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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums
3.lpp.

4.lpp.

5.lpp.

Pašvaldība tuvāko gadu
laikā plāno asfaltēt
Siguldas grantētās ielas

Pašvaldības izglītības
iestādēs norisinās
labiekārtošanas un
remontdarbi

Sigulda skanēs
visu vasaru

Mēneša laikā
Pašvaldība skolēnu vasaras
nodarbinātības projektā iegulda izsniegts vairāk nekā
45 tūkstošus eiro
2500 ID karšu

Kopš maija beigās tika uzsākta Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju jauno identifikācijas karšu izsniegšana, tās saņēmuši jau
vairāk nekā 2500 iedzīvotāju.

Siguldas novada pašvaldības un novada uzņēmēju īstenotajā jauniešu nodarbinātības projektā
iesaistījušies vairāk nekā 320 novada skolēnu, kuriem ir iespēja apgūt dažādas prasmes un gūt pirmo
darba pieredzi
Foto: A.Jenerts

„Iedzīvotāju aktivitāte ir ļoti liela. Darbdienās izsniedzam vidēji 140
identifikācijas karšu. Tā kā ID karti var saņemt gan pašvaldības Pakalpojumu centrā, gan Tūrisma informācijas centrā, rindas neveidojas un iedzīvotāji tiek apkalpoti 5–10 minūšu laikā. Esam gandarīti,
ka iedzīvotāji, saņemot identifikācijas karti, pozitīvi un ar lepnumu
novērtē šo Siguldas novada pašvaldības iniciatīvu. Siguldas novada
pašvaldība ir vienīgā Latvijā, kura ieviesusi šādu iedzīvotāju lojalitātes programmu, kas veiksmīgi darbojas jau piecus gadus,” norāda PA
„Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele, atgādinot,
ka ID karti bez maksas var saņemt Siguldas novada bērni un skolēni, pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un
iedzīvotāji ar invaliditāti, kuriem kopā ar pieteikuma anketu jāuzrāda arī attiecīgā apliecība vai izziņa. Pārējiem par ID kartes saņemšanu ir jāmaksā pieci eiro.
Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu jaunā programma
ietver lielāku ID kartes personalizācijas pakāpi un plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu. Turpmāk iedzīvotāji ID karti varēs izmantot
iekļūšanai Siguldas novada izglītības iestādēs un lasītāja kartes vietā
novada bibliotēkās, kā arī noteiktas iedzīvotāju grupas – atvieglojumu saņemšanai Siguldas novada sabiedriskajā transportā. Tāpat kā
līdz šim, ID kartes īpašnieki varēs saņemt aptuveni 200 pakalpojumu
ar atlaidi, īpašos piedāvājumus, kā arī vērā ņemamas priekšrocības,
apmeklējot vai piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos.
No 1.septembra ID kartes, kas izsniegtas līdz 2015.gada beigām,
vairs nebūs derīgas.

Jūnijā sācies Siguldas novada pašvaldības un novada uzņēmēju īstenotais jauniešu nodarbinātības projekts, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes tiek dota
vairāk nekā 320 novada skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta
Siguldas novadā.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un darba drošības speciālisti jūnija sākumā pārbaudīja skolēnu nodarbinātības projektā iesaistītos darba devējus. Apmeklējot skolēnu darbavietas, secināts, ka skolēnu darba vide ir droša un darba devēji jauniešus ir iepazīstinājuši ar veicamajiem pienākumiem. Visās darbavietās pašvaldības noteiktās prasības tiek ievērotas un skolēni
atbildīgi veic viņiem uzticētos pienākumus – labiekārto iestāžu un uzņēmumu teritorijas, stāda
puķes, palīdz bērnudārza audzinātājām, uzkopj telpas, fasē saldējumu, kārto un marķē preces,
kopā ar amatniecības meistariem darina suvenīrus, veic administratora pienākumus, koordinē tūristu plūsmu, palīdz lietvedībā un veic citus pienākumus, uzkrājot pirmo darba pieredzi, lietderīgi
pavadot brīvo laiku un papildinot ģimenes budžetu.
Skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansē pašvaldība, uzņēmējiem jāsedz tikai
darba devēja sociālais nodoklis. Siguldas novada pašvaldība skolēnu vasaras nodarbinātības projekta īstenošanai ieplānojusi 45 700 eiro.
Darbu skolēniem šovasar piedāvā 39 uzņēmēji un 20 pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Vecākie skolēni strādā mēnesi, bet jaunākie – divas nedēļas. Skolēnu vasaras nodarbinātības projekts
Siguldas novadā norisinās kopš 2010.gada.

ID karti Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji no pirmdienas līdz sestdienai var saņemt Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, kā arī Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6,
kurš ir atvērts katru dienu, arī brīvdienās, līdz plkst.19.00.
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Aktualitātes

Siguldas novada Domes sēdē

18.maija Domes sēdē pieņemtie lēmumi

8.jūnija Domes sēdē pieņemtie lēmumi

•

• Apstiprināti
saistošie
noteikumi „Par grozījumiem Siguldas novada
Domes
2016.gada
13.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”” un „Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nodevām par
tirdzniecību publiskās vietās Siguldas
novadā””.
• Piešķirtas naudas balvas novada sportistiem un viņu treneriem par sasniegumiem sportā 2015./2016.gada sezonā.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikums.
• Iznomātas ēdināšanas telpas Laurenču
sākumskolā iepirkuma procedūrā uzvarējušajam pretendentam.
• Grozīts Siguldas novada Domes 6.aprīļa
lēmums „Par atbrīvošanu no amata”.
• Nolemts piedzīt pašvaldības izdevumus
5976,43 eiro apmērā no trīs privātpersonām par pašvaldības organizētajiem
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem šo personu īpašumā esošajās zemes
vienībās Siguldas pagastā.
• Par nenotikušu atzīta 2016.gada 3.maija
nekustamo īpašumu „Roķēni” un „Roķēnu
ūdenskrātuve” otrā nomas tiesību izsole.
• Nolemts uzsākt lokālplānojuma izstrādi
nekustamajiem īpašumiem Televīzijas
ielā 19 un Televīzijas ielā 21, Siguldā.
• Saglabāta Siguldas novada Domes tiešā
līdzdalība SIA „Siguldas Pilsētas trase”.
• Atbalstīta pašvaldības kustamās mantas
(lietotas mēbeles) nodošana bez atlīdzības īpašumā sabiedriskā labuma organizācijām – nodibinājumam „Allažu Bērnu
un ģimenes atbalsta centrs” un biedrībai
„Cerību spārni”.
• Nolemts atsavināt Siguldas novada pašvaldībai piederošo īpašumu Siguldas ielā
7, Morē.
• Piešķirta naudas balva noteiktās mēnešalgas apmērā Siguldas novada Domes
priekšsēdētājam.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība Siguldas novadā” un noteikumi „Reprezentāciju un citu pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtība”.
• Apstiprināts Siguldas novada izglītības
iestāžu 2016.gada vasarā īstenoto bērnu un jauniešu vasaras nometņu sniegto
maksas pakalpojumu cenrādis.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
37 793 eiro (ieskaitot PVN) Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” fasādes remontam
un 426 584 eiro (ieskaitot PVN) dienesta
viesnīcas ēkas pārbūvei par Laurenču sākumskolas mācību korpusu Puķu ielā 2,
Siguldā.
• Nolemts piedalīties Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā projektu konkursā ar diviem projektiem – skaņas un gaismas aprīkojuma iegādei Mores
pagasta Tautas namam un sociālo pakalpojumu centra izveidei Mores pagasta
Amatu mājā.
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Apstiprināts Siguldas novada Domes
2015.gada pārskats, Konsolidētais gada
pārskats, Publiskais gada pārskats, kā arī
Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” gada pārskats.
Iznomāti divi zemesgabali Siguldas ielā 3,
Morē, tiesiskā valdījumā esošo šķūnīšu uzturēšanai.
Izdarīti grozījumi Siguldas novada Domes
2015.gada 2.decembra lēmumā „Par zemes
nomas līguma slēgšanu”.
Atsavināšanai nodotas atsevišķi augošu bīstamu, pašvaldībai piederošu ošu ciršanas
tiesības.
Noslēgtas divas vienošanās ar novada iedzīvotājiem par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizēto
objektu kopīpašuma domājamai daļai Siguldas un Allažu pagastā.
Lai uzlabotu satiksmi, publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojuma projekts Strēlnieku ielas, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojuma zonai.
Publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojuma projekts Ata Kronvalda ielā 7 un piegulošajās teritorijās, paredzot ērtāku piekļuvi jaunajam Siguldas Sporta centram un
jaunas piebūves būvniecību esošajai skolas
ēkai.
Publiskajai apspriešanai nodots pilnveidots
detālplānojuma projekts nekustamajam
īpašumam Dārza ielā 28.
Veiktas izmaiņas Administratīvās komisijas
sastāvā.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā”
un „Grozījumi Siguldas novada Domes
2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei””.
Piešķirts papildu materiālais atbalsts
4297 eiro apmērā ģimenei, kurā piedzimuši
trīnīši.
Atcelts Siguldas novada Domes 2013.gada
24.aprīļa lēmums „Par tirgus noteikšanu un
tirgus statusa piešķiršanu”.
Noteikta valdes locekļu mēneša atlīdzība Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Saltavots”, SIA „Siguldas slimnīca”
un SIA „Siguldas Pilsētas trase”.
Noraidīts SIA „Vita mārkets” 2016.gada
24.marta iesniegums par procesuālā termiņa atjaunošanu un Siguldas novada Būvvaldes 2016.gada 15.janvāra būvatļaujas atcelšanu jaunas ēkas būvniecībai Ausekļa ielā 2,
Siguldā.
Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai
Siguldas novadā”.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 24.februāra nolikumā „Siguldas novada pašvaldības konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikums”.
Apstiprināti noteikumi „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu izmantošanu”.
Apstiprināta Siguldas pilsētas SIA „Jumis”
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā.

Publiskajai apspriešanai
nodoti divi nozīmīgi
lokālplānojumi
Siguldas novada pašvaldība līdz 18.jūlijam publiskajai apspriešanai ir nodevusi divus lokālplānojumu projektus intensīvas attīstības teritorijās.
Lokālplānojums Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12,
Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielā tiek izstrādāts,
lai grozītu teritorijas plānojumā noteiktos apbūves rādītājus un
ielu sarkanās līnijas, paredzot Siguldas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību – jaunas piebūves celtniecību skolas ēkai
Ata Kronvalda ielā. Šobrīd lokālplānojumā ietverto zemes gabalu apbūves rādītāji jau sasnieguši maksimālo robežu attiecībā
uz apbūves blīvumu un brīvajām zaļumu teritorijām. Bet, pārplānojot teritoriju, ir iespējams ņemt vērā tālejošos mērķus un
konkrētos uzdevumus to sasniegšanai, kur viens no uzdevumiem
ir veikt esošās skolas ēkas un tai piegulošās teritorijas pārbūvi,
kas ir iespējama, tikai nosakot citus apbūves rādītājus visam
kvartālam.
Savukārt lokālplānojuma projekts Strēlnieku, Pulkveža Brieža
ielas un autoceļa A2 krustojuma zonā tiek izstrādāts, lai uzlabotu satiksmi krustojumā, kas ir nozīmīgs Siguldas un Rīgas
virziena sasaistei. Lokalplānojums paredz mainīt sarkano līniju plānu, kas ļautu nodrošināt vairākas joslas izbraukšanai uz
autoceļa A2, nodrošinot iespēju autovadītājiem ātrāk un drošāk
šķērsot krustojumu, kas ir īpaši nozīmīgi ne tikai rudens laikā,
bet arī novada sporta un kultūras pasākumu laikā.
Plašāka informācija par lokāplānojumiem un to vizualizācijas ir
pieejamas pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā
„Būvniecība” – „Plānošana” – „Aktuāli paziņojumi”.

Pašvaldība izstrādājusi
plānojumu kvartālam
Leona Paegles ielā
Siguldas novadā ir vairāki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kvartāli, kuru plānojums un infrastruktūra izstrādāta pagājušā gadsimta 60.–80.gados un kuru izmantošana un
pārvaldīšana mūsdienās ir apgrūtināta – daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām ir piesaistīti zemes gabali, kurus daļēji
izmanto visi iedzīvotāji. Tādēļ Siguldas novada pašvaldība
izstrādā šo kvartālu labiekārtojumu priekšlikumus (iebraucamie ceļi, stāvlaukumi, atkritumu tvertņu novietnes, bērnu laukumi, satiksmi regulējošās zīmes, apsaimniekošana),
lai iedzīvotāji varētu pilnvērtīgi izmantot šīs teritorijas.
Lai nodrošinātu Siguldas pilsētas dzīvojamo kvartālu līdzsvarotu attīstību visu iedzīvotāju interesēs, teritoriju labiekārtošana būs jāveic saskaņā ar pašvaldības speciālistu izstrādātajiem
kvartālu plānojumu priekšlikumiem.
Pirmais plānojuma priekšlikums izstrādāts daudzstāvu dzīvojamo māju kvartālam starp Leona Paegles, Lāčplēša un Jāņa
Čakstes ielu.
Siguldas novada pašvaldības speciālisti atgādina, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai – finansējums paredzēts iebraucamo ceļu, pagalmu
un stāvlaukumu, tostarp atkritumu konteineru novietņu, jaunai būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai pie daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2003.gada
1.jūnijam. Plašāka informācija par iespēju saņemt pašvaldības
atbalstu dzīvojamo kvartālu sakārtošanai pieejama pie Teritorijas attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotājas Zanes
Gateres (tālrunis 67800957).
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Ielu un ceļu uzturēšanai
vasarā plānots
ieguldīt vairāk nekā
210 tūkstošus eiro
Siguldas novada ielu un ceļu uzturēšanai šovasar plānoti ievērojami līdzekļi –
kopumā vairāk nekā 210 tūkstoši eiro. Par šiem līdzekļiem Siguldas novadā
tiek veikts asfalta bedrīšu remonts, kā arī grants seguma ielu un ceļu greiderēšana, remontdarbi un apstrāde ar putekļu absorbentu.
Asfaltētajām ielām, ceļiem un laukumiem tiek veikts bedrīšu remonts ar karsto
asfaltbetonu nepilnā un pilnā tehnoloģijā, ietverot bedrīšu frēzēšanu, gruntēšanu,
aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu un to noblīvēšanu. Paredzētais remontdarbu apjoms ir 2742 kvadrātmetri.
Grants ielu un ceļu greiderēšanu vasaras–rudens sezonā Siguldas novadā plānots
veikt ielām un ceļiem vairāk nekā 220 kilometru garumā. Greiderēšanas darbi plānoti septiņas līdz astoņas reizes atkarībā no ceļa klases katram grants ceļam un
ielai, un tos veiks līdz pat oktobrim. Tāpat norisinās grantēto ielu un ceļu remontdarbi ar grants vai šķembu maisījumu – šovasar visā novadā tiks laboti ceļu posmi
18 kilometru garumā.
Savukārt grantēto ielu apstrāde ar putekļu absorbentu vasaras mēnešos plānota
15 kilometru garumā tajās Siguldas pilsētas ielās, pa kurām kursē sabiedriskais
transports, kā arī izvērtējot ielu tehnisko stāvokli un satiksmes intensitāti. Siguldas novada pašvaldības būvinženieri atgādina, ka grantēto ielu un ceļu apstrāde ar
putekļu absorbentu ir ļoti dārga un tai ir īslaicīgs efekts – līdz pirmajām lietavām,
tādēļ autovadītājiem, braucot pa grantētajiem ceļiem un ielām, ir jāievēro noteiktie
braukšanas ātruma ierobežojumi.
Neatkarīgi no regulārajiem ceļu uzturēšanas darbiem šogad tiks uzsākta vairāku
ielu asfaltseguma rekonstrukcija un izbūve. Nozīmīgākie asfaltseguma rekonstrukcijas darbi šogad plānoti Zinātnes ielas posmā no autoceļa A2 līdz P8, Televīzijas
ielas posmā no Dārza līdz Līvkalna ielai, Līvkalna ielas posmā no Krišjāņa Barona līdz Televīzijas ielai, Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas krustojumā, Pulkveža Brieža un Vildogas ielas krustojumā, Leona Paegles ielas posmā no
Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam un Laurenču ielas krustojumā pie Laurenču
sākumskolas, kur šovasar plānots izbūvēt arī automašīnu stāvlaukumu. Šobrīd asfaltseguma rekonstrukcija jau veikta Dārza ielas posmā no Nītaures līdz Televīzijas
ielai. Savukārt asfaltseguma izbūve šogad tiks veikta divās grantētajās ielās – Nākotnes ielas posmā no Tilta līdz Riekstu ielai un Paparžu ielas posmā no Televīzijas
līdz Doņu ielai.
Pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes darbinieki informē, ka ielu un ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti, ņemot vērā ceļa seguma tehnisko stāvokli, ceļa klasi un
laikapstākļus – tos nevar veikt, kad ceļa segums ir pārāk mitrs vai sauss.

Pašvaldība tuvāko gadu laikā plāno
asfaltēt Siguldas grantētās ielas
Lai uzlabotu Siguldas ceļu infrastruktūru un novērstu grants ielu putēšanu sausā laikā, Siguldas novada pašvaldība tuvāko gadu laikā uzsāks Siguldas grantēto ielu asfaltēšanu.
Tā kā ielu apstrāde ar putekļu absorbentu ir dārga un īslaicīga – darbojas līdz pirmajām lietavām vai greiderēšanai –, pašvaldība turpmāko gadu laikā plāno uzsākt
Siguldas grantēto ielu asfaltēšanu, investējot ilgtermiņa risinājumā un uzlabojot ceļu
infrastruktūru. Lai uzsāktu grantēto ielu asfaltēšanu, visiem īpašumiem grantētajās ielās jābūt pieslēgtiem pilsētas centralizētajām komunikācijām – kanalizācijai,
ūdenim un elektrībai. Tas ne tikai novērsīs draudus videi, piemēram, notekūdeņu
iesūkšanos gruntsūdeņos, bet arī novērsīs situācijas, kad asfalta segums ir jāuzlauž,
lai īpašumiem pieslēgtu ūdeni vai kanalizāciju. Pirms ielu asfaltēšanas grantēto ielu
iedzīvotāji tiks aicināti arī parakstīt vienošanos, ka vismaz piecus gadus pēc asfalta
seguma izbūves īpašumiem netiks pievilktas papildu komunikācijas, tādēļ par pieslēgšanos nepieciešamajām komunikācijām jāpadomā savlaicīgi.
Šīs ieceres pilotprojekts tiks īstenots jau šovasar – asfaltsegums tiks izbūvēts Nākotnes ielas posmā no Tilta līdz Riekstu ielai, kurā iedzīvotāji jau savlaicīgi pieslēgušies
visām pilsētas komunikācijām.
Pašvaldība tuvākā gada laikā atkārtoti izvērtēs grantēto ielu stāvokli, satiksmes intensitāti, kā arī nodrošinājumu ar inženierkomunikācijām, lai sastādītu asfaltējamo
ielu sarakstu prioritārā secībā un informētu iedzīvotājus par nepieciešamajām darbībām, lai grantētās ielas iekļautu asfaltējamo ielu plānā.

Pašvaldība aicina privātīpašniekus
ierobežot latvāņa izplatību
Siguldas novadā ar latvāni invadētas 417 zemes vienības. Lai ierobežotu latvāņa izplatību Siguldas novadā, ir apstiprināts „Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 2011.–2017.gadam”, kurš nosaka arī to, ka šogad
pašvaldība 15 zemes vienībās turpat 31 hektāra platībā organizēs latvāņu
ierobežošanas pasākumus, ja teritorijas īpašnieks to neveiks pats, un par
veiktajiem darbiem piedzīs izdevumus no privātīpašnieka.
Pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas
ar latvāni, veikt to izplatības ierobežošanu, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un tālāku izplatību. Pašvaldības speciālisti norāda: ja ar latvāni invadētajā teritorijā tiks konstatēts latvānis ar izveidojušos ziedkopu, tiks uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti, un zemes īpašniekam tiks izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas sods. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek
izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām personām no 100 līdz 350 eiro,
bet juridiskām personām – no 280 līdz 1400 eiro.
Saistošie noteikumi „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā” paredz, ka 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, tādēļ pašvaldība aicina informēt galveno
lauku attīstības speciālisti Inetu Eriksoni un Valsts augu aizsardzības dienestu par
invadētajām teritorijām un plānotajiem latvāņa ierobežošanas pasākumiem.
Papildu informācija par latvāņu izplatības ierobežošanas iespējām pieejama Siguldas
novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Novads” – „Vide” – „Latvāņu ierobežošana” vai pie pašvaldības galvenās lauku attīstības speciālistes Inetas
Eriksones (tālrunis 67800955).

Uzņēmējs meklē nekustamo īpašumu
PA „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta klients –
Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmums, kas ražo veselīgus pārtikas produktus, – paplašinot savu darbību, meklē nekustamo īpašumu Siguldas novada
teritorijā ražošanas ēkas, tūrisma objekta – muzeja – būvniecībai un ogulāju
dārza izveidei.

Šovasar tiks uzsākta asfaltseguma rekonstrukcija Televīzijas ielas posmā no Dārza
līdz Līvkalna ielai
Foto: A.Zālmane

Īpašumam jāatrodas ainaviskā vietā, un tā platībai jābūt vismaz 10 000 kvadrātmetru,
tāpat jābūt iespējai pieslēgties pilsētas centralizētajām inženierkomunikācijām (elektrība, ūdens, kanalizācija).
Piedāvājumus līdz 30.jūnijam sūtīt uz e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv. Papildu
informācija, zvanot uz tālruni 29414798.
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Siguldas novada skolas
absolvējuši vairāk nekā
230 skolēnu
Vairāk nekā 230 skolēnu jūnija sākumā absolvēja Siguldas novada izglītības iestādes. Īpaši tika novērtēti skolēni ar augstiem sasniegumiem mācību procesā.
Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klasi absolvēja 82 skolēni, bet 9.klasi – 66 skolēni.
Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinību par labām un teicamām sekmēm (tikai 8, 9 un 10 balles), kā arī sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs saņēma
astoņpadsmit Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēni: Valts Krūmiņš, Estere
Kozlinska, Elīza Ilze Malceniece, Teodors Kerimovs, Pauls Ķekurs, Elīna Tarakanova, Krista Līga Garā, Paula Luīze Zavicka, Paula Ostupe, Egita Dzalbe, Aleksa
Vihlo, Liāna Žitkova, Frančeska Kalniņa, Meinards Liepiņš, Ramona Striķe, Alise
Ozoliņa, Santa Tīruma un Aiga Vespere.
Siguldas pilsētas vidusskolas 12.klasi absolvēja 21 skolēns dienas programmā
un divi skolēni vakara programmā. 9.klasi absolvēja18 skolēni dienas un viens skolēns vakara programmā. Pieci 12.klases absolventi – Anna Agnese Pētersone, Nora
Lepse, Diāna Montessa-Rozenberga, Vadims Sabaņins, Linda Tjurina – un trīs
9.klases skolēni – Valters Kroičs, Karīna Ermansone un Sāra Elizabete Vīnberga –
saņēma skolas atzinības par ļoti labu mācību darbu un iegūtām godalgotām vietām
novada un valsts olimpiādēs.
Siguldas 1.pamatskolas 9.klasi absolvēja 40 skolēni. Par ļoti labu mācību darbu
skolas atzinības saņēma Alise Anna Stīpniece un Liene Beāte Arnicāne.
Laurenču sākumskolā 6.klasi beidza 17 skolēni. Edvards Petrovskis saņēma zelta
liecību – viņa sasniegumi mācību darbā vērtēti tikai ar 8, 9 un 10 ballēm. Mārtiņš
Bojārs, Gustavs Bumblis, Marija Čiževska, Niks Iesalnieks, Paulis Pēteris Janovs,
Sanija Loreta Kalniņa, Kristiāna Kārkliņa, Kerija Kublicka, Laura Mergupe-Leitlande, Jānis Odziņš, Stefānija Siksne, Sindija Turauska un Renārs Ziedkalns saņēma sudraba liecības, kas apliecina uzrādīto izaugsmi mācību sasniegumos, salīdzinot ar iepriekšējo semestri.
Allažu pamatskolas 9.klasi absolvēja 15 skolēni. Par ļoti labu mācību darbu skolas
atzinības saņēma Riglinda Paegle, Paula Brakša, Roberts Vilcāns, Sandris Grigorovičs un Egīls Lazdiņš.
Mores pamatskolas 9.klasi absolvēja septiņi skolēni.
Izlaidumi norisinājās arī novada profesionālās izglītības iestādēs. Siguldas Mākslu skolu „Baltais Flīģelis” absolvēja 42 skolēni: 18 audzēkņi absolvēja Mūzikas
nodaļu, 18 – Mākslas nodaļu, septiņi – Teātra nodaļu. Savukārt Siguldas Sporta
skolu absolvēja 14 audzēkņi: septiņi vieglatlēti, trīs jaunie basketbolisti un četri
Badmintona nodaļas audzēkņi.

Ziņas īsumā
Sākusies uzņemšana Siguldas pilsētas vidusskolas 10.klasē

Siguldas pilsētas vidusskola uzņem skolēnus 2016./2017.mācību gadam vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas 10.klasē. Iesniedzamie dokumenti – apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts, iesniegums, medicīniskā
karte, pases vai dzimšanas apliecības kopija. Dokumentus var iesniegt Ata Kronvalda ielā 7 līdz 1.jūlijam. Tālrunis uzziņām 67972544, 67972419 vai 28354638.

Siguldas Valsts ģimnāzija sadarbosies ar Rīgas Tehnisko universitāti

Lai radītu jaunas un mūsdienīgas iespējas attīstīt jauniešu kompetences dabaszinātņu un inženierzinātņu nozarēs, Siguldas Valsts ģimnāzija parakstījusi sadarbības
līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti.
Noslēgtais līgums paredz skolēniem un darbu vadītājiem izmantot Rīgas Tehniskās
universitātes laboratorijas un moderno pētniecisko bāzi, iespēju piedalīties lekcijās
un semināros, kā arī karjeras konsultācijās attiecīgajās nozarēs.

Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” tiekas ar ASV vēstnieci Latvijā

Tikšanās laikā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstnieci Latvijā Nensiju Bikofu Petitu
jaunieši uzzināja par diplomāta darba specifiku, pieejamajām stipendijām studijām
ASV, kā arī ASV vēlēšanu aktualitātēm. Jaunieši tika uzaicināti vasarā apmeklēt
ASV vēstniecību Latvijā.

Noskaidrotas Siguldas novada
„Gada klases”

Jau otro gadu norisinājies Siguldas novada pašvaldības rīkotais konkurss
„Siguldas novada Gada klase”, kurā šogad piedalījās 17 klases no dažādām novada izglītības iestādēm. Uzvarētāji tika apbalvoti, noslēdzot mācību gadu.
Visa mācību gada laikā skolēniem ar savu komandu –
klasi – bija jāpierāda sevi
kā atbildīgus un aktīvus novadniekus, jāapliecina cieņa
pret savu skolu, pilsētu, novadu, jāgūst labas sekmes
mācībās, jāpiedalās skolas
un ārpusskolas pasākumos,
jāparāda klases kolektīva
saliedētība, jāveicina skolas
sadarbība ar pašvaldību, jāiesaistās skolas un novada
pasākumos, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, brīvprātīgo darbu un labdarību.
Titulu „Siguldas novada Gada klase” šogad ieguva Laurenču sākumskolas 3.b un 5.klase, Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.a un 9.m klase, Siguldas pilsētas vidusskolas 4.a un
6.b klase, Siguldas 1.pamatskolas 5.c un 4.a klase un Allažu pamatskolas 3. un 8.klase.
Uzvarētāji no Siguldas novada pašvaldības balvā saņēma apmaksātu klases ekskursiju vai citu atpūtas pasākumu pēc izvēles, kā arī Siguldas novada Domes Pateicību.
Tās klases, kurām pietrūka punktu, lai saņemtu galveno apbalvojumu, saņēma pārsteiguma balvu – uzņēmuma „Siguldas saldējums” gatavotu saldējumu visiem klases
skolēniem un klases audzinātājām.
Konkurss norisināsies arī nākamajā mācību gadā, un tajā var piedalīties ikviena Siguldas novada vispārizglītojošās skolas klase. Pieteikums par piedalīšanos konkursā
skolā ir jāiesniedz mācību gada sākumā.

Pašvaldības izglītības iestādēs
norisinās labiekārtošanas
un remontdarbi
Siguldas novada pašvaldība uzsākusi remontdarbus un teritorijas labiekārtošanu Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu remontiem un labiekārtošanai šogad pārsniedz
646 tūkstošus eiro. No tiem lielākā daļa – vairāk nekā 420 tūkstoši eiro – tiks ieguldīti Laurenču sākumskolas paplašināšanā.
Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā atsevišķa telpa ir pielāgota bērnudārza
virtuves vajadzībām. Savukārt bērnudārzā „Pīlādzītis” veikti teritorijas labiekārtošanas
darbi, bruģēti celiņi un, domājot par bērnudārza audzēkņu drošību, atdalīta saimnieciskā
transporta zona no bērnu rotaļu zonas. Bērnudārzā „Saulīte” izvietotas četras jaunas
nojumes bērnu laukumos, bet bērnudārzā „Ābelīte” veļas telpas tiks pārbūvētas par metodisko kabinetu, kā arī vairākās telpās plānots nomainīt savu laiku nokalpojušo grīdas
segumu. Bērnudārza „Pasaciņa” filiālē, kas atrodas Jaunrades centra ēkā, tiks veikta
bērnudārza teritorijas norobežošana, divu uzbrauktuvju izbūve pie ieejas, lai atvieglotu
uzbraukšanu ar bērnu ratiņiem, kā arī ierīkoti vārtiņi sētā, lai savienotu filiāli ar blakus
esošo bērnudārzu „Pasaciņa”.
Siguldas 1.pamatskolas aktu zālē tiks veikti atjaunošanas darbi, nomainīts apgaismojums un skatuves priekškars, lai tas atbilstu ugunsdrošības prasībām, bet skolas virtuvē
paredzēts izbūvēt jaunu ventilācijas sistēmu. Siguldas pilsētas vidusskolā vairākās klasēs
tiks remontēta grīda. Allažu pamatskolā sešām klasēm jau nomainītas nolietotās durvis.
Tāpat sāksies tehnisko projektu izstrāde jauna mācību korpusa būvniecībai un esošo
skolu ēku renovācijai saskaņā ar Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības plānu, kas paredz Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas
ēku maiņu un jauna mācību korpusa būvniecību Ata Kronvalda ielā 7, kur no 2018.gada
atradīsies Siguldas Valsts ģimnāzija.
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” plānota fasādes sienas siltināšana. Siguldas Sporta skolā
uzstādīs ugunsdzēsības signalizācijas iekārtas. Siguldas novada Jaunrades centrā tiks
remontētas Harmoniskās attīstības pirmsskolas grupas „Kastanītis” telpas.
Vērienīgākie remontdarbi notiks Laurenču sākumskolā, kur par skolas mācību korpusu
tiks pārbūvēta blakus esošā dienesta viesnīcas ēka. Pārbūvētajā ēkā turpmāk būs 4.–6.
klašu mācību telpas, bet nelielā ēkas daļā paredzēta arī dienesta viesnīca Siguldas novada izglītības iestāžu skolēniem un izglītības nozares darbiniekiem.
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Sigulda skanēs visu vasaru

Ar bagātīgu muzikālo pasākumu klāstu šovasar nās. Vairākās valstīs, piemēram, Lielbritānijā un ASV,
pielīs Gaujas senielejas nogāzes Siguldā. No klasis- „James” ieguvuši kulta grupas statusu.
kās līdz modernās mūzikas ritmiem, no muzikālām Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās.
brokastīm līdz dejām nakts melnumā – Siguldas Biļetes cena – no 29 līdz 99 eiro;
Siguldas novada
muzikālajā vasarā ikviens atradīs sev ko piemēro- iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide, iegādātu, jo šovasar šeit koncertēs tādas pasaules līme- joties vienas dienas biļeti.
ņa zvaigznes kā īru dziesminieks Demjens Raiss
un britu rokgrupa „James”, klausītājus priecēs Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki
tradicionālās Muzikālās brokastis un XXIV Starp- No 29. līdz 31.jūlijam gleznainā Siguldas pilsdrupu estautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Pirmo reizi trāde un Siguldas pils komplekss kļūs par greznu ietvaru izcilam mūzikas notikumam – XXIV StarptautiskaSiguldas Jaunās pils dārzā norisināsies Skaņu un
garšu festivāls, savukārt vasaras noslēgumā Sigul- jiem Siguldas Opermūzikas svētkiem, kuros būs iespēja
das pilsdrupu estrādi krāšņos vienīgie grupas „The dzirdēt gan Latvijas, gan pasaules izcilākos operdziedātājus.
Sound Poets” koncerti šovasar.
Muzikālās brokastis

Jūlija svētdienās plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
apmeklētājus priecēs bezmaksas koncerti – Muzikālās
brokastis. 3.jūlijā klausītājus ceļojumā pa Latīņamerikas ritmiem vedīs Latvijas ģitāristu kopprojekts „Akustisko ģitāru trio AG 3’o” ar jaunu koncertprogrammu,
kurā apvienojušies Latvijā pazīstamākie ģitāristi Aivars Hermanis, Kaspars Zemītis un Mārcis Auziņš.
10.jūlijā uzdejot tango stīgu instrumentu saspēlē ar
akordeonu aicinās „Piazzolla. Galliano. Tango” – virtuozais akordeonists Artūrs Novaks un Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra stīgu kvintets.
17.jūlijā dienvidu saulē sasildīs „Latvian Sound
Quartet” – četru dāmu grupa ar saulainu mūziku no
dažādām dienvidu zemēm.
Muzikālo brokastu programmu 24.jūlijā noslēgs Latvijas Nacionālo bruņoto spēku bigbends ar jaunu koncertprogrammu „Tautasdziesma”. Apmeklētāji aicināti līdzi
ņemt brokastu uzkodas un rīta kafiju. Ieeja Muzikālajās
brokastīs – bez maksas.

„Sunset festival” – Demjens Raiss un grupa
„James” Siguldas saulrietā

„Sunset festival” šovasar piedāvās izsmalcinātas, mūsdienīgas mūzikas baudījumu saulrietā. 3.jūlijā Siguldas
pilsdrupās uzstāsies īru dziesminieks Demjens Raiss,
bet 6.jūlijā – britu alternatīvā roka grupa „James”. Šī
būs lieliska iespēja dzirdēt talantīgos mūziķus saulrietā,
kad Gaujas senielejas daba izgaismojas īpašās krāsās
un valdzina ar savu vienreizīgumu.
Demjens Raiss ir īru folka un indīroka dziesminieks,
kurš pazīstams ar savām balādēm. Viņš vienlīdz labi
pārvalda klavierspēli, ģitāru, klarneti un perkusijas
instrumentus. Savukārt grupa „James” savu karjeru
īpaši veiksmīgi attīstīja 90.gados un turpina arī mūsdie-

Piektdien, 29.jūlijā, plkst.19.00 Siguldas Jaunās pils
dārzā notiks Svētku atklāšanas koncerts, kurā piedalīsies solisti Dināra Rudāne, Irma Pavāre, Miervaldis
Jenčs, Juris Ādamsons, Marta Sudraba un Gints Bērziņš. Biļetes cena – 8 eiro.
Sestdien, 30.jūlijā, plkst.15.00 ikviens aicināts apmeklēt koncertu „Jaunie talanti” Siguldas Jaunās
pils dārzā. Biļetes cena – 3 eiro. Plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē notiks krāšņs Dž.Verdi operas
„Masku balle” brīvdabas oriģināliestudējums. Biļetes
cena – no 20 līdz 50 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra kasē līdz 24.jūlijam biļetes pieejamas ar
10% atlaidi.
Svētdien, 31.jūlijā, plkst.13.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts. Ieeja – bez maksas. Plkst.18.00 – Galā koncerts „Marina Rebeka Siguldā” Siguldas pilsdrupu
estrādē. Koncertā piedalās Marina Rebeka (Latvija), soprānu trio „Appassionante” (Itālija), Filipe Do
(Francija) un Latvijas operas mākslinieki, kā arī festivāla koris un orķestris. Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
Siguldas novada Kultūras centra kasē līdz 24.jūlijam
biļetes pieejamas ar 10% atlaidi.

Arī šogad svētku organizatori ir padomājuši par papildu
kultūras pasākumiem pirms un pēc koncertiem Siguldas Jaunās pils dārzā, kuros ieeja būs bez maksas.
Biļetes uz Opermūzikas svētkiem pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē.

Pirmais Skaņu un garšu festivāls

13.augustā no plkst.16.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
norisināsies Latvijā pirmais Skaņu un garšu festivāls,

kurā tiks apvienotas, iespējams, svarīgākās cilvēka
maņas: dzirde, garša un redze. Gaisā virmojot dārza
svētku gaisotnei, festivāla apmeklētāji tiks lutināti
un izglītoti gan ēdiena, gan mūzikas baudīšanā.
Uz festivāla skatuves kāps Latvijas un pasaules meistarīgākie mūziķi: „Latvian Voices” ar savu jaunāko
programmu „Pāri robežām”, ekstravagantie mūzikas revolucionāri „Rupa & The April Fishes” (ASV),
Rihards Zaļupe un Raimonds Petrauskis ar speciāli
radītu programmu „Vasaras atmosfēras”, kā arī mūzikas stilu nojaucēji „Future Folk Orchestra”.
Festivāla apmeklētājam būs iespēja ne tikai baudīt
izsmalcinātus ēdienus, bet arī iepazīt pārsteidzošus
garšu salikumus un jaunu ēdienu gatavošanas pieredzi Latvijas pavāru un garšu ekspertu sniegumā.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās.
Biļetes cena – 28 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 5 eiro atlaide.

Vienīgie „The Sound Poets” koncerti šovasar

Grupa „The Sound Poets”, kuras albums „Pulsē” Mūzikas ierakstu gada balvas ceremonijā „Zelta Mikrofons” atzīts par „Gada albumu” un „Labāko popmūzikas albumu”, savus vienīgos koncertus šovasar sniegs
26. un 27.augustā Siguldas pilsdrupās.
Grupas dalībnieki izteikušies, ka vēlas koncentrēt
visu savu uzmanību un spēkus šiem īpašajiem koncertiem, padarot tos par notikumu ar lielo burtu gan sev,
gan klausītājiem. Siguldas pilsdrupas kā koncerta norises vieta nav izvēlēta nejauši – tā būs „The Sound
Poets” atgriešanās maģiskajā Siguldas pils pakājē ar
jaunām dziesmām, jauniem stāstiem un jaunām emocijām.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās.
Biļetes cena – 21 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 18 eiro. Ģimenēm ar bērniem
pieejami īpaši biļešu komplekti.

„Baltais Flīģelis”
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” vasara
Laine Ozoliņa, vijolniece Annija Vītodalīsies arī Lietuvas Studentu dzies• Siguldas jauniešu pūtēju orķesliņa, pianiste Evita Grantiņa un divas
mu un deju svētkos, kas no 4. līdz 6.jūtris „Sudrabskaņa” piedalīsies
vokālistes – Una Narnicka un Riglinlijam notiks Viļņā.
„III Baltijas valstu Pūtēju orķestru
da Paegle. Konkursantus pavadīs konakadēmijā”, kas notiks no 2. līdz
certmeistare Elīna Gruzniņa.
8.jūlijam Lietuvā. Akadēmijā piedalī- • Vairāki Mākslu skolas mūziķi no
6. līdz 11.jūlijam piedalīsies Starpsies viens pūtēju orķestris no katras
tautiskajā Jauno mūziķu festi- • Siguldas Mākslu skolā „Baltais FlīBaltijas valsts. Piedaloties akadēmijā,
vālā „M4EU Music for You”, kas
orķestri kopīgi iestudē katras valsts
ģelis” jau ceturto reizi notiks Starpnorisināsies Slovākijā, Zvolenā. Tajā
komponistu skaņdarbus, kā arī patautiskie latviešu jauno mūziķu
piedalīsies Eiropas mazo pilsētu sasaulē zināmu mūziku pūtēju orķesmeistarkursi. Šoreiz meistarkursu
draudzības tīkla „Douzelage” pilsētas.
triem, piedalās meistarklasēs un antēma ir „Krustceles mūzikā”, kas
Siguldu un Latviju konkursā pārstāsambļos, sniedz vairākus bezmaksas
apvienos Eiropas, ASV, Kanādas un
vēs labākās Mākslu skolas audzēkkoncertus. Jauniešu pūtēju orķestris
citu valstu latviešu jaunos mūziķus
nes – saksofonistes Ance Ruģēna un
„Sudrabskaņa” pasākuma ietvaros pieradošā darbā un muzicēšanā. Šogad

mācībspēki – pieredzējuši pedagogi
un izcili mākslinieki – pārstāv deviņas valstis – Latviju, Lielbritāniju,
ASV, Austrāliju, Grieķiju, Meksiku,
Šveici, Turciju un Vāciju. Meistarkursu laikā notiks instrumentālās
un vokālās meistarklases, kompozīcijas, mūzikas teorijas un pedagoģiski metodiskie semināri, lekcijas,
kameransambļa, tradicionālās dziedāšanas ansambļa, kora un orķestra
mēģinājumi, kā arī meistarklašu vadītāju un dalībnieku bezmaksas koncerti.
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Sports

Pašvaldība profesionālo sportistu Siguldas novadu Latvijas
atbalstam piešķīrusi jau
IV Olimpiādē pārstāvēs 62 sportisti
No 1. līdz 3.jūlijam Valmierā notiks Latvijas IV Olimpiāde, kurā Siguldas
52 tūkstošus eiro
novadu pārstāvēs 62 sportisti 12 sporta veidos – badmintonā, vieglatlētikā,
Siguldas novada Domes deputāti Siguldas novada sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā
pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, kā arī Pasaules kausa posmos
un Pasaules kausa posmu kopvērtējumā 2015./2016.gada sezonā šogad piešķīrusi jau vairāk nekā 52 tūkstošus eiro.

Siguldas novada pašvaldības naudas balvas piešķirtas:
• Andrim Šicam un Jurim Šicam 5839 eiro katram – par piekto vietu pasaules čempionātā divnieku ekipāžām, par piekto vietu Eiropas čempionātā, par sasniegumiem
Pasaules kausa posmos un sesto vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā, kā arī par
sasniegumiem komandu stafetēs. Naudas balva 2919 eiro piešķirta arī sportistu trenerim Jānim Liepam;
• Ināram Kivleniekam 2136 eiro par ceturto vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu
sportā, par sasniegumiem komandu stafetēs Pasaules kausa posmos un pasaules čempionātā;
• Artūram Dārzniekam 2564 eiro par sasniegumiem Pasaules kausa posmos un Eiropas čempionātā komandu stafetēs;
• Rikam Kristenam Rozītim 712 eiro par ceturto vietu U23 pasaules čempionātā un
desmito vietu pasaules čempionātā kamaniņu sportā;
• trenerim Kasparam Dumpim 2706 eiro par Ināra Kivlenieka, Artūra Dārznieka un
Rika Kristena Rozīša trenēšanu;
• Jānim Strengam 3417 eiro par pirmo vietu pasaules čempionātā bobslejā, trešo vietu
Eiropas čempionātā un par sasniegumiem Pasaules kausa posmos bobslejā. Naudas
balva 1708 eiro apmērā piešķirta arī viņa trenerim Sandim Prūsim;
• Leldei Priedulēnai 2563 eiro par pirmo vietu pasaules čempionātā skeletonā junioriem un par sasniegumiem Pasaules kausa posmos skeletonā. Leldes Priedulēnas trenerim Gatim Dzērvem piešķirts 1281 eiro;
• Martinam Dukuram 9112 eiro par pirmo vietu pasaules čempionātā skeletonā, pirmo
vietu Eiropas čempionātā skeletonā, par sasniegumiem Pasaules kausa posmos un pirmo vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā;
• Tomasam Dukuram 4985 eiro par sesto vietu pasaules čempionātā skeletonā, pirmo
vietu Eiropas čempionātā skeletonā, kā arī par sasniegumiem Pasaules kausa posmos
un trešo vietu Pasaules kausa posmu kopvērtējumā;
• sporta un interešu klubam „RO” piešķirti 7048 eiro par Martina Dukura un Tomasa Dukura trenera Daiņa Dukura ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016.gada sezonā. Piešķirtā naudas balva novirzīta Siguldas novada
jaunatnes skeletona komandas mācību–treniņu darba nodrošināšanai.
Kritērijus, kārtību un sportistu sasniegumus, par kuriem pašvaldība piešķir naudas balvas novada sportistiem, nosaka nolikums „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvas apmēru”.

Notiek pludmales volejbola
treniņu maratons un sacensības
Vasarā Siguldas pludmales volejbola laukumos pie Gaujas, Peldu ielā 2, norisinās treniņu maratons pludmales volejbolā „KS čempionāts” un sacensības
„Sigulda Open 2016”.
Treniņu maratonā vīriešiem un sievietēm „KS čempionāts” var piedalīties ikviens interesents individuāli. Jau ir aizvadīti divi „KS čempionāta” posmi. Nākamās treniņsacensības notiks 23.jūlijā un 13.augustā. Dalības maksa – pieci eiro.
Atklātais pludmales volejbola turnīrs „Sigulda Open 2016” piedāvā komandu turnīrus
sievietēm un vīriešiem. Komandu skaits un dalībnieku vecums ir neierobežots. Nākamie „Sigulda Open 2016” posmi norisināsies 2.jūlijā, 30.jūlijā un 20.augustā. Dalība sacensībās – bez maksas. Pieteikties sacensībām var, rakstot uz e-pasta adresi
volejbols@nuki.lv; plašāka informācija, piezvanot uz tālruni 20355535.

Aizvadīts „Sigulda Up Cup 2016”
otrais posms

18.jūnijā tika noskaidroti izaicinošā skriešanas seriāla „Sigulda Up Cup 2016” otrā posma – skrējiena Siguldas Pilsētas trasē – uzvarētāji. Galvenā cīņa notika par tituliem
„Kalna karalis” un „Kalna karaliene”, kurus saņēma absolūti labāko rezultātu īpašnieki –
Nauris Juris Deksnis 2:09,22 (Siguldas Sporta skola) un Irina Grīnberga 2:41,24 (Sigulda). „Sigulda Up Cup 2016” trešais posms – skrējiens Turaidas pils tornī – notiks 24.jūlijā.

orientēšanās sportā, triatlonā, loka šaušanā, pludmales volejbolā, regbijā,
riteņbraukšanā, golfā, stenda šaušanā, airēšanas slalomā un arī paraugdemonstrējumu sporta veidā – šahā.

Siguldas novada karogu Latvijas IV Olimpiādes atklāšanas ceremonijā, kas notiks
1.jūlijā plkst.21.00 Valmierā, nesīs badmintoniste Jekaterina Romanova – daudzkārtēja Latvijas junioru čempione, Latvijas vicečempione sieviešu vienspēlēs un dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs, Latvijas izlases dalībniece.
Latvijas IV Olimpiāde ir valsts mēroga sporta pasākums, kurā 26 olimpiskajos sporta veidos, divos neolimpiskajos sporta veidos un šaha paraugdemonstrējumos sacentīsies 94 pašvaldību komandas ar aptuveni 4000 dalībnieku.

Siguldiešu starti starptautiskos
badmintona turnīros Latvijā un
Lietuvā
Starptautiskajās badmintona sacensībās „Yonex Latvia International 2016”,
kas jūnija pirmajās dienās norisinājās Jelgavā, piedalījās gandrīz 190 dalībnieku no 18 valstīm.
Spēcīgajā konkurencē no siguldiešiem pie uzvarām pirmajās spēlēs tika vīriešu dubultspēļu pāris Jānis Norvelis un Ardis Daniels Bedrītis, kuri kvalifikācijas turnīrā
pieveica Norvēģijas duetu. Liāna Lencēviča sieviešu vienspēles kvalifikācijas turnīrā uzvarēja Somijas spēlētāju, bet Jekaterina Romanova kopā ar Kristīni Šeferi no
Rīgas sieviešu dubultspēļu pamatturnīrā bija pārākas par Igaunijas pāri. Diemžēl
nākamajās spēlēs mūsējiem nācās piedzīvot zaudējumus un no tālākās cīņas izstāties.
Savukārt „Yonex Lithuania International 2016” sacensībās, kas nedēļu vēlāk notika Kauņā, J.Romanova sieviešu vienspēļu pirmajā kārtā pieveica mājinieci Akvili Stapušaitīti, kura pasaules rangā ieņem 79.vietu un šajā turnīrā bija izlikta ar
pirmo numuru. Vēl pie uzvaras jauktajās dubultspēlēs tika pāris J.Romanova un
Guntis Lavrinovičs, pieveicot sāncenšus no Lietuvas. Līdzīgi kā Latvijas turnīrā,
nākamajās spēlēs nācās piedzīvot zaudējumus, un cīņa par medaļām beidzās, toties
tika iegūta laba starptautisko sacensību pieredze un papildināts pasaules reitinga
punktu skaits.

Siguldas Sporta skolas aktualitātes
• No 15. līdz 18.augustam norisināsies Siguldas Sporta skolas dienas atpūtas–sporta
nometne „Iepazīsti sportu 2016”, kurā aicināti piedalīties bērni no septiņu līdz desmit gadu vecumam. Nometnes programmā iekļauta iepazīšanās ar dažādām sporta
spēlēm, vieglatlētiku, badmintonu, orientēšanās sportu un dambreti. Bērni viesosies
Olimpiskajā vingrošanas centrā Rīgā. Dalības maksa nometnē – 30 eiro. Pieteikumu
nometnei, norādot bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vecāku kontaktus, sūtīt uz e-pasta adresi sportaskola@sigulda.lv.
• 5.jūnijā Iecavā risinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā U14 vecuma grupā. Visaugstāko sniegumu šajās sacensībās no Siguldas Sporta skolas audzēkņiem uzrādīja
Dārta Auziņa, kura 53 spēcīgāko 300 metru skrējēju konkurencē izcīnīja septīto vietu.
• Siguldas jaunie vieglatlēti piedalījušies Latvijas studentu 26.Universiādē, starptautiskās sacensībās „Liepājas kausi 2016”, Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa izcīņas trešā posma sacensībās Jelgavā, kā arī Rīgas atklātajā čempionātā un junioru
meistarsacīkstēs. Edgars Daugulis izcīnīja dubultuzvaru Rīgas junioru meistarsacīkstēs 1500 un 800 metru distancē. Artis Rušiņš „Liepājas kausa” izcīņas sacensībās 100 metru distancē izcīnīja trešo vietu. Nauris Juris Deksnis Rīgas junioru meistarsacīkstēs 400 metru distancē izcīnīja otro vietu starp junioriem. Kristaps Bruners
800 un 1500 metru distancē izcīnīja bronzas medaļas Rīgas jaunatnes atklātajās
meistarsacīkstēs. Veiksmīgi sezonu uzsācis Siguldas Sporta skolu un Murjāņu Sporta ģimnāziju pārstāvošais šķēpmetējs Ričards Griezītis, kurš Baltijas valstu šķēpmetēju sacensībās Lietuvā U23 grupā izcīnīja pirmo vietu, bet Rīgas čempionātā – bronzas medaļu pieaugušo konkurencē un sudraba medaļu junioru vērtējumā.
• No 11. līdz 12.jūnijam Igaunijā notiekošajā Baltijas čempionātā orientēšanās sportā
Kristīne Brunere izcīnīja trešo vietu garajā distancē W14 grupā un ceturto vietu
stafetē W16 grupā. Magda Cigle izcīnīja sesto vietu garajā distancē un trešo vietu
stafetē W16 grupā.
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Sabiedrība

Informācija par
bezmaksas autobusu
maršrutiem vasarā
No 1.jūnija līdz 31.augustam darbosies vairāki autobusu maršruti, kuros, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, noteiktas iedzīvotāju grupas
var pārvietoties bez maksas:

Mobilais mamogrāfs Siguldā

22.jūlijā pie tirdzniecības centra „Raibais suns” būs pieejams „Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs.
Mamogrāfa pārbaude pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta (tālruņi 67142840
un 27866655). Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes
ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, izmeklējums ir par maksu.

• Sigulda–Nurmiži–Sigulda: plkst.6.50 un 15.00;
• Sigulda–Ķipari–TV tornis–Sigulda: plkst.13.40;
• Sigulda–Gleznotājkalns: plkst.9.10, 11.10 un 12.45;
• Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda: plkst.7.15, 10.15 un 17.30;
• Sigulda–Institūts–Kaķīši–Sigulda: plkst.8.15, 11.15, 14.30 un 18.30.
Skolēnu vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) autobusi nekursēs šādos
maršrutos un tiks atjaunoti līdz ar jaunā mācību gada sākumu – 1.septembri: Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda; Sigulda–Nurmiži–Sigulda; Sigulda–Saltavots– Sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas apmaiņas studentu Karlo del Mazo
Pelītes–Sigulda; Sigulda–Krimulda plkst.7.15; Krimulda–Sigulda plkst. 7.35; Sigul- no Peru sociālajā uzņēmumā „Pogotava” Raiņa ielā 1 radīts jauns interjers.
da–Allaži–Mālpils plkst.7.10 un 15.20; Mālpils–Allaži–Sigulda plkst.8.00 un 16.10;
Stīveri–Allažmuiža–Stīveri; More–Sigulda–More; More–Nītaure–More.
„Pogotava” ir biedrības „Cerību spārni” sociālais uzņēmums, kurā var iegādāties
Atgādinām, ka 1.jūnijā stājās spēkā noteikumi „Par braukšanas maksas atvieg- biedrības radošajās darbnīcās tapušos rokdarbus, tāpat „Pogotavā” savus darbus
lojumiem sabiedriskajā transportā”, kas noteiktām iedzīvotāju grupām paredz
tirdzniecībai nodod cilvēki ar invaliditāti, kuri strādā mājās, kā arī sociālā riska
braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā, uzrādot jauno ID karti. Turpmāk
grupas, piemēram, māmiņas, kuras vienas pašas audzina bērnus.
noteiktos pilsētas autobusu maršrutos bez maksas varēs braukt Siguldas novadā
reģistrēto vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas un 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 braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā varēs saņemt
pirmsskolas vecuma bērnu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo līdz 6.klasei
Jau devīto reizi Pasaules Adītāju dienā Siguldas novada pašvaldības Dienas
pavadošā persona.
centrā notika Rokdarbu diena „Dari pats un māci citiem”. Šogad pasākumā
Būtiskākās izmaiņas skar iedzīvotājus, kuru mēneša vidējie ienākumi mēnesī 2015. piedalījās rokdarbnieces no daudziem Latvijas novadiem.
gadā ir bijuši virs 572,60 eiro pirms nodokļu nomaksas, – turpmāk šiem iedzīvotājiem par braucienu būs jāmaksā.
Rokdarbu dienā varēja apskatīt rokdarbnieču darinājumus un rokdarbu modes parādi ar vairāk nekā 50 rokdarbnieču darinātiem tērpiem un cepurēm. Savukārt par
Rokdarbu dienas tradīciju kļuvušajā dāmu kluba „Madaras” labdarības akcijā biedrībai „Cerību spārni” tika dāvināti adījumi un tamborējumi.

Jauns interjers sociālajam
uzņēmumam „Pogotava”

Notikusi Siguldas novada
Rokdarbu diena

Ziņas īsumā

Aicina uz sanāksmi par siltumenerģijas apgādes tarifu samazinājumu

29.jūnijā plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centrā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija aicina iedzīvotājus uz tikšanos par SIA „Wesemann–
Sigulda” sagatavoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Sanāksmes laikā uzņēmuma pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.
SIA „Wesemann–Sigulda” ar 1.oktobri plāno samazināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu par 7,75%. Tas nozīmē, ka siltumenerģijas apgādes gala tarifs samazināsies no 65,92 eiro uz 60,81 eiro par megavatstundu (bez
PVN) pie esošās dabasgāzes tirdzniecības cenas. Mainoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, mainīsies arī siltumenerģijas gala tarifs.

PSIA „Jumis” paaugstinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu

Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto paaugstināto maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā SIA
„Getliņi EKO” un dabas resursu nodokļa izmaiņas, apstiprināta Siguldas pilsētas
SIA „Jumis” jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Siguldas novadā
11,07 eiro par kubikmetru (bez PVN) līdzšinējās maksas 9,91 eiro par kubikmetru
(bez PVN) vietā, nosakot, ka jaunā maksa stāsies spēkā no 23.jūnija.
Līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar PSIA „Jumis” iedzīvotājiem nav jāpārslēdz. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar PSIA „Jumis”, rakstot uz
e-pasta adresi info@jumis.lv vai zvanot uz tālruni 26112288.

Zināmi siguldiešu mīlētākie
uzņēmumi 2016.gadā
Jau trešo gadu Siguldas novada svētku mēnesī norisinājās akcija, kuras laikā
tika noskaidroti siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi 2016.gadā.
Šā gada TOP 10 jaunpienācēji ir veikals „Datoru doktorāts”, veikals „Zaļais zars”,
bistro „Kaķu māja”, picērija „Čili Pica” un kino „Lora”. Tāpat siguldiešu mīlētāko uzņēmumu vidū jau trīs gadus ir kafejnīca „Mr.Biskvīts”, piedzīvojumu parks
„Mežakaķis”, „LGK atrakcijas”, Jāņa Rozes grāmatnīca, bet otro gadu – veikals „Elvi”.
Balsošanai tika izmantoti 4219 žetoni, kurus varēja saņemt par jebkuru pirkumu ar
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti sadarbības partneru veikalos un pakalpojumu
sniegšanas vietās.

SIA „Saltavots” maina kārtību par šķidro atkritumu pieņemšanu no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

SIA „Saltavots” informē, ka no 1.jūlija tiks mainīta kārtība, kādā tiks pieņemti pievestie decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidrie sadzīves atkritumi
no tām Siguldas novada decentralizētajām sadzīves kanalizācijas sistēmām,
kuras netiek apsaimniekotas atbilstoši Siguldas novada 2013.gada 29.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas
novadā”.
Ar pakalpojumu pieteikšanas kārtību un informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu savāktajiem un attīrītajiem apjomiem Siguldas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā var iepazīties SIA „Salt
avots” interneta vietnē www.saltavots.lv vai zvanot uz tālruni 67973502.

Jau trešo gadu siguldiešu mīlētāko uzņēmumu vidū ierindojas kafejnīca „Mr.Biskvīts”
Foto: G.Zīverte
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Kultūra
02.07.
03.07.
03.07.
06.07.
10.07.

12.07.
13.07.–
14.07.
15.07.

16.07.
17.07.
17.07.
17.07.–
19.07.
19.07.
20.07.
24.07.
29.07.

30.07.
30.07.

31.07.
31.07.

Izstādes

plkst.16.00 Turaidas muzejrezervātā
Siguldas folkloras kopai „Senleja” – 35.goda diena – Ziedu diena.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Muzikālās brokastis. „Akustisko ģitāru trio AG 3’o”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.30 Siguldas pilsdrupu estrādē
„Sunset festival”. Īru dziesminieka Demjena Raisa koncerts.
Ieejas maksa – 29 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
plkst.19.30 Siguldas pilsdrupu estrādē
„Sunset festival”. Britu alternatīvā roka grupas „James” koncerts.
Ieejas maksa – 29 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Muzikālās brokastis. Akordeonists A.Novaks un Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra stīgu kvintets koncertprogrammā „Piazzolla.
Galliano. Tango”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Atklāšanas
koncerts. Kamerkoris „Labyrinth” (ASV).
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Meistarkursu vadītāju koncerti.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Viesmākslinieku koncerti – plkst.19.00 „Romantisma krustceles”,
plkst.20.00 „Impresionisma krustceles”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Tradicionālais „Beztalanta koncerts”.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Muzikālās brokastis. „Latvian Sound Quartet” koncertprogrammā
„Dienvidu stāsti”.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.30 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Garīgās
mūzikas koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Meistarkursu dalībnieku koncerti.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Jauno komponistu un laikmetīgo kameransambļu koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. Noslēguma
koncerts ar dalībnieku kora un orķestra piedalīšanos.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Muzikālās brokastis. Nacionālo Bruņoto spēku bigbends koncertprogrammā „Tautasdziesma”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXVI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Svētku atklāšanas koncerts.
Ieejas maksa – 8 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
Siguldas novada Kultūras centra kasē līdz 24.jūlijam – 10% atlaide
plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXVI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Koncerts „Jaunie talanti”.
Ieejas maksa – 3 eiro
plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXVI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Dž.Verdi operas
„Masku balle” brīvdabas oriģināliestudējums.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra kasē līdz
24.jūlijam – 10% atlaide
plkst.13.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
XXVI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Garīgās mūzikas
koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXVI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Galā koncerts
„Marina Rebeka Siguldā”.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra kasē līdz
24.jūlijam – 10% atlaide

Nākamais izdevums 29.jūlijā

līdz
11.07.
līdz
11.07.
līdz
01.09.

Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Visa laba jāņuzāle”

līdz
01.09.
01.07–
29.07.

Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā
Naura Daiņa fotogrāfiju izstāde „Durvis. Sākums”

Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde „Ārstniecības augi”

01.07.–
29.07.
01.07.–
29.07.
01.07.–
31.07.
01.07.–
31.08.
05.07.–
29.07.
05.07.–
29.07.
11.07.–
29.07.
11.07.–
29.07.
20.07.–
29.07.

Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Siguldas viesnīcas stāsts” izstāžu
ciklā „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā”
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi, man pašai
stipri vārdi...”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „Bērnu žūrijas lasīšanas maratons aicina”
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Juris Dimiters. Plakāti un gleznas.
Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošā izstāde „Mana novada pieturzīmes”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Dzīvi nevajag atlikt”. Rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 75
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Autors, kurš kaitina un provocē”. Rakstniekam, literatūrkritiķim Guntim Berelim – 55
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Radības mums līdzās”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde „Grāmatas lasīšanai saulainās un lietainās vasaras dienās”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „J.Baltvilka balvas nominantu un laureātu daiļrade”

Sports
02.07.

plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 2)
Pludmales volejbola turnīra „Sigulda Open 2016” otrais posms

02.07.

plkst.11.00 Sporta un atpūtas kompleksā „Poligon–1” (Miera ielā 15)
Sporta lāzertaga turnīrs bērniem no deviņu līdz 14 gadu vecumam

03.07.

plkst.11.00 Sporta un atpūtas kompleksā „Poligon–1” (Miera ielā 15)
Sporta lāzertaga turnīrs pieaugušajiem

07.07.

plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2016” ceturtais posms

14.07.

plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Bērnu riteņbraukšanas seriāla „S!–VELO” trešais posms

15.07.–
16.07.

Siguldā novadā
Rīgas Riteņbraukšanas skolas daudzdienu velobrauciena otrā un
trešā etapa sacensības

17.07.

plkst.11.00 Depo sporta laukumā
Latvijas čempionāts regbijā 7, pirmā līga

20.07.

plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 2)
Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā U17 un U13
grupām otrais posms

22.07.

plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 2)
Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā U19 un U15
grupām otrais posms

23.07.

plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 2)
„KS čempionāts” treniņsacensības pludmales volejbolā

24.07.

plkst.17.00 Turaidas muzejrezervātā
Skrējienu seriāla „Sigulda Up Cup 2016” trešais posms – Turaidas
pils torņa skrējiens

28.07.

plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skrituļošanas seriāla „S!–SKATE” ceturtais posms

30.07.

plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 2)
Pludmales volejbola turnīra „Sigulda Open 2016” trešais posms

30.07.

plkst.14.00 Morē
Siguldas kauss orientēšanās sportā

31.07.

plkst.12.00 Morē
Siguldas kauss orientēšanās sportā

Siguldas novada
pašvaldība sveic
jūnija apaļo
jubileju
gaviļniekus
95 gadi

Visvaldis Dzenis
Jānis Tupe

90 gadi

Antoņina Linde
Alberts Meisītis
Konstancija Niedrīte

85 gadi

Gunārs Amoliņš
Mirdza Avote
Rūta Bergholde
Ēvalds Jēkabsons

80 gadi

Marta Arāja
Arvīds Auziņš
Ligita Briede
Monvīds Daugavietis
Juzefa Ivanova
Zoja Jaunzeme
Valentina Kudrjašova
Gunta Mardaka
Felikss Meiers
Brigita Rude
Fevronija Sergejeva
Asja Turka
Klaudija Zviedre

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā maijā
Reģistrēti 43 jaundzimušie – 24 meitenes un
19 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Enija, divas Annas, Amēlija, Una, Baņuta, Agnija,
divas Elzas, Maija, divas
Kristas, Olīvija, Viktorija,
Estere, Paula, Alise, Diāna, Katrīna, Sāra, Elīna,
Jeļizaveta, Luīze Nellija,
Anna Rota, Renārs, Kārlis, Moriss, Jānis, Jēkabs
Ādams, Marsels, Emīls,
Reinis, Dīns Tomass,
Olivers, trīs Dominiki,
Ādams, Kristaps, Marks,
Juris, Martins, Teodors.
Reģistrētas septiņas 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 „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

