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Siguldā tiks uzstādīti
pirmie viedie
atkritumu konteineri Latvijā

Siguldas Opermūzikas svētkos
uzstāsies izcilā
Maija Kovaļevska

Noskaidrotas konkursa
„Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”
uzvarētājas

Plānota automašīnu
ātruma ierobežojošas zonas
ieviešana Siguldas centrā

24. jūnijā Šveices pilsētā Lozannā kļuva
zināms, ka 2026. gada ziemas olimpiskās spēles norisināsies Itālijas pilsētās Milānā un Kortinā d’Ampeco, nevis
Zviedrijā un Latvijā. Jau ziņots, ka uz
olimpiādes organizēšanu pretendēja
arī Zviedrijas pilsētas Stokholma un
Ore, kas paredzēja ledusrenes sporta
veidu sacensības rīkot bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”.

Jūnija beigās norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem, kuras laikā eksperts, satiksmes infrastruktūras plānotājs Viesturs
Laurs iedzīvotājus informēja par plānoto
automašīnu ātruma ierobežojošās zonas
ieviešanu Siguldas centrā.

„Esam lepni un gandarīti par izveidoto sadarbību ar Zviedrijas partneriem. Tāpēc,
ja Zviedrijas Olimpiskā komiteja lems par
pieteikuma gatavošanu 2030. gada ziemas
olimpisko spēļu rīkošanai, mēs, ne mirkli
nevilcinoties, esam gatavi būt tikpat labs
partneris. Starptautiskajai Olimpiskajai
komitejai pēc pieņemtā lēmuma būs jāseko pašu noteiktajai jaunajai normai, un
tas būs jāapliecina ne tikai vārdos, bet arī
darbos. Tas attiecas gan uz esošās sporta
infrastruktūras izmantošanu un jaunas nebūvēšanu, gan uz iespēju vairākām valstīm
pretendēt uz spēļu rīkošanu, gan arī uz
spēļu norises ilgtspēju un citām vadlīnijām
jauna standarta spēļu rīkošanai. Mūsu plāni nemainās – bobsleja un kamaniņu trase
ir jāpiemēro bobsleja četrinieku sacensībām
un Siguldas piedāvājums atlētiem tikai jāstiprina,” uzsver Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pašvaldība apstiprina, ka arī plāni attiecībā uz iegādāto zemes gabalu 5,5 hektāru
platībā joprojām ir spēkā un šajā līdz šim
neapbūvētajā teritorijā tiks veidots jauns
dzīvojamais kvartāls, piesaistot privātu
kapitālu. Pašvaldības rīcībā ir ilgāks laika
posms, lai veiktu visu nepieciešamo plāno-

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Ja taps pieteikums uz 2030. gada olimpiskajām spēlēm,
Sigulda būs gatava startēt kopā ar Zviedriju

1988. gada olimpisko spēļu čempions bobslejā Jānis Ķipurs (no kreisās), Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
un Starptautiskās Kamaniņu federācijas ģenerālsekretārs Einars Fogelis.
jumu izstrādi. Jāņem vērā, ka šī zemes gabala attīstībā jārēķinās arī ar vairāku citu
privāto investoru attīstības iecerēm dzīvojamā fonda piedāvājumam Siguldā.
Pašvaldība vēlas pateikties sadarbības
partneriem, ar kuru palīdzību tapa Latvijas
puses pieteikums, – Latvijas Olimpiskajai
komitejai, Izglītības un zinātnes ministrijai,
bobsleja un kamaniņu trasei „Sigulda”, kā
arī attiecīgo sporta veidu federācijām un pašiem sportistiem, apliecinot Latvijas jaudu
īstenot olimpiskās vērtības.

Jau iepriekš ziņots, ka Siguldas novada
pašvaldības dome 2018. gada 17. maijā
lēma par Siguldas un Stokholmas stratēģisko sadarbību, savukārt 12. jūnijā to atbalstīja Ministru kabinets. Tika noslēgts
nodomu protokols starp Latvijas Olimpisko
komiteju, Zviedrijas Olimpisko komiteju un
Siguldas novada pašvaldību par sadarbību,
lai kandidēšanas pieteikumā uz 2026. gada
ziemas olimpiskajām spēlēm iekļautu olimpisko spēļu sacensību skeletonā, bobslejā
un kamaniņu sportā rīkošanu Siguldā.

Ņemot vērā satiksmes drošības un plānošanas
ekspertu ieteikumus, Siguldas centrā paredzēts noteikt zonu, kurā automašīnu braukšanas ātrums nevarēs pārsniegt 30 kilometrus
stundā. Ātruma ierobežojošās zonas izveide
ļaus iedzīvotājiem un pilsētas viesiem pa pilsētas centru pārvietoties drošāk. To plānots
panākt ar satiksmi mierinošiem risinājumiem
un izmaiņām satiksmes organizācijā, samazinot tranzīta kustību cauri pilsētas centram un
atslogojot Rīgas un Ausekļa ielu.
Diskusijā ar iedzīvotājiem, radot kājāmgājējiem un velobraucējiem drošu vidi, tika
apspriesti piemērotākie risinājumi automašīnu ātruma ierobežošanai, kā arī uzsvērta
nepieciešamība pievērst pastiprinātu uzmanību konkrētu iedzīvotāju grupu, tajā skaitā skolēnu un senioru, izglītošanai par ceļu
satiksmes noteikumiem. Iedzīvotāji, novērtējot pašvaldības jau šajā pavasarī ieviestās
„Dzīvojamās zonas” zīmes vairākos Siguldas
kvartālos, ieteica arī citas zonas pilsētā, kurās nepieciešams mierināt satiksmi.
Ātruma ierobežojošās zonas ieviešana tiek īstenota, ņemot vērā Siguldas identitāti veidojošā tematiskā plānojuma Satiksmes infrastruktūras attīstības vadlīnijas, kas paredz
visiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem,
riteņbraucējiem un autobraucējiem – vienlīdzīgu un drošu pārvietošanos. Satiksmes organizācijas izmaiņas pilsētas centrā plānots
ieviest jau šovasar.

Apstiprināts Siguldas identitāti veidojošais tematiskais plānojums
Apstiprināts Siguldas identitāti veidojošais tematiskais plānojums, kurā, ņemot vērā šā brīža Siguldas telpisko struktūru,
attīstības potenciālu, stratēģiskās intereses un kultūrvēsturiskās vērtības, noteiktas vadlīnijas turpmākai pilsētas infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju plānošanai, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, ēku, būvju, to elementu
un arhitektūras mazo formu risinājumiem, kā arī rekreācijas teritoriju un zaļumvietu attīstībai un pārvaldībai, saglabājot
Siguldas identitātei raksturīgās iezīmes un unikalitāti visos plānošanas, projektēšanas un izveides posmos.
Siguldas identitāti veidojošo tematisko plānojumu veido sešas daļas:
l satiksmes infrastruktūra;
l inženiertehniskās komunikācijas;
l kultūrvēsturiskais mantojums;
l arhitektūras vizuālo izteiksmes līdzekļu
lietojums;

rekreācijas teritorijas;
zaļumvietu attīstība un pārvaldība.
Katra no daļām satur grafiskos un vizuālos materiālus, kā arī skaidrojumus, kuri
apkopoti vienotā, publiski pieejamā vadlīniju datubāzē un integrēti unikālā telpiskā pilsētas 3D modelī, kuru nākotnē būs
l
l

iespējams izmantot turpmākajā pilsētas
plānošanas procesā.
Izstrādes laikā divu gadu garumā norisinājušās 25 tikšanās ar iedzīvotājiem, diskutējot par ekspertu piedāvātajām vadlīnijām, kā arī lai vienotos par labākajiem
risinājumiem pilsētplānošanā, kas nākot-

nē gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem un
iedzīvotājiem būs saistoši infrastruktūras
attīstības plānošanas, projektēšanas un
izveides posmos.
Tematiskā plānojuma izstrādi veica
SIA „MARK arhitekti”, piesaistot plašu ekspertu komandu ar pieredzi un zināšanām
pilsētplānošanā, ielu un ceļu plānošanā,
arhitektūrā un ainavu plānošanā.
Siguldas vizuālās identitātes
tematiskais plānojums pieejams
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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Aicina reģistrēties jaundzimušo godināšanas pasākumam Pašvaldība
izsolēs pārdod
„Esmu dzimis Siguldas novadā”
Līdz 31. jūlijam novadnieki aicināti
vairākus īpašumus
elektroniski pieteikties jaundzimušo godināšanas pasākumam „Esmu
dzimis Siguldas novadā”, kurā tiks
godinātas novadnieku ģimenes, kuru
mazuļi piedzimuši no 2019. gada
1. janvāra līdz 30. jūnijam. Svinīgais
jaundzimušo godināšanas pasākums
notiks 18. augustā.
Īpašās piemiņas monētas „Esmu dzimis
Siguldas novadā” var saņemt jaundzimušie, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta līdz
pasākuma norises dienai ir Siguldas novadā, kā arī vismaz vienam no vecākiem

deklarētā dzīvesvietas adrese ir Siguldas
novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms pasākuma norises dienas.
Lai pieteiktos pasākumam, ģimenei, autorizējoties ar internetbankas datiem vai
e-parakstu, Siguldas novada pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv līdz
31. jūlijam būs iespēja pieteikties svinīgā
pasākuma apmeklējumam. Ģimenes, kuras pieteiksies pasākumam, augusta sākumā saņems ielūgumu, savukārt tās ģimenes, kuras neatbildīs pasākuma nolikumā
noteiktajai kārtībai, desmit dienu laikā pēc
pieteikuma aizpildīšanas saņems atteikuma vēstuli uz pasta adresi, kura tiks no-

rādīta, aizpildot elektronisko pieteikumu.
Ģimenes, kurām nav iespēju pieteikumu
aizpildīt elektroniski, aicinātas to aizpildīt
vietās, kur pieejams publiskais dators –
pašvaldības Pakalpojumu centrā, Mores
un Allažu pagasta pārvaldē vai kādā no
novada bibliotēkām.
Ģimenes, kuras pasākumu nevarēs apmeklēt, pēc pasākuma norises dienas, aizpildot
elektronisku iesniegumu portālā e.sigulda.lv,
varēs saņemt piemiņas monētu pašvaldības
Pakalpojumu centrā.
Plašāka informācija pieejama Pakalpojumu centrā, zvanot uz bezmaksas tālruņa
numuru 80000388.

Siguldas novadā pieaug daudzbērnu ģimeņu skaits
un tām pieejamais pašvaldības atbalsts
Jau kopš 2013. gada Siguldas novada
pašvaldība atbalsta Siguldas novada
daudzbērnu ģimenes, regulāri pārskatot un papildinot atbalsta apjomu, –
šobrīd Siguldas novada pašvaldības
Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētas 347 ģimenes.
Daudzbērnu ģimenes statuss novadnieku
ģimenēm, kurās aug vismaz trīs bērni, tiek
noteikts līdz 31. augustam, bet iesniegumu
reģistrācija statusa saņemšanai vai atjaunošanai tiek nodrošināta visu gadu.
Pašvaldības speciālisti aicina daudzbērnu
ģimenes līdz 25. augustam atjaunot Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu, lai varētu piemērot aktuālo
atbalsta veidu katrai ģimenei – atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, pabalstu
vispārizglītojošās skolas skolēniem, samazinātu maksu Mākslu skolā „Baltais flīģelis” un Siguldas Sporta skolā, kā arī atlaidi
nekustamā īpašuma nodoklim.
Iesniegumu iespējams aizpildīt Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 vai pašvaldības pakalpojumu
portālā e.sigulda.lv. Iesniegums tiek iz-

vērtēts divu nedēļu laikā, un ģimene par
lēmuma pieņemšanu tiek informēta iesniegumā norādītajā veidā.
Pašvaldības saistošie noteikumi „Par
Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu
ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu” paredz: lai ģimene iegūtu daudzbērnu
ģimenes statusu, visiem tās locekļiem ir
jābūt deklarētiem Siguldas novadā, bet,
ja bērnu vecāki nav laulāti, visiem jābūt
deklarētiem vienā adresē Siguldas novadā.
Jāatzīmē, ka daudzbērnu ģimenes atbalstu
no pašvaldības var saņemt gadījumā, ja nokārtotas visas saistības ar pašvaldību un
par pašvaldības iepirkumu ievaros nodrošinātiem pakalpojumiem, tādēļ pašvaldības
speciālisti aicina ģimenes pārliecināties, vai
ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis,
veikta ēdināšanas pakalpojumu un interešu
izglītības pulciņu apmeklējumu samaksa,
kā arī citi maksājumi, kurus administrē vai
nodrošina pašvaldība.
Atgādinām, ka Siguldas novada Daudzbērnu
ģimeņu atbalsta programma paredz iespēju
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
50–70% apmērā par zemi, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garā-

žām, atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai 20–75% apmērā, ikgadēju pabalstu
vispārizglītojošas skolas skolēnam 50 eiro
apmērā, iespēju braukt novada sabiedriskajā
transportā un saņemt Siguldas novada iedzīvotāja ID karti bez maksas. Tāpat daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek samazināta maksa
par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Mākslu skolā „Baltais flīģelis” un
Siguldas Sporta skolā, ja ģimene ir deklarēta
Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00. Papildus Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes 10% atlaidei daudzbērnu ģimeņu locekļiem tiek piešķirta atlaide
10% apmērā vienreizējiem apmeklējumiem
Siguldas Sporta centra spēka zālē, peldbaseinā un ūdens atrakciju un atpūtas parkā.
Daudzbērnu ģimenēm pieejama arī 40% atlaide ieejas maksai novada pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos, ja biļetes cena
ir lielāka par diviem eiro.
Papildu informāciju par pieejamo atbalstu
Siguldas novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm iespējams saņemt, zvanot uz
Pakalpojumu centra bezmaksas tālruni
80000388, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv.

Līdz 26. jūlijam var pieteikties vairāku zemes gabalu izsolēm, kas notiks 29. jūlijā:
l zemes vienība 2001 kvadrātmetra platībā
Kuršu ielā 5, Siguldā (kadastra numurs
8015 002 2150). Īpašuma sākumcena ir
27 000 eiro;
l zemes vienība 599 kvadrātmetru platībā
Lapu ielā 117, Egļupē, Siguldas novadā
(kadastra numurs 8042 001 0368). Īpašuma sākumcena ir 2670 eiro;
l zemes vienība 5740 kvadrātmetru platībā
Zaļajā ielā 6, Allažos, Siguldas novadā (kadastra numurs 8042 004 0422). Īpašuma
sākumcena ir 8200 eiro.
Līdz 20. augustam var pieteikties nekustamā īpašuma izsolei, kas notiks
22. augustā:
l zemes vienība 0,0608 kvadrātmetru platībā Draudzības ielā 33, Allažos, Siguldas
novadā (kadastra numurs 8042 001 0246).
Īpašuma sākumcena ir 2750 eiro.
Līdz 22. augustam var pieteikties nekustamā īpašuma izsolei, kas notiks
26. augustā:
l zemes vienība 2598 kvadrātmetru platībā
Jāņa Poruka ielā 12A, Siguldā (kadastra
numurs 8015 002 1735). Īpašuma sākumcena ir 111 000 eiro.
Līdz 22. augustam var pieteikties vairāku kustamo mantu, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Meža Tīriņi”, Morē,
Siguldas novadā (kadastra numurs
4266 004 0206), izsolēm 26. augustā:
l cirsmas platība 0,37 hektāru platībā atrodas zemes vienībā 4266 004 0158, kvartālā
Nr. 1, nogabalā Nr. 1;
l cirsmas platība 1,59 hektāru platībā atrodas zemes vienībā 4266 004 0158, kvartālā
Nr. 1, nogabalā Nr. 4;
l cirsmas platība 1,53 hektāru platībā atrodas zemes vienībā 4266 004 0158, kvartālā
Nr. 1, nogabalā Nr. 5.
Izsoles notiks Siguldas pagasta Kultūras
nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7. Pieteikšanās uz īpašumu apskati un plašāka informācija par izsoles noteikumiem pieejama,
zvanot uz tālruņa numuru 62302159.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 11. jūlijā
l

l

l

l

Nolemts atbalstīt Siguldas novada Jaunrades centra dalību projektā „Siguldas
novada vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pašizaugsmes projekts
„Dari. Tu vari””.
Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes nolikumos – „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā”, „Būvniecības kontroles nodaļas nolikums”, „Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
Mainīts Siguldas pilsētvides un ainavu
valdes sastāvs.
Realizējot autoceļa A2 un Pulkveža
Brieža ielas krustojuma un piegulošo
ielu Siguldā, Siguldas novadā, 2. kārtas
„Pulkveža Brieža ielas pārbūve posmā
no Saules ielas līdz Ventas ielai” pārbūvi, nolemts 75% no kopējās būvniecības
līguma summas paredzēt 2020. gada
budžetā.

l

l

l

l

l

Grozīts Siguldas novada pašvaldības
domes 2019. gada 21. februāra lēmums
„Par piedalīšanos projektā „Grupu mājas
būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”, kā
arī 2018. gada 9. augusta lēmums „Par
pašvaldības ceļa „V85–Dambīši” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij”.
Nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar
privātpersonu.
Nolemts iznomāt zemes vienību privātpersonām garāžas ēku uzturēšanai.
Apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26,
Atbrīvotāju
ielā
26A,
Atbrīvotāju
ielā 26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā.
Nolemts piekrist detālplānojuma grozījumu izstrādei nekustamajam īpašu-

l

l

l

l

l

mam Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6,
Sigulda, Siguldas novads.
Nolemts piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai.
Apstiprināta 2019. gada 16. maija saistošo noteikumu Nr. 15 „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” precizētā redakcija.
Apstiprināti izsoles rezultāti nekustamajiem
īpašumiem – „Muižas koka māja”, 1. stāvs,
Pils iela 16, Sigulda un „Dzelzceļa ēka
62. km”, Siguldas pagasts, kā arī dzīvokļa
īpašums Krišjāņa Barona iela 14-10, Sigulda.
Nolemts nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Draudzības
ielā 33, Egļupē, Allažu pagastā, un cirsmu
Siguldas novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā „Apses”.
Nolemts rīkot nekustamā īpašuma Jāņa
Poruka iela 12A, Sigulda, izsoli un neap-

l

l

l

dzīvojamo telpu Nr. 8 daļas Birzes ielā 2,
Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoli.
Apstiprināti meža cirsmas nekustamajā īpašumā „Čiekuri”, Allažu pagastā,
un meža cirsmas nekustamajā īpašumā
„Meža Tīriņi”, Mores pagastā, izsoles noteikumi.
Pabeigts pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Grotiņi”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, atsavināšanas process.
Apstiprināti iekšējie noteikumi „Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu interešu izglītības kolektīvi, dalībai Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
vai to sagatavošanās procesa pasākumos”.
Plašāk ar pašvaldības domes
sēžu materiāliem aicinām iepazīties
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

ATTĪSTĪBA

Pārsniegtas Latvijas pašvaldību iespējas aizņemties
Katru gadu valsts budžeta likumā tiek apstiprināts pieļaujamais vispārējās valdības
budžeta deficīts un noteikts kopējais pieļaujamais pašvaldību aizņēmumu palielinājums un nosacījumi. Neskatoties uz to, ka 2019. gada kopējais pašvaldību aizņēmuma
limits ir palielināts par 52,2 miljoniem eiro, visiem iesniegtajiem Latvijas pašvaldību projektiem šajā gadā aizņēmumi nebūs pieejami – tas izskaidrojams ar Eiropas
Savienības fondu finansējuma apguvi līdz 2021. gada beigām, kā arī Latvijas pašvaldību lielo investīciju projektu apjomu.
Ņemot vērā radušos situāciju, arī Siguldas
novada pašvaldības 2019. gada un vairāku
turpmāko gadu darba plānā jāveic izmaiņas, tomēr pašvaldība turpina meklēt risinājumus un strādāt ar atbildīgajām valsts
institūcijām, lai prioritāro projektu virzība
netiktu kavēta vai apgrūtināta.
Pašvaldību aizņēmumi tiek pieļauti apmērā līdz 20% no pašu ieņēmumiem,
Siguldas novada pašvaldības aizņēmumu
apjoms šobrīd ir 9,07%, tomēr Latvijas
pašvaldību ierobežotās iespējas saņemt
aizņēmumus Valsts kasē ietekmē arī
Siguldas novadu. Līdzīgi kā citām Latvijas
pašvaldībām, arī Siguldas novada pašvaldībai nākas meklēt risinājumus attiecībā

uz jau iesāktajiem projektiem. Šobrīd kā
viena no prioritātēm ir pabeigt 2018. gadā
uzsākto Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu „Siguldas Jaunās pils pārbūve un
restaurācija”. Tāpat risinājumi jāmeklē šogad un arī turpmākajos gados plānotajiem
ielu pārbūves projektiem. Patlaban ir pabeigta Helmaņa un Jūdažu ielas projektēšana, tomēr ir skaidrs, ka projektu tematiskā plānojuma vadlīnijās rekomendētajā
apjomā tuvākajos gados nebūs iespējams
veikt finansējuma nepieejamības dēļ, tāpēc būvprojekts tiks precizēts, samazinot
brauktuves platumu no sešiem metriem uz
5,5 metriem, kā arī veidojot apvienotu gājēju un velobraucēju infrastruktūru.

Tāpat šobrīd ir apturēti darbi pie divu
citu projektu realizēšanas – Mores Amatu mājas būvniecības 2. kārtas un kompostēšanas laukuma izveides „Kreiļos”.
Arī šiem projektiem bija plānots pašvaldības aizņēmums Valsts kasē. Siguldas
novada pašvaldība ir panākusi aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases projekta
„Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas
1. pamatskolas atjaunošana, pārbūve un
materiāltehniskās bāzes modernizācija”
īstenošanai.
Visu Latvijas pašvaldību 2019. gada aizņēmumu limitam, kas šogad apstiprināts
256,2 miljonu eiro apmērā, uz 31. maiju
atlikums bija 5,6 miljoni eiro, un uz tiem
pretendēja pašvaldību iesniegtie projekti
105,6 miljonu eiro apmērā.
Jau šobrīd atbildīgajām ministrijām uzdots izstrādāt fiskāli atbildīgus priekšlikumus pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem un kritērijiem 2020. gadā un vidējā
termiņā, lai nekavētu pašvaldību attīstību
visā Latvijā.

Turpinās ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana
Jūnijā
noslēgušies
asfaltseguma
virskārtas atjaunošanas darbi vairākās Siguldas ielās – Institūta ielas posmā no Zinātnes ielas līdz autoceļam A2 un Mores ielā, Allažu
ielā un Stacijas ielas posmā no
Rīgas līdz Allažu ielai. Pārbūves darbi
veikti novada ceļiem – autoceļam uz
Pelītēm, kā arī ceļam no Jūdažiem līdz
Kārtūžiem. Turpinās darbi citās ielās
un ceļu posmos. Kopumā ielu un ceļu
remontdarbiem, pārbūvei un uzturēšanai Siguldas novada pašvaldība šogad
izlietos vairāk nekā 5 miljonus eiro.
Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, VAS
„Latvijas Valsts ceļi” autoceļa A2 krustojumā ar Pīlādžu ielu ierīkojusi regulējamu
un apgaismotu gājēju pāreju. Šī ir daļa no
plānotās VAS „Latvijas Valsts ceļi” investīcijas, lai nākotnē izbūvētu gājēju ietvi no
Zinātnes ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai.
Termiņu, kad minētās ietves izbūve tiks
veikta, šobrīd „Latvijas Valsts ceļu” pārstāvji pašvaldībai nav precizējuši.
Savukārt Pelīšu ceļam posmā no autoceļa P8 līdz Saltavota ielai noslēgusies cie-

tā seguma un grants seguma izbūve ceļa
posmam no Saltavota ielas līdz autoceļam
Egles–Rugāji. Seguma atjaunošana un dubultās virsmas apstrāde veikta autoceļam
no Jūdažiem līdz Kārtūžiem, kur atbildīgie
darbu veicēji ir VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Noslēgumam tuvojas grantēto Doņu un
Meldru ielas pārbūve, kurās līdztekus
brauktuves seguma bruģēšanai tiek pārbūvēts arī ielu apgaismojums, kā arī nobrauktuves un ielu krustojumi. Šīs ir pirmās pilsētas ielas, kuru pārbūvē ievērotas
Siguldas identitāti veidojošā tematiskā
plānojuma vadlīnijas un ieviesti būtiski satiksmes organizācijas uzlabojumi – brauktuves sašaurinājumi satiksmes mierināšanai, kas liegs automašīnām pārsniegt
dzīvojamajā zonā pieļaujamo ātrumu, kā
arī krūmu un nelielu koku stādījumi ielu
sašaurinājumu zonās, kas palielinās zaļumvietu īpatsvaru dzīvojamajā kvartālā.
Ielu un ceļu remontdarbi Siguldas novadā turpināsies līdz pat rudenim. Asfaltseguma virskārtas atjaunošanas darbus
plānots veikt arī Rūdolfa Blaumaņa ielā,
Parka ielā un Oskara Kalpaka ielas posmā
no Raiņa līdz Parka ielai, kā arī Pulkveža

Brieža ielā no Pūpolu līdz Gāles ielai. Tāpat šādi darbi paredzēti Strēlnieku ielas
posmā no Vainagu līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai. Drīzumā tiks uzsāka autoceļa A2
krustojuma pārbūve no Saules līdz Ventas
ielai, izbūvējot vairākas braukšanas joslas,
gājēju ietves un veloinfrastruktūru, kā arī
aprīkojot ar mūsdienīgiem satiksmes organizācijas līdzekļiem.
Tāpat šobrīd notiek Mazās Saules ielas izbūves darbi – ielas brauktuvei tiek uzklāts
asfaltbetona segums, savukārt gājēju ietvēm – betona bruģakmens segums.
Šogad plānotie pārbūves darbi Mālkalnu
ielā un Atbrīvotāju ielas posmā no Krišjāņa
Barona ielas līdz Līvkalna ielai atkarīgi no
pašvaldības iespējām šo darbu veikšanai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Jau šobrīd
zināms, ka Latvijas pašvaldības Valsts
kasē ir pieprasījušas lielāku finansējumu,
nekā apstiprināts 2019. gada valsts budžetā, tādēļ visām pašvaldībām kredītu
saņemšana šobrīd ir ierobežota. Ja kredīti
netiks piešķirti, Siguldas novada pašvaldībai nāksies veikt korekcijas ielu un ceļu
pārbūves darbu grafikos 2019. gadam un
turpmāk.

Siguldā tiks uzstādīti pirmie viedie atkritumu konteineri Latvijā
Daudzdzīvokļu namu kvartālā Leona
Paegles ielā uzsākta Latvijā pirmā
dalītās atkritumu savākšanas viedpunkta izbūve, kurā iedzīvotāji, autorizējoties ar
Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti, varēs nodot bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus
un nešķirotos sadzīves atkritumus,
maksājot tikai par konkrēto nodoto
atkritumu apjomu. Vieglā iepakojuma un stikla šķirošanai šajā teritorijā
tiks iekārtoti arī pazemes atkritumu
konteineri. Plānots, ka jaunais atkritumu savākšanas punkts sāks darboties šā gada oktobrī.

Atkritumu savākšanas punkta izbūves
laikā tiks atjaunots piebraucamā ceļa
segums un atkritumu savākšanas konteineru novietne, izbūvēts laukums pie
pazemes konteineriem, preskonteineru
nojume un pazemes konteineri, kā arī uzstādīti preskonteineri.
Leona Paegles ielas kvartālā atrodas deviņas daudzdzīvokļu ēkas, kurās dzīvo
vairāk nekā 600 novadnieku. Īstenojot
inovatīvo projektu, plānots, ka jaunās tehnoloģijas palīdzēs par gandrīz 68 tonnām
gadā samazināt poligonā noglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, kā arī ierobežot
oglekļa dioksīda emisijas.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam „Jumis” projekts sniegs iespēju efektīvāk plānot atkritumu izvešanu, savukārt
mājsaimniecībām tā būs iespēja individualizēt maksu par nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem. Jāatgādina, ka grozījumi
Dabas resursu nodokļa likumā paredz pakāpenisku dabas resursu nodokļa likmes
palielināšanu par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā līdz pat 2020. gadam.
Nākamgad maksa par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu sasniegs
jau 50 eiro, tāpēc tas arī turpmāk ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā.

Saskaņotas
satiksmes organizācijas
izmaiņas Pils ielā

Foto: Ginta Zīverte
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Pils ielā turpmāk piktogrammas un
informatīvie plakāti informēs, ka pa
brauktuvi prioritāri varēs braukt ar
velosipēdu.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir saskaņojusi izmaiņas satiksmes organizācijai Pils ielā. Satiksmes organizācijas
risinājums paredz ar piktogrammām
un informatīvajiem plakātiem informēt, ka pa Pils ielas brauktuvi prioritāri varēs braukt velosipēdisti.
Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem
un valsts standartiem Pils iela nebūs veloceļš, tajā arī nebūs parastās vai ieteicamās
velojoslas. Bet ar ceļa apzīmējumiem projektētāji un pašvaldība vēlas panākt velosipēdistu dominanci pār autotransportu
Pils ielā, organizējot satiksmi tā, lai autovadītāji dotu priekšroku riteņbraucējiem.
Ceļa apzīmējumi būs saskaņoti ar Ceļu
satiksmes drošības direkcijas veiktā satiksmes drošības audita prasībām.
Pēc saskaņojuma saņemšanas plānotajiem darbiem tiks rīkota iepirkuma
procedūra par veloinfrastruktūras
ierīkošanas un satiksmes mierināšanas
risinājumu veikšanu. Plānotos darbus
paredzēts veikt šajā vasarā.
„Ņemot vērā pieaugošo riteņbraucēju
skaitu Siguldā, tajā skaitā velosipēdistu
kustību uz izglītības iestādēm, nepieciešams salīdzinoši īsā laika posmā ieviest
satiksmi uzlabojošus risinājumus, kas
pašvaldībai ir milzīgs izaicinājums ierobežota finansējuma apstākļos, kad investīcijas nepieciešamas arī izglītības infrastruktūrā, ceļu atjaunošanā un citur. Lai
arī ieviestais risinājums Pils ielā vēl nav
iekļauts Latvijas standartos, drošāka un
mierīgāka satiksme pilsētas centrā ir vajadzīga visiem satiksmes dalībniekiem
jau šodien. Standartiem atbilstošu veloinfrastruktūru nav iespējams vienlaicīgi ieviest visās ielās; arī Pils iela šobrīd
vairāk piemērota gājēju un autobraucēju
vajadzībām. Pateicamies visiem ekspertiem par iesaisti darbā un ceram, ka
Siguldas piemērs kalpos veloinfrastruktūras attīstībai kopumā,” uzskata Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Projekta saskaņošanas procesā notika
vairākas ekspertu un iesaistīto pušu
tikšanās, kurās piedalījās VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Ceļu satiksmes drošības
direkcijas, Valsts policijas un pašvaldības pārstāvji, kā arī projektētāji no SIA
„IE.LA inženieri”.

IZGLĪTĪBA

04 | Jūlijs, 2019

Izglītības iestāžu remontdarbos investē teju desmit miljonus eiro

Kopumā pašvaldība šogad izglītības infrastruktūras attīstībai un remontdarbiem
plānojusi investēt teju 10 miljonus eiro. Līdztekus remontdarbiem novada skolās tiek
iegādātas jaunas tehnoloģijas un mācību
materiāli, lai jauno mācību gadu skolēni uzsāktu labiekārtotās telpās un ar mūsdienīgu
mācību telpu aprīkojumu.
Lai visiem novada skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi, tuvākajos
gados pārbūves projektēšana un apjomīga rekonstrukcija notiks arī Mores pamatskolā, tādējādi pašvaldība pēdējos 10 gados būs veikusi
vērienīgas investīcijas visās novada skolās.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni
mācības uzsāks Ata Kronvalda ielā

Jūlija beigās noslēgsies 2018. gada maijā uzsāktie Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā mācību korpusa būvniecības darbi Ata Kronvalda
ielā 7, lai jauno mācību gadu divas Siguldas
skolas uzsāktu piemērotākās telpās – Siguldas pilsētas vidusskola iegūs plašākas telpas
līdzšinējā Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkā
Krišjāņa Barona ielā 10, savukārt Siguldas
Valsts ģimnāzijas skolēni mācības uzsāks Ata
Kronvalda ielā 7. Šobrīd ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai sāktu rekonstrukcijas otro
kārtu – vairāk nekā 50 gadus vecās skolas
ēkas Ata Kronvalda ielā 7 pārbūvi.
„Šoruden Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā
korpusā mācības uzsāks aptuveni 450 skolēnu, kuriem būs pieejamas 12 mūsdienīgi
aprīkotas mācību telpas. Tiesa, visu mācību
gadu, kamēr otrā skolas korpusā Ata Kronvalda ielā 7 turpināsies remontdarbi, skolēniem un pedagogiem būs zināmi ierobežojumi, jo nebūs pieejamas telpas abos skolas
korpusos, tomēr mācību procesu tas neietekmēs,” skaidro pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, norādot, ka ģim-

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Gatavojoties jaunajam mācību gadam,
aktīvi remontdarbi norit gan novada
skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs. 2019./2020. mācību gads būs īpašs
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem, kuri
mācības uzsāks jaunuzbūvētajā dabaszinātņu un matemātikas mācību korpusā,
savukārt Siguldas pilsētas vidusskolas
skolēni mācības uzsāks visi vienuviet –
skolas ēkā Krišjāņa Barona ielā.

Siguldas 1. pamatskolā notiek otrās kārtas rekonstrukcijas darbi.
nāzijas 7. klases mācības 2019./2020. mācību
gadā vēl turpināsies Krišjāņa Barona ielā 10.
Kopējās Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunās
piebūves un esošā korpusa rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 12 miljonus eiro. Siguldas
Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa būvdarbi
un skolas rekonstrukcija tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/005 „Siguldas Valsts
ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas rekonstrukcija un materiāltehniskās bāzes modernizācija” ietvaros.
Savukārt Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni jauno mācību gadu uzsāks Krišjāņa Barona ielā 10, tādējādi pēc vairāk nekā astoņiem
gadiem kopš skolas izveidošanas visas skolas
klases būs izvietotas vienā ēkā, nenodalot sākumskolu un citas klases. Jau nākamajā gadā
plānots uzsākt Krišjāņa Barona 10 skolas
ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādi, bet šovasar skolā tiek veikti elektroapgādes remontdarbi un dažādi nelieli remontdarbi.

Turpinās Siguldas
1. pamatskolas rekonstrukcija
Siguldas 1. pamatskolā turpinās pērn uzsāktā
apjomīgā rekonstrukcija, kas norisināsies trīs
kārtās. Šovasar pabeigti pirmās kārtas būvdarbi, kuru laikā skolas pirmajā stāvā blakus
aktu zālei tika izbūvēti divi jauni mūzikas kabineti un foajē. Lai kabinetus nodrošinātu ar

dienas gaismu, ēkas fasādē izbūvēti seši jauni
logi, savukārt, lai panāktu izcilas akustiskās
īpašības, kabinetos ir uzstādīti skaņu absorbējoši griestu un sienu paneļi. Lai radītu patīkamu un drošu mācību vidi, skolas pagrabstāvā
pārplānoti un izremontēti divi zēnu mājturības kabineti un noliktava, šīm telpām izbūvēti
jauni logi un durvis, izveidota jauna ventilācijas, apgaismes un ugunsdrošības sistēma.
Papildus minētajiem darbiem veikta apkures
sistēmas pārbūve, tai skaitā nomainīti visi
radiatori skolas aktu zālē. Veikts arī bojātās
aktu zāles ārsienas daļas remonts.
Šovasar Siguldas 1. pamatskolā turpinās
būvniecības otrā kārta: tiek veikti pagrabstāva un pirmā stāva iekštelpu remontdarbi –
demontētas sienas, izbūvētas jaunas starpsienas, veidojot jaunas klašu telpas un labierīcības, kā arī veikta logu nomaiņa visā ēkā.
Pārbūvēts tiek arī virtuves un ēdnīcas bloks
un atjaunotas iekšpagalma kāpnes. Skolas
telpas kļūs pieejamas arī cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Tāpat ēkā tiek veikti elektromontāžas darbi, apkures, ventilācijas un vājstrāvu sistēmas pārbūve.
Nākamajā gadā tiks veikts Siguldas 1. pamatskolas būvdarbu trešais posms, un tā
laikā vairākas mācību telpas tiks pielāgotas
mūsdienu prasībām, kā arī tiks labiekārtota skolas teritorija. Plānots, ka Siguldas
1. pamatskolas remontdarbi, nodrošinot

mācību procesa nepārtrauktību, noslēgsies
2020. gadā. Kopumā Siguldas 1. pamatskolas
ēkas sakārtošanai paredzēti vairāk nekā četri
miljoni eiro, skolas ēkas 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 modernizācija” ietvaros. Eiropas Reģionālās attīstības fonds Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas rekonstrukcijai un materiāltehniskās bāzes modernizācijai
ir piešķīris teju trīs miljonus eiro, valsts līdzfinansējums skolu rekonstrukcijai paredzēts
vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā.

Tiek plānotas investīcijas
arī citās pašvaldības skolās
Laurenču sākumskolā šovasar tiek veikti
ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmu
remontdarbi, savukārt Allažu pamatskolā,
kurā pagājušajā gadā noslēdzās apjomīga rekonstrukcija vairāk nekā 600 tūkstošu eiro
apmērā, veikti sporta zāles jumta remontdarbi, bet skolas ēdamzālē ieklāts jauns grīdas segums. Mores pamatskolas vienai ēkai
izbūvēts siltumtrases pieslēgums pie Mores
Amatu mājas katlumājas, kā arī pārbūvētas
divas klašu telpas, optimizējot klašu izvietojumu 2. stāvā.

Veic remontdarbus un palielina
vietu skaitu pašvaldības bērnudārzos
Siguldas novada pašvaldības bērnudārzus
ikdienā apmeklē vairāk nekā 1100 bērnu.
Ņemot vērā pieaugošos dzimstības rādītājus
Siguldas novadā, pašvaldība radusi iespēju
bērnudārzā „Tornīši”, līdzšinējās novada bibliotēkas lasītavas telpās, izveidot jaunu pirmsskolas izglītības grupu, kas jau šoruden varēs
uzņemt 20 jaunus audzēkņus. Arī Mores pamatskolā tiks atvērta jauna pirmsskolas izglītības grupa 1,6 līdz 3 gadus veciem bērniem,
papildus piedāvājot vietu 15 bērniem.
Bērnudārzā „Tornīši” veikta siltumapgādes
sistēmas apkope un plānots uzsākt teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi. Bērnudārzā „Saulīte” tiks pilnveidota apsardzes un
avārijas trauksmes signalizācijas sistēma,
kā arī uzlabota sistēma bērnu apģērbu žāvēšanai, bet bērnudārzā „Pīlādzītis” tiek paaugstināta iestādes ugunsdrošība.

Siguldas novada skolēnu rezultāti valsts centralizētajos eksāmenos
Šogad sertifikātu par vidējo izglītību
Siguldas novadā ieguva 81 Siguldas
Valsts ģimnāzijas un 12 Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni. Siguldas Valsts
ģimnāzijas vidējais centralizēto eksāmenu rezultāts ir 71,22%, savukārt
Siguldas pilsētas vidusskolā – 57,69%.
Kopumā Latvijā vidējais visu centralizēto eksāmenu rezultāts ir 55,94%.
Sešiem Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem – Lotei Katrīnai Cērpai, Paulam
Daugulim, Niklāvam Kadiķim, Laurai
Pauniņai, Kitijai Rullei-Titavai un Annijai Vītoliņai – vidējās izglītības sertifikātā
visu obligāto eksāmenu rezultāti ir virs
80% atzīmes.

Eksāmens

Vidējais rezultāts
Siguldas
Valsts ģimnāzijā

Vidējais rezultāts
Siguldas
pilsētas vidusskolā

Vidējais rezultāts
valstī

Matemātika

50,35%

42,73%

32,75%

Latviešu valoda

72,21%

54,65%

49,86%

Angļu valoda

80,3%

78,17%

62,72%

Vidējie obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti 2019. gadā Siguldas novadā un Latvijā kopumā.

Trīs obligātos centralizētos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā
nokārtojuši visi Siguldas novada 12. klašu
skolēni.
Bez trim obligātajiem eksāmeniem vidusskolēniem bija jākārto arī izvēles eksāmens, kuru Siguldā šogad kārtoja 61 skolēns; pārējie skolēni izvēles eksāmenu bija

nokārtojuši, mācoties vēl 10. vai 11. klasē.
Siguldas Valsts ģimnāzijā 18 skolēni kārtoja eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē, iegūstot vidējo rezultātu 88,35%, kas
ievērojami pārsniedz vidējo valsts rādītāju – 41,33%. Eksāmenu bioloģijā kārtoja
17 skolēni, iegūstot vidējo rezultātu 69,8%
(valstī – 57,08%). Savukārt savas zināša-

nas fizikas eksāmenā pārbaudīja astoņi
skolēni, iegūstot vidējo rezultātu 56,17%
(valstī – 37,51%).
Izvēles eksāmenu krievu valodā kārtoja septiņi Siguldas Valsts ģimnāzijas
skolēni, iegūstot vidējo rādītāju 81,43%
(valstī – 74,42%), eksāmenu ķīmijā kārtoja seši skolēni, iegūstot vidējo rādītāju
71,11% (valstī – 62,82%).
Siguldas pilsētas vidusskolā divi skolēni
kārtoja eksāmenu Latvijas un pasaules
vēsturē, iegūstot vidējo rezultātu 70,56%
(valstī – 41,33%), fizikas eksāmenu izpildīja divi skolēni, iegūstot 49,33% (valstī –
37,51%), savukārt ķīmijā savas zināšanas
pārbaudīja viens skolēns, iegūstot 50,67%
(valstī – 62,82%).
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Siguldas Opermūzikas svētkos uzstāsies izcilā Maija Kovaļevska

Siguldas Opermūzikas svētki sāksies
26. jūlijā plkst. 19.00, kad atklāšanas
koncertā „Svētku uvertīra” Siguldas Jaunās pils dārzā uzstāsies soliste Viktorija
Pakalniece, Edgars Ošleja, Elza Siliņa,
Miks Akots, Rinalds Kandalincevs, Emīls
Kivlenieks un Diāna Zandberga.
Sestdien, 27. jūlijā, plkst. 15.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā notiks koncerts „Jaunie talanti”, kurā uzstāsies starptautisku konkursu laureāts Artis Muižnieks,
Vladislavs Skrunds, Altea Troisi (Malta),
Raitis Daudzvārds, Ruslans Andrejevs
un brāļi Grīnbergi. Sestdienas vakarā no
plkst. 20.00 līdz 20.45 Siguldas Jaunās
pils dārzā ar bezmaksas koncertprogrammu uzstāsies šarmantās dziedātājas no
„Radio trio”.
27. jūlijā plkst. 21.00 norisināsies svētku
centrālais notikums – skatītāju iemīļotās
Džakomo Pučīni operas „Toska” brīvdabas
oriģināliestudējums, kurā galveno lomu atveidos izcilā Maija Kovaļevska. Izrādē piedalīsies arī Pjērs Īvs Privo (Francija), Andris
Ludvigs, Krišjānis Norvelis, Kalvis Kalniņš,
Rihards Kandalincevs un Andris Lapiņš.

Foto: Polina Viljun

Jūlija nogalē gleznainajā Siguldas pilsdrupu estrādē jau 27. reizi norisināsies
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas
svētki, kuru apmeklētājus gaida atkalredzēšanās ar Latvijas un pasaules izcilākajiem operdziedātājiem.

Skatītāju iemīļotās Džakomo Pučīni operas „Toska” brīvdabas oriģināliestudējumā
galveno lomu atveidos izcilā Maija Kovaļevska.
Pēc operas izrādes – no plkst. 23.30 līdz
1.30 – skaistākās operu ārijas no vinila
platēm Siguldas Jaunās pils dārzā spēlēs
DJ Žanis, ļaujot pasākuma apmeklētājiem
nesteidzīgi baudīt uzkodas un saviesīgas
sarunas.
Svētdien, 28. jūlijā, plkst. 13.00 Siguldas
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks
garīgās mūzikas koncerts. Radot lielisku noskaņu vērienīgajam Opermūzikas
svētku noslēguma pasākumam – galā

koncertam –, no plkst. 16.45 līdz 17.45 ar
bezmaksas koncertprogrammu Jaunās
pils dārzā uzstāsies Latvijā vienīgais sitaminstrumentu ansamblis „Perpetuum
ritmico”. Opermūzikas svētki noslēgsies
plkst. 18.00 ar krāšņu galā koncertu „No
operas līdz operetei”, kura īpašie viesi
būs par operas huligāni dēvētā Asmika
Grigorjana (Lietuva), izcilais bulgāru tenors Kamens Čanevs, Latvijas Nacionālās
operas un baleta baritons Jānis Apeinis

un Francijā populārā operdziedātāja soprāns Perīne Madefa. Tāpat koncertā būs
baudāma Latvijā pazīstamo un skatītāju iemīļoto operas mākslinieku Mihaila
Čulpajeva, Ingas Šļubovskas-Kancēvičas,
Ilonas Bageles, Krišjāņa Norveļa un Marijas
Vasiljevas (Krievija) uzstāšanās. Pie diriģenta pults – Vladimirs Kiradžijevs (Austrija). Pēc galā koncerta – no plkst. 20.30
līdz 21.30 – Siguldas pils kompleksā muzicēs Linda Leen un Rihards Lībietis.
Opermūzikas svētku laikā turpat Siguldas pils kompleksā apmeklētājus priecēs
arī īpašais „Operas restorāns”, piedāvājot
apvienot muzikālo piedzīvojumu ar garšas
baudījumu, ko nodrošinās labākie Rīgas–
Gaujas reģiona restorāni.
Savukārt pils kompleksa rekonstruētajās ēkās būs iespējams apmeklēt radošās
amatnieku darbnīcas – apgūt rotu un
Siguldas spieķīšu darināšanas prasmes,
satikt tekstila, ādas apstrādes un keramikas meistarus, iemēģināt roku kaligrāfijā
un mīlestības vēstuļu sūtīšanā papīrmākslas darbnīcā „Viktora vēstules”, kā arī
nobaudīt Siguldas saldējuma atspirdzinošās garšas.
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, kā arī kultūras centra
„Siguldas devons” kasē.
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā līdz 25. jūlijam, 10% atlaide.

Noslēdzošajās „Muzikālajās brokastīs” uzstāsies Turaidas muzejrezervāts
Ingus Pētersons un „Livonia”
aicina uz īpašu pasākumu bērniem
Jau vairākus gadus jūlija svētdienu rītos
plkst. 11.00 Siguldas pils kompleksā norisinās „Muzikālās brokastis”, kas aicina
nesteidzīgos brīvdienas rītus sākt ar brokastīm pils dārzā burvīgas kamermūzikas skaņās.
21. jūlijā „Muzikālo brokastu” koncertu
ciklu noslēgs Ingus Pētersons un Ziemeļlatvijas kameransamblis „Livonia”, kurā

apvienojušies pieci mūziķi – Miks Vilsons
(flauta), Elīna Kuduma (oboja), Valdis
Drulle (klarnete), Andris Ādamsons (mežrags) un Aivis Klibinskis (fagots). Koncertā
izskanēs skaņdarbi, kas izceļ katra instrumenta individuālo un neatkārtojamo skanējumu.
Pasākuma apmeklētāji aicināti līdzi ņemt
brokastu uzkodas. Ieeja uz visiem „Muzikālo
brokastu” koncertiem ir bez maksas.

Notiks Mores svētki „Satiksimies Morē!”
Jau sesto gadu no 16. līdz 17. augustam
tiks svinēti Mores svētki „Satiksimies
Morē!”, uz kuriem aicināti ne tikai Mores pagasta iedzīvotāji, bet ikviens lustēt gribētājs.
Svētkos iecerēta plaša aktivitāšu programma, kas sāksies 16. augustā plkst. 18.30
ar tradicionālo svētku gājienu. Pēc gājiena,
plkst. 19.30, pie Mores pagasta Tautas nama
būs skatāms Reiņa Reķa perkusiju šovs „Pierībini vasaru”, ko plkst. 20.00 turpinās Mores
pagasta amatiermākslas kolektīvu un radošo
kolektīvu muzikālā izrāde „Nerūs mīlestība
veca”. Azartiskākie svētku viesi plkst. 20.00
Mores pagasta Tautas namā aicināti piedalīties zoles čempionātā. Savukārt plkst. 21.30
sāksies brīvdabas kino vakars „Latviešu kino
nakts”, kurā būs skatāma animācijas filmu
programma, bet plkst. 22.30 kino vakaru turpinās spēlfilma „Blakus”. Pusnaktī klātesošie varēs noskatīties komēdiju „Klases salidojums”.

17. augustā no plkst. 12.00 pie Mores pagasta
Tautas nama norisināsies radošās darbnīcas
un aktivitātes bērniem „Izkrāso vasaru”, savukārt plkst. 14.00 sāksies aizraujošs kendamas čempionāts. Plkst. 15.00 būs iespēja
vērot futbola sacensības „Piespēlē vasarai”.
Kultūras baudītāji plkst. 15.00 Tautas
namā aicināti uz amatierteātra „Aka” izrādi
„Dūdene zin” un plkst. 16.30 uz Mores amatierteātra „Oga” izrādi „Ansītis un Grietiņa”.
Mores svētku noslēgumā pie Mores pagasta
Tautas nama plkst. 19.00 notiks kūku cepēju
konkurss, plkst. 20.00 programmā „Izdziedi
vasaru” izskanēs Valmieras Drāmas teātra aktieru ansambļa koncerts „Lietussargs
mums visiem viens”, savukārt plkst. 22.00
būs skatāms krāšņs uguns šovs. Kā ierasts,
svētki plkst. 22.30 noslēgsies ar svētku balli
līdz rīta gaismai kopā ar grupu „Mazā piektdiena” Mores pagasta Tautas namā.
Dalība visos Mores svētku pasākumos – bez
maksas.

4. augustā no plkst. 15.00 līdz 18.00
Turaidas muzejrezervātā norisināsies īpašs pasākums bērniem – svētki
„Turaidas pils pieder bērniem!”, sniedzot iespēju bērniem un viņu vecākiem
iepazīt Turaidas muižu un jauno ekspozīciju „Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” atjaunotajā
Klaušinieku mājā.
Pasākuma radošajās darbnīcās un izzinošās ekskursijās būs iespēja uzzināt par
cilvēkiem, kas dzīvojuši un strādājuši
Turaidas muižā, par modernieku, dišleri,

klētnieku, skroderi, zivkungu, vešerieni,
istabmeitu, skolmeistaru un citiem. Īpašā
izglītojošā programmā svētku apmeklētāji
iepazīs klaušinieka profesiju un varēs piedalīties senā darbarīka izgatavošanā, bet
kopā ar dabas pētnieku Māri Olti ikviens
būs aicināts doties interaktīvā pastaigā
„Ko slēpj Turaidas muižas mežaparks?”.
Svētku noslēgumā notiks Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrāde, rotaļas un spēles
brīvā dabā.
Dalības maksa – no 1,15 līdz 6 eiro, ar
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti –
bez maksas.

Augusta nogalē notiks Allažu pagasta svētki –
„Ģimene kā ķimene”
24. un 25. augustā notiks Allažu pagasta svētki „Ģimene kā ķimene” – tie
būs aizraujoši svētki visai ģimenei, kā
arī lieliska iespēja izgaršot, izbaudīt
un izsmaržot daudzveidīgus ķimeņu
ēdienus un dzērienus.
24. augustā no plkst. 12.00 līdz 16.00 allažnieki un viesi pie Allažu pagasta pārvaldes aicināti piedalīties pasākumā visai ģimenei „Mazā stiprinieka olimpiskie
piedzīvojumi”, kurā gan mazi, gan lieli
varēs izaicināt sevi sportiskās aktivitātēs. Plkst. 15.00 sāksies fotoorientēšanās
sacensības, bet plkst. 16.00 ikviens ar kapelu „Spēlmaņi” aicināts izdziedāt lustīgas

dziesmas un humora pilnus stāstus.
Plkst. 17.30 sāksies Cēsu teātra dziesmu
spēle pēc Ādolfa Alunāna lugas motīviem
„Mucenieks un Muceniece”.
Svētku dienas noslēgumā, plkst. 20.00,
teritorijā aiz Allažu pagasta pārvaldes norisināsies balle visai ģimenei
kopā ar mūzikas grupu „Netīšām blice”,
bet plkst. 23.00 allažniekus pārsteigs
uguņošana.
Svētku otrajā dienā, 25. augustā,
plkst. 15.00 Allažu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā klausītājus aicinās akustiskā koncertprogramma „Tuvu, tuvu”.
Dalība visos Allažu pagasta svētku pasākumos – bez maksas.
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Siguldieši iegūst deviņas medaļas Latvijas Jaunatnes olimpiādē
Jelgavā norisinājās VIII Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā 59 novadu un pilsētu
komandu konkurencē Siguldas novada sportisti izcīnīja trīs zelta, divas sudraba
un četras bronzas medaļas.
Amanda Sofija Grosberga. Bronzas medaļu
100 metru tauriņstila peldējumā izcīnīja
Kārlis Dobelnieks.
Sacensībās uz pjedestāla kāpa pirmo
sešu vietu ieguvēji: 4. vietu vieglatlētikā
2000 metru kavēkļu skrējienā un 3000 metru skrējienā ieguva Līna Gaile, trīssoļlēkšanā – Elza Lešinska, loka šaušanā – Elīna
Lilienfelde, bet golfa sacensībās – Jānis
Asaris. Savukārt 5. vietu sieviešu badmintona vienspēlēs ieguva Annija Rulle-Titava,
200 metru kompleksajā peldējumā – Kārlis
Dobelnieks, bet 6. vietā loka šaušanā ierindojās Elīna Zālīte.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Trīs zelta medaļas ieguva badmintonisti – vīriešu dubultspēlēs Gints Bērziņš un
Alens Zandovskis, sieviešu dubultspēlēs
Liāna Lenceviča un Arta Priedniece, bet
jauktajās dubultspēlēs Liāna Lenceviča
un Alens Zandovskis. Savukārt sudraba
medaļas izcīnīja pludmales volejbolisti Sandijs Suhānovs un Dāvis Martins
Vēvers, bet badmintonā sieviešu vienspēlēs – Liāna Lenceviča.
Bronzas medaļu badmintonā sieviešu
vienspēlēs ieguva Arta Priedniece, vīriešu vienspēlēs – Alens Zandovskis, sieviešu dubultspēlēs – Annija Rulle-Titava un

Fischer Slēpošanas centrs atzīts
par atbilstošu starptautiskajām sacensībām

Jūlija sākumā noslēdzās Siguldas
Sporta centra peldbaseina un ūdens
atrakciju parka ikgadējais tehniskais
pārtraukums, kura laikā peldbaseina
sistēmās tika nomainīts ūdens, kā arī
veikti nelieli remontdarbi.

Lai Siguldā veiksmīgi turpinātu rīkot
Starptautiskās Slēpošanas federācijas
sacensības distanču slēpošanā, līdz
2024. gada vidum pagarināta homogolācija visām trim Fischer Slēpošanas
centra trasēm – 1,35 kilometru sprinta distancei, kā arī distancēm 3,3 un
3,75 kilometru garumā.

Tehniskā pārtraukuma laikā ūdens atrakciju parkā un peldbaseinu zonā tika veikta

pirts lāvu atjaunošana, flīžu un stikla virsmu, kā arī ģērbtuvju un dušu zonu ģenerāltīrīšana, peldbaseina inženiertehnisko
sistēmu pārbaude un citi remontdarbi, kurus garantijas ietvaros veica pilnsabiedrība „Monum M” par saviem līdzekļiem.
Jūlijā un augustā peldbaseina darba laiks
darba dienās būs no plkst. 8.00 līdz 22.00,
bet no septembra – no plkst. 7.00 līdz 22.00.

Turpinās pieteikšanās
Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam
Turpinās pieteikšanās 29. Latvijas
riteņbraucēju Vienības braucienam,
kas 1. septembrī notiks Siguldā.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6, tiks piemērota 20%
atlaide.
Dalībnieki varēs startēt četrās distancēs:
l 39 kilometrus garajā kalnu divriteņu
braucienā;

102 kilometrus garajā sporta šosejas
braucienā;
l 36 kilometrus garajā Tautas braucienā;
l 22 līdz 33 kilometrus garajā atraktīvajā
Retro velo tūrisma braucienā.
Iepriekšējā pieteikšanās Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienam tīmekļa vietnē www.velo.lv norisināsies līdz
27. augustam. Dalības maksa reģistrācijas
pirmajā kārtā, kas turpināsies līdz 31. jūlijam, ir no 10 līdz 20 eiro. No 1. augusta
dalības maksa tiks paaugstināta.
l

Siguldā notiks pirmais ģimeņu futbola festivāls
Sestdien, 3. augustā, plkst. 13.00 Depo
sporta laukumā norisināsies pirmais
ģimeņu futbola festivāls „Foot Fam
Fest”, kurā aicinātas piedalīties ģimenes trīs līdz piecu cilvēku sastāvā.
Futbola festivāla laikā komandas aizvadīs
savstarpējas minifutbola spēles, pēc kurām
katra komanda atkarībā no iegūtās vietas
saņems kopvērtējuma punktus. Trīs ģimenes, kuras būs sakrājušas visvairāk pun-

ktu, tiks apbalvotas. Ģimene, kura kādā
atsevišķā posmā iegūs visvairāk punktu,
balvā saņems ceļojumu uz Slovēniju, kur
16. novembrī notiks Latvijas un Slovēnijas
izlašu spēle par vietu 2020. gada Eiropas
čempionāta kvalifikācijas turnīrā.
Papildu informācija un reģistrēšanās ģimeņu
futbola festivālam pieejama tīmekļa vietnē
www.footfamfest.lv. Pasākumu rīko Latvijas
Futbola federācija sadarbībā ar „FK Sigulda” un Siguldas novada pašvaldību.

Notiks Latvijas čempionāts MTB olimpiskajā krosā
21. jūlijā no plkst. 9.00 Fischer Slēpošanas centrā notiks Latvijas čempionāts MTB olimpiskajā krosā, pulcējot
labākos kalnu riteņbraucējus.
Ātrākie braucēji tiks noteikti kopumā
13 vecuma un meistarības grupās – bez

elites grupām ar čempionāta godalgām
apbalvotas tiks arī junioru, jauniešu, zēnu,
meiteņu, amatieru un senioru grupas gan
sieviešu, gan vīriešu konkurencē.
Sacensības organizē Latvijas Riteņbraukšanas federācija, un tās notiek ar Siguldas
novada pašvaldības atbalstu.

Fischer Slēpošanas centrs piedāvā slēpotājiem vienīgo saldēto trasi Austrumeiropā 1,25 kilometru garumā, zem kuras
izbūvētā saldējošā sistēma ļauj uzturēt
sniega segumu pat mainīgos laikapstākļos, tādējādi pagarinot slēpošanas sezonas
ilgumu.
Vasarā apmeklētājiem pieejams 1,25 kilometru garš asfaltēts aplis, kas īpaši
piemērots rollerslēpotājiem un skrituļslidotājiem, kā arī skriešanai, nūjošanai un
velobraukšanai.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Darbu atsācis Siguldas Sporta centra
peldbaseins un ūdens atrakciju parks

Pirmo reizi homogolācijas sertifikātu Fischer
Slēpošanas centrs ieguva 2015. gadā. Starptautiskās Slēpošanas federācijas sertifikātu
ieguvusi arī Siguldas Pilsētas trase.
Homologācija ir starptautiska vērtēšanas
sistēma, kas ir izstrādāta, lai izveidotu atbilstošas distanču slēpošanas trases, kas ir
piemērotas mūsdienu sacensību formātam.

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES
BEZMAKSAS SPORTA NODARBĪBĀS!
Jūlijā un augustā ikvienam novadniekam ir iespēja piedalīties vairākās bezmaksas
sporta nodarbībās, kuras jau vairākus gadus norisinās Siguldas novadā.
Ikviens interesents var apmeklēt šādas
nodarbības:
l ūdens aerobiku – 27. jūlijā, 10. un
31. augustā plkst. 9.00 Siguldas Sporta
centrā*;
l skriešanu – 7. augustā plkst. 19.00
Svētku laukumā;
l orientēšanos – 24. jūlijā plkst. 18.00
Svētku laukumā un 21. augustā plkst.
18.00 Vikmestes gravā;
l rollerslēpošanas
nodarbības
–
22. un 31. jūlijā, kā arī 7., 12., 19. un
28. augustā plkst. 19.00 Fischer Slēpošanas centrā;
l bezmaksas
nodarbības cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām – 2. un 23. augustā plkst. 12.00 Siguldas Sporta
centra spēka zālē, kā arī 10. augustā
plkst. 13.00 Siguldas Sporta centra
peldbaseinā;*

nodarbību „Vesela mugura” ar ciguna elementiem – 3. augustā plkst. 9.00
Siguldas Sporta centrā;
l peldēšanas
nodarbības izglītības
iestāžu audzēkņiem – 25. jūlijā, 1.,
8., 15., 22., un 29. augustā plkst. 16.00
Siguldas Sporta centrā*.
* Nodarbībām iepriekš jāpiesakās, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860.

l

Visas nodarbības notiek sertificētu treneru vadībā. Nodarbību norisi nodrošina Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA
„Siguldas Sporta serviss” un biedrību „Siguldas
Maratona klubs & Siguldas takas” Siguldas novada pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas
novadā!” ietvaros.

SABIEDRĪBA
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Noskaidrotas biznesa ideju konkursa
„Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” uzvarētājas

Pašvaldības finansējumu 2000 eiro apmērā
saņēma:
l Nora Kalniņa, lai īstenotu ideju par izglītojošiem pārgājieniem;
l Diāna Bīlmane-Ozoliņa un zīmols „Stirna
& Avocado” uzņēmējdarbības attīstīšanai;
l Evitas Freibergas zīmols SIA „Siguldas
zefīrs” uzņēmējdarbības attīstībai;
l Sintijas Mikanovskas-Mikalovskas projekts „Recepšu kolekcionārs”.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Lai iedrošinātu Siguldas novada māmiņas uzsākt komercdarbību, kā arī sekmētu
jaunu darbavietu, produktu un pakalpojumu izveidi novadā, norisinājās konkurss
„Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”, kurā jūlija vidū noskaidrotas uzvarētājas.
Konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” Siguldas novadā norisinājās jau ceturto gadu. Šogad konkursam tika pieteiktas
desmit biznesa idejas.
Konkursa komisija vērtēja dalībnieču biznesa dzīvotspēju ilgtermiņā, idejas oriģinalitāti, biznesa projekta pamatojumu un
izklāstu, tirgus pieprasījumu un mērķauditoriju, komandas kompetences un idejas
prezentāciju.

Pašvaldības policija iegādājusies
pārvietojamo videonovērošanas kameru

Iedzīvotāji novērtē Siguldas slimnīcā
pieejamās bezmaksas pediatra konsultācijas

Lai rūpētos par novadnieku drošību,
pašvaldība turpina pilnveidot videonovērošanas sistēmu visā novadā. Šobrīd
kārtības uzturēšanai Siguldā darbojas vairāk nekā 90 videonovērošanas
kameru: 89 Siguldā, divas Jūdažos un
Morē, bet viena – Allažos.

Šā gada pirmajos sešos mēnešos
Siguldas slimnīcā mazajiem novadniekiem sniegtas vairāk nekā 160 bezmaksas pediatra konsultācijas – visvairāk pie
speciālistiem pēc palīdzības vērsušies
bērni no viena līdz septiņu gadu vecumam
elpošanas ceļu, vidusauss iekaisuma, kā
arī gremošanas orgānu un citos saslimšanas gadījumos.

Jūlijā augstas izšķirtspējas videonovērošanas kamera ar transportlīdzekļu valsts
reģistrācijas numuru atpazīšanas funkciju izvietota uz Gaujas tilta, bet, rūpējoties par kārtību sabiedriskās vietās,

Pašvaldības policija ir iegādājusies pārvietojamo videonovērošanas kameru, kas tiks
ievietota parkos, rotaļu laukumos, kapsētās, pie atkritumu savākšanas punktiem
un citviet, kur tiks konstatēti regulāri pārkāpumi.
Lai Siguldas novada iedzīvotāji jebkurā
situācijā varētu ātri un operatīvi saņemt
palīdzību, darbojas Pašvaldības policijas
diennakts tālruņa numurs 26160288, tāpat ierosinājumus un informāciju par pārkāpumiem aicinām sūtīt uz e-pasta adresi
policija@sigulda.lv.

Velosipēda vadītāja apliecības
saņēmuši vairāk nekā 140 novadnieki
Pilnveidojot satiksmes dalībnieku zināšanas un prasmes, jūnijā noslēdzās
kārtējais Siguldas novada Pašvaldības
policijas rīkotais bezmaksas velosipēdu vadītāju apmācību kurss. Šogad
Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdotās velosipēda vadītāja apliecības
ieguvuši jau 146 novada riteņbraucēji.
Velosipēdu vadītāju apmācību nodarbības
vada Pašvaldības policijas darbinieki, un

tās notiek trīs dienas. Kursa noslēgumā
dalībniekiem jānokārto Ceļu satiksmes
drošības direkcijas eksāmens, kas sastāv
no 10 teorētiskajiem jautājumiem, un tajā
nedrīkst pieļaut vairāk par divām kļūdām.
Velosipēdu vadītāju apmācības novada iedzīvotājiem turpināsies – tām var pieteikties ikviens novadnieks no 10 gadu vecuma, zvanot uz tālruņa numuru 67970212
vai rakstot pieteikumu uz e-pasta adresi
policija@sigulda.lv.

Pediatra konsultācijas Siguldas novadā deklarētajām ģimenēm brīvdienās un nakts stundās akūtas saslimšanas gadījumos pieejamas
no pagājušā gada pavasara, un pieaugošais
pacientu skaits liecina, ka šāda speciālista pa-

Novadniekus aicina kļūt par zemessargiem
Jūlija sākumā Siguldā darbu sācis Zemessardzes 27. kājnieku bataljona rotas
atbalsta punkts, kas aicina novadniekus –
Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu
vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem, –
kļūt par zemessargiem.
Dienests Zemessardzē dod iespēju pilnveidot
sevi, uzlabot fizisko sagatavotību, aktīvi un
saturīgi pavadīt brīvo laiku un iegūt domu-

Īslaicīgi nav iespējams saņemt
Siguldas novada iedzīvotāju ID kartes
Tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi pārtraukta Siguldas novada iedzīvotāju
ID karšu izsniegšana.
Iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt ID karti, tiek
reģistrēti pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 un Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6 un saņems informāciju
par iespēju noformēt ID karti pēc tehnis-

kā pārtraukuma beigām. Atgādinām, ka
2016. gada vasarā tika uzsākta Siguldas
novadā deklarēto iedzīvotāju jauno ID karšu izsniegšana. Jaunā ID karšu programma ietver lielāku ID karšu personalizācijas
pakāpi un plašāku pieejamo pakalpojumu
un priekšrocību klāstu. Līdz jūnija beigām
jauno ID karti saņēmuši jau 13 tūkstoši
novadnieku.

Siguldas pilsētas kapsētā
l

Novada kapsētās notiek bīstamo koku zāģēšanas darbi

Siguldas kapsētas veco kapu teritorijā
konstatēti deviņpadsmit, savukārt Al-

lažu pagasta kapsētā un Mores pagasta
kapsētā katrā divi bīstami vai slimību
skarti koki.
Zāģēšanas darbi tiek organizēti tā, lai netraucētu bēru ceremoniju norisi, kā arī tie
netiks veikti brīvdienās, kad kapsētās ir
lielāks apmeklētāju daudzums.

biedrus. Zemessargi piedalās mācībās ne tikai
Latvijā, bet var arī doties ārvalstu komandējumos, kur mācās un trenējas kopā ar sabiedroto valstu karavīriem un zemessargiem.
Siguldas rotas atbalsta punkts Raiņa ielā 3
ir atvērts pirmdienās, trešdienās, piektdienās un sestdienās. Lai saņemtu plašāku
informāciju un pieteiktos dienestam Zemessardzē, interesenti aicināti zvanīt uz tālruņa numuru 1811.

KAPUSVĒTKI UN SVECĪŠU VAKARI
SIGULDAS NOVADA KAPSĒTĀS

l

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, jūlijā novada kapsētās notiek bīstamo
koku zāģēšanas darbi, kurus veic SIA
„Hortus 5A”.

kalpojums Siguldas slimnīcā ir pamatots un
nepieciešams. Atgādinām, ka pediatrs pacientus akūtos saslimšanas gadījumos, piemēram,
ja bērnam ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, vemšana, caureja vai izsitumi, Siguldas
slimnīcas Uzņemšanas nodaļā pieņem brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz
18.00. Atsevišķos gadījumos, ja saslimšana ir
smagāka, bērns tiks nosūtīts uz VSIA „Bērnu
klīniskā universitātes slimnīca” ārstēšanai
stacionārā. Lai nodrošinātu pediatra pieejamību mazajiem novadniekiem, pašvaldība
pagājušajā gadā Siguldas slimnīcai piešķīra
14 tūkstošus eiro, savukārt šā gada finansējuma apjoms ir teju 21 tūkstotis eiro.

Ekumēniskie kapusvētki notiks 3. augustā plkst. 12.00 pie Jaunās kapličas,
kuros piedalīsies Siguldas Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Andris
Grots, Romas katoļu baznīcas Siguldas
draudzes prāvests Rihards Rasnacis un
Siguldas baptistu draudzes sludinātājs
Sandijs Aizupietis.
Mirušo piemiņas diena un svecīšu vakars
notiks 5. oktobrī plkst. 18.00.

Allažu pagasta kapsētā
l

Kapusvētki norisināsies 24. augustā
plkst. 14.00. Piedalīsies Romas katoļu
baznīcas Siguldas draudzes prāvests Rihards Rasnacis, savukārt 25. augustā
plkst. 14.00 kapusvētku dievkalpojumu

l

vadīs Allažu Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Andris Grots.
Mirušo piemiņas diena un svecīšu vakars
notiks 13. oktobrī plkst. 16.00.

Mores pagasta kapsētā
l

l

Kapusvētki norisināsies 7. septembrī
plkst. 12.00, un tajos piedalīsies Romas
katoļu baznīcas Siguldas draudzes prāvests Rihards Rasnacis.
Mirušo piemiņas diena un svecīšu vakars
notiks 12. oktobrī plkst. 18.00.

PASĀKUMI AUGUSTĀ
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Kultūra
2. VIII no 20.00
Siguldas pils
paviljonā
3. VIII
Siguldas pils
paviljonā

4. VIII 15.00
Turaidas
muzejrezervātā

Brīvdabas kino vakars –
filma „Homo Novus”.
Dejas kopā ar DJ Edgaru Berci
Dziedātājas
Aijas Vītoliņas muzikālā
kvarteta koncerts
Svētki ģimenēm „Šodien
Turaidas muiža pieder bērniem!”.
Plašāka programma
pieejama 5. lappusē.
Ieejas maksa – no 1,15 līdz 6 eiro,
bez maksas

9. VIII
Siguldas pils
paviljonā

Dziesminieka
Goran Gora koncerts

14. VIII 19.00
Siguldas pils
kompleksā

Karlsruhes (Vācija)
Jauniešu simfoniskā orķestra
koncerts

Grafikas vasaras skolas izstādes
15. VIII 18.00
atklāšana. Izstāde aplūkojama
„Siguldas devonā”
līdz 4. septembrim
16.–17. VIII
Morē

22. VIII
Siguldā

23. VIII 15.00
Turaidas
muzejrezervātā

Mores svētki „Satiksimies Morē”.
Plašāka programma pieejama
5. lappusē
Grafiķa Zigurda Zuzes
jubilejas piemiņas pasākumi:
• plkst. 16.30 grafiķa
Zigurda Zuzes godināšana
un ziedu nolikšana
pie Zigurda Zuzes kapavietas
Siguldas pilsētas kapsētā;
• plkst. 18.00 Mākslu skolas
„Baltais flīģelis” audzēkņu
grafikas darbu izstādes
„Siguldas ainava” atklāšana
Zigurda Zuzes piemiņai
Siguldas novada bibliotēkā;
• plkst. 19.00 dokumentālā
filma „Zigurds Zuze”
Siguldas novada bibliotēkā
Izstādes „Baltijas ceļam – 30”
atklāšana. Diskusija
ar Dr. hist. Gati Krūmiņu
un citiem vēstures pētniekiem

23. VIII 17.00
pie „Siguldas
devona”

„Baltijas ceļam 30”:
• plkst. 17.00 tematiskās
diskusijas „Vakar. Šodien. Rīt”;
• plkst. 19.00 pianista
Reiņa Zariņa koncerts

24.–25. VIII
Allažos

Allažu svētki „Ģimene kā ķimene”.
Plašāka programma pieejama
5. lappusē

30. VIII
Siguldas pils
paviljonā

Ģitārista Reiņa Jaunā koncerts

Izstādes
Līdz 4. VIII
Turaidas
muzejrezervātā

Izstāde „Līvzeme.
Randali/Jūrmalnieki”.
Ieeja tikai izstādē – 1,15 eiro

Līdz 31. VIII
Mores pagasta
bibliotēkā

Literatūras izstāde
„Lasīsim arī vasarā”

1.–10. VIII
P. Brektes studijā
„Art Studio
Peahen”

Grafikas vasaras skolas
darbu izstāde

1.–15. VIII
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde
„Iepazīsim mākslinieces
Anetes Meleces daiļradi” ciklā
„Bērnu grāmatu ilustratori”

1.–25. VIII
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Izstāde „Vasaras brīnumu
varavīksne”

6.–31. VIII
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstādes „Latvieša laimes
formulas meklējumos”,
rakstniecei Dacei Rukšānei – 50;
„Starp diviem krastiem”,
rakstniecei Ainai Zemdegai – 95

13.–31. VIII
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde
„Aicina „Bērnu, jauniešu,
vecāku žūrija””

15.–31. VIII
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiskā izstāde
„Baltijas ceļam – 30.
Stāsti un atmiņas”

15. VIII–4. IX
Grafikas vasaras skolas izstāde
„Siguldas devonā”

3. VIII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība
„Vesela mugura”
ar ciguna elementiem

3. VIII 12.00
Depo
sporta laukumā

Futbola kluba „Sigulda”
futbola festivāls

7. VIII 19.00
Svētku laukumā

Bezmaksas skriešanas nodarbība

7., 12., 19.,
28. VIII 19.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Bezmaksas rollerslēpošanas
nodarbība

10., 31. VIII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas ūdens aerobikas
nodarbība baseinā

10. VIII 13.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 26879835

11. VIII 18.00
Gaujas pludmalē

Pludmales volejbola sacensību
„KS čempionāts” 4. posms

15. VIII 18.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Riteņbraukšanas sacensību
2. posms bērniem
un pieaugušajiem „S!-Velo”

17. VIII 12.00
Turaidā–Veižos

„Siguldas kauss” orientēšanās
sportā vidējā distancē

18. VIII 12.00
Turaidā–Veižos

„Siguldas kauss” orientēšanās
sportā garajā distancē

20.–31. VIII
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde
„Skolas tematikas atainojums
bērnu literatūrā”

20. VIII–6. IX
Siguldas novada
bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde
„Ar Siguldu sirdī:
Zigurdam Zuzem – 90”

21. VIII 17.00
Vikmestes gravā

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

22. VIII–30. IX
Siguldas novada
bibliotēkā

Zigurda Zuzes piemiņai veltīta
Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
audzēkņu grafikas darbu izstāde
„Siguldas ainava”

21. VIII 18.00
Vikmestes gravā

Bezmaksas
orientēšanās nodarbība

24. VIII–31. IX
Turaidas
muzejrezervātā

Izstāde „Gaismas ceļā.
Baltijas ceļam – 30”.
Ieeja tikai izstādē – 1,15 eiro

Sports
1., 8., 15., 22.,
29. VIII 16.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860

2., 23. VIII 12.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība spēka zālē
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 26761072

24. VIII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas ciguna nodarbība

24. VIII 10.00
Gaujas pludmalē

Pludmales volejbola sacensību
„Sigulda Open’19”
sezonas noslēgums

28. VIII 17.00
Silciemā–
Aveņkalnos

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

29. VIII 17.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Skrituļslidošanas seriāla
sacensību 3. posms bērniem
un pieaugušajiem „S!-Skate”

31. VIII 12.00
Peltēs

Minikausa triāla sacensības
bērniem un jauniešiem

– 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, 27. augustā
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 jūnijā
Reģistrēts 31 jaundzimušais – 17 meitenes un 14 zēni.
Bērniem doti vārdi: Sāra, Enija, Ronja, Emma, Viviāna, Paula, Elīna, Karlīna, Loreta,
Keisija, Madara, Kirija, Eimija Emma, Leonora, Eloīse, Melānija, Adrija, Gusts, Pauls,
Kristofers (diviem zēniem), Toms (diviem zēniem), Regnārs (diviem zēniem), Miķelis, Haralds,
Hugo, Renārs, Leonards, Raiens.
Reģistrētas 13 laulības.

