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Tiks veikta jauna
iepirkuma procedūra ēdināšanas
pakalpojumiem bērnudārzos

Sākta sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūve un pilsētas maģistrālo
siltumtīklu pārbūve

Jūlijā notiks tradicionālās
Muzikālās brokastis
Siguldas pils kompleksā

Pieslēdzies vasarai –
svinam Siguldas pilsētas svētkus!
Jau tradicionāli ap ievziedu laiku, maija
pēdējās nedēļas nogalē, Sigulda svin pilsētas svētkus. Šogad tie norisināsies trīs
dienas – no 25. līdz 27.maijam.
Ievu ziedēšanas laiks ir kā robežšķirtne starp
pavasara pumpuriem un vasaras ziedoni,
tāpēc svētku devīze „Pieslēdzies vasarai!”
aicinās visus svinētājus atvērt sevī saulainā
gadalaika durvis un pielaikot vasaras notikumus un sajūtas. Svētku programma būs aizrautīgs un vērienīgs vasaras piedzīvojums.
Svētki ļaus katram piedzīvot savu pirmo šīs
vasaras festivālu, jo Siguldā atgriežas gaisa
baloni – visu svētku garumā varēs baudīt mākoņu kuģu rīta un vakara lidojumus, īpašos
nakts gaismošanās un degļu uguņošanas šovus. Vasara ir vienīgais gadalaiks, kad varam
apmeklēt brīvdabas koncertus un zaļumballes, tāpēc Siguldas svētki piešķils dzirksti gan
jaudīgu mūziķu, grupu un diskžokeju koncertiem, gan zaļumballes šarmam Svētku laukumā, kā arī Dziesmu un dejas dienas kopības
sajūtai Siguldas pilsdrupu estrādē. Neaizmirstot mazos svētku svinētājus, ar krāšņu
muzikālo izrādi „Karlsons” iepriecinās Latvijas Operetes teātris, bet „Pepijas Garzeķes”
aizrautīgo stāstu stāstīs Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra nodaļas audzēkņi.
Piektdien un sestdien Svētku laukumā ikviens varēs iepazīties ar plašo aktivitāšu
klāstu, apmeklējot Siguldas aktīvās atpūtas
parku un uzņēmumu vasaras piedāvājuma
prezentācijas, „noraut jumtu” vārda tiešā nozīmē svētku apmeklētājiem palīdzēs vasarīgo
kabrioletu auto parāde, bet ierībināt sevī svētku ritmu ļaus enerģiskais bungu samits.
Lai svinību karstumā neviens nenogulētu
svētku aktīvāko dienu, sestdienas rītā, kā katru gadu, pilsētu modinās mobilais modināšanas orķestris. Par svētku kulmināciju noteikti
kļūs grandiozais svētku gājiens, kurā ar saukli „Ceļojums uz vasaru!” apvienosies Siguldas
novada amatiermākslas kolektīvi, izglītības
un kultūras iestādes, novada uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, mākslinieki, mūziķi,
pašvaldības darbinieki un svētku viesi.
Vasara ir dārza svētku laiks – ar lampiņu
virtenēm, draugu smiekliem un ugunskura smaržu matos. Izgaršot vasaru aicinās
Siguldas svētku īpašais „Vasaras garšu dārzs”

Svētku laukumā, kurā, apvienojot dažādu
restorānu meistarību un novadnieku mīlestību uz ēdiena baudīšanu, svētkus nosvinēt varēs arī nesteidzīgā dārza romantikas atmosfērā, baudot Gaujas senlejas gleznainos skatus.
Pieslēdzies, uzlādējies un uzgavilē, jo vasara ir gaisā!

Siguldas pilsētas svētku
„Pieslēdzies vasarai!” programma

Ceturtdien, 24.maijā, Siguldā
l Plkst.18.00 Siguldas novada mākslinieku
darbu izstādes „Zaļš, vēl zaļāks!” atklāšana Zaļās villas kvartālā
Piektdien, 25.maijā, Svētku laukumā
l Plkst.13.00–18.00 Uzņēmēju un mājražotāju izstāde
l Plkst.18.00–1.00 „Vasaras garšu dārzs”
l Plkst.18.00 Siguldas pilsētas svētku atklāšana. Mazais bundzinieku samits Siguldā
l Plkst.18.00–22.00 „KasteKust” GIF kustīgo bilžu studija
l Plkst.18.30–1.00
Latvijas mūziķu un
diskžokeju ballīte:
l plkst.18.30–18.40 DJ Alvis Still
l plkst.18.40–19.30 „Neon Saturdays”
l plkst.19.30–20.00 „Viņa”
l plkst.20.00–20.15
akcijas „Siguldieši
balso, siguldieši svin!” uzvarētāju apbalvošana
l plkst.20.15–20.35 „Viņa”
l plkst.20.35–21.35 Ozols
l plkst.21.35–22.15 „Sudden Lights”
l plkst.22.15–23.15 „Bermudu divstūris”
l plkst.23.15–00.30 DJ [Ex] da Bass
Balonu festivāla aktivitātes – vakara lidojumi, balonu gaismošanās un degļu uguņošana

IZLAIDUMI

Siguldas novada izglītības iestādēs
31.maijā plkst.13.00................... Laurenču sākumskolas 6.klases izlaidums

Sestdien, 26.maijā, Siguldā
l Plkst.9.30–10.30 Pilsētas modināšana
l Plkst.10.30–12.30 Skolu audzēkņu mākslas
un jaunrades darbu labdarības gadatirgus
l Plkst.12.00 Latvijas Slēpošanas savienības šāgada sezonas noslēguma pasākums
Siguldas pilsētas trasē

31.maijā plkst.18.00................................... Siguldas Sporta skolas izlaidums

Maija parkā
l Plkst.17.30–18.30 Viesu kolektīvu koncerts pie Vēja zvaniem
Turpinājums 5.lpp.

15.jūnijā plkst.19.00............Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases izlaidums

1.jūnijā plkst.18.00......................Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izlaidums
15.jūnijā plkst.14.00..............Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klases izlaidums
15.jūnijā plkst.17.00......................... Allažu pamatskolas 9.klases izlaidums
15.jūnijā plkst.18.00..........................Mores pamatskolas 9.klases izlaidums
15.jūnijā plkst.18.00.................. Siguldas 1.pamatskolas 9.klases izlaidums
16.jūnijā plkst.13.00.........Siguldas pilsētas vidusskolas 9.klases izlaidums
16.jūnijā plkst.15.00.......Siguldas pilsētas vidusskolas 12.klases izlaidums
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Pediatra konsultācijas Siguldas slimnīcā Diskutē par ēdināšanas
turpmāk būs pieejamas
pakalpojumu iepirkuma kritērijiem
brīvdienās un svētku dienās
pirmsskolas izglītības iestādēs
Siguldas novada pašvaldība informē, ka
pediatra konsultācijas akūtos gadījumos
slimnīcas uzņemšanas nodaļā kopš maija pieejamas brīvdienās un svētku dienās no plkst.10.00 līdz 18.00 un tās veiks
pašvaldības apmaksāts pediatrs, kuram
nebūs jāsavieno darbs ar pienākumiem
dzemdību nodaļā, kā tas bija līdz šim.
Siguldas novada pašvaldība 21.aprīlī saņēma iesniegumu no SIA „Siguldas slimnīca”
valdes locekļa Valda Siļķes, kurš informēja, ka turpināt pieņemt pacientus pie pediatra neonatologa slimnīcas uzņemšanas
nodaļā līdzšinējā kārtībā nav iespējams.
Ārsti līdz šim sniedza konsultācijas slimnīcas uzņemšanas nodaļā ārpus ģimenes
ārstu darba laika, savienojot to ar darbu
Siguldas slimnīcas dzemdību nodaļā, kas
ir ārstu primārais darbs – rūpēties par
jaundzimušo veselību un dzīvību.
„Ārsti uzsver, ka bijuši gadījumi, kad vecāki agresīvi un ar pārmetumiem pieprasa
pakalpojumus, kurus ārstniecības iestāde
nevar nodrošināt, kā arī daļa bērnu vecāku
neizprot pediatra neonatologa darba prioritātes un pakalpojuma sniegšanas būtību.
Slimnīca nav iestāde, kurā vērsties ar ikdienišķiem ārstniecības jautājumiem, kas
ir tiešā ģimenes ārsta kompetencē. Saskaroties ar vairāku vecāku neiecietīgu attieksmi un nevēlēšanos saprast, ka ārsts no
dzemdību nodaļas būs jāpagaida jaundzimušā veselības dēļ, jau vairāki ārsti neonatologi uzrakstījuši atlūgumu,” norāda
slimnīcas valdes loceklis Valdis Siļķe.
Izvērtējot līdz šim apkalpoto pacientu
plūsmu, tika analizēti diennakts laiki, kā

arī nedēļas dienas, kad veiktas konsultācijas. Konstatēts, ka ārsta konsultācijas Siguldas slimnīcas uzņemšanas nodaļā saņēmuši līdz 12 bērniem brīvdienās vai svētku
dienās, savukārt darbdienās konsultācijas
nav vēlējies saņemt neviens vai tie ir bijuši
viens līdz trīs bērni.
Lai turpinātu nodrošināt novadā deklarētajām ģimenēm pediatra konsultāciju pieejamību akūtās situācijās, Siguldas novada
pašvaldība panākusi vienošanos ar Siguldas
slimnīcu par iespēju nodrošināt pediatra kā
atsevišķa ārsta pieņemšanu slimnīcas uzņemšanas nodaļā laikā, kad tas ir visnepieciešamākais saskaņā ar šobrīd uzskaitītajiem pacientiem, proti, brīvdienās un svētku dienās.
Pediatrs konsultācijas laikā noteiks diagnozi un nozīmēs sākotnējo ārstēšanu, bet
turpmāko bērna novērošanu un ārstēšanu
veiks ģimenes ārsts. Siguldas slimnīcā pie
pediatra nepieciešamības gadījumā varēs
veikt inhalācijas un intramuskulāras injekcijas, saņemt recepti bērna vecumam
atbilstošiem medikamentiem. Stacionāra
pakalpojumi ar sistēmu uzlikšanu, kā arī
analīžu nodošana slimnīcas piedāvātajos
pediatra pakalpojumos neietilps.
Siguldas slimnīcas vadītājs Valdis Siļķe atgādina, ka ikdienas konsultācijas par bērnu
veselības aprūpi primāri jāsniedz ģimenes
ārstam, tāpat iedzīvotāji aicināti zvanīt uz
ģimenes ārstu bezmaksas konsultatīvā tālruņa numuru 66016001, kas pieejams darbdienās no plkst.17.00 līdz 8.00, brīvdienās
un svētku dienās visu diennakti. Savukārt
smagos akūtos gadījumos vecāki tiek aicināti bez kavēšanās zvanīt neatliekamajai
medicīniskajai palīdzībai.

Siguldas novada pašvaldības domes
ārkārtas sēdē
24.aprīlī

• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
2017.gada pārskats.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
2017.gada Konsolidētā gada pārskats.
• Nolemts sniegt galvojumu 249 tūkstošu
eiro apmērā SIA „Saltavots” aizņēmumam
Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” īstenošanai.
• Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā
„Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar
SIA „Siguldas slimnīca””.

• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Siguldas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi”.
• Nolemts nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamo īpašumu „Brūzis”, „Muižas koka
māja” (1.stāvs un 2.stāvs), „Radošā darbnīca”, „Rezidence” un vienu ielu tirdzniecības
vietu Siguldas pils kompleksā.
• Vienai personai piešķirts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.
Plašāk ar pašvaldības domes
sēžu materiāliem
aicinām iepazīties tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldība
saņem Publisko pakalpojumu gada balvu
Maija sākumā Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
saņēma Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Publisko pakalpojumu
gada balvu lielo novadu kategorijā.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, izvērtējot Latvijas pašvaldības, bija

ņēmusi vērā gan pašvaldības sniegto atbalstu uzņēmējdarbībai, infrastruktūras
pieejamību, pašvaldības komunikāciju ar
sabiedrību, reģistrēto uzņēmumu skaitu,
slepenā klienta vērtējumu un „Latvijas
e-indeksa” mērījumus, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni.

15.maijā Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Sausiņa aicināja novada pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņu vecākus un
pirmsskolas izglītības iestāžu padomju
pārstāvjus uz tikšanos, lai pārrunātu
jaunos ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma kritērijus un līguma nosacījumus.
Tikšanās laikā vecāki tika iepazīstināti
ar izmaiņām normatīvajos dokumentos,
to skaitā Ministru kabineta noteikumiem
Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”
un plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, kā arī panākta
vienošanās par ēdināšanas pakalpojumu
piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, pakalpojumu cenas „griestu” noteikšanu un
ēdināšanas pakalpojumu apmaksas principiem. Klātesošie vecāki ierosināja noteikt
priekšapmaksu par ēdināšans pakalpojumu sniegšanas kārtējo mēnesi. Tāpat tika
izveidota vecāku darba grupa, kura piedalīsies pakalpojumu sniedzēja un vecāku līguma projekta veidošanā.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Vita Mārkets” iesniegumu par ēdināšanas pakalpojumu līgu-

ma laušanu no 31.jūlija un pašvaldības
speciālisti ir uzsākuši darbu pie jauna
ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma nosacījumu izstrādes, lai jaunajā mācību
gadā pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošinātu kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus.
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa aicina bērnudārzu audzēkņu vecākus iesaistīties ne tikai jaunā pirmsskolas iestāžu ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma izstrādē,
bet arī ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes
kontrolē mācību procesa laikā.
Siguldā ir vairākas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes – „Ābelīte”,
„Ieviņa”, „Pasaciņa”, „Pīlādzītis”, „Saulīte”
un „Tornīši” –, kuras apmeklē 1034 mazie
novadnieki. Vecākiem, kuru bērni apmeklē
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi,
ir jāsedz tikai bērnu ēdināšanas izmaksas,
pārējos izdevumus – aptuveni 167 eiro mēnesī par katru audzēkni – sedz Siguldas
novada pašvaldība. Kopš 2017.gada oktobra maksa par bērnu trīsreizēju ēdināšanu
bija 2,70 eiro dienā, bet no 2018.gada pašvaldība papildus 10% apmērā līdzfinansē
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu
ēdināšanas izmaksas. Finansiāls pašvaldības atbalsts pieejams arī tām novadnieku ģimenēm, kuru bērni apmeklē privāto
izglītības iestādi vai izmanto sertificētas
aukles pakalpojumus.

Notiek grantēto ielu apstrāde
ar putekļu absorbentu
Siguldas novada pašvaldības būvinženieri informē, ka, iestājoties ilgstoši sausam laikam, Siguldas novadā
grantēto ielu apstrāde ar pretputekļu
absorbentu plānota Siguldas pilsētas
ielās, pa kurām kursē sabiedriskais
transports, kā arī izvērtējot ielu tehnisko stāvokli un satiksmes intensitāti.
Siguldas pilsētas un novada apdzīvoto vietu grantēto ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu 45 kilometru garumā izmaksā vairāk nekā 30 tūkstošus eiro, turklāt
tai ir īslaicīgs efekts, tādēļ pašvaldības

speciālisti aicina autovadītājus ievērot ceļu
satiksmes noteikumus, jo ar absorbentu
noklātās ielas un ceļus bojā gan paši autovadītāji, kuri pārkāpj ātruma ierobežojumus, gan transportlīdzekļu (jo īpaši kravas
auto) vadītāji, kuri izmanto grants ceļus
dzīvojamo rajonu caurbraukšanai, ignorējot uzstādītās ceļa zīmes.
Maijā pašvaldība uzsākusi arī asfaltēto novada ielu un ceļu horizontālā marķējuma
atjaunošanu, un drīzumā sāksies aktīvā
ielu un ceļu būvniecības sezona. Par to
plašāk varēsiet lasīt izdevuma „Siguldas
Novada Ziņas” nākamajā numurā.

Atgādinājums nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Siguldas novada pašvaldības nodokļu
administratores atgādina, ka 15.maijā bija jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par otro ceturksni.
Nākamie ceturkšņa maksājumi būs
15.augustā un 15.novembrī.
Aicinām iedzīvotājus nodokli samaksāt
savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta

nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumos
par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem lūdzam vērsties Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3, Siguldā, pie nodokļu administratorēm, zvanīt uz tālruņa numuru
67385830 vai rakstīt uz e-pasta adresi
kristine.berze@sigulda.lv.

ATTĪSTĪBA

Iespēja saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu
infrastruktūras sakārtošanai
Līdz 1.oktobrim daudzdzīvokļu namu
īpašniekiem ir iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam līdz pat 90%
apmērā, lai veiktu daudzdzīvokļu ēku
iebraucamo ceļu un pagalmu pārbūvi
un slēgtu atkritumu tvertņu novietņu
un stāvlaukumu būvniecību.
Līdzfinansējums pieejams daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2003.gada 1.jūnijam. Iekšpagalmu sakārtošanu pašvaldība atbalsta
līdz 50% apmērā no attiecīgā objekta tāmes, savukārt iebraucamo ceļu atjaunošanu pašvaldība līdzfinansē:

• 50% apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto
vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
iedzīvotāji;
• 70% apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotāji;
• 90% apmērā, ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo
ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm.
Papildu informācija par līdzfinansējumu
infrastruktūras sakārtošanai pieejama
pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē,
zvanot uz tālruņa numuru 66909370.

Pašvaldība līdzfinansē īpašumu
pievienošanu centralizētajai ūdens
un kanalizācijas sistēmai
Lai veicinātu privātīpašumu pievienošanu centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu vairāk nekā 8500 eiro apmērā
ūdens un kanalizācijas pieslēgumu
būvniecībai nekustamajiem īpašumiem Raunas, Gāles un Nākotnes ielā
Siguldā.
Līdzfinansējumam centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēguma
būvniecībai privātmāju īpašnieki var pieteikties Teritorijas attīstības pārvaldē katru gadu līdz 1.oktobrim, iesniedzot pieteikumu un saskaņotu būvprojektu. Tehniskos
noteikumus būvprojekta izstrādāšanai bez
maksas var saņemt SIA „Saltavots”. Līdzfinansējumu 100% apmērā, bet ne vairāk

kā 1500 eiro par viena nekustamā īpašuma
pieslēgumu, var iegūt personas ar I invaliditātes grupu, ģimenes, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
kā arī daudzbērnu ģimenes.
Savukārt uz finansējumu 50% apmērā, bet
ne vairāk kā 1500 eiro, var pretendēt gan
fiziskas, gan juridiskas personas. Līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes
vai kanalizācijas sistēmas līdz lietotājam
piederošai būvei.
Papildu informācija par līdzfinansējumu
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem pieejama pie
pašvaldības nekustamā īpašuma speciālista Laura Lācgalvja, zvanot uz tālruņa
numuru 26363496 vai rakstot uz e-pasta
adresi lauris.lacgalvis@sigulda.lv.

Sākta sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūve Siguldā
SIA „Saltavots” šogad veiks sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Eduarda
Veidenbauma,
Krišjāņa
Barona,
Nītaures, Strēlnieku, Pulkveža Brieža,
Allažu, Mālkalnu, Meldru, Kalmju un
Kaijas ielā vai to posmos. Tāpat tiks
izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu
stacija un veikta esošās kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūve. Kaijas ielā
tiks izbūvēta arī lietus kanalizācijas sistēma un ielas apgaismojums,
savukārt Krišjāņa Barona ielas posmā tiks atjaunota asfalta seguma
virskārta.
Patlaban jau uzsākti darbi kanalizācijas tīklu izbūvei Kalmju un Meldru ielā.
Darbu laikā slēgta satiksme Kalmju ielā
no Mālkalnu ielas līdz Atbrīvotāju ielai
un Meldru ielā no Paparžu ielas līdz Atbrīvotāju ielai. Kanalizācijas tīklu izbūve

sākta arī Kaijas ielā un Strēlnieku ielas
posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Laimas ielai. Krišjāņa Barona ielā turpinās
pērn uzsāktie sadzīves kanalizācijas
tīklu būvdarbi, veicot pievadu izbūvi no
izbūvētā maģistrālā cauruļvada līdz īpašumu robežām. Pievadu izbūves laikā paredzami lokāli satiksmes ierobežojumi,
savukārt jūnijā plānots slēgt Krišjāņa
Barona ielas posmu no Pils ielas līdz Ata
Kronvalda ielai, lai demontētu pašreizējo pagaidu segumu kanalizācijas tīklu
izbūves zonā un atjaunotu ielas asfalta
segumu.
Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi par
Eiropas Savienības līdzfinansējumu veic
SIA „Monum”.

Norisinās Siguldas pilsētas
maģistrālo siltumtīklu pārbūve
SIA „Wesemann–Sigulda” informē, ka
uzsākta projekta „Siguldas pilsētas
CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 3.kvartālā – noslēguma kārta,
Siguldā, Siguldas novadā” realizācijas
būvdarbi, kas paredz līdz septembra
beigām maģistrālo siltumtīklu pārbūvi
ar atzariem Krišjāņa Barona ielā divos
atsevišķos posmos ar kopējo trases
garumu 800 metri.

Projekta mērķis ir būtiski samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās virzienā no centrālās katlumājas uz pilsētu.
Noslēdzoties pārbūves darbiem, turpmāk
varēs veikt drošu siltumenerģijas padevi
visu gadu bez pārtraukumiem, avāriju vai
plānoto darbu pārtraukumiem, paaugsti-

not pakalpojuma kvalitāti siltumenerģijas
patērētājiem.
Projekta kopējās izmaksas ir 372 650,83 eiro
(bez PVN), no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 147 968,33 eiro.
Projektu „Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 3.kvartālā – noslēguma kārta, Siguldā, Siguldas
novadā” (Nr.4.3.1.0/17/A/034) līdzfinansē
Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs
ir SIA „Wesemann–Sigulda”, projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Līdz gada beigām pie daudzdzīvokļu namiem
jāuzstāda slēgtas
atkritumu konteineru novietnes

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs
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Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” daudzdzīvokļu
namu apsaimniekotājiem līdz gada beigām pie ēkām ir jāizveido slēgta tipa
atkritumu konteineru novietnes.
Atkritumu konteineru novietni var veidot
gan viena daudzdzīvokļu māja, gan vairākas kopā, taču ne vairāk kā viena kvartāla
ietvaros. Slēgta tipa atkritumu konteineru
novietnē jānodrošina vieta gan nešķiroto,
gan šķiroto atkritumu konteineriem papīram, stiklam, plastmasai, metālam, ja sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkts
nav izvietots dzīvojamo ēku kvartāla robežās. Atkritumu konteineru novietnei jāatrodas vismaz desmit metru attālumā no
dzīvojamās mājas logiem, vietā, kas ērti
sasniedzama iedzīvotājiem un kur tai netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāja specializētais transports.
Atkritumu konteineru novietnes atrašanās
vieta un būvniecība jāsaskaņo pašvaldības

Būvvaldē. Četri slēgta tipa atkritumu novietņu fasāžu priekšlikumi atrodami pašvaldības
saistošajos noteikumos „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”.
Atgādinām, ka, palielinoties valsts noteiktajam dabas resursu nodoklim, līdz
2020.gadam Latvijā būtiski pieaugs maksa
par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tādēļ iedzīvotājiem savlaicīgi
jāuzsāk atkritumu šķirošana. Šķirojot atkritumus un pārstrādājot otrreiz izmantojamos
materiālus – papīru, plastmasas pudeles un
stiklu –, ir iespējams būtiski samazināt atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu
daudzumu. Līdz 2020.gadam šķiroto atkritumu apjomu Siguldas novadā plānots palielināt no pašreizējiem 10% līdz 70% no kopējā
sadzīves atkritumu apjoma.
Plašāku informāciju par slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izbūvi aicinām saņemt pie PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
pilsētvides plānotājas Zanes Gateres, rakstot
uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv vai
zvanot uz tālruņa numuru 67071335.

IZGLĪTĪBA
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Ģimnāzijas un pilsētas vidusskolas pārstāvji
vienojušies par mācību procesa
organizēšanu jaunajā mācību gadā
Pēc vairākām konstruktīvām pašvaldības, izglītības iestāžu administrācijas
un skolēnu vecāku pārstāvju diskusijām panākta vienošanās par optimālāko mācību procesa organizēšanu laikā,
kad norisināsies skolas ēkas piebūves
būvniecība Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā. Tā paredz, ka, izvērtējot abu skolu
ēku kapacitāti, plānoto skolēnu skaita
dinamiku, kā arī ekonomisko pamatotību, Siguldas pilsētas vidusskolas 5.klašu skolēni mācības 2018./2019.mācību
gadā uzsāks Krišjāņa Barona ielā 10.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības procesu, Siguldas Valsts ģimnāzijā tiks pārstrukturēta vairāku telpu funkcionalitāte
un pārcelti daži mācību kabineti, lai Sigul-

das pilsētas vidusskolas 5.klašu mācību
procesa nodrošināšanai un vienai no 1.klasēm varētu nodot telpu grupu ēkas Krišjāņa
Barona ielā 10 trešajā stāvā. Tāpat Siguldas pilsētas vidusskolas 5.klašu skolēniem
būs pieejami Siguldas Valsts ģimnāzijas
mājturības un informātikas kabineti. Pilnīga abu skolu telpu maiņa notiks 2019.gada
vasarā pēc jaunā skolas ēkas korpusa Ata
Kronvalda ielā 7 nodošanas ekspluatācijā.
Maijā jau sākti pirmās kārtas būvdarbi,
kas turpināsies līdz nākamā gada vasarai,
arī mācību gada laikā, tāpēc īpaša uzmanība tiks pievērsta skolēnu un skolas personāla drošībai, kā arī būvniecības darbu
organizēšanai, lai netiktu traucēts mācību
process, piemēram, eksāmenu laikā tiks
ierobežoti būvdarbi, kas rada troksni.

Laurenču sākumskola atzīmē piecu gadu jubileju
2013.gada 1.septembrī Siguldā tika atklāta jauna izglītības iestāde – Laurenču
sākumskola, kura sākotnēji atradās vienā korpusā, bet 2016.gada decembrī tika
atvērts 4.–6.klašu korpuss Puķu ielā 2.
Piecu gadu laikā skolēnu skaits no 120
pieaudzis līdz 324 izglītojamajiem.
Skolas centrā vienmēr ir bijis skolēns.
Gadu gaitā Laurenču sākumskolas attīstībā lielu ieguldījumu snieguši gan skolas
pedagogi, gan vecāki, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu un iniciatīvu Laurenču

sākumskolu ir padarījuši par aizraujošu,
mūsdienīgu un mājīgu mācību vidi.
Laurenču sākumskolā liela uzmanība vienmēr ir bijusi pievērsta arī dabai kā vienai
no skolas vērtībām, kas veicina skolēnu
pētnieciskās un radošās prasmes, dod
iespēju kļūt patstāvīgiem. Rūpīgi izplānotais skolēnu dienas ritms, kurā ietverta arī
rīta rosme un pastaigas, plašais interešu
izglītības nodarbību piedāvājums un iespēja uzturēties skolā līdz pat plkst.19.00,
jēgpilni pavadot laiku, sekmē skolēnu personības attīstību.

Siguldieši piedalās Eiropas
sadraudzības tīkla „Douzelage” konferencē
Maija vidū Okselosundā Zviedrijā
norisinājās Eiropas sadraudzības tīkla
„Douzelage” 43.konference. Siguldu
šajā projektā pārstāvēja Katrīna Leitāne, Valters Mačs, Sabīne Birzniece un
Edīte Kuzmina.
Konferences mērķis bija apzināt reemigrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju si-

tuāciju visās 28 sadraudzības valstīs, iegūt
pieredzi darbā ar jaunpienācējiem, iepazīties ar citu dalībvalstu pašvaldību veiksmīgo, kā arī neveiksmīgo pieredzi integrācijas jomā. Nozīmīgu vietu sanāksmes darbā
ieņēma sadarbības projektu piedāvājumu
prezentācijas un sadarbības partneru
meklēšana jaunu projektu uzsākšanai sadraudzības pilsētu pašvaldībās.

Bērnudārza „Saulīte” pārstāvji
piedalās konferencē Lietuvā
Aprīļa beigās bērnudārza „Saulīte”
pārstāvji piedalījās metodiski praktiskajā konferencē Mažeiķos Lietuvā,
kurā piedalījās metodiķi un pedagogi
no 13 pirmsskolas izglītības iestādēm.
Konferences mērķis bija popularizēt pilsonisko un patriotisko audzināšanu savā

valstī un novadā. Katra iestāde prezentēja
to, kā savā bērnudārzā īsteno patriotisko
audzināšanu un pilsoniskās apziņas veidošanu bērniem, dalījās pieredzē par paveikto. Bērnudārza „Saulīte” pārstāvjiem šī
bija iespēja pastāstīt par saviem panākumiem patriotiskajā audzināšanā gan pret
Siguldas novadu, gan Latviju.

Izmaiņas bibliotēku darba laikā vasarā
Siguldas novada bibliotēka no 1.jūnija
līdz 31.augustam būs slēgta sestdienās
un svētdienās.
Siguldas pagasta Centra bibliotēka būs
slēgta no 4. līdz 17.jūnijam un no 2. līdz

15.jūlijam, savukārt Mores pagasta bibliotēka būs slēgta no 4.jūnija līdz 13.jūlijam.
Jūdažu bibliotēka nestrādās no 28.maija
līdz 10.jūnijam.
Allažu pagasta bibliotēka no 2. līdz 30.jūlijam būs atvērta no plkst.10.00 līdz 12.00.

Skolēniem jāsaņem norīkojums
darbam vasaras brīvlaikā
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad
īsteno jauniešu nodarbinātības projektu. Kopumā saņemti 377 skolēnu pieteikumi, 184 no tiem iesnieguši skolēni
vecumā no 13 līdz 14 gadiem, bet 193 –
vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Septiņu
skolēnu iesniegumi noraidīti, jo tie neatbilda noteiktajiem kritērijiem – nebija iesniegti visi pieprasītie dokumenti
vai arī skolēns nebija deklarēts Siguldas novadā.
Skolēniem, kuri atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem, ir jāsaņem norīkojums,
kas tiks izsniegts no 23. līdz 30.maijam laikā no plkst.14.00 līdz 18.00 jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” Raiņa ielā 3.
Saņemot norīkojumu, skolēniem jāpievērš
uzmanība darba devējam: ja tā ir pašvaldī-

bas iestāde vai tās struktūrvienība (visiem
vecumā no 13 līdz 14 gadiem), kā arī tiem,
kuriem ir norīkojums darbam pašvaldības
aģentūrā „Siguldas Attīstības aģentūra”,
ir jāapmeklē obligātā darba drošības instruktāža, kas notiks pirmdien, 28.maijā,
plkst.16.00 Siguldas pilsētas vidusskolas
aktu zālē. Tiem, kuri strādās pie uzņēmējiem, darba drošības instruktāžu veiks uzņēmēji katrs savā darbavietā.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projektu,
kura laikā skolēniem no 13 līdz 19 gadu
vecumam tiek nodrošinātas darbavietas,
īsteno Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar novada uzņēmējiem. Skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā vairāk nekā 60 tūkstošu eiro apmērā
finansē Siguldas novada pašvaldība, savukārt uzņēmēji sedz darba devēja sociālo
nodokli.

Siguldietes iegūst ceļazīmes
uz zinātniskajiem pasākumiem Eiropā
Aprīļa beigās Valsts izglītības satura
centrā norisinājās skolēnu zinātniskās
pētniecības darbu prezentācijas un atlase dalībai starptautiskos zinātniskajos konkursos un izstādēs, kas norisināsies gan Eiropā, gan ASV.
Atlasē piedalījās un savus zinātniskās
pētniecības darbus angļu valodā prezentēja arī Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klases skolnieces Elīza Marija Masule
un Laura Pauniņa, kuras Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu
konferencē ieguva I pakāpi. 12 skolēnu
konkurencē Elīza Marija ar darbu vese-

lības zinātņu sekcijā „Glikozes koncentrācijas izmaiņas asinīs fiziskās slodzes
ietekmē ar pirmā tipa cukura diabētu
slimam un veselam cilvēkam” (darba
vadītāja Līga Sausiņa) ieguva iespēju septembrī pārstāvēt Latviju Eiropas
Savienības jauno zinātnieku konkursā
Īrijā (Dublinā), bet Laura ar darbu ķīmijas sekcijā „Azokrāsvielu aizstāšana
ar dabiskajām pārtikas krāsvielām, kas
iegūtas no bietēm un burkāniem” (vadītāja Ilona Brakovska) saņēma ceļazīmi
dalībai „MILSET Expo” starptautiskajā
jauno zinātnieku izstādē, kas jūlijā norisināsies Polijā (Gdiņā).

Notiek uzņemšana Mākslu skolas
mūzikas un mākslas programmās
6. un 7.jūnijā Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks iestājpārbaudījumi profesionālās ievirzes izglītības programmās. 2018./2019.mācību gadā Mākslu
skola piedāvās bērniem un jauniešiem
apgūt dažādas izglītības programmas
mūzikā un mākslā. Kā ierasts, interešu
izglītības programmās audzēkņi tiek
uzņemti bez iestājpārbaudījumiem un
vecuma ierobežojuma.
Mūzikas nodaļā var profesionāli apgūt
vokālo mākslu un mūzikas instrumenta –
klavieru, akordeona, vijoles, čella, ģitāras,
flautas, klarnetes, saksofona, trompetes,
eifonija, mežraga, tubas un sitamo instrumentu – spēli. Mācību ilgums – 6 līdz
8 gadi. Šajā laikā audzēkņi apgūst ne tikai instrumenta spēli, bet arī muzicē ansambļos, korī, pūtēju orķestrī „Sudrabskaņa” un stīgu kamerorķestrī.
No šā gada septembra Mākslu skola piedāvās arī programmu „Mūsdienu ritma
mūzika”, kurā varēs apgūt populāro un
džeza mūziku.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” paralēli mācībām vispārizglītojošajā skolā
var apgūt bērni no septiņu gadu vecuma.
Teātra mākslā šogad uzņemšana notiek
interešu izglītības programmā „Teātra
studija”.
Mākslu skola piedāvā arī interešu izglītības programmas. Pirmsskolas vecuma
bērni attīstīt savas prasmes un talantus
var programmās „Mūzikas studija” un
„Mini studija”. Savukārt bērni vecumā no
10 līdz 18 gadu vecumam tiek aicināti pievienoties „Teātra studijai”.
Lai palīdzētu topošajiem Mākslu skolas
audzēkņiem sagatavoties uzņemšanai
skolā, 5.jūnijā no plkst.15.00 līdz 17.00 notiks konsultācijas par iestājeksāmenu norisi. Konsultācijas instrumenta spēlē un
kora klasē notiks ar iepriekšēju pieteikšanos, un tās varēs apmeklēt līdz 1.jūnijam.
Plašāka informācija pieejama Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”, rakstot uz e-pasta
adresi info@baltaisfligelis.lv vai zvanot uz
tālruņa numuru 67974787.

KULTŪRA
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Siguldā uzstāsies šarmantā LP Pieslēdzies vasarai –
2.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē
uzstāsies viena no oriģinālākajām
mūsdienu indī un poproka māksliniecēm Laura Pergolici jeb LP.
Pašas sacerētais megahits „Lost On You”,
kuram radītais klips vietnē „YouTube”
skatīts gandrīz 200 miljonus reižu, atnesa dziedātājai pasaules slavu, padarot
par vienu no mūsdienu popmūzikas fenomeniem.

Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas
„Biļešu servisa” tīklā. Biļetes cena – no
29 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide.
Atgādinām, ka šā gada vērienīgā koncertprogramma Siguldas pilsdrupu estrādē ir spilgtu un atpazīstamu mūziķu
piepildīta. Būs iespēja dzirdēt grupu
„Instrumenti”, „The Dire Straits Experience” un „A-ha” koncertus, kā arī solo
mūziķus – Zucchero un Ritu Oru.

Muzikālās brokastis
Siguldas pils kompleksā
Jūlija svētdienu rītos plkst.11.00
Siguldas pils kompleksā notiks Muzikālās brokastis, kurās ikviens aicināts svētdienas rītu sākt ar nesteidzīgām brokastīm pils dārzā lieliskas
mūzikas pavadībā.
Svētdien, 1.jūlijā, Muzikālo brokastu
ciklu atklās „Sinfonietta Rīga” stīgu kvartets ar vasaras kamermūzikas programmu. Kvartetā muzicēs Kristiāna Šīrante
(pirmā vijole), Agnese Kanniņa-Liepiņa (otrā vijole), Artūrs Gailis (alts) un
Kārlis Klotiņš (čells). Lai arī kvartets
savā repertuārā iekļāvis skaņdarbus no
faktiski visiem mūzikas vēstures periodiem, visērtāk ansamblis jūtas mūsdienu
mūzikā.
Nozīmīga vieta kvarteta repertuārā ir
latviešu mūsdienu komponistu darbiem.
8.jūlijā plkst.11.00 notiks „Reiņa Jaunā
trio” koncertprogramma „Mūzika un ceļojumu stāsti”. Reinis Jaunais vairākus
gadus ir koncertējis visā Eiropā, daloties
ar savām ģitārspēles prasmēm un oriģināldziesmām, kuras pasniedz publikai,
izmantojot dažādas ģitārspēles tehnikas.
Siguldā mūziķis prezentēs savu piekto
ierakstu – „Mūzika un ceļojumu stāsti”,
kurā katra kompozīcija simbolizē kāda
ceļojuma pieredzi. Kopā ar Reini koncertā
uzstāsies pavadošais sastāvs – basģitāriste Lauma Kazaka, kura ir pazīstama arī

kā dziesminiece, multiinstrumentāliste
un dzejniece, kā arī bundzinieks Ivars
Logins, kurš darbojas savā auditorijā zināmā progresīvā rokgrupā „Legacy ID”.
15.jūlijā, turpinot 2017.gadā iesākto
tradīciju, novadnieki tiek aicināti uz
koncertprogrammu bērniem „Es esmu
Sigulda!”, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja pagājušā gada nogalē. Koncertprogrammas laikā tiek stāstīti septiņi aizraujoši un sirsnīgi stāsti par mūsu Siguldu
bērnu acīm. Svinīgajā ceremonijā „Siguldas novada Gada balva kultūrā” komponistu komanda ieguva balvu nominācijā
„Gada balva mūzikā”. Pasākuma muzikālo noformējumu radījuši četri novadnieki – Zanda Krastiņa, Kārlis Kazāks,
Juris Kaukulis un Juris Lisenko, un tā
ir muzikāli teatrāla spēle ar burtiem, zilbēm, stāstiem un sajūtām par Siguldas
aizrautību.
22.jūlijā koncertu ciklu noslēgs sveiciens
no XIII starptautiskajiem latviešu jauno
mūziķu meistarkursiem „Baltijas Mūzikas ceļš”, kurā piedalīsies Latvijas un
ārvalstu mūzikas mācību iestāžu vidējā
un augstākā apguves posma audzēkņi un
studenti, jaunie komponisti, atskaņotājmākslinieki, jaunie mūzikas skolotāji.
Pasākuma apmeklētāji aicināti līdzi
ņemt brokastu uzkodas.
Ieeja uz visiem Muzikālo brokastu koncertiem ir bez maksas.

Saulgriežos – brīvdabas teātra
pirmizrāde un zaļumballe
23.jūnijā plkst.19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē brīvdabas pirmizrādi piedzīvos Rūdolfa Blaumaņa joku luga „No
saldenās pudeles”, bet pēc teātra izrādes saulgriežu svinības tiks turpinātas
īstā zaļumballē.
Izrādē Daiga Gaismiņa kā „Ezerlauku”
saimniece Ieva gribēs izprecināt savu
meitu vai pati vēlreiz precēties, Zane
Daudziņa kā Lavīze saimniecības glābšanas vārdā būs gatava mīt gredzenus kaut
ar kalpu puisi, Madara Melne-Tomsone
kā Marija mēģinās savaldzināt Ivaru Kļavinski jeb Mārtiņu.
Pārējās lomās: Ģirts Ķesteris vai Juris
Lisners („Rindēnu” saimnieks), Līga Zeļģe (Auce), Aldis Siliņš vai Mārtiņš Počs

(Pičuks), Māris Bezmers (Taukšķis),
Ainārs Ančevskis (Krišs). Saimes ļaužu lomās iejutīsies Siguldas amatierkolektīvu
dalībnieki no kora „Teiksma” un „Spārni”,
folkloras kopas „Senleja”, deju kolektīva
„Dūka” un „Ķimelītis”, kā arī Absolventu pūtēju orķestra, kuri aicinās uz kopīgu sadancošanu un lielā Jāņu ugunskura
iedegšanu.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā – 7 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem Siguldas novada Kultūras
centra kasē – 3 eiro; pasākuma dienā –
10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 5 eiro. Bērniem
līdz 12 gadu vecumam ieeja bez maksas. Ieejas maksa tikai uz zaļumballi pēc
plkst.24.00 – 5 eiro.

svinam Siguldas pilsētas svētkus!
Sākums 1. lpp.

Svētku laukumā
l Plkst.11.00–16.00 Uzņēmēju un mājražotāju izstāde
l Plkst.12.00–16.00 „KasteKust” GIF kustīgo bilžu salons
l Plkst.12.00–11.00 „Vasaras garšu dārzs”
l Plkst.12.30–13.00 Siguldas uzņēmumu
prezentācija „Pielaiko vasaru”
l Plkst.13.00–14.30 Latvijas Operetes teātra muzikālā izrāde bērniem „Karlsons”
l Plkst.14.30 Pecolli burbuļu laboratorija
l Plkst.15.30 Kabrioletu sezonas atklāšanas parāde
Koncertzālē „Baltais Flīģelis”
l Plkst.16.00 Mākslu skolas Teātra nodaļas
pirmizrāde „Pepija Garzeķe”

l

l

Plkst.20.00 Koncerts „Dzelzs Vilka vasarnīca”, kurā piedalās grupa „Dzelzs Vilks”,
Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Ģirts Ķesteris,
Lauris Dzelzītis, Arturs Krūzkops, Arturs Gruzdiņš, Anita Intaite, Ira KraujaDūduma, vokālā studija „Siguldiņa”, kā arī
„Jasmīnas koris”
Plkst.22.00–3.00 Svētku balle kopā
ar Valteru Frīdenbergu, Flame, „CoCo
Orchestra” un diskžokeju Edgaru Berci. Darbosies „KasteKust” GIF kustīgo
bilžu salons un „Vasaras garšu dārzs”,
būs vērojamas arī Gaisa balonu festivāla aktivitātes – plkst.6.00 rīta lidojumi, plkst.19.00 vakara lidojumi un no
plkst.23.00 balonu gaismošanās un degļu uguņošana Svētku laukumā

Dzelzceļa stacijas laukumā
l Plkst.19.00 Svētku gājiens uz Svētku laukumu „Ceļojums uz vasaru”

Svētdien, 27.maijā, Siguldā
l Siguldas svētku maršruta „Fatbike” piedzīvojumu izbrauciens gida pavadībā.
Uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti – bez maksas, citiem – 15 eiro

Svētku laukums
l Plkst.19.30 Svētku gājiena „Ceļojums uz
vasaru” dalībnieku sagaidīšana, novadnieku aerofoto „Svētki ir gaisā!”

Siguldas pilsdrupu estrādē
l Plkst.16.00–18.00 Dziesmu un deju dienas bērnu un jauniešu koncerts „Zaļā
pļavā”

Koncertzāle „Baltais Flīģelis”
izsludina rudens un ziemas repertuāru

Koncertzāle „Baltais Flīģelis” savu
18.koncertsezonu atsāks 28.septembrī
plkst.19.00, kurā ar programmu „Bēthovens un Sigulda” uzstāsies „Kremerata Baltica trio” – Madara Pētersone
(vijole), Zita Zemoviča (alts) un Pēteris
Čirkšis (čells).

13.oktobrī plkst.19.00 Rudens kamermūzikas festivāla laikā notiks sonāšu vakars
kopā ar Kristīnu Blaumani un Katju Apekiševu. 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.
8.decembrī plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks koncertizrāde bērniem
„Kropotkina stāstiņi”, bet 15.decembrī
plkst.19.00 – „Xylem trio” koncerts Ziemassvētku noskaņās. Gada nogalē, 21.decembrī, plkst.19.00 notiks Marijas Naumovas koncerts „Māte Terēze”.
Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās un vienu stundu pirms
koncerta sākuma koncertzāles „Baltais Flīģelis” kasē Šveices ielā 19, Siguldā, no 1.jūlija.

Koris „Atvars” pārstāvēs Siguldu
Dziesmu svētku koru pusfinālā
Aprīļa beigās Siguldas 1.pamatskolā notika Siguldas koru apriņķa koru
skate, kurā savu gatavību XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju
svētku noslēguma koncertam „Zvaigžņu ceļā” rādīja 23 kori, to skaitā seši
no Siguldas novada.
Siguldas novada Kultūras centra sieviešu
koris „Teiksma” ieguva I pakāpes novērtējumu, bet Romas katoļu Siguldas draudzes sieviešu koris „Vox cordis” – II pakāpi.
II pakāpes novērtējumu ieguva arī

Siguldas novada Kultūras centra senioru
jauktais koris „Gāle” un Siguldas pagasta
Kultūras nama jauktais koris „Sigulda”.
Siguldas novada Kultūras centra jauktais koris „Spārni” skatē ieguva I pakāpes
vērtējumu, bet Siguldas novada Kultūras
centra jauktais koris „Atvars” saņēma augstākās pakāpes vērtējumu un tika izvirzīts
dalībai Dziesmu svētku koru pusfinālā, kas
norisināsies jūnija sākumā Rīgā.
Lepojamies ar Siguldas novada koru sniegumu – visi novada kori ir Latvijas simtgades Dziesmu svētku dalībnieki!

Novadniece Inga Ābele
ieguvusi Latvijas Literatūras gada balvu
Aprīļa beigās tika paziņoti Latvijas Literatūras gada balvas ieguvēji. Nominācijā „Labākais
prozas darbs” balvu ieguva novadniece Inga

Ābele ar romānu „Duna”, kas izdots vēstures
romānu sērijā „Mēs. Latvija. XX gadsimts” un
vēsta par 1949.gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē.

SPORTS

Sākusies pludmales volejbola
sacensību sezona

26.maijā plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas notiks
„Sigulda Open’18” atklāšanas posms,
kurā paredzētas sacensības gan sieviešu, gan vīriešu grupās un pāros.
Sacensības risināsies vairākās kārtās: 10.jūnijā notiks „Sigulda MIX” posms (komandā
sieviete un vīrietis), 20.jūnijā „KS čempionāta” 1.posms, 11.jūlijā „KS čempionāta”
2.posms, 29.jūlijā „KS čempionāta” 3.posms
un „Sigulda MIX” turnīrs, 12.augustā „KS
čempionāta” 4.posms, bet 25.augustā notiks
„Sigulda Open’18” noslēguma posms.

Pieteikties „Sigulda Open’18” var, rakstot
uz e-pasta adresi volejbols@nuki.lv līdz
25.maijam. Pieteikšanās notiks arī sacensību rītā no plkst.9.30 līdz 10.00. Dalības
maksa – 15 eiro no komandas.
Jau ziņots, ka, lai nodrošinātu siguldiešiem papildu iespējas nodarboties
ar aktīvo atpūtu, pašvaldība pludmalē
pie Gaujas veikusi piecu volejbola laukumu seguma izlīdzināšanu un kultivēšanu, kā arī izvietojusi norobežojošos
tīklus. Brīvdabas volejbola spēlēm sagatavots arī Depo sporta laukums un laukums Peltēs.

Noskaidroti
serpentīna ceļa ātrākie skrējēji
Maija vidū tika noskaidroti skriešanas
seriāla „Siguldas Up Cup 2018” 1.posma – Krimuldas serpentīna ceļa skrējiena – uzvarētāji. Šogad sacensībās
piedalījās 103 dalībnieki.
Serpentīna ceļa skrējiena 1.vietas ieguvēji pa vecuma grupām: S-10 Keita
Marcinkēviča, S-12 Samanta Budrēviča,
S-14 Sandija Poceviča, S-16 Estere Vīksne,
S-18 Loreta Lemberga, S-20 Elīna Zaķe,
S-30 Karīna Janova, S-40 Linda Katlapa,

S-60 Anita Zālīte, V-10 Krists Grava,
V-12 Emīls Vegmanis, V-14 Jānis Kravalis,
V-16 Emīls Kravalis, V-18 Jēkabs Janovs,
V-20 Eliss Dukaļskis, V-30 Jēkabs Dzenis,
V-40 Edgars Lešinskis, V-50 Ainārs Veģeris, V-60 Viktors Suborins.
„Siguldas Up Cup” 2.posms – skrējiens
Siguldas pilsētas trasē – notiks 10.jūnijā.
Pieteikšanās skrējienam sāksies 1.jūnijā.
Pasākumu organizēja biedrība „Siguldas
Maratona klubs” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldi.

Aizvadīts skriešanas un nūjošanas
sacensību seriāla 1.posms

Foto: Marta Garā
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10.maijā Fischer Slēpošanas centrā
norisinājās „S!-Skrien 2018” skriešanas un nūjošanas sacensību seriāla
1.posms. Sacensību dalībnieki pirmo
reizi mērojās spēkiem ne tikai asfaltētā
trases daļā, bet arī meža takās.
Pēc pirmā posma līderi savās vecuma grupās ir Inese Sirmā S-Open grupā ar četriem nonūjotiem apļiem, Tīna Lote Oliņa
S-6 grupā ar astoņiem noskrietiem apļiem,
Melānija Libedoka S-8 grupā ar 13 noskrietiem apļiem, Estere Rohtla S-10 grupā ar
deviņiem noskrietiem apļiem, Patrīcija
Buša S-12 grupā ar trim noskrietiem apļiem, Irina Grinberga S-30 grupā ar sešiem

noskrietiem apļiem un Ilze Augstkalne
S-40 grupā ar pieciem noskrietiem apļiem.
Vīriešu konkurencē līderi pēc pirmā posma
ir Dainis Gailis V-Open grupā ar četriem nonūjotiem apļiem, Kārlis Bračka V-8 grupā
ar 15 noskrietiem apļiem, Rūdolfs Raudziņš
V-10 grupā ar trim noskrietiem apļiem,
Uldis Ozols V-14 grupā ar trim noskrietiem
apļiem, Jānis Gailītis V-18 grupā ar septiņiem noskrietiem apļiem, Eliss Dukaļskis
V-20 grupā ar septiņiem noskrietiem apļiem, kā arī Eduards Pāķis V-40 grupā ar
sešiem noskrietiem apļiem.
Šajā sezonā paredzēti vēl četri „S!-Skrien”
sacensību seriāla posmi – 7.jūnijā, 19.jūlijā, 2.augustā un 6.septembrī.

Siguldiešiem panākumi Latvijas čempionātā Siguldiešiem sasniegumi kubu ātrlikšanas sacensībās
Aprīļa beigās Rīgā notika Rubika un tu Pyraminx disciplīnā (4,54 sekundes),
badmintonā jauniešiem
tamlīdzīgu kubu ātrlikšanas sacensī- Francis Daniels Veģeris izcīnīja 2.vietu

Šā gada maija sākumā Talsos norisinājās
Latvijas čempionāts badmintonā jauniešiem U-15 grupā. Tajā laureātu godā dominēja Siguldas jaunieši. Latvijas čempionātā U-15 tika pasniegtas 24 medaļas,
un 17 no tām saņēma trenera Aināra
Gurecka audzēkņi no Siguldas.

Marta Brengule izcīnīja zelta medaļu gan
meiteņu vienspēlēs, gan meiteņu dubultspēlēs pārī ar Amandu Sofiju Grosbergu, gan arī jauktajās dubultspēlēs pārī ar
Alenu Zandovski. Siguldieši izcīnīja zelta medaļas arī zēnu dubultspēlēs – Dāvis

Strazdiņš pārī ar Alenu Zandovski. Meiteņu
vienspēlēs visu goda pjedestālu aizņēma
siguldietes – 2. un 3.vietā ierindojās Anna
Kupča un Annija Rulle-Titava.
Arī vienspēlēs jauniešiem 2. un 3.vietā
siguldieši – Alens Zandovskis un Dāvis
Strazdiņš. Vēl sudraba godalga Annijai
Rullei-Titavai un Annai Kupčai, kā arī
bronza Paulai Mackēvičai pārī ar valmierieti Arīnu Babri dubultspēlēs meitenēm.
Jaukto pāru cīņās otrie palika jelgavnieks Pauls Eliass Rozenvalds un Amanda Sofija Grosberga, trešie – Dāvis Strazdiņš un Anna Kupča.

bas „Rīga Open 2018”, kurās Siguldu
pārstāvēja deviņu jauniešu komanda.
Sacensībās tika sadalīti seši medaļu komplekti dažādās disciplīnās 63 dalībnieku
konkurencē. Uz Siguldu tika atvestas piecas godalgas: Jēkabs Janovs ieguva 1.vie-

Skewb disciplīnā (5,73 sekundes) un 3.vietu
2x2 disciplīnā (4,71 sekunde), bet Mikus
Lembergs ierindojās 2.vietā 2x2 disciplīnā
(3,80 sekundes), kā arī izcīnīja 1.vietu un
sasniedza jaunu oficiālu Latvijas rekordu
vispopulārākajā 3x3 disciplīnā, saliekot
Rubika kubu 10,26 sekundēs.

Aicina atsaukties futbolistus veterānus

Siguldas futbola veterānu komanda aicina pievienoties komandas biedrus, kas sasnieguši vismaz 40 gadu vecumu un vēlas šovasar pārstāvēt Siguldas novadu Latvijas
Futbola federācijas organizētajos veterānu turnīros. Plašāka informācija pieejama pie
komandas kapteiņa Raita, zvanot uz tālruņa numuru 26038686.

Pašvaldības policija
Gaujas pludmalē darbu
sākuši kārtībnieki glābēji
Siguldas novada pašvaldība informē,
ka līdz 15.septembrim Siguldas pilsētas oficiālajā pludmalē pie Gaujas par
atpūtnieku drošību gādās Pašvaldības
policijas kārtībnieki glābēji.

Peldsezonas laikā ik dienu no plkst.10.00
līdz 22.00 glābēji sekos līdzi peldvietas apmeklētāju drošībai, uzraudzīs sabiedriskās
kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī to,
lai atpūtnieki nepeldētu neatļautās vietās

un ūdenstransports netuvotos peldvietai,
apdraudot peldētājus. Nepieciešamības
gadījumā kārtībnieki glābēji sniegs pirmo
medicīnisko palīdzību. Pavasarī pie Gaujas
pludmales veikta teritorijas sakārtošana
pēc ziemas – atjaunoti galdiņi ar soliem
piknikam, pārģērbšanās kabīne un izvietotas atkritumu urnas.
Siguldas novada Pašvaldības policija kopš
2016.gada rūpējas par atpūtnieku drošību
Siguldas pilsētas peldvietā.

Siguldas pilsētā darbojas velopatruļa
Maijā Siguldas novada Pašvaldības policija atsākusi velopatrulēšanu – izmantojot
mobilu un videi draudzīgu pārvietošanās
veidu, policijas inspektori var ērtāk apsekot teritorijas, kur ikdienā nav iespējams
piekļūt ar autotransportu, piemēram,
parkus un namu pagalmus.
Vienlaikus Siguldas ielās ar velosipēdiem
pārvietojas divi policisti, velopatruļas maršrutos aptverot visu pilsētu. Policijas inspektori, rūpējoties par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu, uzmanību pievērš parku un

bērnu rotaļu laukumu atbilstošai lietošanai
un noteikumu ievērošanai, kontrolē dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī
uzrauga citas sabiedriskās kārtības jomas,
nepieļaujot situācijas, kad publiskās vietās
tiek lietots alkohols vai bojāti pilsētvides elementi.
Siguldas novada iedzīvotāji jebkurā situācijā
var ātri un ērti sazināties ar Pašvaldības policiju, zvanot uz diennakts tālruņa numuru
26160288. Tāpat ar Pašvaldības policiju iespējams sazināties, rakstot uz e-pasta adresi
policija@sigulda.lv.

SABIEDRĪBA
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Notiks lielgabarīta atkritumu
Gaujas tilta pārbūvi Siguldā
bezmaksas pieņemšana „Zemdegās” novērtē gan eksperti, gan autobraucēji
29.maijā no plkst.14.00 līdz 18.00 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā
„Zemdegās”, Siguldas pagastā, notiks
sadzīves lielgabarīta, zaļo un dārza atkritumu savākšanas akcija.
Tās laikā bez maksas varēs nodot dīvānus,
skapjus, krēslus, galdus, paklājus un citus
lielgabarīta sadzīves priekšmetus, nolietotās un nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas, piemēram, veļasmašīnas, televizorus, ledusskapjus, plītis un datorus,
ar visām komponentēm, kā arī vieglo auto-

mašīnu riepas un zaļos atkritumus – augļus, dārzeņus, jauktos dārza atkritumus,
lapas, zāli un zarus.
SIA „Jumis” atgādina, ka lielgabarīta
atkritumus bez maksas var nodot tikai
Siguldas novada iedzīvotāji, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai
izziņu par deklarēto dzīvesvietu. Plašāka informācija par „Zemdegās” nododamajiem atkritumiem pieejama, zvanot
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” klientu
apkalpošanas speciālistiem uz tālruņa
numuru 26112288.

Mūžībā devies
Siguldas
Goda novadnieks
Aivars Janelsītis

Būvobjektu vērtēšana notika trīs kārtās:
pirmajā kārtā katrā nominācijā tika atlasīti būvobjekti, kas atbilst nolikuma prasībām, otrajā kārtā notika to atlase atbilstoši būvinženieru kvalitātes novērtējuma
ziņojumam, bet trešajā kārtā ekspertu komisija būvobjektus novērtēja dabā.

Noskaidroti konkursa
„Brīvības svētku kūka” laureāti
Baltā galdauta svētki Siguldā šogad
pulcēja arī novada kūku cepējus, jo
norisinājās konkurss „Brīvības svētku
kūka”.
Konditorejas meistardarbus varēja nogaršot un vērtēt ikviens pasākuma apmeklētājs, to darīja arī profesionāla žūrija, kurā
darbojās Mālpils muižas restorāna šefpavāre Aija Gabrāne, Bīriņu pils restorāna šefpavārs Kaspars Rocēns un eklērnīcas „Raunas dārzs” īpašnieks Andrievs Jansons.

Latvijas simtgadē, maijā, kad daba atveras pilnbriedā, 88 gadu vecumā mūžībā
aizgājis Latvijas un Siguldas patriots,
Siguldas gaisa trošu vagoniņa idejas
autors un realizētājs Aivars Janelsītis
(22.11.1929.–11.05.2018.).
Aivars Janelsītis sevi ir spilgti ierakstījis
Siguldas vēsturē. Viņš sevi uzskatīja par Siguldas patriotu, un viņam nebija svešas novadpētniecības tradīcijas. Aivars Janelsītis
aizvadījis bagātīgu mūžu un paveicis neizsakāmi daudz. Par sevi viņš teicis: „Nav lielākas laimes kā atrast tādu vietu, kurai veltīt
savu dzīvi un darbus. To var tikai Siguldā! Te
ir svētupe Gauja, kuras krastos paaudzēm
esam cīnījušies par brīvu Latviju. Siguldas
skaistums ir neapbrīnojams, tāpēc pateicos
visiem par tā izkopšanu un attīstību – to mēs
darām no paaudzes paaudzē. Kalpoju Siguldai!” Šos vārdus dzirdēja visi klātesošie titula „Siguldas Goda novadnieks 2012” pasniegšanas ceremonijā, kurā A.Janelsītim tika
pasniegta Siguldas novada ģerboņa sudraba
piespraude un Atzinības raksts – augstākais
Siguldas novada apbalvojums.
Aivars Janelsītis ierosināja Siguldā uzbūvēt
uzkarināmo troses ceļu pāri Gaujas senlejai. Ideju par pasažieru gaisa tramvaju
A.Janelsītis smēlās tā laika laikrakstā „Ogoņok” 1956.gadā, kur bija apraksts, ka šādi
vagoniņi kursē Čiaturas pilsētā Gruzijā un
kā tie tiek būvēti un ekspluatēti. Troses ceļš
Siguldā sāka darboties 1969.gada 3.janvārī,
tātad nākamgad tas svinēs 50 gadu jubileju. Siguldas sadraudzības pilsētas Čiaturas
135 gadu jubilejā siguldietis Aivars Janelsītis tika godināts par tās Goda pilsoni par
ideju realizēt un izbūvēt gaisa trošu ceļu
Siguldā. Aivars Janelsītis vairākkārt bijis
ievēlēts Siguldas pilsētas deputātu padomē,
bet 1990.gadā ievēlēts par pilsētas padomes
priekšsēdētāja vietnieku.
A.Janelsītis veica lielu organizatorisko darbu
Siguldas 750 un 800 gadu jubilejas sagatavošanā. Aivars Janelsītis bija novadpētnieks
un daudz laika ziedoja sabiedriskam dar-

11.maijā tika pasniegtas Gada balvas
ceļu būvniecībā – tiltu pārbūves un jaunu tiltu būvniecības grupā 2.vietu ieguva SIA „Rīgas tilti” par tilta pār Gauju
pārbūvi Siguldā, savukārt galveno balvu Gaujas tilts saņēma autobraucēju
balsojumā.

Kopvērtējumā 1.vietu un iespēju kļūt par
Siguldas Gada kūku, kas tiks pagatavota
un pasniegta gadumijas pasākumā, kļuva
Jeļenas Miķelsones „Saules pieskāriens”.
2.vietu un arī siguldiešu simpātijas izpelnījās „Mājas kūkas” darinātā torte „Sigulda
aizrauj!”. Savukārt 3.vieta tika piešķirta
Leldes Gailes pagatavotajam „Spēka našķim”. Veicināšanas balvas saņēma Laines
Lapiņas „Magone”, Amandas Freibergas
„Sārtais velvets” un Anastasijas Parafiņukas „Bitīšu mantojums”.

Izdota grāmata
„ParaPops jeb Rozā brilles Siguldā”
bam. Viņš bija cieši saistīts ar kultūras, izglītības un sporta dzīvi novadā, ilgus gadus
bija Siguldas slaloma trases sporta sacensību komentētājs, liels teātra cienītājs un pats
aktīvs aktieris un konferansjē kā Siguldas,
tā valsts organizētajos pasākumos, aktīvi
darbojās „Siguldas Avīzē” kā žurnālists, turpinot sava tēva – žurnālista Roberta Janelsīša – gaitas.
Ejot vectēva un tēva pēdās, no 1955.gada aktīvi darbojās rajona un republikas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdēs. 2009.gadā
apbalvots ar Atzinības krusta Zelta goda
zīmi kā Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrību apvienības valdes loceklis.
A.Janelsītis kā novadpētnieks piecdesmit
gadus nenogurstoši apkopoja un krāja materiālus par Siguldas novada attīstību. Vairāk
nekā divdesmit lietu („Sigulda laikmetu griežos”) nodotas Turaidas muzejrezervāta fondu glabātavā. A.Janelsītis darbojās Turaidas
pils Atbalsta fonda valdē.
Par Siguldu A.Janelsītis teicis: „Esmu ļoti
pateicīgs liktenim, ka savas radošās dzīves
labākos gadus bija lemts strādāt un dzīvot
šajā Paradīzes dārzā Gaujas senlejas krastos
un bija lemts kopā darboties ar ļoti labiem,
zinošiem, čakliem darba kolēģiem, kuri visi,
līdzīgi man, bija ārkārtīgi lieli savas skaistās
Siguldas patrioti.”
Būs atkal pavasars. Plauks ķirši.
Un zālē ņudzēs pienenes.
Bet puķu vaļsirdīgās sejās
Vairs šoreiz neskatīšos es.

15.maijā – „Radio Sigulda” dzimšanas
dienā – tika atvērta mūzikas žurnālista
Kaspara Zaviļeiska grāmata „ParaPops
jeb Rozā brilles Siguldā”.
Tas ir literārs autobiogrāfisks garstāsts
par deviņdesmitajiem gadiem un radiostaciju gleznainajā Latvijas mazpilsētā. Par
laiku un vietu, kurā bija iespējams daudz
kas mūsdienās pat neiedomājams. Interesanti, ka grāmatā atrodams QR kods un

saite uz autoru atlasītu dziesmu sarakstu, ja lasītājam būs vēlme palasīt „ParaPops jeb Rozā brilles Siguldā” patīkamā
skaļumā.
„Radio Sigulda” dibināts 1991.gadā un
bija pirmais privātais komercradio Latvijā. Mūsdienās tas turpina darbību kā
„Radio 7”.
Grāmata tapusi ar Siguldas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras projektiem.

Uzņēmējiem
Norisinās balsojums
„Siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi 2018”
Līdz 24.maijam iedzīvotāji aicināti piedalīties akcijā „Siguldieši balso, siguldieši svin!”, kuras laikā tiks noskaidroti novadnieku 10 iecienītākie uzņēmumi
2018.gadā.
Par jebkuru pirkumu ar Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti vai mobilās lietotnes
QR kodu sadarbības partneru veikalos un
pakalpojumu sniegšanas vietās klientam

tiks izsniegts balsošanas žetons. Ar to katru dienu no plkst.8.00 līdz 22.00 tirdzniecības centrā „Šokolāde” varēs nobalsot par
savu iecienītāko Siguldas uzņēmumu. Balsošanas žetoni tiks pieņemti līdz 24.maija
plkst.22.00.
Balsojuma „Siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi 2018” uzvarētāji tiks paziņoti 25.maijā
aptuveni plkst.20.00 Siguldas pilsētas svētku koncerta laikā Svētku laukumā.

Siguldas Biznesa inkubatorā
turpinās aktīva darbība
(Ā.Elksne)

Siguldas
novada
pašvaldība
izsaka
visdziļāko līdzjūtību Aivara Janelsīša tuviniekiem!

Aprīlī notika pavasara uzņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Siguldas Biznesa inkubatorā, un šobrīd
inkubatorā darbojas jau 30 dalībnieku gan
pirmsinkubācijas, gan inkubācijas posmā.
Pirmsinkubācijas posmā idejas testē
15 autori, savukārt inkubācijā darbojas

15 uzņēmumi, kuri papildus konsultatīvajam atbalstam saņem arī finansiālu atbalstu – līdzfinansējuma veidā 50% apmērā
tiek segtas izmaksas pakalpojumiem, kas
iepirkti publiskā iepirkuma rezultātā, kā
arī tie var startēt uz inkubatora piešķirtajiem grantiem.
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Kultūra
3.jūnijā

plkst.16.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

12.jūnijā

plkst.18.00
Siguldas novada
bibliotēkā

14.jūnijā

plkst.17.00
pie „Lielās Stēlas”

20.jūnijā

plkst.18.00
Turaidas
muzejrezervātā

21.jūnijā

plkst.16.00–17.00

21.jūnijā

plkst.16.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

21.jūnijā

plkst.19.00
Turaidas
muzejrezervātā

22.jūnijā

plkst.19.00
Mores pagasta
Tautas namā

23.jūnijā
Jūdažos

23.jūnijā

Siguldas
pilsdrupu estrādē

Teātra studijas jauniestudējuma
pirmizrāde „Mauglis” (L.Stumbres
luga pēc R.Kiplinga „Džungļu
grāmatas” motīviem). Režisore –
Ārija Liepiņa-Stūrniece.
Ieeja – bez maksas
„Diskusiju laiks bibliotēkā:
lasītājs stāsta lasītājam”. Tikšanās
ar populāro autori Karīnu Račko un
saruna par grāmatām „Saplēstās
mežģīnes” un „Debesis pelnos”.
Dalība – bez maksas
1941.gada Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienas pasākums
Siguldā. Dalība – bez maksas
Jāņu ielīgošanas akcija
„Vīsim ozolu vītni saulgriežiem!”.
Dalība – bez maksas
Starptautiskā folkloras festivāla
„Baltica 2018” kolektīvu ielīgošanas
pasākums „Jāņi. Ziedēšana”
pie Siguldas pagasta Kultūras
nama, Mores pagasta Tautas nama
un Allažu pagasta pārvaldes.
Dalība – bez maksas
Starptautiskā folkloras festivāla
„Baltica 2018” kolektīvu ielīgošanas
pasākums „Jāņi. Ziedēšana”.
Uzstāsies folkloras kopa „Senleja”.
Dalība – bez maksas
Vasaras saulgriežu svētki,
starptautiskā folkloras festivāla
„Baltica 2018” noslēgums.
Dalība – bez maksas
Ielīgošanas pasākums „Morē līgot
gan ir labi!”, kurā būs iespēja redzēt
Allažu amatierteātra „AKA”
iestudējumu „Laikmetu ainiņas”.
Pēc izrādes interesenti kopā
ar Zentu Biti varēs mācīties īsta
Jāņu siera siešanas gudrībās,
bet ar Jāņu tradīcijām visus
iepazīstinās Margita Poriete.
Dalība – bez maksas
Līgo diena Jūdažos. Plkst.15.00
vainagu vīšanas darbnīca kopā
ar Ievu Blauu. Aicinām līdzi ņemt
jāņuzāles vainaga darināšanai.
Plkst.23.00 Līgo nakts zaļumballe
kopā ar Sandi Kiopu.
Ieejas maksa – 1 eiro
Līgo nakts Siguldā. Plkst.19.00
Rūdolfa Blaumaņa joku luga
„No saldenās pudeles” piedzīvos
brīvdabas pirmizrādi Siguldā.
Plkst.22.00 zaļumballe. Biļetes
cena iepriekšpārdošanā – 7 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem Siguldas
novada Kultūras centra kasē –
3 eiro; pasākuma dienā – 10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 5 eiro.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam
ieeja bez maksas. Ieejas maksa tikai
uz balli pēc plkst.24.00 – 5 eiro

29.jūnijā

plkst.18.00
Mores pagasta
„Kalna Vaizuļos”

No 30.jūnija
līdz 9.jūlijam
Turaidas
muzejrezervātā

„Vasaras tradīciju radošās
darbnīcas – Pēterdiena” –
pļavu zāļu un liepziedu lasīša,
vainagu vīšana, pirtsslotu siešana,
siena leļļu gatavošana, Pēterdienas
tradīciju izzināšana, stāsti
par Pēteriem, Pēterdienas rituāla
izdzīvošana. Īpaši aicināti Pēteri!
Dalībnieku skaits ierobežots.
Pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 29528421.
Dalība – bez maksas
Akcija „Nāc un dziedi
Dainu kalnā!”. Aicinām
pieteikties Dziesmu svētku
korus piedziedāt Dainu kalnu.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 26572142

Izstādes
No 30.maija
līdz 22.jūnijam
Mākslu skolā

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas šā gada
absolventu diplomdarbu izstāde
Mākslas nodaļas audzēkņu

Līdz 10.jūnijam datorgrafikas darbu izstāde
Mākslu skolā

„Trīs gadi ar peli”
(pedagoģe Iveta Bambere)

Mākslas nodaļas audzēkņu

Līdz 10.jūnijam darbu izstāde
Mākslu skolā

„Māmiņas portrets”
(pedagoģe Indra Blaua)
Izstāde „Arhitekts Gunārs

Līdz 30.jūnijam Jansons (1928–2013)
Turaidas
muzejrezervātā

1.–20.jūnijā

Siguldas novada
bibliotēkā

4.–29.jūnijā

Siguldas novada
bibliotēkā

4.–29.jūnijā

Siguldas novada
bibliotēkā

4.–29.jūnijā

Siguldas novada
bibliotēkā

un Turaidas pils atjaunošana”.
Ieejas maksa – 1,15 eiro
(tikai izstāde)
Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai veltīta
literārā izstāde
„Rotaļīgā bērnu dzīve”
Valsts simtgadei veltītā
izstāžu cikla „Tev mūžam dzīvot,
Latvija!” izstāde „Lai mūsu bērni
atceras… Latvijas Republikas
okupācijas diena”
Izstāde „Ar saknēm ieķēries
dzimtajā zemē”. Dabas pētniekam
Guntim Eniņam – 85
Fotogrāfiju izstāde „Viena diena
Siguldas dzīvē”. Izstāde tapusi
sadarbībā ar Siguldas Valsts
ģimnāzijas 8.a klasi

4.–29.jūnijā

Izstāde „Siguldai – 90.
Pilsētas vadība
no 1928. līdz 2018.gadam”

4.–29.jūnijā

Materiālu izstāde
„Īstie augi īstajā laikā”

Jūdažu
Sabiedriskajā centrā
Jūdažu bibliotēkā

7.–30.jūnijā

Siguldas novada
bibliotēkā

18.–29.jūnijā

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde
„Sigulda dziesmu un mūzikas
skaņās: tradīcijas
no Siguldas 1.dziesmu dienas
līdz mūsdienām”
Novadpētniecības izstāžu cikla
„Siguldas pagasts laika lokos”
izstāde „Siguldas pagasts
toreiz un tagad”

Nākamais izdevums otrdien, 19.jūnijā
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

18.–29.jūnijā

Izstāde
„Gadskārtu svētki – Līgo”

20.–29.jūnijā

Tematiskā izstāde
„Mana Sigulda vasaras
saulgriežu noskaņās”

20.–29.jūnijā

Literārā izstāde
„Grāmatas lasīšanai saulainās
un lietainās vasaras dienās”

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā
Siguldas novada
bibliotēkā

Siguldas novada
bibliotēkā

Sports
1.jūnijā

plkst.10.00
Siguldas pludmalē

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta atklātais
čempionāts pludmales volejbolā
„Gaujas kauss 2018”

2.jūnijā

Bezmaksas vidēji augstas
intensitātes nodarbība NTC
(Nike Training Club)

4.jūnijā

Bezmaksas
skriešanas nodarbība

6.jūnijā

Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”

7.jūnijā

Skriešanas seriāla
sacensības bērniem
un pieaugušajiem
„S!-Skrien 2018”, 2.posms

plkst.9.00
Siguldas Sporta
centrā

plkst.19.00
Svētku laukumā

plkst.17.00
Mores pagastā

plkst.17.00
Fischer
Slēpošanas centrā

9.jūnijs

plkst.9.00
Siguldas Sporta
centrā

Bezmaksas jogas nodarbība

10.jūnijā

Sacensību seriāla
„Sigulda Up Cup” 2.posms –
skrējiens Siguldas
pilsētas trasē

plkst.11.00
Siguldas pilsētas
trasē

10.jūnijā

plkst.12.30
Siguldas pludmalē

16.jūnijā

plkst.10.00–16.00
Raiņa parkā

Pludmales volejbola
sacensības jauktās komandās
(sieviete un vīrietis)
„Sigulda Mix’18”
Raiņa parka svētki –
ekstrēmie sporta veidi,
ģimeņu sporta veidi un citas
aktivitātes bērniem, jauniešiem
un aktīvās atpūtas
cienītājiem.
Ieeja – bez maksas

18.jūnijā

Bezmaksas
skriešanas nodarbība

20.jūnijā

Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”

20.jūnijā

Pludmales volejbola sacensības
vīriešiem un sievietēm
„KS čempionāts’18”, 1.posms

28.jūnijā

Riteņbraukšanas sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Velo 2018”, 3.posms

plkst.19.00
Svētku laukumā

plkst.17.00
Siguldas pludmalē

plkst.18.00
Siguldas pludmalē

plkst.17.30
Fischer
Slēpošanas centrā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī
Reģistrēti 19 jaundzimušie – 10 meitenes un 9 zēni.
Bērniem doti vārdi: Emīlija, Benita, Nora, Magdalēna, Elīna, Anna, Šarlote, Stella, Dārta, Elza,
Adrians, Pauls, Justs, Zemgus, Gastons, Rihards, Mārtiņš, Edvards, Valters.
Reģistrētas 10 laulības.

