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Turpinās
asfaltseguma virskārtas
atjaunošanas darbi

Ar vērienīgu
trīs dienu programmu atklās
kultūras centra
„Siguldas devons” otro sezonu

1. septembrī notiks
Vienības brauciens;
plānoti satiksmes ierobežojumi

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni
mācības uzsāks jaunajā mācību korpusā

Sigulda ir ieguvusi jaunu un inovatīvu mācību korpusu, kurā attīstīt jaunas izglītības
metodoloģijas, veicinot pedagogu un audzēkņu mijiedarbību un rodot interesi par izglītošanos un jaunu zināšanu apguvi. Ģimnāzijas
vide ir mūsdienu prasībām atbilstoša vieta,
kur sadarboties, pētīt, izzināt un attīstīties, un šajā septembrī mācības tajā uzsāks
511 audzēkņi, kurus izglītos 45 pedagogi.
Četrus stāvus augstajā un vairāk nekā trīs
tūkstošus kvadrātmetru lielajā piebūvē atradīsies vienpadsmit mācību klases ar laboratorijām un palīgtelpām, multimediju auditoriju un informācijas centru, kas aprīkots ar
digitālu bibliotēku. Telpu konfigurācija un
tās apdares risinājumi ir mūsdienīgi un videi draudzīgi, tādējādi ļaujot koncentrēties
mācību procesam un baudīt brīvo laiku starp
mācību stundām. Plānojot jauno mācību korpusu, ir padomāts gan par audzēkņu, gan
pedagogu ērtībām – klases iekārtotas ēkas
dienvidu pusē ar stiklotu fasādi, lai mācību
laikā būtu pietiekams dabiskais apgaismojums, savukārt korpusa otrā pusē atrodas
publiskās telpas – pirmajā stāvā ir ēdamzāle
un virtuves bloks, kā arī tehniskās telpas, otrajā stāvā – bibliotēka ar daudzfunkcionālu

Foto: Ginta Zīverte

2. septembrī līdz ar jaunā mācību gada
sākumu tiks atklāts Siguldas Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu un matemātikas
korpuss Ata Kronvalda ielā 7. Apvienojumā ar līdzās esošo skolu, kurā tiks uzsākti atjaunošanas darbi, un Siguldas Sporta
centru ģimnāzijas jaunā piebūve kļūs par
vienu no ievērojamākajām ēkām Siguldā,
šajā teritorijā veidojot mūsdienīgu, uz
izglītību orientētu kvartālu jauniešiem.

Jaunajā Siguldas Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu un matemātikas korpusā Ata
Kronvalda ielā 7 šajā gadā mācības uzsāks 511 audzēkņi, kurus izglītos 45 pedagogi. Skolā ir atvērta un mūsdienīga vide, izbūvētas vienpadsmit mācību klases ar
laboratorijām un palīgtelpām, multimediju auditorija un informācijas centrs, kas
aprīkots ar digitālu bibliotēku.

ZINĪBU DIENAS SVINĪGIE PASĀKUMI 2. SEPTEMBRĪ
Allažu pamatskolā.................................................................................. plkst. 9.00
Laurenču sākumskolā............................................................................. plkst. 9.00
l Mores pamatskolā................................................................................ plkst. 10.00
l Siguldas pilsētas vidusskolā (Krišjāņa Barona ielā 10)......................... plkst. 10.00
l Siguldas Valsts ģimnāzijā (Ata Kronvalda ielā 7) ................................. plkst. 11.00
(pasākums sāksies ar jaunuzbūvētā korpusa atklāšanu)
l Siguldas 1. pamatskolā......................................................................... plkst. 12.00
l Mākslu skolā „Baltais flīģelis”.............................................................. plkst. 14.00
l Siguldas Sporta skolā.................................................... 27. septembrī plkst. 18.00
l
l

toru sistēmu, bet vestibilos, pasākumu zālē
un ēdnīcās izvietoti griestu līmeņa sildpaneļi. Telpu apgaismojumā izmantoti LED vai
zemas enerģijas patēriņa gaismekļi un spuldzes. Tāpat jaunajā celtnē ir ievērotas vides
pieejamības prasības un, lai pārvietošanās izglītības iestādē būtu iespējama arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, ierīkots lifts. Ēkā
izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, kā arī automātiska balss
izziņošanas sistēma, lai trauksmes gadījumā
ēkā esošie tiktu brīdināti.
Ģimnāzija ir veidota kā atvērta un skolēniem
draudzīga vide ar vietu atpūtai un individuālajam darbam, kā arī labiekārtotu pagalmu.
Jaunais mācību korpuss apvienojumā ar
esošo skolas ēku veido atklātu iekšpagalmu
pusapļa formā – kā amfiteātri. Tas telpiski
ir atvērts visos virzienos, tādējādi iekļūšana
izglītības iestādē iespējama no visām pusēm.
Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunuzcelto korpusu būs iespējams aplūkot organizētās
ekskursijās 2. septembrī no plkst. 18.00 līdz
20.00. Grupu komplektēšana notiks ģimnāzijas iekšpagalmā.

Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa projekta
autors ir Andris Kokins, būvdarbus veic SIA „Monum”,
bet būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”. Jaunā
korpusa būvdarbi un skolas rekonstrukcija tiek veikta
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pro-

zāli, savukārt trešajā un ceturtajā stāvā –
lielā pasākumu zāle ar balkonu, kuras apdares risinājumi nodrošina labu akustiku, neradot koncentrētus skaņas punktus.

Ēkas inženiertehniskie risinājumi ir ar dabīgu un mehānisku telpu vēdināšanas sistēmu,
tostarp ventilējamā gaisa dzesēšanu karstās
dienās. Apkure klasēs ir nodrošināta ar radia-

jekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas rekonstrukcija un materiāltehniskās bāzes
modernizācija” (Nr. 8.1.2.0/17/I/005) ietvaros, un kopējās izmaksas ir vairāk nekā 12 miljoni eiro.

Notiek autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma pārbūve
Uzsākta valsts galvenā autoceļa A2 un
Pulkveža Brieža ielas krustojuma pārbūve, iekļaujot ceļa posmu no Saules
ielas līdz Ventas ielai. Būvdarbus veic
AS „A.C.B”, un projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 530 tūkstoši eiro. Saskaņā ar līgumu darbi jāpaveic šā gada
būvniecības sezonas laikā.
Pārbūvējot krustojumu, prioritāri tiks risināta izbraukšana uz valsts galvenā auto-

ceļa A2, izbūvējot trīs braukšanas joslas
ar vidējo joslu kreisā pagrieziena manevra
veikšanai uz autoceļa A2 gan no Pulkveža
Brieža ielas puses, gan no Allažu ceļa (V58)
puses. Tāpat atsevišķa vidējā josla kreisajam pagriezienam tiks izbūvēta virzienā no
A2 uz Mazo Saules ielu.
Posmā starp valsts autoceļu A2 un iebrauktuvi uz tirdzniecības centru Ventas ielā arī
tiks izbūvēta trešā josla kreisā pagrieziena
manevra nodrošināšanai.

Posmā no Saules ielas līdz plānotajam
Ventas ielas rotācijas aplim, kura izbūve
tiks īstenota trešajā kārtā, plānots izbūvēt
atsevišķi atdalītu gājēju un velobraucēju
infrastruktūru. No autoceļa A2 līdz plānotajam rotācijas aplim tiks izbūvēta gājēju
infrastruktūra arī ielas otrā pusē.
Jau ziņots, ka valsts galvenā autoceļa A2
un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un
piegulošo ielu pārbūve notiek četrās kārtās.
Projekta pirmajā kārtā tika izbūvēta Mazā

Saules iela un attīstīta tai blakus esošā teritorija, ko veica SIA „Tirdzniecības nams A2”
uz apbūves tiesību līguma pamata. Otrajā
kārtā tiks pārbūvēts posms no Saules ielas
līdz Ventas ielai, paredzot divu braukšanas
joslu vietā izbūvēt trīs, vienlaikus ielu malās izbūvējot gājēju un velo ceļus. Trešajā
pārbūves kārtā plānots izbūvēt jaunu rotācijas apli Ventas ielas un Allažu ceļa krustojumā, savukārt ceturtajā kārtā plānots
veikt Saules ielas un Priežu ielas pārbūvi.

Turpinās
asfaltseguma virskārtas
atjaunošanas darbi
Septembrī tiks uzsākti asfaltseguma
virskārtas atjaunošanas darbi Rūdolfa
Blaumaņa ielā un Strēlnieku ielā posmā no Vainagu ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai.
Noslēdzies iepirkuma konkurss, kurā ir uzvarējusi SIA „GP Holding”. Siguldas novada
pašvaldība šo ielu remontdarbos investēs vairāk nekā 250 tūkstošus eiro.
Drīzumā tiks veikti ceļa trases un tā elementu uzmērīšanas un norobežošanas
darbi. Ielas virskārtas atjaunošanas darbu laikā plānots īslaicīgi slēgt satiksmi, un
autovadītāji tiek aicināti sekot līdzi situācijai remontdarbu teritorijā.
Kopš pavasara šādi asfaltseguma virskārtas
atjaunošanas darbi Siguldā jau veikti Institūta, Mores, Allažu un Stacijas ielā un šobrīd norisinās Pulkveža Brieža ielas posmā
no Pūpolu līdz Gāles ielai. Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā darbus plānots pabeigt
šajā sezonā.
Papildus tam ir uzsākti darbi pie tehniskā
projekta izstrādes gājēju ietvei Rūdolfa Blaumaņa ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas
līdz valsts galvenajam autoceļam A2.

Leona Paegles ielā 6B
sākta viedo atkritumu
konteineru punkta
būvniecība
Augustā daudzdzīvokļu namu kvartālā Leona Paegles ielā 6B sākti būvniecības darbi Latvijā pirmā viedā atkritumu konteineru punkta izveidei,
un tos plānots pabeigt līdz septembra
vidum.
Būvniecības darbu laikā notiks piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, viedo
konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve. Pēc visu darbu pabeigšanas
tiks izveidots pirmais viedais atkritumu
dalītās vākšanas punkts Latvijā, kurā
papildus šķirotiem stikla un vieglā iepakojuma atkritumiem iedzīvotāji varēs
nodot bioloģiski noārdāmus sadzīves atkritumus un nešķirotos sadzīves atkritumus, maksājot tikai par konkrēto nodoto
atkritumu apjomu. Uzskaite tiks veikta,
Sigulizmantojot pašvaldības izsniegtās
das novada iedzīvotāja ID kartes. Kopumā desmit Leona Paegles ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā esošos sadzīves
atkritumu konteinerus plānots aizstāt ar
diviem preskonteineriem, kas aprīkoti ar
viedajām pilsētvides komunikāciju tehnoloģijām, sadzīves un bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Savukārt vieglā iepakojuma un stikla šķirošanai tiks iekārtoti
pazemes atkritumu konteineri.
Plānots, ka jaunās tehnoloģijas ļaus par
gandrīz 68 tonnām gadā samazināt poligonā noglabājamo sadzīves atkritumu
apjomu, kā arī ierobežot oglekļa dioksīda
emisijas.

AKTUALITĀTES

Monētas „Esmu dzimis Siguldas novadā”
saņēmuši 123 mazie novadnieki
18. augustā Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis
Siguldas novadā” sveica 123 šā gada
pirmajā pusgadā dzimušos novadniekus – 67 meitenes un 56 zēnus –
un viņu ģimenes. Pirmais bērniņš
piedzimis 43 ģimenēs, otrais – 41 ģimenē, bet trešais – 31 ģimenē, divās
ģimenēs piedzimis ceturtais bērniņš,
bet divās ģimenēs piedzimuši dvīņi.
Populārākie vārdi 2019. gada pirmajā
pusgadā dzimušajiem bērniem ir Alise,
Karlīna, Katrīna, Melānija, Paula,
Ernests, Kristofers un Toms.

„Lai šī piemiņas zīme „Esmu dzimis Siguldas novadā” ir apliecinājums, ka jūsu mazuļu dzīves ceļa sākums un saknes ir Gaujas senielejas krastos tieši Siguldas pusē.
Īpaši, ka jaundzimušos sveicam šeit –
Siguldas Jaunās pils dārzā, vietā, kur reiz
sācies Siguldas stāsts,” svinīgajā pasākumā sacīja pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Muzikālus sveicienus ar jauniem dziesmu
aranžējumiem pasākumā klātesošajiem
veltīja dziedātāja Dināra Rudāne. Pasākuma laikā darbojās fotostudija, kur katru
ģimeni individuāli fotografēja profesionāls
fotogrāfs. Individuālās ģimeņu fotosesijas
attēli lejupielādei pieejami tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv. Nākamais jaundzimušo
godināšanas pasākums plānots 2020. gada
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Svinīgais pasākums „Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā tika godināti šā gada pirmajā pusgadā dzimušie 123 mazie novadnieki, norisinājās Siguldas pils kompleksā.
martā, kad tiks sveikti šā gada otrajā pusgadā dzimušie novadnieki, un reģistrēšanās pašvaldības pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv notiks no 2020. gada 1. līdz
31. janvārim.
Tās ģimenes, kurām nebija iespējams apmeklēt svinīgo godināšanas pasākumu,
aicinātas aizpildīt pieteikumu e.sigulda.lv
līdz 20. decembrim un saņemt monētas pašvaldības Pakalpojumu centrā līdz
30. decembrim.

Jāatzīmē, ka monētas var saņemt tās ģimenes, kurās jaundzimušajam pirmā un vienīgā deklarētā dzīvesvieta līdz pasākumam,
kā arī vismaz viena vecāka deklarētā adrese
gadu pirms pasākuma ir Siguldas novadā.
Pasākums, kurā katrs Siguldas novadā deklarētais jaundzimušais novadnieks no pašvaldības domes priekšsēdētāja saņem īpaši
veidotu monētu ar iegravētu novada ģerboni,
mazuļa dzimšanas gadu un Siguldas Jaunās
pils kontūru, norisinās kopš 2012. gada.

Bez maksas varēs nodot sadzīves lielgabarīta atkritumus
17. septembrī no plkst. 14.00 līdz 18.00
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Siguldas pagasta „Zemdegās”
notiks sadzīves lielgabarīta, kā arī zaļo
un dārza atkritumu bezmaksas savākšanas akcija.
Iedzīvotāji, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti vai izziņu par deklarēto
dzīvesvietu, bez maksas varēs nodot skapjus,
krēslus, galdus, paklājus un citus nevajadzīgus lielgabarīta sadzīves priekšmetus, kā arī

zaļos un dārza atkritumus. Savukārt par
maksu – 30 eiro kubikmetrā – tiks pieņemti
jaukta tipa celtniecības atkritumi.
Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas lielgabarīta un zaļos atkritumus akcijas dienā pašiem
nogādāt šķirošanas laukumā „Zemdegas”,
līdz 10. septembrim par atsevišķu samaksu
var pieteikt transporta pakalpojumu, zvanot
SIA „Jumis” klientu apkalpošanas speciālistiem uz tālruņa numuru 26112288.
Šādas bezmaksas lielgabarīta atkritumu
nodošanas akcijas Siguldas pilsētas SIA „Ju-

mis” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību nodrošina trīs reizes gadā. Savukārt
kartonu, papīru, plastmasu un plēvi, tetrapakas, stiklu, metālu, dienasgaismas spuldzes,
akumulatorus, baterijas, visu veidu elektropreces neizjauktā veidā bez maksas var nodot
atkritumu šķirošanas laukumā „Zemdegas”
četras reizes nedēļā:
l otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00,
l trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00,
l ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00,
l sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Iedzīvotājus aicina uz sanāksmi par iesniegto siltumenerģijas
apgādes pakalpojuma tarifu Siguldā
SIA „Wesemann-Sigulda” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifa
projektu, kas aprēķināts saskaņā ar
2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa
aprēķināšanas metodiku un pamatojumu jaunajam tarifam.
Kā norāda SIA „Wesemann-Sigulda”, tarifa
izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo
izmaksu izmaiņām, pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām un zudumu samazi-

nājumu. Siltumenerģijas tarifa pieauguma
pamatā ir būtisks energoresursu izmaksu
pieaugums – kurināmā izmaksām par vairāk nekā 39%, iepirktajai siltumenerģijai
par 37%. Tāpat SIA „Wesemann-Sigulda” ik
gadu ir veikusi būtiskas investīcijas siltumenerģijas infrastruktūrā un plāno šo darbības virzienu pilnveidot arī nākotnē. Pašlaik
ir spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti 2016. gada
28. novembrī. No 2017. gada 1. aprīļa SIA
„Wesemann-Sigulda” piemēro siltumenerģijas tarifu 60,92 eiro par megavatstundu,
kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta
pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai. Piedāvātie siltumenerģijas apgā-

des tarifi atkarībā no dažādām dabasgāzes
cenām paredz paaugstinājumu no 6 līdz
10%. Siguldas iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties SPRK rīkotajā sanāksmē par SIA
„Wesemann-Sigulda” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu
trešdien, 4. septembrī, plkst. 12.00 kultūras
centrā „Siguldas devons” Pils ielā 10. Sanāksmē piedalīsies SIA „Wesemann-Sigulda”
pārstāvji, un ikvienam būs iespēja uzdot sev
interesējošos jautājumus un izteikt savus
priekšlikumus par iesniegto siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Iedzīvotāji dalību sanāksmē var pieteikt, zvanot
uz tālruņa numuru 67873184 vai rakstot uz
e-pasta adresi fricis.rumnieks@sprk.gov.lv.

KULTŪRA
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Ar vērienīgu trīs dienu programmu Koncertzāle „Baltais flīģelis”
atklās kultūras centra
jauno sezonu atklās 21. septembrī
„Siguldas devons” otro sezonu
Siguldas koncertzāle „Baltais flīģelis” 19. koncertsezonu atklās 21. septem-

No 6. līdz 8. septembrim ar aizraujošu
un daudzveidīgu programmu tiks atklāta
kultūras centra „Siguldas devons” otrā
sezona, kura tiks bagātināta ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un mākslas
saturu, turpinot iesākto ceļu jaunas pieredzes veidošanā, formas daudzveidības
meklēšanā, kā arī veiksmīgas partnerības un sadarbības projektu īstenošanā.
Piektdien, 6. septembrī, plkst. 20.00
un 21.30 „Siguldas devons” aicina skatītājus piedalīties radošā ceļojumā „Lēcieni”
ar gaismas, kustības, skaņas un attēla elementiem. Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm,
kuras var izņemt „Siguldas devona” kasē.
Vietu skaits ir ierobežots.
Tāpat kultūras baudītājiem tiks atvērta
foto izstāde „No septembra līdz septembrim”, kas ļaus ieskatīties „Siguldas devona” pirmajā daudzveidīgajā un krāšņajā
darbības sezonā. Izstāde būs apskatāma
no 6. līdz 18. septembrim.
7. septembrī plkst. 14.00 kultūras centrā
tiks rādīta dokumentālā filma „Kusamas
bezgalība” (režisore Hītere Lenca, ASV). Filma ļaus izsekot mākslinieces Jajoi Kusamas
dzīvei no bērnības konservatīvajā Japānā
līdz pat slavas mirklim ASV 1960. gados,
kad viņa par preses uzmanību cīnījās ar nevienu citu kā Endiju Vorholu. Jajoi Kusama
ir atzīta par vienu no mūsdienu avangarda
mākslas ikonām. Filma būs angļu valodā ar
subtitriem latviešu valodā. Filmu nav ieteicams apmeklēt skatītājiem, kas jaunāki par
12 gadiem. Sadarbībā ar „Kino Bize” visu
kultūras centra „Siguldas devons” otro sezonu apmeklētājiem būs iespēja vērot plašu
autorkino darbu piedāvājumu.

Sestdien plkst. 19.00 koncertā „Labvakar,
Latvija! Labvakar, Sigulda!” skanēs komponista Jāņa Lūsēna mūzika no teātra izrādēm
„Kaupēn, mans mīļais”, „Sfinksa”, „Indriķa
hronika” un citām, kā arī pirmie komponista soļi elektroniskajā mūzikā un dziesmas,
kas savulaik aizrāva daudzus un priecē
vēl šodien. Koncertā komponistam Jānim
Lūsēnam pievienosies dziedātāji Zigfrīds
Muktupāvels, Ance Krauze, Uģis Roze, Kristīne Zadovska, Andris Ērglis, Anmary, Ralfs
Eilands, Ieva Akuratere, Annija Putniņa un
Elizabete Lukaševiča, kā arī jauktais koris
„Atvars” diriģenta Jāņa Baltiņa vadībā. Koncertu vadīs Oskars Morozovs. Biļetes cena –
Siguldas novada iedzīno 20 līdz 30 eiro,
votāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide.
Svētdien, 8. septembrī, uz kultūras centru tiek aicinātas ģimenes ar bērniem. No
plkst. 11.00 līdz 17.00 mazie novadnieki
varēs līdzdarboties aizraujošās radošās un
izzinošās nodarbēs, bet plkst. 14.00 noskatīties muzikālu izrādi visai ģimenei „Loranga
jeb Stāsts par vienu gluži traku māju”. Izrāde
ir stāsts par Masarīnu – zēnu, kurš kopā ar
tēti Lorangu un vectēvu Dartanjanu mitinās
lauku mājā un ik dienu sastopas ar neparastiem notikumiem. Izrādes pamatā ir zviedru
mūsdienu rakstnieces Barbru Lindgrenas
asprātīgais un ēverģēlīgais piedzīvojumu
stāsts „Loranga”. Izrādē piedalīsies aktieri
Māra Uzuliņa un Agris Krapivņickis un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķu
ansamblis. Biļetes cena – no 6 līdz 10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide, novada daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide. Bērniem līdz
piecu gadu vecumam, ja netiek aizņemta atsevišķa sēdvieta, ieeja bez maksas.

brī plkst. 19.00 ar izcilā latviešu komponista, ērģelnieka, latviešu nacionālās
operas pamatlicēja Alfrēda Kalniņa slavenākajām solodziesmām. Biļetes cena –
no 8 līdz 15 eiro.
l

l

l

l

12. oktobrī plkst. 19.00 notiks itāļu
pianista Džulio Bido (Giulio Biddau)
solokoncerts. Programmā starptautiski atzītā klavieru virtuoza izpildījumā
būs iespēja baudīt Domeniko Skarlati
sonātes, kā arī pazīstamus Johannesa
Brāmsa un Morisa Ravēla opusus. Latvijā mākslinieks ar solo koncertu uzstāsies
pirmo reizi. Ieeja – bez maksas.
26. oktobrī plkst. 17.00 pirmsskolas
vecuma bērni un ģimenes aicinātas uz
koncertu „Kas dzīvo mežā”, kurā izskanēs gan tautā zināmas, gan arī īpaši
šim koncertam komponētas melodijas
un veidotie video stāsti, kas stāstīs par
dzīvi mežā. Koncertā piedalīsies Jolanta
Strikaite-Lapiņa, Nora Kalniņa, Ernests
Mediņš, Mārtiņš Zvīgulis un Austris
Kalniņš. Biļetes cena – no 7 līdz 10 eiro.
27. oktobrī plkst. 18.00 skatītāji aicināti uz izrādi „Mīlestības vēstules”, kurā
piedalīsies Mirdza Martinsone un Juris
Kalniņš. Izrāde stāstīs par jaunības mīlestības jūtām – katrs tajā varēs atrast ko
personīgu, ko tādu, kas reiz piedzīvots.
Izrādes muzikālo noformējumu veidos
lieliska amerikāņu mūzika saksofona izpildījumā. Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro.
23. novembrī plkst. 18.00 novadnieki
aicināti uz „Latvian Blues Band” koncertu „Grandpa’s Blues” nedaudz klasiskākā
blūza izpildījumā nekā ierasts. Koncertā

muzicēs Jānis Bukovskis (ģitāra, vokāls),
Rolands Saulietis (bungas), Mārcis Kalniņš (bass) un Artis Ločmelis (taustiņi,
saksofons). Biļetes cena – no 15 līdz 20 eiro.
l

l

7. decembrī plkst. 17.00 izrāde bērniem
un viņu vecākiem „Tētis”, kura stāstīs par
dažādiem tētiem no bērnu skatupunkta.
Tētis var būt aizņemts, noguris vai priecīgs,
tētis var būt visāds, bet, lai arī kāds viņš
būtu, viņš ir tētis. Izrādes režisors – Jānis
Znotiņš. Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro.
28. decembrī plkst. 17.00 ģimenes aicinātas uz koncertuzvedumu bērniem
„Svētki koru pilī” kopā ar Valsts akadēmisko kori „Latvija”. Aptuveni stundu
garajā koncertuzvedumā būs iespēja
iepazīties ar kora noslēpumiem – tiks
meklētas un rastas atbildes uz dažādiem
jautājumiem, piemēram, no kā sastāv
koris, ko kora dziedātāji ar savām balsīm var paveikt, ko īsti dara diriģents un
vai viegli kļūt par kordziedātāju. Biļetes
cena – no 7 līdz 10 eiro.

Atgādinām: uz visiem šīs sezonas koncerSiguldas novada iedzīvotāja
tiem ar
ID karti pieejama 20% atlaide, novada
daudzbērnu ģimenēm un Mākslu skolas
„Baltais flīģelis” audzēkņiem – 40% atlaide.
Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās, kā arī vienu stundu
pirms pasākuma norises koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē Šveices ielā 19.

AKTUALITĀTES

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 15. augustā
l

l

l

l

l

l

l

Apstiprināti saistošie noteikumi „Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi
Siguldas novadā” jaunā redakcijā.
Precizēti saistošie noteikumi „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu
izglītības un pagarinātās dienas grupas
nodarbībām Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēs”.
Piešķirts līdzfinansējums dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā.
Apstiprināti iekšējie noteikumi „Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas
un īstenošanas kārtība”.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Kārtība,
kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes

l

l

l

l

l

l

maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Nolemts atbalstīt Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpusa
brīvprātīgā darba projekta „Be the Difference” īstenošanu.
Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
direktora amatā iecelta Jolanta Bimbere.
Apstiprināta Mākslu skolas „Baltais flīģelis” dalība biedrībās „Latvijas Orķestru
asociācija”, „Latvijas Mākslu skolu skolotāju asociācija” un „Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”.
Nolemts apstiprināt Siguldas pilsētas vidusskolas audzēkņu dienas un diennakts
sporta nometņu dalības maksu.
Nolemts atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu
„Par dalību Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā” un „Par dalību Vidzemes tūrisma
asociācijā”.
Nolemts atļaut SIA „LGK ATRAKCIJAS”
uz 10 gadiem nodot apakšnomā elektronisko sakaru operatoram nekustamo īpašumu

l

l

l

l

l

l

l

Jāņa Poruka ielā 14, Siguldā, ar kadastra
numuru 80150021720.
Nolemts no 30. augusta atbrīvot no pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” direktora amata Lauru Skrodeli
un par direktora pienākumu izpildītāju no
30. augusta uz amata vakances laiku iecelt
direktora vietnieku saimnieciskajā darbā
Ediju Ābeli.
Palielināts SIA „Siguldas Sporta serviss”
pamatkapitāls par 487 192 eiro.
Nolemts nodot izsolē nekustamā īpašuma
„Muižas koka māja”, 1. stāvs, darbnīca
Nr. 2, Pils iela 16, Sigulda, nomas tiesības.
Noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss dzīvoklim Nr. 4 „Mežciemā”, Allažu pagastā.
Apstiprināti grozījumi 2016. gada 13. jūnija deleģēšanas līgumā Nr. 2016/507 ar
SIA „Saltavots”.
Nolemts slēgt nekustamā īpašuma nomas
līgumu ar SIA „Wesemann-Sigulda”.
Apstiprināti izsoles rezultāti šādiem Siguldas novada pašvaldības nekustamajiem
īpašumiem: Kuršu iela 5, Sigulda; Jāņa

l

l

l

l

l

Poruka iela 4, Sigulda; Zaļā iela 6, Allaži;
Lapu iela 117, Egļupe; neapdzīvojamās telpas daļas Birzes ielā 2-8, Allažos.
Nolemts apstiprināt pašvaldības kustamās
mantas – Volkswagen Touran, valsts reģistrācijas numurs HD4248 – atkārtotu izsoli.
Nolemts apstiprināt nekustamā īpašuma
Siguldas ielā 370, Egļupē, trešās izsoles
noteikumus, kā arī nekustamā īpašuma
„Upes” Plānupē izsoles noteikumus.
Apstiprināti pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajos īpašumos „Kaļļu grantskarjers” Mores
pagastā, „Kreiļi” Siguldas pagastā, kā arī
Siguldas ielā 18, Morē, – izsoles noteikumi.
Nolemts apstiprināt nekustamā īpašuma
Mālpils iela 7, Sigulda, turpmākās izmantošanas nosacījumus un atkārtotas izsoles
noteikumus.
Nolemts atbalstīt pasākuma „Stādu parāde” organizēšanu.
Plašāk ar pašvaldības domes
sēžu materiāliem aicinām iepazīties
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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Pašvaldība palielina
vietu skaitu bērnudārzos;
tiek veicināti alternatīvi
bērnu pieskatīšanas
pakalpojumi
Jaunajā mācību gadā pašvaldības bērnudārzus apmeklēs aptuveni 1100 bērnu,
bet privāto pirmsskolas izglītības iestāžu
un aukļu pakalpojumus izmantos vairāk
nekā 200 mazo novadnieku. Pērn mācības pašvaldības bērnudārzos uzsāka
1040 audzēkņu, palielinājies arī alternatīvo bērnu pieskatīšanas pakalpojumu
izmantotāju skaits.
Katru gadu Siguldas novada pašvaldības
bērnudārzos uzņemamo bērnu skaits mainās
atkarībā no tā, cik vietas atbrīvojas, septiņgadīgajiem bērniem uzsākot skolas gaitas. Sākotnēji tika plānots, ka pašvaldības bērnudārzos
jaunajā mācību gadā tiks uzņemti 190 bērni,
bet pašvaldība ir radusi iespēju palielināt uzņemamo bērnu skaitu līdz 228 audzēkņiem.
Bērnudārzā „Tornīši” pārplānots Siguldas
novada bibliotēkas telpu izvietojums, un pašvaldība atradusi papildu finansējumu gandrīz
78 000 eiro apmērā, lai izveidotu vēl vienu
grupu 20 bērnu uzņemšanai. Telpu atjaunošanu par iepirkuma procedūrā paredzētajiem
58 000 eiro veic SIA „AB Vidzemes nami”,
savukārt gandrīz 20 000 eiro tiks novirzīti
grupas telpu iekārtošanai, kā arī pedagogu un
auklīšu atalgojumam. Šīs grupas bērni bērnudārza gaitas varēs uzsākt rudenī, kad pilnībā
tiks pabeigti remontdarbi.
Mores pamatskolā tiks atvērta jauna pirmsskolas izglītības grupa 1,6–3 gadus veciem
bērniem, tādējādi nodrošinot vietu 10 bērniem.
Šogad 49 bērnu vecāki, kuriem tika piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārzā, no tās atteicās, dodot iespēju citiem bērniem. Salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem, šogad ir par 20 vairāk jeb 73 bērni, kuri izmanto aukles pakalpojumus. Bērnu uzraudzības pakalpojumus
sniedz arī bērnu centrs „Kā mājās” un no
jauna izveidotais bērnu uzraudzības centrs
„Wild Kids”. Deviņas aukles ir izmantojušas
pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju izglītošanai.
Līdztekus pašvaldības bērnudārziem Siguldas novadā reģistrētas piecas privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kurās vieta tiek
nodrošināta 121 bērnam, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu. Jāatzīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums pieejams arī gadījumos,
ja bērns apmeklē kādu citu ārpus Siguldas
novada esošu privāto bērnudārzu, – šobrīd
līgumi noslēgti par 15 bērniem, kuri apmeklēs privāto pirmsskolas izglītības iestādi kādā
citā novadā.

Maksa par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs
un pašvaldības atbalsts saglabāsies līdzšinējā apmērā
Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvalde informē, ka pēc veiktās iepirkuma procedūras arī turpmāk ēdināšanas pakalpojumus Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā,
Siguldas 1. pamatskolā, kā arī Allažu
pamatskolā un pirmsskolas izglītības
grupās veiks SIA „Baltic Restaurants”.
Saskaņā ar iesniegto piedāvājumu maksa
par kompleksajām pusdienām 5.–12. klašu skolēniem būs tāda pati kā līdz šim –
1,55 eiro, bet par trīsreizēju ēdināšanu
Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības
grupās – 3 eiro. SIA „Baltic Restaurants”
turpinās arī ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Siguldas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs. Pašvaldība turpinās
līdzfinansēt daļu no ēdināšanas izmaksām
novadā deklarētajām ģimenēm.
Lai ēdināšanas pakalpojumi Siguldas novada bērniem būtu kvalitatīvi, iesniegtā
piedāvājuma atbilstību – ēdienu dažādību,
produktu uzturvērtību, enerģētisko vērtību un atbilstību bērnu vecuma posmam,
pārtikas produktu daudzveidību un sezonalitāti – vērtēja pieaicinātais eksperts,
sertificēts uztura speciālists. Papildus tam
tika vērtēts arī pretendenta piedāvātais
ēdināšanas pakalpojumu organizēšanas

plāns, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ēdināšanu.
Lai palielinātu apkalpošanas efektivitāti
un racionālu ēdienu izmantošanu, turpmāk Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas
1. pamatskolā, izņemot 1. klases, tiks izveidotas pašapkalpošanās līnijas, ļaujot skolēniem pašiem komplektēt maltītes sastāvdaļas un apjomu. Kā liecina SIA „Baltic
Restaurants” līdzšinējā pieredze, skolēni
ātri apgūst šādu ēdināšanas pakalpojuma
organizēšanu, labprāt komplektē pusdienu
porcijas, izvēloties sastāvdaļas un to proporcijas, turklāt šādi organizēta ēdināšana
ļauj samazināt pārtikas atkritumu apjomu. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji
septembrī veltīs papildu resursus, lai palīdzētu apgūt pašapkalpošanās līniju pamatprincipus.
Kā to paredz pašvaldības saistošie noteikumi „Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā”, novadā deklarētajām
daudzbērnu ģimenēm pašvaldība līdzfinansē 20–75% no ēdināšanas izmaksām:
l 20% atlaide ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, ja pirmsskolas izglītības iestādi
vai vispārizglītojošās skolas 5.–12. klasi
apmeklē viens bērns;
l 30% atlaide ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, ja pirmsskolas izglītības iestādi

vai vispārizglītojošās skolas 5.–12. klasi
apmeklē divi bērni;
l 50% atlaide ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, ja pirmsskolas izglītības iestādi
vai vispārizglītojošās skolas 5.–12. klasi
apmeklē trīs bērni;
l 75% atlaide ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, ja pirmsskolas izglītības iestādi
vai vispārizglītojošās skolas 5.–12. klasi
apmeklē četri un vairāk bērnu.
Pašvaldība turpinās līdzfinansēt ēdināšanas pakalpojuma izmaksas pirmsskolas
izglītības iestādēs 10% apmērā arī pārējām
Siguldas novadā deklarētajām ģimenēm.
Attiecīgi vienas dienas trīsreizēja ēdināšana
vecākiem ar pašvaldības līdzfinansējumu izmaksās 2,70 eiro. Atvieglojumi ēdināšanas
maksai paredzēti arī novadā deklarētiem
bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm – skolās 100% apmērā un pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā, ja
bērnu audzina abi vecāki, un 75% apmērā, ja
bērnu audzina viens no vecākiem.
Siguldas novada pašvaldība, tāpat kā līdz
šim, aicina vecākus aktīvi iesaistīties pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā, sekojot līdz ēdināšanas kvalitātei, kā arī
izsakot priekšlikumus pakalpojuma uzlabošanai izglītības iestāžu vadītājiem vai
medmāsām.

Sākoties jaunajam mācību gadam, atsāks kursēt autobusu reisi
No 2. septembra atsāks kursēt AS „CATA”
nodrošinātie autobusu reisi, kuros sadarbībā ar pašvaldību skolēni un noteiktas
Siguldas novada iedzīvotāju grupas, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, var pārvietoties bez maksas. Autobusi
kursēs darbdienās līdz mācību gada beigām – nākamā gada 31. maijam.
AS „CATA” nodrošinās pārvadājumus šādu
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 plkst. 15.10 no Siguldas autoostas;
l Sigulda–Nurmiži–Sigulda
plkst. 6.50
un plkst. 15.30 no Siguldas autoostas,
plkst. 7.08 un plkst. 15.30 no Nurmižiem;
l Sigulda–Jūdaži–More
plkst. 5.40 un
plkst. 15.25 no Siguldas autoostas;
l More–Sigulda–More plkst. 14.00 no Mores;
l Nītaure–Ķēči–More–Nītaure
plkst. 7.00
un plkst. 15.40 no Nītaures;

Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda plkst. 7.00
un plkst. 15.30 no Siguldas autoostas;
l Sigulda–Allaži–Mālpils
plkst. 7.10 un
plkst. 15.30 no Siguldas autoostas;
l Mālpils–Allaži–Sigulda
plkst. 7.55 un
plkst. 16.15;
l Allažmuiža–Stīveri plkst. 7.35 no Stīveriem un plkst. 15.30 no Allažmuižas.
Septembrī atsāks kursēt pašvaldības organizēts autobuss Siguldas Sporta skolas audzēkņiem nokļūšanai uz treniņiem. Autobusa kursēšanas laiks un maršruts tiks veidots
saskaņā ar Siguldas Sporta skolas treniņu
plānu.
Pilsētas autobusa maršrutā Sigulda–Institūts–Kaķīši–Sigulda, kas kursē no pirmdienas līdz sestdienai, atsāks kursēt autobusa
reiss plkst. 13.30, savukārt maršrutā Sigulda–Gleznotājkalns (Siguldas pilsētas kapsēta), kas kursē no piektdienas līdz svētdienai, novadnieki, uzrādot Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti, varēs pārvietoties bez
maksas vēl līdz 31. oktobrim. Tāpat, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
bez maksas var braukt maršrutā Sigulda–

l

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 novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
noteiktās kategorijas. Lai saņemtu autobusa biļeti ar 100% braukšanas maksas atlaidi, Siguldas novada iedzīvotājiem, kuriem
pienākas braukšanas maksas atlaide, būs
Siguldas novada
nepieciešams uzrādīt
iedzīvotāja ID karti. Pasažieriem, kuri nevarēs uzrādīt derīgu Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, jāmaksā pilna biļetes cena
atbilstoši AS „CATA” cenrādim. ID kartes
darbības traucējumu gadījumā aicinām
vērsties Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3.
Informācija par autobusu maršrutiem un
kursēšanas laikiem pieejama pašvaldības
tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „ID kartes” – „Autobusu satiksme novadā”.

Aicina izvirzīt pretendentus apbalvojumam „Gada balva izglītībā”
Lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares
darbiniekus un organizācijas, kā arī lai
veicinātu izglītības kvalitāti, trešo reizi
tiks pasniegtas Siguldas novada „Gada
balvas izglītībā”. Pretendentus par sasniegumiem 2018./2019. mācību gadā
var pieteikt līdz 13. septembrim šādās
nominācijās:

l
l

l

l

„Gada balva pirmsskolas izglītībā”;
„Gada balva par darbu ar skolēniem vispārējās izglītības pamatskolas pirmajā
posmā (no 1. līdz 6. klasei)”;
„Gada balva darbā ar skolēniem vispārējās izglītības pamatskolas otrajā posmā
un vidusskolā (no 7. līdz 12. klasei)”;
„Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā”;

„Gada veiksmīgākā debija”;
„Gada inovācija izglītībā”;
l „Gada balva izglītības procesa atbalstam”;
l „Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs”;
l „Gada balva par izcilību”;
l „Par mūža ieguldījumu izglītībā”.
Pretendentus var pieteikt, aizpildot aptaujas
anketu, kura pieejama Siguldas novada izglīl
l

tības iestādēs, Siguldas novada pašvaldības
klientu apkalpošanas vietās, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Siguldas novada „Gada balva izglītībā”
apbalvošanas ceremonija notiks 4. oktobrī plkst. 19.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā. Pasākumā piedalīties aicināti Siguldas novada izglītības iestāžu skolotāji un
darbinieki.

IZGLĪTĪBA
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Drīzumā noslēgsies Siguldas 1. pamatskolas otrās kārtas remontdarbi
Zinību dienā pārbūvētās un gaišās telpās ienāks 525 Siguldas 1. pamatskolas
skolēni. Septembrī, noslēdzoties būvniecības otrās kārtas remontdarbiem,
būtiski uzlabojumi veikti pagrabstāva
un pirmā stāva telpās.
Remontdarbu laikā tika demontētas sienas,
izbūvētas jaunas starpsienas, veidojot jaunas
klašu telpas un labierīcības, kā arī veikta logu

nomaiņa visā ēkā. Pārbūvēts arī virtuves un
ēdnīcas bloks un atjaunotas iekšpagalma kāpnes, tādējādi nodrošinot skolas telpu pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Tāpat uz pagrabstāvu izbūvētas kāpnes, jo
turpmāk šajā vietā atradīsies skolas garderobe. Skolā veikti arī elektromontāžas darbi,
apkures, ventilācijas un vājstrāvas sistēmas
pārbūve. Jau ziņots, ka nākamgad Siguldas
1. pamatskolā plānots realizēt rekonstrukci-

jas noslēdzošo posmu, kad vairākas mācību
telpas tiks pielāgotas mūsdienu prasībām, kā
arī tiks labiekārtota skolas teritorija.

nizācija” ietvaros. Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas
rekonstrukcijai un materiāltehniskās bāzes modernizācijai ir piešķīris teju trīs miljonus eiro, valsts līdzfi-

Kopumā Siguldas 1. pamatskolas ēkas sakārtošanai

nansējums skolu rekonstrukcijai paredzēts vairāk nekā

paredzēti vairāk nekā četri miljoni eiro, skolas ēkas

1,6 miljonu eiro apmērā.

pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētā projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/005 „Siguldas
Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes moder-

Piedalies „Zinību burziņā” 2. septembrī! Noslēdzies skolēnu nodarbinātības projekts

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Skolēnu nodarbinātības projektu,
kura laikā iespēja strādāt un apgūt
pirmās darba prasmes ir 13–19 gadus veciem jauniešiem, Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar
uzņēmējiem, īsteno kopš 2010. gada.
Kopumā šovasar pašvaldība un novada uzņēmēji darba iespējas nodrošināja 380 skolēniem – jūnijā strādāja
194 audzēkņi, jūlijā – 119, augustā –
38 skolēni.

Nāc uz „Zinību burziņu” un satiec savus skolasbiedrus!

2. septembrī no plkst. 16.00 līdz 22.00
Raiņa parkā novada skolēni un viņu vecāki ir aicināti atzīmēt skolas gaitu sākšanos un apmeklēt pasākumu „Zinību burziņš”, kurā būs iespējas izzināt Siguldas
novadā pieejamo ārpusskolas interešu
izglītības piedāvājumu, kā arī izbaudīt
izklaidējošas aktivitātes – braucienu ar
elektrokartingu, iegūt prasmes grafiti mākslā, izmēģināt mototriālu, apgūt
drona vadīšanas prasmes un nosvinēt
skolas gaitu sākumu, uzņemot mirkļbildes, dejojot un pavadot laiku kopā ar
draugiem.
No plkst. 16.00 līdz 18.00 pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties un izmēģināt Siguldā pieejamās ārpusskolas
aktivitātes un, krājot nozīmītes, tikt pie
dažādām balvām.
No plkst. 16.00 līdz 18.30 tiks organizēta
grafiti meistarklase, savukārt plkst. 16.00

un 17.30 būs iespēja noskatīties animācijas
filmu „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”.
No plkst. 16.00 līdz 17.30 skeitparka teritorijā varēs vērot Rīgas Skeitborda skolas
audzēkņu paraugdemonstrējumus un apgūt pirmās iemaņas skeitošanā.
No plkst. 17.00 līdz 19.00 būs pieejama „Insta
box” foto kaste, kurā varēs iemūžināt fotomirkļus, savukārt no plkst. 18.00 līdz 19.00
drosmīgākie jaunieši uz „Open Stage” varēs
rādīt savu talantu, prasmes un aizraušanos.
No plkst. 19.00 līdz 20.30 Artūrs Skutelis pasniegs repa meistarklasi, bet no plkst. 20.30
līdz 21.30 uz muzikālās skatuves kāps grupa
„Singapūras satīns”. Par muzikālo noskaņojumu pasākumā no plkst. 21.30 līdz 22.00
rūpēsies DJ Edgars Bercis. Visas dienas
garumā ēdināšanas zonā būs iespēja baudīt
„Grīkstrītas” pitas, „Siguldas saldējumu”,
veldzēties ar „Coffee Lab” dzērieniem un izvēlēties garšīgākās picas pie „Ceļojošā picu
namiņa”. Dalība pasākumā – bez maksas.

Notiks ikgadējais labdarības pasākums

„KALNIEŠU SPĒLES”

14. septembrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Svētku laukumā notiks biedrības
„Cerību spārni” labdarības pasākums „Kalniešu spēles”, kura ienākumi tiks
novirzīti aprīkojuma iegādei darba vietu izveidošanai cilvēkiem ar invaliditāti.
Labdarības pasākuma goda patroni ir olimpiešu Dukuru ģimene.
Pasākumā „Kalniešu spēles” tiks organizētas dažādas atrakcijas, spēka un jautrības stafetes gan lieliem, gan maziem dalībniekiem, radošās darbnīcas, pasākuma laikā darbosies arī
amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Dalības maksa stafetēs – 5 eiro individuālajiem dalībniekiem, četru cilvēku komandai – 20 eiro. Kalniešu spēļu dalībnieki aicināti pieteikties norises
dienā 14. septembrī pasākuma informācijas teltī. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Lai pārliecinātos, vai skolēniem tiek nodrošināti labi darba apstākļi, pašvaldības
speciālisti apsekoja vairāk nekā 30 darbavietu, pārbaužu laikā nekonstatējot
trūkumus vai pārkāpumus. Uzņēmēji lielākoties atzinīgi novērtēja skolēnu darbu,
un arī paši skolēni bija apmierināti par

iespēju apgūt jaunas prasmes, pilnveidot komunikācijas prasmes un saņemt
atlīdzību. Jaunieši, mēnesī nostrādājot
80 stundu, varēja nopelnīt vairāk nekā
200 eiro pirms nodokļu nomaksas, bet, ja
skolēns sevi apliecināja kā atbildīgu darbinieku, nereti uzņēmēji piemaksāja par
laiku, ko skolēns bija strādājis papildus.
Šogad projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta tika izlietoti vairāk nekā
67 tūkstoši eiro.
Darba algas apmaksu minimālās algas
apmērā par nostrādātajām stundām nodrošina pašvaldība, savukārt darba devējiem jāmaksā tikai darba devēja sociālais
nodoklis.
Atgādinām, ka pērn ar darbavietām tika
nodrošināti 350 skolēni – visi, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem.

Pasākumā „Esi zinošs, esi drošs!”
aicina iepazīt operatīvo dienestu darbu
18. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00
Raiņa parkā notiks pasākums bērniem,
jauniešiem un viņu vecākiem „Esi zinošs, esi drošs!”, kurā piedalīsies un
interesantas lietas rādīs un stāstīs
operatīvo dienestu speciālisti.
Pasākumā dažādas aktivitātes būs sarūpējusi Valsts policija, Valsts policijas koledža,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Siguldas novada Pašvaldības
policija, Reģionālā pašvaldības policija,

Zemessardzes 27. kājnieku bataljons,
Valsts robežsardze, Jaunsardzes un informācijas centrs, AS „Gaso”, AS „Sadales tīkls”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Valsts
probācijas dienests, kā arī SIA „Jumis”.
Dalībniekiem būs iespēja aplūkot Valsts
policijas četrkājaino darbinieku – suņu
un zirgu – paraugdemonstrējumus, kā arī
izbraukt ar Valsts policijas automašīnu.
Pasākumu organizē Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Siguldas iecirknis sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Aicina pievērst uzmanību bērnu drošībai
Sākoties jaunam mācību gadam, Pašvaldības policijas darbinieki aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošas uzvedības noteikumus, lai ceļš uz skolu
būtu drošāks. Pašvaldības policija arī
pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu
satiksmes drošībai izglītības iestāžu
tuvumā, kā arī vietām, kur ikdienā lielākoties pulcējas bērni un jaunieši.
Ejot uz skolu, jābūt uzmanīgiem un jāievēro satiksmes noteikumi – iela jāšķērso pa
gājēju pāreju, pirms tam pārliecinoties, ka
visi transportlīdzekļi ir apstājušies. Esot
uz ielas, nedrīkst grūstīties vai rotaļāties.
Vecākiem, kuru atvases šogad ies 1. klasē, ieteicams ierādīt drošāko maršrutu uz
skolu. Bērniem, kuri uz izglītības iestādi

brauc ar velosipēdu, jāatgādina par drošu
braukšanu, lai netiktu apdraudēta sava un
citu satiksmes dalībnieku veselība. Tāpat
ir svarīgi parūpēties par bērna redzamību uz ceļa – gaismu atstarojošu elementu
esamība skolēna apģērbā vai pie skolas
somas ir īpaši būtiska! Vecāki tiek aicināti
arī pārrunāt ar bērniem un skaidrot to, ka
gadījumos, ja draud briesmas, nekavējoties
ir jāziņo policijai un jālūdz palīdzība. Savukārt pašiem vecākiem jāatceras, ka pēc
plkst. 22.00 bērns, kurš vēl nav sasniedzis
16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez pieaugušā uzraudzības.
Nepieciešamības gadījumā novadnieki tiek
aicināti sazināties ar Siguldas novada Pašvaldības policiju, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 26160288.
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SPORTS

1. septembrī notiks Vienības brauciens;
plānoti satiksmes ierobežojumi
Šā gada lielākais riteņbraukšanas notikums Latvijā – 29. Latvijas riteņbraucēju
Vienības velobrauciens –, kas, kā ierasts, norisinās Siguldā un tās apkārtnē, notiks 1. septembrī. Brauciena laikā plānoti satiksmes un automašīnu novietošanas
ierobežojumi.

Septembrī notiks vairākas bezmaksas sporta nodarbības
Līdz oktobrim novadniekiem ir iespēja
piedalīties bezmaksas sporta nodarbībās
sertificētu treneru vadībā. Nodarbībās
aicināts piedalīties ikviens iedzīvotājs bez
vecuma ierobežojuma, kurš vēlas savu
brīvo laiku pavadīt aktīvi un veselīgi.

l

l

Vienības velobrauciena dalībniekiem
būs iespēja izvēlēties kādu no četrām
distancēm:
l 99 kilometrus garo sporta šosejas braucienu (starts plkst. 11.00) maršrutā Sigulda–
Augšlīgatne–Ieriķi–Cēsis–Stalbe–Ragana–Turaida–Sigulda;
l 45
kilometrus garo kalnu divriteņu
braucienu (starts plkst. 12.15) maršrutā
Turaidas iela–Gaujas iela–Raiņa iela–
Pils iela–Līvkalna iela–Televīzijas iela–
Nurmiži–Ratnieki–Sigulda;
l 36 kilometrus garo „Latvijas dzelzceļa”
tautas braucienu (starts plkst. 13.30)
maršrutā
Sigulda–„Sēnīte”–Murjāņi–
Ragana–Turaida–Sigulda;
l 33 kilometrus garo retro velo tūrisma
braucienu (brīvais starts no plkst. 14.00
līdz 14.30) maršrutā Sigulda–Nurmiži–
Ratnieki–Vildoga–Sigulda.
Iepriekšēja pieteikšanās Vienības braucienam – līdz 27. augustam. Dalības maksa, reģistrējoties līdz 27. augustam, ir no
25 līdz 35 eiro; reģistrējoties sacensību dieSiguldas novada
nā – no 30 līdz 40 eiro;
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties Tūrisma informācijas centrā, 20% atlaide dalības maksai.
Lai nodrošinātu riteņbraucēju drošību sacensību trasē, 1. septembrī plānoti satiksmes
ierobežojumi.
Satiksme tiks slēgta:
l Siguldas un Turaidas kalnā (autoceļš P8
posmā Sigulda–Turaida) no plkst. 10.40
līdz 11.10 un no plkst. 12.00 līdz 17.00;
l Cēsu ielā no plkst. 8.00 līdz 17.30;
l Lāčplēša ielas posmā no Leona Paegles
ielas līdz Jāņa Poruka ielai no plkst. 8.00
līdz 17.30;
l Jāņa Poruka ielā no plkst. 10.30 līdz 11.10
un no plkst. 12.00 līdz 17.00;
l Leona Paegles ielā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam no plkst. 10.30 līdz
17.00;
l Līvkalna ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Skolas ielai no plkst. 12.00
līdz 14.50;
l Pils ielas posmā no Šveices ielas līdz Baznīcas ielai no plkst. 12.00 līdz 14.15.
Īslaicīgi satiksmes ierobežojumi:
l sporta brauciena laikā (starts plkst. 11.00
Cēsu un Raiņa ielas krustojumā): Raiņa

iela–Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures
iela–Vidzemes šoseja (A2) no plkst. 10.40
līdz 11.15;
l MTB brauciena laikā (starts plkst. 12.15
Turaidas ielā pie serpentīna ceļa): Turaidas iela–Gaujas iela–Raiņa iela–Pils iela–
Līvkalna iela–Televīzijas iela–Nurmižu
ceļš no plkst. 12.00 līdz 12.30;
l tautas brauciena laikā (starts plkst. 13.30
Cēsu un Raiņa ielas krustojumā): Raiņa
iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–
Noliktavas iela–Vidzemes šoseja (A2) no
plkst. 13.00 līdz 14.30;
l retro velo brauciena laikā Cēsu iela–Līvkalna iela no plkst. 14.00 līdz 14.50.
Ņemot vērā MTB brauciena laiku un tautas brauciena izkārtošanos starta koridoros,
apļveida krustojumā uz Līvkalna ielas no
plkst. 12.00 līdz 14.50 nebūs iespējams ar transportlīdzekļiem piekļūt stāvlaukumam Pils ielā
pie Siguldas pils kompleksa vai izbraukt no tā.
Satiksme krustojumos, kas šķērso sacensību
distances, tiks atjaunota uzreiz pēc tam, kad
visi dalībnieki būs šķērsojuši krustojumus un
aizbraucis distances beigu transports.
Satiksmes ierobežojumi plānoti arī
Siguldas teritorijā:
l sporta distancē: Sigulda–Augšlīgatne–Ieriķi–Cēsis–Stalbe–Ragana–Turaida–Sigulda no plkst. 10.40 līdz 13.40;
l MTB distancē: Sigulda–Nurmiži–Ratnieki–Gauja (upe)–Sigulda no plkst. 12.00
līdz 15.40;
l tautas distancē: Sigulda (Raiņa iela–Pils
iela–Šveices iela–Kalna iela)–Vidzemes šoseja–„Sēnīte”–Valmieras šoseja–Murjāņi–
Ragana–Turaida–Sigulda no plkst. 13.00
līdz 16.30.
Satiksme tiks atjaunota, ņemot vērā dalībnieku plūsmu trasē.
Novietot transportlīdzekļus aizliegts:
l Raiņa ielas posmā no Cēsu ielas līdz Pils
ielai;
l Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam;
l Cēsu, Šveices, Kalna, Noliktavas un Līvkalna ielā, kā arī daudzdzīvokļu namu pagalmos.
Plašāka informācija par satiksmes ierobežojumiem, stāvlaukumiem, velobrauciena trases
maršrutiem un citām aktualitātēm pieejama
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Notiek pieteikšanās sporta treniņiem Siguldas Sporta skolā
Līdz 20. septembrim Siguldas Sporta
skolā norisināsies jaunu audzēkņu uzņemšana profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās.
Siguldas Sporta skola piedāvā mērķtiecīgus treniņus sertificētu treneru vadībā
14 akreditētās sporta programmās astoņos
sporta veidos – badmintonā, basketbolā,
dambretē, distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, orientēšanās sportā, peldēšanā,
vieglatlētikā –, kā arī vairākas interešu

izglītības programmas. Nodarbības notiek
Siguldas Sporta centrā, Siguldas Sporta
skolā, Fischer Slēpošanas centrā, Pilsētas
slēpošanas trasē, Allažu Sporta centrā, kā
arī Siguldas 1. pamatskolas sporta kompleksā. Tiek nodrošināts transports bērnu
nokļūšanai no skolām uz nodarbību vietām
pēc pašvaldības apstiprināta grafika.
Plašāka informācija par iestāšanos Siguldas Sporta skolā pieejama, zvanot uz tālruņa numuru 22022898 vai rakstot uz e-pasta
adresi sportaskola@sigulda.lv.

l

l

l

l

l

l

Rollerslēpošanas nodarbība Fischer
Slēpošanas centrā notiks 2., 9., 18. un
25. septembrī plkst. 19.00.
Peldēšanas nodarbība cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām Siguldas Sporta
centrā tiek plānota 7. un 21. septembrī
plkst. 13.00. Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 26879835.
Nodarbība spēka zālē cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām Siguldas Sporta centrā norisināsies 13. septembrī
plkst. 12.00. Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 26761072.
Nodarbība „Vesela mugura” 14. septembrī notiks Allažu Sporta centrā
plkst. 8.30, Jūdažu Sabiedriskajā centrā plkst. 10.00, Mores pagasta Tautas
namā plkst. 11.30.
Jogas nodarbību Siguldas Sporta centrā iespējams apmeklēt 14. septembrī
plkst. 9.00.
Skriešanas nodarbība 20. septembrī
plkst. 17.30 norisināsies Svētku laukumā.

l

l

l

Ciguna nodarbība 21. septembrī Allažu Sporta centrā notiks plkst. 8.30, Jūdažu Sabiedriskajā centrā plkst. 10.00, Mores pagasta Tautas namā plkst. 11.30.
Siguldas Sporta centrā nodarbība risināsies 24. septembrī plkst. 9.00.
Vingrošanas nodarbība grūtniecēm
Siguldas Sporta centrā plānota 25. septembrī plkst. 17.00.
NTC nodarbību Siguldas Sporta centrā
var apmeklēt 28. septembrī plkst. 17.00.
Apļa treniņš Siguldas Sporta centrā
notiks 27. septembrī plkst. 18.30.
Peldēšanas nodarbība izglītības
iestāžu audzēkņiem Siguldas Sporta
centrā norisinās pirmdienās, otrdienās
un ceturtdienās plkst. 16.00. Iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru
25448860.

Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!”
ietvaros, kas tiks īstenots līdz 2019. gada decembrim,
un tā laikā kopumā norisināsies 1268 dažādas aktivitātes – pasākumi, lekcijas, nodarbības, nodarbību cikli
un nometnes.

Drīzumā tiks noskaidroti „S!-Skate” un „S!-Velo”
kopvērtējuma uzvarētāji
„S!-Skate” un „S!-Velo” pirmajos posmos kopā piedalījušies 370 dalībnieki, no kuriem „S!-Skate” skrituļslidošanas un rollerslēpošanas sacensību seriāla pirmajos
divos posmos piedalījušies 170 dalībnieki, bet „S!-Velo” riteņbraukšanas sacensību seriāla pirmajā posmā – 200 riteņbraucēji. Šogad „S!-Velo” noslēdzošais posms
Fischer Slēpošanas centrā notiks 12. septembrī plkst. 17.30, bet „S!-Skate” –
29. augustā plkst. 17.30, kurā tiks noskaidroti kopvērtējuma uzvarētāji.
„S!-Skate” skrituļslidošanas un rollerslēpošanas sacensībās un „S!-Velo” riteņbraukšanas
sacensībās aicināts piedalīties ikviens interesents, kurš ir apguvis attiecīgās iemaņas.
Abi sacensību seriāli piemēroti visai ģimenei – mazākie dalībnieki jau no divu gadu
vecuma var piedalīties „S!-Velo” dipu-dapu
grupā ar skrejriteņiem, bet pārējie atbilstoši savam vecuma vai meistarības līmenim.
Reģistrējoties un apmaksājot sacensību daSiguldas novada
lības maksu tiešsaistē,

iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem dalībai
sacensībās tiek piemērota 10% atlaide. Abu
sacensību noslēgumā tiks organizēta loterija,
līdz ar to vērtīgas balvas iegūs ne tikai labākie, bet arī veiksmīgākie sacensību dalībnieki. Sacensību reģistrācija, rezultāti un nolikumi pieejami Siguldas Sporta centra tīmekļa
vietnē. Sacensību seriālus „S!-Velo” organizē SIA „Siguldas Sporta serviss”, bet
„S!-Skate” – sporta klubs „Apex” sadarbībā
ar Siguldas novada pašvaldību.

Atklāta dalībnieku reģistrācija 9. Siguldas pusmaratonam
19. oktobrī plkst. 11.00 pie Siguldas Sporta centra tiks dots starts
jau devītajam Siguldas pusmaratonam, kurā dalībnieki varēs startēt
kādā no trim distancēm – 21 kilometru garajā pusmaratonā un 10 kilometru vai 5 kilometru tautas skrējiena
distancē. Papildus šīm distancēm notiks
arī 500 metru garais bērnu skrējiens.
Šogad sacensību dalībniekiem būs iespēja skriet šādā maršrutā: Ata Kronvalda iela–Parka iela–Ausekļa iela–Raiņa iela–Pils iela–Cēsu iela–Baznīcas
iela–Siguldas Jaunās pils teritorija–Pils
iela–Līvkalna
iela–Skolas
iela–Krišjāņa Barona iela–Ata Kronvalda iela,
finišējot pie Siguldas Sporta centra.

Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, dalība sacensībās ar 20% atlaidi, saskaņā ar sacensību nolikumā norādītajiem pieteikšanās
termiņiem un dalības maksas apmēru.
Atgādinām, ka Siguldas novadā deklarētiem
bērniem un jauniešiem (deklarēti Siguldas
novadā ne vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī
plkst. 0.00) līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot,
ja persona vēl mācās vidējās izglītības iestādē) un Siguldas Sporta skolas audzēkņiem,
kamēr persona mācās attiecīgajā izglītības
iestādē, aizpildot www.sportlat.lv pieteikuma anketu līdz 17. oktobrim, dalība sacensībās ir bez maksas.
Sacensības tiek organizētas ar Siguldas
novada pašvaldības atbalstu.
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VESELĪBAS UN SPORTA NEDĒĻA
23.–29. septembris

Divas reizes gadā 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 otrā Veselības un sporta nedēļa norisināsies no 23. līdz 29. septembrim.
23. septembris – BĒRNU DIENA
14.00–16.00
Veselības profilakses
centrā „Malus”

Individuālā mākslas terapijas sesija bērniem.
Vada mākslas terapeite Vita Beinerte.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 27719779

LEGO robotikas nodarbība
„Mazais tehnoprātnieks” 3–4 gadus veciem
16.00–16.30
bērniem sadarbībā ar bērnu centru „Kā mājās”.
Siguldas Sporta centrā
Pieteikšanās no 16. septembra,
rakstot uz e-pasta adresi sigulda@bckamajas.lv.
16.00–16.30
Siguldas pilsētas
stadionā

Veselības vingrošana svaigā gaisā
visiem interesentiem bez vecuma ierobežojuma.
Vada fitnesa trenere Fanija Šitca,
Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija”
kustības vēstnese

LEGO robotikas nodarbība „Tehnoprātnieks”
5–9 gadus veciem bērniem sadarbībā
16.45–17.30
ar bērnu centru „Kā mājās”.
Siguldas Sporta centrā
Pieteikšanās no 16. septembra,
rakstot uz e-pasta adresi sigulda@bckamajas.lv.
Nodarbība „Mazais dara” – sporta vingrinājumi
17.45–18.45
pirmsskolas vecuma bērniem mājas apstākļos.
Siguldas Sporta centrā Vada Agrita un Jānis Bērtiņi
(līdzi jāņem maiņas apavi)
Lekcija „Kas vecākiem jāzina par pareizu
pēdu attīstību bērniem līdz 5 gadiem?”.
19.00–20.00
Vada sertificēta fizioterapeite Maija Rumpe.
Siguldas Sporta centrā
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088
19.00–20.00
Ģimeņu joga.
Siguldas Sporta centrā Vada jogas instruktore Ligita Saule

24. septembris – SENIORU DIENA
8.00–22.00
Iepazīšanās ar trenažieru zāles piedāvātajām
Siguldas Sporta centrā iespējām senioriem (līdzi jāņem maiņas apavi)
9.00–10.00
Ciguna nodarbība senioriem.
Siguldas Sporta centrā Vada fitnesa trenere Fanija Šitca
9.00–11.00
Dienas centrā

Nodarbība „Smilšu spēles veselumam”.
Vada sertificēta mākslas terapeite un smilšu
spēles metodes praktizētāja Dace Visnola.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruņa
numuru 20290018

12.00–14.00
Atbrīvotāju ielā 11A

Meistarklase „Dabas veltes un to labā ietekme
uz veselību”. Vada „Dabas laboratorijas”
īpašniece Signe Turauska. Pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 20290018

14.00–15.00
Rehabilitācijas centrā
„Krimulda”

Lekcija „Kā neapjukt plašajā produktu
piedāvājumā, veselīgs un maciņam draudzīgs
uzturs”. Vada uztura speciāliste Anita Baumane.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088

Peldēšana senioriem.
15.00–16.00
Pieteikšanās no 16. septembra,
Siguldas Sporta centrā
zvanot uz tālruņa numuru 25448860
16.00–16.30
Siguldas pilsētas
stadionā

Veselības vingrošana svaigā gaisā visiem
interesentiem bez vecuma ierobežojuma.
Vada fitnesa trenere Fanija Šitca,
Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija”
kustības vēstnese

25. septembris –
TOPOŠO UN JAUNO VECĀKU DIENA
Zīdaiņu peldināšana. Vada trenere Olita Viduce.
10.00–10.30
Pieteikšanās no 16. septembra,
Siguldas Sporta centrā
zvanot uz tālruņa numuru 25448860
10.00–11.00
Rehabilitācijas centrā
„Krimulda”

Nodarbība „Vingrošana, slodzes dozēšana
un citi noderīgi padomi grūtniecības laikā”.
Vada fizioterapeite Loreta Šķēle.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088

Lekcija „Fiziskās aktivitātes grūtniecības laikā
11.00–12.30
un pēcdzemdību periodā”.
Siguldas Sporta centrā
Vada fizioterapeite Sandra Maļinovska
11.15–12.15
Rehabilitācijas centrā
„Krimulda”

Nodarbība „Vingrojumi pēcdzemdību
komplikāciju mazināšanai un ergonomikas
ievērošana, aprūpējot mazuli”.
Vada fizioterapeite Loreta Šķēle.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088

Daļa no Siguldas novada Veselības un sporta nedēļas aktivitātēm tiek finansētas
ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.

Lekcija „Saikne starp māmiņu un mazuli
12.45–14.15
gaidību laikā. Kā es varu gatavoties un stiprināt
Siguldas Sporta centrā sevi dzemdībām?”. Vada sertificēta dūla
un zīdīšanas konsultante Līga Roze-Kļaviņa
„Zīdīšana – fizioloģiskie un emocionālie aspekti”.
14.30–16.00
Vada sertificēta dūla un zīdīšanas konsultante
Siguldas Sporta centrā
Lita Dudele-Krastiņa
15.00–18.00
Veselības profilakses
centrā „Malus”
16.00–16.30
Siguldas pilsētas
stadionā

Theraplay® praktiskās nodarbības bērniem
kopā ar vecākiem. Vada psiholoģe
Elīna Rotbaha-Zaremba. Pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 27719779
Veselības vingrošana svaigā gaisā
visiem interesentiem bez vecuma ierobežojuma.
Vada fitnesa trenere Fanija Šitca,
Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija”
kustības vēstnese

Lekcija „Dzīve ar jaundzimušo –
16.15–17.45
ko vērts zināt jau tagad”. Vada dūla
Siguldas Sporta centrā
un zīdīšanas konsultante Anita Oļukalna
17.00–18.00
Atvērtā grūtnieču vingrošana.
Siguldas Sporta centrā Vada fitnesa trenere Fanija Šitca
19.00–21.00
Bērnu centrā
„Kā mājās”

Lekcija „Izteiktam vārdam ir spēks! Kā šo spēku
gudri lietot attiecībās ar bērnu, lai veicinātu
bērna pasargātības, drošības un pašpārliecības
izjūtas?”. Vada psiholoģe Svetlana Gailuma

26. septembris – JAUNIEŠU DIENA
14.00–16.00
Veselības profilakses
centrā „Malus”

Individuālas mākslas terapijas sesijas
jauniešiem. Vada mākslas terapeite
Vita Beinerte. Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 27719779

15.00–15.45
un 15.45–16.30
Siguldas slimnīcā

Funkcionālais treniņš.
Vada fizioterapeita asistente Zane Gintere.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 26067440

16.00–16.30
Siguldas pilsētas
stadionā

Veselības vingrošana svaigā gaisā visiem
interesentiem bez vecuma ierobežojuma.
Vada fitnesa trenere Fanija Šitca,
Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija”
kustības vēstnese

16.00–17.00
Jauniešu iniciatīvu
centrā „Mērķis”

Ergoterapijas nodarbība „Pareiza sēdēšana
pie datora, somas nešana, satvēriens rakstot”.
Vada ergoterapeite Baiba Boženkova.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088

17.15–18.45
Jauniešu iniciatīvu
centrā „Mērķis”

Lekcija un meistarklase esošajiem
un topošajiem studentiem „Kā lēti, veselīgi
un garšīgi paēst”. Vada uztura speciāliste
Mg. sc. sal. Ilze Justamente

19.00–20.30
Jauniešu iniciatīvu
centrā „Mērķis”

Diskusija „Kā atpazīt depresiju,
un kas var palīdzēt situāciju uzlabot?”.

27. septembris – VESELĪGA DZĪVESVEIDA DIENA
9.00–10.00
Veselības profilakses
centrā „Malus”

Stiepšanās un jogas prakse.
Vada jogas skolotāja Karīna Gaide.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 27719779

14.00–17.00
Siguldas slimnīcā

Vakuummasāžas procedūra.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 26067440

16.00–16.30
Siguldas pilsētas
stadionā

Veselības vingrošana svaigā gaisā
visiem interesentiem bez vecuma ierobežojuma.
Vada fitnesa trenere Fanija Šitca,
Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija”
kustības vēstnese

16.00–17.30
Lekcija „Veselīga uztura ABC”.
Siguldas Sporta centrā Vada uztura zinātnes speciāliste Dace Meija
Uztura konsultācijas un ķermeņa
kompozīcijas noteikšana ar Tanita svariem.
16.00–21.00
Konsultē uztura speciāliste Anita Baumane.
Siguldas Sporta centrā
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 27700250
Lekcija „Senā zinātne ājurvēda
par veselīgu dzīvesveidu”.
17.00–18.00
Vada ājurvēdas ārsts no Indijas doktors
Siguldas Sporta centrā
Dinils Pauls. Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 28304088
18.00–19.00
Veselības profilakses
centrā „Malus”

Bezgrēka našķu meistarklase.
Vada uztura zinātnes speciāliste
Ingrīda Mergupe. Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 27719779

Apļa treniņš. Vada trenere Diāna Daktere.
18.30–19.30
Pieteikšanās no 16. septembra,
Siguldas Sporta centrā
zvanot uz tālruņa numuru 25448860
19.00–23.00
Jauniešu iniciatīvu
centrā „Mērķis”

Latvijas orientēšanās nakts Siguldas teritorijā

Meistarklase „Vaska drāniņu pagatavošana –
lai ēdienu ilgāk uzglabātu svaigu”.
20.00–21.00
Vada meistare Ance Leilande.
Siguldas Sporta centrā
Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi
pieraksts@sigulda.lv.

28. septembris – VESELĪBAS DIENA
Izglītojošas lekcijas un sporta nodarbības
9.00–10.00
NTC nodarbība.
Siguldas Sporta centrā Vada treneris Andrejs Filipovs
10.00–11.00
Zumbas nodarbība.
Siguldas Sporta centrā Vada trenere Liena Ozoliņa
10.00–11.30
Veselības profilakses
centrā „Malus”

Radošās mākslas terapijas grupas nodarbība
relaksācijai un būšanai šeit un tagad.
Vada mākslas terapeite Vita Beinerte.
Pieteikšanās no 16. septembra,
zvanot uz tālruņa numuru 27719779

Darbosies bērnu pieskatīšanas vieta,
10.00–15.00
kas ļaus vecākiem netraucēti apmeklēt
Siguldas Sporta centrā veselības pārbaudes, lekcijas un nodarbības
(līdzi jāņem maiņas apavi)
Lekcija „ Sportista veselība pirmajā vietā”.
10.30–12.00
Vada Latvijas olimpiskās vienības
Siguldas Sporta centrā
sporta ārsts Jānis Kaupe
11.00–14.00
Pie Siguldas
Sporta centra

Radošā darbnīca kopā ar Misteru Cukuru –
uzzini, kas našķiem vēderā

11.00–14.00
Pie Siguldas
Sporta centra

Svaru stieņa celšanas sacensības
„Latvijas spēcīgākā pilsēta”
Ārstu konsultācijas

10.00–14.00
Asinsdonoru diena
Siguldas Sporta centrā
10.00–16.00
Podologa konsultācija.
Siguldas Sporta centra
Konsultē podoloģe Elīna Putraševica
lielajā zālē
Kāju vēnu skrīnings, pēdu datordiagnostika,
dermatologa un kardiologa konsultācijas,
D vitamīna mērījumi, elektrokardiogramma.
10.00–16.00
Pieraksts no 16. septembra, zvanot uz tālruņa
Siguldas Sporta centra
numuru 28987305 vai 29352042.
lielajā zālē
Piedāvājums bez maksas pieejams
Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem,
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti
uzrādot
Cukura, holesterīna un hemoglobīna mērījumi.
Būs iespēja veikt redzes, krūšu un plaušu
10.00–16.00
pārbaudi. Darbosies insulta profilakses
Siguldas Sporta centra
kabinets. Būs iespēja saņemt arī fizioterapeita
lielajā zālē
un uztura speciālista konsultācijas. Varēs veikt
HIV, B un C hepatīta, kā arī sifilisa testus
10.00–16.00
Darbosies mobilais mamogrāfs,
Siguldas Sporta centrā kurā būs iespēja veikt krūšu ultrasonogrāfiju
11.00–13.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

„Izbraukuma veselības istaba – eksprestesti”,
kuru laikā bez maksas būs iespēja veikt cukura,
holesterīna un hemoglobīna, asinsspiediena
un pulsa oksimetra mērījumus, kā arī noteikt
ķermeņa masas indeksu

„Izbraukuma veselības istaba – eksprestesti”,
kuru laikā bez maksas būs iespēja veikt cukura,
14.00–16.00
holesterīna un hemoglobīna, asinsspiediena
Allažu pagasta pārvaldē
un pulsa oksimetra mērījumus, kā arī noteikt
ķermeņa masas indeksu

29. septembris – ĢIMEŅU DIENA DABĀ
10.00–14.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Ratu rallijs sadarbībā
ar bērnu centru „Kā mājās”

10.00–14.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

10 kilometru pārgājiens pa Siguldas dabas takām.
Vada organizācijas „Soli pa solim”
gide Ļuba Tihomirova

11.00–14.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

30 kilometru garš ģimeņu velobrauciens.
Vada treneris un gids Eduards Rēns. Pieteikšanās,
rakstot uz e-pasta adresi eduards@velotrenini.lv

Visu nedēļu – no 23. septembra plkst. 8.00 līdz 29. septembra plkst. 22.00 – būs iespēja piedalīties „Endomondo” izaicinājumā, uzskaitot kilometrus kādā
no trim disciplīnām – „Siguldieši soļo!”, „Siguldieši skrien!” un „Siguldieši brauc ar velo!”. Izaicinājumu dalībniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums,
un katrā disciplīnā tiek noteikts viens uzvarētājs, kā arī izlozētas divas veicināšanas balvas. Plašāka informācija par izaicinājumu no 16. septembra būs
pieejama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības sociālajos tīklos.
* Nedēļas pasākumu plānā var tikt veiktas izmaiņas
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Kultūra
2. IX 16.00–22.00
Raiņa parkā

Zinību dienas svētki „Zinību burziņš”.
Plašāka programma pieejama
3. lappusē

6.–8. IX
„Siguldas devonā”

Kultūras centra „Siguldas devons”
otrās sezonas atklāšana.
Plašāka informācija pieejama
3. lappusē

6. IX
„Siguldas devonā”

Foto izstāde „No septembra
līdz septembrim”, kurā būs iespēja
aplūkot kultūras centra „Siguldas
devons” krāšņo un daudzveidīgo
pirmo darbības sezonu.
Izstāde būs apskatāma līdz
18. septembrim

6. IX 20.00
„Siguldas devonā”

Radošais ceļojums „Lēcieni”.
Bezmaksas ieejas kartes var saņemt
kultūras centra „Siguldas devons”
kasē. Vietu skaits ir ierobežots

7. IX 14.00
„Siguldas devonā”

Dokumentālā filma
„Kusamas bezgalība”. Izrādi
nav ieteicams apmeklēt skatītājiem,
kas jaunāki par 12 gadiem

7. IX 19.00
„Siguldas devonā”

Jāņa Lūsēna jubilejas koncerts
„Labvakar, Latvija! Labvakar,
Sigulda!” Biļetes cena – no 20 līdz
20%, novada daudzbērnu
30 eiro,
ģimenēm – 40% atlaide

8. IX 11.00
Siguldas pilsētas
stadionā

Tēva dienas pasākums
ģimenēm un bērniem

8. IX 14.00
„Siguldas devonā”

Izrāde „Loranga jeb Stāsts par vienu
gluži traku māju”. Biļetes cena –
20%, novada
no 6 līdz 10 eiro,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide

14. IX 18.00
„Siguldas devonā”

Dzejas diena „Dzeja un dziesma”
kopā ar Valdi Atālu un draugiem
Arnoldu Kārkli un Ilzi Grunti

15. IX 15.00
„Siguldas devonā”

Rolanda Zagorska jubilejas benefice –
kino koncerts „Mana atmiņu paradīze”.
Ielūgumu uz koncertu bez maksas
var saņemt „Siguldas devona”
biļešu kasē. Vietu skaits ir ierobežots

17. IX 13.00
Allažu pagasta
bibliotēkā
18. IX 19.00
„Siguldas devonā”
20. IX 17.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā
21. IX 9.00–17.00
Svētku laukumā
21. IX 14.00
Allažu Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

28. IX 12.00
Morē

Mores kauju 75. gadskārtas
atceres pasākums. Plkst. 12.00
atceres brīdis pie Roznēnu ozola,
plkst. 14.00 – Mores kauju
Piemiņas parkā

28. IX 16.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Rudens ražas svētki.
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi
ražas veltes un ziemas krājumus
degustācijai

Ceļotāju klubiņa pasākums
„Vasaras iespaidi”
Satīriska komēdija ar film noir
elementiem „Maģiskās naktis”.
Biļetes cena – 2 eiro
Dzejas diena „Dzeja dabā”.
Uz pasākumu aicinām ņemt līdzi
savu mīļāko dzejas krājumu
Rudens Stādu parāde
Vokālo ansambļu koncerts
„Rudens elēģija”

21. IX 17.00
„Siguldas devonā”

Izstādes „Komponists Alfrēds
Kalniņš” atklāšana. Izstāde būs
apskatāma līdz 20. oktobrim

21. IX 19.00
„Baltajā flīģelī”

Sezonas atklāšanas koncerts
„Alfrēdam Kalniņam 140”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
20%, novada daudzbērnu
ģimenēm – 40% atlaide

25. IX 19.00
„Siguldas devonā”

Dailes teātra viesizrāde
„Alvas sieviete”. Biļetes cena –
20%, novada
no 15 līdz 22 eiro,
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide

27. IX 10.00–15.00
Turaidas
muzejrezervātā

Lībiešu diena skolēniem „Ko lems
līvu likteņzirgs? Kas ir lībieši?”.
Dalības maksa klasei – 35,57 eiro un
ieejas biļete Turaidas muzejrezervātā.
Pieteikšanās pasākumam, zvanot
uz tālruņa numuru 26572142

29. IX 14.00
„Siguldas devonā”

Siguldas dziedošo un dejojošo
senioru kolektīvu jubilejas koncerts.
Biļetes cena – 2,50 eiro,
20% atlaide

Izstādes
Līdz 3. IX
„Siguldas devonā”
Līdz 30. IX
Turaidas
muzejrezervātā

Grafikas vasaras skolas izstāde
Izstāde „Gaismas ceļā.
Baltijas ceļam – 30”.
Ieeja tikai izstādē – 1,15 eiro
Novadpētniecības izstāde
„Ar Siguldu sirdī:
Zigurdam Zuzem – 90”

Līdz 30. IX
Siguldas novada
bibliotēkā

Zigurda Zuzes piemiņai veltīta
Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
audzēkņu grafikas darbu izstāde
„Siguldas ainava”
Pedagoģijas un psiholoģijas
grāmatu izstāde „Padoms vecākiem”
Literārā izstāde „Iepazīsim
mākslinieces Agijas Stakas daiļradi”
ciklā „Bērnu grāmatu ilustratori”

2.–30. IX
Jūdažu bibliotēkā

Literārā izstāde
„Dzeja – dvēseles spogulis”

3.–30. IX
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstādes „Starp lēnām domām
un apziņā degošiem teikumiem”.
Rakstniekam Andrim Akmentiņam – 50;
„Septembris, dzejnieku aizbildnis:
Jaunākās dzejas krājumi”

10.–30. IX
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā
20.–30. IX
Siguldas novada
bibliotēkā
21. IX–21. X
„Siguldas devonā”

Tematiskā izstāde
„Rudentiņš bagāts vīrs”
Bērnu dzejas grāmatu izstāde
„Mani mīļie dzejolīši”
Izstāde „Komponists Alfrēds Kalniņš”

Sports
1. IX 11.00
Svētku laukumā
2. 9., 18.,
25. IX 19.00
Fischer
Slēpošanas centrā
4. IX 17.00
Ratniekos, lejpus
Vildogas tiltam

29. Latvijas riteņbraucēju
Vienības velobrauciens un retro
brauciens. Plašāka informācija
pieejama 6. lappusē
Bezmaksas rollerslēpošanas
nodarbība
Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

7. IX 9.00
Krimuldas muižā

Taku skrējienu seriāls „Stirnu buks”

7., 21. IX 13.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 26879835

8. IX 11.00
Fischer
Slēpošanas centrā

10. IX 19.00
Allažu Sporta centrā

Ģimeņu sporta vakars

11. IX 17.00
Turaidā–Dainu kalnā

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

11. IX 17.30
Turaidā, Dainu kalnā

Bezmaksas orientēšanās nodarbība

12. IX 18.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Līdz 30. IX
Siguldas novada
bibliotēkā

1.–27. IX
Allažu pagasta
bibliotēkā
2.–25. IX
Siguldas novada
bibliotēkā

8. IX
Allažos, Jūdažos
un Morē

FIS Latvijas čempionāta
2. posms rollerslēpošanā

Bezmaksas jogas nodarbība:
plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
l plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā;
l plkst. 11.30 Mores pagasta
Tautas namā
l

13. IX 12.00
Siguldas
Sporta centrā

Riteņbraukšanas sacensību
„S!-Velo” 3. posms bērniem
un pieaugušajiem
Bezmaksas nodarbība spēka zālē
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 26761072

14. IX 9.00
Siguldas Sporta
centrā

Bezmaksas jogas nodarbība

14. IX 12.00
Svētku laukumā

Labdarības pasākums
„Kalniešu spēles”. Plašāka
programma pieejama 5. lappusē

20. IX 9.00
Siguldas
Sporta centrā
20. IX 17.30
Svētku laukumā
21. IX
Allažos, Jūdažos
un Morē

23.–29. IX
Siguldas novadā
24. IX 9.00
Siguldas
Sporta centrā
25. IX 17.00
Siguldas
Sporta centrā
25. IX 17.00
Svētku laukumā
27. IX 18.00
Siguldas
Sporta skolā
27. IX 18.30
Siguldas
Sporta centrā
28. IX 17.00
Siguldas
Sporta centrā
28. IX 10.00
Svētku laukumā
28. IX 14.00
Siguldas
Valsts ģimnāzijā
29. IX 10.00
Siguldas
Valsts ģimnāzijā
29. IX 15.00
Siguldas
Valsts ģimnāzijā
Pirmdienās,
otrdienās un
ceturtdienās 16.00
Siguldas
Sporta centrā

Olimpiskā diena
Bezmaksas skriešanas nodarbība
Bezmaksas ciguna nodarbība:
plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
l plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā;
l plkst. 11.30 Mores pagasta
Tautas namā
l

Veselības un sporta nedēļa.
Plašāka programma pieejama
7. lappusē
Bezmaksas ciguna nodarbība
Bezmaksas vingrošanas
nodarbība grūtniecēm
Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”
Siguldas Sporta skolas
mācību gada ieskaņas pasākums
„Jaunais sportists”
Bezmaksas nodarbība „Apļa treniņš”
Bezmaksas NTC nodarbība
Siguldas Kalnu maratons
Siguldas novada atklātais
čempionāts ātrajā šahā
Siguldas novada atklātais
čempionāts ātrajā šahā
Mildas Laubertes
starptautiskais šaha turnīrs
Bezmaksas peldēšanas nodarbība
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot uz tālruņa numuru 25448860

– pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem pieejama norādītā atlaide vai biļetes cena.
Pasākumos, kuros biļetes cena nav norādīta, ieeja ir bez maksas.

Nākamais izdevums otrdien, 24. septembrī
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!

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā
Reģistrēti 24 jaundzimušie – 16 meitenes un 8 zēni.
Bērniem doti vārdi: Rūta, Lote, Katrīna, Olīvija, Žanete, Elizabete, Sofija, Kitija,
Karlīna, Kerija, Mija Mārvela, Marta, Adīna, Felicita, Madara, Loreta, Kristiāns,
Kevins, Ernests, Miks, Emīls, Dāvids, Roberts, Edvards.
Reģistrētas 22 laulības.

