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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums
3.lpp.

3.lpp.

7.lpp.

Uzsāks Siguldas novada
Kultūras centra pārbūvi

Paaugstina atalgojumu
profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu un
bērnudārzu pedagogiem

Amatiermākslas kolektīvi
aicina pievienoties jaunus
dalībniekus

Ikgadējās pašvaldības
darbinieku tikšanās
ar novada iedzīvotājiem
Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam būtu iespēja klātienē pārrunāt aktuālos jautājumus un izteikt viedokli par pašvaldības darbu,
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics jau astoto
gadu aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem.
Tikšanās ar novada iedzīvotājiem notiks:
• 31.oktobrī plkst.17.00 Allažu pagasta pārvaldē;
• 1.novembrī plkst.16.00 Mores pagasta pārvaldē;
• 3.novembrī plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
• 4.novembrī plkst.10.00 Siguldas pagasta Kultūras namā tikšanās ar novada lauku uzņēmējiem;
• 7.novembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”;
• 8.novembrī plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā.
Tikšanās ar novada uzņēmējiem plānota 10.novembrī, kad norisināsies
Siguldas novada uzņēmēju forums.

Aicina piedalīties akcijā
„Dāvini ideju Domei!”
Jau astoto gadu norisinās akcija „Dāvini ideju Domei”, kuras laikā
ikviens Siguldas novada iedzīvotājs var nākt klajā ar savu ideju vai
ierosinājumu par to, kā pašvaldībai saimniekot lietderīgāk un kā
ar mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu visu novadnieku labā.
Idejas dāvināšanu pašvaldībai kā tradīciju ieviesa Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, kurš atzīst, ka daudzi novadnieku ieteikumi jau ir īstenoti, tāpēc aizsāktā tradīcija jāturpina.
Ik gadu akcijas laikā tiek saņemts vairāk nekā 100 ideju. Pērn vairāki
ierosinājumi saņemti par ielu un ceļu kvalitātes uzlabošanu un gājēju
celiņu izveidi, un šogad pašvaldība jau vairākas ielas un novada ceļus
ir sakārtojusi, vairākās vietās remontdarbi vēl turpinās, bet daļai ielu
ir sākta projektēšana, lai tās sakārtotu tuvāko gadu laikā. Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, pašvaldība vienojusies ar VAS „Latvijas Valsts
ceļi” par gājēju pārejas izbūvi uz Vidzemes šosejas pie Nītaures ielas
2018.gadā, kā arī par būvprojekta izstrādi gājēju un velosipēdu celiņam
gar Vidzemes šoseju no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Zinātnes ielai. Uzklausīti arī iedzīvotāju ierosinājumi par jaunu soliņu un atpūtas vietu
izveidi Siguldā, bet Raiņa parkā izvietotas labierīcības, kas īpaši piemērotas mazuļiem un jaunajām māmiņām. Lai paplašinātu aktīvās atpūtas
iespējas ziemā, Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā šoziem darbosies āra
slidotava. Kopumā šogad īstenots vairāk nekā 40 ierosinājumu, kurus
iedzīvotāji izteica akcijas laikā pērn.
Izteikt pašvaldībai savus ierosinājumus līdz 30.oktobrim aicināts ikviens
novada iedzīvotājs un uzņēmējs. Anketas var aizpildīt gan elektroniski pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, gan izgriežot
anketu izdevuma 8.lappusē un iesniedzot to kādā no pašvaldības
klientu apkalpošanas centriem: Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldas pagasta pārvaldē Zinātnes ielā 7 (2.stāvā), Mores pagasta pārvaldē
Siguldas ielā 11, Morē, un Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos.

Aicina ieteikt novadniekus apbalvojumam
„Siguldas novada Gada cilvēks 2016”
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 24.oktobrim ieteikt novadniekus
nominācijai „Siguldas novada Gada cilvēks
2016”. Par sasniegumiem 2016.gadā Siguldas novada iedzīvotājus var izvirzīt vairākās
nominācijās:
•

par ieguldījumu novada sporta dzīves
attīstībā un popularizēšanā;
• par ieguldījumu novada kultūras
dzīves attīstībā un popularizēšanā;
• par ieguldījumu novada izglītības
attīstībā;
• par ieguldījumu novada tūrisma
nozares attīstībā;
• par ieguldījumu labdarībā;
• par ieguldījumu Siguldas novada
attīstībā;
• par ieguldījumu lauksaimniecības
attīstībā;
• par ieguldījumu novada sabiedriskajā
dzīvē.
Saskaņā ar konkursa nolikumu novadniekus
katrai nominācijai izvirza Siguldas novada iedzīvotāji. Izvirzītos kandidātus un pamatojumu
nominēšanai izvērtēs Siguldas novada pašval-

dības Apbalvojumu komisija, bet nomināciju
ieguvējus apstiprinās Siguldas novada Domes
deputāti. Nomināciju ieguvušās personas tiks
aicinātas uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo pasākumu apbalvojuma
saņemšanai.
Anketa „Siguldas novada Gada cilvēks
2016” pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv un pašvaldības administrācijās.
Atgādinām, ka apbalvojumu var saņemt ikviens
Siguldas novada iedzīvotājs, atskaitot personas,
kuras apbalvojumu „Siguldas novada Gada cilvēks” saņēmušas pēdējos trīs gados.
Pagājušajā gadā apbalvojumu „Siguldas novada Gada cilvēks 2015” saņēma: Latvijas Riteņbraucēju federācijas prezidents Igo Japiņš,
Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku
organizators Dainis Kalns, tautas deju kolektīva „Vizbulīte” vadītāja Indra Ozoliņa, Dabas
aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra
Bērziņa, projekta „Give More” („Dosim Morei”)
komanda, Stereotaktiskās radioķirurģijas centra „Sigulda” valdes loceklis Dēvijs Zīvers, zemnieku saimniecības „Pūpoli” īpašnieki Ķillu ģimene un aktīva dzīvesveida veicinātāja Fanija
Šitca.

Sigulda atzīta par ceturto
mīlētāko pilsētu Latvijā
22.septembrī jau divpadsmito reizi notika
„DDB Consulting”, „GFK Custom Research”,
žurnāla „Kapitāls”, Latvijas Zaļā punkta un
„PHD Latvia” rīkotā Latvijas Mīlētāko zīmolu
topa apbalvošanas ceremonija. Pasākumā
tika paziņoti 2016.gada patērētāju iecienītākie, ietekmīgākie un drosmīgākie zīmoli
vairākās nozarēs, to skaitā arī pilsētu zīmoli. Sigulda Latvijas pilsētu zīmolu topā ierindojusies ceturtajā vietā aiz Rīgas, Ventspils
un Jūrmalas – Latvijas lielajām pilsētām,
kuru mārketinga aktivitāšu budžets ir ievērojami lielāks nekā Siguldā.
„Sigulda var lepoties ar vislielāko tēla spēku un
to, ka nomināciju esam saņēmuši, pateicoties
sabiedrības mīlestībai pret mūsu zīmolu. Mūsu
mārketinga aktivitāšu budžets un iedzīvotāju
skaits ir neskaitāmas reizes mazāks nekā pilsētām, kas ieņem pirmās trīs vietas, tomēr mēs,
pateicoties iedzīvotāju un viesu novērtējumam,

esam apsteiguši daudzas Latvijas pilsētas. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šogad topā Siguldu ir apsteigusi Jūrmala, kas pērn veica zīmola
izmaiņas. Ņemot vērā sabiedrības novērtējumu
mūsu zīmolam, plānojam turpmāk vēl taktiskāk strādāt ar Siguldas zīmola stratēģiju, lai
jau nākamgad atkal cīnītos par vietu trijniekā,”
stāsta pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele, kura
plāno un īsteno Siguldas mārketinga aktivitātes.
Latvijas Mīlētāko zīmolu tops tiek veidots kopš
2004.gada un kalpo par svarīgu atskaites punktu patērētāju attieksmes, dzīvesstila un ieradumu atainojumā.
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Aktualitātes

Siguldas novada Domes sēdē
31.augustā Domes sēdē
• Apstiprināti saistošie noteikumi
„Grozījumi Siguldas novada Domes
2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas
novadā”, „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada
pašvaldību tirgus noteikumus”, „Par
bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtību Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs”, „Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību
Laurenču sākumskolas interešu izglītības programmās un pagarinātās
dienas grupas nodarbībām”, „Par
kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” un „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.
• Aktualizēta un apstiprināta SIA
„Saltavots” vidēja termiņa darbības
stratēģija 2015.–2017.gadam.
• Izdarīti grozījumi nolikumos „Par
kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas
par izciliem sasniegumiem sportā, un
naudas balvas apmēru”, „Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām”
un „Par finansējuma piešķiršanu
sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā”.
• Pamatojoties uz personu iesniegumiem, nolemts atsaukt divus Siguldas novada Vēlēšanu komisijas locekļus un izsludināt jaunu Vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos.
• Noslēgta vienošanās ar privātpersonu
par zemesgabala nodošanu īpašumā
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Grozīts detālplānojuma darba uzdevums nekustamajam īpašumam Dārza
ielā 28.
• Apstiprināts lokālplānojums zemes
vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona
ielā 27, Oskara Kalpaka ielas daļā
Siguldā un nolemts izdot lokālplānojuma grafiskās daļas karti „Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums” un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus kā saistošos
noteikumus „Lokālplānojuma zemes
vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona
ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā
Siguldas pilsētā izmantošanas un apbūves noteikumi”.
• Apstiprināta Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–
2020.gadam.
• Noteiktas maksas pakalpojumu cenas
Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā Puķu ielā 2.
• Veiktas izmaiņas Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.

• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
250 000 eiro Siguldas novada administrācijas un Siguldas pagasta Kultūras nama ēkas Zinātnes ielā 7 vienkāršotajai atjaunošanai.
• Apstiprināta vienošanās par Siguldas novada Domes un SIA „Makara
tūrisma birojs” 2004.gada 16.jūlijā
noslēgtā nomas līguma pirmstermiņa laušanu no 2016.gada 1.septembra; apstiprināti grozījumi noslēgtajā
zemes nomas līgumā.
• Nolemts nodot nomā uz pieciem gadiem Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcas ēkas daļu 140,47 m2 platībā Puķu ielā 2, nomnieku izvēloties
konkursa kārtībā.
• Apstiprināts Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums.
• Noteikta Siguldas novada izglītības
iestāžu pirmsskolas izglītības skolotāju mēneša darba algas likme 680
eiro no 1.septembra.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
85 240 eiro gājēju celiņa izbūvei
Strēlnieku ielas posmā no Pulkveža
Brieža ielas līdz Gāles ielai.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
305 768 eiro Līvkalna ielas posma no
Krišjāņa Barona ielas līdz Televīzijas
ielai pārbūvei.
• Apstiprināti
iekšējie
noteikumi
„Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība pedagogu darba samaksai
Siguldas novada vispārējās izglītības
iestādēs”.
• Apstiprināti ielu tirdzniecības vietu
Turaidas ielā 2A nomas tiesību nodošanas izsoles rezultāti, nolemts
slēgt nomas līgumus. Par nenotikušu atzīta 13 tirdzniecības vietu
Leona Paegles ielā 21 nomas tiesību
izsole.
• Noraidīts
SIA
„Vita
mārkets”
2016.gada
24.marta
iesniegums
par Siguldas novada Būvvaldes
2016.gada 15.janvāra būvatļaujas atcelšanu jaunas būvniecības veikšanai  
Siguldā, Ausekļa ielā 2; uzdots Būvvaldei precizēt būvatļauju.
• Nolemts slēgt patapinājuma līgumu
ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru, nododot patapinājumā
daļu nekustamā īpašuma Pils ielā 16
reģionālā biznesa inkubatora izveidei.
• Apstiprināts Siguldas pilsētas vidusskolas 2016.gada vasaras nometņu
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
• Grozīts lēmums par Mores pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata.

21.septembrī Domes ārkārtas sēdē
• Izdarīti grozījumi lēmumos „Par atsevišķi augošu pašvaldībai piederošu
koku ciršanas tiesību nodošanu atsavināšanai” un „Par atsevišķi augošu

pašvaldībai piederošu ošu izsoles noteikumu apstiprināšanu”, kas paredz
organizēt 213 atsevišķi augošu bīstamu, pašvaldībai piederošu ošu ciršanas izsoli, kuri neatkarīgu ekspertu
dendrologu un Domes pārstāvju veiktajā apsekošanā tika atzīti par iedzīvotājiem un to īpašumiem bīstamiem.

21.septembrī Domes sēdē
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par pašvaldības ceļa „Pansionāts–Silciems”
daļas nodošanu valstij”.
• Apstiprināts lokālplānojums zemes
vienībām Vidzemes šosejā 21, Priežu
ielā 4, Pulkveža Brieža ielā 1, 1A un 3,
Priežu ielā 7, Saules ielā 16B, Mazajā
Saules ielā, Priežu ielā, Strēlnieku
ielā 1 un 2 Siguldā, Vidzemes šosejas
daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai un
Strēlnieku ielas daļai Siguldas pilsētā un nolemts izdot lokālplānojuma
grafiskās daļas karti „Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums” un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus kā saistošos
noteikumus „Lokālplānojuma zemes
vienībām Vidzemes šosejā 21, Priežu ielā 4, Pulkveža Brieža ielā 1, 1A
un 3, Priežu ielā 7, Saules ielā 16B,
Mazajā Saules ielā, Priežu ielā, Strēlnieku ielā 1 un 2 Siguldā, Vidzemes
šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas
daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldas
pilsētā izmantošanas un apbūves noteikumi”.
• Noteikta Siguldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likme
no 1.septembra līdz 31.decembrim
476 eiro par darba slodzi 21 stunda
nedēļā, piešķirot papildu finansējumu 18 776 eiro apmērā Mākslu skolai
„Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta
skolai pedagogu darba samaksai.
• Apstiprināti saistošie noteikumi
„Grozījumi Siguldas novada Domes
2012.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras
īsteno profesionālās ievirzes programmas””, „Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem””.
• Izdarīti grozījumi nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
• Noteiktas mēnešalgas Siguldas novada pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu direktoriem, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
direktoriem un interešu izglītības
centra Siguldas novada Jaunrades
centra direktoram.
• Apstiprināts Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis”, Siguldas Sporta skolas un
Siguldas novada Jaunrades centra

interešu izglītības pulciņu sniegto
maksas pakalpojumu cenrādis.
• Veiktas izmaiņas Vēlēšanu komisijas,
Pašvaldības īpašumu atsavināšanas
un izsoles komisijas, Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības
komisijas un Apbalvojumu komisijas
sastāvā.
• Nolemts slēgt vienošanos ar privātpersonu par zemesgabala Siguldas
pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
• Nolemts saglabāt Siguldas novada
Domes līdzdalību Siguldas pilsētas
SIA „Jumis” un izbeigt līdzdalību SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze”.
• Apstiprināti nolikumi „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” un „Siguldas novada Finanšu
pārvaldes nolikums”.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas
novada pašvaldībā”.
• Nolemts piešķirt papildu finansējumu
šādu amata vienību darba samaksai:
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” projektu vadītājs (0,5 amata likme ar
atalgojuma likmi 680 eiro mēnesī),
Mores pamatskolā – speciālais pedagogs (1 amata likme ar atalgojuma
likmi 680 eiro mēnesī) un direktora
vietnieks (0,75 amata likme ar atalgojuma likmi 900 eiro mēnesī), Allažu pamatskolā direktora vietnieks
(0,75 amata likme ar atalgojuma likmi 900 eiro mēnesī).
• Nolemts pārņemt pašvaldības valdījumā Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centru Puķu ielā 4, kas līdz
šim atradās pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” valdījumā; apstiprināt saistošos noteikumus
„Grozījumi Siguldas novada Domes
2013.gada 25.septembra saistošajos
noteikumos Nr.32 „Siguldas novada
pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums””.
• Nolemts iznomāt Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centru SIA „Siguldas
Pilsētas trase” uz pieciem gadiem.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Ētikas kodekss.
• Apstiprināts nekustamā īpašuma
Dārza ielā 28 detālplānojuma projekts, administratīvā līguma projekts
par detālplānojuma īstenošanu un nolemts noslēgt administratīvo līgumu
par detālplānojuma īstenošanu.
• Apstiprinātas SIA „Mazā Brīnumzeme” konkursā iegūtās nomas tiesības Laurenču sākumskolas dienesta
viesnīcas ēkas daļā 140,47 m2 platībā
Puķu ielā 2 un nolemts slēgt nomas
līgumu uz pieciem gadiem.
• Nolemts slēgt patapinājuma līgumu
ar „Nodibinājums „Allažu bērnu un
ģimenes atbalsta centrs””, nododot patapinājumā uz desmit gadiem nekustamo īpašumu Stārķu ielā 4, Allažos.
• Noteikta Laurenču sākumskolas pagarinātās dienas grupu nodarbību
maksa 2016./2017.mācību gadam
20 eiro mēnesī.
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ATTĪSTĪBA

Paaugstina atalgojumu
Uzsāks Siguldas novada
profesionālās ievirzes izglītības
Kultūras centra pārbūvi
iestāžu un bērnudārzu pedagogiem Saskaņā ar šovasar izsludināto atklāto iepirkuma konkursu, kurā tika saņemti
Pašvaldība no jaunā mācību gada sākuma palielinājusi pedagogu atalgojumu
Siguldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā, piešķirot šim mērķim papildu finansējumu no
pašvaldības budžeta 18 776 eiro apmērā. Tāpat no 1.septembra pašvaldība paaugstinājusi pedagogu atalgojumu visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
Lai nodrošinātu vienādu darba samaksu Siguldas novada pedagogiem neatkarīgi no tā,
vai viņi strādā vispārizglītojošajā vai profesionālās ievirzes izglītības iestādē, pašvaldība
no 1.septembra profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem noteikusi atalgojumu
476 eiro mēnesī par darba slodzi 21 stunda nedēļā (līdz šim 420 eiro), kas atbilst 680 eiro
mēneša algas likmei par darba slodzi 30 stundas nedēļā, kā tas ir vispārizglītojošajās skolās. Šādu atalgojuma līmeni pašvaldība par saviem līdzekļiem nodrošinās līdz nākamā
gada 1.janvārim, kad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi par profesionālās izglītības pedagogu algas pielīdzināšanu vispārējās izglītības pedagogu algu līmenim, paredzot
tam Valsts budžeta finansējumu.
Tāpat no 1.septembra palielināta Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju mēneša darba algas likme līdz 680 eiro par darba slodzi 40 stundas nedēļā, kas par
60 eiro pārsniedz valstī noteikto minimālo algas likmi bērnudārzu pedagogiem.

Pašvaldība saņem novērtējumu par
Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju
Septembra sākumā Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Eiropas Padomes ģenerālsekretariāts apbalvoja konkursa „Eiropas Padomes Ainavu balva”
kandidātus.
Konkursa nacionālajā atlasē vērtēšanas komisijas vislielāko atzinību izpelnījās Daugavpils cietoksnis, bet trīs projekti, to skaitā Siguldas novada pašvaldības iesniegtais
projekts par Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju un pielāgošanu tūrisma produktu attīstībai, saņēma vienādu punktu skaitu, ierindojoties godpilnajā otrajā vietā. Augstu
vērtējumu ieguva arī Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielas kvartālu degradētās teritorijas revitalizācija Rīgā un Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija Jelgavā.
Siguldas pilsdrupas pēc rekonstrukcijas vārtus apmeklētājiem vēra 2012.gada pavasarī. Apmeklētāji var uzkāpt Ziemeļu un Dienvidu tornī, kas pirms projekta īstenošanas nebija pieejami, tāpat ir iespēja pastaigāties virs mūriem pa jaunizveidoto koka
galeriju, baudot senatnes auru un vienlaikus brīnišķīgo skatu uz Gaujas senieleju un
Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru. Siguldas pilsdrupas ir pieejamas arī apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām, jo Ziemeļu tornī izbūvēts lifts.
2015.gadā Siguldas pilsdrupās viesojās 45 617 apmeklētāji, no tiem ievērojama daļa
bija ārvalstu tūristi. Siguldas pilsdrupas ir iekļautas daudzos starptautiskos tūrisma
maršrutos, veicinot Siguldas atpazīstamību ārvalstīs.

Izbūvēs jaunu gājēju ietvi
Strēlnieku ielas posmā
Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, septembra beigās plānots uzsākt gājēju
celiņa izbūvi Strēlnieku ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai.
Ietves izbūvi veiks uzņēmums SIA „MI-2”, kas uzvarēja iepirkumu konkursā,
un darbu kopējās izmaksas sasniegs 105 637 eiro.
Pašlaik Strēlnieku ielas posmā no Gāles ielas līdz Igauņu ielai gājēji izmanto pirms
vairākiem gadu desmitiem izbūvēto gājēju ietvi, tālāk pārvietojoties pa ielas braucamo daļu līdz Pulkveža Brieža ielai. Tas rada satiksmei bīstamus apstākļus, it sevišķi
diennakts tumšajā laikā. Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru un paaugstinātu
gājēju drošību, Strēlnieku ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai tiks
rekonstruēta gan vecā gājēju ietve, gan izbūvēta jauna ietve gandrīz 900 metru garumā.
Līdz ar jaunas ietves izbūvi plānota arī ielas brauktuves rekonstrukcija, kur posmā
no Kaijas ielas līdz tirdzniecības centram „Šokolāde” brauktuve tiks paplašināta par
pieciem metriem. Ielu krustojumos gājēju ietvei tiks izbūvētas slīpas uzbrauktuves,
izmantojot taktilo bruģakmeni, lai ietve atbilstu augstākajām gājēju drošības prasībām. Kopā ar gājēju ietves izbūvi plānota arī apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija – tiks demontēti vecie apgaismes stabi un uzstādīti 18 jauni.

septiņi piedāvājumi, Siguldas novada Kultūras centra vērienīgo rekonstrukciju par
7 730 040 eiro uzticēts veikt SIA „MONUM”. Rekonstrukcija tiks uzsākta šā gada
nogalē.
Rekonstrukcijas laikā tiks veikta telpu pārbūve, ieejas mezgla pārbūve un jaunu noliktavu
izbūve aiz Lielās zāles. Pārbūves gaitā tiks izveidotas trīs mēģinājumu telpas orķestra,
kora un dejotāju vajadzībām, paplašināta skatuve un iegūtas papildu sēdvietas skatītājiem.
Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas projekts ir vairākkārt apspriests ar kultūras nozares speciālistiem, lai veidotu mūsdienīgu un funkcionālu kultūras centru, kas
nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras baudījumu ikvienam tā apmeklētājam.

Pārbūvēs Līvkalna ielu
Šogad tiks uzsākta Līvkalna ielas pārbūve visā tās garumā – no Krišjāņa
Barona ielas līdz Televīzijas ielai, kurā šovasar uzsākti rekonstrukcijas darbi. Tādējādi visā lokveida ceļa posmā, kas aptver dzīvojamo ēku zonu Siguldas austrumu malā, būs jauns asfaltsegums. Līvkalna ielas rekonstrukciju
veiks SIA „Būvenergo A”, un ielas pārbūves izmaksas sasniegs 324 625 eiro.
Remontdarbu laikā Līvkalna ielā tiks izbūvēts jauns asfaltsegums vairāk nekā
kilometru garā posmā. Tāpat tiks nomainīti inženierkomunikāciju aku vāki, iztīrīti grāvji un veikta nogāžu nostiprināšana ar augsni gandrīz 9000 m2 platībā, apsējot to ar zālāju. Tiks izvietotas arī 63 jaunas ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi,
kā arī gājēju drošības barjeras 122 metru garumā.

Ziņas īsumā
Aicina pieteikties līdzfinansējumam
sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde līdz 15.oktobrim aicina biedrības un nodibinājumus iesniegt pieteikumus līdzfinansējumam sporta pasākumu organizēšanai
2017.gadā.
Pieteikumi par nākamā gada sporta pasākumu organizēšanas atbalstu iesniedzami
saskaņā ar Siguldas novada Domes nolikuma „Par finansējuma piešķiršanu sporta
veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” 4.punku, kas nosaka
kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta pasākumu organizēšanai. Viena juridiskā persona var iesniegt ne vairāk kā trīs pieteikumus.
Pieteikuma forma pieejama Sporta pārvaldē vai pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv. Papildu informācija, zvanot Sporta pārvaldes vadītājai Zandai Abzalonei uz tālruni 28317800.

Direktora vietnieka vakance pašvaldības aģentūrā
„Siguldas Attīstības aģentūra”
Pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina pievienoties komandai direktora vietnieku/-ci saimnieciskajos jautājumos. Direktora vietnieka galvenie darba
pienākumi būs rūpēties par aģentūras īpašumu uzraudzību, saglabāšanu, uzturēšanu, tīrību un apkopi, sagatavot iepirkumu procedūrai nepieciešamo dokumentāciju,
piedalīties aģentūras organizēto pasākumu tehniskajā nodrošināšanā, plānot un sagatavot saimniecisko izdevumu priekšlikumus budžetam. Pretendentam nepieciešama augstākā tehniskā izglītība, ne mazāk kā piecu gadu pieredze īpašumu apsaimniekošanas jomā, prasme lietot informācijas tehnoloģijas.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Direktora vietnieks” līdz 7.oktobrim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laura.skrodele@sigulda.lv. Papildu informācija, zvanot uz tālruni
28357158. Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv, sadaļā „Sludinājumi”.

Jauns autobusa maršruts Sporta skolas un
Mākslu skolas audzēkņiem
Lai Siguldas Sporta skolas audzēkņi ērti varētu nokļūt uz treniņiem un Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņi uz nodarbībām, Siguldas novada pašvaldība izveidojusi jaunu bezmaksas autobusa maršrutu, kurš iespēju robežās pielāgots nodarbību norises laikiem. Autobuss kursēs no 1.septembra līdz 31.maijam, atskaitot
skolēnu brīvlaikus. Autobusa kustības grafiks pieejams pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv, sadaļā „Izglītība” – „Skolēnu autobusu maršruti”.
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Noslēdzies skolēnu vasaras nodarbinātības projekts Bērniem un jauniešiem pieejamas
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, jau septīto gadu īstenoja skolē- vairāk nekā 100 interešu
nu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes bija 13 līdz
19 gadus veciem jauniešiem. Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, ar darbavietām izglītības programmas
tika nodrošināti 313 skolēni – visi, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem. Skolēnu darba apmaksai
no pašvaldības budžeta tika izlietoti vairāk nekā 48 tūkstoši eiro.

Skolēnu vēlme piedalīties vasaras nodarbinātības projektā pieaug: 2015.gadā projektā piedalījās 295 skolēni, bet šajā vasarā – jau 313 skolēni. Darbu skolēniem nodrošināja 39 Siguldas novada uzņēmēji, kā
arī 19 pašvaldības iestādes un struktūrvienības; visvairāk darbavietu novada skolēniem nodrošināja SIA
„Vita mārkets”.
Siguldas novada pašvaldība projektu sāka īstenot 2010.gadā – laikā, kad valstī valdīja krīze un ģimenes
daudz asāk izjuta dažādas sociālas problēmas, tādēļ pašvaldības atbalsts, rodot iespēju skolēniem nopelnīt, papildus tam ļaujot iegūt arī pirmās darba iemaņas, bija nozīmīgs. Septiņu gadu laikā, kopš projekts
tiek īstenots, nodarbināti 1725 Siguldas novada skolēni un pašvaldības piešķirtā finansējuma apjoms
projektam pārsniedzis 250 tūkstošus eiro.
Siguldas novada pašvaldība pateicas šā gada skolēnu vasaras nodarbinātības projekta partneriem:
IU „Kalnziedi”, SIA „RD aktīvais tūrisms”, SIA „Atika AC”, SIA „Makara tūrisma birojs”, SIA „Inna I”,
SIA „Anatols”, SIA „Poligon 1”, pašnodarbinātās A.Plavgo (spieķu drabnīca) un M.Lūse (ādas apstrādes
darbnīca), SIA „BA Skaitļu pasaule”, SIA „Siguldas saldējums”, SIA „Tridens AD”, SIA „Livonija AV”,
SIA „Gartens”, SIA „J.D.& Co”, SIA „CSS-Alpine”, Turaidas muzejrezervāts, SIA „Kristīne RR”,
SIA „Viesnīca „Santa””, SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””, SIA „Siguldas Būvmeistars”, IU „Valenti V”, biedrība „Mores muzejs”, nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, IU „Sandovs”,
ZS „Saulstari 1”, SIA „Vita mārkets”, biedrība „LiLī”, sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”, SIA „Furšets”,
SIA „BB-Dizain”,PA „Siguldas Attīstībasaģentūra”,SIA „HB Tekstiles Latvia”, SIA „Bucefāls”,SIA „Latgrasis”,
SIA „Rehteh serviss”, SIA „Vietu lietas” un biedrība „Cerību spārni”.

Domājot par bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību un izglītību, arī
šajā mācību gadā Siguldas novadā pieejams plašs interešu izglītības programmu piedāvājums. Vairāk nekā 100 pulciņu un nodarbību var apmeklēt gan skolās un bērnudārzos, gan Siguldas novada Jaunrades centrā, Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas
Sporta skolā.

• Siguldas pilsētas vidusskolā pieejamas 12 bezmaksas interešu izglītības
programmas: vairāki kori, vokālie ansambļi, tautas bumba, papīra dizaina pulciņš, vizuālas mākslas pulciņš, lasītāju klubiņš, atlētiskā vingrošana, deju kolektīvs „Vizbulīte”. Par maksu – 18 eiro mēnesī – skolēniem
pieejamas angļu valodas nodarbības.
• Siguldas 1.pamatskolā pieejamas 14 bezmaksas interešu izglītības programmas: tautas deju kolektīvs „Purenīte”, spāņu valoda, skolas vēsture,
matemātika, aerobika, tautas bumba, sporta pulciņš, zīmēšana, ķīmijas
draugi, kori, ansamblis, kulinārija. Par maksu – 18 eiro mēnesī – skolēniem pieejamas angļu valodas nodarbības.
• Allažu pamatskola saviem skolēniem nodrošina piecas bezmaksas interešu izglītības programmas: tautas dejas, vokālais ansamblis, basketbols, vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš, keramika.
• Mores pamatskolā pieejamas septiņas bezmaksas nodarbības: „Jaunais
dabas pētnieks”, vizuālās mākslas, rokdarbu, florbola, kokapstrādes, šūšanas un Jaunsardzes pulciņš.
• Laurenču sākumskola piedāvā 14 interešu izglītības programmas. Bez
maksas skolēni var apmeklēt dabaszinību pulciņus, vingrošanas un
Skolēnu skaits Siguldas novada
Sagaidot Siguldas Valsts ģimnāzijas
sporta nodarbības, kori un tautas dejas. Tāpat darbojas Laurenču sāskolās pieaug
simtgadi, izdos grāmatu
kumskolas vecāku biedrības finansētās interešu izglītības programmas:
sports, teātris, programmēšana un robotika, multimediji un 3D modelēJaunajā mācību gadā Siguldas novada vispārizglī- Pēc diviem gadiem – 2018.gadā – Siguldas Valsts
šana, šahs un dambrete, māksla, perkusiju spēle un ģitāras spēle.
tojošajās skolās mācības uzsākuši 2167 skolēni – ģimnāzija (arī Siguldas ģimnāzija un Siguldas
par 114 skolēniem jeb 6% vairāk nekā iepriekšējā
1.vidusskola) svinēs simt gadu jubileju. Gatavojo- • Siguldas Valsts ģimnāzijā pieejamas piecas bezmaksas interešu izglītības programmas: volejbola pulciņš, jauniešu koris, deju kolektīvs „Vizbumācību gadā. Šāda pozitīva skolēnu skaita pieau- ties šim nozīmīgajam notikumam, Siguldas Valsts
līte”, pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” un šaha pulciņš.
guma tendence Siguldas novadā turpinās jau kopš
ģimnāzija vēlas apkopot stāstus par skolas vēsturi
2013.gada.
un attīstību dažādos laikmetos, kā arī atrast katra • Siguldas novada Jaunrades centrā visiem Siguldas novada bērniem un
jauniešiem pieejamas 20 bezmaksas interešu izglītības programmas:
2016./2017.mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā
laikmeta iezīmes skolas mācību darbā un ikdienas
elektronika, lidmodelistu skola, keramikas pulciņš, radošo darbu studimācās 472 skolēni, Siguldas pilsētas vidusskolā – dzīvē, iemūžinot skolēnu un skolotāju atmiņas īpaja, robotika, mehatronika, metāla rotu darbnīca, jauno makšķernieku
726, Allažu pamatskolā – 106, Mores pamatskolā – šā simtgades grāmatā.
pulciņš, kokdarbnīca, motodarbnīca, tekstilmākslas studija, pašgatavota
91, Siguldas 1.pamatskolā – 482, Laurenču sākum- Bijušie un pašreizējie skolēni, skolotāji un darbipapīra darbnīca, sākumskolēnu deju grupa, „Smilšu mākslas skola”, viskolā – 290 skolēnu.
nieki aicināti dalīties savos atmiņu stāstos un līdz
des pulciņš, kokles spēle, ielu vingrotāju nodarbības, pirmsskolas izglīdecembrim iesniegt tos vēstures skolotājai Inesei
Siguldas Valsts ģimnāzija saņem
tības grupa „Kastanītis”, brīvā laika pavadīšanas centrs „Ideju namiņš”
Bergai, nosūtot uz e-pasta adresi gramata@svg.lv.
Ata Kronvalda balvu
un Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”. Par maksu bērniem un jaunieSiguldas 2.vidusskolas absolventus
šiem ir iespēja apmeklēt integrētās svešvalodas nodarbības (astoņi eiro
Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu
aicina uz salidojumu
mēnesī), kā arī deju grupu „A-Zarts” (20–45 eiro mēnesī atkarībā no
reitingā 2016.gadā lielo skolu kategorijā, kurā
nodarbību skaita nedēļā) un „JV Clubs Dance Company” nodarbības
vērtētas 93 skolas, Siguldas Valsts ģimnāzija ie- 15.oktobrī plkst.15.00 Siguldas 2.vidusskolas absol(29 eiro mēnesī).
rindojusies ceturtajā vietā. Mazo skolu kategorijā, venti un pedagogi aicināti uz salidojumu Siguldas
• Siguldas Sporta skolā, līdzās tādām profesionālās ievirzes maksas progkurā tika sadalītas 175 vietas, lieliskus panāku- pilsētas vidusskolas telpās Kronvalda ielā 7.
rammām kā vieglatlētika, kalnu slēpošana, badmintons, basketbols,
mus guvusi Siguldas 1.pamatskola, ierindojoties
Dalības maksa absolventiem un bijušajiem pedagodambrete un distanču slēpošana, pieejamas arī divas interešu izglītības
12.vietā, bet 54.vietu ieguvusi Siguldas pilsētas
giem – 25 eiro. Papildu informācija par salidojumu,
programmas – vispārējā fiziskā sagatavotība (bez maksas) un orientēšavidusskola.
zvanot uz tālruni 28770400 (Svetlana Akmene).
nās (astoņi eiro mēnesī).
• Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, līdzās profesionālās ievirzes izglītībai
instrumenta spēlē, kas piedāvā iespēju apgūt klavieru, vijoles, čella,
ģitāras, flautas, saksofona, klarnetes, obojas, trompetes, tenora, trombona, mežraga, eifonija, sitaminstrumentu un akordeona spēli, kā arī
dziedāšanu, vizuāli plastisko mākslu un teātra mākslu, pieejamas
Šovasar pašvaldība labiekārtoja vairāku pašvaldības bērnudārzu teritorijas, lai, uzsākot jauno mā11 interešu izglītības programmas: Mini studija mākslā bērniem no
cību gadu, mazajiem novadniekiem būtu vēl vairāk iespēju aktīvi darboties svaigā gaisā.
četru līdz septiņu gadu vecumam (15 eiro mēnesī), keramikas studija
(15 eiro mēnesī), vispusīgas attīstības studija bērniem no sešu līdz asVisvērienīgākie teritorijas labiekārtošanas darbi veikti bērnudārzā „Pasaciņa” – bērnudārza filiālē, kas
toņu gadu vecumam (20 eiro mēnesī), interešu izglītības programma
atrodas Skolas ielā 3, veikta bērnudārza teritorijas norobežošana, divu uzbrauktuvju izbūve pie ieejas,
instrumenta spēlē/dziedāšanā (no 10 līdz 41 eiro par nodarbību atkarīlai atvieglotu iekļūšanu ēkā ar bērnu ratiņiem, kā arī ierīkoti vārtiņi sētā uz blakusesošo galveno ēku un
bā no audzēkņu skaita un nodarbības ilguma), deju studija „Sidrabiņš”
izbūvēta taciņa, lai bērni droši, neizejot no bērnudārza teritorijas, varētu doties uz sporta laukumu vai
bērniem no viena līdz septiņu gadu vecumam (17 eiro mēnesī), baleta
pastaigāties birzītē. Uzstādīti arī jauni āra rotaļu elementi – vairāki slīdkalniņi, karuselis un šūpoles,
studija bērniem (18 eiro mēnesī), teātra studija bērniem un jaunieierīkotas jaunas smilšu kastes.
šiem (15 eiro mēnesī), dizaina un mākslas „Maxi” studija jauniešiem no
Savukārt bērnudārzā „Saulīte” šogad uzbūvētas četras nojumes, katrā no deviņu grupu laukumiem uzstā14 gadu vecuma un pieaugušajiem (maksa tiks precizēta oktobrī). Bez
dīti vairāki jauni rotaļu elementi – dažādi kustību trenažieri, vagoniņi, labirinti, mājiņas, āra tāfeles, roku
maksas – Siguldas Jauniešu kamerorķestris, orķestris „Sudrabskaņa”
kustību attīstīšanas rotaļlietas, smilšu ekskavatori un citas rotaļu iekārtas.
un koris.
Bērnudārzā „Pīlādzītis” nobruģēti celiņi un, domājot par bērnudārza audzēkņu drošību, no bērnu rotaļu
Plašāka informācija par interešu izglītības nodarbībām pieejama pašvalzonas atdalīta saimnieciskā transporta zona, savukārt bērnudārzā „Ieviņa” darbinieki rotaļu laukumā
dības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Izglītība” – „Interešu izglīno dabas materiāliem izveidojuši sajūtu taku, pa kuru bērni var staigāt basām kājām, kā arī trīs smilšu
tība”.
kastes ar dabas materiāliem pētnieciskajam darbam.

Ziņas īsumā

Labiekārtotas pašvaldības
bērnudārzu teritorijas
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SABIEDRĪBA

Aizvadīta Siguldas novada
Veselības un sporta nedēļa
17.septembrī ar Siguldas novada Veselības dienu noslēdzās Veselības un
sporta nedēļa, kuras laikā gandrīz 50 dažādās sportiskās un veselību veicinošās aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 1000 novadnieku.
Veselības un sporta nedēļa sākās ar izstādes „Pasaules skeletona karaļi – Martins un
Tomass Dukuri” atklāšanu Siguldas novada Kultūras centrā. Izstādē, kas apskatāma līdz 12.oktobrim, ikviens aicināts izzināt pasaules un Latvijas skeletona vēsturi,
Martina un Tomasa Dukuru sportiskos panākumus, kā arī iepazīt Latvijas skeletona
komandu un  mūsu jaunos skeletonistus.
Veselības un sporta nedēļas laikā norisinājās dažādas lekcijas un nodarbības, kurās
novadnieki bez maksas varēja gūt vērtīgu informāciju par veselības profilaksi, iepazīt
un izmēģināt dažādas sporta aktivitātes, kā arī iesaistīties diskusijās ar veselības
nozares profesionāļiem.
Virtuālajos „Endomondo” izaicinājumos, kas notika pirmo reizi, piedalījās 214 novada
iedzīvotāji, piecu dienu laikā kopumā pieveicot vairāk nekā 6000 kilometru nūjojot,
skrienot vai braucot ar velosipēdu. Izaicinājumā „Sigulda soļo!” piedalījās 48 novadnieki, kopumā veicot 1305 kilometrus; uzvarētāja Inese Sirmā veica 184 kilometrus.
Izaicinājumā „Sigulda skrien!” piedalījās 98 dalībnieki, kopā pieveicot 1679 kilometrus; uzvarētājs Juris Dzenis aktivitātes laikā noskrēja 121 kilometru. Izaicinājumā
„Sigulda brauc ar velo!” piedalījās 68 iedzīvotāji, kopā pieveicot 3087 kilometrus; disciplīnas uzvarētājs Jānis Griezītis piecās dienās ar velosipēdu nobrauca 507 kilometrus.
Siguldas novada Veselības dienā iedzīvotājiem tika veikts vairāk nekā 800 dažādu
veselības pārbaužu, 145 iedzīvotāji apmeklēja pašvaldības apmaksātus ārstus, bet
43 novadnieki ziedoja vairāk nekā 20 litru asins Valsts asinsdonoru centra specializētajā autobusā.
Siguldas novada Veselības un sporta nedēļu divas reizes gadā – aprīlī un septembrī –
organizē Siguldas novada pašvaldība. Plānots, ka nākamā Veselības un sporta nedēļa
norisināsies 2017.gada aprīlī.

Pašvaldība aicina
iedzīvotājus sakopt īpašumus
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus jau rudenī sakopt savus īpašumus, pievēršot uzmanību lapu un atkritumu savākšanai, zāles nopļaušanai,
grāvju tīrīšanai, kā arī ielas malā izvietoto stādījumu uzturēšanai tādā stāvoklī, lai nebūtu apgrūtināta ielu ikdienas kopšana un tehnikas pārvietošanās.
Līdz 31.oktobrim Siguldā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nelielos daudzumos
drīkst dedzināt sausās lapas, zarus un citus organiskos atkritumus. Siguldas novada
lauku teritorijās ārpus apdzīvotām vietām organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos visu gadu.
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” līdz 31.oktobrim atkritumu šķirošanas laukumā „Zemdegas” aicina bez maksas nodot bojātos augļus un dārzeņus. Šķirošanas laukums
„Zemdegas” ir atvērts otrdienās no plkst.14.00 līdz 16.00 un sestdienās no plkst.10.00
līdz 14.00. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums piedāvā atbrīvoties no zaļajiem
atkritumiem – zāles, lapām, augļiem un dārzeņiem –, ievietojot tos īpaši marķētos
120 litru maisos. Maisus var iegādāties uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā
Rūdolfa Blaumaņa ielā 10. Plašāka informācija pieejama Siguldas pilsētas SIA
„Jumis”, zvanot uz tālruni 67972286.
Atgādinām, ka Siguldas novada teritorijas īpašumu uzturēšanas kārtību nosaka saistošie noteikumi Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Par šo noteikumu neievērošanu
un īpašuma nekopšanu fiziskas personas var tikt sodītas ar naudas sodu līdz 350 eiro,
bet juridiskas personas – līdz pat 1400 eiro.

Atbalsta grupa vecākiem un
bērniem „Izproti sava bērna bailes”
No 20.oktobra Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs
aicina iesaistīties vecāku un bērnu no septiņu gadu vecuma atbalsta grupas programmā, kuras mērķis ir palīdzēt vecākiem labāk izprast bērna bailes, emocijas un
uzvedību, kā arī uzlabot savstarpējās attiecības. Programmas ietvaros notiks desmit
nodarbības – atsevišķi bērniem un vecākiem, kuras vadīs sertificēti speciālisti. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā ceturtdienās no plkst.16.00 līdz 18.00 Dienas centrā
Rīgas ielā 1. Dalība atbalsta programmā – bez maksas.

Ziņas īsumā
Seminārs uzņēmējiem par
Lauku attīstības programmas
investīcijām

13.oktobrī plkst.16.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā notiks bezmaksas informatīvs
seminārs mazajiem lauku uzņēmējiem par
Lauku attīstības programmas investīciju
pasākumiem, kas vērsti uz atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai.
Seminārā būs iespēja uzzināt par plānotajām projektu pieteikumu kārtām, nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo
finansējumu un projekta pieteikumu sagatavošanu. Īpaši gaidīti tie mazie lauksaimnieki, kuri vēlas nodarboties ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu vai
lauksaimniecības produktu pārstrādi.
Plašāka informācija, zvanot Siguldas novada lauku attīstības speciālistei Inetai
Eriksonei uz tālruni 26341991.

Lūdz atbalstīt novada ģimenes
ar maziem bērniem
Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests aicina novadniekus palīdzēt
vairākām ģimenēm ar maziem bērniem,
kurām trūkst līdzekļu, lai iekārtotu savu
dzīves telpu.
Ģimenēm nepieciešams:
• mazais ledusskapis, gultas veļa, drēbju skapis, galds, virtuves iekārta vai
skapīši, galda lampa;
• gulta vai izvelkamais krēsls, divstāvu
gulta;
• galds, drēbju skapis, krēsls, veļasmašīna, elektriskā plīts, ledusskapis;
• ledusskapis, kumode vai neliels drēbju
skapis.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni
67800963.

Aicina pieteikties pārus, kas
laulībā nodzīvojuši 50 gadu
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
aicina pieteikties Siguldas novada iedzīvotājus – pārus, kas laulībā nodzīvojuši pusi
gadsimta un 2016.gadā atzīmē Zelta kāzu
jubileju. Svinīgais pasākums, kura laikā
laulātajiem tiks pasniegtas atjaunotas laulību apliecības, notiks 10.decembrī.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir vismaz
50 gadu, aicinām pieteikties līdz 1.novembrim Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vai zvanot uz tālruni
67973300 vai 67385829.

Siguldas novada bibliotēkas
saņem akreditācijas apliecības
Septembra sākumā Siguldas novada bibliotēkas saņēma akreditācijas apliecības,
kurās norādīts, ka visām novada bibliotēkām uz nākamajiem sešiem gadiem piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Latvijas Bibliotēku padomes izsniegtajā
atzinumā augsti novērtēta bibliotēku piedāvāto pakalpojumu daudzveidība. Siguldas novadā darbojas piecas bibliotēkas:
Siguldas novada bibliotēka, Siguldas pagasta Centra bibliotēka, Siguldas pagasta
Jūdažu bibliotēka, Mores pagasta bibliotēka un Allažu pagasta bibliotēka.

Atklāj Mores kauju
piemiņas zīmi
Mores kauju piemiņas parkā atklāta piemiņas zīme Mores kauju 1.rotas komandierim, Viestura ordeņa kavalierim, Mores
kauju piemiņas parka izveidotājam virsleitnantam Rolandam Kovtuņenko. Piemiņas zīme atklāta Otrā pasaules kara Mores kauju 72.gadskārtai veltītajā atceres
pasākumā, kuru rīkoja Latviešu virsnieku
apvienība, Siguldas novada pašvaldība un
Aizsardzības ministrija.

„Baltu rotu” demonstrācijas
darbnīcas būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Līdz 17.oktobrim Siguldas novada Būvvaldē var iepazīties ar „Baltu rotu” demonstrācijas darbnīcas Bērzu ielā 8, Siguldā, būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā
vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vidi,
infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 13.oktobrī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7.
Atsauksmes var iesniegt Būvvaldē līdz
17.oktobra plkst.18.00.

Ģimenēm ērti pieejamas
labierīcības arī publiskās vietās
Septembrī pašvaldība vairākos klientu
apkalpošanas centros un publiski pieejamās labierīcībās uzstādījusi bērnu
pārtīšanas galdiņus, mazuļu podiņus un
kāpslīšus, lai bērni ērtāk varētu piekļūt,
piemēram, izlietnei. Labiekārtota tualete ar zīdaiņu pārtinamo galdiņu un iespēju labierīcības izmantot arī cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām ierīkota arī Raiņa
parkā, kur atrodas skeitparks un bērnu
rotaļu laukumi.
Pārtinamie galdiņi ir pieejami pašvaldības Pakalpojumu centrā, Siguldas
novada Domes administrācijā, Allažu
pagasta bibliotēkā, Mores pagasta administrācijā un Jūdažu Sabiedriskajā
centrā. Turpinot projektu, pārtinamie
galdiņi šogad tiks uzstādīti Livonijas
ordeņa Siguldas pils labierīcībās un Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā.
Jau kopš 2012.gada labiekārtota bērnu
istaba vecākiem ir pieejama arī Siguldas dzelzceļa stacijā.

Mobilais mamogrāfs Siguldā
21.oktobrī pie tirdzniecības centra „Raibais suns” darbosies „Veselības Centra 4”
mobilais mamogrāfs. Uz pārbaudi iepriekš jāpierakstās, zvanot uz tālruni
67142840 vai 27866655.
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta, valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga divus
gadus no iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu,
kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu, izmeklējums ir par
maksu.

Sports
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Notiks ekstrēmais Siguldas
kalnu maratons

Pašvaldība sveic Latvijas
IV Olimpiādes medaļniekus

Sestdien, 1.oktobrī, plkst.10.00 Siguldā notiks ikgadējais „ASICS” Siguldas
kalnu 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 īsākām distancēm, kuru garums ir 35 un 15 kilometri, bet vertikālais kāpums – līdz pat 2200 augstuma
metriem.

Dodot svinīgu startu jaunajai treniņu sezonai, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics sveica siguldiešus, kuri Siguldas novada komandas sastāvā Latvijas
IV Olimpiādē ieguva godalgotas vietas un medaļas. Kopumā Siguldas novada komanda ieguva deviņas medaļas – vienu zelta, trīs sudraba un piecas bronzas.

Sacensību dalībnieki varēs izvēlēties vienu no trim distancēm, kas piemērotas
katra skrējēja sagatavotības līmenim:
15 kilometru garo distanci ar vairāk nekā
600 metru augstuma kāpumu, 35 kilometru garo distanci ar 1100 metru kāpumu,
70 kilometru garo distanci, kurā kopumā jāpieveic vairāk nekā 2200 augstuma
metru kāpums. Visi maratona distances
veicēji saņems īpašas kalēja Jāņa Bankas
kaltas piemiņas medaļas.

Starts maratonam tiks dots plkst.10.00
Svētku laukumā, veicot pirmo trases kāpumu Ziediņa kalnā. Pirmie maratona finišētāji tiek gaidīti aptuveni plkst.17.00.
Skrējiena trase vedīs pa Gaujas senielejas takām un atsevišķos posmos arī pa
Siguldas ielām. Tā vīsies abpus upei starp
Gaujas tiltu un kājnieku tiltu pie Velnalas.
Senielejas parka takas skrējiena laikā netiks slēgtas, tādēļ organizatori aicina siguldiešus un pilsētas viesus, kuri paši nepiedalās skrējienā, doties ārā un uzmundrināt
skrējiena dalībniekus.
Kopš 2008.gada Siguldas kalnu maratona
distance ir iekļauta pasaulslavenā Monblāna maratona (Ultra-Trail du Mont-Blanc®)
kvalifikācijas skrējienu sarakstā; trase tiek
sertificēta atbilstoši kalnu maratonu pasaules standartiem.
Satiksmes ierobežojumi: no plkst.10.05
līdz plkst.10.15 plānots slēgt satiksmi pār
Gaujas tiltu, kā arī Peldu ielas posmā starp
Gaujas tiltu un Ziediņa kalnu.

Pirmo vietu Latvijas IV Olimpiādē badmintona dubultspēlē izcīnīja Kristaps Jānis Gulbis
un Teodors Kerimovs. Trīs sudraba godalgas ieguva badmintonisti Kristaps Jānis Gulbis
vienspēlē, Monika Radovska un Jekaterina Romanova dubultspēlē, Guntis Lavrinovičs un  
Jekaterina Romanova jauktajā dubultspēlē. Savukārt piecas bronzas medaļas Siguldas novadam izcīnīja badmintonisti Kristaps Kalniņš vienspēlē, Guntis Lavrinovičs un Kristaps
Kalniņs dubultspēlē, Jekaterina Romanova vienspēlē; tāpat trešā vieta siguldiešiem Līgai
Ārniecei, Anatolijam Tarasovam un Andrim Cānam orientēšanās sporta jauktajā stafetē
un Vinetai Rukai golfa sacensībās.
Atgādinām, ka Siguldas novadu Latvijas IV Olimpiādē, kas jūlija sākuma norisinājās Valmierā, pārstāvēja 62 sportisti 12 sporta veidos – badmintonā, vieglatlētikā, orientēšanās
sportā, triatlonā, loka šaušanā, pludmales volejbolā, regbijā, riteņbraukšanā, golfā, stenda
šaušanā, airēšanas slalomā un arī paraugdemonstrējumu sporta veidā – šahā.

Norisināsies sestais
Siguldas pusmaratons
Sestdien, 8.oktobrī, Siguldas Svētku
laukumā tiks dots starts jau sestajam
Siguldas pusmaratonam, kas vienlaikus būs arī skrējienu seriāla „Skrien
Latvija” noslēdzošais posms.
Siguldas pusmaratona dalībnieki aicināti
piedalīties kādā no distancēm:
• pusmaratons (distance 21,097 kilometri,
starts Svētku laukumā plkst.9.00);
• „Nike” skrējiens (distance 10,54 kilometri, starts Svētku laukumā plkst.11.30);
• Tautas skrējiens (distance 5,27 kilometri, starts Svētku laukumā plkst.11.30);
• Bērnu skrējiens (distance 500 metri, starts pie veikala „Maxima” Leona
Paegles ielā plkst.13.30).
Dalībnieku reģistrācija, numuru un čipu
saņemšana no plkst.7.30 līdz 10.30.
Dalības maksa, reģistrējoties līdz 6.oktobrim, no 4 līdz 25 eiro atkarībā no distances; reģistrējoties no 7. līdz 8.oktobrim – no
5 līdz 40 eiro. Dalībai kādā no distancēm
iepriekš var pieteikties Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrā vai interneta
vietnē www.siguldasmaratons.lv.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide dalības maksai.
Sacensības organizē „Siguldas maratona
klubs” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
Satiksmes ierobežojumi
Sacensību organizatori aicina pievērst uzmanību ceļa zīmēm – jau 7.oktobrī trases
maršrutā tiks aizliegta transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšana, savukārt 8.oktobrī no plkst.6.00 sāksies trases marķēšana, norobežojošo žogu un konusu izvietošana, tādēļ būs apgrūtināta pārvietošanās
ielās, kur norisināsies pusmaratons. Pusmaratona norises laikā organizatori lūdz

sekot līdzi satiksmes regulētāju un tiesnešu norādījumiem, jo īpaši, šķērsojot
trasi.
Satiksme tiks slēgta:
• Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša
ielas līdz Svētku laukumam un Cēsu ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku
laukumam plkst.7.00–14.00;
• Leona Paegles ielā visā garumā
plkst.8.30–14.00;
• Lāčplēša ielas posmā no Leona Paegles
ielas līdz Cēsu ielai plkst.8.30–13.30;
• Jāņa Čakstes ielā plkst.8.30–13.30;
• Pils ielas posmā no Raiņa ielas līdz
stāvlaukumam pie viesnīcas „Sigulda”
plkst.8.30–13.30;
• Šveices ielas posmā no Pils ielas līdz
Noliktavu ielai plkst.8.30–13.30.
Automašīnu novietošana būs aizliegta: Leona Paegles ielas abās pusēs; Lāč
plēša ielas abās pusēs posmā no Jāņa
Čakstes ielas līdz Cēsu ielai; Cēsu ielas
abās pusēs posmā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam; Jāņa Čakstes ielas
abās pusēs; Šveices ielas visā garumā ielas abās pusēs.
Transporta satiksme Turaidas virzienā
(autoceļš P8 Inciems–Sigulda–Ķegums)
tiks virzīta pa Ausekļa un Raiņa ielu. Izbraukt no Siguldas slimnīcas Lakstīgalas
ielā 13 un poliklīnikas Ziedu ielā 5 varēs
pa Lakstīgalas un Pils ielu.
Siguldas pusmaratona organizatori aicina pieteikties brīvprātīgos, kuri vēlas
palīdzēt pusmaratona organizēšanā 7.oktobrī no plkst.15.00 līdz 20.00, kad notiks arēnas iekārtošana, vai 8.oktobrī no
plkst.7.30 līdz 15.00, palīdzot sacensību
dienā. Pieteikties iespējams, rakstot uz
e-pasta adresi paligi123@inbox.lv.

Pirmajā rindā: (no kreisās) Zanda Abzalone, Līga Ārniece, Vineta Ruka, Uģis Mitrevics, Jekaterina Romanova, Kristaps Jānis Gulbis, Teodors Kerimovs. Otrajā rindā:
(no kreisās) Andris Cāns, Anatolijs Tarasovs, Ainārs Gureckis, Guntis Lavrinovičs,
Kristaps Kalniņš
Foto: R.Augulis

Siguldas Sporta skolas aktualitātes
• Uzsākot jauno mācību gadu, Siguldas Sporta skola piedāvā jaunu interešu izglītības
programmu – orientēšanās sportu – bērniem un jauniešiem vecumā no septiņiem līdz
18 gadiem. Nodarbības notiek divās treniņu grupās otrdienās un ceturtdienās Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centrā Puķu ielā 4. Maksa par orientēšanās nodarbībām –
astoņi eiro mēnesī. Pieteikties iespējams pie orientēšanās trenera Ata Heinola, zvanot
uz tālruni 26379414.
• 17.septembrī „Maret Sport” rīkotajās vieglatlētikas sacensībās Valgā piedalījās 16 Siguldas Sporta skolas vieglatlēti divās vecuma grupās: 2003.–2004.gadā dzimušie un
2005.–2006.gadā dzimušie. Mājās tika pārvestas 12 medaļas un vairāki jauni personīgie rekordi.
2003.–2004.gadā dzimušām meitenēm tāllēkšanā otrā vieta Katrīnai Knokai (4,34 metri). 2005.–2006.gadā dzimušām meitenēm Martai Balanasai pirmā vieta 300 metros,
otrā vieta 60 metros un trešā vieta tāllēkšanā. 300 metru sprinta skrējienā otrajā vietā
Marta Klinsone.
2005.–2006.gadā dzimušiem zēniem 60 metru finālskrējienā iekļuva četri Siguldas
vieglatlēti, izcīnot arī pirmās četras vietas: pirmajā vietā Jānis Kravalis (9,34 sekundes),
otrajā vietā Artis Podziņš (9,36 sekundes), trešajā vietā Jānis Stūrītis (9,40 sekundes),
ceturtajā vietā Renārs Jumiķis (9,48 sekundes). 300 metru skrējienā Siguldas sportisti
bija galvas tiesu pārāki, ierindojoties pirmajās piecās vietās: zelts Jānim Kravalim, sudrabs Jānim Stūrītim, bronza Artim Podziņam, ceturtajā vietā Renārs Jumiķis, piektajā
vietā Emīls Bangevics. Vēl viena medaļa Jānim Kravalim tāllēkšanā – trešā vieta ar
rezultātu 4,08 metri.
• 17.septembrī Valmiermuižā notikušajā Floriana Seņkāna piemiņas turnīrā 64 lauciņu
dambretē startēja 12 dambretes nodaļas audzēkņi. 58 dalībnieku konkurencē, turnīru
izspēlējot pēc Šveices sistēmas desmit kārtās, pirmo vietu izcīnīja Renards Helfrehts.
Keitai Eglītei – trešā vieta.
• 18.septembrī jauno sezonu uzsāka basketbola nodaļas audzēkņi, kuri ar četrām komandām startēs VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā – puiši spēlēs
U16, U15 un U12 vecuma grupās, bet meiteņu komanda U12 vecuma grupā. U16 puišu
komanda, kas arī šajā sezonā spēlēs pirmajā divīzijā starp Latvijas 12 spēcīgākajām
komandām, pirmajā spēlē pārspēja Jelgavas komandu ar rezultātu 77:40.

KULTŪRA
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Amatiermākslas kolektīvi uzsāk sezonu un
Koncertzāle
„Baltais Flīģelis” aicina pievienoties jaunus dalībniekus
atklāj 16.koncertsezonu
Septembra vidū sākās Siguldas koncertzāles „Baltais Flīģelis” sešpadsmitā koncertsezona, kas mūzikas mīļotājiem piedāvās
lieliskus koncertus.
• 7.oktobrī plkst.19.00 „Happy Birthday,
Steve Reich!”. Koncertā Stīva Reiha, Džūlijas
Volfes un Deivida Langa opusus, amerikāņu
brīvdomātāja Džona Keidža, britu grupas
„Radiohead” un Niko Mjūlija sacerējumus izpildīs Egīls Šēfers (klarnete), Juris Žvikovs
(klavieres) un sitaminstrumentu ansamblis
„Perpetuum Ritmico”. Biļetes cena – no 5 līdz
10 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID
kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.
• 15.oktobrī plkst.18.00 Jānis Lūsēns un
Ingus Pētersons koncertprogrammā „Romantika”, kuras muzikālais materiāls veidots no
jaunām, vairāku gadu laikā tapušām dziesmām ar latviešu klasiķu dzeju. Biļetes cena –
no 10 līdz 18 eiro.
• 22.oktobrī plkst.19.00 pianistes Artas
Arnicānes solokoncerts „Ūdens leģendas”. Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro atlaide.
• 2.decembrī plkst.18.00 Valsts Akadēmiskā
kora „Latvija” koncerts „Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”. Koncerta programmā Latvijas komponistu a cappella
darbi korim, kā arī skaņdarbi no projekta
„Šai zemē man visa pasaule”, kurā tiek veicināta latviešu kormūzikas a cappella
darbu jaunrade. Biļetes cena – no 8 līdz
15 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID
kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.
• 17.decembrī plkst.18.00 vokālās grupas „Ēra”
koncerts „Es palūgšu baltajam eņģelim”. Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro atlaide.
Biļetes uz koncertiem koncertzālē „Baltais Flīģelis” var iegādāties „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un stundu pirms pasākuma
sākuma norises vietā.

Notiks Starptautiskajai
Senioru dienai veltīts
pasākums
Piektdien, 7.oktobrī, plkst.14.00 Siguldas
1.pamatskolā notiks Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts – Ainas Božas
autorprogramma „Man dzīvē šai laimējies
ļoti!”.
Aina Boža ir mūziķe, gleznotāja un psiholoģe,
kuras radītos mākslas darbus varēs skatīt pasākuma laikā. Viņa iepriecinās ar dziļdomīgām
dziesmām, kuras papildinās atziņas, anekdotes un stāsti no dzīves. Interesenti aicināti
pieteikties līdz 5.oktobrim, zvanot uz tālruni
29105303.
Ieeja – bez maksas.

Rudens ir ne vien mācību gada, bet arī amatiermākslas sezonas sākums. Šoruden Siguldas novadā sezonu
uzsāk 31 amatierkolektīvs. 2016./2017.gada sezonā Siguldas novada kolektīvu galvenais uzdevums ir gatavoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018.gadā, apgūstot repertuāru un piedaloties
pārbaudes skatēs.

Tā kā šosezon tiks sākta Siguldas novada Kultūras centra ēkas rekonstrukcija, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi
notiks citās telpās, lai pēc vērienīgajiem ēkas remontdarbiem kolektīvi un kultūras pasākumu apmeklētāji varētu atgriezties mūsdienīgā ēkā.
Pateicoties pašvaldības atbalstam, dalība amatiermākslas kolektīvos ir bez maksas.

Siguldas novada Kultūras centra kolektīvi
Kolektīvs
Jauktais 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 „Dūka”
Senioru deju kopa „Sniegaroze”
Siguldas Tautas teātris
Bigbends „Sigulda”
Senioru vokālais ansamblis „Melodija”
Vīru vokālais ansamblis „Saltavots”
Tautas lietišķās mākslas studija „Sigulda”
Alīdas Lindes lietišķās mākslas studija
Absolventu orķestris

Vadītājs, tālrunis
Jānis Baltiņš,
tālrunis 29410439
Līga Ādamsone,
tālrunis 29218240
Maija Feldmane,
tālrunis 25973159
Anda Skuja,
tālrunis 29142319
Daiga Kļaviņa,
tālrunis 29567722
Ņina Kiršteina,
tālrunis 29478592
Dagnija Liepiņa,
tālrunis 29410037
Ieva Roķe,
tālrunis 29467546
Antra Zūkere,
tālrunis 29230906
Ārija Liepiņa-Stūrniece,
tālrunis 22130149
Pēteris Goldbergs,
tālrunis 29136067
Inga Jansone,
tālrunis 26511951
Ārija Aņņēna,
tālrunis 26014705
Astrīda Freimane,
tālrunis 29648965
Alīda Linde,
tālrunis 29104207
Andris Muižnieks,
tālrunis 29163735

Mēģinājumu diena, laiks
Otrdienās, ceturtdienās plkst.19.00–21.30
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Pirmdienās, ceturtdienās plkst.19.00–22.00
Pirmdienās plkst.17.30–20.30, ceturtdienās plkst.17.00–20.00
Otrdienās plkst.19.00–21.30, piektdienās plkst.19.00–20.30
Piektdienās plkst.19.00–20.30
Otrdienās plkst.15.00–17.00, ceturtdienās plkst.11.00–13.00
Otrdienās, ceturtdienās plkst.20.00–22.00
Pirmdienās, piektdienās plkst.19.30–22.00
Otrdienās plkst.17.00–19.30
Trešdienās, piektdienās plkst.19.00–22.00
Trešdienās plkst.19.00–22.00
Ceturtdienās plkst.15.00–17.00
Ceturtdienās plkst.13.00–15.00
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst.10.00–16.00
Trešdienās plkst.18.00–21.00 un pēc vienošanās
Biedrības „Siguldas Alternatīvā izglītība” telpās Poruka ielā 11
Trešdienās plkst.19.00–21.00, sestdienās plkst.10.00–12.00,
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Siguldas pagasta Kultūras nama kolektīvi
Kolektīvs
Jauktais koris „Sigulda”
Tautas lietišķās mākslas studija „Vīgrieze”
Pūtēju orķestris
Jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”
Bērnu vokālā grupa „Zibsnis”
Senioru deju kopa „Preilene”
Pūtēju ansamblis „Sigulda”

Vadītājs, tālrunis
Līga Vasiļjeva,
tālrunis 29649750
Linda Džeriņa-Riekstiņa,
tālrunis 29807677
Gintis Kalniņš,
tālrunis 26333185
Indra Ozoliņa,
tālrunis 29482755
Atis Priedītis,
tālrunis 26127364
Antra Zūkere,
tālrunis 29230906
Jānis Raslavs,
tālrunis 29173215

Mēģinājumu diena, laiks
Otrdienās plkst.19.00–21.30
Pirmdienās plkst.19.00–21.00, katru otro sestdienu plkst.9.00–11.00
Ceturtdienās plkst.20.00–22.00
Otrdienās, ceturtdienās plkst.19.00–22.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās plkst.15.30–17.00
Trešdienās plkst.16.30–19.00
Trešdienās plkst.19.30–22.00

Allažu pagasta Tautas nama kolektīvi
Kolektīvs
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ķimelītis”
Jauniešu deju kolektīvs „Ķimenīte”
Sieviešu vokālais ansamblis „Liepavots”
Amatierteātris „Aka”
Bērnu un jauniešu folkloras kopa „Tiptaiņi”

Vadītājs, tālrunis
Aelita Ziemele,
tālrunis 26818926
Aelita Ziemele,
tālrunis 26818926
Ņina Kiršteina,
tālrunis 29478592
Izolde Pētersone,
tālrunis 28441040
Liena Vija Teterovska,
tālrunis 26347184

Mēģinājumu diena, laiks
Otrdienās, ceturtdienās plkst.20.00–22.30
Piektdienās plkst.20.00–23.00, svētdienās plkst.11.00–13.30
Trešdienās plkst.19.00–21.00
Allažu pagasta pārvaldē
Trešdienās plkst.19.00–21.00
Otrdienās plkst.16.00–18.00

Mores pagasta Tautas nama kolektīvi
Kolektīvs
Amatierteātris „Oga”
Sieviešu vokālais ansamblis „Ceriņi’
Senioru deju kopa „Dāmītes”

Vadītājs, tālrunis
Ingūna Millere,
tālrunis 26457807
Maija Ādamsone,
tālrunis 20041080
Spodra Tutāne,
tālrunis 29488372

Mēģinājumu diena, laiks
Piektdienās, sestdienās plkst.19.00–21.00
Otrdienās plkst.16.30–18.30
Piektdienās plkst.12.00–15.00

Pasākumi
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Kultūra
30.09.
30.09.
30.09.
01.10.

01.10.
02.10.
04.10.
07.10.
07.10.
15.10.
15.10.
15.10.
15.10.

20.10.
22.10.

25.10.
25.10.

26.10.
26.10.

28.10.

plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Lībiešu diena skolēniem.
Ieejas maksa skolēniem – 1,15 eiro; pārējiem – no 3 līdz
5 eiro
plkst.16.30 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas pedagogu izstādes „Izkrāsosim
rudeni!” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mūzikas nodaļas pedagogu koncerts „Izkrāsosim
rudeni!”.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” kampaņas „Time to
move” un Eiropas brīvprātīgā darba 20 gadu pasākums – pārgājiens pa Gaujas senieleju.
Dalība – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Marijas Naumovas solokoncerts „Līdz gaišām asarām”.
Biļetes izpārdotas
plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā
Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju ansambļa
„Sigulda” koncerts.
Ieejas maksa muzejā – no 1,15 līdz 5 eiro
plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pensionāru kopas informatīvā pulcēšanās.
Dalība – bez maksas
plkst.14.00 Siguldas 1.pamatskolā
Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts – Ainas
Božas autorprogramma „Šai dzīvē man laimējies ļoti!”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Koncerts „Happy Birthday, Steve Reich!”.
Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.10.00 pie Siguldas evaņģēliski luteriskās baznīcas
Pārgājiens pa izstādes „Ex-libri art voyage” maršrutu
(aptuveni 10 kilometri).
Dalība – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas pilsētas vidusskolā
Siguldas 2.vidusskolas absolventu un pedagogu salidojums.
Dalības maksa – 25 eiro
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Jānis Lūsēns un Ingus Pētersons jaunā programmā
„Romantika”.
Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro
plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Deju kolektīva „Vizbulīte” atmiņu koncerts „Durvju
burvība”.
Ieejas maksa – 2 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 1,50 eiro
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Seno tradīciju diena. Rudens tradīcijas.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Pianistes Artas Arnicānes solokoncerts „Ūdens leģendas”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Brīnišķīgo mākslu festivāls.
Dalība – bez maksas
Plkst.18.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kamer
ansambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēku
un maģistrantu koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Izstādes „Itālijas akordi Siguldā” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Kultūrvēstures konference „Siguldas kultūrvēsture un
personības. Itālijas akordi Siguldā”.
Dalība – bez maksas

28.10.
29.10.

31.10.

plkst.18.00 Siguldas novada Jaunrades centrā
Eiropas brīvprātīgo jauniešu organizēts Spānijas un
Portugāles kultūras vakars.
Dalība – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
„Gada balva kultūrā” apbalvošanas ceremonija.
Ieeja – ar ielūgumiem
plkst.20.00 un 21.30 Krimuldas muižā
„Leģendu nakts” ietvaros „Krimuldas muižas mistērijas”.
Pārgājiens pa nepieradinātām vietām, stāsti, performances un mistērijas.
Dalība – bez maksas
plkst.8.00 pie Krišjāņa Barona pieminekļa
„Mana tautasdziesma Krišjānim Baronam dzimšanas
dienā!” kopā ar Turaidas muzejrezervāta darbiniekiem.
Dalība – bez maksas

Izstādes
līdz
12.10.
līdz
23.10.
līdz
31.10.
līdz
31.10.
līdz
18.11.
30.09.–
24.10.
02.10.–
25.10.
03.10.–
31.10.
03.10.–
14.10.
03.10.–
14.10.
03.10.–
12.10.
04.10.–
31.10.
04.10.–
31.10.
04.10.–
31.10.
04.10.–
31.10.
07.10.–
28.10.
10.10. –
14.10.
13.10.–
31.10.
14.10.–
30.10.
20.10.–
10.11.

Siguldas novada Kultūras centra Mazajā zālē
Izstāde „Pasaules skeletona karaļi – Martins un
Tomass Dukuri”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Dzejnieces Rutas Štelmaheres gleznu izstāde „Dzejo –
glezno”
Papīrmākslas darbnīcā „Viktora vēstules”
Izstāde – eksperimenti papīrmākslā „EXpapīrs”
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”.
Ieejas biļete tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Mores kauju muzejā
Dzintras Ozolas un Dagnijas Liepas rokdarbu izstāde.
Ieejas maksa muzejā – 3 eiro
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstāde „Izkrāsosim
rudeni!”
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Lietuvas mākslinieku izstāde „Dialogas”.
Ieeja – par ziedojumiem
Allažu pagasta bibliotēkā
Vijas Vāveres fotoizstāde „Vasaras iespaidi”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Starptautiskajai Dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta
izstāde „Dzīvnieku pasaules atainojums grāmatās”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Rakstniecei Annai Brigaderei veltīta literatūras izstāde
„Un vēl viens brīdis”
Jūdažu bibliotēkā
Rakstniecei Annai Brigaderei veltīta literatūras izstāde
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Rakstniekam Harijam Gulbim veltīta izstāde „Nostalģiskie pustoņi”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Itāļu literatūrai veltīta tematiskā izstāde „Itālijas
valdzinājums”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Siguldas pasta
ēkas stāsts”
Mores pagasta bibliotēkā
Mores pamatskolas audzēkņu zīmējumu izstāde „Rudens dzeltenajās nokrāsās”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Zandas Pučes izstāde „Ex-libri art voyage”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
UNESCO nedēļai veltīta izstāde „Latvijas cildināšana
pasaulē”
Jūdažu bibliotēkā
Rakstniekam un dzejniekam Jānim Porukam veltīta
literatūras izstāde
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Latviešu grafiķa, dzejnieka, grāmatu autora un ilustratora Alberta Kronenberga daiļradei veltīta izstāde „Kā
tik senos laikos nav gājis!”
Allažu pagasta bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Aleksandram Čakam – 115”

DĀVINI IDEJU DOMEI
Jūsu ierosinājums .............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Ierosinājumus līdz 30.oktobrim lūdzam iesniegt kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.
Paldies par uzticēšanos!

Nākamais izdevums 28.oktobrī

22.10.–
29.10.
24.10.–
31.10.
26.10.–
20.11.

biedrības „Siguldas Alternatīvā izglītība” telpās
Alīdas Lindes tautas lietišķās mākslas studijas tekstilizstāde „Dzīve ir skaista”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Dzejniekam un rakstniekam Aleksandram Čakam
veltīta tematiskā literatūras izstāde „Uz loga sirma
salnas plēve klājas”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Latviešu mūsdienu mākslas darbu izstāde „Itālijas
akordi Siguldā”

Sports
01.10.
01.10.
01.10.
02.10.
02.10.
02.10.
02.10.
04.10.
06.10.
06.10.
08.10.
08.10.
08.10.
08.10.
09.10.
09.10
11.10.
15.10
16.10.
18.10.
18.10.
25.10.
29.10.
30.10.
30.10.

plkst.10.00 Siguldas Svētku laukumā
Siguldas kalnu maratons
plkst.13.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā
plkst.14.00 Depo sporta laukumā
Lietotā sporta inventāra maiņas akcija
plkst.8.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„Red Bull” riteņbraukšanas sacensības „Uzvaras mežs”
plkst.10.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā
plkst.12.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U15 otrā
divīzija; Sigulda – Smiltene
plkst.14.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U16 pirmā
divīzija; Sigulda – Liepāja
plkst.19.00 pie sporta kluba „Sigulda”
Bezmaksas sporta nodarbība – skriešanas treniņš
plkst.9.00 Siguldas pilsētas stadionā, Raiņa parkā,
Svētku laukumā
Siguldas novada skolu sporta spēles 5.–6.klasēm
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2016”
septītais posms
plkst.9.00 Siguldas Svētku laukumā
Siguldas pusmaratons
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Ģimeņu sporta diena
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U12 meitenes;
Sigulda – Valmiera
plkst.16.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U12 meitenes;
Sigulda – Cēsis
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Bērnu sporta rīts
plkst.12.00 Inčukalna novada Egļupē
Sacensības orientēšanās sportā „Siguldas rudens”
plkst.19.00 pie sporta kluba „Sigulda”
Bezmaksas sporta nodarbība – veselības soļošana un
nūjošana
plkst.9.30 Siguldas Sporta skolā
Latvijas klubu komandu čempionāts badmintonā
plkst.16.00 Allažu Sporta centrā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U15 otrā
divīzija; Sigulda – Krāslava
plkst.9.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu futbolā, D grupa
plkst.19.00 pie sporta kluba „Sigulda”
Bezmaksas sporta nodarbība – vispārattīstošās fiziskās
sagatavotības treniņš
plkst.19.00 pie sporta kluba „Sigulda”
Bezmaksas sporta nodarbība – ciguna veselības
vingrošana
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U12 zēni;
Sigulda – Rīga/Jugla
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U12 zēni;
Sigulda – Rīga/DSN
plkst.12.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U12 meitenes;
Sigulda – I.Miglinieka sporta skola

Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā augustā
Reģistrēti 29 jaundzimušie – 12 meitenes un
17 zēni.
Bērniem doti vārdi: Unda, Katrīna, Maira, Rota,
Pārsla, Emīlija, Karlīna, Šarlote, Evelīna, Anne
Lilu, Anna, Marta, Emīls, Jonass, Matīss, Jēkabs,
Rihards Ričijs, Gustavs, Markuss, Karls, Otto, Rendijs, Hugo, Kristaps, divi Jēkabi, Oskars, Edvards,
Haralds.
Reģistrētas 25 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!

