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Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam un uzņēmējam būtu iespēja klātienē pārrunāt aktuālos jautājumus un
izteikt viedokli par pašvaldības darbu,
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina
iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības
speciālistiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards pasniedz atzinību PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktorei
Laurai Skrodelei, izvirzot Siguldas novada pašvaldību pārstāvēt Latviju mazo pilsētu grupā Eiropas Mobilitātes nedēļas konkursā.

Par plānotajām un jau īstenotajām aktivitātēm videi draudzīgas un gudras pārvietošanās jomā Siguldas novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas piešķirto
atzinību un tiesības mazo pilsētu grupā
pārstāvēt Latviju Eiropas Mobilitātes nedēļas konkursā. Kopumā konkursā bija
pieteikušās 20 pašvaldības.
„Siguldas rādītājs ar Latvijā garāko veloceļu – 2,7 kilometri uz 1000 iedzīvotājiem –,

šogad izstrādātā tematiskā plānojuma sadaļa satiksmes infrastruktūras attīstībai, kā arī
iniciatīva uzsākt diskusiju par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, ņemot
vērā mūsdienu pilsētplānošanas tendences
un veiksmīgu pieredzi citās Eiropas pilsētās,
apliecina, ka Siguldas novada pašvaldība aktīvi meklē risinājumus zaļai pilsētvidei un
gudrai satiksmei,” par pašvaldības motivāciju stāsta PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
direktore Laura Skrodele. Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā novadnieki tika aicināti

Aicina piedalīties akcijā „Dāvini ideju domei”
Lai rosinātu novadniekus iesaistīties
pašvaldības darba uzlabošanā, kā arī
vides un teritorijas labiekārtošanā, nu
jau desmito gadu Siguldas novada pašvaldība izsludina akciju „Dāvini ideju
domei”.
Akcijas laikā pašvaldība ik gadu no iedzīvotājiem saņem vairāk nekā 100 ideju, no
kurām liela daļa tiek īstenotas. Izteikt ierosinājumus par to, kā pašvaldībai saimniekot lietderīgāk un kā ar mazākiem finanšu
līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu visu

novadnieku labā, līdz 31.oktobrim aicināts ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs, aizpildot anketu elektroniskā veidā
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv vai kādā
no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem – Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3),
Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7,
2.stāvs), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas
iela 11, More) un Allažu pagasta pārvaldē
(Birzes iela 4, Allaži).
Aicinām aizpildīt šo anketu un nosūtīt vai
nogādāt uz kādu no tuvākajiem klientu apkalpošanas centriem.

piedalīties dažādās izglītojošās un sportiskās
aktivitātēs, tostarp diskusijā „Vai Siguldā
būt pirmajai velo ielai Latvijā?”, kas notika
22.septembrī, atzīmējot „Dienu bez auto”,
kad satiksmei tika slēgta Pils iela posmā no
Ausekļa ielas līdz Šveices ielai, pievēršot
iedzīvotāju uzmanību mobilitātes jautājumiem, kā arī klātienē ar ekspertiem un iedzīvotājiem veicot eksperimentālu Pils ielas
marķēšanu, noslēdzot diskusiju par tālāko
Pils ielas risinājumu, kas ir pārdomāts un
piemērots visiem satiksmes dalībniekiem.

Tikšanās ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem notiks:
l 30.oktobrī plkst.16.00 Mores pagasta
pārvaldē;
l 30.oktobrī plkst.18.00 Kultūras konsultatīvās padomes sēde kultūras centra
„Siguldas devons” „Digiti” zālē;
l 31.oktobrī plkst.17.00 Allažu pagasta
pārvaldē;
l 1.novembrī plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
l 2.novembrī plkst.10.00 tikšanās ar lauku uzņēmējiem Siguldas pagasta Kultūras nama Mazajā zālē;
l 5.novembrī plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Mazajā zālē;
l 7.novembrī plkst.18.00 kultūras centra
„Siguldas devons” „Digiti” zālē.
Aicinām novadniekus iesūtīt jautājumus,
kurus nepieciešams pārrunāt iedzīvotāju
tikšanās laikā, rakstot uz e-pasta adresi
prese@sigulda.lv.
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Atklāts kultūras centrs
„Siguldas devons”
Ar stāstu par devona laikmetu un multimākslinieka Arta Dzērves videoprojekcijām,
kas atdzīvināja ēkas sienas, kā arī grupas „Tautumeitas” un „DaGamba” koncertu
14.septembrī tika atklāts kultūras centrs „Siguldas devons”. Ēka nosaukta par godu
periodam, kas Gaujas smilšakmens slāņos uz mūžiem ierakstījis maģisku kodu no
laika, kad Siguldas apkaimi klāja ūdeņi. „Siguldas devona” fasādes dizainā izmantoti
dekoratīvi paneļi, kuru apdrukā redzams smilšakmens atsegumu raksts no Velnalas
klintīm, kur visbagātīgāk saglabājušās devona zivju un floras fosilijas.
„Devons ir veiksmes laikmets. Varens periods, kad no jūras dzelmes iznirst zeme un
rodas arvien vairāk dzīvības. Devons maina
pasauli un urda mainīties. Atjaunojot kultūras centru un sniedzot tam nākamības
elpu, esam liecinieki, kā vakardiena pārtop
rītdienā. Reizēm pēc lietus pie Gaujas varam atrast izskalotas bruņuzivju fosilijas
un sajust tālā devona elpu savā saujā. Ja
devona laikmetā augi ieguva saknes, zeme
ieguva mežus un zivīm attīstījās kauli, ticu,
ka „Siguldas devons” būs vērtīgs ieguldījums Siguldas nemitīgi mainīgajā kultūras
dzīvē. Gluži kā mazās smilšu un mālu daļiņas nu tapušas par sārtiem un zeltainiem
smilšakmens iežiem, novēlu visiem šajā
mājā augt garā un sniegumā stiprākiem, lai
devonā katra diena ir lēciens,” atklāšanas
pasākumā sacīja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Devona perioda iezīmes devušas nosaukumus arī kultūras centra zālēm: „Radix” (tulkojumā no latīņu valodas – ‘sakne’), „Silva”
(tulkojumā no latīņu valodas – ‘mežs’) un
„Digiti” (tulkojumā no latīņu valodas – ‘pirksti’). Šie nosaukumi atgādina par devona
laikmeta norisēm, kas būtiski ietekmējušas
pasaules evolūciju.
Maestro Raimonds Pauls bija pirmais, kurš
„Siguldas devona” atklāšanā iespēlēja melno premium klases austriešu koncertflīģeli
„Bösendorfer”, kā arī labāko apskaņošanas
sistēmu Baltijā – „Meyer Sound”, kuras
jaunākā versija uzstādīta kultūras centrā
„Siguldas devons”.
Turpinājums 5.lpp.

Aicina balsot par Siguldas novadu
kā ģimenei draudzīgāko pašvaldību
Līdz 17.oktobrim tīmekļa vietnē
www.vietagimenei.lv norisinās iedzīvotāju balsojums Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
organizētajā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, kurā piedalās arī
Siguldas novada pašvaldība.
Pagājušajā gadā Siguldas novada pašvaldība konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ieguva galveno balvu reģionālas
nozīmes attīstības centru grupā, un, pateicoties iegūtajam finansējumam, Raiņa
parkā uzstādītas tandēmšūpoles – šūpoles
ar dubultiem sēdekļiem, kurās bērni līdz
divu gadu vecumam var šūpoties kopā ar
mammu vai tēti.
Dubultās šūpoles ir īpaši drošas mazuļiem – skrūvju vietas ir segtas ar plast-

masas uzlikām, lai novērstu savainošanās
risku, bet pašas šūpoles ir apvilktas ar
gumijotu materiālu, lai bērns tajās neslīdētu. Lai uzlabotu drošību šūpoļu teritorijā, zem šūpolēm ir uzklāts lietais gumijas
segums. Dubulto šūpoļu un gumijotā seguma uzstādīšanai pašvaldība izlietojusi
turpat 15 tūkstošus eiro – daļu no finansējuma piešķīra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā balvu par
uzvaru konkursā „Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2017”.
Arī šogad katras grupas uzvarētājs un
ģimenei draudzīgākā pašvaldība nacionālajā mērogā saņems naudas balvu, ko
pašvaldības varēs izlietot ģimenēm draudzīgu pasākumu vai pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī ģimenēm draudzīgas pilsētvides veidošanai.

DZIMTSARAKSTU NODAĻA AICINA PIETEIKTIES
pārus, kas laulībā nodzīvojuši 50 gadus
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties Siguldas novada iedzīvotājus –
pārus, kas 2018.gadā atzīmē Zelta kāzu jubileju.
Godinot novadniekus, kuri laulībā nodzīvojuši pusgadsimtu, Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas darbinieces apkopos stāstus par Zelta pāru satikšanos, kāzām un atziņām, kas laulātajiem kopdzīvē palīdzējušas. Pieteikšanās norisināsies līdz 1.novembrim, un godināšanas
pasākums plānots decembrī, kad svinīgā ceremonijā pāriem tiks pasniegtas atjaunotas laulības apliecības. Papildu informācija pieejama Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā, zvanot uz
tālruņa numuru 67385829.

Aicina ieteikt apbalvojumam
„Siguldas novada Gada novadnieks 2018”
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 19.oktobrim ieteikt novadniekus apbalvojumam „Siguldas novada Gada
novadnieks 2018”. Šajā gadā ir mainīta
kārtība, kādā tiks izvirzīti un godināti apbalvojuma saņēmēji, – apbalvojumu varēs
saņemt 10 Siguldas novada iedzīvotāji, kuri
būs devuši nozīmīgu ieguldījumu Siguldas
novada attīstībā vai sabiedriskajā dzīvē.
Anketa „Siguldas novada Gada novadnieks
2018” pretendentu pieteikšanai pieejama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, kā arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros.
Saskaņā ar nolikumu apbalvojumam „Siguldas novada Gada novadnieks” iespējams izvirzīt personu, norādot vārdu un uzvārdu, kā
arī vispusīgu nopelnu aprakstu par laika periodu no pagājušā gada oktobra līdz šā gada
oktobrim. 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, kas notiks 18.novembrī
kultūras centrā „Siguldas devons”.
Saskaņā ar „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu”, kurā iekļautas nozaru
balvas – „Gada balva izglītībā”, „Gada balva
kultūrā”, „Uzņēmējdarbības gada balva”,
„Gada balva sportā” –, nozaru izcilākie profesionāļi tiks godināti šajos pasākumos.
Apbalvojumu „Siguldas novada Goda novadnieks” piešķir reizi mūžā par īpašiem nopelniem Siguldas novada labā. Pretendentus
izvirza Siguldas novada pašvaldības domes
komitejas, iesniedzot apbalvojumam izvirzītās personas nopelnu aprakstu. Apbalvojuma
saņēmēju apstiprina ar pašvaldības domes
lēmumu.

29.septembrī norisināsies
Siguldas novada Veselības diena
Divas reizes gadā – aprīlī un septembrī – Siguldas novada pašvaldība
organizē Veselības un sporta nedēļu,
kuras laikā novadnieki bez maksas
var apmeklēt ārstus, piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, praktiskās
nodarbībās un lekcijās par veselīgu
un aktīvu dzīvesveidu. Šā gada rudens
Veselības un sporta nedēļa notiek no
24. līdz 30.septembrim.
Svētdien, 30.septembrī, plkst.8.00 ir iespēja
piedalīties foto meistarklasē kopā ar dabas
draugu Jāni Zilveru, bet plkst.10.00 doties
pārgājienā gar iežu atsegumiem Gaujas
krastos vai Fatbike tūrē pa Siguldas dabas

takām, kā arī piedalīties 15–20 kilometru
velobraucienā maršrutā Sigulda–Lielais
akmens–Sigulda. Pieteikties, rakstot uz
e-pasta adresi pieraksts@sigulda.lv.
No plkst.10.00 līdz 19.00 Zaļās Villas kvartālā notiks „GreenFest”, kurā būs iespēja
apmeklēt lekcijas, darbnīcas, izstādi par
zaļo dzīvesveidu, bioproduktu tirdziņu, pirmās palīdzības projektu un ģimeņu jogu.
Veselības un sporta nedēļu Siguldas novadā organizē Siguldas novada pašvaldība,
piesaistot sadarbības partnerus, un tās
laikā novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas
dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir veselības uzlabošana un aktīva dzīvesveida
veicināšana.

ATTĪSTĪBA
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Turpinās ielu infrastruktūras atjaunošana
un inženierkomunikāciju tīklu paplašināšana
Siguldas novada pašvaldība jau vairākus gadus ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanā iegulda aptuveni piecus miljonus eiro, prioritārā secībā izvērtējot satiksmes intensitāti un ielas virskārtas seguma stāvokli, kā arī to, vai ir sakārtotas
inženiertehniskās komunikācijas un privātmājas ir pieslēgtas sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Savukārt SIA „Saltavots” ar Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu turpina inženierkomunikāciju paplašināšanas
darbus Siguldas pilsētas aglomerācijā.

Turpinās ielu un ceļu izbūve

Augustā, pašvaldībai investējot turpat
700 tūkstošus eiro, uzsākta Miera ielas
pārbūve, kuras laikā tiks atjaunots asfalta segums, izbūvēts ielas apgaismojums,
gājēju ietve un automašīnu novietošanas
kabatas, kā arī sakārtotas inženiertehniskās komunikācijas, tostarp lietusūdens kanalizācijas novades sistēma.
Būvuzņēmējs SIA „GP Holdings” līdz šim
darbus veicis, iekļaujoties plānotajā grafikā, un automašīnu kustība uz kapsētu
daļēji ir jau atjaunota.
Satiksmes ierobežojumi un automašīnu
kustība uz kapsētu pa Rūsiņa un Kraukļalas ielu turpināsies līdz ielas asfaltēšanas
un labiekārtošanas darbu noslēgumam.
Būvdarbi turpinās arī autoceļa C24 posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–
Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm Siguldas pagastā – šim ceļam šogad tiks izbūvētas inženiertehniskās komunikācijas
un ceļa klātne, lai nākamā gada pavasarī
veiktu dubultās virsmas apstrādi, tādējādi iegūstot asfaltam līdzīgu segumu.
Turpinās arī Meldru un Doņu ielas pārbūves dokumentācijas sagatavošana –
notiek iepirkuma procedūras rezultātā
iegūto septiņu pieteikumu izvērtēšana,
kā arī tiek veikta nolikuma sagatavošana iepirkuma procedūras izsludināšanai
būvuzraudzības pakalpojumiem.

Asfaltsegums atjaunots
vairākiem ielu posmiem

Septembrī, pašvaldībai investējot vairāk
nekā 100 tūkstošus eiro, noslēgušies asfalta seguma virskārtas atjaunošanas darbi
Stacijas ielas posmā no Raunas ielas līdz
Siguldas tirgum, Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam un Cēsu ielā no Svētku laukuma līdz
Lāčplēša ielas krustojumam.
Pēc kanalizācijas tīklu izbūves ir sakārtots arī Krišjāņa Barona ielas posms no
apļveida krustojuma pie Līvkalna, Pils
un Cēsu ielas līdz Skolas ielai. Noslēgusies arī Birztalu ielas Allažos, Pulkveža
Brieža ielas posma no autoceļa A2 līdz
apļveida krustojumam pie Siguldas 1.pamatskolas, kā arī Lāčplēša ielas posma
no Jāņa Čakstes ielas līdz Cēsu ielai seguma atjaunošana.
Daudzviet pilsētā atjaunots ielu horizontālais apzīmējums.
Pašvaldība veikusi arī grantēto ceļu
sakārtošanu, veicot grants seguma atjaunošanu un apauguma noņemšanu
vairākiem ceļiem Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi,
Vecumnieki–Bisenieki,
Vecumnieki–Pullēni, Baznīca–Kapliča,
Pansionāts–Alkšņi, Kalni–Pādes. Uzsākta grantēto ceļu Darbnīca–Stīpnieki–Bulduri un Šķiliņi–Ozolkalns Allažu
pagastā sakārtošana.

Inženierkomunikāciju
tīklu paplašināšana

SIA „Saltavots” informē, ka septembra otrajā pusē Pulkveža Brieža ielas posmā no
Pulkveža Brieža ielas 13 līdz Saules ielai
uzsākta sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
ar trasējumu ielas pusē, kur atrodas Pulkveža Brieža ielas 7, 11, 13 un Egļu ielas 13,
15, 19, 21 nekustamie īpašumi. Remontdarbus plānots noslēgt oktobra beigās,
atjaunojot ielas segumu un labiekārtojot
teritoriju būvdarbu zonā. Būvdarbu laikā
noteikti satiksmes ierobežojumi, kā arī īslaicīgi tiks pārcelta autobusu pieturvieta
pie Saules ielas. Aicinām sekot līdzi būvdarbu zonā izvietotajām ceļa zīmēm.
Lai būvdarbus SIA „Monum” paveiktu kvalitatīvi un iespējami īsākā laikā,
šķembu un grants materiāls tiks uzglabāts ielas nomalēs, aizsargājot kokus no
bojājumiem.
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi notiek arī Eduarda Veidenbauma ielā un Kaijas ielā, apgrūtinot satiksmi remontdarbu posmos. Kaijas ielā
turpinās sadzīves kanalizācijas tīklu un
lietusūdens novades izbūve no Strēlnieku
ielas puses. Noslēdzoties būvdarbiem, tiks
veikta ielas bruģēšana un apgaismojuma
atjaunošana.

Oktobrī uz nedēļu
slēgs posmu Kalna ielā

Lai netraucētu skolēnu pārvietošanos
starp Kaķīškalnu un pilsētas skolām, skolēnu rudens brīvlaikā no 21. līdz 28.oktobrim SIA „Saltavots” veiks kanalizācijas
tīklu izbūves darbus Kalna ielas posmā no
Šveices ielas līdz Noliktavu ielai, slēdzot
ielas posmu, kuru SIA „Saltavots” aicina
apbraukt pa autoceļu A2.

6.oktobrī notiks
13.Saeimas vēlēšanas

1.oktobrī visā Latvijā darbu sāks vēlēšanu iecirkņi, kuros līdz vēlēšanām varēs
iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, kā
arī pieteikt balsošanu dzīvesvietā tiem
vēlētājiem, kuru veselības stāvoklis neļauj balsot vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanas
notiks 6.oktobrī no plkst.7.00 līdz 20.00,
kad vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa
personas apliecība (eID), kas jāuzrāda kopā
ar vēlētāja apliecību, – šādi varēs balsot tie,
kuriem nav izsniegta vai nav derīga Latvijas
pilsoņa pase. Vēlētāju apliecību izgatavo un
bez maksas izsniedz Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP) līdz 6.oktobrim tajā
PMLP nodaļā, kurā izsniegta attiecīgā personas apliecība. Tiem iedzīvotājiem, kuri eID
apliecību saņēmuši Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, jāvēršas PMLP
Rīgas 1.nodaļā Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā.
Vēlēšanu iecirkņi Siguldas novadā:
l Nr.770 un 771 – Siguldas Sporta centrā
Ata Kronvalda ielā 7A;
l Nr.772 – Siguldas 1.pamatskolā Pulkveža
Brieža ielā 105 (iepriekšēja balsošana);
l Nr.773 – Siguldas pagasta Kultūras namā
Zinātnes ielā 7B;
l Nr.774 – Mores pagasta Tautas namā
Siguldas ielā 13;
l Nr.776 – Allažu pagasta pārvaldē Birzes
ielā 4.
Vēlēšanu iecirkņu komisijas darba laiki:
l 1.oktobrī no plkst.17.00 līdz 20.00;
l 2.oktobrī no plkst.8.00 līdz 11.00;
l 3.oktobrī no plkst.17.00 līdz 20.00;
l 4.oktobrī no plkst.9.00 līdz 12.00;
l 5.oktobrī no plkst.10.00 līdz 16.00.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē
6.septembrī
l

l

l

l

l

l

l

Noteikts vecāku līdzfinansējums 20 eiro
apmērā par Laurenču sākumskolas un
Siguldas 1.pamatskolas pagarinātās dienas grupas nodarbībām no plkst.16.00
līdz 19.00.
Apstiprināta pusdienu maksa Mores pamatskolas skolēniem, kā arī pedagogiem
un darbiniekiem.
Apstiprināts Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi
Siguldas novadā”, kā arī „Maksas pakalpojumu cenrādis Siguldas novada kapsētu
kapličās”.
Piešķirts līdzfinansējums ūdenssaimniecības objekta būvniecībai divos nekustamajos īpašumos.
Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Nolemts iznomāt SIA „Dr.Bergas veselības & konsultāciju centrs” telpas Birzes
ielā 2, Allažos, un Siguldas ielā 5, Morē.

l

l

l

l

l

Atļauts turpināt izvietot AS „Swedbank”
bankomātu Raiņa ielā 3.
Nolemts nodot atsavināšanai – pārdošanai izsolē – transportlīdzekli Peugeot 406
Executive un transportlīdzekli Volkswagen
Touran, kā arī Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Krimuldas
ielā 3-2, Siguldā, un meža cirsmu nekustamajā īpašumā „Čiekuri” un „Kreiļi”.
Nolemts reorganizēt Siguldas novada Kultūras pārvaldi, izveidojot pašvaldības iestādi „Siguldas novada Kultūras centrs”, atdalot koncertzāli „Baltais Flīģelis”.
Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles „Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu”, kā arī apstiprināts
Siguldas novada Kultūras centra maksas
pakalpojumu cenrādis.
Nolemts ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē grants seguma atjaunošanai un apaugumu noņemšanai vairākiem
autoceļiem Allažu pagastā 432 750 eiro apmērā, kā arī Miera ielas seguma pārbūvei
un asfaltbetona virskārtas atjaunošanai

Pulkveža Brieža ielā, Lāčplēša ielā, Leona
Paegles ielā un Cēsu ielā Siguldā un Birztalu ielā Allažos 790 000 eiro apmērā.

tāju identificēšanu ar
Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti, nodrošinot kvartāla iedzīvotājiem iespēju nešķirotos un bioloģiski
noārdāmos sadzīves atkritumus nosvērt,
kā arī nodot šķirotus sadzīves atkritumus.

9.augustā
l

l

l

l

l

Veikti grozījumi Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Siguldas novadā”.
Dome nolēmusi no 3.septembra iecelt par
Izglītības pārvaldes vadītāju līdzšinējo
Allažu pamatskolas direktori Sandru
Tukišu.
Veikti grozījumi lēmumā „Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
Nolemts slēgt apbūves tiesību līgumu ar
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” par nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, īstenojot pilotprojektu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju kvartālam, paredzot konteineru ar čipošanas sistēmu un iedzīvo-

Ārkārtas pašvaldības
domes sēdē 26.jūlijā
l

l

l

l

Nolemts piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projektu „Siguldas novada
pašvaldības grants ceļa pārbūve Siguldas
pagastā”.
Nolemts ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un
Allažu pamatskolas iekštelpu atjaunošanai 439 900 eiro apmērā.
Piešķirts līdzfinansējums ūdenssaimniecības objekta būvniecībai divos īpašumos.
Atbalstīta piebraucamo ceļu, autostāvvietu un ietvju izbūve nekustamajā īpašumā
Melioratoru ielā 2 un Pulkveža Brieža
ielā 80, Siguldā, piešķirot līdzfinansējumu vairāk nekā 130 000 eiro apmērā.
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Sācies jaunais mācību gads Siguldas novada skolās
2018./2019.mācību gadā Siguldas novada skolās mācības uzsāka 270 pirmklasnieku. Jau vairākus gadus skolēnu skaits Siguldas novadā palielinās – šogad novada skolas apmeklē vairāk nekā 2400 audzēkņu, kas ir par 138 skolēniem vairāk
nekā pērn. Analizējot bērnu dzimstības dinamiku un migrācijas rādītājus, prognozējams, ka turpmākajos gados Siguldas novadā izteikti pieaugs pirmsskolas
vecuma bērnu un sākumskolas vecuma bērnu skaits, kas būtiski ietekmēs pašvaldības izglītības infrastruktūras investīciju plānošanu.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis un
Iveta Vējones kundze jaunā mācību gada
pirmajā dienā apmeklēja Siguldas Valsts
ģimnāziju, kas šogad svinēs 100 gadu jubileju. Siguldas apmeklējuma laikā Valsts
prezidents tikās arī ar Siguldas novada domes pārstāvjiem un uzņēmējiem.
Valsts prezidents un Iveta Vējones kundze
piedalījās Siguldas Valsts ģimnāzijas svinīgajā Zinību dienas ceremonijā un sveica
skolēnus un skolotājus ar jaunā mācību
gada sākumu. Siguldas Valsts ģimnāzijā šā
gada rudenī mācības uzsāka 489 skolēni.
Lai pārrunātu pašvaldības aktualitātes,

Siguldas novada apmeklējuma laikā Valsts
prezidents tikās ar Siguldas novada domes
deputātiem un uzņēmējiem, kā arī apmeklēja bobsleja un kamaniņu trasi „Sigulda”,
ZS „Pīlādži” un SIA „Kokpārstrāde 98”,
savukārt Iveta Vējones kundze apmeklēja
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādi „Tornīši”, Mākslu skolu „Baltais Flīģelis”, kur mācības šogad
uzsāka 16 Siguldas pilsētas vidusskolas
1.mākslu klases skolēni, kā arī bērnu un
jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību
spārni” darbnīcas un sociālā uzņēmuma
„Visi var” labdarības veikalu.

Atsākuši kursēt
skolēnu bezmaksas autobusi
No 1.septembra atsākuši kursēt pašvaldības un AS „CATA” nodrošinātie skolēnu
autobusi, kuros, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas var pārvietoties bez maksas. Skolēnu
autobusi kursē darbdienās līdz mācību gada beigām 31.maijā.
AS „CATA” nodrošina pārvadājumus šādos
maršrutu reisos:
l Sigulda–Krimulda–Sigulda plkst.7.15 no
Siguldas autoostas un plkst.7.35 no Krimuldas;
l Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda
plkst.6.55 un 15.10 no Siguldas autoostas;
l Sigulda–Nurmiži–Sigulda plkst.6.50 un
15.00 no Siguldas autoostas un attiecīgi
plkst.7.08 un 15.30 no Nurmižiem;
l Sigulda–Jūdaži–More plkst.5.50 un 15.25
no Siguldas autoostas;
l More–Sigulda–More plkst.14.00 no Mores;
l Nītaure–Ķēči–More–Nītaure plkst.7.00 un
15.40 no Nītaures;
l Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda
plkst.7.00 un 15.10 no Siguldas autoostas;
l Sigulda–Allaži–Mālpils plkst.7.10 un 15.20
no Siguldas autoostas;
l Mālpils–Allaži–Sigulda
plkst.7.55 un
16.15;
l Allažmuiža–Stīveri plkst.7.35 no Stīveriem
un plkst.15.30 no Allažmuižas.
Atsācis kursēt arī autobuss, lai Siguldas
Sporta skolas audzēkņi varētu nokļūt uz
treniņiem. Atgādinām, ka šajā maršrutā
kursē autobuss ar 15 pasažieru sēdvietām,
un tajā aizliegts pārvadāt vairāk pasažieru, nekā ir sēdvietu, kā arī obligāti jālieto
drošības jostas.
Šajā mācību gadā autobusa maršruts
Nr.5087
„Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine”
pielāgots skolēnu vajadzībām – autobuss no
pieturvietas „Nītaure” izbrauc plkst.13.45,
turpinot maršrutu uz Mori un Siguldu, bet
pēc tam atgriežoties pieturvietā „More”
plkst.15.18 un veicot pasažieru pārvadājumu
pakalpojumus līdz pieturvietai „Nītaure”.

Pilsētas autobusa maršrutā Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda no pirmdienas
līdz sestdienai atsācis kursēt arī reiss
plkst.13.30.
Uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti, bez maksas varēs braukt maršrutā Sigulda–Ķipari–TV tornis–Sigulda,
kas no Siguldas autoostas atiet darbdienās
plkst.13.40.
Atgādinām, ka braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
var saņemt Siguldas novadā reģistrēto
vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas, pilna laika
studenti, trūcīgās un maznodrošinātās
personas, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, personas ar III invaliditātes grupu,
kā arī personas, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanā.
Tāpat braukšanas maksas atvieglojumus
100% apmērā var saņemt pirmsskolas
vecuma bērnu un vispārējo izglītības iestāžu izglītojamo līdz 6.klasei pavadošā
persona.
Braukšanas maksas atvieglojumus var
saņemt arī personas, kuru mēneša vidējie
ienākumi pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz
70% no Centrālās statistikas pārvaldes
oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo pagājušā gada mēneša
vidējās darba samaksas apmēra.
Pasažieriem, kuri nevarēs uzrādīt derīgu Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
būs jāmaksā pilna biļetes cena atbilstoši
AS „CATA” cenrādim.

Atgādinām, ka šajā mācību gadā Siguldas pilsētas vidusskolā tika atvērta
1.klase ar mākslu novirzienu, kas tiek
īstenots Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
Jaunizveidotajā klasē mazie novadnieki
apgūst vispārizglītojošās programmas
priekšmetus un papildus tiem apmeklē
dažādu mākslu un mūzikas nodarbības,
daudzpusīgi attīstot zināšanas, radošās
prasmes un talantus.
Siguldas novada pašvaldība, uzsākot jauno mācību gadu, visiem 270 pirmklasniekiem pasniedza pirmklasnieka kalendāru
un plānotāju jaunā mācību gada deviņiem
mēnešiem, kurā kopā ar vāverēnu Sigi būs
iespēja izpildīt dažādus uzdevumus patstāvīgi vai kopā ar vecākiem.
Zinību dienai veltītajā konferencē, kas tradicionāli norisinās īsi pirms jaunā mācību
gada sākuma, novada skolotājus sveica
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un priekšsēdētāja

vietniece Līga Sausiņa. Konferencē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece
Līga Buceniece, kā arī eTwining vēstniece
Latvijā Edīte Sarva, kura Siguldas pilsētas
vidusskolai pasniedza eTwinning skolas
statusa apliecinājumu.
2018./2019.mācību gadā Siguldas novada
izglītības iestādēs darbu uzsāka 34 jauni pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu
un interešu izglītības iestāžu pedagogi.
Savukārt 27 novada skolotāji tika godināti par vairāk nekā 15 izglītības iestādē
nostrādātiem gadiem, kā arī nozīmīgās
jubilejās.
Pasākumā arī tika paziņots, ka turpmāk
Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvaldi vadīs līdzšinējā Allažu pamatskolas direktore Sandra Tukiša, savukārt
bijusī Izglītības pārvaldes vadītāja Maija
Bruģe par ilggadēju darbu saņēma pašvaldības augstāko apbalvojumu – Atzinību.

Siguldas novada skolās norisināsies
nodarbības par reproduktīvo veselību
Siguldas novada skolās līdz decembrim
norisināsies nodarbības par dažādiem
ar reproduktīvo veselību saistītiem
jautājumiem. Nodarbības par atšķirīgām un katrai vecuma grupai piemērotām tēmām paredzētas 5.–12.klašu
skolēniem.
Lai nodarbības būtu saistošas un interesantas ikvienam to dalībniekam, tajās tiks
pielietotas neformālās izglītības metodes,
kuru mērķis ir iesaistīt nodarbībā pašus
dalībniekus. Tāpat nodarbībās tiks izmantoti biedrības „Papardes zieds” sagatavotie
izglītojošie materiāli.
Nodarbības norisināsies Mores pamatskolā, Allažu pamatskolā, Laurenču pa-

matskolā, Siguldas 1.pamatskolā, kā arī
Siguldas pilsētas vidusskolā. Līdz 31.decembrim Siguldas novada skolās norisināsies 64 nodarbības.
Nodarbības norisinās ESF projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas
novadā!” ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt Siguldas novada iedzīvotāju veselības
veicināšanas aktivitātes un slimību profilaksi, radot iespēju iesaistīties veselību veicinošos, izglītojošos un slimību profilakses
pasākumos un veicinot iedzīvotāju veselības paradumu maiņu.

Uzsākta cīņa par „Siguldas novada Gada klases” titulu
Lai veicinātu skolēnu motivāciju mācībām un aktivizētu piedalīšanos
skolas un ārpusskolas pasākumos,
Siguldas novada pašvaldība jau piekto gadu organizē konkursu „Siguldas
novada Gada klase”, kurā var piedalīties ikviena klase kādā no trim grupām: 1.–4.klašu grupā, 5.–9.klašu
grupā un 10.–12.klašu grupā.
Pieteikums konkursam skolā ir jāiesniedz
mācību gada sākumā. Konkursa pirmā
kārta katrā novada skolā norisinās no

1.septembra līdz 26.maijam, otrā kārta
norisinās novadā no 27. līdz 29.maijam.
Konkursam pieteiktā klase mācību gada
laikā veido klases mapi (portfolio), kurā
apkopo konkursa kritērijiem atbilstošus
apliecinājumus.
Vērtēšanai jāiesniedz arī tabulas, kurās
pēc ļoti nopietniem un stingriem kritērijiem analizējams skolēnu mācību darbs,
kavējumi, sabiedriskā aktivitāte un citas
novērtējuma kategorijas.
Mācību gada beigās tiks apkopoti rezultāti
un pasniegta balva – klases ekskursija.

Bērnudārzs „Ieviņa” un 1.pamatskola saņem Zaļā karoga balvu
Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides aizsardzības izglītības un
vides aizsardzības veicināšanā skolā un
tās apkārtnē pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa” jau piekto reizi un Siguldas
1.pamatskola pirmo reizi kā ekoskolas saņēmušas starptautisko Zaļā karoga balvu,

kas ir kā kvalitātes zīme, ar ko lepoties,
jo to saņem tikai tās skolas, kuras ilgstoši spēj demonstrēt izcilas aktivitātes
vides jomā. Latvijas ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla
līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz
Zaļo karogu.
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28.septembrī atklās koncertzāles Allažu pagasta bibliotēka
no 1.oktobra būs jaunās telpās
„Baltais Flīģelis” jauno sezonu
Ar koncertprogrammu „Bēthovens
un Sigulda” un muzikoloģes Dainas Samtas grāmatas prezentāciju
28.septembrī plkst.19.00 koncertzāle „Baltais Flīģelis” atklās nu jau
18.koncertsezonu.
Lai pastāstītu par saikni starp vācu
komponistu Ludvigu van Bēthovenu un
Siguldas muižas īpašnieka grāfa Johana
fon Brauna dzimtu, koncertā uzstāsies
kamerorķestra „Kremerata Baltica” izcilais trio – vijolniece Madara Pētersone,
altiste Zita Zemoviča un čellists Pēteris
Čirkšis. Mūziķu izpildījumā būs iespēja
dzirdēt Ludviga van Bēthovena skaņdarbus, kas veltīti Johanam fon Braunam,
un lasījumus no nupat izdotās grāmatas,
kurus lasīs novadnieks Zigfrīds Muktupāvels.

Muzikoloģe Daina Samta Siguldas novada kultūrvēstures jomas izpētei un
popularizēšanai ir veltījusi visu dzīvi.
Grāmata „Bēthovens un Sigulda” vēsta
par Siguldai nozīmīgo grāfa fon Brauna
dzimtu un tās likteņiem 18.–19.gadsimtā. Izdevums apliecina šīs dzimtas tiešo
saikni ar Ludvigu van Bēthovenu. Dižais
komponists Johanu fon Braunu nodēvējis
par savas mūzas pirmo atbalstītāju un
veltījis viņam trīspadsmit skaņdarbus.
Grāmata izdota ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro.
Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti un iegādājoties biļeti kultūras centra
„Siguldas devons” biļešu kasē, tiek piemērota 20% atlaide, savukārt Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmas dalībniekiem – 40% atlaide.

Pēc apjomīgiem remontdarbiem Allažu
pagasta bibliotēka darbu atsāks 1.oktobrī
bijušajās Allažu pagasta pārvaldes telpās
Birzes ielā 4.
Bibliotēkas un Allažu pagasta pārvaldes telpas šovasar piedzīvoja remontdarbus vairāk

nekā 35 tūkstošu eiro apmērā. Bibliotēkā
turpmāk būs ērtākas un mūsdienīgākas telpas, kā arī ātrāks interneta pieslēgums.
Atgādinām, ka remontdarbi tika veikti vairākās telpu grupās Birzes ielā 4, paplašinot
Allažu pagasta pirmsskolas izglītības piecus
un sešus gadus veco bērnu grupu telpas.

Oktobrī notiks maijā atceltā
koncertizrāde „Ceļojošais vijolnieks”
16.oktobrī plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā muzikālā apvienība
„Paldies tev, draugs” sniegs koncertizrādi „Ceļojošais vijolnieks”.
Koncertizrādē piedalīsies Andris Daņiļenko, Jānis Krūmiņš („Apvedceļš”), Kaspars
Pudniks („Riči”), Antra Ozola („Menuets”
un „Tip Top”), Māris Trankalis, Ravita

Kreicberga, Margarita Konošonoka, eksotisko deju teātris un citi.
Biļetes var iegādāties „Biļešu servisa” kasēs.
Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide.
Atgādinām, ka uz 17.maijā paredzēto koncertizrādi iegādātās biļetes būs derīgas
16.oktobrī.

Turpinājums. Sākums 2.lpp.
Pats Maestro Raimonds Pauls uzsver, ka
Sigulda viņam vienmēr raisījusi siltas un
patīkamas emocijas: „Siguldas daba vien ir
apbrīnas vērta. Tā pati pasaka priekšā, ar
ko Sigulda ir īpaša. Gauja un paugurainais
apvidus veido pasakainu ainavu, un ne velti pilsēta ir apdziedāta un tai par godu sacerētas vairākas dziesmas. Man ir prieks,
ka es kārtējo reizi varu runāt par jauna
kultūras centra atklāšanu. Patīkami ir arī
tas, ka nu mūsu māksliniekiem būs iespēja
uzstāties atjaunotā un modernā kultūras
centrā. Apsveicu Siguldu ar jauno kultūras
objektu un vēlu, lai klausītāju un skatītāju
rindas vienmēr ir pilnas!”
Latvijā atzītākie skaņas eksperti Andris
Ūze un Krišjānis Geidāns norāda, ka kultūras centrā uzstādītā „Meyer Sound” ir viena
no pasaulē populārākajām apskaņošanas
sistēmām un šā zīmola aprīkojumu izmanto
daudzi pasaulē atzīti mākslinieki un rokgrupas. „Kultūras centrā „Siguldas devons”
ir uzstādīta šobrīd jaunākā apskaņošanas
sistēmas modifikācija. Tās galvenā priekš-

Kultūras centra
„Siguldas devons”
atklāšanas pasākumā
ēkas sienas atdzīvināja
multimākslinieka Arta
Dzērves videoprojekcijas,
kas attēloja devona perioda
attīstību, kuram par godu
dots kultūras centra
nosaukums, – laikam,
kas Gaujas smilšakmens
slāņos uz mūžiem ierakstījis
maģisku kodu no laika,
kad Siguldas apkaimi
klāja ūdens.

rocība – pastiprinātā skaņa tiek maksimāli
pietuvināta dabīgai skaņai, turklāt sistēma
ir viegli saprotama un vadāma. Šīs apskaņošanas sistēmas vecākas versijas uzstādītas arī citur Latvijā,” atzīst eksperti.
15.septembrī pie kultūras centra tika atklāts
allažnieka, viena no latviešu profesionālās
tēlniecības pamatlicējiem Teodora Zaļkalna
skulpturālais portrets. Tā autors ir Teodora
Zaļkalna skolnieks Ojārs Siliņš, kurš to veidojis 1986.gadā. Savukārt „Silva” zālē līdz
11.novembrim būs aplūkojama Turaidas
muzejrezervāta sagatavotā izstāde „Teodors
Zaļkalns”, kurā var iepazīties ar izcilā tēlnieka personības daudzpusīgajām izpausmēm.
Izstādē apskatāmi priekšmeti no Teodora
Zaļkalna ģimenes vērtībām, kas uz Siguldu
atceļojušas no Amerikas Savienotajām Valstīm. To skaitā ir vairāki Teodora Zaļkalna
darbi – gan bērzā grebtais koka suns, piemiņas medaļas un pat meistara pašrocīgas skices oriģināls. Tāpat izstādē apskatāms itāļu
grafiķa Filippo Marfori-Savīni veidotais Teodora Zaļkalna portrets, kā arī Kārļa Zēbodes
slavenais zīmējums „Trīs puikas”, kurā visi
trīs brāļi Grīnbergi attēloti bērnībā.

Foto: Ginta Zīverte

Foto: Ginta Zīverte

Atklāts kultūras centrs
„Siguldas devons”

Maestro Raimonds Pauls bija pirmais, kurš „Siguldas devona” atklāšanas pasākumā
iespēlēja melno premium klases koncertflīģeli, kā arī labāko apskaņošanas sistēmu
Baltijā – „Meyer Sound”.
Atgādinām, ka kultūras centra ēka būvēta
1962.gadā. Pēc vērienīgās pārbūves telpas
kļuvušas plašākas, mūsdienīgākas, daudzfunkcionālas, tās aprīkotas ar jaunākajām
tehnoloģijām. Kultūras centra pārbūvē pašvaldība investējusi 8 273 886 eiro. Daļa no
rekonstrukcijas izmaksām 1 921 171,03 eiro
apmērā segta, īstenojot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Siguldas novada Kultūras centra ēkā”.
Biļetes uz kultūras centra „Siguldas devons”
daudzveidīgajiem
pasākumiem
pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, kā arī biļešu kasē Pils ielā 10.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem pieejamas atlaides, ja biļetes tiek
iegādātas iepriekšpārdošanā.

AICINA UZ ALLAŽU PAGASTA SVĒTKIEM
29.septembrī plkst.12.00 sāksies Allažu pagasta svētki, kuru laikā improvizētā tirgus
placī allažnieki dižosies, andelēsies un mainīsies ar pašu audzētām rudens veltēm, lai
kopā, plecu pie pleca, sagatavotu ziemas krājumus.
Bērnus iepriecinās radošās apvienības „Pasaku nams” koncertprogramma, lielformāta spēles,
atrakcijas un radošās darbnīcas. Jūras vēju virpuli iegriezīs Liepājas aktrišu folkloras apvienība
„Atštaukas”, bet Bauskas kapela „Ziņģes brāļi” gādās par lustīgu Miķeļdienas jampadraci. Pašmāju „Liepavots” kopā ar instrumentālo grupu izdziedās populāras, tautā iemīļotas melodijas,
raitu dejas soli rādīs Allažu pagasta Tautas nama dejotāji, bet jokus plēsīs Allažu pagasta Tautas
nama amatierteātris „Aka”. Pēcpusdienā būs iespēja degustēt pašu gatavotu spēka zupu, kā arī
aptuveni plkst.19.30 lieli un mazi Allažu svētku svinētāji varēs vērot uguns šova programmu, ko
piedāvās studija „Fotia”.

SPORTS
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Iespēja saņemt
Notiks astotais
pašvaldības līdzfinansējumu
Siguldas pusmaratons;
sporta pasākumu organizēšanai plānoti satiksmes ierobežojumi

Tāpat Sporta pārvalde atgādina, ka līdz
15.oktobrim sportistiem vai viņu pārstāv-

jiem ir iespēja iesniegt pieteikumus naudas balvām par augstiem sasniegumiem
sportā par periodu no 2017.gada 1.oktobra
līdz šā gada 30.septembrim, kas tiek piešķirtas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes nolikumu „Par kārtību, kādā
Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un naudas balvas apmēru”.
Pašvaldības iekšējie noteikumi un sporta
pasākumu finansējuma pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv vai Sporta pārvaldē.

Apmeklē veselības veicināšanas
un nostiprināšanas bezmaksas sporta nodarbības!
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA „Siguldas Sporta
serviss” un biedrību „Siguldas Maratona klubs” Eiropas Sociālā fonda projekta
„Esi vesels Siguldas novadā!” laikā organizē veselības veicināšanas un nostiprināšanas bezmaksas sporta nodarbības iedzīvotājiem.
Visas nodarbības un sporta aktivitātes notiek sertificētu treneru vadībā.
Ikviens interesents aicināts apmeklēt šādas bezmaksas aktivitātes:
l vispārattīstošā vingrošana skolēniem ar
Lindu Līci – 6. un 20.oktobrī, 3. un
24.novembrī, 8. un 22.decembrī plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā;
l veselības vingrošanas nodarbība ar fitnesa
treneri Andreju Filipovu – 6.oktobrī, 10.novembrī un 1.decembrī plkst.8.30 Allažu
Sporta centrā, plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un plkst.11.30 Mores pagasta
Tautas namā;
l stepa aerobikas nodarbība ar Anitu Baumani – 13. un 27.oktobrī, 10. un 17.novembrī, 1. un 15.decembrī plkst.9.00 Siguldas Sporta centrā;
l orientēšanās – 20.oktobrī pie Pīļezera;
l ciguna veselības vingrošana ar fitnesa
treneri Faniju Šitcu – 20.oktobrī, 17.novembrī un 15.decembrī plkst.8.30 Allažu

Sporta centrā, plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā un plkst.11.30 Mores
pagasta Tautas namā;
l nodarbības cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – 12.oktobrī, 16.novembrī un
14.decembrī plkst.13.00 Siguldas Sporta centra peldbaseinā ar iepriekšēju
pieteikšanos, zvanot uz tālruņa numuru 26761072, kā arī 6. un 20.oktobrī,
3. un 24.novembrī, 8. un 22.decembrī
plkst.10.00 Siguldas Sporta centra peldbaseinā ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruņa numuru 26879835;
l skriešana – 27.oktobrī plkst.11.00 Svētku laukumā.
Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā
fonda projektā Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi
vesels Siguldas novadā!”.

Atsākušās peldētapmācības
nodarbības skolēniem
Lai uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko
sagatavotību un pilnveidotu peldētprasmi, Siguldas novada pašvaldība
finansē skolu peldēšanas nodarbības,
kuras pēc iepriekš izstrādāta grafika
notiek Siguldas Sporta centrā.
Patlaban peldbaseinā sporta stundas reizi
nedēļā aizvada Siguldas pilsētas vidusskolas, Laurenču sākumskolas un Mores pamatskolas skolēni – kopā aptuveni
900 bērnu. Paralēli šīm nodarbībām skolēniem trīs reizes nedēļā tiek piedāvātas
bezmaksas peldēšanas nodarbības, kurās
viņiem ir iespēja uzlabot atzīmi peldēšanā
vai atkārtot apgūto.
Peldēšanas nodarbības peldbaseinā notiek
arī 30 Siguldas Sporta skolas grupām, to-

starp profesionālās izglītības programmu
audzēkņiem. Oktobrī atsāksies peldēšanas
nodarbības vairākām Siguldas Sporta skolas sporta veidu nodaļām, apgūstot peldētprasmi papildus izvēlētajam sporta veidam.
Septembrī Siguldas Sporta centrs sāka
īstenot arī Peldētapmācības skolas projektu, kurā gan bērni, gan pieaugušie
par maksu var apgūt peldētprasmi. Apmācības grupas sadalītas septiņos līmeņos atkarībā no dalībnieku prasmes un
vecuma, sākot ar pusgadu vecu bērnu
peldināšanu. Peldētapmācības skolas
projekta laikā peldēšanu apgūs vairāk
nekā 150 novadnieku.
Plašāk par peldētapmācības nodarbībām iespējams uzzināt tīmekļa vietnē
www.siguldassports.lv.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde aicina līdz 15.oktobrim
iesniegt pieteikumus finansējumam
sporta
pasākumu
organizēšanai
2019.gadā. Pieteikumi jāiesniedz saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes noteikumiem „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem
un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā”.

13.oktobrī plkst.11.00 pie Siguldas
Sporta centra tiks dots starts jau astotajam Siguldas pusmaratonam. Sacensību
laikā plānoti satiksmes ierobežojumi.
Dalībnieki var izvēlēties vienu no trim distancēm – 21,097 kilometrus garo pusmaratona distanci, 10,55 kilometrus garu distanci vai 5,27 kilometrus garo Tautas skrējiena
distanci. Sacensību mazākajiem dalībniekiem plkst.13.30 Krišjāņa Barona ielā tiks
dots starts 500 metrus garajai Bērnu skrējiena distancei. Par godu Latvijas simtgadei
plkst.14.10 sāksies divus kilometrus garais
„Mans skrējiens Latvijai”, kurā var piedalīties ikviens, kurš vēlas izmēģināt kopīga
skrējiena spēku un emocijas.
Dalībnieku reģistrācija skrējieniem notiek
tīmekļa vietnē www.siguldasmaratons.lv.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem, reģistrējoties Tūrisma informācijas centrā līdz 1.oktobrim, dalība sacensībās būs ar 20% atlaidi. Pēc tam maksa tiks
paaugstināta.
Veicinot Siguldas novada skolu sporta attīstību, Siguldas novada izglītības iestāžu
audzēkņiem dalība Bērnu skrējiena, Tautas skrējiena un 10 kilometru distancē, reģistrējoties līdz 11.oktobrim, ir bez maksas.
Plānotie satiksmes ierobežojumi: pusmaratona, 10 kilometru un Tautas skrējiena
laikā no plkst.10.40 līdz 13.00 tiks slēgta
satiksme maršrutā Ata Kronvalda iela–Parka iela (no Ata Kronvalda ielas līdz Dārza
ielai)–Ausekļa iela (no Parka ielas līdz Pils

ielai)–Raiņa iela (no Ausekļa ielas līdz Pils
ielai)–Pils iela (no apļveida krustojuma līdz
Raiņa ielai)–Cēsu iela (no apļveida krustojuma līdz Raiņa ielai)–Baznīcas iela–Siguldas pils komplekss–Pils iela (no Baznīcas
ielas līdz apļveida krustojumam)–Līvkalna
iela (no apļveida krustojuma līdz Skolas
ielai)–Skolas iela–Krišjāņa Barona iela (no
Ata Kronvalda ielas līdz veikalam „Beta”).
Bērnu skrējiena laikā no plkst.13.00 līdz
14.00 tiks slēgta satiksme Krišjāņa Barona ielā (no apļveida krustojuma līdz
Skolas ielai) un Ata Kronvalda ielā. Savukārt „Mans skrējiens Latvijai” laikā no
plkst.14.00 līdz 14.30 tiks slēgta satiksme
Ata Kronvalda ielā.
Šo ielu posmos būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana jau iepriekšējās dienas vakarā.
Lai iedzīvotājiem būtu iespēja izbraukt un
iebraukt savos īpašumos, tiks veidoti satiksmes koridori – dodoties savās gaitās no
plkst.10.30 līdz 14.00 pasākuma organizators aicina transportlīdzekļus jau laikus novietot ārpus sacensību teritorijas.
Izbraukšanas un iebraukšanas koridori:
Oskara Kalpaka iela–pa labi uz Raiņa ielu,
Pils iela (no lielā stāvlaukuma)–pa kreisi uz
Raiņa ielu, Vizbuļu iela–Atbrīvotāju iela,
Cielavu iela–Atbrīvotāju iela, Atbrīvotāju
iela (divvirzienu kustība pāri Krišjāņa Barona ielai).
Pasākuma norisē iespējamas nelielas izmaiņas, par kurām aicinām uzzināt pašvaldības informatīvajos kanālos.

6.oktobrī notiks ikgadējais
Siguldas kalnu maratons
Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību biedrība „Kalnkāpēju sporta centrs”
6.oktobrī plkst.10.00 Svētku laukumā
dos startu „Siguldas kalnu maratonam
2018” – 70 kilometru garajā distancē
būs jāpārvar vairāk nekā 2500 metru
kāpums. Papildus tam notiks divi satelītskrējieni īsākās distancēs – 36 un
15 kilometru garumā. Vertikālo kāpumu summa šajās satelītdistancēs ir
attiecīgi 1400 un 650 augstuma metri.
Siguldas kalnu maratons ir Baltijā izaicinošākais taku maratonskrējiens ar iespai-

dīgu vertikālo kāpuma metru summu. Maratona 70 kilometru distance vienlaikus ir
Latvijas čempionāts taku skrējienos.
Kopš 2007.gada Siguldas kalnu maratons
ir iekļauts pasaules populārākā kalnu maratona – 165 kilometru skrējiena apkārt
Monblānam (Ultra Trail du Mont Blanc) –
kvalifikācijas skrējienu listē.
Sacensību laikā plānoti satiksmes ierobežojumi – no plkst.10.05 līdz 10.15 plānots
slēgt satiksmi Peldu ielas posmā starp
Siguldas pilsētas trasi un bobsleja un kamaniņu trasi „Sigulda”, atļaujot brīvu piebraukšanu no Gaujas tilta puses.

BRĪVAIS LAIKS
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Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu nodarbības
2018./2019.gada sezonā Siguldas novada aktīvos iedzīvotājus savā pulkā aicina 30 amatiermākslas kolektīvi, kuros dalība ir bez maksas.
KULTŪRAS CENTRĀ „SIGULDAS DEVONS” (Pils ielā 10, Siguldā)

SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS NAMĀ (Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagastā)

Kolektīvs

Vadītājs, tālruņa numurs

Mēģinājumu diena un laiks

Kolektīvs

Vadītājs, tālruņa numurs

Mēģinājumu diena un laiks

Jauktais koris „Atvars”

Jānis Baltiņš, 29410439

Pirmdienās, ceturtdienās
plkst.19.00–21.30
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Jauktais koris „Sigulda”

Ilze Krūmiņa, 29295674

Otrdienās plkst.18.30–21.30

Tautas lietišķās
mākslas studija „Vīgrieze”

Sandra Kanča, 29179952

Trešdienās (mēneša pirmajā
trešdienā – aušana,
mēneša otrajā trešdienā –
rokdarbi) plkst.19.00–21.30,
katru otro sestdienu
plkst.9.00–11.00

Pūtēju orķestris

Gintis Kalniņš, 26333185

Ceturtdienās plkst.20.00–22.00

Bērnu vokālā grupa „Zibsnis”

Atis Priedītis, 26127364

Pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās, piektdienās
plkst.15.30–18.00

Senioru deju kopa „Preilene”

Antra Zūkere, 29230906

Trešdienās plkst.16.30–19.00

Pūtēju ansamblis „Sigulda”

Jānis Raslavs, 29173215

Trešdienās plkst.19.00–22.00

Jauktais koris „Spārni”

Līga Ādamsone, 29218240

Pirmdienās, ceturtdienās
plkst.19.00–22.00

Sieviešu koris „Teiksma”

Maija Feldmane,
25973159

Pirmdienās plkst.17.30–20.30,
ceturtdienās plkst.17.30–21.00

Folkloras kopa „Senleja”

Anda Skuja, 29142319

Otrdienās plkst.19.00–21.00,
piektdienās plkst.19.00–20.00
(individuālas nodarbības)

Senioru koris „Gāle”

Ņina Kiršteina, 29478592

Otrdienās, ceturtdienās
plkst.11.00–13.00

Senioru deju kolektīvs
„Sidrabdancis”

Dagnija Liepiņa, 29410037

Pirmdienās, trešdienās
plkst.20.00–22.00

Vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Dūka”

Ieva Roķe, 29467546

Pirmdienās, trešdienās
plkst.19.00–22.00

Senioru deju kopa
„Sniegaroze”

Antra Zūkere, 29230906

Otrdienās plkst.16.30–19.30

Siguldas Tautas teātris

Ārija Liepiņa-Stūrniece,
22130149

Bigbends „Sigulda”

ALLAŽU PAGASTA TAUTAS NAMĀ („Tautas nams”, Allažu pagastā)
Kolektīvs

Vadītājs, tālruņa numurs

Mēģinājumu diena un laiks

Trešdienās, piektdienās
plkst.19.00–22.00

Vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Ķimelītis”

Aelita Ziemele, 26818926

Otrdienās, ceturtdienās
plkst.20.00–22.00

Pēteris Goldbergs,
29136067

Trešdienās plkst.19.00–22.00

Jauniešu deju kolektīvs
„Ķimenīte”

Aelita Ziemele, 26818926

Piektdienās plkst.20.00–23.00,
svētdienās plkst.11.00–13.00

Senioru (sieviešu) vokālais
ansamblis „Melodija”

Inga Jansone, 26511951

Ceturtdienās plkst.14.00–16.00

Sieviešu vokālais ansamblis
„Liepavots”

Ņina Kiršteina, 29478592

Trešdienās plkst.19.00–21.00

Senioru (vīru) vokālais
ansamblis „Saltavots”

Ārija Aņēna, 26014705

Otrdienās plkst.13.00–15.00,
ceturtdienās plkst.16.00–17.30

Amatierteātris „Aka”

Aiva Grundmane, 2916986

Tautas lietišķās
mākslas studija „Sigulda”

Astrīda Freimane,
29648965

Pirmdienās, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās
plkst.10.30–16.00

Pirmdienās, trešdienās
plkst.19.00–21.00

Bērnu un jauniešu
folkloras kopa „Tiptaiņi”

Liena Vija Teterovska,
26347184

Ceturtdienās plkst.16.00–18.00

Alīdas Lindes
lietišķās mākslas studija

Alīda Linde, 29104207

Trešdienās plkst.18.30–21.00
un pēc vienošanās
biedrības „Siguldas alternatīvā
izglītība” telpās

MORES PAGASTA TAUTAS NAMĀ (Siguldas ielā 13, Morē)

Absolventu orķestris

Jauniešu deju kolektīvs
„Vizbulīte”

Andris Muižnieks,
29163735

Trešdienās plkst.18.00–22.00,
sestdienās plkst.9.00–12.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Indra Ozoliņa, 29482755

Otrdienās, ceturtdienās
plkst.19.00–22.00

Kolektīvs

Vadītājs, tālruņa numurs

Mēģinājumu diena un laiks

Amatierteātris „Oga”

Lauma Vītola, 26556874

Ceturtdienās plkst.20.00–22.00

Sieviešu vokālais ansamblis
„Ceriņi’

Maija Ādamsone,
20041080

Ceturtdienās plkst.18.00–20.00

Senioru deju kopa „Dāmītes”

Anna Brēmane, 29446190

Sestdienās plkst.9.00–12.00

Interešu izglītības pulciņi Siguldas novada Jaunrades centrā
Siguldas novada Jaunrades centrs pašlaik piedāvā vairākus bezmaksas pulciņus un interešu izglītības grupas, bet, beidzoties remontdarbiem, drīzumā darbu atsāks vēl vairākas nodarbības jaunās un mājīgās telpās Raiņa ielā 3. Plašāka informācija pieejama, zvanot uz
tālruņa numuru 67973863 vai 67972432, kā arī rakstot uz e-pasta adresi ilze.sulte@sigulda.lv.
Programmas nosaukums, vadītājs

Nodarbību laiks

Nodarbību norises vieta

Kokdarbnīca no 8 līdz 19 gadiem, Ēvalds Pastars
Motodarbnīca no 13 līdz 19 gadiem, Dzintars Vilciņš
Jauno makšķernieku pulciņš no 8 līdz 19 gadiem, Aivars Stiglics
Tautas deju kolektīvs „Purenīte” no 7 līdz 10 gadiem
Siguldas 1.pamatskolas skolēniem, Dzintra Fogele
Radošo darbu studija „Rotas” no 7 līdz 19 gadiem, Edīte Kurtiņa
Tekstilmākslas studija no 7 līdz 19 gadiem, Ieva Vanaga
Leļļu teātris „Lāčuks” no 6 līdz 12 gadiem, Vija Zita Ozola
Triāls (elektromotocikli) no 6 līdz 13 gadiem, Kaspars Kuļikovs
Praktiskā elektronika no 8 līdz 19 gadiem, Edgars Bajaruns
Alfrēda lidmodelistu skola no 8 līdz 19 gadiem, Alfrēds Dubaņēvičs
„Lego” robotika no 9 līdz 19 gadiem, Jānis Miglinieks
Mehatronika no 15 līdz 19 gadiem, Edgars Bajaruns
Keramikas pulciņš „Pika” no 6 līdz 19 gadiem, Maija Kupča
Pašgatavota papīra darbnīca no 7 līdz 19 gadiem, Zinaīda Ceske
Gleznošana no 7 līdz 19 gadiem, Zinaīda Ceske
Kokles spēle no 6 līdz 19 gadiem, Aiga Auziņa
Sporta bridžs no 15 līdz 19 gadiem, Kārlis Rubins
Dronu skola no 9 līdz 19 gadiem, Agris Tabaks
Brīvā laika pavadīšanas centrs „Ideju namiņš” no 6 līdz 12 gadiem
Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” no 13 līdz 19 gadiem

Pirmdienās, trešdienās plkst.16.00
Otrdienās, ceturtdienās plkst.18.00
Otrdienās plkst.15.00, ceturtdienās plkst.17.00
Pirmdienās, otrdienās plkst.12.45, trešdienās plkst.11.35

Siguldas Valsts ģimnāzijā
Bezdelīgu ielas darbnīcā
Jūdažu Sabiedriskajā centrā, pēc remonta Raiņa ielā 3
Siguldas 1.pamatskolā

Otrdienās, ceturtdienās plkst.14.00
Trešdienās, piektdienās plkst.14.00
Trešdienās plkst.15.00
Otrdienās plkst.17.30, svētdienās plkst.15.00
Pirmdienās, trešdienās plkst.16.30
Piektdienās plkst.17.00, sestdienās plkst.9.00
Otrdienās, ceturtdienās plkst.16.15
Sestdienās plkst.11.00
Trešdienās, piektdienās plkst.13.30
Ceturtdienās plkst.14.00
Ceturtdienās plkst.16.00
Pirmdienās plkst.14.30
Trešdienās plkst.18.30
Sestdienās plkst.11.00
Katru darbdienu no plkst.12.30 līdz 19.00
Katru darbdienu no plkst.11.00 līdz 19.00

Siguldas novada bibliotēkā, pēc remonta Raiņa ielā 3
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, pēc remonta Raiņa ielā 3
Siguldas novada bibliotēkā, pēc remonta Raiņa ielā 3
Triāla trasē Peltēs
Raiņa ielā 3
Raiņa ielā 3
Raiņa ielā 3
Raiņa ielā 3
„Cerību spārni” darbnīcā, pēc remonta Raiņa ielā 3
Raiņa ielā 3
Raiņa ielā 3
Raiņa ielā 3
Siguldas pilsētas vidusskolas 13.telpā, pēc remonta Raiņa ielā 3
Siguldas Sporta skolas zālē, pēc remonta Raiņa ielā 3
Siguldas pilsētas vidusskolas 13.telpā, pēc remonta Raiņa ielā 3
Raiņa ielā 3
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Kultūra
1.oktobrī

plkst.14.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

1. un 2.oktobrī
plkst.13.00
Siguldas novada
bibliotēkā

5.oktobrī

plkst.10.00–15.00
Turaidas
muzejrezervātā

7.oktobrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

10.oktobrī

plkst.14.00
nodarbību centrā
„Namiņš”

10.oktobrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

12.oktobrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

13.oktobrī

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

Starptautiskajai senioru dienai veltīts
koncerts „Brīnās ļaudis manu dziesmu”
kopā ar komponistu Valdi Zilveri
un dziedātāju Andri Daņiļenko.
Pieteikties līdz 27.septembrim, zvanot
uz tālruņa numuru 25925589 Vijai
vai 29105303 Rutai. Ieeja – bez maksas
Ineses Zanderes daiļradei veltīta literārā
stunda „Trīs draugi vienas upes krastos”.
Dalība – bez maksas
Lībiešu diena skolēniem, kuras laikā
notiks interaktīva spēle par lībiešu
kultūras mantojumu. Biļetes cena –
1,15 eiro, papildu maksa par
interaktīvo spēli. Iepriekš jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 26572142
Daumanta Kalniņa kvinteta
koncertprogramma „Sirds prieks”.
Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem, pērkot biļeti
iepriekšpārdošanā, pieejama 10% atlaide
Izstādes „Siguldai – 90. Pilsētas vadība
no 1928. līdz 2018.gadam” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Dailes teātra izrāde „Kaķis uz nokaitēta
skārda jumta”. Biļetes cena –
no 12 līdz 20 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
pērkot biļeti iepriekšpārdošanā,
pieejama 20% atlaide
Olgas Dreģes jubilejas koncerts
„Olgai Dreģei – 80”. Biļetes cena –
no 10 līdz 20 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
pērkot biļeti iepriekšpārdošanā,
pieejama 10% atlaide
„Sonāšu vakars” – Kristīne Blaumane
un Katja Apekiševa. Biļetes cena –
no 8 līdz 15 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
20% atlaide, daudzbērnu ģimenēm –
40% atlaide

Latvijas Kultūras koledžas 3.kursa
studentes Aivas Palejas dramatizējums
plkst.16.00
pēc K.Skalbes un I.Baueres darbu
Jūdažu
motīviem „Viņa. Ziemeļmeita”.
Sabiedriskajā centrā
Ieeja – bez maksas

14.oktobrī

16.oktobrī

plkst.10.00
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

16.oktobrī

plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

17.oktobrī

plkst.16.00
Siguldas novada
bibliotēkā

17.oktobrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība
pirmsskolas vecuma bērniem
(pēc M.Korena grāmatas „Uzvāri man
pasaciņu!”). Grupām pieteikties iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru 67800954
Muzikālās apvienības „Paldies tev,
draugs” koncertizrāde „Ceļojošais
vijolnieks”. Biļetes cena – no 8 līdz
12 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide
Apgāda „Jumava” grāmatas „Latvijas
bobsleja olimpiādes” atvēršana Siguldā.
Tikšanās ar SIA „Bobsleja un kamaniņu
trase „Sigulda”” pārstāvjiem
un sportistiem
Liepājas teātra izrāde „Zilā istaba”.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem, pērkot biļeti
iepriekšpārdošanā, pieejama 20% atlaide

18.oktobrī

plkst.13.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

18.oktobrī

plkst.18.00
Jūdažu bibliotēkā

19.oktobrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

20.oktobrī

plkst.17.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

21.oktobrī

plkst.18.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

24.oktobrī
plkst.10.30,

25.oktobrī

plkst.10.10
Siguldas novada
bibliotēkā

27.oktobrī

plkst.19.00
kultūras centrā
„Siguldas devons”

30.oktobrī

plkst.10.00
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Liepājas teātra izrāde „Dželsomīno
Melu zemē”. Biļetes cena – no 4 līdz
6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem, pērkot biļeti
iepriekšpārdošanā, pieejama 20% atlaide
Lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā
bibliotēka” nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem (pēc M.Korena grāmatas
„Uzvāri man pasaciņu!”)
Andreja Osokina, Katrīnas Gupalo
un Gabijas Bīriņas koncertizrāde
„Pēc pusnakts/After midnight”.
Biļetes cena – no 10 līdz 15 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem, pērkot biļeti
iepriekšpārdošanā, pieejama 20% atlaide
Siguldas Absolventu orķestra
piecu gadu jubilejas koncerts.
Diriģents Andris Muižnieks.
Ieeja – bez maksas
Siguldas Tautas teātra Mārtiņa
Zīverta lugas „Sievasmāte” pirmizrāde.
Biļetes cena – 2,50 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 2 eiro

Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Līdz
11.novembrim

kultūras centrā
„Siguldas devons”

1.–21.oktobrī

Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

1.–31.oktobrī
Siguldas novada
bibliotēkā

1.–31.oktobrī
Siguldas novada
bibliotēkā

Agra Daņiļeviča deju koncerts
„Manas tautasdejas”.
Biļetes cena – 20 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem, pērkot biļeti
iepriekšpārdošanā, pieejama 10% atlaide
Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība
pirmsskolas vecuma bērniem
(P.Vehteroviča grāmata
„Lūdzu, apskauj mani”).
Grupām pieteikties iepriekš,
zvanot uz tālruņa numuru 67800954

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstāde
Izstāde „Teodors Zaļkalns”.
Biļetes cena – 2 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20%
atlaide, daudzbērnu ģimenēm –
40% atlaide, bērniem līdz 12 gadu
vecumam – ieeja bez maksas
Izstāde „Ja viņš būtu piedzimis būrī...,
viņam tā liktos normāla dzīve,
neko vairāk viņš nevēlētos”.
Rakstniekam Albertam Belam – 80
Ineses Zanderes daiļradei veltīta
literārā izstāde „Trīs draugi vienas
upes krastā”
Literārā izstāde „Annas Brigaderes
daiļdarbi – cilvēka dzīves ceļa vērtību
atainotāji”

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
Jūdažu
skolēnu darbu izstāde „Tekstils”
Sabiedriskajā centrā

1.–31.oktobrī

Materiālu izstāde
„Aktierim Uldim Dumpim – 75”

4.–31.oktobrī

Valsts simtgadei veltītā izstāžu cikla
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
izstāde „Latvijas Tautas frontei – 30”

Siguldas novada
bibliotēkā

8.–31.oktobrī

Siguldas novada
bibliotēkā

10.–31.oktobrī
nodarbību centrā
„Namiņš”

15.–26.oktobrī
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Izstāde „Rakstnieka saucēja balss”.
Rakstniekam Albertam Belam – 80
Izstāde „Kā dzima Siguldas Bobsleja
un kamaniņu trase”
Izstāde „Siguldai – 90. Pilsētas vadība
no 1928. līdz 2018.gadam”
Izstāde „Nāc, saņem manu roku savā,
draugs, un vaigu viegli pieglaud
man pie vaiga”. Rakstniecei, tulkotājai
Elīnai Zālītei – 120

Sports
3.oktobrī

plkst.16.00
Stīveri–Lorupe

6.oktobrī

Siguldas novadā

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”
Bezmaksas nodarbība „Veselības
vingrošana” plkst.8.30 Allažu Sporta
centrā, plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā un plkst.11.30 Mores pagasta
Tautas namā
Bezmaksas nodarbība skolēniem
„Vispārattīstošā vingrošana”

6.oktobrī

Badmintona diena
plkst.10.00
Allažu Sporta centrā

6.oktobrī

plkst.10.00
Svētku laukumā

7.oktobrī

plkst.9.30
Siguldas
1.pamatskolā

Siguldas kalnu maratons.
Plašāka informācija – 6.lappusē
Džudo sacensības baltajām jostām
„Judo Friends”

13.oktobrī

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

13.oktobrī

plkst.11.00
pie Siguldas
Sporta centra

1.–31.oktobrī

Jūdažu bibliotēkā

Siguldas novada
bibliotēkā

6.oktobrī

Lasītveicināšanas projekta
„Mūsu mazā bibliotēka” nodarbība
pirmsskolas vecuma bērniem (M.Zuša
grāmata „Nenotikušais atklājums”)

Izstādes
Līdz 26.oktobrim

4.–31.oktobrī

18.oktobrī

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

20.oktobrī

Siguldas novadā

20.oktobrī

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

20.oktobrī
plkst.12.00
Katlapiezis

20.–21.oktobrī
plkst.10.00
Siguldas
1.pamatskolā

Bezmaksas nodarbība „Stepa aerobika”

8.Siguldas pusmaratons.
Plašāka informācija – 6.lappusē

Siguldas novada skolu sacensības
telpu futbolā D grupai
Bezmaksas ciguna nodarbība
plkst.8.30 Allažu Sporta centrā,
plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
un plkst.11.30 Mores pagasta
Tautas namā
Bezmaksas nodarbība skolēniem
„Vispārattīstošā vingrošana”
Orientēšanās sacensības
„Siguldas kompass 2018”
„Yonex” Latvijas Apvienotās
badmintona līgas 10.sezonas 2.posms

27.oktobrī

plkst.9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība „Stepa aerobika”

27.oktobrī

Bezmaksas bērnu rīts
plkst.10.00
ar sportiskām aktivitātēm
Allažu Sporta centrā

27.oktobrī

plkst.11.00
Svētku laukumā

Bezmaksas skriešanas nodarbība

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā augustā
Nākamais izdevums otrdien, 30.oktobrī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 20 jaundzimušie – 9 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi: Hanna, Agnese, Marta, Aleksandra, Klāra, Milena, Florence, Adriana,
Elizabete, Augusts, Ludvigs, Gustavs, Kristaps, Kārlis, Anrī, Mikus, Hugo, Renārs, Dominiks,
Domeniks.
Reģistrētas 50 laulības, no tām 17 – baznīcā.

