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Pašvaldība aicina iedzīvotājus
uz tikšanos ar speciālistiem

Tiks ieviestas jaunas
Aicina ieteikt novadniekus
bezkontakta
identifikācijas kartes
apbalvojumam „Siguldas
novada Gada cilvēks 2014”

Siguldas novada
pašvaldība veidos
multifunkcionālo sociālo
pakalpojumu centru

Koncertzāles „Baltais
flīģelis” un Siguldas
novada Kultūras centra
rudens sezona
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autori sasaparka
• 3.novembrī
plkst.17.00
Allažusešās
pagastaņems
pārvaldē;
mā maršrutu
maršrutu
var veikt
veikt piecās
piecās
balvu no
no piedzīvojumu
piedzīvojumu parka
parka
mā
var
sešās ņems
balvu
• 5.novembrī
pārvaldē;
stundās. plkst.16.00 Mores pagasta
„Tarzāns”
un„Veloribas”.
„Veloribas”.
stundās.
„Tarzāns”
un
• 10.novembrī
plkst.17.00
Jūdažu
Sabiedriskajā
Katrā apskates
apskates punktā
punktā apmekapmekSiguldascentrā;
atpūtniekus pēc
pēc pastaipastaiKatrā
Siguldas
atpūtniekus
Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija
lētājus sagaidīs
sagaidīs
informatīvs
stendspagasta
gaspamielos
pamielos
bistro
„Kaķumāja”
māja”un
un
• 12.novembrī
plkst.18.00
Siguldas
Kultūras
namā;
gas
bistro
„Kaķu
lētājus
informatīvs
stends
ar vēsturisku
vēsturiskuplkst.10.00
fotogrāfiju un
un
nelielu „Zaļumnieku
„Zaļumnieku
piestātne”
uzrādot
ar
fotogrāfiju
nelielu
piestātne”
–– uzrādot
• 13.novembrī
tikšanās
ar
novada lauku
uzņēmējiem
pastaigas maršruta
maršruta karti,
karti, maltītei
maltītei
informāciju.
informāciju.
Siguldas
pagasta Kultūras namā; pastaigas
Vedot cauri
cauri laikam,
laikam, „Siguldas
„Siguldas papa- 10%atlaide.
atlaide.
Vedot
Ierosinājumus līdz 30.oktobrim lūdzam iesniegt: Siguldas novada pašvaldībā (Pils iela 16),
• 16.novembrī
plkst.18.00
koncertzālē 10%
„Baltais flīģelis”;
Siguldas novada
novada Tūrisma
Tūrisma inforinforstaigas” sāksies
sāksies Siguldas
Siguldas dzelzceļa
dzelzceļa
staigas”
Siguldas
Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2.stāvs), Mores
• 4.decembrī
plkst.18.00
tikšanās
ar
novada
uzņēmējiem.
stacijā, tālāk
tālāk dosies
dosies uz
uz Ķeizarskatu,
Ķeizarskatu, mācijas
mācijas centrs
centrs turpmāk
turpmāk katru
katru sezosezostacijā,
pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More) vai Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži).
Aicinām
novada
iedzīvotājus
līdzdarboties
Siguldas
novada
pašvaldīVelna alu,
alu, Krimuldu,
Krimuldu, bijušo
bijušo pārcelpārcel- nu
nu piedāvās
piedāvās aktuālāko
aktuālāko un
un intereintereVelna
bas attīstībā,
ieteikt,
kā
saimniekot
labāk,
un
izzināt
sev
interesējošus
santākopastaigu
pastaigumaršrutu.
maršrutu.
tuvi, Bobsleja
Bobsleja un
un kamaniņu
kamaniņu trases
trases santāko
tuvi,
Paldies par uzticēšanos!
Dana Spulle
Spulle
kalnu, Sateseles
Sateseles pilskalnu
pilskalnu un
un nonojautājumus!
Dana
kalnu,

Aicina iesūtīt idejas par sporta
kompleksa nosaukumu

Piedalies akcijā „Dāvini ideju Domei!

Novembrī norisināsies
Piedalies akcijā „Dāvini ideju Domei!”
pašvaldības darbinieku ikgadējās
tikšanās ar iedzīvotājiem
Rudens

lapkritī
aicina uz
„Siguldas
pastaigām”

DĀVINI IDEJU DOMEI

Aktualitātes
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Tiks ieviestas jaunas bezkontakta identifikācijas kartes
Siguldas novada pašvaldība šā
gada nogalē plāno īstenot Sigul
das novadā deklarēto iedzīvotā
ju identifikācijas karšu projektu
ar jaunas tehnoloģijas kartēm,
iekļaujot plašākas to izmantoša
nas iespējas gan sabiedriskajā
transportā, gan izglītības iestā
dēs, bibliotēkās un citur. Iedzīvo
tāju līdz šim izmantotās ID kartes
ar magnētisko joslu tiks aizstātas
ar bezkontakta kartēm. Projekta
pārejas posmā līdz gada beigām
ID kartes izsniegtas netiks.
„Siguldieši ir vienīgie Latvijā, kuri
savu piederību novadam var apliecināt ar unikālu ID karti. Četru gadu

laikā projektam pievienojušies vairāk
nekā 70% novada iedzīvotāju, tādējādi esam guvuši pārliecību, ka projekts ir nepieciešams, un vēlamies to
pilnveidot, lai novadniekiem ikdiena
kļūtu vēl ērtāka,” projektu vērtē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Ieviešot jaunās bezkontakta ID kartes,
iedzīvotājiem pakāpeniski būs jānomaina pašlaik izmantotās kartes ar magnētisko joslu, jo pēc noteiktā pārejas perioda tās vairs nebūs derīgas.
Jaunā ID karte saturēs plašāku informāciju par tās īpašnieku, tajā skaitā
īpašnieka fotogrāfiju, kas tiks izvietota
kartes aizmugurē, un tas ļaus pakalpojumu sniedzējiem identificēt, vai ID

karšu programmas priekšrocību izmanto noteikumos paredzētais kartes īpašnieks.
Jau ziņots, ka Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji siguldieša ID karti saņēma, sākot no 2011.gada 30.maija. Ar
šo karti iespējams gūt dažādas priekšrocības, apmeklējot kultūras un sporta
pasākumus, izmantot dažādus pašvaldības iestāžu pakalpojumus, kā arī, pateicoties novada uzņēmēju atbalstam,
izdevīgāk iegādāties preces un pakalpojumus. Šā gada nogalē plānots ieviest
jaunu ID karšu tehnisko risinājumu,
lai karte sniegtu vēl vairāk iespēju gan
sabiedriskajā transportā, gan izglītības
iestādēs, gan bibliotēkās un citviet. Līdz
2015.gada 1.septembrim Siguldas nova-

Siguldas novada Domes sēdē
2.septembra Domes sēdē pieņemtie
lēmumi

• Veiktas izmaiņas Iepirkumu, kā arī Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un izsoles
komisijas un Siguldas pilsētvides un ainavu
valdes sastāvā.
• Apstiprināti noteikumi „Siguldas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla
daļas, valdes locekļu nominēšanas kārtība”.
• Ievēlēta jauna SIA „Saltavots” valdes locekle
rīcībspējas nepārtrauktības nodrošināšanai.
• Precizēti un apstiprināti saistošie noteikumi „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu
līdzfinansēšanā”.
• Nolemts iznomāt dārzkopības biedrībai „Allaži” pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus
Sūnu, Smilšu, Saules, Mežmaļu, Sila, Allažu, Ogu, Egļu, Mēness, Dārza, Draudzības,
Priežu, Silciema, Zvaigžņu, Lapu, Mētru,
Viršu, Smilgu, Mazajā, Garajā, Bišu, Siguldas, Īsajā un Koplietošanas ielā.
• Iznomāts zemesgabals Ganību ielā 1, Peltēs,
Siguldas pagastā, garāžas uzturēšanai.
• Noslēgts nomas līgums par zemes vienības
nomu Pulkveža Brieža ielā 33 mājīpašuma
uzturēšanai.
• Veikti grozījumi lēmuma „Par adrešu apstiprināšanu Siguldas pilsētā” pielikumā.
• Pieņemta kārtība, kādā pašvaldībā aprēķina normēto skolēnu skaitu novada skolās 2015./2016.mācību gadam, piemērojot
koeficientu 1 skolās, kurās skolēnu skaits
ir 150 un mazāk, un koeficientu 2,84 skolēniem, kuri apgūst speciālās programmas
speciālās izglītības klasēs un netiek integrēti.
• Sadalīta piešķirtā mērķdotācija Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestādēm
2015.gada septembrim–decembrim pedagogu darba samaksai atbilstoši pedagogu
kvalitātes pakāpēm un slodzēm, metodiskajam darbam un pedagogu darba kvalitātes piemaksām.
• Noteikta algas likme Siguldas novada skolu direktoriem no valsts mērķdotācijas.
• Noteikta papildu samaksa izglītības iestāžu vadītājiem par papildu programmas

īstenošanu trijās pirmsskolas izglītības
grupās no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.
gada 31.augustam.
• Sadalīta Siguldas novada izglītības iestādēm piešķirtā mērķdotācija 2015.gada
septembrim–decembrim interešu izglītības
programmu realizēšanai.
• Noteikta algas likme Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas novada Jaunrades centra direktoram.
• Apstiprināti Siguldas 1.pamatskolas un Allažu pamatskolas nolikumi.
• Īpašumā bez atlīdzības nodots zemes gabals „Nurmiži 3” Siguldas pagastā privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada
14.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
„Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā””.
• Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesību
izmantošanas attiecībā uz Ķekavas novada
pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas Apriņķa
Avīze” kapitāla daļu.
• Noteikta maksa par ēdināšanas pakalpojumiem Mores pamatskolā – 1,42 eiro dienā.
• Veikti grozījumi Allažu Sporta centra nolikumā.
• Uz pieciem gadiem izsolē nodotas nomas
tiesības par nekustamā īpašuma Pils
ielā 16 pirmā stāva telpām amatnieku,
mākslinieku un dizaineru darbnīcu ierīkošanai.

17.septembra ārkārtas Domes sēdē
pieņemtie lēmumi

• Nolemts ņemt ilgtermiņa kredītu Latvijas Republikas Valsts kasē Mednieku
ielas posma asfaltbetona seguma vienlaidus remontam, Dārza ielas pārbūvei posmā no Televīzijas ielas līdz Nītaures ielai,
Pils ielas posma asfaltbetona seguma
vienlaidus remontam un ceļa apmaļu nomaiņai un Jāņa Čakstes, Leona Paegles,
Lakstīgalas un Pils ielas posmu asfaltbetona seguma vienlaidus remontam.
• Pieņemtas dāvinājumā biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” piederošās kapitāla daļas.

Siguldieši ir vienīgie Latvijā,
kuri savu piederību novadam
var apliecināt ar unikālu
ID karti. Četru gadu laikā
projektam pievienojušies
vairāk nekā 70% novada
iedzīvotāju, tādējādi esam guvuši pārliecību, ka projekts ir
nepieciešams, un vēlamies to
pilnveidot, lai novadniekiem
ikdiena kļūtu vēl ērtāka.
dā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas
karti saņēmuši 12 739 novadnieki no
6 gadu vecuma, bet kopumā novadā uz
2015.gada 1.janvāri deklarēti 18 346 iedzīvotāji.

Notiks piektais Siguldas pusmaratons;
būs satiksmes ierobežojumi
Zelta lapu laikā 10.oktobrī Siguldas
Svētku laukumā tiks dots starts jau
piektajam Siguldas pusmaratonam,
kas ir skrējienu seriāla „Skrien
Latvija” septītais un noslēdzošais
posms. Līdz 8.oktobrim turpinās ie
priekšēja reģistrācija sacensībām.

• Jāņa Čakstes ielā;
• Pils ielas posmā no Raiņa ielas līdz
stāvlaukumam pie viesnīcas „Sigulda”
(Pils iela 6);
• Šveices ielas posmā no Pils ielas līdz
Noliktavu ielai;
• piebraucamajā ceļā Siguldas novada
Kultūras centram (Pils iela 10) no
Pils ielas puses.

Plkst.10.15 Leona Paegles ielā, pie
veikala „Maxima”, tiks dots starts
bērnu skrējienam 500 m distancē, bet Automašīnu novietošana
plkst.11.00 pie Svētku laukuma startēs no 9.oktobra plkst.17.00 aizliegta
visi pusmaratona un Tautas skrējiena • Leona Paegles ielas abās pusēs;
dalībnieki 5 km, 10 km un 21 km dis- • Lāčplēša ielas abās pusēs posmā
tancē.
no Jāņa Čakstes ielas līdz Cēsu
ielai;
Jau no plkst.6.00 iespējami satiksmes • Cēsu ielas abās pusēs posmā no
ierobežojumi – sāksies trases marķēšaLāčplēša ielas līdz Svētku laukuna, norobežojošo žogu un konusu izviemam;
tošana trasē.
• Jāņa Čakstes ielas abās pusēs;
• Šveices ielas visā garumā ielas
abās pusēs.
Pasākuma laikā plānotie satiksmes
Transporta satiksme Turaidas virierobežojumi
zienā (autoceļš P8 Inciems–SigulNo plkst.8.00 līdz 14.00:
da–Ķegums) tiks virzīta pa Ausekļa
• Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēun Raiņa ielu. Būs iespēja izbraukt
ša ielas līdz Svētku laukumam;
no Siguldas slimnīcas Lakstīgalas
• Cēsu ielas posmā no Lāčplēša ielas
ielā 13 un poliklīnikas Ziedu ielā 5 pa
līdz Svētku laukumam.
Lakstīgalas un Pils ielu.
No plkst.10.00 līdz 14.00:
Sacensību rīkotāji aicina iedzīvotājus
• Leona Paegles ielas posmā no Pils
10.oktobrī sekot līdzi ceļa zīmju, saielas līdz Lāčplēša ielai;
tiksmes regulētāju un tiesnešu norā• Lāčplēša ielas posmā no Leona Padījumiem, it īpaši – šķērsojot trasi.
egles ielas līdz Cēsu ielai;

Aicina pieteikties pārus, kas laulībā
nodzīvojuši 50 gadu

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties Siguldas novada iedzīvotājus – pārus, kas 2015.gadā atzīmē Zelta kāzu jubileju.
Godinot novadniekus, kuri laulībā nodzīvojuši pusgadsimtu, Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces apkopo stāstus par Zelta pāru satikšanos, kāzām un atziņām, kas laulātajiem kopdzīvē palīdzējušas. Novembrī plānots laulāto pāru godināšanas pasākums, kurā svinīgā ceremonijā pāriem tiks pasniegtas
atjaunotas laulību apliecības. Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir vismaz 50 gadu,
aicinām pieteikties līdz 1.novembrim Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā vai zvanot uz tālruni 67973300.
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Attīstība

Aicina ieteikt novadniekus Siguldas novada pašvaldība veidos
multifunkcionālo sociālo pakalpojumu centru
apbalvojumam „Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs un
novada Gada cilvēks 2015” Siguldas
pašvaldības darbinieki 24.septembrī tikās
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 30.oktobrim
ieteikt novadniekus nominācijai „Siguldas novada Gada cilvēks
2015”. Par sasniegumiem 2015.gadā Siguldas novada iedzīvotā
jus var izvirzīt vairākās nominācijās:

ar novada nevalstisko organizāciju pārstāv
jiem, lai pārrunātu multifunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra izveidi. Tikšanās laikā
tika saņemts novada nevalstisko organizā
ciju pārstāvju atbalsts iecerei – uzlabot un
efektīvāk nodrošināt sociālo pakalpojumu
klāstu novada iedzīvotājiem.

biedrība „Cerību spārni” un biedrība „Aicinājums
Tev”.
„Multifunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide un sociālo pakalpojumu sniedzēju apvienošana
zem viena jumta sekmēs sociālās jomas institūciju sadarbību un veicinās efektīvāku, kvalitatīvāku
pakalpojumu nodrošinājumu, pilnvērtīgāku sociālo
pakalpojumu attīstību un efektīvāku pašvaldības
finanšu līdzekļu izlietojumu,” stāsta Siguldas novada Domes deputāte un biedrības „Cerību spārni”
vadītāja Eva Viļķina.
Plānots, ka multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs varētu atrasties bijušajā SEB bankas
ēkā Rīgas ielā 1 – tā ir ērti pieejama, netālu atrodas sabiedriskā transporta mezgls, kas ir svarīgi, jo
Siguldas novada sociālo institūciju atbalstu saņem
arī citu tuvējo pašvaldību iedzīvotāji, kuru pašvaldībās nav pieejami sociālie pakalpojumi bērniem
un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Plānots, ka multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs durvis vērs 2016.gadā.

• par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;
• par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā;
• par ieguldījumu novada izglītības attīstībā;
Ēkā tiks izvietots gan Siguldas novada pašvaldī• par ieguldījumu novada tūrisma nozares attīstībā;
bas Dienas centrs, kas sniedz sociālo atbalstu un
• par ieguldījumu labdarībā;
koordinē turpat 25 novada sabiedrisko organizā• par ieguldījumu Siguldas novada attīstībā;
ciju darbu, nodrošinot tās ar telpām, gan pašval• par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;
dības Sociālā dienesta darbinieks. Tāpat telpās
• par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē.
atradīsies sociālo pakalpojumu sniedzēji – biedrīKonkursa nolikumā norādīts, ka novadniekus katrai nominācijai iz- ba „Cerību spārni”, kas nodrošina sociālos pakalvirza Siguldas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamato- pojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
jumus to nominēšanai izvērtēs Siguldas novada pašvaldības Apbalvo- un divus pakalpojumu centrus pieaugušajiem ar
jumu komisija, bet nomināciju ieguvējus apstiprinās Siguldas novada
funkcionāliem traucējumiem – dienas aprūpes
Domes deputāti.
centru un specializētās darbnīcas, kuras nodrošina
Nomināciju ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinātas uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo
pasākumu. Anketa pieejama arī pašvaldības informatīvajā interneta
vietnē www.sigulda.lv vai pašvaldību administrācijās.
Atgādinām, ka saskaņā ar konkursa nolikumu apbalvojumu var saņemt ikviens Siguldas novada iedzīvotājs, atskaitot personas, kuras Ceturtdien, 17.septembrī, notika kon Konkursa organizaapbalvojumu „Siguldas novada Gada cilvēks” saņēmušas pērn.
kursa „Draudzīgs velosipēdistam” no tori cer, ka līdz ar
slēguma pasākums, kurā apbalvojumus velosipēdistu skaita
par ieguldījumu velokultūras veicināša pieaugumu, sekojot
nā un infrastruktūras attīstīšanā saņēma labās prakses piemēriem, ar katru gadu
26 laureāti.
pieaugs to uzņēmu13.oktobrī notiks Uzņēmēju konsultatīvās
Siguldas novada pašvaldība apbalvojumu mu, pašvaldību un
padomes sēde
saņēma par olimpiskajam velokrosam at- organizāciju skaits, kuri sniegs ieguldījumu veloOtrdien, 13.oktobrī, plkst.17.00 restorānā „Fazenda” notiks Uzņēmē- bilstošas trases izveidi un daudzveidīgu ve- kultūras attīstībā un rūpes par kvalitatīvu velonoju konsultatīvās padomes sēde. Sēdes darba kārtībā ir dažādi aktuā- lopasākumu, tostarp gada lielākā velonoti- vietņu izvietošanu uzskatīs par normu.
li jautājumi, tostarp, uzņēmējdarbības vide Siguldas novadā, preču kuma – Riteņbraucēju Vienības brauciena –, Konkurss tiek īstenots Eiropas Komisijas iniciētās
kampaņas „Pārvietojies gudri” jeb „Do the right
zīmes „Radīts Siguldā” aktivitātes, jauniešu biznesa ideju konkurss organizēšanu.
2015.gadā, kā arī aktualitātes Siguldas novada pašvaldībā, ar kurām Konkursa „Draudzīgs velosipēdistam” mēr- mix” ietvaros. Konkursu organizē SIA „Prospero”
ķis ir popularizēt labās prakses piemērus un sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās atiepazīstinās Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
veicināt kvalitatīvu velonovietņu izvietoša- tīstības ministriju un Latvijas Riteņbraucēju apvienību.
nu un velokultūras attīstību visā Latvijā.
Aicina atsaukties postījumu aculieciniekus
Siguldas novada pašvaldības speciālisti konstatējuši, ka novada teritorijā, sākoties rudens sezonai, ir nodarīti vairāki postījumi: sabojātas un izrautas ceļa zīmes, žogs ap bērnu laukumu Raiņa parkā, apgaismojums pie puķu dobes Siguldas novada Kultūras centra skvērā,
salauztas šūpoles Jēkaba laukumā.
Pašvaldība aicina atsaukties iespējamos aculieciniekus un ziņot par
tiem Siguldas novada Pašvaldības policijai, zvanot uz diennakts tālruni 26160288 vai sūtot e-pastu policija@sigulda.lv, lai tālāk ar iesniegumu varētu vērsties Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Siguldas iecirkņa dežūrdaļā.

Siguldas novads –
velosipēdistiem draudzīgs

Ziņas īsumā

Siguldā īstenots ūdenssaimniecības
infrastruktūras paplašināšanas projekts

Bezmaksas tikšanās cikls topošajām un jaunajām
māmiņām
Katru ceturtdienu no plkst.11.30 līdz 13.00 Siguldas novada pašvaldības Dienas centrā, Pils ielā 3A, topošajām un jaunajām māmiņām
tiek piedāvāta iespēja tikties, diskutēt par sev aktuālām tēmām, dalīties pieredzē, kā arī piedalīties dažādu speciālistu vadītās nodarbībās par tēmām, kas saistītas ar grūtniecību, dzemdībām un bērniņa
pirmajiem dzīves gadiem.
Atbalsta grupa māmiņām ir bez maksas. Nākamā tikšanās notiks
1.oktobrī plkst.11.30. Pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot uz
tālruni 26677190.

Informācija meža īpašniekiem

16.oktobrī plkst.11.00 Siguldas pagasta Kultūras namā, Zinātnes
ielā 7B, tiek rīkots informatīvs bezmaksas seminārs „Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.–2020.plānošanas periodā”.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni 28323647.

SIA „Saltavots” Siguldā pabeidzis realizēt projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”.

Projekta īstenošanas laikā ūdenssaimniecības infrastruktūras tīkli ir paplašināti šādās ielās vai ielu posmos:
• Upes ielā, Purva ielā, Ievu ielā, Jūdažu ielā, Helmaņa ielā, Avotu ielā, Pļavu ielā, Augļu ielā, Dzeņu ielā,
Pērsieša ielā, Maijas ielā, Krišjāņa Barona ielā, Melioratoru ielā, Vildogas ielā, Poruka ielā, Pūpolu
ielā, Pulkveža Brieža ielā, Rūdolfa Blaumaņa ielā, Depo ielā, Strēlnieku ielā, Viestura ielā, Stacijas ielā,
Pērles ielā, Kļavu ielā, Rīgas ielā, Televīzijas ielā, Ventas ielā, Beites ielā, Zaru ielā, Miera ielā – kanalizācijas tīkli;
• Nākotnes ielā, Līgo ielā, Riekstu ielā, Lauku ielā, Pērsieša ielā, Parka ielā, Cēsu ielā, Andreja Pumpura
ielā, Allažu ielā – ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
SIA „Saltavots” aicina iedzīvotājus, kuri vēl nav izmantojuši pieslēguma iespējas centralizētajiem tīkliem,
iesniegt SIA „Saltavots” pieprasījumu par tehnisko nosacījumu saņemšanu pieslēgumu izbūvei.
Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” (Nr.3
DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005) līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šā projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ieguldījums tavā nākotnē!

IZGLĪTĪBA
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Siguldas novadā pieaudzis
skolēnu skaits
Jaunajā mācību gadā Siguldas nova
da vispārizglītojošajās skolās mācī
bas sāka par 144 skolēniem vairāk
nekā 2014.gadā. Visvairāk skolēnu
šogad ir Siguldas pilsētas vidussko
lā, kur mācības uzsāka 707 audzēkņi.
Kopumā mācības Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās sāka 2053 skolēni. Lielākais skolēnu skaita pieaugums
šajā mācību gadā ir Siguldas pilsētas vidusskolā – 57 skolēni, Laurenču sākumskolā – 51 skolēns un Siguldas 1.pamatskolā – 25 skolēni.
Mācības uzsākušas divpadsmit 1.klases,
no tām desmit – Siguldas pilsētā. Arī
klašu piepildījums ir liels – no 22 skolēniem Laurenču sākumskolā līdz 28
skolēniem Siguldas pilsētas vidusskolā.
Lielais skolēnu skaits skaidrojams gan
ar 2008.gada dzimstības rādītāju pieaugumu Latvijā kopumā un Siguldas pilsē-

tā, gan arī ar to, ka Siguldā uz dzīvi apmetas ģimenes ar bērniem pirmsskolas
un skolas vecumā, novērtējot šo pilsētu
kā draudzīgu ģimenēm.
Novada bērnudārzos pirmsskolas izglītības programmu šogad apgūst 931
mazais novadnieks: 244 bērni „Ābelītē”,
199 – „Saulītē”, savukārt 127 bērni izglītojas „Ieviņā”.
Lai mācību gads sāktos veiksmīgi, pašvaldības atbildīgie dienesti un struktūrvienības strādāja visu vasaru. Siguldas
novada Domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa norāda, ka izglītības
iestāžu infrastruktūras sakārtošanā
2015.gadā pašvaldība ieguldījusi vairāk
nekā pusmiljonu eiro.
Šajā mācību gadā novada pedagogu kolektīvu papildinās pieci jauni pedagogi
pirmsskolas izglītības iestādēs un 10
jauni pedagogi novada skolās.

Skolēnus aicina piedalīties
konkursā „Siguldas novada
Gada klase 2016”
Līdz ar jauno mācību gadu ir sācies konkurss „Siguldas novada Gada klase
2016”. Lai piedalītos konkursā un iegūtu vērtīgas balvas – ceļojumu vai pie
dzīvojumu visai klasei –, skolēniem visa mācību gada laikā ar savu koman
du – klasi – jāpierāda sevi kā atbildīgus un aktīvus novadniekus, jāapliecina
cieņa pret savu skolu, pilsētu, novadu, jāgūst labas sekmes mācībās, jāpieda
lās skolas un ārpusskolas pasākumos, jāparāda klases saliedētība, jāveicina
skolu sadarbība ar pašvaldību un jāiesaistās skolas un novada pasākumos,
popularizējot veselīgu dzīvesveidu, brīvprātīgo darbu un labdarību.
Konkursā var piedalīties ikviena Siguldas novada vispārizglītojošās skolas klase.
Konkurss norisinās trīs kategorijās: 1.–4.klašu, 5.–9.klašu un 10.–12.klašu grupā.
Konkursam ir divas kārtas: pirmā kārta norisinās katrā novada skolā no 1.septembra
līdz 23.maijam, savukārt otrā kārta – izvērtēšana – no 24. līdz 26.maijam norisinās novada mērogā. Konkursam pieteiktā klase mācību gada laikā veido klases mapi
(portfolio), kurā apkopo konkursa kritērijiem atbilstošus apliecinājumus. Vērtēšanai
jāiesniedz arī tabulas, kurās pēc stingriem kritērijiem analizējams skolēnu mācību
darbs, kavējumi, sabiedriskā aktivitāte. Uzvarētāji no Siguldas novada pašvaldības
balvā saņem apmaksātu klases ekskursiju vai kādu citu atpūtas pasākumu pēc izvēles. Pieteikums par piedalīšanos konkursā skolā ir jāiesniedz mācību gada sākumā.
Konkurss „Siguldas novada Gada klase” pirmo reizi norisinājās 2014./2015.mācību gadā. Konkursā piedalījās 15 klases. Nominācijas „Siguldas novada Gada klase
2015” ieguva Laurenču sākumskolas 2.a un 5.klase, Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.m
un 10.a klase, Siguldas pilsētas vidusskolas 5.b un 4.a klase, Siguldas 1.pamatskolas 5.a un 3.b klase, Allažu pamatskolas 4. un 7.klase. Klases, kuras goda titulu
neizcīnīja, saņēma pārsteiguma balvas no „Siguldas saldējuma”.

Indra Ozoliņa saņem stipendiju
par ieguldījumu Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju
Siguldas Valsts ģimnāzija
svētku kustībā
saņem ceļojošo balvu „Lielā pūce”
Tautas deju kolektīva „Vizbulīte” va
ņa bija svētku virsvadītāja, 2010.gada

svētkos – Pierīgas deju kolektīvu virsdītāja Indra Ozoliņa saņēmusi Valsts
izglītības satura centra un AS „Swed vadītāja un Mākslinieciskās padomes
bank” rīkotā konkursa „Svētku sko locekle, šogad – tautas deju lielkoncerta
lotāja stipendija” naudas balvu par „Līdz varavīksnei tikt” mākslinieciskā
ieguldījumu Latvijas Skolu jaunatnes vadītāja.
Stipendijām tika saņemti 745 pieteikudziesmu un deju svētku kustībā.

Neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma Melngalvju namā norisinājās Ata
Kronvalda fonda ceļojošās balvas „Lielā pūce” pasniegšanas ceremonija. Si
guldas Valsts ģimnāzija lielo skolu kategorijā ierindojusies trešajā vietā, sa
ņemot „Lielās pūces” balvu. Savukārt mazo skolu kategorijā 18.vietā ierindo
jusies Siguldas 1.pamatskola, 34.vietu ieguvusi Siguldas pilsētas vidusskola,
bet 73.vietā ir Laurenču sākumskola.

Stipendijai šā gada vasarā varēja pieteikt Dziesmu un deju svētku skolotājus – koru, tautas deju kolektīvu,
folkloras kopu, koklētāju ansambļu, pūtēju orķestru un citu kolektīvu vadītājus.
Indra Ozoliņa novērtēta par devumu
Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, jauniešu iesaistīšanā un izglītošanā tautas mākslas jomās, kā arī
nacionālās identitātes tālāknodošanā
nākamajām paaudzēm.
VIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos 2000.gadā Indra Ozoli-

Ceļojošo balvu „Lielā pūce” un „Mazā pūce” svinīgā ceremonijā skolām pasniedza
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Siguldas Valsts ģimnāziju lielo skolu
kategorijā apsteidza Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, kas ieguvusi pirmo vietu, un Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, ierindojoties otrajā vietā.
Šogad lielo skolu kategorijā tika vērtētas vairāk nekā 80 skolas, mazo skolu kategorijā tika sadalīta 91 vieta. Lielo skolu kategorijā ietilpst skolas, kurās mācās vairāk
nekā 100 vidusskolēnu, pie mazo skolu kategorijas ir pieskaitāmas skolas, kur vidusskolēnu skaits ir zem simta.
Ceļojošā balva „Lielā pūce” tiek piešķirta skolām par panākumiem valsts un atklātajās olimpiādēs, zinātnisko darbu lasījumos un konkursos. Šo balvu pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā,
mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.
Ceļojošo balvu „Lielā pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.mācību gadā.

mi no visas Latvijas. Visvairāk pieteikumu – 224 – tika saņemti no Vidzemes
reģiona, visvairāk – 14 – stipendijas
ieguva Latgales reģiona skolotāji. Stipendiju ieguvējus noteica interešu izglītības nozaru ekspertu un „Swedbank”
pārstāvju veidota žūrija, kas vērtēja skolotāja devumu Dziesmu un deju svētku
tradīciju saglabāšanā, jauniešu iesaistīšanā un izglītošanā tautas mākslas
jomās un ņēma vērā arī par skolotājiem
iesūtītajos stāstos pausto mīlestību, cieņu un pateicību par skolotāju lielo emocionālo ietekmi.

Sporta klases skolēni sporto kopā ar olimpiešiem
Siguldas pilsētas vidusskolas 1. un 2.s sporta
novirziena klases skolēni jauno mācību gadu
iesāka, sportojot kopā ar Latvijas olimpiešiem.
Klasē ar sporta novirzienu skolēniem katra diena
sāksies ar sporta nodarbībām, kam sekos pārējie
mācību priekšmeti, bet pēc mācību stundām, atbilstoši sezonai, bērni dosies uz vispārējās fiziskās sagatavošanas nodarbībām – vieglatlētiku, slēpošanu,
skrituļslidošanu, peldēšanu. Šī ir jau otrā „s” klase
Siguldas pilsētas vidusskolā.
Topošie olimpieši pirmo sporta stundu aizvadīja
kopā ar profesionāliem sportistiem – skeletonistu
Tomasu Dukuru, kā arī kamaniņu braucējiem Ullu

Zirni, Ināru Kivlenieku, Kristapu Mauriņu un Riku
Kristenu Rozīti.
Pērn „s” klases programmā mācības uzsāka 27 bērni, un viņu vecāki atzīst, ka projekts ir attaisnojis uz to liktās cerības – bērnu fiziskajā attīstībā
novērojamas pozitīvas pārmaiņas. Vairojot fiziskās
aktivitātes ikdienā, bērnu veselības stāvoklis ir uzlabojies, nostiprināta imunitāte, bērni ir rūdīti un
enerģiski, retāk slimo. Interese par sportu attīstījusies, un bērni ar to nodarbojas arī ārpus skolas –
dejo, trenējas distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā
un citos sporta veidos, tādēļ sēdošajām aktivitātēm – TV un datoram – daudz laika neatliek.

1. un 2.s sporta novirziena klases skolēni katru rītu
sāk ar sporta nodarbībām
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs
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KULTŪRA

Siguldas novada Kultūras centrs uzsāk rudens sezonu

Siguldas novada Kultūras centrs jaunajā sezo
nā piedāvā koncertus dažādu mūzikas žanru
cienītājiem un muzikālu izrādi visai ģimenei.
Ieejas biļetes uz pasākumiem nopērkamas
„Biļešu paradīzes” un Siguldas novada Kultū
ras centra biļešu kasēs.
12.oktobrī plkst.18.00 notiks jautra izrāde ar
dziesmām un rotaļām visai ģimenei „Čigānmeitēns Ringla”.
Iestudējums ir pasakas un mūzikas kopskanējums
teātra mazākajiem skatītājiem un ģimenēm. Tā
pamatā ir Erika Ādamsona pasaka, kurai Jānis

Lūsēns radījis libretu un mūziku dziesmām ar Eri- „Promenāde” ar lielisku latviešu estrādes duetu –
Anmary un Uģi Rozi. Grupā darbojas arī Jānis Lūka Ādamsona un Ineses Zanderes vārdiem. Izrādē
sēns juniors (bass), Rihards Goba (ģitāra) un Harijs
darbojas pieci lomu atveidotāji, un īpaši aizraujoši
ir vērot aktieru pārtapšanu vairākos tēlos, kuri iz- Gūtmanis (bungas). Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro.
6.novembrī plkst.19.00 ansambļa „Mielavs un
rādē saskaņā ar libretu atveido divpadsmit lomas.
Biļetes cena – no 5 līdz 7 eiro; Siguldas novada ie- Pārcēlāji” albuma „Atsaukties” koncertturnejas koncerts.
dzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.
17.oktobrī plkst.18.00 Jānis Lūsēns un muzi- Septembra sākumā pēc septiņu gadu pārtraukuma
kālā apvienība „Promenāde” aicina uz kon- klajā nācis ansambļa „Mielavs un Pārcēlāji” (Gints
Sola, Juris Kroičs, Aigars Voitišķis, Jānis Stafeccertprogrammu „Dāvana”.
kis) piektais studijas ieraksts – skaņuplate „AtKomponists Jānis Lūsēns pēc ilgākas darbošanās
saukties”.
vokālās kamermūzikas lauciņā atkal pievērsies
popmūzikai, izveidojot jaunu muzikālu apvienību

Koncertzālē „Baltais flīģelis” mūzikas piedāvājums dažādām gaumēm

mūzikas un afroamerikāņu džeza tradīcijās. Biļetes
fīra pakām. Meistarklasi vadīs Emīla Dārziņa mūziSeptembra beigās sezona atklāta koncertzālē „Bal
cena – no 10 līdz 15 eiro.
kas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas skolotāja,
tais flīģelis”. Plašais programmas piedāvājums
komponiste Marina Gribinčika. Biļetes cena – 7 eiro, • 20.novembrī plkst.18.00 Latvijas Radio kora 75
sniegs muzikālu baudījumu gan estrādes mūzikas
gadu jubilejas koncerts – Mārtiņa Brauna „Daubērniem – 4,50 eiro, uzrādot koncerta „Mūsdienu mūcienītājiem, gan džeza un folkmūzikas baudītājiem,
gava”.
zika bērniem” biļeti, ieeja – bez maksas.
kā arī ģimenēm ar bērniem, aicinot tās iesaistīties
izklaidējošās meistarklasēs un muzikālā zīmējumu • 24.oktobrī plkst.13.00 koncerts „Mūsdienu mūzi- • 5.decembrī plkst.18.00 Adventa – Ziemassvētku
koncerts, kurā muzicēs vokālā grupa „Putni”
ka bērniem”. Koncertā piedalīsies profesionāli māksizrādē.

• 4.oktobrī plkst.18.00 Normunda Rutuļa un Hansa Anteheda trio koncerts „Vēstule meitenei”,
kurā skanēs skaistākās latviešu klasiskās estrādes
dziesmas. Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro.
• 11.oktobrī plkst.18.00 muzikāla novele „Orlando
teiksmainā dzīve” – aizraujoša muzikāla novele par
Venēciju 18.gadsimtā bezgala skaistas mūzikas skanējumā. Stāsta centrā neapšaubāmi ir viņš – neparasti
augstās balss īpašnieks Orlando, kuram dzīve sagādājusi tik daudz ciešanu un laimes. Muzicēs Sergejs
Jēgers (kontrtenors), Jolanta Strikaite (soprāns), Agnese Kanniņa-Liepiņa (baroka vijole), Jānis Stafeckis
(kontrabass) un Karina Bērziņa (stāstniece). Biļetes
cena – no 10 līdz 12 eiro.
• 24.oktobrī plkst.12.00 mūzikas instrumentu veidošanas praktiskā meistarklase sākumskolas un
pamatskolas bērniem – iespēja iepazīt un pašiem
darināt mūzikas instrumentus no dažādiem sadzīvē pieejamiem materiāliem, piemēram, pānflautu no
kokteiļu salmiņiem, bet perkusijas no izlietotām ke-

linieki – Baiba Berķe (mecosoprāns), Artūrs Noviks
(akordeons), Viktors Veļičko (kontrabass), Jēkabs Nīmanis (klarnete, ģitāra, balss), kuri atskaņos latviešu
autoru dziesmas bērniem. Biļetes cena – 7 eiro, bērniem – 4,50 eiro, bērniem bez atsevišķas sēdvietas – bez
maksas.
• 31.oktobrī plkst.18.00 sadarbībā ar Jaunās mūzikas festivālu „Arēna” notiks pasākums „Folklora
un mūsdienu mūzika – kompozīcija un improvizācija”. Piedalās etnomuzikologs Valdis Muktupāvels
(lektors, kokle, vargans u.c. instrumenti), komponiste un folkmūziķe Helēna Vinkelmane ((Helena Winkelmann), Šveice, lektore, vijole, perkusijas). Biļetes
cena – 8 eiro.
• 7.novembrī plkst.18.00 Jolantas Gulbes-Paškevičas jaunā projekta prezentācijas koncerts „Fly
Love”. Šī programma ir Jolantas Gulbes-Paškevičas
būtības atspoguļojums mūzikā un reizē arī muzikāls
ceļojums dažādu tautu kultūru pasaulē. Koncertā
skanēs dziesmas angļu, portugāļu, itāļu, spāņu un
latviešu valodā, bet dziesmu aranžijas veidotas latīņu

(vadītāja Antra Dreģe), solistes Iveta Romancāne,
Ilona Haņina un Jekaterina Suvorova (arfa). Harmoniskās un sirsnīgās mūzikas programmā: vācu
14.gadsimta korāļi, Ziemassvētku dziesmas un Bendžamina Britena brīnišķīgais cikls „A Ceremony of
Carols” („Ziemassvētku dziesmu virkne”). Biļetes
cena –10 eiro.
• 9.decembrī plkst.19.00 muzikāla zīmējumu izrāde visai ģimenei – zīmējumu opera par cilvēka
spēju kļūt dāsnam „Dāsnumātika”. Izrādē Čārlza Dikensa pazīstamā stāsta „Ziemassvētku dziesma” darbība ir pārcelta uz mūsdienām un norisinās
kādas skolas klasē. Skolotāja iepazīstina ar mācību
priekšmetu Dāsnumātiku, kurā jāapgūst spēja palīdzēt cilvēkiem kļūt devīgiem un līdzjūtīgiem. Izrādes
režisors Varis Klausītājs, komponists Kaspars Zemītis. Izrādē uzstāsies aktieri Marta Grase, Klāvs Mellis, Rīgas Doma kora skolas meiteņu kora ansamblis,
vīru ansamblis un mūziķu grupa „The Quinters”. Biļetes cena – 7 eiro, bērniem – 4,50 eiro, bērniem bez
atsevišķas sēdvietas – bez maksas.

Uz visiem koncertzāles pasākumiem Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.

Izstāde „Savējie. Jaunā keramika” „Siguldas Tornī”
Atzīmējot Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas keramikas nodaļas 80 gadu jubileju, Kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis” būs apskatāma izstāde „Savējie. Jaunā keramika”.
Izstāde ir ieskats Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas keramikas nodaļas vēsturē un pēdējo piecu gadu

darbībā, piedāvājot apmeklētāju vērtējumam gan unikālu roku darbu, gan laikmetīgus materiālus un formas.
Izstāde „Savējie. Jaunā keramika” ir noslēdzošā Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolas keramikas nodaļas 80
gadu jubilejas pasākumu programmas „Savējie” aktivi-

tāte. Tā sniedz atbildes uz jautājumiem, kā domā topošie dizaineri keramiķi, kādi materiāli un tēmas viņus
interesē, kā laika gaitā mainījusies Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolas keramikas nodaļa.
Izstāde būs apskatāma no 30.septembra līdz 26.oktobrim piektdienās, sestdienās un svētdienās no
plkst.12.00 līdz 17.00, pārējā laikā, vienojoties pa tālruni 29222099 vai 29218240.

Jauniešu kamerorķestris aicina atklāt tautas mūzikas tradīcijas

Siguldas Jauniešu kamerorķestris aicina uz kon rim un orķestrim. Koncertā piedalīsies arī Nestunas
mas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas
stīgu orķestris (Norvēģija), Siguldas Mākslu skolas
un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas
certiem, kuros varēs iepazīt daļu no latviešu un
norvēģu tautas mūzikas plašā klāsta, sākot no „Baltais Flīģelis” koris, Cēsu 1.pamatskolas meiteņu „Kultūras apmaiņa” projekts, kurā apgūtie līdzekļi
19.gadsimta komponistu apdarēm līdz pat mūs koris „Con Anima” un Cēsu Valsts ģimnāzijas meite- ir ilgtermiņa ieguldījums Siguldas novada jauniešu
izglītībā, novada kultūrvidē un pienesums Latvijas
dienīgiem aranžējumiem korim un orķestrim. ņu koris „Volante”. Diriģenti – Ilga Šķendere, Solveiga
Koncerti notiks ceturtdien, 8.oktobrī, plkst.19.00 Vītoliņa, Sāra Vanga (Sarah Wang) un Pēteris Plūme. mūzikas dzīvē. Radītās mākslinieciskās vērtības –
Vidzemes koncertzālē „Cēsis” un piektdien, 9.ok „Latvija – Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīci- tautasdziesmu apdares – padara tautas mūziku pietobrī, plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais jas” ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) program- ejamu un saprotamu jauniešu auditorijai, atdzīvina
jau piemirstās vērtības, aktualizējot Krišjāņa Baroflīģelis”.
Kopā tiks jaunatklāta gan latviešu a cappella dziedājuma burvība, gan norvēģu Hardangeras vijoles
iedvesmotās Edvarda Grīga kompozīcijas stīgu orķestrim, gan mūsdienīgas abu tautu dziesmu apdares ko-

na, Emiļa Melngaiļa un Andreja Jurjāna folkloristu
darbu.

Pēteris Plūme
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Notiks Siguldas kalnu maratons Siguldas novada atklātais
Sestdien, 3.oktobrī, plkst.10.00 Siguldā sāksies ikgadējais „ASICS” Siguldas kal čempionāts ātrajā šahā
nu maratons, kuru sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību organizē „Raid.lv”.
Sacensību dalībnieki atbilstoši savām spējām varēs piedalīties 70 kilometru
garajā kalnu maratonā vai kādā no īsākajām distancēm, kuru garums ir 35 un
15 kilometru, bet vertikālais kāpums – 1100 un 600 augstuma metru.

Oktobra pirmajā nedēļas nogalē, 3. un 4.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijā
notiks ceturtais Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā. Turnīru
organizē Rīgas Šaha federācija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Pēc sacensību dalībnieku atzinuma, Siguldas kalnu maratons ir Latvijā un Baltijā
izaicinošākais maratonskrējiens, jo, atšķirībā no citiem, ir iespaidīgi garš, notiek pa
dabas takām un pats būtiskākais – iekļauj lielāko vertikālo kāpuma metru summu. Maratona 70 kilometru distancē ir jāpārvar vairāk nekā 2200 metru kāpums.
„ASICS” Siguldas kalnu maratona trase vedīs pa Gaujas senlejas takām posmā starp
Gaujas tiltu un kājnieku tiltu pie Velnalas klintīm, atsevišķos posmos skrējiens notiks arī pa pilsētas ielām.
Sacensību starta laikā no plkst.10.05 līdz 10.15 plānots slēgt satiksmi Ziedu ielā.

Atbilstoši turnīra rezultātiem tiks apbalvoti pirmo astoņu vietu ieguvēji, kā arī tiks
noteikti labākie Siguldas novada šahisti.
Turnīra balvu fonds ir 1850 eiro. Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš
jau trešo gadu pēc kārtas piešķirs speciālu balvu labākajam Siguldas novada pārstāvim – iepazīšanās braucienu uz Eiropas Parlamentu. Labākais Siguldas novada
skolēns saņems skolotāja Ulda Deisona speciālbalvu, un labākie seniori saņems balvas, ko piešķir ZS „Pīlādži”. Turnīra rīkošanu finansiāli atbalsta Siguldas novada
pašvaldība, SIA „Datorika” (vadītājs Ivars Jēkabsons) un SIA „Pata AB”.
Tiek cerēts, ka turnīrā būs vairāki desmiti dalībnieku no Latvijas un tuvākajām kaimiņvalstīm. Pērn Siguldas čempionāts ar 95 šahistiem no trīs valstīm bija skaitliski
lielākās ātrā šaha sacensības Latvijā. Čempionāta nolikums paredz, ka sacensībās
var piedalīties ikviens šaha spēles cienītājs.

Siguldiete izcīna bronzas medaļu
pasaules čempionātā spīdmintonā

Augusta beigās Berlīnē notika pasaules čempionāts spīdmintonā. Pirmo reizi
šādā pasaules sporta forumā, kurā piedalījās vairāk nekā 500 sportistu no 25
valstīm, startēja Siguldas badmintona kluba badmintonisti Jekaterina Roma
nova un Pauls Gureckis.

Siguldas novada skolu rudens
spēles 2015

Par pārsteigumu parūpējās J.Romanova, kura vienspēlēs U18 jaunietēm ierindojās
Septembra sākumā notika ikgadējās Siguldas novada skolu rudens spēles.
trešajā vietā un izcīnīja Latvijai pirmo medaļu pasaules čempionātos.
Šogad sacensību programmā divas veiklības stafetes, fotoorientēšanās, eru
Apakšgrupas spēlēs Jekaterina pārliecinoši ar 2–0 pieveica Luciju Ng Man Him
dīcijas jautājumi, apļa stafete apkārt Svētku laukumam un kapteiņu cīņas.
(sestā vieta pasaules junioru reitingā) no Maurīcijas un Lauru Jagecic no Horvātijas, bet trīs setu spēlē piekāpās slovākietei Kristinai Scavnickai. Izslēgšanas turnīra
Ceturtdien sportoja 10.–12.klašu kolektīvi no Siguldas Valsts ģimnāzijas (SVĢ) un
pirmajās spēlēs J.Romanova ar 2–1 pieveica pasaules ranga trešo numuru Zofiju
Siguldas pilsētas vidusskolas (SPV).
Vincenciak (Polija) un Zviedrijas spēlētāju Linnea Granberg. Turpinājumā pusfināl- Labākie rezultāti pa sacensību veidiem:
spēlē Jekaterinai ar 0–2 nācās piekāpties pasaules reitinga pirmajam numuram • stafetē I (stadionā) – SVĢ 12.b klasei;
Danajai Knez no Slovēnijas un samierināties ar bronzas godalgu.
• stafetē II (Raiņa parkā) – SVĢ 12.a klasei;
• fotoorientēšanās – SVĢ 11.b un 11.d apvienotajai komandai;
• apļa stafetē – SVĢ 10.a klasei;
• erudīcijas jautājumos – SVĢ 10.a klasei;
• kapteiņu divcīņā – SPV 12.a klases kapteinim Ralfam Dreimanim.
Kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja SVĢ 12.b klase (klases audzinātāja Aira LanSeptembra sākumā Polijas galvaspilsētā Varšavā notika jau desmitās gadskār genfelde), otro vietu – SPV 10.a klase (klases audzinātājs Edgars Bajaruns), trešo
tējās starptautiskās sacensības bērniem, kurās piedalījās 2002.–2004.gadā dzi vietu – SVĢ 10.a klase (klases audzinātāja Inese Berga).
mušie sportisti no septiņām dalībvalstīm. Latvijas izlases sastāvā startēja divi Piektdien sacentās 7.–9.klašu kolektīvi. Sportojot visiem kopā, kausi tika dalīti pa
klašu grupām.
Siguldas Sporta skolas audzēkņi – Artūrs Šķesters un Dārta Auziņa.
7.klašu kopvērtējums: pirmā vieta – Siguldas 1.pamatskolas 7.a klasei (klases audzinātāja Anita Jāzepa), otrā vieta – SVĢ 7.c klasei (klases audzinātāja Iveta CelmiSiguldas Sporta skolas pārstāvji ceļazīmi uz sacensībām ieguva jau 26.maija atlases
ņa), trešā vieta – SPV 7.b klasei.
sacensībās „Valmieras spēles 2015”.
Sacensības sākās ar 300 metru sprinta skrējienu 2004.gadā dzimušām meitenēm, 8.klašu kopvērtējums: pirmā vieta – SVĢ 8.b klasei (klases audzinātāja Ilze Koļesņikova), otrā vieta – Allažu pamatskolas 8.klasei (klases audzinātāja Indra Puķe),
kur, finiša taisnē mērojoties spēkiem ar slovāku vieglatlēti, Dārtai izdevās noturēt
distancē uzkrāto 0,6 sekunžu pārsvaru un, piekāpjoties tikai ungāru un poļu spor- trešā vieta – SVĢ 8.c klasei (klases audzinātāja Indra Upīte-Dambīte).
9.klašu kopvērtējums: pirmā vieta – Siguldas 1.pamatskolas 9.b klasei, otrā vieta –
tistēm, izcīnīt trešo vietu un bronzas godalgu.
Sacensību programmas noslēgumā starts tika dots 60 metru sprintam vecākās gru- SVĢ 9.b klasei, trešā vieta – SVĢ 9.m klasei.
Labākie rezultāti pa sacensību veidiem:
pas zēniem. Aizraujošā cīņā līdz pēdējam centimetram Artūram nedaudz pietrūka
gan līdz personīgajam rekordam, gan bronzas pakāpienam – finiša līniju viņš šķēr- • stafetē I (stadionā) – Siguldas 1.pamatskolas 7.a klasei;
soja 0,03 sekundes aiz slovāku sportista, izcīnot augsto ceturto vietu ar rezultātu • stafete II (Raiņa parkā) – SVĢ 8.c klasei;
• fotoorientēšanās – SVĢ 9.a klasei;
8,25 sekundes.
Latvijas jauno vieglatlētu izlase kopumā izcīnīja četras zelta, septiņas sudraba un • apļa stafetē – Siguldas 1.pamatskolas 9.b klasei;
• erudīcijas jautājumos – Siguldas 1.pamatskolas 7.a klasei.
septiņas bronzas medaļas.

10.Starptautiskās bērnu
spēles Varšavā

Aizvadītas sacensības „MTB DUO 2015”
Svētdien, 13.septembrī, Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centrā tika
aizvadītas Siguldas „MTB DUO 2015”
sacensības. Pāri, komandas, ģime
nes un bērni individuāli aizvadīja
katrs sev atbilstošu distanci pa īpaši
izveidotu MTB trasi vai 1,2 km asfal
tēto atpūtas centra celiņu.
Bērnu grupā un individuālajā ieskaitē piedalījās 16 dalībnieki. SV8 grupā
(2006.gadā dzimušie un jaunāki) vienīgā un labākā meitene bija Enija Stalma-

ne, savukārt puišiem šajā grupā trešais
bija Georgs Tjumins, par sekundi zaudējot Emīlam Indriksonam, savukārt
pirmais ar vairāk nekā 17 sekunžu pārsvaru – Jēkabs Olivers Skrapcis.
SV10 grupā (2004. un 2005.gadā dzimušie)
uzvarēja Līva Spriņģe. Puišiem uzvaras
laurus plūca Roberts Beikmanis, aiz sevis
par 44,38 sekundēm atstājot Helviju Jāni
Kārkliņu un Tomu Zīvertu.
VJ grupā (1999.–2003.gadā dzimušie) labākā komanda bija „KKVV Pedal for medal”
ar Kristapu Kārkliņu un Viesturu Veitu,

uzvarot Jēkaba Vītola un Dāvja Rūķīša komandu „Sigulda” un trešos atstājot „Spieķu
lauzējus” Ronaldu Lūkinu un Helviju Jāni
Kārkliņu.
MIX grupā (vīrietis un sieviete „open”)
labākā bija komanda „Volkswagen –
Veloprofs.lv” ar Didzi Slaidiņu un Lāsmu
Ozolu. Otrā vieta Matīsa Valdberga un
Katrīnas Veinbergas pārstāvētajai A2 komandai (49:20.83), trešie – Artūrs Verza
un Zane Vitenberga (01:51.32).
Visplašāk pārstāvētajā V grupā (vīrieši
„open”) par uzvaru cīnījās deviņas koman-

das. Labākie izrādījās „Valmieras metēji”
Henrijs Vimba un Ādolfs Žunna, otrie –
Aivara Dārznieka un Renāra Pūcīša komanda „Lizums”, trešajā vietā „A2” komanda ar Eduardu Rēnu un Ingu Ozolantu.
Meistaru V40 grupā (1975.gadā dzimušie
un vecāki) labākā bija „Gandrs – Merida”
komanda ar Intu Celmaraugu un Agni
Apsi, otrā vieta šajā grupā Aldim Čākuram
un Ivaram Pērkumam.
Komandu sacensībām dalību bija pieteikušas astoņas ģimenes. Uzvarēja Skrapču ģimenes pārstāvētā „Velolifestyle” komanda,
otrajā vietā Tjuminu ģimene, trešie – Inga,
Martins un Raivis Puņeiko.
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Amatiermākslas nodarbības Siguldas novadā
Siguldas novada Kultūras centrā Pils ielā 10, Siguldā
Kolektīvs
Jauniešu koris „Atvars”
Jauktais koris „Spārni”
Sieviešu koris „Teiksma”
Folkloras kopa „Senleja”
Folkloras kopa „Senlejiņa”
Senioru koris „Gāle”
Senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Siguldietis”
Deju kopa „Sniegarozes”
Siguldas Tautas teātris
Bigbends „Sigulda”
Senioru vokālais ansamblis „Melodija”

Vadītājs, kontakttālrunis
Jānis Baltiņš, tālr.9410439
Līga Ādamsone, tālr.29218240
Maija Feldmane, tālr.25973159
Anda Skuja, tālr.29142319
Daiga Kļaviņa, tālr.29567722
Ņina Kiršteina, tālr.29478592
Dagnija Liepiņa, tālr.29410037
Ieva Roķe, tālr.29467546
Antra Zūkere, tālr.29230906
Ārija Liepiņa-Stūrniece, tālr.22130149
Pēteris Goldbergs, tālr.29136067
Inga Jansone, tālr.26511951

Vīru vokālais ansamblis „Saltavots”
Tautas lietišķās mākslas studija „Sigulda”
Alīdas Lindes lietišķās mākslas studija

Ārija Aņņēna, tālr.26014705
Astrīda Freimane, tālr.29648965
Alīda Linde, tālr.29104207

Siguldas eksotisko deju studija „Soul Sisters”
(maksas)

Sabīne Rozenbaha, tālr.29657520

Mēģinājumu diena, laiks
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.00 līdz 21.30 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Pirmdienās no plkst.19.00 līdz 22.00
Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.17.30 līdz 20.30
Otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.30
Trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
Otrdienās no plkst.13.00 līdz 15.00, ceturtdienās no plkst.11.30 līdz 13.30
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.20.00 līdz 22.00
Pirmdienās un trešdienās no plkst.19.30 līdz 22.00
Otrdienās no plkst.17.00 līdz 19.30
Trešdienās un piektdienās no plkst.19.00 līdz 22.00
Katru otro trešdienu no plkst.19.00 līdz 22.00
Ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 17.00, nodarbību centrā „Namiņš”
O.Kalpaka ielā 9
Ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.00
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 16.00
Trešdienās no plkst.18.30 līdz 21.00 un pēc vienošanās biedrības „Siguldas
alternatīvā izglītība” telpās J.Poruka ielā 11
Pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz 20.00 un no plkst.20.15 līdz 21.15

Jaunu dalībnieku uzņemšana
No 15.septembra līdz 1.oktobrim mēģinājumu laikā
5.oktobrī plkst.19.00
5.oktobrī no plkst.17.30 līdz 20.30
6. un 13.oktobrī no plkst.19.00 līdz 21.30
7.oktobrī no plkst.18.00 līdz 20.00
1.oktobrī plkst.12.00
1.oktobrī plkst.20.00
No 21. līdz 30.septembrim mēģinājumu laikos
6.oktobrī plkst.17.00
No 2.oktobra mēģinājumu laikā
7.oktobrī plkst.19.00
1.oktobrī plkst.15.00
1.oktobrī plkst.14.00
2.oktobrī no plkst.12.00 līdz 16.00
No 7.oktobra nodarbību laikā

Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7B, Peltēs, Siguldas pagastā
Kolektīvs
Jauktais koris „Sigulda”
Tautas lietišķās mākslas studija „Vīgrieze”
Pūtēju orķestris
Jauniešu deju kolektīvs
„Vizbulīte”
Bērnu vokālā grupa „Zibsnis”
Senioru deju kopa „Preilenes”
Pūtēju ansamblis „Sigulda”
Teātris visiem vecumiem
Danču vakari
Līnijdeju grupa „Step by step” (maksas)
Sporta deju klubs „Zīle” (maksas)

Vadītājs, kontakttālrunis
Līga Vasiļjeva, tālr. 29649750
Linda Džeriņa-Riekstiņa, tālr.29807677
Gintis Kalniņš, tālr.26333185
Indra Ozoliņa, tālr.29482755

Mēģinājumu diena, laiks
Otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
Pirmdienās no plkst.19.00 līdz 21.00 un
katru otro sestdienu no plkst.9.00 līdz 11.00
Ceturtdienās no plkst.20.00 līdz 22.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.00 līdz 22.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā

Jaunu dalībnieku uzņemšana
6.oktobrī plkst.18.30
10.oktobrī no plkst.14.00 līdz 16.00

Atis Priedītis, tālr.26127364
Antra Zūkere, tālr.29230906
Jānis Raslavs, tālr.29173215
Inga Krišāne, tālr.26432154
Guna Mangusa, tālr.22021015
Inga Mežavilka, tālr.29492640
Iveta Zīle, tālr.29265335

Otrdienās un piektdienās no plkst.15.30 līdz 17.30
Trešdienās no plkst.16.30 līdz 19.00
Trešdienās no plkst.19.30 līdz 22.00
Otrdienās no plkst.18.30 līdz 21.00
Sestdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
Trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
Pirmdienās no plkst.14.30 līdz 21.00, trešdienās no plkst.15.15 līdz 21.00

8.oktobrī plkst.20.00
29.septembrī plkst.19.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā un
10.oktobrī no plkst.14.00 līdz 16.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā
10.oktobrī no plkst.14.00 līdz 16.00
7.oktobrī plkst.16.30
7.oktobrī plkst.19.30
20.oktobrī plkst.18.30
Pirmā tikšanās 10.oktobrī plkst.19.00
10.oktobrī no plkst.14.00 līdz 16.00
10.oktobrī no plkst.14.00 līdz 16.00

Vadītājs, kontakttālrunis
Aelita Ziemele, tālr.26818926

Mēģinājumu diena, laiks
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.20.00 līdz 22.00

Jaunu dalībnieku uzņemšana
8.oktobrī plkst.20.00

Aelita Ziemele, tālr.26818926
Ņina Kiršteina, tālr.29478592
Izolde Pētersone, tālr.28441040
Liena Vija Teterovska,
tālr.26347184

Piektdienās no plkst.20.00 līdz 23.00
Trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.00 Allažu pagasta pārvaldē
Otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
Otrdienās no plkst.16.00 līdz 18.00

9.oktobrī plkst.20.00
30.septembrī plkst.19.00
29.septembrī plkst.19.00
6.oktobrī plkst.16.00

Mēģinājumu diena, laiks
Otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.00 līdz 21.00
Otrdienās no plkst.16.00 plkst.18.00
Piektdienās no plkst.12.00 līdz 15.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 12.00

Jaunu dalībnieku uzņemšana
6.oktobrī plkst.19.00
6.oktobrī plkst.16.00
3.oktobrī plkst.9.00

Allažu pagasta Tautas namā Allažu pagastā
Kolektīvs
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs
„Ķimelītis”
Jauniešu tautas deju kolektīvs „Ķimenīte”
Sieviešu vokālais ansamblis „Liepavots”
Amatierteātris „AKA”
Bērnu un jauniešu folkloras kopa „Tiptaiņi”

Mores pagasta Tautas namā Siguldas ielā 13, Mores pagastā
Kolektīvs
Amatierteātris „Oga”
Sieviešu vokālais ansamblis „Ceriņi’
Senioru deju kopa „Dāmītes”

Vadītājs, kontakttālrunis
Ingūna Millere, tālr.27091308
Maija Ādamsone, tālr.20041080
Spodra Tutāne, tālr.29488372

Siguldas novada kultūras sezonas
degustācija
Siguldas novada Kultūras pārvalde aicina degustēt 2015./2016.gada sezonas kultūras piedāvāju
mu novada kultūras centros un iepazīties ar amatiermākslas kolektīvu darbību.

Bibliotēka lūdz iedzīvotājus
dalīties ar senām fotogrāfijām
un atmiņām

9.oktobrī „Ražas svētki” Allažu pagasta Tautas namā:
• plkst.18.00 interaktīvs cirka šovs visai ģimenei „Mir On Show” no Igaunijas. Ieejas maksa – 5 eiro;
• no plkst.19.30 līdz 21.30 vakarēšana ar Allažu pagasta Tautas nama amatiermākslas kolektīviem –
iepazīšanās, sadancošanās, saspēlēšanās un sadziedāšanās. Ieeja – bez maksas;
• plkst.21.30 „Lauku balle” kopā ar grupu „Tutti fruti” un pašu sarūpētu cienastu. Galdiņu iespējams
rezervēt, piesakot pa tālruni 29883814. Dalības maksa – 5 eiro.
10.oktobrī „Rīta tēja” Siguldas novada Kultūras centrā:
• plkst.12.00 iepazīšanās ar amatiermākslas un kultūras norišu piedāvājumu 2015./2016.gada sezonā.
10.oktobrī „Kultūras sezonas pusdienas” Siguldas pagasta Kultūras namā:
• no plkst.14.00 līdz 16.00 amatiermākslas un kultūras norišu piedāvājums 2015./2016.gada sezonā –
iepazīšanās un lielīšanās, sadancošanās un sadziedāšanās, saspēlēšanās un savīšanās kopīgā Kultūras
nama saimē.
10.oktobrī „Palaunadzis ar kultūras garšu” Mores pagasta Tautas namā:
• plkst.16.00 Inčukalna amatierteātra izrāde Nikolajs Gogolis „Precības” , režisore Zigrīda Ezeriņa;
• no plkst.17.30 līdz 19.00 iepazīšanās ar Mores amatiermākslas kolektīviem un vadītājiem. Lustīgās pauzēs
dejos ciemiņi no Alsungas – senioru deju kopa „Kalmes”. Ieeja – bez maksas.

Lai izstādes taptu bagātākas, ikviens aicināts papildināt bibliotēkas novadpētniecības krājumu ar fotogrāfijām, stāstiem
un dokumentiem par šīm ēkām, cilvēkiem, kas tajās dzīvojuši,
un notikumiem, kas ar tām saistās.
Šā cikla pirmā izstāde „Radošās inteliģences tikšanās vietai
Zuzes mājai – 110 gadi” atklāja stāstu par māju, kurā dzīvojis
un strādājis grafiķis Zigurds Zuze. Turpmākajās izstādēs varēs iepazīt Krūmiņa mājas, „Villas Zaļās”, Grīnberga vasarnīcas, Malvīnes Grīnbergas vasarnīcas, villas „Agnese” un citus
stāstus.

Siguldas novada bibliotēka šoruden veido novadpētnie
cības izstāžu ciklu „Izzini valsts un novada nozīmes vēs
tures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” par
ēkām, kuru stāsti atklāj liecības par kultūras mantojumu.
Septembra izstādē var iepazīt stāstu par Siguldas Jauno
pili, bet oktobrī izstāde tiks veltīta Baltās pils stāstam.

Pasākumi
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Izstādes

Kultūra
02.10.

plkst.14.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Starptautiskā senioru diena Siguldas novada senioriem. Programmā: Allažu
amatierteātra „Aka” joku luga „Visas labas lietas ir trīs”, jubilāru sveikšana. Dalību pieteikt līdz 30.septembrim, zvanot uz tālruni 67971189 (Inese),
26308518 (Alfons) vai 29105303 (Ruta). Ieeja – bez maksas

02.10.–
01.11.

plkst.17.00 Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu telpā
Gleznotājas Ditas Lūses personālizstādes „Klusuma krāsa” atklāšana. Ieeja –
bez maksas

04.10.

plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Normunda Rutuļa un Hansa Anteheda trio jaunā mūzikas albuma „Vēstule
meitenei” prezentācijas koncerts. Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro; Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

05.10.–
31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Radošās aktivitātes „Tinam tautasdziesmu kamolā!”. Folklorista K. Barona
180. jubilejas mēnesī iespēja ielūkoties „Dainu skapī”, atcerēties, sameklēt,
skandēt, uzrakstīt tautas dainas, veidojot savdabīgu „Dainu kamolu”

06.10.

plkst.11.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīta pensionāru kopas tikšanās. Programmā: pensionāru kopas jaunumi, ceļojuma iespaidi – Roma, Vatikāns

08.10.

plkst.16.00 Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Dzejas pēcpusdiena ar Lauru Puriņu

09.10.

09.10.

plkst.18.00 Allažu pagasta Tautas namā
Ražas svētki. Programmā: plkst.18.00 interaktīvs cirka šovs visai ģimenei
„Mir On Show” no Igaunijas, ieejas maksa – 5 eiro; plkst.19.30 vakarēšana ar
Allažu pagasta Tautas nama amatiermākslas kolektīviem, ieeja – bez maksas;
plkst.21.30 „Lauku balle” kopā ar grupu „Tutti fruti” un pašu sarūpētu cienastu. Galdiņu var rezervēt, zvanot uz tālruni 29883814. Dalības maksa – 5 eiro
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Siguldas Jauniešu kamerorķestra koncerts „Latvija – Norvēģija. Atklāj
tautas mūzikas tradīcijas”. Piedalās: Nestunas stīgu orķestris (Norvēģija),
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” koris, Cēsu 1.pamatskolas meiteņu
koris „Con Anima” un Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris „Volante”. Diriģenti – Ilga Šķendere, Solveiga Vītoliņa, Sāra Vanga (Sarah Wang) un Pēteris
Plūme. Ieeja – bez maksas

10.10.

plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Siguldas novada kultūras sezonas degustācija „Rīta tēja Siguldas novada
Kultūras centrā”. Ieeja – bez maksas

10.10.

plkst.14.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Siguldas novada kultūras sezonas degustācija „Kultūras sezonas pusdienas”.
Ieeja – bez maksas

10.10.

plkst.16.00 Mores pagasta Tautas namā
Siguldas novada kultūras sezonas degustācija „Palaunadzis ar kultūras
garšu”. Ieeja – bez maksas

11.10.

plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Muzikāla novele „Orlando teiksmainā dzīve” par Venēciju 18.gadsimtā.
Piedalās: Sergejs Jēgers (kontrtenors), Jolanta Strikaite (soprāns), Agnese
Kanniņa-Liepiņa (baroka vijole), Jānis Stafeckis (kontrabass), Vladimirs
Kudrins (ģitāra), Karina Bērziņa (stāstniece). Biļetes cena – no 10 līdz 12
eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

12.10.

plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Jautra izrāde ar dziesmām un rotaļām visai ģimenei „Čigānmeitēns Ringla”.
Biļetes cena – no 5 līdz 7 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

16.10.

plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” atmiņu koncerts „Starp debesīm un zemi”.
Biļetes cena – 2,50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro

17.10.

plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Jāņa Lūsēna un muzikālās apvienības „Promenāde” koncertprogramma „Dāvana”. Piedalās: Anmary un Uģis Roze (solisti), Jānis Lūsēns juniors (bass),
Rihards Goba (ģitāra) un Harijs Gūtmanis (bungas).
Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro

22.10.

plkst.13.30 Mores Tautas namā
Koncerts „Zem Rudens Rūķa raibās mices”. Piedalās: Siguldas 1.pamatskolas
vokālais ansamblis (vadītāja Inga Jansone), Mores pamatskolas vokālais ansamblis „Podziņas” un deju kolektīvs „Dzērvenīte” (vadītāja Sintija Laizāne).
Ieeja – bez maksas

23.10.

plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Izglītojošā pēcpusdiena bērniem „Putni ziemā”. Iepazīsim Latvijas putnus,
klausīsimies Jāņa Brikmaņa stāstus par putnu dzīvi ziemā, gatavosim putnu
barotavas. Dalība – bez maksas

24.10.

plkst.12.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Mūzikas instrumentu veidošanas praktiskā meistarklase sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem sadarbībā ar jaunās mūzikas festivālu
„Arēna”. Biļetes cena – 7 eiro, bērniem – 4,50 eiro, uzrādot koncerta „Mūsdienu mūzika bērniem” biļeti, ieeja – bez maksas; Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

24.10.

31.10.
31.10.

plkst.13.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Latviešu autoru koncerts „Mūsdienu mūzika bērniem”. Piedalās:
Baiba Berķe (mecosoprāns), Artūrs Noviks (akordeons), Viktors Veļičko
(kontrabass), Jēkabs Nīmanis (klarnete, ģitāra, balss). Biļetes cena – 7 eiro,
bērniem – 4,50 eiro, bērniem bez atsevišķas biļetes – bez maksas; Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.8.00 pie Krišjāņa Barona pieminekļa
Dziesmu rīts „Krišjānim Baronam – 180”. Piedalās Siguldas folkloras kopa
„Senleja” un bērnu folkloras kopa „Senlejiņa”. Dalība – bez maksas
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Koncertlekcija „Folklora un mūsdienu mūzika – kompozīcija un improvizācija” sadarbībā ar jaunās mūzikas festivālu „Arēna”. Biļetes cena –
8 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

Nākamais izdevums 30.oktobrī

30.09.–
26.10
01.10.–
09.10.
01.10.–
31.10.

Siguldas Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas keramikas nodaļas 80 gadu jubilejas
izstāde „Savējie. Jaunā keramika”. Izstāde atvērta ceturtdienās, piektdienās,
sestdienās un svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00 vai citā laikā, iepriekš
piesakoties pa tālruni 29222099 vai 29218240
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Vasaras atspulgi – taureņi”. Izstāde apskatāma pirmdienās,
otrdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00
līdz 14.00. Ieeja – bez maksas
Siguldas novada bibliotēkā, izstāžu telpā
Izstāde par ekspedīciju „Mūsējie ceļā uz Pita salu”. 2014.gada septembrī
trīs jaunieši – siguldiete Laura Garā, mālpilieši Dainis Pudelis un Ivars
Brencis – devās ceļā uz Jaunzēlandē ietilpstošo Pita salu. Jaunieši cer
atrast atbildi uz jautājumu, cik ceļu cilvēkam ir jānoiet, lai viņš varētu
sevi saukt par cilvēku. Ieeja – bez maksas

02.10.–
25.10.

Siguldas pagasta Kultūras nama Izstāžu zālē
Anda Gūtmaņa gleznu izstāde „Piekraste”. Izstāde atvērta darbdienās no
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas

02.10. –
01.11

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu telpā
Gleznotājas Ditas Lūses personālizstāde „Klusuma krāsa”.
Ieeja – bez maksas

05.10.–
09.10.

Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo Miķeļdienas darbiņu „Dārzeņu veidojumu izstāde”. Izstāde
apskatāma pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

05.10.–
16.10.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Lielā oga – ķirbis”. Izstāde apskatāma pirmdienās,
ceturtdienās no plkst.11.00 līdz 19.00, otrdienās, piektdienās no plkst.9.00
līdz 17.00. Ieeja – bez maksas

06.10.–
31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Izstāde „Savrupais pētnieks” – folkloristam, publicistam Krišjānim
Baronam – 180

06.10.–
31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Izstāde „Gleznās viss gluži kā dzīvē” – gleznotājam Borisam Bērziņam – 85
(1930–2002)

06.10.–
31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, lasītavā
Novadpētniecības izstāžu cikla „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un
arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” izstāde „Baltās pils stāsts”

12.10.–
23.10.
12.10.–
06.11.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
UNESCO nedēļai veltīta izstāde „UNESCO 70.gadadiena”
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Migla, migla, rasa, rasa...”. Izstāde apskatāma pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz
14.00. Ieeja – bez maksas

16.10.–
06.11.

Siguldas novada Kultūras centrā
Zandas Pučes personālizstāde „Mūsu mājas stāsti”. Izstāde apskatāma
darbdienās no plkst.12.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00.
Ieeja – bez maksas

19.10.–
31.10.

Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde „Krišjānim Baronam – 180”. Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no
plkst.8.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

19.10.–
31.10.

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Pasakas pa telefonu...”. Itāļu rakstnieka, bērnu grāmatu
autora Džanni Rodāri 95.jubilejai veltīta grāmatu izstāde

20.10.–
10.11.

Siguldas novada bibliotēkā, lasītavā
Izstāde „Siguldas dziesminieks no Ezerzemes” – dziesmas „Zied ievas Siguldā” teksta un poēmas „Sigulda” autoram dzejniekam Augustam Smagaram –
105

26.10.–
30.10.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Mana latvju daina”. Folkloristam, publicistam
Krišjānim Baronam – 180 (1835–1923)

01.10.–
01.11.

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu telpā
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” 2015.gada Mākslas nodaļas absolventu
diplomdarbu izstāde. Ieeja – bez maksas

Sports
03.10.

plkst.10.00 Svētku laukumā
Siguldas kalnu maratons

03.10.–
04.10.
04.10.

plkst.13.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā
plkst.12.00 Silciemā, Silciema karjerā
43.orientēšanās sacensību „Siguldas rudens” Latvijas kausa posms

06.10.

plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada skolu sporta spēles telpu futbolā D grupai

08.10.

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2015” septītās, noslēdzošās kārtas
sacensības

10.10.

plkst.10.15 Svētku laukumā
5.Siguldas pusmaratons: plkst.10.15 bērnu starts, plkst.11.00 starts
pusmaratona un Tautas distancēm

17.10.

plkst.11.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas novada galda sporta spēļu turnīrs novusā un galda tenisā

18.10.

plkst.12.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Latvijas čempionāts U14.
Sigulda–Rugāji

Siguldas
novada pašvaldība sveic
septembra
apaļo jubileju
gaviļniekus
90 gadi
Alma Mihelsone
Milda Putniņa

85 gadi
Melita Āboltiņa
Līna Ādamsone
Reimārs Kaugers
Daina Kārkliņa
Žanis Petrovičs
Jefrosinija Surikova
Marija Zubareva
Eleonora Žepčenko

80 gadi
Māra Baltkaula
Zenta Buiķe
Lucija Čulpe
Biruta Felkere
Moda Kalniņa
Jānis Kitenbergs
Egons Lauga
Elga Hedviga Raituma
Ivars Raudziņš
Inta Remdeniece
Arvīds Zekunde

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
augustā
Reģistrēti 17
jaundzimušie –
7 meitenes un
10 zēni.
Bērniem doti
vārdi:
Emīlija, Kitija,
Polīna, Alise,
Luīze, Keita,
Petra, Jānis,
Valters, Kārlis,
Eliass Krists,
Mārtiņš, divi
Ralfi, Jēkabs,
Adrians, Emīls.
Reģistrētas 32
laulības, no tām
sešas 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!

