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Aicina ieteikt
novadniekus
apbalvojumiem

Turpinās projekts
„Esi vesels
Siguldas novadā!”

Notiks Siguldas
pusmaratons
un kalnu maratons

Novada satiksmes infrastruktūras attīstībā
šogad investēti gandrīz 5 miljoni eiro
Siguldas novada pašvaldība šogad
novada ielu un ceļu uzturēšanā un
pārbūvē jau investējusi turpat piecus
miljonus eiro. Darbi šajā būvniecības
sezonā tuvojas noslēgumam – lielākā
daļa ielu, ceļu, kā arī gājēju ietvju jau
nodotas iedzīvotāju lietošanā, savukārt
daļā objektu turpinās nepieciešamās
dokumentācijas sakārtošana, lai tos
nodotu ekspluatācijā. Dažviet novadā
infrastruktūras darbi turpināsies līdz
gada beigām.
Pabeigtie darbi

Šajā gadā vērienīgi pārbūves darbi 1,7 kilometrus garā posmā no Vidzemes šosejas
līdz autoceļam P8 Inciems–Sigulda–Ķegums veikti Zinātnes ielā. Ar Eiropas
Savienības atbalstu tur rekonstruēts
brauktuves segums, izbūvēti lietus ūdens
kanalizācijas tīkli un veikta ūdensvada
rekonstrukcija, kā arī krustojumu un nobrauktuvju uz privātīpašumiem pārbūve.
Zinātnes ielas krustojumā ar Institūta ielu
izveidota izgaismota gājēju pāreja, savukārt pirms krustojuma izbūvēta jauna sabiedriskā transporta pietura. Ielas rekonstrukcija neskāra jau izbūvēto apgaismoto
gājēju ietvi gar Zinātnes ielu posmā no šosejas līdz Helmaņa ielai, savukārt jauna
apgaismota gājēju ietve Zinātnes ielā izbūvēta posmā no krustojuma ar Helmaņa
ielu līdz darbnīcām.
Vasarā tika pabeigta Pils, Cēsu, Līvkalna
un Krišjāņa Barona ielas, kā arī Pulkveža Brieža ielas un Vildogas ielas apļveida krustojuma izbūve, Televīzijas ielas
rekonstrukcija un asfaltseguma virskārtas
atjaunošana Lakstīgalas, Ziedu un Lāčplēša ielas posmā no Ziedu ielas līdz Jāņa
Čakstes ielai un Jāņa Čakstes ielā.

Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam būtu iespēja klātienē pārrunāt aktuālos jautājumus un izteikt viedokli par pašvaldības darbu, Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics jau devīto gadu aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem.
Tikšanās ar novada iedzīvotājiem notiks:
• 31.oktobrī plkst.17.30 Allažu pagasta pārvaldē;
• 1.novembrī plkst.16.00 Mores pagasta pārvaldē;
• 2.novembrī plkst.17.30 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
• 3.novembrī plkst.10.00 tikšanās ar novada lauku uzņēmējiem Siguldas pagasta
Kultūras namā;
• 7.novembrī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”;
• 8.novembrī plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā.
Gājēju pārvietošanās daudzviet Siguldā
kļuvusi drošāka un ērtāka, piemēram, gar
Nurmižu ceļu izbūvēta jauna gājēju ietve no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai.
Gandrīz 900 metru garumā izbūvēts gājēju
celiņš Strēlnieku ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai. Savukārt
Peldu ielā 400 metru garumā uzstādītas
jaunas metāla drošības barjeras.
Šajā gadā pabeigta arī asfaltseguma izbūve Nākotnes ielas posmā no Riekstu ielas
līdz Tilta ielai, kā arī Paparžu ielā. Veikta arī asfaltseguma virskārtas atjaunošana Kalna ielā no Vidzemes šosejas līdz
Noliktavu ielai.
Pabeigts autoceļa A2–Mednieki–V85
(Jūdaži–Nītaure) grants seguma remonts
gandrīz septiņu kilometru garumā, kur
veikta ceļa braucamās daļas virskārtas
atjaunošana, izbūvējot jaunu grants–
šķembu segumu visā ceļa garumā. Domājot par satiksmes drošību, izveidotas
ceļa nomales un izzāģēti krūmi, kā arī sakārtota lietus ūdens novadīšana no ceļa
klātnes, veicot caurteku tīrīšanu un atsevišķu posmu maiņu. Nostiprinātas arī
ceļa nogāzes.

Tāpat šajā gadā pabeigta jaunā stāvlaukuma pie Laurenču sākumskolas un
Fischer Slēpošanas centra labiekārtošana.
Visā novada teritorijā atjaunots gājēju
pāreju marķējums un ielu horizontālais krāsojums, regulāri veikta grantēto
ceļu uzturēšana un apstrāde ar putekļu
absorbentu.
Šogad Siguldas novada teritorijā norisinājās arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” organizētie remontdarbi: atjaunots tilts pār
Gauju, kā arī pabeigta jaunas gājēju ietves izbūve gar Vidzemes šoseju starp
sabiedriskā transporta pieturām „Kaķīši”
un „Internātskola”, pārbūvēts Vidzemes
šosejas un Zinātnes ielas krustojums.

Darbi turpinās

Vēl līdz gada beigām turpināsies Jāņa
Poruka ielas pārbūve posmā no Cēsu
ielas līdz gaisa trošu vagoniņa stāvlaukumam, 360 metru garā posmā izbūvējot
bruģa segumu, rekonstruējot gājēju ietvi
ielas vienā pusē, izbūvējot jaunas auto novietošanas kabatas un veicot lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas un lietus ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi. Tāpat tiks uzstā-

dīts jauns, īpaši gājēju pārejām piemērots
apgaismojums.
Apjomīga bijusi arī Līvkalna ielas pārbūve visā tās garumā no Krišjāņa Barona
ielas līdz Televīzijas ielai, kur izbūvēts
jauns asfaltsegums vairāk nekā kilometru
garā posmā. Tāpat nomainīti inženierkomunikāciju aku vāki, iztīrīti grāvji un veikta nogāžu nostiprināšana ar augsni gandrīz 9000 kvadrātmetru platībā, apsējot
to ar zālāju. Uzstādītas arī jaunas gājēju
drošības barjeras. Šajā projektā turpinās
nepieciešamās kvalitātes un atbilstības
pārbaudes pirms darbu pieņemšanas.

Plānotie projekti

Ielu un ceļu atjaunošana būs Siguldas novada pašvaldības prioritāte arī nākamajos
gados. Tāpēc, lai plānotu un savlaicīgi realizētu iecerētos darbus, jau šajā gadā sākta
un nākamajos gados tiks turpināta vairāku pārbūvējamo brauktuvju un ietvju tehniskās dokumentācijas sagatavošana, piemēram, tiek plānota Miera ielas, Helmaņa
ielas no Zinātnes ielas līdz Jūdažu ielai, kā
arī Jūdažu ielas pārbūve. Tāpat plānots
izstrādāt projektu Avotu, Pīlādžu, Ābeļu
un Dailes ielas savienošanai. Jāpiebilst,
ka līdz gada beigām turpināsies Siguldas
novada ielu un ceļu audits, lai izstrādātu
pašvaldības transporta infrastruktūras
pārvaldības sistēmu.
Informācija par notiekošajiem un plānotajiem ielu pārbūves darbiem pieejama
Siguldas novada pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Pašvaldība” – „Infrastruktūras attīstība”, kur
izveidotas interaktīvas kartes par infrastruktūras attīstību turpmāko pāris
gadu laikā. Informācija kartēs tiek regulāri atjaunota.

Aicina piedalīties akcijā „Dāvini ideju domei”
Lai rosinātu novadniekus iesaistīties pašvaldības darba uzlabošanā, kā arī vides
un teritorijas labiekārtošanā, jau devīto gadu Siguldas novada pašvaldība
izsludina akciju „Dāvini ideju domei”.
Tās laikā ikviens Siguldas novada iedzīvotājs var nākt klajā ar savu ideju

vai ierosinājumu par to, kā pašvaldībai
saimniekot lietderīgāk un kā ar mazā-

kiem finanšu līdzekļiem sasniegt labāku
rezultātu visu novadnieku labā.
Pašvaldība ik gadu no iedzīvotājiem saņem vairāk nekā 100 ideju, no kurām
liela daļa tiek īstenotas. Izteikt ierosinājumus līdz 31.oktobrim aicināts ikviens

novada iedzīvotājs un uzņēmējs, aizpildot anketu, kas pieejama šā izdevuma
7.lappusē vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, vai aizpildot
to elektroniski pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv.
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Aicina ieteikt novadniekus apbalvojumam „Siguldas novada Gada cilvēks 2017”
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 16.oktobrim ieteikt novadniekus apbalvojumiem „Siguldas novada
Gada cilvēks” un „Siguldas novada Goda
novadnieks” 2017.gadā.
Par sasniegumiem 2017.gadā Siguldas novada iedzīvotājus var izvirzīt šādās 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.
Tāpat iedzīvotāji aicināti ieteikt novadniekus
apbalvojumam „Siguldas novada Goda novadnieks” par īpašiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai
saimnieciskajā darbā. Apbalvojuma saņem-

šanai ieteiktos pretendentus tālāk izvirza Siguldas novada pašvaldības domes komitejas.
Apbalvojumu var saņemt ikviens Siguldas
novada iedzīvotājs, izņemot personas, kuras apbalvojumu „Siguldas novada Gada
cilvēks” saņēmušas pēdējos trīs gados, savukārt titulu „Siguldas novada Goda novadnieks” var saņemt reizi mūžā. Izvirzītos
kandidātus un pamatojumu nominēšanai
izvērtēs Siguldas novada pašvaldības Apbalvojumu komisija, bet nomināciju ieguvējus apstiprinās Siguldas novada pašvaldības
domes deputāti. Nomināciju ieguvušās personas tiks aicinātas uz Latvijas Republikas

proklamēšanas gadadienai veltīto svinīgo
pasākumu apbalvojuma saņemšanai.
Anketa „Siguldas novada Gada cilvēks 2017” pretendentu pieteikšanai pieejama Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, kā arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros.
Pērn apbalvojumu „Siguldas novada Goda
novadnieks 2016” saņēma Lilija Vītola un
Daina Štāla, apbalvojumu „Siguldas novada
Gada cilvēks 2016” – Kaspars Kārkliņš, Ilze
Jakubovska, Vaira Siliņa, Gints Putniņš,
Eva Viļķina, Jānis Bormanis, Mārtiņš Dubavs un Rihards Rasnacis.

Aicina pieteikties līdzfinansējumam ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgšanai
un daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai
Lai mudinātu iedzīvotājus izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas priekšrocības un atbalstītu tam nepieciešamās infrastruktūras
izbūvi, kā arī sekmētu daudzdzīvokļu
namu infrastruktūras – stāvlaukumu un
iebraucamo ceļu – sakārtošanu, Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 1.oktobrim pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam.
Šogad Siguldas novada pašvaldības dome
apstiprinājusi līdzfinansējumu 13 projektiem māju pieslēgšanai centralizētās
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Savukārt viena apsaimniekošanas
biedrība realizējusi projektu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma brauktuves
seguma uzlabošanai.

Līdzfinansējums dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā pieslēguma būvniecībai no centralizētās

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas
līdz dzīvojamajai mājai var saņemt fiziskas
un juridiskas personas. Trūcīgām vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un personām ar I invaliditātes grupu
atbalsts tiek piešķirts 100% apmērā.
Kopējais iespējamais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro par katru pieslēguma
veidu. Atbalsts pieejams būvdarbiem, bet
ne dokumentācijas sagatavošanai. Tāpat
pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, ja pieslēguma būvniecība skar no
jauna izbūvētu vai atjaunotu ielu asfalta
segumu piecu gadu laikā no ielas nodošanas ekspluatācijā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus pieslēgt
savu īpašumu pilsētas komunikācijām, jo,
nākotnē plānojot grantēto ielu pārbūvi,
priekšroka tiks dota tām ielām, kur īpašumi ir pieslēgti centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Papildu
informācija par līdzfinansējumu centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmas pieslēgumiem pieejama, zvanot
pašvaldības nekustamā īpašuma speciā-

listam Laurim Lācgalvim uz tālruņa numuru 67971372 vai sūtot elektroniski uz
e-pasta adresi lauris.lacgalvis@sigulda.lv.

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu
infrastruktūras sakārtošanai

Pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 90%
apmērā iebraucamo ceļu pārbūves vai atjaunošanas darbiem, pagalmu, tajā skaitā slēgtu atkritumu tvertņu novietņu un
stāvlaukumu jaunai būvniecībai, pārbūvei
vai atjaunošanai, pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kas nodotas ekspluatācijā
līdz 2003.gada 1.jūnijam, var saņemt fiziskas un juridiskas personas.
Iebraucamo ceļu atjaunošanu pašvaldība
līdzfinansē 50% apmērā, ja iebraucamo
ceļu izmanto vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji; 70% apmērā,
ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji;
90% apmērā, ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo
ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai
līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē
31.augustā

• Nolemts ņemt aizņēmumu 406 775 eiro
apmērā uz 10 gadiem Latvijas Republikas
Valsts kasē Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Siguldas novada pašvaldības
ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās”
īstenošanai.

7.septembrī

• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs””.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem
un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā”.
• Noraidīts fiziskas personas iesniegums daļā
par patvaļīgu būvniecību; daļā par Būvniecības kontroles nodaļas amatpersonas faktisko rīcību iesniegums nodots izskatīšanai

Būvniecības kontroles nodaļas vadītājai.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas nolikums.
• Nolemts pieņemt dāvinājumā no fiziskas
personas dzīvokļa īpašumu ar tam piekrītošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
• Nolemts mainīt Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
pret vairākām fiziskām personām piederošu kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu.
• Nolemts nodibināt braucamā ceļa servitūtu
vienā nekustamajā īpašumā.
• Veiktas izmaiņas Dzīvokļu komisijas sastāvā.
• Atsavināšanai nodots Siguldas novada pašvaldībai piederošais zemes gabals „Kalnairītes” Siguldas pagastā.
• Par nenotikušu atzīta 2017.gada 8.augusta
ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā 6, Siguldā, nomas tiesību izsole.
• Apstiprināti grozījumi nolikumos „Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma nolikums” un „Par atlīdzību Siguldas novada
pašvaldībā”.

• Apstiprināts pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums.
• Lemts par atļauju savienot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar pedagoga darbu Siguldas
Valsts ģimnāzijā.
• Noteikta maksa par vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībām interešu izglītības
programmā vienam izglītojamajam 10 eiro.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi
Siguldas novada pašvaldības domes 2016.
gada 31.augusta saistošajos noteikumos
Nr.33 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu speciālistam””.
• Nolemts izveidot dienesta viesnīcas telpu
grupu Gāles ielā 29, Siguldā.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Kārtība,
kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā
platība Laurenču sākumskolas dienesta
viesnīcā un Siguldas Sporta skolas dienesta
viesnīcā”.
• Par Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktora pienākumu izpildītāju 2017./2018.mācību gadā līdz brīdim, kad tiks iecelts jauns
iestādes direktors, iecelta Jolanta Bimbere.

iestādēm. Iekšpagalmu sakārtošanu pašvaldība atbalsta līdz 50% apmērā no attiecīgā objekta tāmes.
Atgādinām, ka spēkā stājušies saistošie noteikumi, kas paredz, ka Siguldas novadā
daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem līdz
2019.gada 1.janvārim pagalmos jāizveido
slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes.
Papildu informācija par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai pieejama, zvanot pašvaldības
nekustamā īpašuma speciālistei Natālijai Balodei uz tālruņa numuru 67800947
vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi
natalija.balode@sigulda.lv.
Lai pieteiktos līdzfinansējumam, pašvaldībā
līdz 1.oktobrim ir jāiesniedz pieteikums, kā
arī (atkarībā no būvniecības veida) būvprojekts un būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma
raksts ar Būvvaldes atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu un tāmi.
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējumu saņemt un darbu veikt iespējams
nākamajā gadā.

• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja komandējums uz izstādi „Euro Attractions Show 2017” Berlīnē, Vācijā.
• Piešķirti līdzekļi remontdarbiem Siguldas
1.pamatskolā, Siguldas pilsētas vidusskolā
un bērnudārza „Pasaciņa” struktūrvienībā
„Tornīši”.
• Nolemts izīrēt dzīvojamo platību pašvaldības speciālistam.
• Noteikta pagarinātās dienas grupu nodarbību maksa 2017./2018.mācību gadā Siguldas 1.pamatskolā, Laurenču sākumskolā,
Siguldas pilsētas vidusskolā 20 eiro apmērā
vienam izglītojamajam.
• Apstiprināta vienas interešu izglītības
programmas maksa 2017./2018.mācību
gadā Laurenču sākumskolā 10 eiro mēnesī
vienam izglītojamajam.
• Nolemts atbalstīt Latvijas Universitātes dalību projektā „Eiropas nozīmes
reto augu saglabāšana un biotopu atjaunošana Baltijas reģionā” un ar to saistītās aktivitātes Mores pagastā, Siguldas
novadā.
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Ar lekcijām un praktiskām nodarbībām
turpinās projekts „Esi vesels Siguldas novadā!”
Lai veicinātu iedzīvotāju veselības
paradumu maiņu un sekmētu slimību profilaksi, kopš aprīļa Siguldas
novada pašvaldība ar Eiropas Sociālā
fonda (ESF) atbalstu īsteno projektu
„Esi vesels Siguldas novadā!”. Līdz
2019.gadam norisināsies 1268 aktivitātes – pasākumi, lekcijas, nodarbības, nodarbību cikli un nometnes –,
kas būs pieejamas daudziem novada
iedzīvotājiem, bet jo īpaši bērniem,
senioriem, bezdarbniekiem, trūcīgajiem iedzīvotājiem, personām ar invaliditāti un lauku iedzīvotājiem.
Novadnieku atsaucību jau guvušas
bezmaksas sporta nodarbības, kas norisinās kopš vasaras. No septembra šo
piedāvājumu papildinājusi arī peldēšana novada izglītības iestāžu audzēkņiem un nodarbības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Septembrī
un oktobrī norisināsies skriešanas un
orientēšanās treniņi, bet oktobrī un novembrī bezmaksas nodarbību klāstam
pievienosies nūjošana, kā arī spēka un
kardiotreniņi.
No 7.oktobra tiks uzsāktas veselības veicināšanas un sporta nodarbības (ciguns,
izturības un koordinācijas treniņi) Morē,

Allažos un Jūdažos. Ziemas sezonā gan
pieaugušajiem, gan izglītības iestāžu audzēkņiem tiks organizētas distanču slēpošanas nodarbības instruktora vadībā.
Lai veicinātu pareizas stājas veidošanos,
no septembra Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs uzsāktas vingrošanas nodarbības piecgadīgo un sešgadīgo grupām. Nodarbības turpināsies
līdz pat 2019.gada beigām.
Projektā uzmanība tiek pievērsta ne tikai fizisko aktivitāšu organizēšanai, bet
arī sabiedrības, it īpaši bērnu un jauniešu, izglītošanai par veselīgu dzīvesveidu.

Vasaras brīvlaikā notika trīs dienas nometnes bērniem un jauniešiem par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm.
Savukārt oktobrī, skolēnu rudens brīvlaikā, plānotas vēl četras veselīga uztura
un fizisko aktivitāšu nometnes Siguldā,
Morē un Allažos. Dalība visās nometnēs
ir bez maksas. Pieteikšanās tiks izsludināta tuvākajā laikā. Kopš septembra
Siguldas novada izglītības iestādēs tiek
īstenoti interaktīvi lekciju un diskusiju
cikli par veselīgu uzturu.
Turpinot projekta aktualitātes, oktobrī tiks izsludināta pieteikšanās grupu
nodarbību ciklam vecākiem ar bērniem
„Izproti sava bērna bailes”.
Papildu informāciju par projektā organizētajiem bezmaksas pasākumiem un
aktivitātēm var izlasīt interneta vietnē
www.sigulda.lv vai sociālajos tīklos.
Projekta „Esi vesels Siguldas novadā!”
(Nr.9.2.4.2/16/I/018) kopējais finansējums ir 200 497 eiro, tajā skaitā ESF
finansējums – 170 422,45 eiro, valsts budžeta finansējums – 30 074,55 eiro.

Atjaunos Allažu pagasta Tautas namu
Nākamgad par vairāk nekā 50 tūkstošiem eiro tiks uzlabota Allažu pagasta Tautas nama ēka.
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Siguldas novada pašvaldības projekta pieteikumu „Allažu Tautas nama
ēkas vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” LEADER pro-

jektu konkursa otrajā kārtā. Nākamgad plānots pārbūvēt un sakārtot ēkas
ieejas mezglu, izbūvējot arī pandusu,
nomainīt logus, pārbūvēt rezerves izeju zālē, sakārtot teritoriju ap Tautas
namu, izveidojot atpūtas vietu pasākumu rīkošanai, tādējādi veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs. Kopējās projekta izmaksas ir

50 000 eiro, no tām 37 616 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet 12 384 eiro –
Siguldas novada pašvaldības līdzekļi.

Aicina atbalstīt Siguldas novadu kā ģimenei
draudzīgāko pašvaldību
Siguldas novada
pašvaldība piedalās
Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijas organizētajā
konkursā „Ģimenei
draudzīga pašvaldība”.

Konkursā pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm vērtēs gan konkursa komisija, gan ikviens Latvijas iedzīvotājs. Konkursa ietvaros iedzīvotāji no
2. līdz 31.oktobrim interneta vietnē
www.vietagimenei.lv aicināti balsot
par pašvaldības sniegtajiem pakal-

pojumiem
ģimenēm.
Pašvaldības,
kuras tiks atzītas par ģimenei draudzīgākajām un kuras iedzīvotāju –
balsotāju īpatsvars būs lielāks pret
kopējo pašvaldības iedzīvotāju skaitu,
balvā iegūs iespēju izveidot jaunu rotaļu
laukumu.

Līdz 1.oktobrim
aicina iesniegt
priekšlikumus
teritorijas
plānojuma
grozījumu izstrādei
Līdz 1.oktobrim ikviens interesents
aicināts iesaistīties Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2024.gadam grozījumu izstrādē,
iesniedzot pašvaldībā savus priekšlikumus par novada teritorijas iespējamo attīstību.
Teritorijas plānojums ir pašvaldības
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka zemes izmantošanas politiku novadā. Tajā ir noteiktas prasības teritorijas izmantošanai
un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais
zonējums, publiskā infrastruktūra,
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi novada administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā Siguldas novada attīstības tendences, uzsākta plānojuma
grozījumu izstrāde, tādēļ teritoriju
īpašnieki aicināti izvērtēt nekustamā
īpašuma izmantošanu nākotnē, jo teritorijas grozījumu izstrādes procesā
ir iespējams mainīt novada teritoriju
funkcionālo zonējumu un apbūves noteikumus, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar visa
novada plānojumu.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 1.oktobrim var iesniegt brīvā iesnieguma
formā pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz pašvaldības Pakalpojumu centru (adrese:
Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2152), kā arī iesniedzot elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv.
Jāpiebilst, ka sabiedrībai arī turpmāk
būs iespēja iesaistīties plānošanas procesā, jo teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros notiks sabiedriskās apspriešanas.
Papildu informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv vai pie pašvaldības
Būvniecības kontroles nodaļas teritorijas
plānotāja Roberta Lipsberga, rakstot uz
e-pasta adresi roberts.lipsbergs@sigulda.lv
vai zvanot uz tālruņa numuru 67800959.

Norisināsies informatīvi semināri par zāles resursu izmantošanas iespējām
Siguldas novada pašvaldība aicina interesentus uz informatīviem semināriem un biogāzes un biobutanola ražošanas pilotiekārtu demonstrācijām, lai izzinātu zāles resursu izmantošanas iespējas un projekta
ietvaros pētītos biodegvielas ieguves tehnoloģiskos aspektus.
Pasākumi tiek organizēti ar Eiropas
Savienības atbalstu projektā „LIFE
Grassservice”, kurā tika pētītas divu

biodegvielu – biogāzes un biobutanola –
ražošanas iespējas no zāles biomasas, izstrādājot piemērotākās tehnoloģijas un

pārbaudot tās praksē. Semināri notiks
Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7:
• 11.oktobrī – interaktīvs seminārs skolēniem un studentiem;
• 12.oktobrī – informatīvs seminārs ikvienam interesentam;
• 3.novembrī – seminārs uzņēmējiem.

Pasākumos būs iespēja klātienē apmeklēt biogāzes un biobutanola ražošanas pilotiekārtas. Dalība – bez
maksas. Papildu informācija un pieteikšanās pie projektu vadītājas Ineses Jēgeres, zvanot uz tālruņa numuru
67800946 vai rakstot uz e-pasta adresi
inese.jegere@sigulda.lv.
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Jaunrades centrs piedāvā daudzveidīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas
Siguldas novada Jaunrades centrā atklāta jaunā sezona – arī 2017./2018.mācību gadā bērniem un jauniešiem būs
iespēja iesaistīties vairāk nekā 20 centra piedāvātajos pulciņos. To piedāvājums ir daudzveidīgs, lai katrs varētu rast
savām interesēm un prasmēm atbilstošu nodarbi brīvā laika pavadīšanai, kā arī jaunu zināšanu apguvei, talantu atklāšanai vai izkopšanai.
Bezmaksas nodarbības
Elektronika (vada E.Bajaruns)

8–15 gadi

Pirmdienās, trešdienās plkst.16.30–20.00

Alfrēda lidmodelistu skola (vada A.Dubaņēvičs)

8–19 gadi

Piektdienās plkst.17.00–20.00, sestdienās plkst.9.00–12.00

Keramikas pulciņš „Pika” (vada B.Kupča)

5–19 gadi

Trešdienās, piektdienās plkst.13.00–17.25

Radošo darbu studija „Rotas” (vada B.Kupča)

8–19 gadi

Otrdienās plkst.14.00–16.00, ceturtdienās plkst.13.00–15.00

Lego robotika (vada J.Miglinieks)

9–19 gadi

Otrdienās, ceturtdienās plkst.16.15–20.00

Mehatronika (vada E.Bajaruns)

15–25 gadi Sestdienās plkst.11.00–15.00

Jauno makšķernieku pulciņš (vada A.Stiglics) Jūdažos

8–19 gadi

Otrdienās plkst.15.00–17.00, ceturtdienās plkst.16.30–18.00

Kokdarbnīca (vada Ē.Pastars) Siguldas Valsts ģimnāzijas telpās

8–19 gadi

Otrdienās, ceturtdienās plkst.16.00–17.45

Motodarbnīca (vada Dz.Vilciņš)

13–19 gadi Otrdienās, ceturtdienās plkst.18.00–19.25

Tekstilmākslas studija (vada I.Vanaga)

8–19 gadi

Pirmdienās, otrdienās plkst.14.00–16.00

Pašgatavota papīra darbnīca (vada Z.Ceske)

8–19 gadi

Otrdienās plkst.15.30–17.00

Gleznošanas studija (vada E.Gaigalnieks) Raiņa ielā 3

13–19 gadi Otrdienās, ceturtdienās plkst.16.00–18.00

Smilšu mākslas skola (vada E.Gaigalnieks)

8–13 gadi

Otrdienās plkst.14.00–15.30, ceturtdienās plkst.14.00–15.00

Vides pulciņš „Ejam dabā!” (vada D.Bojāre)

7–10 gadi

Ceturtdienās plkst.15.00–17.00

Kokles spēle (vada A.Auziņa)

5–6 gadi

Pirmdienās plkst.13.00–14.30

Sporta bridža klubs (vada K.Rubins) Raiņa ielā 3

8–19 gadi

Trešdienās plkst.17.30–19.00

Jaunsargi (vada A.Ansviesulis).
8–19 gadi
Pieteikties var no 9.oktobra, zvanot uz tālruņa numuru 26347369

Pirmdienās plkst.16.00–17.00

Pirmsskolas izglītības grupa „Kastanītis”

2–6 gadi

Katru darbdienu plkst.9.00–14.00

Brīvā laika pavadīšanas centrs
jaunākā skolas vecuma bērniem „Ideju namiņš”

7–13 gadi

Katru darbdienu plkst.12.30–19.00

Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” Raiņa ielā 3

13–25 gadi Katru darbdienu plkst.11.00–19.00

Maksas nodarbība
Integrētā svešvaloda (vada V.Z.Ozola, A.Čivča) Maksa: 8 eiro

5–6 gadi

Pirmdienās plkst.13.00–14.00, trešdienās plkst.9.20–11.20

Papildu informācija par nodarbību norisi pieejama, zvanot uz tālruņa numuru 67972432 vai rakstot uz e-pasta adresi jc@sigulda.lv.

Mobilajā lietotnē pieejams
jauns slēpņošanas maršruts
„Siguldas alas”
Siguldas mobilajā lietotnē pieejams
jauns slēpņošanas maršruts, kas piemērots īstiem piedzīvojumu meklētājiem un ved uz slēpņiem, kuru izvietojums saistīts ar astoņām Siguldas alām.
Dalībnieki, izmantojot GPS koordinātas,
aicināti doties meklēt slēpņus, kuros ir paslēpti spēlei atbilstoši dārgumi. Lai atrastu
šī maršruta gala slēpni ar dārgumiem, ieteicams apmeklēt visas maršrutā minētās
alas norādītajā secībā: Ziemas ala, Pēterala, Kraukļu ala, Velnala, Mazā Velnala,
klinšu atsegums, Aunapieres ala, Gūtmaņa ala, Turaidas ala un Blusu ala, kopā
mērojot aptuveni 24 kilometrus. Katrā no
tām būs jāveic uzdevums, kura atrisināšanai noderēs dažādas zināšanas un spēja
orientēties, izmantojot GPS koordinātas.
Noslēdzošā punkta koordinātas ir N57°
H(4-L).(A-B)C(D-1) E24° UW.(P-X)Y(Z-3).
Tur atrodamajā konteinerā būs pieejams
zīmulis un viesu grāmata, lai katrs spēles
dārgumu atradējs varētu pierakstīt, kad
slēpnis ir atrasts. No slēpnī novietotās
dārgumu lādes katrs slēpņa atradējs var
paņemt kādu priekšmetu, tā vietā atstājot jaunu priekšmetu, lai ikviens slēpņa
atradējs varētu tikt pie dārgumiem. Tie,
kuriem slēpņošana jau ir zināma nodarbe, savu atrasto slēpni var reģistrēt
interneta vietnē www.geocaching.com
vai Geocaching mobilajā aplikācijā.
Tāpat aicinām apmeklētājus atcerēties, ka
visas alas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, un izturēties ar izpratni un
cieņu pret senajiem ģeoloģiskajiem dabas
pieminekļiem, kas glabā Zemes veidošanās vēsturi.

Novērsīs nepilnības bērnudārza „Tornīši” būvdarbos
Siguldas Valsts ģimnāzija
11.septembrī pašvaldības speciālisti nudārza darbalaika. Tāpat darbu veicējiem
saņem Kronvalda balvu
konstatējuši nepilnības – kosmētiskus būs jāuzņemas atbildība par izpildes termi– bērnudārzā „Tornīši” jau pa- ņu neievērošanu līgumā noteiktajā kārtībā.
un Latvijas Zvaigžņu reitinga apbalvojumu defektus
veiktajos darbos, kā arī to, ka tie nav Jau ziņots, ka, šovasar veicot bērnudārAugusta beigās svinīgā ceremonijā
Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds
Vējonis apbalvoja Ata Kronvalda balvas ieguvējus.
Prestižo balvu izglītībā šogad saņēma
Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas
skolotāja Vaira Siliņa par ievērojamu

ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā.
Valsts prezidents apbalvoja arī Latvijas
Zvaigžņu reitinga skolas par sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos konkursos. Siguldas Valsts
ģimnāzija tajā ieņēma otro vietu, atpaliekot
vienīgi no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas.

Novada izglītības iestādes
saņēmušas ekoskolu apbalvojumus
Šajā mācību gadā 134 Latvijas
izglītības iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības,
vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās
apkārtnē saņēmušas ekoskolas nosaukumu un starptautisko Zaļā karoga balvu.
To vidū ir arī Siguldas izglītības
iestādes – bērnudārzs „Ieviņa” jau

ceturto reizi saņēmis Zaļā karoga
balvu, savukārt Siguldas 1.pamatskola
pirmo reizi ieguvusi ekoskolas nosaukumu un diplomu.
Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā,
savukārt Latvijas ekoskolas nosaukums
un diploms ir nacionāla līmeņa balva
skolām, kuras ir ceļā uz starptautisko
Zaļo karogu.

pabeigti ne līgumā norādītajā termiņā,
ne 11.septembrī, kā paredz parakstītais
vienošanās dokuments par termiņa pagarināšanu.
Siguldas novada pašvaldības speciālisti norāda, ka fiksētie defekti ir tikai kosmētiski un
bērnudārzs „Tornīši” ir bērniem drošs. Pašvaldības speciālisti ir precizējuši informāciju
būvniekiem par neizpildītajiem darbiem un
konstatētajām nepilnībām, kas jānovērš. Lai
netraucētu izglītības iestādes darbību, kosmētiskos defektus būvnieki novērsīs ārpus bēr-

za „Pasaciņa” filiāles būvdarbus, tika
pieņemts lēmums būvdarbus paplašināt,
bērnudārza „Pasaciņa” filiāli veidojot kā
atsevišķi funkcionējošu izglītības iestādi
„Tornīši” ar perspektīvu drīzumā bērnudārzu paplašināt vēl ar vairākām grupām.
Lai nodrošinātu „Tornīšu” kā individuāli
funkcionējoša bērnudārza darbību, bija
nepieciešami papildu projektēšanas un
būvniecības darbi – ēdiena piegādes telpas, logopēda un vadītāja kabinetu, sporta
zāles, veļas mazgātavas, noliktavas, atsevišķa ieejas mezgla u.c. telpu izbūve.

Pasniegs Gada balvas izglītībā
29.septembrī koncertzālē „Baltais Flīģelis” pirmo reizi norisināsies Siguldas
novada Gada balvas izglītībā apbalvošanas ceremonija.
Balvas ieguvējiem tiks pasniegts īpašs mākslinieces Lauras Rostokas veidots gaismas
objekts, kurā stiklā atveidots Turaidas muzejrezervāta arheoloģiskajos izrakumos at-

rasts saules pulkstenis. Pretendentus Gada
balvai izglītībā par sasniegumiem 2016./
2017.mācību gadā 10 nominācijās varēja pieteikt ikviens interesents, un kopumā tika saņemti gandrīz 100 ierosinājumi. Jau ziņots,
ka Gada balva izglītībā nodibināta, lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kā arī veicinātu izglītības kvalitāti.
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Noformēt pasi un eID apliecību
Siguldas filiālē varēs, iepriekš piesakoties
No jūnija Siguldas novada pašvaldība
sadarbojas ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, un iedzīvotājiem reizi
nedēļā Pakalpojumu centrā Raiņa ielā
3 ir iespēja noformēt vai saņemt pasi
un personas apliecību, pieteikties paātrinātai pases saņemšanai pēc divām
dienām Rīgā, kā arī saņemt dažādas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņas.
Lai nebūtu jāgaida rindā, kopš septembra ir iespējams iepriekš telefoniski vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

darbinieki Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 klientus
pieņem trešdienās no plkst.9.00 līdz 14.30.
Pieteikties Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes pakalpojumiem var, zvanot uz
tālruņa numuru 67829750.
Siguldas novada pašvaldība septembrī
noslēgusi sadarbības līgumu arī ar Valsts
ieņēmumu dienestu par atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldības Pakalpojumu centrā. Sarunas turpinās arī
ar citām valsts iestādēm, lai vienotos par
iespēju to pakalpojumus novada iedzīvotājiem saņemt Siguldā, iespējami tuvāk
dzīvesvietai.

Aicina sakopt īpašumus
Sākoties rudenim, Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
sakopt savu īpašumu, pievēršot uzmanību lapu un atkritumu savākšanai, ceļmalu grāvju tīrīšanai, kā arī
ielas malās iekoptajiem stādījumiem
un novietotajiem priekšmetiem, kas
apgrūtina ielu un ceļu ikdienas kopšanu un tehnikas pārvietošanos.
Atgādinām, ka sausās lapas, zarus un
citus organiskos atkritumus rudenī
nelielos daudzumos drīkst dedzināt no
15.septembra līdz 31.oktobrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Siguldas novada teritorijas īpašumu uzturēšanas kārtību nosaka saistošie noteikumi „Siguldas novada teritorijas un tajā
esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.
Par šo noteikumu neievērošanu un sava
īpašuma nekopšanu fiziskām personām
var piemērot līdz 350 eiro, bet juridiskām
personām – līdz pat 1400 eiro lielu naudas
sodu. Iedzīvotāji, kuriem nav iespēju kompostēt savā īpašumā, aicināti atbrīvoties

no zaļajiem atkritumiem – zāles, lapām,
augļiem un dārzeņiem –, ievietojot tos īpaši marķētos 120 litru maisos. Maisus var
iegādāties PSIA „Jumis” klientu apkalpošanas centrā Siguldā, Rūdolfa Blaumaņa
ielā 10, un atkritumu šķirošanas laukumā
„Zemdegas”.
Tāpat Siguldas novada iedzīvotāji aicināti
izmantot iespēju bez maksas nodot bojātos
augļus un dārzeņus šķirošanas laukumā
„Zemdegas”, kas apmeklētājiem ir atvērts
otrdienās plkst.14.00–16.00 un sestdienās
plkst.10.00–14.00.
Siguldas novada pašvaldības dome tuvākajā laikā lems par zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi. Tajā iedzīvotājiem
būs iespēja bez maksas nodot organiskos
atkritumus – lapas, zarus, nopļauto zāli
un bojātos augļus –, tādējādi mazinot zaļo
atkritumu dedzināšanu. Dabīgā, videi
nekaitīgā veidā iegūtais augstvērtīgais
komposta materiāls tiks izmantots novada
apzaļumošanas darbos – parkos, skvēros,
puķudobēs, vienlaikus samazinot pašvaldības izdevumus par apzaļumošanu. Ieceri
plānots realizēt līdz 2018.gada rudenim.

Pašvaldība veic novada avotu ūdens pārbaudes
Kā katru gadu, arī šogad septembrī Siguldas novada pašvaldība ir nodevusi
laboratoriskai izpētei septiņu Siguldas
un apkaimes avotu ūdens analīzes, lai
noskaidrotu, vai tajos ir sastopamas
veselībai kaitīgas baktērijas.

Jau ziņots, ka 2015.gadā un 2016.gadā
veiktajās avotu ūdens pārbaudēs lielākajā daļā Siguldas novada avotu konstatēta
E-coli baktēriju un koliformu baktēriju
klātbūtne. Ļaunākās no šīm baktērijām
var izraisīt zarnu slimības, kuru simptomi
visbiežāk ir vēdersāpes, vemšana, caureja.
Lai arī visi Siguldas novadā esošie avoti atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes

pārraudzībā vai privātpersonu īpašumā,
pašvaldība jau iepriekš pie Siguldas un apkaimes avotiem ir izvietojusi brīdinājuma
zīmes ar aicinājumu ūdeni uzturā nelietot, diemžēl informatīvās zīmes daudzviet
tiek nopostītas. Plānots, ka jaunie analīžu
rezultāti tiks saņemti oktobrī, un, ņemot
vērā analīžu rezultātus, Siguldas novada
pašvaldība aicinās uz sarunu Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjus un privātīpašniekus, lai lemtu par turpmākajām
rīcībām un atbildīgajiem, kuri izvietos brīdinājuma zīmes. Līdz tam pašvaldības pārstāvji aicina novadniekus nelietot uzturā
avotu ūdeni, ja vien pie tiem nav norādīta
informācija, ka tas ir lietojams uzturā.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus,
kas laulībā nodzīvojuši pusgadsimtu un šogad atzīmē Zelta kāzu jubileju.
Svinīgais pasākums, kurā laulātajiem tiks pasniegtas
atjaunotas laulību apliecības, plānots decembra sākumā.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir vismaz 50 gadu, aicinām pieteikties līdz 31.oktobrim
Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vai zvanot uz tālruņa numuriem 67973300, 67385829.

Ziņas īsumā
Uzsāk kanalizācijas izbūvi
Meldru ielā

Septembrī uzsākta kanalizācijas tīklu
izbūve Meldru ielā no Atbrīvotāju ielas
puses, kas turpināsies līdz 1.novembrim.
Darbu laikā būs satiksmes ierobežojumi,
tādēļ autovadītāji aicināti būt uzmanīgi.
SIA „Saltavots” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Paziņojums par koka
plānotās nociršanas apspriešanu

Līdz 29.septembrim Siguldas novada būvvaldē var iepazīties ar būvniecības ieceres – nobrauktuves uz īpašumu Rīgas ielā
19, Siguldā – dokumentāciju, tajā skaitā
vizuālo risinājumu. Būvniecības ieceres
realizācijai paredzēts nocirst vienu koku –
liepu – Rīgas ielas sarkano līniju robežās
pie īpašuma Rīgas ielā 19.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 28.septembrī plkst.17.00
Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7.

Pie daudzdzīvokļu namiem
būs jāizvieto slēgtas
atkritumu konteineru novietnes

Augustā stājās spēkā saistošie noteikumi
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kas nosaka vispārējo atkritumu apsaimniekošanas kārtību
novadā un arī paredz, ka līdz 2019.gada
1.janvārim pie daudzdzīvokļu namiem obligāti būs jāizveido slēgta tipa atkritumu
konteineru novietnes, kurās būs jānodrošina vieta gan nešķiroto, gan šķiroto atkritumu konteineriem papīram, stiklam,
plastmasai un metālam, kā arī bioloģiskajiem atkritumiem, ja sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkts nav izvietots
dzīvojamo ēku kvartāla robežās. Projektu
īstenošanai var saņemt arī pašvaldības

līdzfinansējumu. Informācija par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību lasāma
2. lappusē.

Siguldas novada pašvaldība
iesaistās akcijā „Dienas bez rindām”

No 2. līdz 6.oktobrim Latvijā norisināsies
akcija „Dienas bez rindām”, kuras laikā vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes,
arī Siguldas novada pašvaldība, konsultēs
iedzīvotājus un uzņēmējus par elektronisko
pakalpojumu lietošanu. Akcijas laikā iedzīvotāji un uzņēmēji Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā varēs saņemt
konsultācijas par pašvaldības e-pakalpojumu portāla e.sigulda.lv un Latvijas valsts
portāla „Latvija.lv” lietošanu.

Ar siguldiešiem tiekas arhibīskaps
metropolīts Zbigņevs Stankevičs

10.septembrī Siguldā viesojās Romas
katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Romas
katoļu baznīcas arhibīskaps vizītes laikā kopā ar prāvestu Rihardu Rasnaci
un dekānu Bernardu Kublinski vadīja
dievkalpojumu Siguldas Romas katoļu
baznīcā, tikās ar Siguldas draudzi un
pašvaldības pārstāvjiem. Arhibīskaps apmeklēja arī Siguldas stereotaktiskās radioloģijas centru un biedrības „Cerību spārni”
sociālā atbalsta centru „Cerību māja”.

Siguldas novadā notiks
karavīru mācību pārgājiens

Nacionālo bruņoto spēku sauszemes kājnieku brigāde informē, ka 6.oktobrī Siguldas, Krimuldas, Inčukalna un Līgatnes
teritorijās aptuveni 150 karavīru, sadalījušies mazās grupās, dosies pārgājienā pa
dabas un tūrisma takām, kā arī vietējās
nozīmes ceļiem.

ID kartes īpašniekiem pieejami 25 jauni piedāvājumi
Septembrī Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu (ID) programmai
„Es esmu s!guldietis”, kura jau līdz
šim novadniekiem piedāvāja vairāk
nekā 150 piedāvājumu, pievienojušies
13 jauni sadarbības partneri ar 25 izdevīgiem piedāvājumiem.
ID kartes īpašniekiem turpmāk būs
pieejama 15% atlaide maltītēm restorānā
„Kungu rija”, 5% atlaide picērijā „La Pizza
Veloce”, 10% atlaide lielajai kafijai „Latte”
līdzņemšanai kafejnīcā „CofeeLab Latvia”,
kā arī 10% atlaide Siguldas Tropu tauriņu
mājas apmeklējumam.
Tāpat ID kartes īpašniekiem pieejamas
jaunas atlaides degvielas uzpildes stacijās: „Virši-A” Latvijā Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašnieki varēs saņemt
4 centu atlaidi no standarta cenas par katru ielieto degvielas litru, kā arī 10% atlaidi karstajiem dzērieniem, savukārt degvielas uzpildes stacijā „Totāls” pieejama
1,5 centu atlaide katram ielietajam
degvielas litram, kā arī citas atlaides.
Izdevīgus piedāvājumus novadniekiem
kopš septembra piedāvā arī vairāki vei-

kali. Veikals „Siguldas pērle” piedāvā
5% atlaidi preču iegādei, bet pirkumiem
virs 50 eiro ID kartes īpašniekiem tiks
piedāvāta 10% atlaide. Salonā „Ieva”
ID kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt
10% atlaidi apģērbu un rotu iegādei,
kā arī 15% atlaidi mākslinieka Andra
Gūtmaņa gleznu iegādei un 10% atlaidi
Dinas Dubiņas mākslas darbu iegādei.
Vēl mākslinieces Dinas Dubiņas darbus
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašnieki var iegādāties ar 20% atlaidi
interneta veikalā. Interneta veikals „Uz
veselību” piedāvā 30% atlaidi vitamīniem un uztura bagātinātājiem.
Ar plašo ID karšu programmas piedāvājumu klāstu iedzīvotāji var iepazīties interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Pašvaldība” – „ID kartes”.
Papildus šiem pastāvīgajiem piedāvājumiem Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem Siguldas mobilajā lietotnē
pieejamas akcijas, kuras ir spēkā ierobežotu periodu. Aicinām iedzīvotājus bez maksas lejupielādēt aplikāciju un iepazīties
ar piedāvājumiem, kā arī citām lietotnes
sniegtajām iespējām.
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Oktobrī notiks
Siguldas pusmaratons

7.oktobrī plkst.10.00 pie Siguldas
Sporta centra tiks dots starts jau
7.Siguldas pusmaratonam, kas ir arī
skrējienu seriāla „Skrien Latvija”
noslēdzošais posms. Pusmaratona
dalībnieki aicināti piedalīties kādā
no trim distancēm, pieveicot 21, desmit vai piecus kilometrus. Jaunākajiem pusmaratona dalībniekiem būs
iespēja piedalīties bērnu skrējiena
500 metru distancē.
Šogad pusmaratona maršruts vedīs pa
Krišjāņa Barona ielu, Dārza ielu, Televīzijas ielu, Līvkalna ielu, Pils ielu, Baznīcas
ielu, Cēsu ielu, Krišjāņa Barona ielu un
finišēs pie Siguldas Sporta centra.
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes
īpašnieki, reģistrējoties sacensībām Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā,
saņems 20% atlaidi. Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņiem, līdz 5.oktobrim reģistrējoties interneta vietnē www.siguldasmaratons.lv, dalība desmit kilometru, piecu
kilometru un bērnu distancē bez maksas.

Satiksmes ierobežojumi

Plkst.9.30–14.00 būs satiksmes ierobežojumi maršrutā Ata Kronvalda iela–Krišjāņa Barona iela–Dārza iela–Televīzijas
iela–Līvkalna iela–Pils iela (posmā no
apļveida krustojuma līdz Baznīcas ielai)–
Baznīcas iela–Cēsu iela (posmā no Raiņa
ielas līdz apļveida krustojumam)–Krišjāņa
Barona iela–Ata Kronvalda iela.
Bērnu skrējiena laikā plkst.12.30–14.00
pilnībā tiks slēgta satiksme Krišjāņa
Barona ielas posmā no apļveida krustojuma līdz Ata Kronvalda ielai.
Ielās, kas ietvertas sacensību maršrutā,
transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties
un stāvēt. Tāpat iedzīvotāji aicināti auto
nenovietot sacensību maršrutā norādīto
ielu malās, bet satiksmes noteikumos atļautās vietās un stāvlaukumos.

Satiksmes koridori

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja izbraukt un
iebraukt savā īpašumā, tiks veidoti satiksmes koridori.

Skolas, Vizbuļu un Atbrīvotāju ielas teritorija
Izbraukšana: Atbrīvotāju iela virzienā uz
pilsētas centru.
Iebraukšana: Dārza iela–Rotas iela–Atbrīvotāju iela (pasākuma laikā Atbrīvotāju
ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz
Rotas ielai būs divvirzienu kustība).
Satezeles un Dzērveņu ielas teritorija
Izbraukšana: Dzērveņu iela–Nītaures iela.
Iebraukšana: Dārza iela–Dzērveņu iela.
Jāņogu, Aveņu, Zemeņu, Ogu, Upeņu,
Celtnieku un Nurmižu ielas teritorija
Izbraukšana: Nurmižu iela–Nurmižu ceļš.
Iebraukšana: Nītaures iela–Jāņogu iela.
Pureņu un Pīpeņu ielas teritorija
Izbraukšana: Pureņu iela–Nurmižu ceļš.
Iebraukšana: Nītaures iela–Pīpeņu iela.
Ķiparu iedzīvotāji iebraukšanai pilsētā aicināti neizvēlēties Televīzijas un Dārza ielu.
Ošu, TV torņa, Paparžu, Līvkalna un
Pēteralas ielas teritorija
Izbraukšana: Paparžu iela–Dabreļa iela–
Pēteralas iela–Atbrīvotāju iela.
Iebraukšana: Atbrīvotāju iela–Līvkalna
iela–Mazā Pēteralas iela–Paparžu iela.
Miera, Kraukļalas, Pūču un Rūsiņa ielas
teritorija
Izbraukšana: Miera iela–Skolas iela–Cielavu iela–Atbrīvotāju iela vai Pūču iela–
Atbrīvotāju iela.
Iebraukšana: Atbrīvotāju iela–Pūču iela.
Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona
ielas krustojuma teritorija
Plkst.9.30–14.00 iedzīvotāji aicināti novietot transportlīdzekļus stāvlaukumā pie
Krišjāņa Barona, Cēsu, Pils un Līvkalna
ielas krustojuma vai citās vietās atbilstoši
ceļu satiksmes noteikumiem.

Nokļūšana uz Siguldas kapsētu

Ņemot vērā, ka 7.oktobrī Siguldas pilsētas
kapsētā norisināsies svecīšu vakars, nokļūt uz kapsētu varēs pa maršrutu: Dārza iela–Rotas iela–Atbrīvotāju iela–Pūču
iela–Kraukļalas iela–Miera iela.
Informācija par iespējamām izmaiņām
pasākuma norisē un satiksmes ierobežojumos pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Skrējējus izaicinās ikgadējais Siguldas kalnu maratons
30.septembrī plkst.10.00 Siguldas
Svētku laukumā starts tiks dots tradīcijām bagātākajam un kalnainākajam
skrējienam Latvijā – „ASICS” Siguldas
kalnu maratons.
Maratona dalībniekiem atbilstoši spējām
un sagatavotībai būs pieejamas trīs distances – 14 kilometru, 40 kilometru un vairāk
nekā 50 kilometru garas –, garākajā disciplīnā pārsniedzot pat 3000 metru kāpuma summu. Kopš 2008.gada maratona distance ir iekļauta pasaulslavenā Monblāna
maratona kvalifikācijas skrējienu listē un
trase tiek sertificēta atbilstoši kalnu maratonu pasaules standartiem. Savukārt
80 kilometru garā distance iekļauta Lat-

vijas kausā ultraskriešanas distancēs.
Kalnu maratons Siguldā norisināsies jau
četrpadsmito gadu, tomēr arī šajā reizē organizatori sarūpējuši pārmaiņas – skrējiena trase vedīs pa Gaujas senielejas takām
un atsevišķos posmos arī pa pilsētas ielām.
Tāpat mainīts trases plānojums – maratonistiem visi leģendārie Siguldas kāpumi
šogad būs jāpieveic vismaz trīs reizes.
Siguldas kalnu maratona laikā 30.septembrī no plkst.10.05 līdz 10.20 tiks slēgta satiksme uz Gaujas tilta un Peldu ielā (posmā no Siguldas serpentīnceļa līdz Gaujas
ielai). „ASICS” Siguldas kalnu maratonu
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību
rīko biedrība „Kalnkāpēju sporta centrs”
sadarbībā ar IK „Adventure Company”.

Sports
Aizvadīta Allažu kausa izcīņa basketbolā

8. un 9.septembrī aizvadīta Allažu kausa
izcīņa basketbolā 2007.gadā dzimušo zēnu
komandām. Turnīrā startēja trīs komandas, izspēlējot divus apļa turnīrus. Pirmo
vietu izcīnīja Raplas komanda (Igaunija),
otrajā vietā – Siguldas Sporta skola, trešajā vietā – Rīga/„Rīdzene”. Labākā spēlētāja
balvu Siguldas komandā saņēma Silvestrs
Kalniņš.

Siguldas novada skolu
1.klašu sporta pasākums

8.septembrī Siguldas Sporta centrā notika
Siguldas novada skolu 1.klašu sporta pasākums. Tajā piedalījās 12 klašu kolektīvi
no visām novada skolām. Siguldas Sporta
centrā skolēnus sagaidīja Sporta skolas
un sporta klubu treneri. Aktivitātes pirmklasniekiem piedāvāja visi pašlaik novadā
licencētie sporta klubi. Dalībniekiem bija
iespēja iepazīties ar 11 sporta veidiem:
dambreti, volejbolu, golfu, basketbolu, futbolu, badmintonu, džudo, vieglatlētiku,
skrituļslidošanu, distanču slēpošanu un
kalnu slēpošanu. Pirmklasniekus sportot
iedrošināja kalnu slēpotājas Evelīna un
Lelde Gasūnas.

Notiks ikgadējais
Siguldas šaha čempionāts

30.septembrī un 1.oktobrī plkst.13.45 Siguldas Valsts ģimnāzijā norisināsies sestais Siguldas novada atklātais čempionāts
ātrajā šahā. Turnīrā piedalīsies vairāk
nekā simt dalībnieku no Latvijas un tuvākajām kaimiņvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas –, viņu
vidū trīs lielmeistari un četri starptautiskie meistari. Jaunums sacensību norisē
būs otrs šaha turnīrs, kas notiks 1.oktobrī plkst.15.00 pēc Siguldas čempionāta
noslēguma. Ātrspēles turnīrs tiks veltīts
šahistes, novadnieces Mildas Laubertes
piemiņai. Turnīra noslēgumā tiks apbalvoti pirmo astoņu vietu ieguvēji, noteikti
trīs labākie Siguldas novada šahisti, kā
arī tiks piešķirtas speciālbalvas labākajam
senioram, jaunietim, dāmai un ārvalstu
dalībniekam.

Siguldas Sporta centrā pieejamas
jaunas bezmaksas sporta nodarbības

Septembrī Siguldas Sporta centrā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi
vesels Siguldas novadā!” nodarbības,

kuras septembrī un oktobrī papildinās
skriešanas un orientēšanās treniņi, bet
oktobrī un novembrī bezmaksas nodarbību klāstam pievienosies nūjošana, kā arī
spēka un kardiotreniņi. Šīm nodarbībām
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Plašāka informācija par nodarbību
norisi pieejama Siguldas Sporta centrā,
zvanot uz tālruņa numuru 25448860, vai
Siguldas Sporta centra interneta vietnē
www.siguldassports.lv.
No 15.septembra Siguldas Sporta centrā
sadarbībā ar biedrību „Cerību spārni” pēc
īpaši izveidotas un pielāgotas programmas norisināsies nodarbības cilvēkiem ar
speciālām vajadzībām. Nodarbības Siguldas Sporta centra peldbaseinā un Spēka
zālē vadīs sertificēti treneri. Pieteikties
nodarbībām var, zvanot biedrībai „Cerību spārni” uz tālruņa numuru 26879835
(nodarbības peldbaseinā) vai 26761072
(nodarbības Spēka zālē). Jau ziņots, ka
Siguldas Sporta centrā septembrī sāksies
vairākas jaunas grupu nodarbības – TRX,
GRIP, ciguns un AQUAFITMAT. Paplašināts arī peldētapmācības nodarbību
klāsts – gan grupās, gan individuāli tās
pieejamas pirmo peldētprasmju apguvei
vai peldētprasmju nostiprināšanai profesionālā līmenī. Plašāka informācija par
nodarbību norises laiku un nodarbību
maksu pieejama Siguldas Sporta centra
interneta vietnē www.siguldassports.lv.

Allažos, Jūdažos un Morē
notiks bezmaksas sporta nodarbības

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam
„Esi vesels Siguldas novadā!”, jau kopš vasaras Siguldā norisinās bezmaksas sporta
nodarbības. No oktobra sporta nodarbības – ciguns, izturības un koordinācijas treniņi – notiks arī Allažos, Jūdažos un Morē.
Ciguna nodarbības notiks 7.oktobrī un 4.novembrī plkst.8.30 pie Allažu Sporta centra,
plkst.10.00 pie Jūdažu Sabiedriskā centra
un plkst.11.30 pie Mores Tautas nama.
Savukārt izturības un koordinācijas treniņi norisināsies 14.oktobrī un 11.novembrī
Allažos plkst.8.30, Jūdažos plkst.10.00 un
Morē plkst.11.30. Nodarbības vadīs Siguldas
Sporta centra treneres Fanija Šitca un Anita
Baumane. Lai piedalītos nodarbībās, iedzīvotājiem iepriekš nav jāpiesakās. Labu laikapstākļu gadījumā nodarbības notiks ārā,
tādēļ treneres aicina līdzi ņemt piemērotu
sporta apģērbu.

Aicina iesniegt pieteikumus finansējumam
sporta pasākumu organizēšanai 2018.gadā
Lai veicinātu un atbalstītu sporta pasākumu organizēšanu un norisi, popularizētu
veselīgu dzīvesveidu un iesaistītu novadniekus aktīva un sportiska dzīvesveida
aktivitātēs, Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvalde aicina līdz 15.oktobrim
biedrības un nodibinājumus iesniegt pieteikumus finansējumam sporta pasākumu organizēšanai 2018.gadā.
Uz pašvaldības atbalstu var pretendēt pasākumi, kas notiek Siguldas novada terito-

rijā vai citur, ja konkrētā aktivitāte nevar
norisināties Siguldas novadā. Pieteikumus
var iesniegt biedrības vai nodibinājumi.
Pieteikumus pretendenti var iesniegt pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3
vai pašvaldības Sporta pārvaldē Gāles
ielā 29, kā arī nosūtot tos elektroniski uz
e-pasta adresi pavaldiba@sigulda.lv. Veidlapas un papildu informācija par aktivitātēm pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv, sadaļā „Sports” – „Dokumenti”, vai pašvaldības Sporta pārvaldē.
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KULTŪRA

Amatiermākslas kolektīvi uzsāk sezonu
un aicina pievienoties jaunus dalībniekus

DĀVINI IDEJU DOMEI
Jūsu ierosinājums

Jau tradicionāli rudenī jaunu sezonu uzsāk amatiermākslas kolektīvi un aicina jaunus dalībniekus. 2017./2018.gada sezonā Siguldas novadā dalībniekus
gaidīs 31 kolektīvs.
Siguldas novada Kultūras centrā
Kolektīvs

Vadītājs, tālruņa numurs

Mēģinājumu diena, laiks, vieta

Jauktais koris „Atvars”

Jānis Baltiņš,
29410439

Jauktais koris „Spārni”

Līga Ādamsone,
29218240

Sieviešu koris „Teiksma”

Maija Feldmane,
25973159

Folkloras kopa „Senleja”

Anda Skuja,
29142319

Bērnu folkloras
kopa „Senlejiņa”

Daiga Kļaviņa,
29567722

Senioru koris „Gāle”

Ņina Kiršteina,
29478592

Senioru deju
kolektīvs „Sidrabdancis”

Dagnija Liepiņa,
29410037

Vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Dūka”

Ieva Roķe,
29467546

Senioru deju
kopa „Sniegaroze”

Antra Zūkere,
29230906

Siguldas Tautas teātris

Ārija Liepiņa-Stūrniece,
22130149

Pirmdienās, ceturtdienās
plkst.19.00–21.30
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Pirmdienās, ceturtdienās
plkst.19.00–22.00
Siguldas 1.pamatskolā
Pirmdienās plkst.17.30–20.30,
ceturtdienās plkst.17.00–20.00
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Otrdienās plkst.19.00–21.30,
piektdienās plkst.19.00–20.30
(individuālas nodarbības)
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Trešdienās plkst.17.00–19.00
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Otrdienās, ceturtdienās
plkst.11.00–13.00
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Otrdienās, ceturtdienās
plkst.20.00–22.00
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Pirmdienās plkst.19.00–22.00
Siguldas pagasta Kultūras namā,
piektdienās plkst.19.30–22.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Otrdienās plkst.16.30–19.30
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Trešdienās, piektdienās
plkst.19.00–22.00
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Trešdienās plkst.19.00–22.00
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Piektdienās plkst.14.00–16.00
nodarbību centrā „Namiņš”
Oskara Kalpaka ielā 9
Piektdienās plkst.12.00–14.00
nodarbību centrā „Namiņš”
Oskara Kalpaka ielā 9
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās plkst.10.30–16.00
pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā
Raiņa ielā 3
Trešdienās plkst.18.30–21.00
un pēc vienošanās biedrības
„Siguldas alternatīvā izglītība”
telpās Jāņa Poruka ielā 11
Trešdienās plkst.18.00–22.00,
sestdienās plkst.9.00–12.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Bigbends „Sigulda”

Pēteris Goldbergs,
29136067

Senioru (sieviešu) vokālais
ansamblis „Melodija”

Inga Jansone,
26511951

Senioru (vīru) vokālais
ansamblis „Saltavots”

Ārija Aņņēna,
26014705

Tautas lietišķās
mākslas studija „Sigulda”

Astrīda Freimane,
29648965

Alīdas Lindes lietišķās
mākslas studija

Alīda Linde,
29104207

Absolventu orķestris

Andris Muižnieks,
29163735

Siguldas pagasta Kultūras namā
Jauktais koris „Sigulda”
Tautas lietišķās mākslas
studija „Vīgrieze”
Pūtēju orķestris
Jauniešu deju kolektīvs
„Vizbulīte”

Līga Vasiļjeva,
29649750
Linda Džeriņa-Riekstiņa,
29807677
Gintis Kalniņš, 26333185
Indra Ozoliņa,
29482755

Bērnu vokālā grupa „Zibsnis” Atis Priedītis,
26127364
Senioru deju kopa „Preilene” Antra Zūkere, 29230906
Pūtēju ansamblis „Sigulda”
Jānis Raslavs, 29173215

Otrdienās, ceturtdienās
plkst.19.00–21.30
Trešdienās 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.19.00–22.00

Allažu pagasta Tautas namā
Vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Ķimelītis”
Jauniešu
deju kolektīvs „Ķimenīte”
Sieviešu vokālais
ansamblis „Liepavots”
Amatierteātris „Aka”
Folkloras kopa „Tiptaiņi”

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

Otrdienās, ceturtdienās
plkst.20.00–22.00
Piektdienās plkst.20.00–23.00,
svētdienās plkst.11.00–13.00
Trešdienās plkst.19.00–21.00
Allažu pagasta pārvaldē
Pirmdienās plkst.19.00–21.00
Ceturtdienās plkst.16.00–18.00

Mores pagasta Tautas namā
Amatierteātris „Oga”
Sieviešu ansamblis „Ceriņi’
Senioru deju kopa „Dāmītes”

Tautas nama vadītāja, 28646332 Ceturtdienās plkst.19.00–21.00
Maija Ādamsone, 20041080
Otrdienās plkst.16.30–18.30
Spodra Tutāne, 29488372
Piektdienās plkst.14.00–16.30

Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija
Ierosinājumus līdz 31.oktobrim lūdzam iesniegt kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Paldies par uzticēšanos!

Koncerti
6.oktobrī plkst.14.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā ar brālēnu Jarānu koncertu „Atpūties un dziedi līdzi” tiks atzīmēta Starptautiskā senioru diena.
Cienot Siguldas novada iedzīvotājus, kuri šobrīd bauda pelnīto atpūtu, pasākumā Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics sveiks novadniekus nozīmīgajās dzīves jubilejās, seniori varēs baudīt izklaidējošu
koncertprogrammu un citas aktivitātes.
Lai plānotu pasākuma norisi, dalībnieki
aicināti pieteikties līdz 2.oktobrim, zvanot
uz tālrua numuriem 67971189, 26308518
vai 29105303.
Ieeja – bez maksas.
15.oktobrī
plkst.17.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis” koncertprogrammā
„Edvarda Grīga sonāšu vakars” varēs
baudīt Vinetas Sareikas un Amadīnes
Savarī sniegumu.
„Artemis Quartet” pirmā vijole Vineta Sareika
ir viens no Latvijas klasiskās mūzikas lepnumiem. Šajā koncertprogrammā viņai pievienojas pianiste no Francijas Amandīne Savarī
(Amadine Savary). Koncertā mūziķes klausītājus iepazīstinās ar slavenā norvēģu liriķa
Edvarda Grīga krāšņo mūziku un vētraino
dzīvi, to ilustrējot ar trim viņa vijolsonātēm.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide.

21.oktobrī plkst.15.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā notiks bērnu vokālās
grupas „Zibsnis” 20 gadu jubilejas pasākums.
Pasākumā uzstāsies gan pašreizējie un bijušie vokālās grupas dalībnieki, gan citi ansambļa vadītāja un komponista Ata Priedīša
audzēkņi. Siguldas pagasta Kultūras nama
bērnu un jauniešu vokālā grupa „Zibsnis”
savu darbību uzsāka 1996.gadā. Tās izveidošanas ierosinātāja bija toreizējā kultūras
nama direktore Inguna Zirne. Grupas dziedātāji ar panākumiem ir piedalījušies dažādos vietēja un Latvijas līmeņa konkursos un
citos pasākumos.
Ieeja – bez maksas.
28.oktobrī plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis” interesenti aicināti uz lietuviešu pianista Gintara Januševiča
solokoncertu „The Dreamcatcher”.
Programmai „The Dreamcatcher” mākslinieku iedvesmojis iedzimto Amerikas iedzīvotāju veidotais priekšmets – sapņu ķērājs,
ko cilvēki izmantoja, lai pasargātos no sliktiem sapņiem. Programmā skanēs Ludviga
van Bēthovena, Friderika Šopēna, Franča
Šūberta, Ferenca Lista, Kloda Debisī, Ģērģa
Ligeti un citu komponistu skaņdarbi.
Biļetes cena – no 6 līdz 10 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide.

Bibliotēkas aktualitātes
Kaligrāfijas darbu izstāde „Dzimtas
koks”
No 6. līdz 20.oktobrim būs skatāma kaligrāfijas darbu izstāde „Dzimtas koks”, kas
tapusi, noslēdzoties papīrmākslas darbnīcas „Viktora vēstules” organizētajiem kaligrāfijas kursiem.
Papīrmākslas darbnīca „Viktora vēstules”
Siguldas pils kompleksā jūlijā, augustā un
septembrī piedāvāja iespēju apgūt kaligrāfisko rakstu. Noslēdzot šo projektu, katrs
dalībnieks skaisti sarakstītos radu rakstus
ievietojis savas dzimtas kokā, kas apskatāmi izstādē.
Projekts realizēts ar Siguldas novada pašvaldības kultūras projektu līdzfinansēšanas konkursa atbalstu.
Izstāde Siguldas novada bibliotēkā tiks atklāta 6.oktobrī plkst.17.00.

Zandas Pučes izstāde „Sveicieni no
Siguldas”
No 23.oktobra līdz 11.novembrim Siguldas
novada bibliotēkā būs skatāma mākslinieces Zandas Pučes izstāde „Sveicieni no
Siguldas”.
Izstādē būs aplūkojamas Siguldas ainavas
digitālās fotokolāžas tehnikā, kuru pamatā ir dažādos laikos tapušas pastkartes un
pastmarkas, kā arī Siguldas bērnu un jauniešu konkursā „Mana pastkarte un pastmarka” veidotie darbi. Izstādes nosaukuma pamatā ir pagājušajā gadsimtā izdotās
Siguldas pastkartes, uz kurām fotogrāfi
visbiežāk rakstīja: „Sveiciens no Siguldas.”
Projekts tiek īstenots ar Siguldas novada
pašvaldības kultūras projektu līdzfinansēšanas konkursa un biedrības „Siguldas
Mākslu serpentīns” atbalstu.
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Kultūra
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pedagogu koncerts „Alfrēda Kalniņa vasarnīca”.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Turaidas pils pagalmā
Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju ansambļa „Sigulda” koncerts „Rudens melodijas”.
Ieeja – no 0,70 līdz 5 eiro
plkst.16.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Koncertlekcija „Alfrēda Kalniņa dzīves gaitas. Cēsis. Sigulda. Rīga”.
Piedalās Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Vada Benita Zvīgule.
Ieeja – bez maksas
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Lībiešu diena skolēniem. Interaktīva spēle skolēnu klasēm.
Biļetes cena – 1,15 eiro (skolēnu biļete) + 14,23 eiro (maksa par dalību spēlē klasei)
plkst.14.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Starptautiskajai senioru dienai veltīts pasākums „Atpūties un dziedi līdzi!”,
dziedot un jokojot kopā ar brālēniem Jarāniem.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Kaligrāfijas darbu izstādes atklāšana „Dzimtas koks”.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Allažu ciemata centrā
Svētki „Dižosimies Allažos”.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Allažu pagasta Tautas namā
Atpūtas vakars „Lietussargs mums visiem viens”.
Biļetes cena – 5 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 3 eiro
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „Keksi” 20 gadu jubilejas koncertu tūre.
Biļetes cena – no 10 līdz 15 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 10% atlaide
plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sarunu cikls bērniem un jauniešiem „Kāpēc tā?” Tēma – „Kartupeļi”. Noslēgumā – kartupeļu
pankūku ballīte. Lūgums izveidot kompozīciju no dabas veltēm un atnest izstādei.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Vineta Sareika un Amadīne Savarī koncertprogrammā „Edvarda Grīga sonāšu vakars”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
plkst.15.00 Turaidas muzejrezervātā
Izstādes „Reformācijai – 500. Bībeles Turaidas muzejrezervāta krājumā”
atklāšana Turaidas baznīcā.
Ieeja – bez maksas
plkst.12.30 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literārā stunda „„Baltās grāmatas” burvība” sadarbībā ar Siguldas pilsētas vidusskolu.
Fragmentus no Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” lasīs Ārija Stūrniece.
Ieeja – bez maksas
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Starptautiska konference „Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Bērnu vokālās grupas „Zibsnis” 20 gadu radošās darbības jubilejas koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Tikšanās ar izstādes „Satikšanās” autoriem – gleznotāju Aidu Lismani
un koktēlnieku Gunti Priedīti.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Gintara Januševiča solokoncerts „The Dreamcatcher”.
Biļetes cena – no 6 līdz 10 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
plkst.8.00 laukumā pie Krišjāņa Barona pieminekļa
Tautasdziesmu rīts „Krišjānim Baronam – 182”.
Ieeja – bez maksas

28.09.
01.10.
05.10.

06.10.
06.10.

06.10.
07.10.
07.10.
07.10.
12.10.

15.10.
17.10.
18.10.

18.10.
21.10.
21.10.

28.10.
31.10.

Izstādes
līdz
30.09.
līdz
01.10.
līdz 11.10.
līdz 30.10.
līdz 31.10.
līdz 30.12.
02.10.–
31.10.
02.10.–
31.10.
03.10.–
31.10.
03.10.–
31.10.
03.10.–
31.10.

06.10.–
21.10.
06.10.–
29.10.
09.10.–
20.10.
09.10–
31.10.
12.10.–
31.10.
12.10.–
31.10.
13.10.
13.10.–
30.10.
13.10. –
8.11.
20.10.–
31.01.
23.10.–
11.11.

Mores pagasta bibliotēkā
Literatūras izstāde „Par spīti grūtiem laikiem”. Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Tematiskā izstāde „Dzimtas koka veidošana”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Mazais ganiņš”. Dzejniekam Albertam Kronenbergam – 130
Mores pagasta bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Sports mūsu veselībai – kustības un veselīgs uzturs”
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Sezonas noslēguma izstāde ģimenēm ar bērniem.
Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Kaligrāfijas darbu izstāde „Dzimtas koks”
Siguldas pagasta Kultūras namā
Aidas Lismanes gleznu un Gunta Priedītes koktēlniecības darbu izstāde „Satikšanās”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Izstāde „UNESCO nedēļa Latvijā. Latvijas dārgumi”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Dabas un kulinārijas veltes”
Allažu pagasta bibliotēkā
Vijas Vāveres fotoizstāde „Krēta”
Allažu pagasta bibliotēkā
Novadpētniecības izstāde „Karsta kritenes Allažos”
plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Ceļotāju klubiņa tikšanās „Krētas iespaidi”
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Izstāde „Dabas veltes”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstāde „Vasarnīca”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Krišjānim Baronam veltīta tematiskā izstāde „Tautasdziesmas – mūsu bagātība”
Siguldas novada bibliotēkā
Zandas Pučes izstāde „Sveicieni no Siguldas!”

Sports
30.09.–
01.10.
01.10.
01.10.
05.10.
07.10.
07.10.
07.10.
07.10.
07.10.
07.10.
09.10.
10.10.
14.10.

Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Siguldas novada un Garkalnes skolas skolēnu vizuālās mākslas un rokdarbu izstāde
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
„Happy Art Museum” mākslinieku izstāde „Tikšanās ārpus laika”.
Ieeja – par ziedojumiem
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Elmāra Gaigalnieka darbu izstāde „Gaisma”
Mores kauju muzejā
Tautas daiļamata meistares Inetas Krastiņas rokdarbu izstāde.
Ieejas maksa muzejā – līdz 3 eiro
Turaidas baznīcā
Izstāde „Reformācijai – 500. Bībeles Turaidas muzejrezervāta krājumā”.
Ieejas maksa muzejā – no 0,70 līdz 5 eiro
Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti. Pilsonis”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Mazā ganiņa lielie darbi”.
Latviešu grafiķim, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 130
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Vijas Vāveres fotoizstāde „Latvijas daba”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Dzejnieka liktenis”. Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „No zemapziņas avotiem”. Rakstniecei, dzejniecei, dramaturģei Ingai Ābelei – 45
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Kas sirdī paliek...: „Baltās grāmatas” noskaņās ”

Nākamais izdevums 27.oktobrī

03.10.–
15.10.
03.10.–
31.10.
03.10.–
14.10.
05.10.–
20.10.
06.10.–
28.10.

14.10.
14.10.
14.10.
17.10.
21.10.
22.10.
28.10.

plkst.13.45 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā.
plkst.15.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
M.Laubertes piemiņas turnīrs šaha ātrspēlē
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas superlīga U17 grupā. Sigulda–Jelgava
plkst.12.00 Ratniekos, Līgatnes novadā
Orientēšanās sacensības „Siguldas rudens”
plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2017” septītais posms
plkst.10.00
Siguldas pusmaratons
plkst.10.30 Siguldas Sporta centrā
Bērnu rāpošanas sacensības Siguldas pusmaratona ietvaros
plkst.8.30 pie Allažu sporta centra
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas spēka un kardiotreniņš sertificēta trenera vadībā
plkst.10.00 pie Jūdažu Sabiedriskā centra
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.30 pie Mores pagasta Tautas nama
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.19.00 Allažu sporta centrā
Ģimeņu sporta vakars
plkst.18.00 pulcēšanās Svētku laukumā
Bezmaksas skriešanas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.8.30 pie Allažu sporta centra
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas nūjošanas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.10.00 pie Jūdažu sabiedriskā centra
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.30 pie Mores pagasta Tautas nama
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu futbolā D grupai
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas spēka un kardiotreniņš sertificēta trenera vadībā
plkst.10.00 pulcēšanās Svētku laukumā
Bezmaksas orientēšanās nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā
Bezmaksas nūjošanas nodarbība sertificēta trenera vadībā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā augustā
Reģistrēti 33 jaundzimušie – 21 meitene un 12 zēni.
Bērniem doti vārdi: divas Keitas, Alise, Luīze, Grieta, Amēlija, Annika, Dace,
divas Reinas, divas Dārtas, Samanta, Anna Līna, Līna, Dora Lauma, Laine,
Lāsma, Katrīna, Annija, Evelīna, Ārons, Emīls, Ralfs, Olivers, Tomass, Mariuss, divi
Dominiki, Rūdolfs, Emets, Martins, Rihards Patriks.
Reģistrētas 30 laulības, no tām desmit 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 „Rīgas Apriņķa Avīze”. 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!

