitrevics.
Evija Grava, pirmsskolas izglītības iestādes
• Par Siguldas novada pašvaldības domes
„Tornīši” vadītājas amatā – Indra Podziņa.
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēta deputāte • Atstāts negrozīts pašvaldības Dzīvokļu komiLīga Sausiņa.
sijas 2017.gada 17.marta lēmums Nr.6 „Par
• Izveidota Finanšu komiteja piecu deputātu
privātpersonas deklarētās dzīvesvietas anulēsastāvā, Sociālā komiteja piecu deputātu sašanu”, noraidīti privātpersonu iesniegumi par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
stāvā, Attīstības, tūrisma un sporta komiteja
piecu deputātu sastāvā, Izglītības un kultūras • Apstiprināts konkursa „Sakoptākais īpašums
Siguldas novadā 2017” nolikums.
komiteja septiņu deputātu sastāvā. Ievēlēti ko• Atbalstīta Siguldas novada Jaunrades centra
miteju locekļi.
dalība programmas ERASMUS+ projektā
„EVS 4 Open-Minded Sigulda”.
16.jūnijā ārkārtas sēdē
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Siguldas no- • Atbalstīta Siguldas Valsts ģimnāzijas davada pašvaldības nolikums”.
lība projektā „Jaunas pieejas matemāti• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekkas apguvē”.
ta „Jāņa Poruka ielas pārbūve ar lietusūdens • Apstiprināts Siguldas Sporta skolas diennakts
mācību treniņnometņu sniegto maksas pakalkanalizācijas sistēmas un lietusūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi” īstenošanai 693 390 eiro
pojumu cenrādis.
apmērā kā ceļu investīciju projektam un pro- • Nolemts izsniegt nosacījumus SIA „Tirdzniecījekta „Allažu pamatskolas atjaunošana (enerbas nams A2” un SIA „Circle K Latvia” zemes
ierīcības projekta izstrādei Priežu ielā 4, Pulkgoefektivitātes paaugstināšana) Skolas ielā 5,
Allažos” realizācijai 393 462 eiro apmērā kā
veža Brieža ielā 1, 1A un 3, Priežu ielā, Priežu
izglītības iestāžu investīciju projektam.
ielā 7 un Mazā Saules ielā, un robežu pārkārto• Atbalstīta dalība Valsts kultūrkapitāla fonda
šanai ar mērķi izveidot četras zemes vienības.
projektu konkursā ar projektu „Siguldas konApstiprināts trīspusējs līgums starp Siguldas
novada pašvaldību, SIA „Tirdzniecības nams
certzāles „Baltais Flīģelis” rudens sezona”.
A2” un SIA „Circle K Latvia”, par zemes ierīcības projekta izstrādes, būvprojektu izstrādes,
29.jūnijā
finansēšanas un realizācijas kārtību.
• Nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar privāt• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Siguldas nopersonu garāžas uzturēšanai.
• Nolemts piedalīties Centrālās finanšu un
vada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālīgumu aģentūras izsludinātajā projektu
la daļu pārvaldības noteikumi”.
iesniegumu otrajā atlases kārtā „Uzlabot • Par SIA „Siguldas slimnīca” kapitāla daļu tuvispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ar
rētāja pārstāvi noteikts Siguldas novada pašprojekta iesniegumu „Siguldas Valsts ģimvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
nāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjauno- • Veikti grozījumi SIA „Siguldas Sporšana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes
ta serviss”, SIA „Siguldas slimnīca”,
modernizācija”.
SIA „Saltavots” statūtos.
• Mainīts Simbolikas komisijas sastāvs.
• Apstiprināti nekustamā īpašuma „SSAC
• Apstiprināta precizētā redakcija saistošajiem
Allaži”, „Gaismas”, Stīveros, Allažu panoteikumiem Nr.15 „Par sabiedrisko ūdensgastā nomas tiesību izsoles rezultāti.
Nolemts slēgt nomas līgumu ar biedrību
saimniecības pakalpojumu sniegšanu un lieto„Sociālais aprūpes centrs „Allaži”.
šanas kārtību Siguldas novadā”.
• Patapinājumā SIA „Saltavots” nodoti pašvaldī- • Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē ceļu
investīciju projekta „Autoceļa A2–Medniebai piederoši vai piekrītoši īpašumi Birzes ielā
1A Allažos, Stārķu ielā 1A Allažos un „Allažki–V85 (Jūdaži), Siguldas pagastā, Siguldas
novadā grants seguma remonts” īstenošanai
muižas artēziskā aka” Allažmuižā ūdenssaim144 415 eiro apjomā.
niecības objektu uzturēšanai un sabiedrisko
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē pirmsūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.
• Aktualizēts un apstiprināts Siguldas novada
skolas izglītības iestādes ēkas Skolas ielā 3
Attīstības programmas 2011.–2017.gadam Intelpu atjaunošanai 186 053 eiro apjomā.
• Apstiprināts Siguldas novada Bāriņtiesas novestīciju plāns.
• Noteikts Siguldas novada vēlēšanu komisijas
likums.
locekļu skaits un komisijas locekļu kandidātu • Piešķirta ikgadējā atvaļinājuma un papilpieteikšanās termiņš Siguldas novada vēlēšadatvaļinājuma daļa domes priekšsēdētājam
Uģim Mitrevicam.
nu komisijai līdz 2017.gada 19.jūlijam.

Uz laiku ierobežos gājēju plūsmu parkā pie Siguldas novada Kultūras centra
Siguldas novada Kultūras centra teritorijas labiekārtošanas darbu laikā līdz
1.septembrim tiks ierobežota gājēju
plūsma cauri parkam pie rekonstrukcijā esošā Kultūras centra.
Siguldas novada Kultūras centra teritorijas
labiekārtošanas ietvaros saskaņā ar apstiprināto apstādījumu plānu tiks uzsākti
apzaļumošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi, lai izveidotu pilsētas centram

ar blīvu apmeklējumu atbilstošu vidi ar apstādījumiem, tostarp iestādot vairāk nekā
60 kvalitatīvu koku stādu: egles, tūjas,
īves, sarkanos ozolus, dažādas kļavas, bērzus, plūškokus un vilkābeles. Apstādījumus
papildinās arī vismaz 300 košumkrūmu,
ziemciešu un sīpolpuķu stādījumu. Cienot novada kultūrvēsturi un tās dižgarus,
skvērā pie Siguldas novada Kultūras centra tiks novietots mākslinieka Ojāra Siliņa
1986.gadā veidotais mākslas darbs – skulp-

turāls portrets, kurā atveidots izcilais latviešu tēlnieks siguldietis Teodors Zaļkalns.
Pērn oktobrī tika uzsākti vērienīgi Siguldas novada Kultūras centra pārbūves un
teritorijas labiekārtošanas darbi. Siguldas
novada Kultūras centra pārbūves ietvaros
tiek veikta ieejas mezgla pārbūve, jaunas
deju nodarbību zāles un jaunu noliktavu
izbūve. Tiks pārbūvētas arī pašreizējās
telpas, izveidojot trīs daudzfunkcionālas
mēģinājumu telpas orķestru, koru, dejotā-

ju, tautas teātra un citu amatiermākslas
kolektīvu vajadzībām, paplašināta skatuve un izveidotas papildu sēdvietas skatītājiem. Plānots, ka Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcija tiks pabeigta
2018.gada sākumā.
Siguldas novada Kultūras centra pārbūves
un teritorijas labiekārtošanas projekta kopējās izmaksas ir 7 730 040 eiro. Ēkas pārbūvi 1 921 171,03 eiro apmērā līdzfinansē
Emisijas kvotu izsoļu instruments.
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Novada izglītības iestādēs notiek remontdarbi
Kā katru gadu, arī šajā vasarā skolēnu brīvlaikā Siguldas novada izglītības iestādēs norisinās remonta un teritorijas labiekārtošanas darbi, lai jaunajā mācību gadā novada bērniem un jauniešiem nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi. Šogad vērienīgākie darbi tiek veikti Allažu pamatskolā, kur norisinās skolas ēkas
atjaunošana, paaugstinot energoefektivitāti, kā arī jaunveidojamajā bērnudārzā
„Tornīši”, kas jau rudenī durvis vērs vairāk nekā 100 mazajiem siguldiešiem.

Šovasar norisinās Allažu pamatskolas ēkas atjaunošana, paaugstinot energoefektivitāti,
kas izmaksās gandrīz 390 tūkstošus eiro
Foto: A.Zālmane

Uzsākta Allažu
pamatskolas atjaunošana

Jau jūnijā tika uzsākta Allažu pamatskolas atjaunošana, lai paaugstinātu ēkas
energoefektivitāti, – tiks nosiltināta skolas ēkas fasāde un nomainīti savu laiku
nokalpojušie koka logi. Skolas iekštelpās
trīs stāvos tiks mainīta apkures sistēma,
izbūvēta jauna ventilācijas sistēma un
nomainīts telpu apgaismojums.
Tāpat tiks veikta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Darbu
ietvaros visā ēkā tiks izveidota jauna

apskaņošanas sistēma, kā arī nomainīta apsardzes sistēma. Atjaunotajā skolas
ēkā būs nodrošināta vides pieejamība arī
cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.
Allažu pamatskolas atjaunošanas darbus
veic pašvaldības atklātā konkursā izvēlētā
SIA „Wood Constractions”, un darbu kopējās izmaksas būs 387 857 eiro.

Bērnudārzā „Tornīši” remontdarbi
notiek 500 kvadrātmetru platībā

Turpinās remontdarbi arī jaunveidojamajā
bērnudārzā „Tornīši” Skolas ielā 3, kas tiks

atvērts rudenī un būs jau sestais pašvaldības bērnudārzs Siguldas novadā.
Līdz šim daļā ēkas atradās bērnudārza
„Pasaciņa” filiāle ar četrām grupiņām, bet
šobrīd darbi norisinās vēl daļā ēkas, lai tas
rudenī durvis vērtu kā jauns bērnudārzs,
kurā būs sešas grupiņas. Turpmākajos gados ēkā Skolas ielā 3 tiks atvērtas vēl vairākas jaunas bērnudārza grupas.
Remontdarbu laikā tiek izveidotas telpas divām grupiņām ar atsevišķām ieejām no bērnudārza teritorijas. Veicot
telpu pārplānošanu un kosmētisko remontu, katrā grupiņā izveidota garderobe, divas nodarbību telpas, sanitāri tehniskās telpas un priekštelpas. Tāpat tiks
veikts remonts kāpņutelpās un gaiteņos.
Kopumā ēkā tiks atjaunotas telpas vairāk nekā 500 kvadrātmetru platībā.
Rudenī atverot jauno bērnudārzu „Tornīši”, mazuļi, kuri apmeklēja bērnudārza
„Pasaciņa” filiāli, turpinās mācības jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā darbu turpinās arī visi līdzšinējie darbinieki.
Bērnudārza nosaukuma un juridiskā statusa maiņa, kas notiks pēc saskaņojumu
saņemšanas no visām valsts institūcijām,
neietekmēs ne darbinieku, ne bērnu ikdienu, tomēr ļaus jaunajam vadītājam efektīvāk administrēt iestādes darbu un nodrošināt nepieciešamo speciālistu piesaisti.
Darbu Skolas ielā 3 joprojām turpinās Siguldas novada bibliotēka un Siguldas novada Jaunrades centrs ar struktūrvienībām.
Kopš 2011.gada pašvaldība mērķtiecīgi
ir palielinājusi vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs par vairāk nekā

450 vietām: ir paplašināts bērnudārzs
„Pīlādzītis”, uzbūvēti divi jauni bērnudārzi – „Ieviņa” un „Pasaciņa”, izveidota
bērnudārza „Pasaciņa” filiāle.

Remontdarbi
citās izglītības iestādēs

Šovasar remontdarbi un teritorijas labiekārtošanas darbi norisinās arī
citās novada izglītības iestādēs. Laurenču sākumskolas pagrabstāva zālē uzstādīti radiatori, ap skolas pamatiem izbūvēta bruģakmens apmale.
Savukārt Mores pamatskolā veikts kosmētiskais remonts – vairākās klasēs un
skolas zālē noslīpēta un nolakota grīda,
vienā klases telpā izbūvēta jauna grīda.
Šogad tiks sākta arī Mores pamatskolas
rekonstrukcijas projekta izstrāde.
Plānojot nākamā gada remontdarbus,
uzsākta Siguldas 1.pamatskolas pārbūves projektēšana, lai skolas vispārēju
rekonstrukciju veiktu tuvāko gadu laikā.
Bērnudārzā „Saulīte” šovasar veikta
ventilācijas iekārtas gaisa vadu izolācijas atjaunošana, kā arī inventāra noliktavas uzstādīšana.
Bērnudārzā „Ābelīte” veikts siltummezgla un ūdensvada remonts, nomainot bojātās caurules.
Savukārt bērnudārzā „Ieviņa” tiek izbūvēts jauns rotaļu laukums jaunākā vecuma mazuļiem un uzstādīta jauna inventāra noliktava.
Bērnudārzā „Pīlādzītis” tiks veikti remontdarbi, lai novadītu lietus ūdeņus no
ēkas pamatiem.

Aicina iepazīties ar Gaujas un Turaidas ielas pārbūves skiču projektu
Pateicoties veiksmīgai Siguldas novada pašvaldības un VAS „Latvijas
Valsts ceļi” sadarbībai, sagatavots
būvprojekts minimālā sastāvā valsts
autoceļa P8 „Inciems–Sigulda–Ķegums” posma, kurā ietverta daļa Gaujas ielas un Turaidas iela Siguldā, sakārtošanai. Būvprojektā ieplānota ne
tikai autoceļa pārbūve, rekonstruējot
brauktuves segumu, bet arī gājēju un

veloceliņu izbūve, būtiski uzlabojot
satiksmes drošību Gaujas senielejā.
Ar būvprojektu iespējams iepazīties
Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Autoceļa pārbūves laikā tiks veikta
brauktuves seguma rekonstrukcija,
demontējot veco asfaltsegumu un pēc
tam izveidojot jaunu ceļa pamatni un

ieklājot asfaltu. Tāpat ir paredzēts izveidot gājēju ietvi, kas tiks savienota ar
apkārt esošajiem tūrisma maršrutiem.
Ieplānots arī izbūvēt jaunus veloceliņus, kā arī pārbūvēt jau esošos. Papildus tam plānots pārbūvēt gājēju tuneli
iepretim Gūtmaņa alai, izveidojot jaunu
rampu, ko varēs izmantot cilvēki ar kustību traucējumiem vai vecāki ar bērnu
ratiņiem.

Būvprojekts ir sākumposms šā autoceļa
posma sakārtošanai, un tas uzskatāms par
izpētes projektu, kurā ir noskaidrota pārbūves iespējamība un principiāli tehniskie
risinājumi. Nākotnē tas kalpos par pamatu, lai izstrādātu būvprojektu ar pilnu detalizāciju, pēc kura varēs uzsākt būvdarbus.
Nākamajā izstrādes stadijā tiks iesaistīta sabiedrība, aicinot iedzīvotājus izteikt
savu viedokli.

Uzsākta Mores Amatu mājas būvniecības ieceres publiskā apspriešana
Līdz 9.augustam norisinās Mores
Amatu mājas būvniecības ieceres
publiskā apspriešana, kas paredz
Morē, Siguldas ielā 7A, kur šobrīd atrodas neizmantotas ēdnīcas un katlumājas ēkas, veidot Amatu māju ar
plašu izglītības piedāvājumu, jaunatnes centru, telpām izstādēm un kultūras pasākumiem, kā arī sociālās
aprūpes centru, nodrošinot Mores
pagasta iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu pieejamību.
Plānots, ka Amatu mājā tiks izveidotas
daudzfunkcionālas mācību telpas, kurās ikvienam būs pieejami izglītības, to

skaitā kultūrizglītības un mūžizglītības,
pakalpojumi. No rīta Amatu mājā apgūt
kokapstrādi, ēdienu gatavošanu, rokdarbus un vizuālo mākslu varēs skolēni,
savukārt pēcpusdienā to, kā arī aušanu
un citas tautas daiļamatu meistaru tradīcijas varēs apgūt arī pieaugušie. Tāpat
Amatu mājā plānots izveidot mūsdienīgu jaunatnes centru un izstāžu zāli.
Savukārt sociālās aprūpes centrs nodrošinās Mores pagasta iedzīvotājiem pieeju sociālajiem pakalpojumiem. Aprūpes centrā iedzīvotājiem būs pieejamas
dušas, veļas telpa, kā arī koplietošanas
telpa ar virtuves zonu; būs pieejamas
sociālā darbinieka konsultācijas. Cen-

tra plānojums veidots, sadarbojoties ar
apvienību „Apeirons”, tādējādi veidojot
vidi, kas pieejama un ērti lietojama cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.
Amatu mājai un sociālās aprūpes centram būs atsevišķas ieejas zonas – Amatu māju plānots izveidot bijušās ēdnīcas
telpās, savukārt sociālās aprūpes centrs
atradīsies kādreizējās katlumājas telpās.

Būvniecības ieceres izstrādātājs pēc Siguldas novada pašvaldības pasūtījuma ir SIA
„Būvdizains”. Ar būvniecības ieceres dokumentiem iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē Zinātnes ielā 7,
Siguldā. Iedzīvotāji aicināti iesaistīties
publiskajā apspriešanā, aizpildot aptaujas
anketu, kas pieejama Būvvaldē vai pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
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Siguldas novada skolēnu rezultāti valsts
centralizētajos eksāmenos
Šogad sertifikātu par vidējo izglītību
Siguldas novadā ieguva 71 Siguldas
Valsts ģimnāzijas un 24 Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni.
Vidējais visu centralizēto eksāmenu
rezultāts Latvijā ir 49,1%, Siguldas
Valsts ģimnāzijā tas sasniedzis 67,26%,
savukārt Siguldas pilsētas vidusskolā
vidējais rezultāts visos centralizētajos
eksāmenos kopumā ir 52,22%. Siguldas
Valsts ģimnāzijā trīs skolēniem – Edgaram Daugulim, Aivim Klešam un Paulai
Līvai Matuzevičai – vidējās izglītības

sertifikātā visu obligāto eksāmenu rezultāti ir virs 80% atzīmes.
Trīs obligātos centralizētos eksāmenus
matemātikā, latviešu valodā un angļu
valodā nokārtojuši visi Siguldas novada
12.klašu skolēni.
Bez trim obligātajiem eksāmeniem vidusskolēniem bija jākārto ceturtais – izvēles –
eksāmens, kuru Siguldā šogad lika 51 skolēns; pārējie skolēni izvēles eksāmenu bija
nokārtojuši, mācoties 10. vai 11.klasē. Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu vidū šogad vispopulārākais bija izvēles eksāmens
fizikā, ko kārtoja 21 skolēns; vidējais rezul-

Siguldas skolu vērtējums
Latvijas skolu reitingā
Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas
skolu reitingā 2017.gadā lielo skolu
kategorijā, kurā vērtētas 86 skolas,
Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojusies devītajā vietā valstī. Savukārt
mazo skolu kategorijā 120 skolu
konkurencē Siguldas 1.pamatskola
ierindojusies 25.vietā, bet Siguldas
pilsētas vidusskola ieņem dalītu 51.–
57.vietu.
Lielo skolu kategorijā ietilpst skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēnu,
savukārt mazo skolu kategorijā – pamatskolas un sākumskolas, kā arī vidussko-

las, 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 iekļauj tikai tās Latvijas skolas,
kuru skolēni attiecīgajā mācību gadā ir
guvuši apbalvojumus mācību priekšmetu
valsts un atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencē. Katrā
skolu grupā pirmās vietas ieguvēja saņems ceļojošo balvu „Lielā pūce”, bet otrā
vieta – „Mazo pūci”.

VAKANCES

Siguldas novada pašvaldības iestādēs
LAURENČU SĀKUMSKOLĀ:
sākumskolas skolotājs, informātikas skolotājs,
latviešu valodas skolotājs, matemātikas skolotājs,
medmāsa, sociālais pedagogs
MORES PAMATSKOLĀ:
direktores vietnieks izglītības un audzināšanas jomā,
angļu valodas skolotājs, medmāsa
BĒRNUDĀRZOS:
„Tornīšos" – pirmsskolas izglītības skolotājs,
mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, medmāsa,
„Pīlādzītī" – vadītājas vietnieks izglītības,
„Ieviņā” – mūzikas skolotājs,
„Saulītē” – medmāsa

Eksāmens

Vidējais
rezultāts valstī

Vidējais rezultāts
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Vidējais rezultāts
Siguldas pilsētas vidusskolā

Matemātika
Latviešu valoda
Angļu valoda

35,73%
50,42%
59,53%

56,56%
68,46%
76,85%

30,42%
60,34%
63,59%

*Vidējie obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti 2017.gadā

tāts – 57,47% (valstī – 52,37%). Eksāmenu
bioloģijā kārtoja 12 skolēni, iegūstot vidējo
rezultātu 77,41%, kas būtiski pārsniedz vidējo valsts rādītāju šajā eksāmenā 61,55%.
Savukārt eksāmenu vēsturē kārtoja
11 skolēni, iegūstot vidējo rezultātu 69,90%

(valstī – 55,25%). Izvēles eksāmenu krievu valodā kārtoja trīs ģimnāzijas skolēni,
iegūstot vidējo rādītāju 83,55%. Siguldas
pilsētas vidusskolā tika kārtots tikai izvēles
eksāmens krievu valodā, ko lika četri skolēni, iegūstot vidējo rādītāju 71,73%.

Laurenču sākumskolai jauns direktors
Darbu Laurenču sākumskolas direktora amatā uzsācis Kristaps Zaļais,
kurš uzskata, ka jau šobrīd Laurenču
sākumskola ir unikāla ar savu īpašo
konceptu visas valsts mērogā, un ir
pārliecināts, ka skolu izdosies attīstīt
par paraugskolu citām izglītības iestādēm Latvijā.
Uzsākot darbu, jaunais direktors nosauca
vairākus mērķus, ko centīsies sasniegt:
tādas mācību vides radīšana, kas motivē
katru bērnu sasniegt augstāko rezultātu,
realizējot savas individuālās iespējas; inovatīvas pieejas mācību procesā, tostarp
jaunāko tehnoloģiju ieviešana; interešu
izglītības pulciņu piedāvājuma klāsta paplašināšana, kur uzsvars vēl vairāk likts

uz IT un dabaszinību jomām; līdzšinējās
veiksmīgās vecāku iesaistes skolas mācību
procesā tālāka attīstība.
Līdz šim Kristaps Zaļais strādājis par
Rīgas Stradiņa universitātes Starta uzņēmējdarbības vadības bakalaura programmas vadītāju un lektoru. Bijis „Iespējamās misijas” dalībnieks – strādājis
Salaspils 1.vidusskolā par matemātikas
un ekonomikas skolotāju, kā arī klases
audzinātāju. Aktīvi darbojies arī uzņēmējdarbībā.
Kristaps Zaļais izglītību ieguvis Latvijas
Universitātē: bakalaura grādu – starptautiskajā ekonomikā un komercdiplomātijā,
maģistra grādu – starptautiskajās attiecībās ekonomikā. Tāpat iegūts „Iespējamās
misijas” pedagoģijas atestāts.

Bērnudārzos „Saulīte” un „Tornīši” jaunas vadītājas
29.jūnijā Siguldas novada pašvaldības
domes sēdē bērnudārza „Saulīte” vadītājas amatā apstiprināta Evija Grava,
bet jaunveidojamā bērnudārza „Tornīši” vadītājas amatā – Indra Podziņa.
Bērnudārza „Saulīte” vadītāja Evija Grava ieguvusi pirmsskolas un sākumskolas
pedagoga izglītību Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā, kā arī papildinājusi zināšanas, divus gadus apgūstot
Montesori pedagoģiju. Profesionālajā darbībā pieredzi guvusi, strādājot par pedagoģi Allažu pamatskolas pirmsskolā un
bērnudārzā „Ieviņa”, kā arī par Allažu pamatskolas pirmsskolas direktora vietnieci
izglītības jomā pirmsskolā. Evija Grava par
savu galveno mērķi izvirza tāda bērnudārza izveidošanu, kurā dominētu inovatīvas
izglītības iespējas. Bērnudārza „Saulīte”
vadītāja uzsver, ka ir būtiski veidot bērnu
interesēm piemērotu mācību vidi, lai audzēkņi varētu darboties patstāvīgi, atbilstoši savām spējām un ritmam.
Savukārt jaunveidojamā bērnudārza
„Tornīši” vadītāja Indra Podziņa ieguvusi
pirmsskolas un sākumskolas skolotājas
kvalifikāciju Rīgas Pedagoģijas un izglītī-

bas vadības augstskolā, bet maģistra grādu pedagoģijā ar specializāciju speciālajā
pedagoģijā ieguvusi Latvijas Universitātē. Līdz šim Indra Podziņa strādājusi par
pirmsskolas skolotāju Rīgas Āgenskalna
pirmsskolā, tāpat vairākus gadus vadījusi Inčukalna novada bērnudārzu „Minka”.
Indra Podziņa bijusi arī Valsts policijas
nepilngadīgo lietu inspektore, kur apvienojusi pedagoģiskās zināšanas ar darbu
nepilngadīgo likumpārkāpēju prevencijā,
kā arī piedalījusies un organizējusi izglītojošus pasākumus Siguldas un apkārtējo
novadu izglītības iestādēs. Indra Podziņa
strādājusi arī Siguldas novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrā. Uzsākot
darbu jaunajā amatā, Indra Podziņa min
vairākus izaicinājumus – sākot ar piemērotas un attīstību veicinošas vides radīšanu telpās, kur šobrīd notiek vērienīgi pārbūves darbi. „Svarīga ir arī profesionālu un
sirsnīgu pedagogu un darbinieku kolektīva
izveidošana, kā rezultātā ir iespēja radīt
tādu vidi, kur bērni var iepazīt gan paši
sevi, gan pasauli, lai iegūtās zināšanas un
prasmes varētu izmantot tālāk dažādās
dzīves situācijās ārpus pirmsskolas,” stāsta Indra Podziņa.
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25.reizi norisinās Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki
No 28. līdz 30.jūlijam jau 25.reizi
Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūs
par greznu ietvaru izcilam mūzikas notikumam – Starptautiskajiem
Siguldas Opermūzikas svētkiem.
Svētku apmeklētājus gaida gan atkalredzēšanās ar māksliniekiem,
kuri Siguldā jau ir muzicējuši,
gan muzikāli pārsteigumi – izcili pasaules operas solisti, kuri uz Siguldas Opermūzikas svētku skatuves
būs redzami pirmo reizi. Papildus
izcilajiem koncertiem un operas
oriģināliestudējumam
apmeklētājiem tiks piedāvāta izsmalcināta
bezmaksas kultūras programma Siguldas pils kompleksā, kurā šogad
vienotā skanējumā savīsies mūzikas un gastronomijas pasaules garšu nianses.
Siguldas Opermūzikas svētki sāksies
piektdien, 28.jūlijā, plkst.19.00 ar

„Svētku uvertīru” – ieskaņas koncertu
Siguldas Jaunās pils dārzā.
Sestdien, 29.jūlijā, plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā notiks koncerts
„Jaunie talanti”, bet no plkst.19.45 līdz
21.00 Siguldas pils kompleksā svētku
viesus sagaidīs „Jubilejas uvertīra” –
Opermūzikas svētku 25 gados iestudēto
operu ārijas vinila platēs. Plkst.21.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī būs skatāms
Džuzepes Verdi pēdējās operas „Falstafs”
brīvdabas oriģināliestudējums. Pēc operas izrādes – no plkst.24.00 – Siguldas
pils kompleksā apmeklētājus priecēs
īpašais „Operas nakts restorāns”, kura
viesus apburs talantīgā latviešu dziedātāja Ieva Kerēvica programmā „Interpretācijas”.
Svētdien, 30.jūlijā, plkst.13.00 Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts. No plkst.16.45
līdz 17.45 Siguldas pils kompleksā svētku
apmeklētājus muzikālā ceļojumā „No kla-

sikas līdz...” aizvedīs virtuozais ansamblis „Štrausa stīgu kvartets”, savukārt
plkst.18.00 norisināsies krāšņais Galā
koncerts, kura īpašie viesi būs Olga Peretjatko (Krievija/Vācija) un Huans Pablo
Duprē Fernandess (Čīle). Pēc Galā koncerta no plkst.20.30 līdz 21.30 Opermūzikas svētki izskanēs grupas „Melo–M”
čellu jaudīgajā noskaņā.
Jubilejas gadā Siguldas Opermūzikas svētku ietvaros apmeklētāji varēs
apmeklēt arī īpašo „Operas restorānu” – iespēju apvienot muzikālo piedzīvojumu ar garšas baudījumu Siguldas
Jaunās pils dārzā nodrošinās pieci labākie Rīgas–Gaujas reģiona restorāni.
Sestdien, 29.jūlijā, restorāni darbosies
no plkst.19.30, savukārt svētdien, 30.jūlijā, tie apmeklētājiem būs pieejami no
plkst.16.30 līdz 22.30.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētku
pasākumiem pieejamas „Biļešu paradīzes” kasēs.

Aicina uz „MAD” Starptautiskās dizaina
vasaras skolas publiskajām lekcijām
29. un 30.jūlijā Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3 norisināsies „MAD”
Starptautiskās dizaina vasaras skolas publiskās lekcijas un biodizaina
atvērtā darbnīca. Aizraujošā pieredzē
un zināšanās dalīsies „MAD” skolas
pasniedzēji – dizaina, mākslas, zinātnes un permakultūras profesionāļi.
Lekcijas notiks angļu valodā, un tās
būs bez maksas.
Sestdien, 29.jūlijā, norisināsies dizaina,
mākslas, amatniecības un gastronomijas
lekcijas.
29.jūlija lekciju programma no
plkst.12.30 līdz 14.30:
• „Fiziski elementi digitālā vidē”. Annija Vanga (Anny Wang) un Tims Soderstroms (Tim Söderström), „Wang &
Söderström” (Dānija);
• „Mikro fabrika – jaunas ražošanas
metodes”. Katrīna Mišere (Katharina

Mischer), „Mischer‘Traxler Studio”
(Austrija);
• „Māksla un vide”. Darja Meļņikova
(Latvija).
29.jūlija lekciju programma no
plkst.15.30 līdz 17.30:
• „Māksla = industrija” („Art = Industry”). Oskars Pīts (Oskar Peet) un
Sofija Mensena (Sophie Mensen),
„OS∆OOS” (Nīderlande);
• „Dekonstruēto nozīmju melanholija”.
Ādams Alberts (Ádám Albert) (Ungārija);
• „Gastronomiskie eksperimenti”. Mārcis Ziemiņš, Gundega Skudriņa, „Untamed Dinner” (Latvija).
Paralēli lekcijām sestdien no plkst.12.00
līdz 16.00 Raiņa ielas 3 autostāvlaukumā norisināsies „Bosh” instrumentu demonstrācijas diena.
Svētdien, 30.jūlijā, publiskās lekcijas
un darbnīcas turpināsies, fokusējoties uz
permakultūras un biodizaina tēmām. No

plkst.12.30 līdz 14.30 norisināsies Lielbritānijas permakultūras dizainera Kloda
Oprī (Claude Oprea) lekcija „Permakultūras dizains un iekštelpu dārzkopība”, savukārt no plkst.15.30 līdz 19.00 – „Dari pats”
biolaboratorijas dizains un superprodukta
spirulīnas aļģes audzēšanas reaktora dizains, kā arī nīderlandietes Šamiras Dālas
(Xiamyra Daal) vadītā „Open WetLab”.
„MAD” Starptautiskā dizaina vasaras
skola Siguldas pils kompleksā tiek organizēta jau otro gadu, un šovasar tā norisināsies no 28.jūlija līdz 6.augustam.
Šogad vasaras skolas fokusā ir tradicionālā un netradicionālā lauksaimniecība,
kā arī pilsētas lauksaimniecība (iekštelpu dārzkopība). Vasaras skolas ietvaros
Siguldas Jaunā pils tiks pārvērsta par
iekštelpu dārzkopības darbnīcu, kurā
sešas starptautisku studentu darba grupas praktiskā darbā meklēs risinājumu
pasaules pārapdzīvotības un uztura
problēmām.

Mores vasaras
pasākums
„Satiksimies
Morē!”
No 18. līdz 19.augustam Mores
pagastā notiks pasākums „Satiksimies Morē!”, aizsākot jaunu kopienas stiprināšanas tradīciju – Novada
svētkus svinot visos gadalaikos –
vasarā – Morē, rudenī – Allažos,
ziemā – Siguldas pagastā, pavasarī
– Siguldas pilsētā.
18.augustā plkst.19.00 svinības sāksies ar svētku gājienu no Mores kauju piemiņas parka līdz Mores pagasta
Tautas namam, kur svētku dalībniekus
sagaidīs pūtēju ansamblis „Sigulda”
un dziedošo aktieru ansamblis „Ilga”
koncertā „Vasara vēl nebeidzas”. No
plkst.20.00 Tautas nama zālē zolītes
cienītāji varēs piedalīties sacensībās
„Mores zole”, bet līdz ar tumsas iestāšanos, ap plkst.21.30, ikvienam būs
iespēja baudīt brīvdabas kino – animācijas filmu „Lupatiņi”, kā arī „Rūdolfa
mantojums” un „Svingeri”.
Pieteikšanās gājienam līdz 16.augustam, rakstot uz e-pasta adresi
sintija.laizane@sigulda.lv.
19.augusta rīts sāksies ar sportiskām
aktivitātēm pie Mores pamatskolas:
plkst.10.30 – pludmales volejbola sacensības, bet plkst.11.00 – orientēšanās
sacensības. Reģistrēšanās sacensībām –
pie Mores pamatskolas no plkst.10.00.
Savukārt plkst.11.00 pie Mores pagasta Tautas nama notiks aktivitātes
bērniem – pasākums „Ielec brīnumā”
ar mazāko novadnieku koncertu, dažādām radošajām darbnīcām, piepūšamajām atrakcijām un iespēju vizināties elektromobilī. Koncerta laikā
mazos pasākuma dalībniekus iepriecinās Burvju Lācis.
Plkst.15.00 apmeklētāji aicināti baudīt Mores amatierteātra „Oga” izrādes
„Olas” un „Leopolds”.
Plkst.20.00 vakara koncerts „Latviešu
dziesmu gadatirgus”, kurā uzstāsies
Mores koris „Aizrauj!” un draugi. Pēc
koncerta, plkst.22.00, balle kopā ar
grupu „Kārklu blūzs”.
Plašāka informācija par pasākumu
pieejama Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.
Dalība Mores vasaras pasākuma aktivitātēs – bez maksas.

„Pogotavā” notiks akustiskās
mūzikas koncerti

Pasākuma organizatori pārcēluši
Skaņu un garšu festivālu

Biedrības „Cerību spārni” sociālajā
uzņēmumā „Pogotava” Raiņa ielā 1,
kur var iegādāties cilvēku ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti vecāku radītos rokdarbus, 5.augustā un
19.augustā no plkst.14.00 līdz 18.00
norisināsies Eiropas brīvprātīgā darba jauniešu organizēti koncerti „Pozitīvā Pogotava”.

Pasākuma organizatori „Primavera
Sound/Digg Deep MGMT” informē, ka
12.augustā Siguldā paredzētais Skaņu un garšu festivāls tiek pārcelts.

Pasākuma mērķis ir popularizēt sociālo
uzņēmumu, lai motivētu cilvēkus ar invaliditāti attīstīt un uzlabot savas darba
prasmes, un tā iniciatore ir Eiropas brīvprātīgā darba jauniete no Portugāles,
kura Eiropas Savienības programmas
projekta ietvaros šobrīd darbojas biedrībā „Cerību spārni”.
Ieeja – bez maksas.

„Visas uz Skaņu un garšu festivālu iegādātās ieejas kartes būs derīgas uz 2018.gada
festivālu, par kura norises vietu, laiku un
potenciālajiem dalībniekiem mēs paziņo-

sim līdz 30.oktobrim,” informē pasākuma
organizatori, norādot, ka, ja kāds no apmeklētājiem vēlas atgūt samaksāto naudu
par iegādāto ieejas karti, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas pieejama interneta
vietnē www.bilesuserviss.lv, un jānosūta
uz e-pasta adresi info@bilesuserviss.lv
vai jānodod Rīgas Kongresu nama kasē
līdz 12.novembrim.
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Notiks
„Siguldas kauss 2017”
orientēšanās sportā
No 5. līdz 6.augustam Mores pagasta
Akenstakā notiks Latvijas kausa devītais posms orientēšanās sportā –
„Siguldas kauss 2017”, kas norisināsies jau piekto gadu.
Sacensību pirmajā dienā dalībniekiem būs jāveic vidējā distance, otrajā
dienā – garā distance ar šim distances veidam raksturīgajiem garumiem
un daudzveidīgajiem ceļu izvēles variantiem.
Sacensībās var piedalīties, sākot no astoņu gadu vecuma, kā entuziasti, tā profesionāli sportisti. Dalībai sacensībās
var pieteikties līdz 2.augustam interneta vietnē www.siguldastakas.com.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 30% atlaide dalībai
sacensībās.

Siguldā norisināsies
aizraujošās
„Beton on Fire”
sacensības
12.augustā plkst.11.00 Bobsleja un
kamaniņu trasē „Sigulda” jau trešo
reizi norisināsies aizraujošās „Beton
on Fire” sacensības, kas pulcēs ātrākos un arī pārgalvīgākos rollersporta
pārstāvjus.
Sacensībās kopā ar in-line slidotājiem,
longbordistiem un bagiju jeb rollertērpu
īpašniekiem sacentīsies arī spēcīgākie
downhill riteņbraucēji, kuri sacensībās debitēja tikai pirms gada, tādējādi Siguldai ieejot vēsturē kā pirmajai
pasaulē, kur aizsācies šis sporta veids.
Ekstrēmajās sacensībās arī šogad piedalīsies kaskadieris, aktieris, inženieris un konstruktors Žans Īvs Blondo,
kurš skatītājus pārsteigs savā jaunajā
bagija tērpā un trauksies pa Bobsleja un kamaniņu trasi pat ar ātrumu
80 kilometru stundā.
Sacensībām var pieteikties interneta
vietnē www.betononfire.com.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem dalība sacensībās, kā arī ieeja
pasākumā – bez maksas.

SPORTS

Siguldas novada sportisti
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
izcīna astoņas medaļas
No 7. līdz 9.jūlijam vairākās Latvijas pilsētās, tostarp Siguldā, norisinājās Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā Siguldas novadu pārstāvēja 76 sportisti un
14 treneri. Jaunie sportisti olimpiādē
izcīnīja astoņas medaļas badmintonā,
vieglatlētikā, MTB sacensībās un futbolā, komandu ieskaitē ļaujot Siguldas
novadam ierindoties augstajā 13.vietā.
Divus čempiona titulus Latvijas Jaunatnes olimpiādē badmintonā izcīnīja
Ardis Daniels Bedrītis – vīriešu vienspēlēs
un jauktajās dubultspēlēs pārī ar Liānu
Lenceviču. Liānai Lencevičai arī sudraba
godalga sieviešu vienspēlēs. Vīriešu vienspēlēs Patriks Krūze, spēlējot pret vairākus gadus vecākiem pretiniekiem, izcīnīja
bronzas medaļu. Savukārt Amanda Azarova sieviešu vienspēļu turnīrā izcīnīja
piekto vietu.

Vieglatlētikas sacensībām kvalificējās
12 Siguldas Sporta skolas Vieglatlētikas nodaļas treneres Guntas Blūmiņas
audzēkņi; septiņi no viņiem ierindojās
labāko sešiniekā. 3000 metru skrējienā
sudraba godalgu ar jaunu Ogres stadiona rekordu U16 grupas meitenēm izcīnīja Kristīne Brunere. Sudrabs arī Esterei
Vīksnei 2000 metru kavēkļu skrējienā,
viņai arī piektā vieta 3000 metru skrējienā. Trīssoļlēkšanā Oto Laiva pēdējā
lēcienā sasniedza rezultātu 12,69 metri, kas ļāva ieņemt ceturto vietu. Elza
Lešinska ierindojās piektajā vietā trīssoļlēkšanas sacensībās, kā arī sestajā
vietā 400 metru skrējienā. Sešiniekā
iekļuva arī Daniels Strods 800 metru
distancē un Jēkabs Niklāvs Janovs 400
metru distancē. Abi puiši kopā ar Artūru Šķesteru un Oto Laivu izcīnīja sesto
vietu arī „zviedru stafetē”.

MTB sacensībās ļoti grūtā trasē sudraba medaļu izcīnīja Jēkabs Vītols. Savukārt bronzas godalgu Siguldas novadam
sarūpēja futbolistes, turnīrā, kurā startēja četras komandas, uzvarot Liepājas
komandu.
Olimpiādes orientēšanās sacensībās divas
sestās vietas Siguldas novadam izcīnīja
Kristīne Brunere un Kristaps Bruners.
Trīs etapu stafetē Siguldas novada puišu
komanda Kristaps Bruners, Madis Ciglis
un Nils Ciglis izcīnīja piekto vietu.
Jāuzteic arī jauno basketbolistu cīņas
spars 3x3 basketbola turnīrā, puišu futbola komandu, kas ierindojās sestajā vietā, loka šāvējus un džudo cīkstoņus. Šajā
sporta veidā Siguldas novadam ir pat zelta
medaļa, kas gan netika ieskaitīta komandu ieskaitē, jo Kristaps Pēkšēns to izcīnīja
svaru kategorijā 90+ kilogrami, kurā startēja tikai divi dalībnieki.

Siguldas Sporta skola uzņems jaunus audzēkņus
No 15.augusta līdz 15.septembrim Siguldas Sporta skolā notiks jaunu audzēkņu
uzņemšana profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās.

• Basketbola nodaļā var pieteikties zēni un
meitenes vecumā no septiņiem līdz divpadsmit gadiem (2005.–2010.gadā dzimuši).
Basketbola programma piedāvā vispārattīstošus treniņus pirmajos apmācības
gados un draudzības spēles ar līdzīga vecuma bērnu komandām. Sākot no U10 vecuma grupas, Siguldas Sporta skolas audzēkņi piedalās VEF Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas organizētajos turnīros,
no U12 vecuma grupas komandas spēlē
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
čempionātā. 2016./2017.gada sezonā Sporta skolas jauniešu U16 komanda Latvijas
čempionāta augstākajā divīzijā izcīnīja
bronzas medaļas, kas ir augstākais sasniegums Siguldas jauniešu basketbolā. Treniņi notiks Siguldas Sporta skolas sporta
zālē un Siguldas novada sporta bāzēs.
• Badmintona nodaļā var pieteikties zēni un
meitenes vecumā no septiņiem līdz desmit
gadiem (2010.–2007.gadā dzimuši). Si-

•

•

•

•

guldas Sporta skolas badmintonisti visās
vecuma grupās ir vieni no spēcīgākajiem
Latvijā. Nodarbības galvenokārt notiks
Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē.
Vieglatlētikas nodaļā var pieteikties zēni
un meitenes no septiņu līdz vienpadsmit
gadu vecumam (2006.–2010.gadā dzimuši). Vieglatlētu nodarbības notiks Siguldas
Sporta centrā un blakus esošajā stadionā.
Dambretes nodaļā uzņem zēnus un
meitenes no septiņu līdz desmit gadu
vecumam (2007.–2010.gadā dzimuši). Siguldas dambretisti regulāri izcīna godalgotas vietas Latvijas jauniešu čempionātos 64 un 100 lauciņu dambretē, pārstāv
Latviju Eiropas un pasaules jauniešu
čempionātos. Dambretistu nodarbības
notiks Siguldas Valsts ģimnāzijā Krišjāņa Barona ielā 10.
Distanču slēpošanas nodaļā var pieteikties zēni un meitenes no septiņu līdz
vienpadsmit gadu vecumam (2006.–
2010.gadā dzimuši). Nodarbības notiks
Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4
un Siguldas Sporta skolā.
Kalnu slēpošanas nodaļā tiek uzņemti
zēni un meitenes no astoņu līdz desmit

gadu vecumam (2007.–2009.gadā dzimuši) ar atbilstošu fizisko un speciālo
sagatavotību konkursa kārtībā. Kontrolnormatīvu kārtošana, lai iestātos Kalnu
slēpošanas nodaļā, notiks 28.augustā
plkst.10.00 Siguldas pilsētas stadionā
Ata Kronvalda ielā 7.
• Peldēšanas nodaļā tiek uzņemti zēni un
meitenes no septiņu līdz desmit gadu vecumam (2007.–2010.gadā dzimuši) konkursa kārtībā. Iestājpārbaudījumi notiks
2.septembrī plkst.10.00 Siguldas Sporta
centrā Ata Kronvalda ielā 7A.
• Orientēšanās sporta nodaļā tiek uzņemti
zēni un meitenes no septiņu līdz divpadsmit gadu vecumam (2005.–2010.gadā
dzimuši). Nodarbības notiks Siguldas apkārtnē.
Mācību maksa visās profesionālās ievirzes
izglītības programmās ir 10 eiro mēnesī. Mācību maksas atvieglojumi pieejami daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī bērniem no
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.
Papildu informācija par nodarbībām Siguldas Sporta skolā pieejama, zvanot uz tālruni
22022898 vai rakstot uz e-pasta adresi sportaskola@sigulda.lv.

Augustā turpināsies bezmaksas sporta nodarbības
Lai sekmētu iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, Siguldas novada
pašvaldība līdz pat oktobrim aicina
novadniekus piedalīties bezmaksas
sporta nodarbībās sertificētu treneru
vadībā.
Dalībnieku vecums ir neierobežots, uz nodarbībām aicināts ikviens, kurš vēlas brīvo
laiku pavadīt aktīvi un veselīgi. Augustā
norisināsies šādas bezmaksas nodarbības:

• izturības un koordinācijas treniņi:
3.augustā, 17.augustā un 31.augustā
plkst.20.00 (pulcēšanās Siguldas Sporta centrā);
• ciguna veselības vingrošanas nodarbības: 12.augustā un 26.augustā
plkst.9.00 (pulcēšanās Siguldas Sporta
centrā);
• orientēšanās nodarbība: 22.augustā plkst.18.00 (pulcēšanās Svētku laukumā);

• skriešanas nodarbība: 8.augustā
plkst.18.30 (pulcēšanās Svētku laukumā).
Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi
vesels Siguldas novadā!” ietvaros, kas

tiks īstenots līdz 2019.gada decembrim, un tā laikā kopumā norisināsies
1268 dažādas aktivitātes – pasākumi,
lekcijas, nodarbības, nodarbību cikli
un nometnes.

SABIEDRĪBA
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Notiks konkurss
„Sakoptākais īpašums
Siguldas novadā 2017"
Līdz 11.augustam novadnieki aicināti konkursam „Sakoptākais īpašums
Siguldas novadā 2017” pieteikt privātmājas, lauku sētas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumus un
sabiedriskās ēkas, kā arī gaisa dārzus, mazdārziņus vai citus vides objektus, piemēram, atpūtas vietas.
Pieteikuma anketas pieejamas pašvaldības Pakalpojumu centrā un citos pašvaldības klientu apkalpošanas centros,

tāpat pieteikt sakārtotos un labiekārtotos īpašumus iespējams pa tālruni
67800952 vai rakstot uz e-pasta adresi
dita.laure@sigulda.lv.
Pieteiktos īpašumus līdz 31.augustam
vērtēs konkursa komisija, un konkursa
uzvarētājus vairākās kategorijās paziņos Siguldas Rudens gadatirgus laikā
septembrī.
Konkursa nolikums pieejams Siguldas
novada pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Aicina pieteikties veselīga uztura
un fizisko aktivitāšu nometnēm
Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi
vesels Siguldas novadā!” ietvaros Siguldas novadā tiek organizētas piecas dienas nometnes, kurās bērniem
tiks dota iespēja aktīvi pavadīt brīvo
laiku un izzināt veselīga uztura pamatprincipus. Vēl joprojām var pieteikties divām nometnēm:
• veselīga uztura un fizisko aktivitāšu dienas nometne „Iepazīsti sportu! Ūdens II” Siguldas Sporta skolā,
Siguldas Sporta centrā un Siguldas
apkārtnē. Norises laiks: no 23. līdz
27.oktobrim plkst.9.00 līdz 15.00. Mērķauditorija: skolēni vecumā no septiņiem
līdz divpadsmit gadiem. Īstenotājs: Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrība.
Pieteikšanās līdz 8.septembrim, zvanot
uz tālruni 22022898;

• veselīga uztura un fizisko aktivitāšu dienas nometne Mores pamatskolā. Norises laiks: no 23. līdz
27.oktobrim plkst.9.00 līdz 15.00.
Mērķauditorija: bērni vecumā no septiņiem līdz sešpadsmit gadiem. Īstenotājs: biedrība „Ģimeņu labais gariņš”.
Pieteikšanās līdz 8.septembrim, zvanot uz tālruni 28659982.

Siguldas slimnīcā izveidots
datortomogrāfijas kabinets
un atklāts Hemodialīzes centrs

Jūlija sākumā Siguldas slimnīcā tika
atklāts datortomogrāfijas kabinets,
kurā izmeklējumi būs pieejami gan
valsts piešķirtā finansējuma ietvaros
ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, gan par maksu. Datortomogrāfijas kabinetā izmeklējumus var veikt
galvai un deguna blakusdobumiem,
mugurkaulājam, muskuloskeletālajai
sistēmai, vēdera dobumam, mazajam
iegurnim un retroperitoneālajai telpai,
krūškurvja orgāniem, brahiocefālajiem
un intrakraniālajiem asinsvadiem, kā
arī vēdera un kāju asinsvadiem. Pierakstīties izmeklējumiem var, zvanot
uz tālruni 67972940.
Tāpat jūlijā Siguldas slimnīcā atklāts
Hemodialīzes centrs, kurā no augusta
būs iespēja saņemt arī nefrologa (nieru
speciālista) konsultācijas. Hemodialīze
ir nieru aizstājterapijas metode pacientiem, kuru nieres vairs nespēj veikt savas funkcijas. Līdz šim siguldiešiem,
kuriem bija nepieciešama šī dzīvībai
svarīgā procedūra, trīs reizes nedēļā bija
jāmēro ceļš vai nu uz Rīgu, vai Valmieru. Informācija par Hemodialīzes centra
pakalpojumiem pieejama, zvanot uz tālruni 20228848.

Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu
nometnes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros
saskaņā ar iepirkuma (identifikācijas
Nr.SND 2017/06/SP/CFLA) rezultātiem. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Siguldas novada pašvaldības
finansējumam, dalība nometnēs ir bez
maksas.

Kapusvētki un svecīšu vakari
Siguldas novadā
Siguldas pilsētas kapos

Ziņas īsumā

Svētā Bērtuļa draudzes mācītājs Andris
Grots un Siguldas Romas katoļu baznī• Kapusvētki
notiks
5.augustā
plkst.12.00. Ekumēnisko dievkalpojucas prāvests Rihards Rasnacis.
mu vadīs evaņģēliski luteriskās Sigul- • Svecīšu vakars notiks 8.oktobrī
plkst.14.00. Svētbrīdi vadīs evaņģēliski
das Svētā Bērtuļa draudzes mācītājs
luteriskās Siguldas Svētā Bērtuļa drauAndris Grots, Siguldas Romas katoļu
baznīcas prāvests Rihards Rasnacis un
dzes mācītājs Andris Grots un Siguldas
Siguldas baptistu draudzes sludinātājs
Romas katoļu baznīcas prāvests Rihards
Sandijs Aizupietis.
Rasnacis.
• Svecīšu vakars būs 7.oktobrī plkst.18.00.
Svinīgo brīdi vadīs Māra Kraukle.
Mores pagasta kapos
• Kapusvētki
notiks
2.septembrī
plkst.12.00. Svinīgo brīdi vadīs Māra
Allažu pagasta kapos
Kraukle.
• Kapusvētki
notiks
27.augustā
plkst.14.00. Ekumēnisko dievkalpojumu • Svecīšu vakars notiks 14.oktobrī
plkst.18.00.
vadīs evaņģēliski luteriskās Siguldas

Dzīvībai svarīgo hemodialīzes procedūru
turpmāk varēs veikt jaunatklātajā centrā
Siguldas slimnīcā
Foto: G.Zīverte

Atklāta jauna CSDD
tehniskās apskates stacija

No 24.jūlija Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD) pakalpojumus Siguldā nodrošina jaunā tehniskās apskates
stacijā, kas atrodas Vidzemes šosejas
46.kilometrā (blakus „Aerodium” un uzņēmumam „Siguldas Bloks”).
Jaunajā tehniskās apskates stacijā darbojas trīs apskates līnijas un ir atdalīta
kravas auto plūsma no vieglo automašīnu plūsmas. Tehniskās apskates stacijas
darbalaiks – pirmdienās no plkst.8.30
līdz 19.00, bet pārējās darbdienās no

plkst.8.30 līdz 17.00. Tehniskās apskates stacija atvērta arī sestdienās no
plkst.8.30 līdz 14.00.

Veselības inspekcija
Siguldas pilsētas peldvietu
novērtējusi kā atbilstošu

Veselības inspekcija, veicot pārbaudi,
atzinusi peldvietas pie Gaujas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Lai atpūta un peldēšanās būtu droša, oficiālās
peldsezonas laikā – no 15.maija līdz
15.septembrim – par novadnieku drošību Gaujas peldvietā rūpējas Siguldas
novada Pašvaldības policijas kārtībnieki – glābēji. Glābēji Gaujas peldvietā strādā katru dienu no plkst.10.00
līdz 22.00.

Būs pieejams mobilais mamogrāfs

1.augustā pie tirdzniecības centra „Raibais Suns” būs pieejams „Veselības Centra 4” mobilais mamogrāfs. Sievietēm,
kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta,
valsts skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums ir bez maksas. Mamogrāfa
pārbaude pieejama tikai pēc iepriekšēja
pieraksta, zvanot uz tālruni 67142840.

Pašvaldības policija
nosūtījusi 60 brīdinājumus
par latvāņa izplatību

Kopš jūlija sākuma Siguldas novada
Pašvaldības policija vairāk nekā 60 privātīpašniekiem nosūtījusi vēstuli ar
aicinājumu nepieļaut latvāņu izziedēšanu un sēklu izsēšanos.
Šobrīd deviņi īpašnieki sava īpašuma
teritoriju ir sakopuši, savukārt pārējiem tiks piemērots administratīvais
sods, ja, veicot atkārtotu teritoriju apsekošanu, tiks konstatēts latvānis ar
izveidojušos ziedkopu.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss nosaka – ka par invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu fiziskai personai
var uzlikt naudas sodu līdz 350 eiro,
bet juridiskai personai – līdz 700 eiro.
Saskaņā ar pašvaldības latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu
šogad pašvaldība 23 zemes vienībās
43 hektāru platībā organizēs latvāņu
ierobežošanas pasākumus, ja teritoriju
īpašnieki to neveiks paši, un izdevumus
par veiktajiem darbiem piedzīs no privātīpašniekiem.
Saistošie noteikumi „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” paredz, ka pašvaldība var piešķirt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nekustamā īpašuma summas par zemi fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai
tiesiskā valdījumā ir lauksaimniecības
vai mežsaimniecības zeme, kas invadēta ar latvāni. Plašāku informāciju
iedzīvotāji var saņemt pie pašvaldības
galvenās lauku attīstības speciālistes
Inetas Eriksones, zvanot uz tālruni
67800955.
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PASĀKUMI
26.08.

Kultūra
28.07.
29.07.
29.07.
29.07.
29.07.
29.07.
29.07.
30.07.
30.07.
30.07.
30.07.
30.07.
31.07.
02.08.
05.08.
05.08.
06.08.
09.08.
10.08.
15.08.
18.08.
19.08.
19.08.

plkst.19.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Svētku ieskaņas koncerts.
Biļetes cena – 10 eiro
plkst.12.00 Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Muzikālā pēcpusdiena. Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra solists
Romāns Poļisadovs un koncertmeistare Sanita Klešniece.
Ieeja – par ziedojumiem
no plkst.12.30 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3
„MAD” Starptautiskās dizaina vasaras skolas publiskās lekcijas par dizainu,
mākslu, amatniecību un gastronomiju.
Dalība – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Koncerts „Jaunie talanti”.
Biļetes cena – 3 eiro
plkst.19.45 Siguldas pils kompleksā
XXV Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku papildpiedāvājums.
„Jubilejas uvertīra” – operu ārijas vinila platēs. Pie diriģenta pults – DJ Žanis.
Ieeja – bez maksas
plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Džuzepes Verdi operas „Falstafs” brīvdabas oriģināliestudējums.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro
plkst.24.00 Siguldas pils kompleksā
XXV Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku papildpiedāvājums.
„Operas nakts restorāns” ar Ievas Kerēvicas koncertprogrammu „Interpretācijas”.
Ieeja – bez maksas
no plkst.12.30 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3
„MAD” Starptautiskās dizaina vasaras skolas publiskajās lekcijas
par permakultūras un biodizaina tēmām.
Dalība – bez maksas
plkst.13.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Garīgās mūzikas koncerts.
Biļetes cena – 3 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
bez maksas
plkst.16.45 Siguldas pils kompleksā
XXV Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku papildpiedāvājums.
„Štrausa stīgu kvartets” koncertā „No klasikas līdz...”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Galā koncerts.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro
plkst.20.30 Siguldas pils kompleksā
XXV Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku papildpiedāvājums.
Grupa „Melo–M”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.30 Siguldas pilsdrupu estrādē
„Sunset Festival”. Dziedātājas Džesijas Veiras koncerts.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena –
no 29 līdz 35 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Dānijas jauniešu simfoniskā orķestra „Presto” koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 Mores kauju muzejā
Rokdarbnieku meistarklase.
Uz pasākumu plkst.12.00 kursēs bezmaksas autobuss no Raiņa ielas 3, Siguldā.
Dalība – bez maksas
plkst.14.00 sociālajā uzņēmumā „Pogotava” Raiņa ielā 1
Akustiskās mūzikas koncerts „Pozitīvā Pogotava”.
Ieeja – bez maksas
no plkst.15.00 līdz 18.00 Turaidas muzejrezervāta Turaidas pilī
Svētki „Šodien Turaidas pils pieder bērniem! Seno stāstu diena”.
Interaktīvas darbnīcas, leļļu teātra izrāde un muzikāli priekšnesumi.
Ieejas maksa muzejā – no 0,70 līdz 5 eiro
plkst.19.30 Siguldas pilsdrupu estrādē
„Sunset Festival”. Grupas „The Naked and Famous” koncerts.
Biļetes cena – no 29 līdz 35 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Bavārijas reģiona jauktā kora „Chor 96” un jauktā kora „Spārni” koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.30 Siguldas pilsdrupu estrādē
„Sunset Festival”. Grupas „The XX” koncerts.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena – 49 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 29 eiro
no plkst.19.00 Morē
Mores vasaras pasākums „Satiksimies Morē!”.
Dalība – bez maksas
no plkst.10.30 Morē
Mores vasaras pasākums „Satiksimies Morē!”.
Dalība – bez maksas
plkst.14.00 sociālajā uzņēmumā „Pogotava” Raiņa ielā 1
Akustiskās mūzikas koncerts „Pozitīvā Pogotava”.
Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 25.augustā

plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Labdarības biedrības „Nāc gaismā” pasākums ģimenēm ar bērniem „Būt kopā”.
Pieteikšanās līdz 12.augustam, zvanot uz tālruni 25209858.
Dalība – bez maksas
plkst.20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Indīroka grupas „Carnival Youth” koncerts.
Biļetes cena – no 7,50 līdz 51 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
15% atlaide

26.08.

Izstādes
līdz
30.07.
līdz
30.08.
līdz
30.09.
līdz
30.12.
01.08.–
18.08.
03.08.–
31.08.
03.08.–
31.08.
04.08. –
27.08.
07.08.–
31.08.

Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Romāna Poļisadova izstāde.
Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāde „Operas burvība Siguldā”. Starptautiskajiem Siguldas
Opermūzikas svētkiem – 25
Mores kauju muzejā
Tautas daiļamata meistares Inetas Krastiņas personālizstāde.
Ieejas maksa muzejā – līdz 3 eiro
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti. Pilsonis”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „Piedzīvojumu jūra”. Angļu bērnu rakstniecei Enidai Blaitonai – 120
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Atbilžu meklētāja”. Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei – 85
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Sirdi mūžam turi tīru...”. Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Lindu ģimenes izstāde „Mīlestības lidojums”.
Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāde „Krimuldas muižas mantojums”

Sports
03.08.
03.08.
05.08.
06.08.
08.08.
10.08.
12.08.
12.08.
17.08.
20.08.
20.08.
22.08.
24.08.
26.08.
26.08.
31.08.

plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skrituļošanas seriāla „S! – SKATE” piektais posms
plkst.20.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.00 Mores pagasta Akenstakā
„Siguldas kauss 2017” orientēšanās sportā
plkst.10.00 Mores pagasta Akenstakā
„Siguldas kauss 2017” orientēšanās sportā
plkst.19.30 pulcēšanās Svētku laukumā
Bezmaksas skriešanas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2017” piektais posms
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
„Beton on Fire” – ekstrēmās in-line slidotāju, longborda
un downhill riteņbraucēju sacensības
plkst.20.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
Skrējienu seriāla „Sigulda Up Cup” ceturtais posms –
skrējiens Bobsleja un kamaniņu trasē
plkst.11.00 Fischer Slēpošanas centrā
Latvijas atklātā čempionāta „Latvijas kauss” triālā ceturtais posms
un ekstrēmās daudzcīņas motosportā otrais posms
plkst.18.00 pulcēšanās Svētku laukumā
Bezmaksas orientēšanās nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Riteņbraukšanas seriāla „S! – VELO” ceturtais posms
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas Peldu ielā 2
Sacensības „Sigulda OPEN 2017” pludmales volejbolā sievietēm
un vīriešiem un „Sigulda OPEN 210+ (seniori)”
plkst.20.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā

Reģistrēti 22 jaundzimušie – deviņas meitenes un 13 zēni.
Bērniem doti vārdi: Tīna, Mia Marija, Paulīne Karla, Maija, Paula, Emīlija, Dārta, Karlīna, Aurora,
Kārlis, Evans, Lūkass, Daniels, Ričards, Leo, Gvido, Tomass, Rūdis, Fēlikss, Toms, Rainers, Krišs.
Reģistrētas 23 laulības, no tām trīs baznīcā.

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

