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Mainīta kārtība
pašvaldības atbalsta saņemšanai
daudzbērnu ģimenēm

Turpinās ielu un ceļu
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sakārtošana

Sākusies pieteikšanās
Vienības
velobraucienam

Siguldas novada
izglītības iestāžu infrastruktūrā
investē 6,5 miljonus eiro

Uzsākti pirmās kārtas pārbūves darbi
Siguldas 1.pamatskolā – pagrabstāva pārbūve, ventilācijas sistēmas sakārtošana, kā arī
remontdarbi vairākās klašu telpās, vienlaikus
uzlabojot skolas materiāltehnisko bāzi. Divu
klašu pārbūve uzsākta Mores pamatskolā,
iekštelpu remontdarbi notiek arī Allažu pamatskolā. Savukārt Laurenču sākumskolā jau
vairākās telpās nomainīti radiatori un veikts
1.stāva ģērbtuvju remonts. Šajā vasarā
Laurenču sākumskolā tiks izveidotas rekreācijas telpas 4.–6.klašu korpusā, kā arī
uzsākta „Zaļās klases” projekta realizācija – mūsdienīgas āra klases izveidošana
skolas pagalmā mācību stundām un interešu izglītības nodarbībām.

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” jau notikusi
ūdensvada cauruļu atsegšana, lai, izvērtējot situāciju, veiktu cauruļu nomaiņu vai
atsevišķu posmu remontdarbus. Tāpat skolas ēkai tiks uzstādīta zibens novadīšanas
sistēma, kā arī veikti nelieli remontdarbi
vairākās telpās.
Uzsākti Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu, bibliotēkas un citu iekštelpu
remontdarbi. Izglītības grupu telpās pabeigta ventilācijas izvadu sistēmas sakārtošana.
Bērnudārzā „Saulīte” augustā tiks demontētas un nomainītas sabojātās ventilācijas
caurules un uzklāts metāla pārklājums.
Savukārt bērnudārzā „Tornīši” tiks sakārtota drenāžas sistēma, jo mitrā pagalma dēļ

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Lai attīstītu Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, turpinās remontdarbi izglītības iestādēs, kā arī jaunā korpusa būvniecība Siguldas Valsts ģimnāzijai Ata Kronvalda ielā. Ēkas pagrabstāva pamatu izbūve un monolīta dzelzsbetona sienu betonēšanas darbi jau noslēgušies. Līdz mēneša beigām turpināsies
pagrabstāva pārseguma armēšana un betonēšana. Izbūvētas arī 18 kolonnas, uz
kurām atradīsies daļa jaunā skolas korpusa. Kopumā izglītības iestāžu remontdarbiem pašvaldība šogad plāno izlietot vairāk nekā 6,5 miljonus eiro.

Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa ēkai veikta pagrabstāva pamatu izbūve.
bērni nepastāvīgos laikapstākļos nevar doties
āra aktivitātēs bērnudārza rotaļu laukumos.
Turpinās arī bērnudārza iekštelpu sakārtošana – drīzumā tiks uzsākti bērnudārza divu
grupu telpu pārbūves darbi, kurus plānots
pabeigt septembrī. Pagrabtelpu remonts un
labiekārtošanas darbi uzsākti arī bērnudārzā „Pīlādzītis”.

Lai nodrošinātu ugunsdzēsības prasības,
bērnudārzā „Ābelīte” jau ir uzstādīts avārijas izeju apgaismojums, savukārt bērnudārzā „Saulīte” tas tiks paveikts augustā.
Šogad vairākās pašvaldības iestādēs, arī
skolās un bērnudārzos, tiks veikti elektroierīču pārbaudes mērījumi atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

Siguldas Opermūzikas svētkos pārsteigs Latvijas un pasaules zvaigznes
No 27. līdz 29.jūlijam jau 26.reizi Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūs par vietu
vienam no izcilākajiem mūzikas notikumiem Latvijā – starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas svētkiem. Svētku apmeklētājus gaida gan atkalredzēšanās ar
māksliniekiem, kuri Siguldā jau ir muzicējuši, gan muzikāli pārsteigumi – pasaules operas solisti, kuri uz Siguldas Opermūzikas svētku skatuves būs redzami
pirmo reizi.
Jau sesto gadu Siguldas Opermūzikas svētku organizatori līdzās izcilajiem koncertiem un operas iestudējumam apmeklētājiem piedāvās interesantu un aizraujošu bezmaksas kultūras programmu Siguldas pils kompleksā, kur vienotā skanējumā savīsies mūzikas stāsti un gastronomijas pasaules garšu nianses.
Siguldas Opermūzikas svētki sāksies
piektdien, 27.jūlijā, plkst.19.00 ar svētku uvertīru – Siguldas Jaunās pils dārzā
uzstāsies vokālisti Viktorija Pakalniece,
Edgars Ošleja, Kristaps Ivanovs, Katrīna Paula Felsberga, Daumants Liepiņš
(klavieres) un Elza Siliņa (vijole). Biļetes
cena – 10 eiro.
Sestdien, 28.jūlijā, plkst.15.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā notiks koncerts „Jaunās
zvaigznes Latvijai”, kurā piedalīsies „Brāļi Grīnbergi” (sitamie instrumenti), Anna

Marija Ivāne (akordeons), Katrīna Paula
Felsberga un Kristaps Ivanovs (vokāls).
Biļetes cena – 3 eiro.
Sestdien no plkst.19.45 līdz 20.45 svētku viesus Siguldas pils kompleksā Francijas noskaņās ievedīs harizmātiskās
mākslinieces Katrīnas Gupalo un virtuozā
mūziķa Rolanda Beļeviča koncertprogramma „Franču mūzikas šarms”. Ieeja – bez
maksas. Savukārt plkst.21.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē būs skatāms Umberto
Džordāno operas „Andrē Šenjē” brīvdabas

oriģināliestudējums Edmunda Freiberga
režijā, kurā piedalīsies izcilā Maija Kovaļevska, Kamens Čanevs, Jānis Apeinis,
Ilona Bagele, Rihards Mačanovskis, Irma
Pavāre, Mihails Čulpajevs, Krišjānis Norvelis un citi. Diriģents – Vladimirs Kiradžijevs, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš, kostīmu
māksliniece – Ieva Kundziņa. Biļetes cena –
no 10 līdz 50 eiro.
Pēc operas izrādes ap pusnakti Siguldas pils kompleksā īpašā gaisotnē svētku
apmeklētājus turpinās priecēt „Operas
restorāns” un DJ Monsta radītās klasiskās mūzikas variācijas, kuras iegūs īpašu
skanējumu šajā maģiskās nakts atmosfērā.
Ieeja – bez maksas.
Svētdien, 29.jūlijā, plkst.13.00 Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks tradicionālais garīgās mūzikas koncerts. Biļetes cena – 3 eiro. No plkst.16.45
līdz 17.45 pirms Galā koncerta svētku
apmeklētājus savdabīgā muzikālā ceļojumā aizvedīs opermūzikas svētku orga-

nizatora Daiņa Kalna izlolotais projekts
„Trīs tenori” – Jaunās pils dārzu ar savām
balsīm pieskandinās Latvijas opermūzikas klasiķi – Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs un Guntars Runģis. Ieeja –
bez maksas.
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas
svētki noslēgsies svētdien plkst.18.00
ar krāšņu Galā koncertu „Marina Rebeka
un Latvijas operas pērles”, kurā uzstāsies
ne tikai pārsteidzošā Marina Rebeka, bet
arī Andris Ludvigs, Dināra Rudāne, Ilona
Bagele, Kalvis Kalniņš, Rihards Mačanovskis, Mihails Čulpajevs, Laura Grecka,
Krišjānis Norvelis un citi. Pie diriģenta
pults stāsies Atvars Lakstīgala.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētkiem
pieejamas Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē, kā arī visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās. Biļetes cena –
no 10 līdz 50 eiro.
Turpinājums 4.lpp.
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Mainīta kārtība pašvaldības
Turpinās dalībnieku pieteikšanās
jaundzimušo godināšanas pasākumam atbalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenēm
Jau kopš 2013.gada Siguldas novada pašvaldība atbalsta Siguldas novada daudzbērnu
„Esmu dzimis Siguldas novadā”
ģimenes, regulāri pārskatot un papildinot atbalsta apjomu. Lai varētu piemērot aktuālo

Līdz 27.jūlijam notiek elektroniska novadnieku pieteikšanās jaundzimušo
godināšanas pasākumam „Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā tiks godinātas novadnieku ģimenes, kuru mazuļi piedzimuši no 2018.gada 1.janvāra
līdz 30.jūnijam. Patlaban pieteikušās
jau vairāk nekā 70 ģimenes.

Īpašās piemiņas monētas „Esmu dzimis
Siguldas novadā” var saņemt jaundzimušie, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta līdz
pasākuma norises dienai ir Siguldas novadā, kā arī vismaz vienam no vecākiem

deklarētā dzīvesvietas adrese ir Siguldas
novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms
pasākuma norises dienas. Svinīgais jaundzimušo godināšanas pasākums notiks
4.augustā.
Lai pieteiktos pasākumam, ģimenei, autorizējoties ar internetbankas datiem vai
e-parakstu, Siguldas novada pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv līdz
27.jūlijam būs iespēja pieteikties svinīgā
pasākuma apmeklējumam.
Atgādinām, ka monētas nebūs iespējams
saņemt, ja netiks aizpildīta elektroniska
pieteikuma anketa.

Darbu uzsākusi Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Jūnija beigās darbu Siguldas novada
Bāriņtiesā uzsākusi tās priekšsēdētāja Nadīna Millere, kura no 2005. līdz
2015.gadam šādā amatā strādājusi
Mārupes novada pašvaldībā.
Nadīna Millere vairāk nekā 10 gadus darbojas Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā un ar savu darba pieredzi pārstāvējusi bāriņtiesu viedokli nacionālā līmenī,
piedaloties ministriju, Latvijas Pašvaldību
savienības, Saeimas un citās darba grupās, veicot pētījumus par bāriņtiesu darbu
Latvijā. Strādājot starptautiskā līmenī,

Nadīna Millere vadījusi projektu, kura ietvaros Latvijā tiek veicināts profesionālas
audžuģimenes un aizbildniecības institūts.
„Siguldas novada Bāriņtiesas darbs līdz
šim bijis augstā līmenī un iesākto turpināšu, pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sadarbību ar Valsts un Pašvaldības
policijas inspektoriem,” stāsta jaunā Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Siguldas novada Bāriņtiesa atrodas Raiņa
ielā 3, Siguldā, un ar speciālistiem iespējams sazināties, rakstot uz e-pasta adresi
barintiesa@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67970846.

atbalsta veidu katrai ģimenei, aicinām daudzbērnu ģimenes līdz 25.augustam atjaunot
daudzbērnu ģimenes statusu, norādot aktuālo informāciju par bērnu izglītības posmiem,
kā arī plānoto profesionālās ievirzes izglītības apmeklējumu Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā. Iesniegumu iespējams aizpildīt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 vai pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.
Saistošie noteikumi „Par Siguldas novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” paredz: lai ģimene
iegūtu daudzbērnu ģimenes statusu, visiem tās
locekļiem ir jābūt deklarētiem Siguldas novadā.
Savukārt, ja bērnu vecāki nav laulāti, visiem
jābūt deklarētiem vienā adresē Siguldas novadā. Jāatzīmē, ka turpmāk daudzbērnu ģimenes
atbalstu no pašvaldības varēs saņemt tikai tādā
gadījumā, ja būs nokārtotas visas līguma saistības par saņemtajiem pakalpojumiem, tāpēc
aicinām pārbaudīt, vai ģimenei ir samaksāts
nekustamā īpašuma nodoklis, veikta ēdināšanas pakalpojumu un interešu izglītības pulciņu
apmeklējumu maksa, kā arī citi maksājumi,
kurus administrē vai nodrošina pašvaldība.
Daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts no
1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam,
bet iesniegumu reģistrācija tiek nodrošināta
visu gadu. Daudzbērnu ģimenes statusa ikgadēja atjaunināšana saistīta ar iespējamajām
izmaiņām, kas jāprecizē atbilstoša pabalsta
piemērošanai. Iesniegums tiek izvērtēts divu
nedēļu laikā, un ģimene par lēmuma pieņemšanu tiek informēta iesniegumā norādītajā veidā.

Atgādinām, ka Siguldas novada Daudzbērnu
ģimeņu atbalsta programma paredz iespēju
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
50–70% apmērā par zemi, dzīvokli, dzīvojamo
māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām, kā
arī iespēju braukt novada sabiedriskajā transportā un saņemt Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti bez maksas. Tāpat daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek samazināta maksa par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas
Sporta skolā. Papildus
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes 10% atlaidei daudzbērnu
ģimeņu locekļiem tiek piešķirta atlaide 10%
apmērā vienreizējiem apmeklējumiem Siguldas Sporta centra spēka zālē, peldbaseinā un
Ūdens atrakciju un atpūtas parkā. Daudzbērnu ģimenēm pieejama arī 40% atlaide ieejas
maksai novada pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos, ja biļetes cena ir lielāka par
diviem eiro.
Papildu informāciju par pieejamo atbalstu
Siguldas novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm iespējams saņemt, zvanot uz Pakalpojumu centra bezmaksas tālruni 80000388.

Siguldas novada pašvaldības domes sēde
12.jūlijā

• Apstiprināts Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums, kā arī izdarīti grozījumi Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
• Apstiprināti pasažieru autobusa Isuzu
Turquoise un nekustamā īpašuma „Kreiļi” sanitārās cirtes veikšanas tiesību izsoles rezultāti.
• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam”, apstiprināti grozījumu precizējumi saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā”, Nr.25 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” un
Nr.11 „Siguldas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi”. Precizēti arī saistošie noteikumi Nr.20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas
novadā”.
• Apstiprināts Siguldas novada Jaunrades
centra nolikums, veikti grozījumi Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” nolikumā.

14.jūnijs

• Nodots pārdošanai izsolē pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Krimuldas
ielā 3–2, Siguldā.
• Apstiprināts
lokālplānojuma
projekts
Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā.
• Palielināts SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāls jaunu iekārtu iegādei.
• Nolemts nodot izsolē Siguldas pilsētas trases
lietošanas tiesības.
• Izdarīti grozījumi Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
• Nolemts uzsākt detālplānojuma izstrādi vairākās zemes vienībās Atbrīvotāju ielā rindu
māju būvniecībai.
• Izdarīti grozījumi noteikumos „Par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību telpu izmantošanu”, apstiprināti
grozījumi saistošajos noteikumos „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”
un „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
Siguldas novadā”, kā arī precizēti saistošie noteikumi „Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs”.
• Nolemts ņemt aizņēmumu 280 300 eiro
apmērā Valsts kasē grants seguma atjau-

•

•

•

•

nošanai un apauguma noņemšanai autoceļiem Allažu pagastā un 203 206 eiro apmērā sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas”
vienkāršotās fasādes atjaunošanai un katla nomaiņai.
Nolemts no 2019.gada 1.janvāra mainīt pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo dzīvokļu īres maksu.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, kā arī noteikts vecāku līdzmaksājums par vienu profesionālās ievirzes
izglītības programmas apguvi.
Nolemts organizēt atkārtotu nomas tiesību
izsoli vairākās telpu grupās Siguldas pils
kompleksā esošajai muižas koka mājai, radošajās darbnīcās un tirdzniecības kioskā.
Nodota pārdošanai izsolē sanitārā cirte
nekustamajā īpašumā „Kreiļi” Siguldā.

17.maijs

• Nodots pārdošanai izsolē traktors MTZ82, atkārtotā izsolē nodots autobuss Isuzu
Turquoise un automašīna Renault Thalia.
• Nolemts uzsākt detālplānojuma izstrādi jauna pievienojuma izveidei valsts galvenajam
autoceļam A2.
• Apstiprināts Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes laika grafiks.
• Nolemts nodot izsolē apbūves tiesības uz zemes vienību Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā.

Plašāk ar pašvaldības domes sēžu materiāliem aicinām iepazīties tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

• Konceptuāli atbalstīta pašvaldības sadarbība ar biedrību „Latvijas Olimpiskā komiteja”
un SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” saistībā ar Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada ziemas
olimpiskās spēles.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
2017.gada publiskais gada pārskats.
• Apstiprināts traktortehnikas izmantošanas
maksas pakalpojumu cenrādis.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē Mores
Amatu mājas pārbūvei 297 000 eiro apmērā.
• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Siguldas novada pašvaldības budžets
2018.gadam”, apstiprināti noteikumi „Siguldas novada pašvaldības datu aizsardzības
noteikumi”. Apstiprināti saistošie noteikumi
„Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā”.
• Apstiprināti nekustamā īpašuma „Brūzis”
Siguldas pils kompleksā nomas tiesību izsoles rezultāti. Līgums noslēgts ar SIA „Valmiermuižas pils”, savukārt īpašumā „Rezidences” turpmāk saimniekos SIA „Siguldas
saldējums” un SIA „Varnnas”.
• Apstiprināts Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāvs.
• Nolemts ēdināšanas iepirkuma procedūrā uzvarējušam ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam iznomāt bērnudārzu „Ieviņa”,
„Ābelīte”, „Pasaciņa” un „Saulīte” virtuvi
un palīgtelpas, lai nodrošinātu ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu.
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Turpinās ielu un ceļu
infrastruktūras sakārtošana

Jūlijā Siguldā un Allažos turpinās ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana – jau
noslēgušies asfaltēšanas darbi Krišjāņa Barona ielas posmā no Līvkalna, Pils un
Cēsu ielas apļveida krustojuma līdz Ata Kronvalda ielai. Asfaltēšanas darbi šonedēļ noslēgsies Pulkveža Brieža un Lāčplēša ielas posmos Siguldā, kā arī Birztalu
ielā Allažos, savukārt drīzumā tiks uzsākta arī Miera ielas pārbūve. Tāpat šobrīd
pilsētā turpinās sadzīves un lietusūdens kanalizācijas, kā arī siltumtrašu sakārtošanas darbi.
Šonedēļ noslēgsies seguma atjaunošanas darbi Lāčplēša ielas posmā no Jāņa
Čakstes līdz Cēsu ielai, Pulkveža Brieža
ielā no valsts galvenā autoceļa A2 līdz apļveida krustojumam pie Siguldas 1.pamatskolas, kā arī Birztalu ielā Allažos.
Būvdarbi notiek ar reciklēšanas metodi,
kad daļu nofrēzētā asfalta seguma iestrādā
ielas virskārtā.
Drīzumā tiks uzsākta Miera ielas pārbūve,
kā arī noslēgusies iepirkuma procedūra
dubultās virsmas apstrādei C24 autoceļam posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm
(Kreiļu ceļš) Siguldas pagastā.
Drīzumā tiks izsludināta iepirkuma procedūra Meldru un Doņu ielu pārbūvei.
Noslēdzoties SIA „Wesemann–Sigulda”
siltumtrašu tīklu remontdarbiem un SIA
„Saltavots” jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei Krišjāņa Barona ielas posmā no
Ata Kronvalda ielas līdz Līvkalna, Pils un
Cēsu ielas apļveida krustojumam, veikta
ielas asfaltbetona virskārtas atjaunošana
un teritorijas labiekārtošana. Atjaunots
arī gājēju un veloceliņa segums. Asfaltēša-

nas darbi pabeigti arī Skolas un Krišjāņa
Barona ielas krustojumā, kur SIA „Saltavots” veica ūdensvada pārbūves darbus.
Sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbi noslēgušies arī Kalmju ielā, kur radīta iespēja
iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ielas ceļa klātnei šobrīd atjaunots grants segums, lai nākamajā
gadā uzsāktu ielas pārbūvi ar cietā seguma
klātni. Sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbi turpinās Meldru un Mālkalnu ielā.
Darbus plānots pabeigt augusta otrajā pusē.
Būvuzņēmējs SIA „Monum” rakšanas darbus un kanalizācijas tīklu sakārtošanu uzsācis arī Strēlnieku ielas posmā no Laimas
ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, lai sniegtu
iespēju vairākiem īpašumiem pieslēgties
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Uzsākta gājēju ietves Nītaures ielas posmā
no Pulkveža Brieža līdz Strēlnieku ielai
bruģa demontāža, lai veiktu kanalizācijas
tīklu izbūvi. Būvdarbu laikā tiks ierobežota satiksme un norobežota ielas puse, pa
kuru var pārvietoties gājēji. Noslēdzoties
būvdarbiem, tiks atjaunots gājēju ietves
bruģa segums.

Siguldas slimnīcas teritorijā veikti
labiekārtošanas darbi
Ar pašvaldības atbalstu vairāk nekā
19 000 eiro apmērā Siguldas slimnīcas
iekšpagalmā ir noslēdzies lietus kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts.
Pēc infrastruktūras remontdarbiem uzlabota slimnīcas iekšpagalma teritorija,
lai nepieciešamības gadījumā teritorijā
ērti varētu iekļūt Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta transports.
Pašvaldību reformas rezultātā SIA
„Siguldas slimnīca” kopš 2009.gada pieder
Siguldas novada pašvaldībai. Pateicoties
Siguldas slimnīcas aktīvajam darbam, kā

arī pašvaldības investīcijām, slimnīca turpina attīstīt gan novada iedzīvotājiem, gan
viesiem pieejamo pakalpojumu klāstu –
pēdējos gados slimnīcā realizēti vairāki
investīciju projekti.
Siguldas novada pašvaldība ik gadu Siguldas slimnīcas atbalstam – darbības nodrošināšanai, infrastruktūras uzlabošanai un
nepieciešamās aparatūras iegādei – piešķir aptuveni 100 tūkstošus eiro.
Jau ziņots, ka 2017.gadā Siguldas slimnīcas darba uzlabošanai iegādāts dzemdību
galds, krioterapijas iekārta, izbūvēts lifts
poliklīnikas ēkā un veikti citi ieguldījumi.

Izsludināta pieteikšanās
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem
6.oktobrī Latvijā notiks Latvijas Republikas 13.Saeimas vēlēšanas un Siguldas novadā darbosies seši vēlēšanu iecirkņi, kuru darbības nodrošināšanai
nepieciešami 38 vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi.
Par iecirkņa komisijas locekli var kļūt
ikviens iedzīvotājs, kurš prot latviešu
valodu un kuram ir vismaz vispārējā
vidējā izglītība. Pieteikumu veidlapas
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu

amatiem varēs saņemt un iesniegt līdz
31.jūlijam pašvaldības Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3, Allažu pagasta
pārvaldē Birzes ielā 4, kā arī Mores
pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11.

Apstiprināts Siguldas siltumapgādes
attīstības un rekonstrukcijas plāns
Siguldas novada pašvaldības domes
sēdē 14.jūnijā tika apstiprināts Siguldas
siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāns, kurā noteikti īstermiņa
un ilgtermiņa uzdevumi siltumapgādes
attīstībai Siguldas novadā.
Balstoties uz esošās situācijas novērtējumu, noteikti turpmākās attīstības virzieni.
A alternatīva īstermiņā, līdz 2021.gadam,
paredz, ka siltumenerģiju SIA „Wesemann–Sigulda” turpina iepirkt no koģenerācijas iekārtām, kā arī uzņēmums veic
siltumtrašu rekonstrukciju un nodrošina
šķeldas katla kapitālo remontu. B alternatīva vidējā termiņā, līdz 2025.gadam, paredz, ka SIA „Wesemann–Sigulda” uzstāda
jaunu šķeldas katlu karstā ūdens slodzes
segšanai, kā arī, ņemot vērā patērētāju
pieprasījumu, veic jaunu siltumtīklu izbūvi. Savukārt C alternatīva ilgtermiņā, līdz
2034.gadam, paredz, ka SIA „Wesemann–
Sigulda” izvērtē jauna šķeldas katla uzstādīšanu un šo risinājumu salīdzina ar
citiem potenciālajiem pasākumiem.

Šobrīd kā pamata kurināmo Siguldas pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā
izmanto koksnes šķeldu. Ņemot vērā kopējo
saražoto siltumenerģiju, ar koksnes šķeldu
tiek saražoti 63,6% siltumenerģijas, savukārt dabasgāzes koģenerācijas iekārtām
iepirktā siltumenerģija veido 29,9%. Dabasgāze tiek izmantota lokālajās katlumājās, kā
arī karstā ūdens siltuma slodzes segšanai.
Jau ziņots, ka SIA „Wesemann–Sigulda”
arī šovasar turpina maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju – līdz septembra beigām
maģistrālo siltumtīklu pārbūve tiks veikta
Krišjāņa Barona ielā divos atsevišķos posmos ar kopējo trases garumu – 800 metri.
SIA „Wesemann–Sigulda” līdz šim jau rekonstruējusi siltumtīklus 14,36 kilometru
garumā, kas veido 90,4% no kopējā siltumtīklu garuma. 2017.gadā siltumenerģijas
zudumi pārvades sistēmā bija vairs tikai
15,1%, salīdzinot ar siltuma zudumiem
2004.gadā, kad tie veidoja pat 30%. Pateicoties veiktajām investīcijām, 2017.gada
sākumā siltuma tarifs Siguldā tika samazināts par 7,9%.

Uzsākta vienkāršotās fasādes atjaunošana
sociālās aprūpes mājā „Gaismiņas”
Lai uzlabotu ēkas siltumapgādes efektivitāti, samazinot apkures, un sakārtotu ēkas fasādi, Siguldas novada
pašvaldības sociālās aprūpes mājā
„Gaismiņas” notiek vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbi. Ēkas pamatiem jau veikti siltumizolācijas darbi,
uzsākta veco logu nomaiņa, fasādes
siltināšana un jumta seguma nomaiņa.
Lai veiktu ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbus un nomainītu apkures
katlu, uzlabojot siltumapgādes efektivitāti, pašvaldība ēkas atjaunošanā investēs
vairāk nekā 200 tūkstošus eiro. Fasādes
siltināšanas un atjaunošanas darbus, kā

arī apkures katla uzstādīšanu plānots noslēgt novembra beigās. Būvdarbus saskaņā
ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic
SIA „Wood Constractions”.
Sociālās aprūpes māja „Gaismiņas” ir sociālās palīdzības institūcija, kurā sociālas
aprūpes pakalpojumus sniedz pirmspensijas un pensijas vecuma personām, kā arī
I un II grupas invalīdiem ar fiziskiem traucējumiem, personām atveseļošanās periodā.
Sociālās aprūpes mājā patlaban uzturas
30 klienti un ir nodarbināti 10 darbinieki.
Plašāku informāciju par sociālās aprūpes
mājā pieejamajiem pakalpojumiem iespējams saņemt, zvanot uz tālruņa numuru
67148414.

Uzņēmējiem

Siguldas uzņēmējiem būs pieejama
grantu programma (ie)dvesma
No 3.septembra līdz 3.oktobrim Siguldas novadā strādājoši jaunuzņēmumi
vai vēl neīstenotu biznesa ideju autori
varēs piedalīties SEB bankas grantu
programmā (ie)dvesma.
Grantu programmai varēs pieteikties uzņēmumi, kuri dibināti pēdējo trīs gadu
laikā, kā arī Siguldas novadā deklarētie
biznesa ideju autori. Maksimālā naudas
summa vienam grantam ir 10 000 eiro.
Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei, lai
uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Līdz 3.oktobrim iesniegtos projektus vērtēs žūrijas

komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs
kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu
un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku
prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
Lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem labāk
sagatavoties dalībai grantu programmā,
pirms projektu iesniegšanas 16.augustā no
plkst.16.00 līdz 18.00 tiks organizēts seminārs Siguldas Biznesa inkubatora telpās
Pils ielā 16.
Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 15.novembrī.
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Iegādāts jauns pasažieru autobuss Septembrī norisināsies
Veselības un sporta nedēļa
maršrutam „Siguldieši brauc!”
Jūlijā maršrutā Kaķīškalns–Institūts–
Sigulda uzsācis kursēt jauns „Mercedes–Benz Citaro” pazeminātās grīdas
autobuss, kurā ir 30 sēdvietas un 40 stāvvietas, tāpat transportlīdzeklī paredzētas
vietas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
un māmiņām ar bērnu ratiņiem.
Atgādinām, ka jau sesto gadu Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar AS „CATA”
vairākām iedzīvotāju grupām dod iespēju
13 novada sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumu maršrutos pārvietoties
bez maksas, uzrādot
Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti.
Pērn pašvaldības līdzfinansētos 13 autobusu maršrutus novadnieki izmantojuši
76 615 reižu. Saskaņā ar Siguldas nova-

da pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā,
uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID
karti, var saņemt Siguldas novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamie neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas, pilna laika studenti, trūcīgās un maznodrošinātās personas, daudzbērnu ģimenes, pensionāri,
personas ar III invaliditātes grupu, kā arī
personas, kuras piedalījušās Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. Tāpat bez maksas pārvietoties var
pirmsskolas vecuma bērnu un vispārējo
izglītības iestāžu skolēnu līdz 6.klasei pavadošā persona.

Velosipēdu vadītāju apliecības
ieguvuši 175 novadnieki
Jūlijā noslēdzās jau trešās bezmaksas
velosipēdu vadītāju apmācības, kurās
vadītāja apliecību ieguva 22 riteņbraucēji. Kopumā šogad velosipēda vadītāja
apliecību ieguvuši jau 175 novadnieki.
Kopš šī gada sākuma Pašvaldības policijas
rīkotajās velosipēdu vadītāju apmācībās
piedalījās 194 skolēni no Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas,
Allažu pamatskolas un Mores pamat-

skolas. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu,
137 novada skolēni ieguva velosipēda vadītāja apliecības. Savukārt jūnijā velosipēdu
vadītāju apliecības saņēma 16 novadnieki,
kuri apmeklēja Pašvaldības policijas rīkotās bezmaksas apmācības.
Velosipēdu vadītāju apmācības novada iedzīvotājiem notiek bez maksas, un tām var
pieteikties, sākot no 10 gadu vecuma, zvanot uz tālruņa numuru 67970212 vai rakstot uz e-pasta adresi policija@sigulda.lv.

Siguldas seniorus turpmāk pārstāvēs Vija Brikmane
Pensionāru biedrību „Sigulda” turpmāk vadīs Vija Brikmane, kura nomainījusi ilggadējo biedrības priekšsēdētāju Alfonu Jumiķi.
Pensionāru biedrība „Sigulda” iesaista
seniorus dažādos izglītojošos un atpūtas

pasākumos, rosina tikšanās ar citām pensionāru apvienībām novadā, Latvijā un
ārpus tās, kā arī veido sadarbību starp
senioriem, pašvaldību un sociālo dienestu.
Seniori, kas vēlas pievienoties pensionāru
biedrībai, aicināti uz nodarbībām centrā
„Namiņš” Oskara Kalpaka ielā 11.

Pagarināts šķiroto atkritumu
pieņemšanas laukuma „Zemdegas” darba laiks
Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus,
SIA „Jumis” mainījis šķiroto atkritumu
pieņemšanas laukuma „Zemdegas”
darba laiku, kurš turpmāk būs atvērts
arī trešdienās un ceturtdienās.
Šķirošanas laukumā bez maksas var nodot papīru, kartonu, tetrapakas, PET
pudeles, polietilēnu, pudeļu stiklu, logu
stiklu, metālu, baterijas, akumulatorus,

riepas, luminiscētās spuldzes, nolietotās
elektropreces neizjauktā veidā ar visām
komponentēm, kā arī bioloģiski noārdāmos atkritumus.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma
darba laiki:
• otrdienās no plkst.12.00 līdz 17.00;
• trešdienās no plkst.15.00 līdz 19.00;
• ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 17.00;
• sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.

Apbalvots Siguldas neatliekamās
medicīniskās palīdzības punkta ārsts
Pateicībā par profesionalitāti un pašaizliedzību, īstenojot dienesta misiju „glābt
un saglabāt cilvēku dzīvības”, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
jūlija sākumā svinīgā ceremonijā apbalvoja savus darbiniekus. To vidū bija arī

Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu
atbalsta centra Siguldas neatliekamās
medicīniskās palīdzības punkta ārsts
Edmunds Kance, kurš saņēma apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu dienesta
darbības pilnveidošanā.

No 24. līdz 30.septembrim norisināsies Veselības un sporta nedēļas aktivitātes, kuru
laikā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju veselīga dzīvesveida veicināšanai.

Viena no nedēļas aktivitātēm būs tradicionālā Siguldas novada Veselības diena, kas
notiks 29.septembrī.
Plašāka informācija par pieejamajām aktivitātēm būs lasāma nākamajā „Siguldas
Novada Ziņu” izdevumā.

Pēc tehniskā pārtraukuma darbu atsācis
Ūdens atrakciju parks un peldbaseins
Darbu atsācis Siguldas Sporta centra
Ūdens atrakciju un atpūtas parks un
peldbaseins, kurš jūnija beigās tika slēgts
normatīvajos aktos noteiktā tehniskā pārtraukuma dēļ, kad visās peldbaseina un
atpūtas parka sistēmās tika nomainīts
esošais ūdens.

Veikta arī pirts lāvu atjaunošana, flīžu un
stikla virsmu ģenerāltīrīšana, ģērbtuvju
un dušu zonu ģenerāltīrīšana, peldbaseina
inženiertehnisko sistēmu pārbaude un citi
remontdarbi, kas ietilpa garantijas ietvaros un ko veica pilnsabiedrība „Monum M”
par saviem līdzekļiem.

Allažos notiks Vislatvijas zaļumballe
11.augustā plkst.19.00 Allažu pagasta
Tautas nama parkā notiks Vislatvijas
zaļumballe „Lecam pa vecam tenisčībās”, kurā uzstāsies saksofonists Arnis
Graps un grupa „Kruīzs”.
Pasākuma laikā notiks pirmā Allažu ķimeļa prezentācija, ko radījuši dzērienu darī-

tavas „Zilver” meistari, izpētot vēsturiskos
materiālus un eksperimentējot.
Atzīmējot 100 dienas pirms Latvijas dzimšanas dienas, 11.augustā visā Latvijā un
pasaulē notiks Latvijas valsts simtgadei
veltīta Vislatvijas zaļumballe – arī Siguldas novads ir iesaistījies šajā akcijā. Ieeja –
bez maksas.

Siguldas novada bibliotēkā izveidota āra lasītava

Vasaras āra lasītavā pagalmā pie bibliotēkas pieaugušie var nesteidzīgi
lasīt grāmatas un žurnālus svaigā
gaisā vai arī izvēlēties kādu grāmatu
līdzi ņemšanai no lasītavas „grāmatu
namiņa”.

Savukārt bērniem tiek piedāvātas radošas
papīra plastikas aktivitātes „Grāmatas
māca darīt”. Vasaras lasītava būs atvērta labvēlīgos laikapstākļos līdz pat vasaras beigām. Jau ziņots, ka jūlija sākumā

Siguldas novada bibliotēkā atklāts rotaļu stūrītis pirmsskolas vecuma bērniem,
kurā mazuļi laikā, kamēr vecāki apmeklēs
bibliotēku vai bibliotēkas lasītavu, varēs
rotaļāties vai skatīt bilžu grāmatas, kā arī
mācīties pirmos burtiņus.
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā ir pieejamas vairāk nekā
6000 grāmatas, kā arī dažādas filmas un
spēles, savukārt jaunākā skolas vecuma
bērniem lasītavā ir pieejamas 976 grāmatas, to skaitā 262 enciklopēdijas.

Siguldas Opermūzikas svētkos
pārsteigs Latvijas un pasaules zvaigznes
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Pēc Galā koncerta no plkst.20.30 līdz
21.30 Siguldas Opermūzikas svētki izskanēs gaišās un vasarīgās noskaņās. Siguldas
pils kompleksā „American Jazz Standarts”
citādās skaņās izpildīs Arta Jēkabsone.
Muzikālās džeza krāsas paspilgtinās lielisks pavadošo mūziķu sastāvs – Edgars
Cīrulis (taustiņi), Jānis Rubiks (bass) un
Rūdolfs Dankfelds (sitamie instrumenti).
Ieeja – bez maksas.
Opermūzikas svētku laikā apmeklētājiem
būs iespēja nobaudīt Rīgas–Gaujas reģiona restorānu īpaši radīto „Operas restorāna” ēdienkarti, kurā izmantoti sezonas
labākie produkti un veltes. Būs iespēja
rezervēt vietu pie galdiņiem restorānā
„Muusu” (šefpavārs Kaspars Jansons),
zvanot uz tālruņa numuru 26362114,

restorānā „Valmiermuižas vēstniecība Siguldā” (šefpavārs Valters Zirdziņš), zvanot uz tālruņa numuru 27344025, kā arī
restorānā „Kungu Rija” (šefpavārs Gvido Skoboļevs), zvanot uz tālruņa numuru 26133213. Baudot mūzikas koncertus
Siguldas pils kompleksā, ar īpašiem piedāvājumiem klātesošos iepriecinās arī kafejnīca „Mr.Biskvīts” un „Bliss Gelato”.
Opermūzikas svētku apmeklētāji svētku
laikā varēs apmeklēt Siguldas pils kompleksa radošās amatnieku darbnīcas – rotu
un tradicionālo spieķu darināšanu, satikt
tekstila, ādas apstrādes un keramikas
meistarus, kā arī nobaudīt Siguldas saldējuma atspirdzinošās garšas. Pie burvīgās
koka muižas ikvienam būs iespēja iemēģināt roku kaligrāfijā un mīlestības vēstuļu
rakstīšanā papīrmākslas darbnīcā „Viktora
vēstules”.

KULTŪRA
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Pašvaldība godina
Dziesmu un deju svētku
kolektīvu vadītājus

Augusta sākumā Siguldā
uzstāsies pasaules mūzikas zvaigznes
Pasaules tūres ietvaros 3.augustā ar savu
vienīgo koncertu Baltijas valstīs Siguldas
pilsdrupu estrādē uzstāsies leģendārā amerikāņu blūza roka grupa „The Dire Straits
Experience”, savukārt 4.augustā ar grandio-

zu koncertu siguldiešus un viesus pārsteigs
pasaules popdīva, R&B dziedātāja Rita Ora.
Uz abiem koncertiem biļetes nopērkamas
„Biļešu serviss” kasēs,
ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti – 10% atlaide.

Koncertzāle „Baltais Flīģelis” atklās jauno sezonu

Foto: Ginta Zīverte

28.septembrī plkst.19.00 koncertzāle
„Baltais Flīģelis” savu 18.koncertsezonu atsāks ar programmu „Bēthovens
un Sigulda”, kurā uzstāsies „Kremerata Baltica trio” (Madara Pētersone –
vijole, Zita Zemoviča – alts, Pēteris
Čirkšis – čells). Biļetes cena – no 8 līdz
15 eiro.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic jauktā kora
„Atvars” māksliniecisko vadītāju Jāni Baltiņu, pasniedzot SIA „Baltu rotas” ozolu
lapu sudraba piemiņas zīmi.

12.jūlijā Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
pateicās Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, kas piedalījās
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkos, kuros Siguldas novadu
pārstāvēja 571 dalībnieks no 20 amatiermākslas kolektīviem.
„Dziesmu un deju svētki ir īpašs notikums latviešu kultūrai un mūsu tautas
garam, tās ir emocijas un sajūtas, kuras,
arī svētkiem beidzoties, turpina dzīvot
ikvienā no mums. Un tas ir ļoti svarīgi!
Esmu pateicīgs ikvienam kora, deju ansambļa, pūtēju orķestra un tautas lietišķās
mākslas studijas vadītājam, kurš ikdienā
nepagurstoši strādā, lai kolektīvus sagatavotu ne tikai ikgadējiem koncertiem un
skatēm, bet īpaši galvenajam notikumam –
Dziesmu un deju svētku vērienīgajiem
pasākumiem. Es lepojos ar mūsu novadnieku panākumiem un vēlu, lai novadnieku aizrautība ar deju, dziesmu, mūzikas
instrumentu spēli un rokdarbiem dzīvotu
no paaudzes paaudzē mūžīgi,” sveicot amatiermākslas kolektīvu un tautas lietišķās
mākslas studiju vadītājus un pasniedzot
SIA „Baltu rotas” liepu un ozolu lapu sudraba piemiņas zīmes, sacīja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Siguldas novada pašvaldība pateicas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku kolektīvu vadītājiem:
• jauktā kora „Atvars” mākslinieciskajam
vadītājam Jānim Baltiņam;
• jauktā kora „Spārni” vadītājai Līgai
Ādamsonei;
• jauktā kora „Sigulda” vadītājai Līgai
Vasiļjevai;

• senioru kora „Gāle” vadītājai Ņinai
Kiršteinei;
• sieviešu kora „Teiksma” vadītājai Maijai
Feldmanei;
• sieviešu kora „Vox Cordis” vadītājai Madarai Hērlijai;
• folkloras kopas „Senleja” vadītājai Andai
Skujai;
• jauniešu deju kolektīvu „Vizbulīte” vadītājai Indrai Ozoliņai;
• jauniešu deju kolektīva „Ķimenīte” un vidējās paaudzes deju kolektīva „Ķimelītis”
vadītājai Aelitai Ziemelei;
• vidējās paaudzes deju kolektīva „Dūka”
vadītājai Ievai Roķei;
• senioru deju kolektīva „Sidrabdancis”
vadītājai Dagnijai Liepiņai;
• tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda” vadītājai Astrīdai Freimanei;
• tautas lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze” vadītājai Lindai Džeriņai-Riekstiņai;
• Alīdas Lindes lietišķās mākslas studijas
vadītājai Alīdai Lindei;
• Absolventu orķestra vadītājam Andrim
Muižniekam;
• pūtēju
orķestra
vadītājam
Gintim
Kalniņam;
• Siguldas Valsts ģimnāzijas un Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” pūtēju orķestra
„Sudrabskaņa” vadītājiem Elmāram Rudzītim un Arnim Šmitiņam.
Jau ziņots, ka augstus rezultātus valsts fināla skatēs ieguva jauktais koris „Atvars”, jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dūka”, pūtēju orķestris
„Sudrabskaņa”, kā arī Absolventu orķestris.
Siguldas novada pašvaldība novada amatiermākslas kolektīvu dalības nodrošināšanai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkos izlietojusi turpat 45 tūkstošus eiro.

13.oktobrī plkst.19.00 Rudens kamermūzikas festivāla laikā notiks sonāšu
vakars kopā ar Kristīnu Blaumani un
Katju Apekiševu. Biļetes cena – no 8 līdz
15 eiro.
Savukārt 3.novembrī plkst.19.00 klaviermūzikas mīļotāji tiek ielūgti uz
koncertu „Ģēniju jaunība”, kurā dažādu
autoru skaņdarbus izpildīs Liepājas Simfoniskais orķestris un pianists Vestards
Šimkus. Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro.

8.decembrī plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks koncertizrāde bērniem
„Kropotkina stāstiņi”. Biļetes cena – no
4 līdz 6 eiro. 15.decembrī plkst.19.00 –
„Xylem TRIO” koncerts Ziemassvētku noskaņās. Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro.
Savukārt, 21.decembrī plkst.19.00 notiks Marijas Naumovas koncerts „Māte
Terēze”. Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro.
Biļetes var iegādāties „Biļešu Paradīze”
tirdzniecības vietās un vienu stundu pirms
koncerta norises koncertzāles „Baltais
Flīģelis” kasē Šveices ielā 19, Siguldā.
Ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti – 20% atlaide visiem koncertiem, savukārt Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programmas dalībniekiem – 40%
atlaide visiem koncertiem, izņemot
Marijas Naumovas koncertu „Māte Terēze”
21.decembrī plkst.19.00.

Ar moto „Dzīve kā karuselī!” augustā
svinēs Mores svētkus
Jau piekto gadu augustā svinēsim Mores svētkus ar plašu dažādu aktivitāšu programmu, kas sāksies sportiskā garā. 17.augusta vakarā notiks svētku gājiens,
Cēsu teātra dziesmu spēle, Mores zoles čempiona kauss un brīvdabas kino nakts.
Savukārt 18.augustā notiks pludmales volejbola sacensības, pēc kurām sekos lauku
labumu tirdziņš un amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi, Mores Mednieku biedrības aktivitātes, radošās darbnīcas un ak-

tivitātes bērniem, kā arī konkursi kopā ar
jauniešu iniciatīvu centru „Mērķis”. Svētku noslēgumā notiks koncerts „Dziesma
manai paaudzei” un zaļumballe kopā ar
grupu „Kārklu Blūzs”.

PASĀKUMU PROGRAMMA
16.augustā plkst.18.00 Futbola sacensības
17.augustā plkst.19.00 Svētku gājiens
17.augustā plkst.19.30 Svētku atklāšana pie Mores pagasta Tautas nama
17.augustā plkst.20.00

Cēsu teātra dziesmu spēle „Mucenieks un Muceniece”
pēc Ādolfa Alunāna lugas motīviem

17.augustā plkst.20.00 Mores zoles čempiona kauss
Brīvdabas kino nakts, kurā plkst.21.30 būs animācijas filmu
programma bērniem, no plkst.22.30 vakars turpināsies
17.augustā plkst.21.30
ar latviešu komēdiju „Blēži”, bet plkst.00.00 būs iespēja
vērot filmu „Nameja gredzens”

18.augustā plkst.10.00 Pludmales volejbola sacensības
18.augustā plkst.11.00

Lauku labumu tirdziņš un amatiermākslas
kolektīvu priekšnesumi

18.augustā plkst.11.30 Mores Mednieku biedrības aktivitātes
18.augustā plkst.12.00 Radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem „Sapņu karuselī”
Radošās darbnīcas, konkursi un priekšnesumi kopā ar
jauniešu iniciatīvu centru „Mērķis”. Pasākumu vadīs
18.augustā plkst.16.00
Mārtiņš Kapzems, par muzikālo pavadījumu rūpēsies
diskžokejs Edgars un grupa „Neon Saturdays”
Koncerts „Dziesma manai paaudzei” pie Mores pagasta

18.augustā plkst.20.00 Tautas nama. Pasākumu vadīs aktieris Mārtiņš Egliens.
Koncertā piedalīsies Mores „Koru karu” dalībnieki

18.augustā plkst.22.00 Zaļumballe līdz rīta gaismai kopā ar grupu „Kārklu Blūzs”
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.

SPORTS
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Sākusies pieteikšanās
Vienības velobraucienam

Apstiprināta Sporta
un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija

2.septembrī Siguldā risināsies tradicionālais 28.Latvijas riteņbraucēju
Vienības velobrauciens.

12.jūlija Siguldas novada pašvaldības
domes sēdē tika apstiprināta Siguldas
novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2018.–2024.gadam, kas
nosaka prioritātes, attīstības mērķus,
uzdevumus un turpmākās rīcības sporta nozares attīstībai Siguldas novadā.

Velobrauciena dalībnieki varēs startēt četrās distancēs:
• 85 līdz 110 kilometrus garajā sporta šosejas braucienā;
• 49 kilometrus garajā „Latvijas Valsts
mežu” kalnu divriteņu braucienā pa apvidus ceļiem;
• 36 kilometrus garajā „Latvijas dzelzceļa”
Tautas braucienā;

• 40 līdz 50 kilometrus garajā Retro velo
tūrisma braucienā.
Iepriekšēja pieteikšanās Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienam norisināsies līdz 28.augustam.
Dalības maksa reģistrācijas pirmajā kārtā, kas notiks līdz 31.jūlijam, ir no 10 līdz
20 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties
Tūrisma informācijas centrā, 20% atlaide
dalības maksai.
No 1.augusta dalības maksa tiks paaugstināta.

Augustā Siguldā notiks
pasaules čempionāts orientēšanās sportā
No 3. līdz 12.augustam pirmo reizi Latvijā
notiks 35.Pasaules čempionāts orientēšanās sportā, Siguldas apkaimē pulcējot
vairāk nekā 300 spēcīgākos sportistus
no 50 pasaules valstīm. Paralēli pasaules čempionātam no 6. līdz 10.augustam
Siguldā notiks arī Eiropas meža darbinieku sacensības orientēšanās sportā, kurās
piedalīsies aptuveni 500 meža nozares
darbinieki no visas Eiropas.
7.augustā no plkst.12.00 līdz 17.30 Fischer Slēpošanas centrā notiks vidējās distances sacensības, kur skatītāji varēs sekot līdzi sportistu
sniegumam. Distances laureātu apbalvošana
norisināsies Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā 8.augustā plkst.19.00. Savukārt 9.augustā
no plkst.14.00 līdz 18.00 Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā notiks orientēšanās
stafete, bet 11.augustā no plkst.12.00 līdz
18.00 – garā distance, kuras garums dāmām
ir 9,7 kilometri, bet kungiem – 15,5 kilometri.
10.augustā plkst.19.00 notiks stafetes dalībnieku apbalvošana Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā, savukārt 11.augustā plkst.18.10 Tu-

raidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā norisināsies 35.Pasaules čempionāta orientēšanās
sportā noslēguma ceremonija un garās distances dalībnieku apbalvošanas ceremonija,
kuras laikā klātesošos ar koncertiem priecēs
Latvijas mūziķi.
Lai iekļūtu Turaidas muzejrezervāta teritorijā, nepieciešams iegādāties ieejas biļeti, kuras
cena ir no 1,15 līdz 6 eiro.
Paralēli pasaules čempionātam no 6.augusta
līdz 10.augustam Siguldā notiks arī Eiropas
meža darbinieku orientēšanās sacensības,
kuras sāksies ar dalībnieku gājienu un atklāšanas ceremoniju 6.augustā plkst.20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē.
Eiropas meža darbinieku orientēšanās sacensību atklāšanas ceremonijas laikā plānoti satiksmes ierobežojumi – 6.augustā no
plkst.19.50 līdz 20.20 tiks slēgta satiksme
Ausekļa ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra
līdz Raiņa ielai, bet no plkst.20.00 līdz 20.40
dalībnieku gājiena laikā tiks slēgta satiksme
Pils ielā. Transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšana tiks aizliegta Pils ielas labajā pusē
posmā no Ausekļa ielas līdz Raiņa ielai.

Vasarā turpinās bezmaksas sporta nodarbības
Augustā un septembrī turpināsies
bezmaksas sporta nodarbības, kurās
visiem novadniekiem būs iespēja rūpēties par savu veselību un fizisko formu.
Ikviens interesents aicināts apmeklēt bezmaksas aktivitātes:
• ārpusstundu peldēšanu skolēniem –
Siguldas Sporta centrā pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās plkst.16.00 ar
iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruņa numuriem 25448860, 67973111;
• skriešanu – 15. un 29.augustā
plkst.19.00, kā arī 6. un 27.oktobrī
plkst.11.00 Svētku laukumā, savukārt
12. un 19.septembrī plkst.18.00 Fischer
Slēpošanas centra teritorijā;
• orientēšanos – 22.augustā plkst.19.00
Svētku laukumā un 5.septembrī no
plkst.17.30 Stīveros;
• ciguna veselības vingrošanu ar fitnesa
treneri Faniju Šitcu – 18.augustā un
22.septembrī plkst.9.00 Siguldas pilsētas stadionā. Dalībnieki aicināti līdzi
ņemt savus sporta paklājiņus;

• nodarbību „Vesela mugura” ar TRX treneri Lindu Līci – 4.augustā un 8.septembrī plkst.9.00. Ja laiks būs labs, nodarbības notiks Siguldas pilsētas stadionā.
Uz nodarbībām apmeklētājiem līdzi jāņem savi sporta paklājiņi; vēsā vai lietainā laikā nodarbības notiks Sporta centrā
ar nodrošinātu inventāru;
• nodarbības cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – 17.augustā un 14.septembrī
plkst.12.00 Siguldas Sporta centra spēka
zālē ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot
uz tālruņa numuru 26761072.
No oktobra tiks atsāktas arī bezmaksas sporta nodarbības Allažos, Jūdažos
un Morē.
Nodarbības tiek organizētas Siguldas novada pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels
Siguldas novadā!”.

Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz
apstiprināto Siguldas novada Attīstības
programmu 2018.–2024.gadam, kurā sporta attīstība Siguldas novadā ir noteikta
kā viena no prioritārajām jomām. Sporta

un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija
2018.–2024.gadam sniedz informāciju par
bērnu un jauniešu sporta iespējām, tautas
sportu, augsto sasniegumu sportu, sporta
pasākumiem un infrastruktūru, prioritāro
sporta veidu atbalsta sistēmu, kā arī citiem
ar sportu saistītiem aspektiem. Pamatojoties uz noteiktajām prioritātēm, stratēģijā
tiek izvirzīti divi mērķi: attīstīta sporta
un veselīgā dzīvesveida aktivitāšu daudzveidība un paaugstināta to kvalitāte, kā
arī pilnveidota sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.

Notiks sacensības „Cerību kauss 2018”;
plānoti satiksmes ierobežojumi
Latvijas Riteņbraukšanas federācija
5.augustā organizē lielākā riteņbraukšanas seriāla šosejā „Cerību kauss
2018” 5.posmu un „Riteņbraukšanas
svētkus bērniem”, kas norisināsies
Raiņa parkā.
Sacensību starts un finišs būs Raiņa
ielā, kurā plānoti satiksmes ierobežojumi. Pirmajā, 42 kilometrus garajā
grupas braucienā, sacensību dalībnieki
dosies distancē Sigulda–Turaida–Ragana–Inciems–Sigulda. Otrais, 25 kilometrus garais brauciens, notiks maršrutā
Sigulda–Inciems–Sigulda.
Mazie sportisti aicināti izmēģināt savus
spēkus dažāda garuma distancēs „Riteņ-

braukšanas svētkos bērniem”. Dalība bērnu sacensībās – bez maksas.
Reģistrācija sacensībām sāksies plkst.9.30.
Sacensību laikā 5.augustā Siguldā plānoti
satiksmes organizācijas ierobežojumi.
Pilnībā slēgta satiksme no plkst.7.30 līdz
12.30 būs Raiņa ielas posmā no Oskara Kalpaka līdz Ausekļa ielai, kā arī no
plkst.11.30 līdz 12.00 Raiņa parka apkārtējo ielu posmos (sacensību aplis) – Raiņa,
Oskara Kalpaka, Parka, Ausekļa ielā. Apbraukšana tiks organizēta pa Pils un Krišjāņa Barona ielu.
Īslaicīgi satiksmes ierobežojumi plānoti no
plkst.8.30 līdz 11.30 maršrutā Raiņa iela–
Turaidas iela–Turaida–Ragana–Inciems–
Turaida–Turaidas iela–Raiņa iela.

Daudzdienu velobrauciens jauniešiem
No 26. līdz 28.jūlijam notiks „Rīgas
kauss” daudzdienu velobrauciens jauniešiem, kura maršrutā ir arī Sigulda,
un šajās dienās plānoti satiksmes ierobežojumi.
27.jūlijā velobrauciena trešā etapa starts
plkst.12.00 tiks dots Garkalnē, virzoties
uz Siguldu caur Raganu un Turaidu, pār
Gaujas tiltu, pēc tam pagriežoties pa labi
uz Peldu ielu virzienā uz bobsleja un kamaniņu trasi „Sigulda”, 3.etapam finišējot
aptuveni plkst.14.30.

No plkst.13.30 līdz 14.30 plānoti daļēji
satiksmes ierobežojumi ceļa posmā no tilta pār Gauju līdz bobsleja un kamaniņu
trasei „Sigulda” virzienā pa Peldu ielu.
Transportlīdzekļu un gājēju kustību pie
Gūtmaņalas sacensību laikā regulēs Valsts
policijas pārstāvji. Savukārt 28.jūlijā
plkst.11.00 Siguldā pie Krimuldas muižas
Mednieku ielā tiks dots starts 4.etapam,
kas no Krimuldas ielas virzīsies uz Turaidu, lejā pa kalnu un augšup pa Krimuldas
serpentīnu, veicot sešus apļus un finišā ierodoties aptuveni plkst.13.00.

Siguldas Sporta skolas audzēkņiem
medaļas vieglatlētikā
Jūnija nogalē Ventspilī notika Latvijas
čempionāts U-16 vecuma grupā, kurā
piedalījās seši Siguldas Sporta skolas
audzēkņi, iegūstot medaļas.
Treneres Solveigas Ziediņas audzēkne
Kristīne Urtāne kļuva par divkārtēju vicečempioni, sacenšoties pret gadu vecākām
konkurentēm 100 un 200 metru distancē.
Alise Krīgere pirmo reizi startēja 300 metru barjerskrējienā, izcīnot 4.vietu, savukārt 100 metru barjerskrējienā iegūta
6.vieta. Mārtiņš Bojārs 200 metru sprintā
ierindojās 20.vietā.

Paula Lucāne trešo reizi pēc kārtas Latvijas čempionātā izcīnīja bronzas medaļu,
3000 metru skrējienā. Dienu iepriekš Paulai Lucānei 1500 metros izcīnīta 7.vieta.
Sacenšoties pret gadu vecākām konkurentēm, divus personīgos rekordus un līdz ar to
arī augstas vietas izcīnīja Dārta Auziņa – pirmajā sacensību dienā sasniegts personīgais
rekords 100 metru barjerskrējienā un izcīnīta
4.vieta, bet tāllēkšanā – sestā. Arī Krišjānis
Salenieks sacentās pret gadu vecākiem sportistiem, 800 metros uzlabojot personīgo rekordu un iegūstot 7.vietu. Meiteņu komanda mazajā zviedru stafetē sīvā cīņā izcīnīja 6.vietu.

SABIEDRĪBA

07 | Jūlijs, 2018

Tuvojas Siguldas novada kapusvētki;
aicina sakopt tuvinieku kapavietas
Siguldas novada pašvaldībā šā gada
pavasarī darbu uzsāka Siguldas novada kapsētu pārzine Edīte Švalkovska,
kura patlaban veic normatīvo aktu pilnveidošanu, kas regulē kapsētu darbību
pašvaldības teritorijā, turpina kapsētu
digitalizācijas procesu, kā arī atgādina
novadniekiem būtiskāko par kapavietu
sakopšanu.

Dokumentu saņemšana

Konstatējot tuvinieka nāvi ārpus medicīnas iestādes, ir jāizsauc ģimenes ārsts,
kas tuviniekiem izsniedz ārsta apliecību par nāves iestāšanos, lai, uzrādot šo,
kā arī aizgājēja un iesniedzēja personu
apliecinošu dokumentu, jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā varētu saņemt
miršanas apliecību.
Ja persona ir mirusi ārstniecības iestādē,
tad apliecību par nāves iestāšanos noformēs ārsts, savukārt, ja ir redzamas vardarbības pazīmes vai ir neskaidri nāves
cēloņi, jāizsauc Valsts policija un nelaiķis
var tikt nosūtīts uz patoloģiski anatomisko
izmeklēšanu. Ārsta izsniegts dokuments
par nāves iestāšanos tuviniekiem ir nepieciešams, lai saņemtu apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus mirušā
nogādāšanai uz morgu.
Kad saņemta miršanas apliecība, uz tās
pamata Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrā, kā arī pašvaldībā iespējams
saņemt apbedīšanas pabalstu. Siguldas
novada pašvaldība novadniekiem apbedīšanas pabalstu izmaksā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.26 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
Pēc tam ģimene pati lemj, vai organizēt
apbedīšanu un izvadīšanas ceremoniju
patstāvīgi vai iesaistīt pakalpojuma sniedzēju – apbedīšanas uzņēmumu. Siguldas
novadā darbojas trīs apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji, bet piederīgie var izvēlēties
jebkuru komersantu visā Latvijā. Atgādinām, ka pašvaldība neveic apbedīšanas pakalpojumus, bet tikai organizē kapavietu
ierādīšanu un iemērīšanu, kā arī kapličas
un teritorijas apsaimniekošanas darbus.
Pašvaldībā iespējams saņemt kapličas nomas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības
apstiprināto cenrādi.

Kapavietas ierādīšana

Siguldas novada teritorijā ir trīs kapsētas:
Morē, Allažos un Siguldā. Šajās teritorijās tiek apbedītas personas, kuru pēdējā
dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novadā.
Šāda kārtība noteikta, jo kapsētu teritorija ir ierobežota. Noteikumi paredz, ka
novadnieki zināmā radniecības pakāpē
var apbedīt tuviniekus, kuri nav deklarēti
Siguldas novadā.
Siguldas novada kapsētu pārzine ar kapavietas uzturētāju slēdz kapavietas uzturēšanas līgumu un iekļauj informāciju
Mirušo reģistrācijas grāmatā. Tādējādi
turpmākās darbības, kas skar nākamos

SVARĪGA INFORMĀCIJA
Siguldas novada kapsētu pārzines Edītes Švalkovskas darba laiks ir no otrdienas līdz
sestdienai, un ar viņu iespējams sazināties, zvanot uz tālruņa numuru 26402201, lai vienotos par novada iedzīvotājam ērtāku tikšanās vietu un laiku. Apbedīšana, līdzīgi kā citās
kapsētās Latvijā, un klientu apkalpošana nenotiek svētdienās un pirmdienās.

Kapsētu izmantotā platība:
•
•
•
•

Siguldas kapi – 8,7 hektāri
Allažu kapi – 7,3 hektāri
Mores kapi – 1 hektārs
Kopumā apbedīti vairāk nekā 11 tūkstoši personu.

Kapu svētki 2018.gadā:
• Siguldā – 4.augustā plkst.12.00, tradicionāli augusta pirmajā sestdienā
• Allažos – 26.augustā plkst.12.00, tradicionāli augusta pēdējā svētdienā
• Morē – 1.septembrī plkst.12.00, tradicionāli septembra pirmajā sestdienā

Svecīšu vakari 2018.gadā:
• Siguldā – 6.oktobrī plkst.18.00, tradicionāli oktobra pirmajā sestdienā
• Morē – 13.oktobrī plkst.18.00, tradicionāli oktobra otrajā sestdienā
• Allažos – 14.oktobrī plkst.14.00, tradicionāli oktobra otrajā svētdienā
apbedījumus konkrētajā kapavietā, kā arī
tās labiekārtošanas darbus, veic tikai ar šī
līguma turētāja atļauju. Siguldas novadā
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir
iespēja saņemt lietošanā vienvietīgu līdz
četrvietīgu kapavietu Siguldas kapsētā, bet
ne lielāku par 20 kvadrātmetriem Allažu
un Mores pagasta kapsētās:
• vienvietīgas kapavietas Siguldas pilsētā
vienreizēja ierādīšanas un iemērīšanas
maksa ir 21,34 eiro;
• divvietīgas – 42,69 eiro;
• trīsvietīgas – 142,29 eiro;
• četrvietīgas – 284,57 eiro;
• vienvietīgas kapavietas Allažu vai Mores
pagastā vienreizēja ierādīšanas un iemērīšanas maksa ir 21,34 eiro;
• divvietīgas – 42,69 eiro;
• trīsvietīgas – 64 eiro;
• četrvietīgas – 85,37 eiro;
• par katru nākamo vietu – 21,34 eiro.
Apmaksu par jaunierādītu kapavietu iedzīvotāji var veikt sev ērtā veidā – ar bezskaidras naudas norēķinu, no kapsētu
pārzines saņemot rēķinu par pašvaldības
sniegto pakalpojumu, vai klātienē skaidrā
naudā.

Tradicionālā apbedīšana
vai kremēšana

Apbedīšanas pakalpojumus iedzīvotājiem
sniedz apbedītāja brīvi izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš organizē
visus ar apbedīšanas ceremonijas norisi
saistītos darbus, ievērojot apbedītāja sniegtās norādes un vēlmes.
Siguldas novada kapsētu pārzine norāda,
ka būtiska atšķirība starp apbedīšanu vai
kremēšanu nav, jo, veicot apbedījumu kapsētā, abu veidu apbedīšana tiek reģistrēta
Mirušo reģistrācijas grāmatā. Ja ģimene
vai nelaiķis izteicis vēlmi pēc kremēšanas
pelnus izkaisīt dabā, jāņem vērā, ka tuviniekiem nebūs konkrētas mirušā apbedī-

juma vietas kapsētā un apbedīšanas fakts
kapsētā netiks reģistrēts.
Nākotnē pašvaldība plāno Siguldas novada
teritorijā izveidot sēru birzi vai kolumbāriju, kurā novadnieki varēs apglabāt mirušo
pelnu urnas, uzstādīt piemiņas plāksnes
un kavēties atmiņās par aizgājēju.

Kapavietu sakopšana

Kapsētu uzturēšanas saistošie noteikumi
un kapavietu uzturēšanas līgums paredz,
ka kapavietas ir regulāri jākopj, ievērojot
normatīvajos aktos noteikto kārtību un
nepārsniedzot ierādītās un uzturēšanā
nodotās kapavietas izmērus. Tāpat jānodrošina kapavietas apstādījumu uzturēšana tā, lai tie neiesniegtos blakus esošo
kapavietu teritorijā vai gājēju celiņos. Aktualizējot jaunos noteikumus, plānots, ka
stādījumu augstums nedrīkstēs pārsniegt
vienu metru, bet kapavietās stādāmo
koku augstums to pieaugušā vecumā –
divu metru augstumu. Veicot kapavietu
labiekārtošanas darbus un uzstādot kapavietu norobežojošās apmales, ir jāievēro
arī noteikumos norādītais maksimāli pieļaujamais uzstādāmo kapavietu apmaļu
augstums – ne vairāk kā 15 centimetri.
Kapsētu pārzine atgādina, ka Siguldas novada kapsētu teritorijās aizliegts iebraukt
ar automašīnu bez kapsētu pārzines atļaujas, veikt labiekārtošanas darbus, tai
skaitā izvest kapakmeņus restaurācijai
vai nomaiņai bez kapsētas pārziņa rakstiska saskaņojuma, kā arī ievest kapsētu
teritorijās dzīvniekus un tajās uzturēties
diennakts tumšajā laikā. Pieminekļu, piemiņas plākšņu, kapakmeņu uzstādīšanas,
kā arī kapavietu labiekārtošanas darbu
saskaņošanu ar kapsētu pārzini veic, lai
darbu pasūtītājs būtu informēts par pašvaldības noteiktajām prasībām attiecīgo
darbu veikšanai un lai šo darbu norise netraucētu bēru ceremoniju norisei.

Kapavietu sakopšanas laikā vienmēr rodas atkritumi, kurus Siguldas novada
pašvaldība aicina šķirot. Bioloģiskos atkritumus – ziedus, vainagus, zarus, zāli
un lapas – aicinām novietot tam paredzētajā bioloģisko atkritumu konteinerā – maisā vai citā tam paredzētajā vietā,
bet neorganiskos atkritumus, piemēram,
sveces, polietilēna maisiņus, plastmasas
izstrādājumus, mākslīgos ziedus, lentes –
izmest sadzīves atkritumu konteinerā.
Kapsētu pārzine atgādina, ka nedrīkst
patvaļīgi veidot atkritumu kaudzes ar
lapām vai zariem mežos vai, kā novērots,
izmest plastmasas izstrādājumus un pat
kapavietu krustus un betona apmales, un
citus dabai nedraudzīgos atkritumus kapsētu nomalēs, gravā vai līdzās sadzīves
atkritumu konteineriem. E.Švalkovska
norāda: veicot kapavietu labiekārtošanas
darbus, piemēram, nomainot vecās apmales, kapavietas uzturētājam radušies atkritumi pašam ir jāizved no kapsētas un
jānodrošina to atbilstoša utilizācija. Savukārt kapavietu krustu, kas ir personiska
aizgājējam veltīta atvada, tradicionāli pieņemts ierakt aizgājēja kapa kopiņā pēc tās
nolīdzināšanas.
Nereti novadnieki interesējas par kapavietu sakopšanas pakalpojumiem, tomēr
kapavietas uzturētājam tuvinieku kapi
jākopj pašam vai to kopšana jāuztic brīvi
izvēlētam pakalpojuma sniedzējam, par
noslēgto kopšanas līgumu informējot kapsētu pārzini.
Jāatgādina, ka tās kapavietas, kuras
netiek koptas piecus gadus pēc kārtas,
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek
atzītas par neuzraudzītām, aktētas un
nodotas uzturēšanā citiem novadniekiem
jaunu apbedījumu veikšanai.

Kapsētu digitalizācija

2016.gadā notika Siguldas novada kapsētu digitalizācijas pirmais posms, ievadot visās trijās novada kapsētās apbedīto
iedzīvotāju datus un fiksējot kapavietu
atrašanās vietu kopējā kapsētas kartē.
Patlaban notiek ievadīto datu pārbaude,
atjaunošana, precizēšana un papildināšana. Kapsētu digitalizācija nozīmē, ka elektroniski ir pieejama kapsētas karte, kurā
norādītas apglabātās personas, dzimšanas un miršanas dati, norādīta kapavietas
atrašanās vieta, kā arī pievienota kapavietas fotogrāfija.
Kapsētu pārzine norāda: lai novada kapsētu digitalizācija tiktu paveikta augstā
kvalitātē, būtu vēlama iedzīvotāju iesaiste informācijas precizēšanā un papildināšanā, tādēļ E.Švalkovska aicina
iedzīvotājus aplūkot kapsētu informācijas digitalizācijas un datu pārvaldības
sistēmu www.cemety.lv un pārlūkot savu
piederīgo datus. Ja tos nepieciešams labot vai papildināt, aicinām sazināties ar
kapsētu pārzini, rakstot uz e-pasta adresi
edite.svalkovska@sigulda.lv.
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Kultūra
Leģendārās amerikāņu blūza
rokgrupas „The Dire Straits
Experience” koncerts.
3.augustā
Biļetes iepriekšpārdošanā
plkst.21.00
Siguldas pilsdrupu nopērkamas „Biļešu serviss” kasēs.
estrādē
Biļetes cena – no 35,10 eiro,
ar Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti – 10% atlaide
R&B dziedātājas
Ritas Oras koncerts.
4.augustā
Biļetes iepriekšpārdošanā
plkst.21.00
nopērkamas „Biļešu serviss” kasēs.
Siguldas pilsdrupu
Biļetes cena – no 44,10 eiro,
estrādē
ar Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti – 10% atlaide

5.augustā

plkst.15.00–18.00
Turaidas
muzejrezervātā

Svētki „Šodien pils pieder
bērniem!”, kuru laikā būs iespēja
vērot galda spēles „Kļūsti par
Turaidas pils fogtu!” prezentāciju.
Ieeja – no 1,15 līdz 6 eiro,
ar Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti – bez maksas

Multimākslinieces
Dinas Dubiņas atvērtās darbnīcas
plkst.18.00
„Radošums aizrauj”.
Zaļās Villas kvartālā
Dalība – bez maksas

7.augustā

11.augustā

plkst.19.00
pie Allažu pagasta
Tautas nama

16.–18.augustā
Mores pagastā

Vislatvijas zaļumballe
„Lecam pa vecam tenisčībās”,
kurā uzstāsies saksofonists
Arnis Graps un grupa „Kruīzs”.
Notiks arī Allažu ķimeļa
prezentācija.
Plašāka informācija pieejama
4.lappusē. Ieeja – bez maksas
Vasaras pasākums
„Satiksimies Morē!”, kurā trīs
dienu garumā morēnieši
un Mores pagasta viesi varēs
piedalīties svētku aktivitātēs,
konkursos un arī zaļumballē.
Plašāka programma pieejama
5.lappusē. Ieeja – bez maksas

Multimākslinieces
21.augustā
Dinas Dubiņas atvērtās darbnīcas
plkst.18.00
„Radošums aizrauj”.
Zaļās Villas kvartālā
Dalība – bez maksas

22.augustā

plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

28.augustā

plkst.18.30
Siguldas novada
bibliotēkā

Japānas raidorganizācijas
Tokijas bērnu kora koncerts.
Ieeja – bez maksas
Ciklā „Sajūti Latviju lasot”
tikšanās ar Siguldas
kinoamatieru studijas „Sigulda”
dalībniekiem un āra kino vakars
ar Siguldā uzņemto spēlfilmas
„Kalpa zēna vasara” skatīšanos.
Ieeja – bez maksas

Izstādes
Līdz
30.augustam
Turaidas
muzejrezervātā

2.–15.augustā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

4.augustā

Mākslinieka Voldemāra Gudovska
Turaidas muzejrezervāta
krājumā esošo gleznu izstāde.
Ieejas maksa tikai uz izstādi –
1,15 eiro
Novadpētniecības izstāžu cikla
„Siguldas pagasts laika lokos”
izstāde „Siguldas pagasts toreiz
un tagad”

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

4.augustā

plkst.17.30
bobsleja
un kamaniņu trasē
„Sigulda”

5.augustā
plkst.8.30
Siguldā

2.–15.augustā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

2.–31.augustā
Siguldas novada
bibliotēkā

2.–31.augustā
Siguldas novada
bibliotēkā

2.–31.augustā
Siguldas novada
bibliotēkā

6.–31.augustā
Siguldas novada
bibliotēkā

6.augusts–
8.septembris

Siguldas novada
bibliotēkā

12.augustā

Informējoša izstāde
par „Bērnu, jauniešu, vecāku
žūrijas 2018” grāmatu
kolekciju „Lasi, vērtē, kļūsti
par lasīšanas ekspertu!”
Valsts simtgadei veltītā izstāžu
cikla „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
izstāde „Varoņus neaizmirst”,
veltīta Latvijas brīvības cīnītāju
piemiņas dienai
Izstāde „Latvijas zeme,
pasaules debess”. Rakstniecei,
tulkotājai, diplomātei
Annai Žīgurei – 70
Novadpētniecības izstāde
„Kinoamatierisms kā radošās
izpausmes veids Siguldā.
Kinoamatieru studijas „Sigulda”
darbība”

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
skolēnu darbu izstāde „Tekstils”

plkst.12.00
Gaujas pludmalē

15.augustā

3.–12.augustā
Siguldā

Pludmales volejbola sacensības
vīriešiem un sievietēm
„KS čempionāts’18”, 4.posms

Bezmaksas skriešanas nodarbība

18.augustā

Cigun bezmaksas nodarbība
(elpošanas vingrinājumi veselības
stiprināšanai, uzturēšanai
un uzlabošanai)

22.augustā

Bezmaksas orientēšanās
nodarbība

23.augustā

Skrituļslidošanas sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Skate 2018”, 3.posms

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

plkst.19.00
Svētku laukumā

plkst.17.30
Fischer
Slēpošanas centrā

25.augustā

plkst.10.30
Gaujas pludmalē

25.augustā

plkst.11.00
bobsleja un
kamaniņu trasē
„Sigulda”

Pludmales volejbola
sacensības vīriešiem, sievietēm,
senioriem „Sigulda Open’18”,
noslēguma posms

Sacensības „Sigulda UP CUP”
skrējiens bobsleja un kamaniņu
trasē „Sigulda”, 4.posms

„Tikpat kā jaunais gads”

Sports
plkst.17.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Riteņbraukšanas sacensības
„Cerību kauss”. Aktivitātes
bērniem norisināsies Raiņa parkā.
Plašāka informācija pieejama
6.lappusē

plkst.19.00
Svētku laukumā

25.augustā

Sacensības skrituļslalomā
„Siguldas kauss 2018”, 3.posms

26.augustā

Sacensības skrituļslalomā
„Siguldas kauss 2018”, 4.posms

plkst.11.00
Lorupes gravā

2.augustā

Latvijas čempionāts kalnā
braukšanā (riteņbraukšana)

Izstāde „Saulainās brīvdienas”

15.–30.augustā Skolas tematikai veltīta izstāde
Siguldas novada
bibliotēkā

Bezmaksas nodarbība
„Vesela mugura”

plkst.11.00
Lorupes gravā

Skriešanas seriāla sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Skrien 2018”, 4.posms

Pasaules čempionāts
orientēšanās sportā
un Eiropas meža darbinieku
čempionāts orientēšanās sportā

Nākamais izdevums otrdien, 28.augustā
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

29.augustā

plkst.19.00
Svētku laukumā

30.augustā

plkst.17.30
Fischer
Slēpošanas centrā

Bezmaksas skriešanas nodarbība

Riteņbraukšanas sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Velo 2018”, 5.posms

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā
Reģistrēti 26 jaundzimušie – 16 meitenes un 10 zēni.
Bērniem doti vārdi: Bella, Maija, Railija, Marta (divām meitenēm), Tīna, Estere (divām
meitenēm), Viktorija, Paula (divām meitenēm), Lionda, Annija, Šarlote, Ronja Lote, Mia, Matīss,
Pauls, Jēkabs, Henrijs, Ernests, Marsels, Olivers Everts, Bruno, Gustavs, Augusts.
Reģistrētas 26 laulības, no tām četras baznīcā.

