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Siguldas slimnīcas attīstībā
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Norit aktīva ielu un ceļu remontdarbu sezona

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Jūlijā turpinās novada ielu un ceļu sakārtošanas darbi – vairākās Siguldas ielās noslēgušies, turpinās vai tuvākajā laikā
sāksies asfaltseguma atjaunošanas darbi, notiek ielu pārbūve vai tiek izstrādāti projekti, lai pārbūvi tuvākajā laikā uzsāktu.
Savukārt novada grantētās ielas un ceļi vairākkārt greiderēti un apstrādāti ar putekļu absorbentu.

Grantēto ielu un ceļu uzturēšana

Meldru iela un Doņu iela ir pirmās Siguldas ielas, kuru pārbūvē tiks ievērotas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma noteiktās
vadlīnijas. Domājot par drošu un ērtu vidi gan gājējiem un velobraucējiem, gan autobraucējiem, pilsētbūvniecībā tiks ieviesti būtiski
satiksmes organizācijas uzlabojumi.

Tiek sakārtotas asfaltētās ielas

Maija beigās noslēgušies asfaltseguma
virskārtas atjaunošanas darbi Institūta ielas posmā no Zinātnes ielas līdz autoceļam
A2 un Mores ielā. Darbus veica iepirkumu konkursā uzvarējušais uzņēmums SIA
„GP Holding”, un Siguldas novada pašvaldība abu ielu remontdarbos investējusi turpat
151 tūkstoti eiro. Darbi tika veikti, pielietojot
reciklēšanas tehnoloģiju – vecais asfaltsegums noņemts, sasmalcināts un izlīdzināts,
un tam pāri uzklāta jauna vienlaidu asfaltseguma virskārta. Pielietojot līdzīgu tehnoloģiju, jūnijā uzsākta asfaltseguma virskārtas
atjaunošana arī Allažu ielā un Stacijas ielas
posmā no Rīgas ielas līdz Allažu ielai. Arī
šajās ielās darbus veic SIA „GP Holding”,
pašvaldībai ieguldot vairāk nekā 153 tūkstošus eiro. Remontdarbu laikā Allažu iela un

kalna ielai. Ielas pārbūves projektam veikti
papildinājumi, ievērojot Siguldas identitāti
veidojošā tematiskā plānojuma vadlīnijas.
Par izmaiņām Atbrīvotāju ielas pārbūves
projektā iedzīvotāji, projektētāji un pašvaldības speciālisti vienojušies vairākās sanāksmēs.
Savukārt Pelīšu ceļam posmā no autoceļa
P8 līdz Saltavota ielai jūnija vidū noslēgusies cietā seguma izbūve, un šobrīd turpinās kvalitatīva grants seguma izbūve šī
ceļa posmā no Saltavota ielas līdz autoceļam 9428 Egles–Rugāji.
Ceļa seguma atjaunošana maijā veikta
VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā esošajam
autoceļam V85 Jūdaži–Nītaure posmā no
Jūdažiem līdz Kārtūžiem – autoceļa grantētajam posmam no Jūdažiem līdz Kārtūžiem
atjaunots grants segums un veikta dubultās
virsmas apstrāde.

Stacijas ielas posms transporta kustībai ir
slēgts, iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību
satiksmes organizācijas zīmēm. Remontdarbus plānots pabeigt jūlijā.
Lai šajā vasarā pilnībā nomainītu asfaltseguma virskārtu arī Rūdolfa Blaumaņa
ielā, Parka ielā un Pulkveža Brieža ielā no
Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Pūpolu ielai
un no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Gāles
ielai, notiek dokumentācijas sagatavošana
iepirkuma konkursa izsludināšanai. Tāpat
Rūdolfa Blaumaņa ielas posmam starp Pulkveža Brieža ielu un autoceļu A2 tuvākajā
laikā tiks uzsākta gājēju ietves projektēšana.
Gājēju pāreja tiks ierīkota arī autoceļa A2
krustojumā ar Pīlādžu ielu – būvniecība uzsākta maija vidū, un VAS „Latvijas Valsts
ceļi”, kas veic gājēju pārejas izbūvi, informē,
ka darbi tiks pabeigti jūnija beigās.

Ielu un ceļu pārbūves darbi

Turpinās pavasarī uzsāktā grantēto Doņu
un Meldru ielas pārbūve, veicot to pilnīgu
pārbūvi un bruģēšanu. Doņu un Meldru ielā
līdztekus ielas brauktuves seguma pārbūvei
tiek pārbūvēts arī ielu apgaismojums, kā arī
nobrauktuves un ielu krustojumi. Šīs ir pirmās pilsētas ielas, kuru pārbūvē ievērotas
Siguldas vizuālās identitātes 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.
Šovasar plānots uzsākt arī Atbrīvotāju ielas
pārbūvi no Krišjāņa Barona ielas līdz Līv-

Jau ziņots, ka pavasarī, iestājoties sausiem
laikapstākļiem, pašvaldība veica grantēto
pilsētas ielu un novada ceļu gar dzīvojamām
mājām apstrādi ar putekļu absorbentu.
Maijā grantēto novada ielu un ceļu greiderēšana un apstrāde ar pretputekļu materiālu
ielās ar vislielāko satiksmes intensitāti tika
veikta atkārtoti. Šie grants brauktuvju uzturēšanas darbi turpinājušies arī jūnijā – ar
putekļu absorbentu apstrādātas visas pilsētas grantētās ielas, kā arī novada grants ceļi
vietās, kas atrodas tuvu dzīvojamām mājām
vai šķērso pagalmus.
Lēmums par atkārtotu ceļu apstrādi ar
pretputekļu līdzekli tiek pieņemts, izvērtējot gan ielu un ceļu uzturēšanai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu, gan arī laikapstākļus. Pretputekļu materiāls netiek izmantots slapjā laikā vai drīzumā gaidāmu
nokrišņu gadījumā, jo lietavu laikā pretputekļu maisījums aizskalojas un efekts ir
īslaicīgs. Prioritāri tiek apstrādātas maģistrālās ielas, ielas un ceļi, kur kursē sabiedriskais transports un apbraucamie ceļi ielu
remontdarbu laikā.

Pašvaldība Mākslu skolai pasniedz īpašu dāvanu
Atzīmējot Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
60. gadadienu, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
7. jūnijā skolas kolektīvam pasniedza īpašu dāvanu – ēku Šveices ielā 17B.

Vasarnīca Šveices ielā 17B ir novada nozīmes vēstures un arhitektūras piemineklis – pirms 80 gadiem šo namu apsaimniekoja savulaik slavenā latviešu
operdziedātāja Malvīne Vīgnere-Grīnberga,

un, lai arī šobrīd ēka ir sliktā stāvoklī,
pašvaldība tās īpašumtiesības ir izcīnījusi
vairākās tiesu instancēs, lai nākotnē dotu
iespēju Mākslu skolai „Baltais flīģelis” paplašināties, attīstīties un īstenot arvien

jaunas izglītības ieceres. Jau šogad plānots
veikt vēsturiskās ēkas attīstības ieceres saskaņošanu, lai turpinātu ar tehniskā projekta izstrādi ēkas pārbūvei un teritorijas
labiekārtošanai.

AKTUALITĀTES
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Tiks pieņemts lēmums par 2026. gada Būvvalde noraida gāzes uzpildes stacijas
un automazgātavas būvniecību
olimpisko spēļu norises vietu
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Pulkveža Brieža ielā 31
Jūnijā noslēdzās publiskā apspriešana
SIA „Līrikera-M” būvniecības iecerei
par gāzes uzpildes stacijas un automazgātavas jaunbūvi Pulkveža Brieža
ielā 31, Siguldā.

24. jūnijā Starptautiskās Olimpiskās
komitejas 134. sesijas laikā Šveices
pilsētā Lozannā norisināsies balsojums par 2026. gada ziemas olimpisko
spēļu norises vietu – Stokholmu un Ori,
ar kurām kopā kandidē arī Sigulda, vai
Milānu un Kortīnu d’Ampeco.
Pēc abu kandidatūru prezentācijām, kurās
piedalīsies arī Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents

Aldons Vrubļevskis, kā arī pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas Vērtēšanas komisijas jautājumu un atbilžu diskusijas notiks
balsošana – tās rezultāti tiks pasludināti
plkst. 19.00 pēc Latvijas laika. 2026. gada
olimpisko spēļu norises vietas paziņošanai
būs iespējams sekot līdzi tiešraidē tīmekļa
vietnē www.olympicchannel.com.
Pēc balsošanas ar pilsētu, kura balsojumā
būs uzvarējusi, Starptautiskā Olimpiskā
komiteja parakstīs līgumu par 2026. gada
olimpisko spēļu organizēšanu.

Siguldas novada Būvvalde, izskatot būvniecības ieceri un apkopojot publiskās
apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju
viedokļus, pieņēmusi lēmumu atteikt būvatļaujas izsniegšanu. Projekta attīstītājam
ir tiesības Būvvaldes lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē,
savukārt Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu par Būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās varēs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana
norisinājās no 7. maija līdz 6. jūnijam. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas

409 derīgas aizpildītas aptaujas lapas:
87 aptaujas lapās pausts atbalsts būvniecības iecerei, bet 322 aptaujas lapās
izteikti iebildumi pret ieceres īstenošanu. Savukārt publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notika 23. maijā, piedalījās
68 iedzīvotāji, kuru vairākums bija pret
plānoto būvniecības ieceri.
Būvvaldes lēmumu pieņemot, ņemti vērā
iedzīvotāju viedokļi par iecerētās būvniecības negatīvo ietekmi – piemēram, smaku,
troksni vai vibrāciju – uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.
Lai arī pašlaik spēkā esošais Siguldas novada teritorijas plānojums paredz iespēju
zemesgabalu Pulkveža Brieža ielā 31 izmantot publiskai apbūvei, tajā skaitā degvielas uzpildes stacijas, vairumtirdzniecības vai noliktavu ēku vai citu līdzīgu ēku
būvniecībai, teritorijas plānojums tiks grozīts, šāda veida ēku būvniecību dzīvojamo
māju tuvumā turpmāk vairs neparedzot.

VARAM un Siguldas novada deputāti apsprieduši administratīvi teritoriālo reformu
7. jūnijā Siguldā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) un ministra Jura Pūces konsultācijas ar Siguldas novada un apkaimes pašvaldībām par administratīvi
teritoriālo reformu.

Tikšanās laikā ministrijas pārstāvji uzklausīja pašvaldību deputātu viedokli par
izstrādāto pašvaldības teritorijas modeli,
informēja par jaunās pašvaldības teritorijas izveides kritērijiem un plānotajiem
valsts atbalsta veidiem. Piesaistītie ek-

sperti pamatoja VARAM piedāvājumu ar
pētījumiem, tajā skaitā pētījumu par to,
kā iedzīvotāju plūsmu ietekmē nodarbinātības iespēju un pakalpojumu pieejamība,
par ekonomiskās attīstības pašreizējiem
punktiem topošajā apvienotajā novadā un

par novada administratīvā centra sasniedzamību. Konsultācijas ar visām Latvijas
pašvaldībām ilgs līdz šā gada septembrim,
bet tikšanās ar novadu iedzīvotājiem sāksies rudenī un turpināsies līdz nākamā
gada maijam.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 13. jūnijā
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Nolemts palielināt SIA „Siguldas slimnīca”
pamatkapitālu un SIA „Siguldas Sporta
serviss” pamatkapitālu.
Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības
domes saistošie noteikumi „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.
Nolemts piekrist daļējai lauksaimniecības
zemes pārveidošanai par plantācijas mežu
Allažu pagasta „Medulājos”.
Nolemts nodot publiskajai apspriešanai
detālplānojumu nekustamajam īpašumam
Siguldas pagasta „Grīvniekos”.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes iekšējos noteikumos
„Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Nolemts atbalstīt Siguldas koncertzāles
„Baltais flīģelis” dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā.
Apstiprināts Siguldas novada Uzņēmēju
konsultatīvās padomes un Kultūras konsultatīvās padomes sastāvs.
Nolemts piešķirt naudas balvu par augstiem sasniegumiem kamaniņu sportā.
Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai nolikums un nolemts
izveidot sadarbības grupu.
Nolemts izīrēt dzīvojamo platību izglītības
iestādes vadītājam.
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Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības
domes saistošie noteikumi „Par kārtību,
kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā
vai kompensē profesionālās pilnveides kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā”.
Veikti grozījumi Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumā un Siguldas pilsētas vidusskolas nolikumā.
Apstiprināta Siguldas Sporta skolas organizētās bērnu un jauniešu vasaras nometnes dalības maksa.
Apstiprināts Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Siguldas novadā”.
Precizēti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 15
„Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes saistošajos noteikumos
Nr. 12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu
pirmsskolas grupās”.
Nolemts iznomāt zemi privātpersonām ēku
uzturēšanai.
Nolemts pieņemt dāvinājumā nekustamo
īpašumu, uz kura atrodas pašvaldībai piederošas ielas daļa.
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Veiktas izmaiņas Publisku izklaides un
svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas
komisijas, Simbolikas komisijas, Apbalvojumu komisijas, Siguldas novada kultūras
un izklaides pasākumu mērķprogrammas
finansēšanas konkursa komisijas un Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas
konkursa komisijas sastāvā.
Apstiprināts Siguldas novada Kultūras
centra, tā struktūrvienību un Siguldas
koncertzāles „Baltais flīģelis” organizēto
tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādis.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības 2019. gada budžetā.
Nolemts noslēgt sadarbības līgumu ar VAS
„Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
par Eiropas Savienības fonda projekta
Nr. 2.1.1.0/16/I/001 „Elektroniskās sakaru
infrastruktūras pieejamības uzlabošana
lauku teritorijās” īstenošanu.
Apstiprināts pašvaldības 2018. gada publiskais gada pārskats.
Nolemts slēgt pieprasījuma kontu un izmaksāt noguldījumu.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2018. gada 1. marta lēmumā „Par aizņēmuma ņemšanu projekta
„Siguldas Valsts ģimnāzijas atjaunošana,
pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” realizācijai” (prot. Nr. 4, 2.§).
Nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 8,
Siguldā.
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Nolemts atsavināt pašvaldībai piederošās
zemes vienības Siguldas pagasta „Grotiņos” 1/3 kopīpašuma domājamo daļu.
Par nenotikušu atzīta pašvaldības kustamās mantas – „Volkswagen Touran”, valsts
reģistrācijas numurs HD4248 – ceturtā izsole, nolemts rīkot piekto izsoli.
Nolemts pirkt nekustamā īpašuma daļu
Mores ielā 2, Peltēs, Siguldas novadā.
Nolemts iznomāt daļu nekustamā īpašuma – kapsētas strādnieku māju, saimniecības ēku un piegulošo teritoriju – Miera
ielā 24, Siguldā.
Nolemts rīkot nekustamā īpašuma Jāņa
Poruka ielā 4, Siguldā, izsoli.
Apstiprināti nekustamā īpašuma Kuršu
ielā 5, Siguldā, izsoles noteikumi.
Par nenotikušu atzīta nekustamā īpašuma
„Muižas koka māja”, 1. stāvs, Pils ielā 16,
Siguldā, nomas tiesību sestā izsole un apstiprināti septītās izsoles noteikumi.
Nodots atsavināšanai Siguldas novada
pašvaldības nekustamais īpašums Lapu
ielā 117, Egļupē, un apstiprināti izsoles noteikumi.
Apstiprināti nekustamā īpašuma Zaļā
ielā 6, Allažos, izsoles noteikumi.
Nolemts noslēgt jaunu nomas līgumu ar
AS „Pasažieru vilciens” par nekustamā
īpašuma nomu Ausekļa ielā 6, Siguldā.
Plašāk ar pašvaldības domes
sēžu materiāliem aicinām iepazīties
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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ATTĪSTĪBA

Pašvaldība veiks investīcijas Siguldas slimnīcas attīstībā
Siguldas novada pašvaldība SIA „Siguldas slimnīca” piešķīrusi 70 tūkstošus
eiro nozīmīgu attīstības projektu īstenošanai – vēl viena oftalmologa pakalpojuma nodrošināšanai, fizikālās terapijas ultraīsviļņu iekārtas iegādei un
pēcinsulta pacientu aprūpes nodaļas
atjaunošanai.
Lai no 2019. gada novembra Siguldas slimnīcas poliklīnikā darbu varētu uzsākt otrs
oftalmologs, pašvaldība piešķīrusi vairāk
nekā 14 tūkstošus eiro ārstniecības kabineta iekārtošanai; aptuveni tikpat lielu izmaksu daļu segs Siguldas slimnīca.
Tā kā kopš 2018. gada Siguldas slimnīcā
ir bojāta fizikālās terapijas ultraīsviļņu
iekārta, par turpat 9500 eiro tiks iegādāts jauns aparāts, kas ļaus nodrošināt
pretsāpju un pretiekaisuma procedūras

visdažādāko akūtu un hronisku slimību
pacientiem. Savukārt vairāk nekā 46 tūkstoši eiro tiks investēti Siguldas slimnīcas
3. aprūpes nodaļas atjaunošanai – nodaļā, kurā uzturas pacienti pēc insulta, tiks
izremontētas un labiekārtotas palātas,
gaiteņi, sanitārie mezgli, ventilācijas un
elektrības sistēmas, kā arī iegādāts jauns,
pēcinsulta pacientiem atbilstošs aprīkojums; tiks izremontēta arī kāpņu telpa no
šīs nodaļas uz Uzņemšanas nodaļu slimnīcas 1. stāvā.
Aprūpes nodaļas atjaunošanas projekta
kopējās izmaksas ir 770 650 eiro, un lielāko daļu no tām – 724 411 eiro – sedz valsts
budžeta un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums. Remontdarbus paredzēts uzsākt nākamajā gadā, un to laikā 3. aprūpes nodaļas darbs var tikt daļēji
ierobežots.

Pašvaldība pārdod
vairākus nekustamos
īpašumus

Noslēgumam tuvojas Siguldas Valsts ģimnāzijas
jaunā korpusa būvniecība

Siguldas novada pašvaldība atklātās
izsolēs pārdod vairākus nekustamos
īpašumus.

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 Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā
mācību korpusā turpinās apdares darbi –
sienu špaktelēšana un krāsošana, griestu
paneļu montāža, grīdu un sienu flīzēšana,
elektroinstalācijas darbi, kā arī teritorijas
labiekārtošana un ēkas fasādes apdares
darbi, lai jau šā gada rudenī uzsāktu rekonstrukcijas otro kārtu – skolas ēkas Ata
Kronvalda ielā 7 rekonstrukciju.
Šoruden Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā mācības uzsāks aptuveni
450 skolēni, kuriem būs pieejamas 12 mūsdienīgi aprīkotas mācību telpas. Lai arī
visu mācību gadu, kamēr otrā skolas ēkā
Ata Kronvalda ielā 7 turpināsies remontdarbi, nebūs pieejamas telpas abās skolas
ēkās, mācību procesu tas neietekmēs. Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni jauno
mācību gadu uzsāks jau 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; vienlaikus
2019./2020. mācību gadā mācības Krišjāņa

šanai un nepieciešamās aparatūras iegādei – pašvaldība piešķir aptuveni 100 tūkstošus eiro. 2017. gadā Siguldas slimnīcas
darba uzlabošanai tika iegādāts dzemdību
galds, krioterapijas iekārta, izbūvēts lifts
poliklīnikas ēkā un veikti citi ieguldījumi,
savukārt 2018. gadā ar pašvaldības atbalstu Dzemdību nodaļai iegādāts mazuļu reanimācijas galds, papildu augļa sirds toņu
pieraksta sistēma ar bezvadu zondēm un
fototerapijas iekārta jaundzimušajiem, kā
arī jauna funkcionālās diagnostikas sistēma funkcionālās diagnostikas kabinetam
un piecas funkcionālās gultas Ķirurģijas
nodaļai. Tāpat pērn slimnīcas teritorijā tika
veikts lietus kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts, vienlaikus nepieciešamības
gadījumā nodrošinot iespēju slimnīcas iekšpagalma teritorijai piekļūt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportam.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Līdz 15. jūlijam var pieteikties zemes
vienības 2226 m2 platībā Jāņa Poruka ielā 4, Siguldā (kadastra numurs
8015 002 1716), izsolei, kas notiks 16. jūlijā plkst. 16.00. Īpašuma sākumcena ir
60 000 eiro.
Līdz 18. jūlijam ir iespēja pieteikties vairāku nekustamo īpašumu iegādei izsolēs,
kas notiks 23. jūlijā:
l zemes vienība 646 m 2 platībā Siguldas
ielā 370, Egļupē (kadastra numurs
8042 001 0362). Īpašuma sākumcena
ir 2900 eiro;
l zemes vienība 621 m 2 platībā Garajā ielā 152, Egļupē (kadastra numurs
8042 001 0288). Īpašuma sākumcena
ir 2800 eiro;
l zemes
vienība 3785 m2 platībā
Mālpils ielā 7 (kadastra numurs
8015 004 0312). Īpašuma sākumcena
ir 26 650 eiro.
Savukārt līdz 26. jūlijam var pieteikties
šādu nekustamo īpašumu izsolēm, kas
notiks 29. jūlijā:
l zemes vienība 2001 m 2 platībā Kuršu ielā 5, Siguldā (kadastra numurs
8015 002 2150). Īpašuma sākumcena
ir 27 000 eiro;
l zemes vienība 599 m 2 platībā Lapu
ielā 117, Egļupē, Siguldas novadā (kadastra numurs 8042 001 0368). Īpašuma sākumcena ir 2670 eiro;
l zemes vienība 5740 m 2
platībā Zaļā
ielā 6, Allažos, Siguldas novadā (kadastra numurs 8042 004 0422). Izsoles
sākumcena ir 8200 eiro.
Izsoles notiks Siguldas novada pašvaldības 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.

Atgādinām, ka kopš 2018. gada marta, pateicoties pašvaldības finansējumam, Siguldas slimnīcā brīvdienās un svētku dienās
no plkst. 10.00 līdz 18.00 Siguldas novadā
deklarētajām ģimenēm pieejami pediatra
pakalpojumi akūtu saslimšanu gadījumos.
Pagājušajā gadā Siguldas novada pašvaldība pediatra pakalpojuma nodrošināšanai
piešķīra 14 tūkstošus eiro, savukārt šā
gada finansējuma apjoms ir turpat 21 tūkstotis eiro.
Pašvaldību reformas rezultātā SIA „Siguldas slimnīca” kopš 2009. gada pieder
Siguldas novada pašvaldībai. Pateicoties
Siguldas slimnīcas aktīvajam darbam, kā
arī pašvaldības investīcijām, slimnīca turpina attīstīt gan novada iedzīvotājiem, gan
viesiem pieejamos pakalpojumus. Ik gadu
Siguldas slimnīcas atbalstam – darbības
nodrošināšanai, infrastruktūras uzlabo-

Barona ielā 10 vēl turpinās ģimnāzijas
7. klases. Jau nākamajā gadā plānots uzsākt skolas ēkas Krišjāņa Barona ielā 10
rekonstrukcijas projekta izstrādi.
Kopējās Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunās
piebūves un plānotās vecā korpusa rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 12 miljonus
eiro. „Vērienīgā investīcija ir pierādījums
izglītības nozares nozīmīgumam un izaugsmei mūsu novadā, jo prognozējam, ka
pretēji tendencei valstī Siguldas novadā
turpmākajos gados skolēnu skaits varētu
palielināties par aptuveni 500 audzēkņiem.
Pašvaldība jau vairākus gadus mērķtiecīgi
plāno izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstību, lai ilgtermiņā mūsu novada bērniem nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienī-

gu mācību vidi gan bērnudārzos, gan skolās,” uzsver Līga Sausiņa, norādot, ka arī
šogad, ņemot vērā pieaugošo bērnu skaitu
novadā, radītas jaunas vietas pašvaldības
bērnudārzos.

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.

Siguldas pils kompleksā pieejamas telpas uzņēmējdarbībai
Siguldas novada pašvaldība izsolīs nomas
tiesības uz nekustamo īpašumu Siguldas
pils kompleksa muižas koka mājā, kuras
1. stāvā radošai uzņēmējdarbībai pieejamas četras telpu grupas 50,4 m2, 39,2 m2,
19,6 m2 un 20,40 m2 platībā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli notiks
1. jūlijā plkst. 11.00 Siguldas pagasta
Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes
ielā 7. Sākotnējā nomas maksa par kvadrātmetru mēnesī – 4,50 eiro, viens izsoles
solis – 0,10 eiro. Pieteikumus izsolei līdz

27. jūnijam var iesniegt Siguldas novada
pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē
Zinātnes ielā 7, 207. kabinetā.
Plašāka informācija pieejama, zvanot uz
tālruņa numuru 28357158 vai rakstot uz
e-pasta adresi laura.skrodele@sigulda.lv.
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Siguldas novada skolas absolvējuši 334 skolēni Apbalvoti skolēni par sasniegumiem
Šogad Siguldas novada skolas, to skaitā
Sporta skolu un Mākslu skolu „Baltais
flīģelis”, absolvējuši 334 skolēni. Izglītības dokumentu par pamatizglītības
iegūšanu saņēma 158 skolēni, 12. klasi
absolvēja 94 skolēni, bet profesionālās
ievirzes skolas – 82 audzēkņi.
Mores pamatskolas 9. klasi absolvēja septiņi skolēni, bet Allažu pamatskolas 9. klasi
absolvēja 10 skolēni. Siguldas 1. pamatskolas 9. klasi absolvēja 33 audzēkņi, bet
Siguldas pilsētas vidusskolas 9. klašu posmu – 24 skolēni. Siguldas Valsts ģimnāzijas
9. klašu posmu pabeidza 84 izglītojamie.

Siguldas pilsētas vidusskolas 12. klasi
absolvēja 12 skolēni, bet Siguldas Valsts
ģimnāzijas 12. klasi – 82 izglītojamie.
Siguldas Sporta skolu absolvēja 36 audzēkņi: vieglatlētikas nodaļu – četri audzēkņi,
kalnu slēpošanas nodaļu – seši audzēkņi,
basketbola nodaļu – astoņi audzēkņi, badmintona nodaļu – divpadsmit audzēkņi,
bet dambretes nodaļu – seši audzēkņi.
Mākslu skolas „Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes programmas absolvēšanas
apliecību saņēma trīsdesmit Mūzikas
nodaļas audzēkņi, deviņi Mākslas nodaļas audzēkņi un septiņi Teātra nodaļas
audzēkņi.

valsts olimpiādēs, konkursos un sacensībās

Šogad jau piekto gadu norisinājās Siguldas novada pašvaldības rīkotais konkurss
„Siguldas novada Gada klase”. Lai piedalītos konkursā, katra klase mācību gada
laikā veidoja klases mapi (portfolio), kurā apkopoja skolēnu mācību rezultātus un
sabiedriskās aktivitātes.
Mācību gada pēdējā dienā, 31. maijā, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un priekšsēdētāja
vietniece Līga Sausiņa sveica aktīvākās
klases, pasniedzot pašvaldības Pateicības
un finansējumu klases ekskursijai vai kādam citam atpūtas pasākumam. Savukārt
to klašu skolēni, kurām pietrūka punktu,
lai saņemtu galveno balvu, saņēma iespēju
baudīt gardo „Siguldas saldējumu”.
Apbalvojumu „Siguldas novada
Gada klase 2019” saņēma:
l Laurenču sākumskolas 1.c klase (skolotāja Egija Varekoja) un 5.b klase (skolotāja Agita Kalniņa);
l Siguldas 1. pamatskolas 4.b klase (skolotāja Laila Adzilča) un 6.c klase (skolotāja
Kristīne Gailīte);
l Allažu pamatskolas 4. klase (skolotāja
Ināra Paegle) un 8. klase (skolotāja Anita Jurgelāne);
l Mores pamatskolas 3. klase (skolotāja
Sintija Laizāne) un 5. klase (skolotāja
Inita Saulīte);

Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.b klase
(skolotāja Daiga Jēkabsone) un 11.b klase (skolotāja Anda Vīksna);
Siguldas pilsētas vidusskolas 6.d klase
(skolotāja Lāsma Šekstello) un 11.a klase (skolotāja Egita Gaigalniece).

29. maijā, mācību gada noslēgumā,
Siguldas pils kompleksa vasaras paviljonā notika Olimpiešu svētki, godinot
tos novada skolēnus un pedagogus,
kuri saņēmuši godalgas un nominācijas starpnovadu, valsts un starptautiskajās olimpiādēs.

Atzinību un dāvanu karti ieguva:
Laurenču sākumskolas 3.a klase (skolotāja Sigita Pole) un 6.a klase (skolotāja
Diāna Judze);
l Siguldas 1. pamatskolas 4.a klase (skolotāja Edīte Kuzmina) un 8.b klase (skolotāja Jeļena Kamoliņa);
l Allažu pamatskolas 3. klase (skolotāja
Gerda Bokaldere) un 5. klase (skolotāja
Dzintra Ērmane);
l Mores pamatskolas 1. klase (skolotāja
Ilze Līviņa) un 1./3.AB klase (skolotāja
Maija Ādamsone);
l Siguldas
Valsts ģimnāzijas 8.b klase (skolotāja Indra Upīte-Dambīte) un
11.a klase (skolotāja Inta Romanovska);
l Siguldas pilsētas vidusskolas 6.b klase
(skolotāja Ance Kancere).

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni
Andrejs Broks, Dagmāra Cīrule, Daniels
Dambītis, Elza Rūta Jordāne, Sandris Grigorovičs, Niklāvs Kadiķis, Māris Maikls
Mitrevics, Elīna Ozola, Arta Priedniece,
Elza Rubīna, Artis Vigulus, Agnese Zaperecka, Paula Lucāne, Matīss Ceriņš, Aleksis Gabliks, Dārta Adzilča, Luīze Paula
Apīne, Jānis Odziņš, Aija Egija Arnicāne,
Arta Keita Bērziņa, Laura Pauniņa, Mariss Priekulis, Jānis Urtāns, Anita Ieva
Daugule, Pauls Daugulis, Tomass Ozoliņš,
Annija Paula Meņģele, Annija Patrīcija
Paugule, Ivars Anspoks, Paula Luīze Biteniece, Gustavs Jansons, Dārta Kalniņa,
Elīna Zaperecka, Sanita Broka, Eva Bērze,
Lote Katrīna Cērpa, Anna Evelīna Krišjāne, Stefi Pinsone, Kārlis Edvards Veide,

l

l

l

No 1. līdz 5. jūlijam Siguldas novada
Jaunrades centrā Raiņa ielā 3 norisināsies jauniešu pašattīstības programma „Savas dzīves līderis”, ko Jaunrades centrs organizē kopā ar attīstības
programmu „Go beyond”.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Katra mācību gada noslēgumā Latvijas
Republikas Ministru prezidents izsaka pateicību 12. klašu absolventiem par izciliem
sasniegumiem mācībās. Ar Atzinības rakstu tiek apbalvoti arī skolēni, kuri izcīnījuši
godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu
konferencē.

Dairis Mežvinskis, Pēteris Kazainis, Ivonna Krūmiņa un Marta Žukovska, kā arī
Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi Inta
Romanovska, Inta Janule, Līga Sausiņa,
Inese Berga, Iveta Celmiņa, Anita Ūdre,
Ilze Zīriņa-Eglīte, Ilona Brakovska, Zane
Eglīte, Kristīne Ūzuliņa, Daiga Jēkabsone, Jānis Bukins, Ilze Koļesnikova, Alfons
Saušs, Irēna Ivanova, Daina Bērziņa, Ārija Viļuma, Indra Upīte-Dambīte un Vaira
Siliņa.
Siguldas 1. pamatskolas skolniece Beatrise Liepiņa un pedagogi Ina Slavinska un
Elita Vīgante.
Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni
Valters Kroičs un Daniels Podajurovs, kā
arī skolotāja Ināra Vimba.
Mākslu
skolas
„Baltais
flīģelis”
audzēkņi Jēkabs Ģirnis, Rūta Kaukule,
Artēmijs Terlanovs, Jānis Kārlis Kriķis,
Jānis Marcinkevičs, Elgars Lauris Birze
un Marta Smilga, kā arī Mākslu skolas
pedagogi Miks Vilsons, Elmārs Rudzītis,
Valdis Drulle un Arnis Šmitiņš, koncertmeistares Elīna Gruzniņa un Elīna Ozola,
kā arī diriģente Solveiga Vītoliņa.

Notiks pašattīstības programma jauniešiem

Ministru prezidenta
Atzinības raksts
Siguldas Valsts ģimnāzijas
absolventei
13. jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijas
12. klašu izlaidumā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa Atzinības rakstu par
izcilām un ļoti labām sekmēm saņēma
12.a klases izglītojamā Lote Katrīna
Cērpa, kuras sekmju izrakstā zemākais
noslēguma vērtējums ir 9 balles.

Foto: Ginta Zīverte

Apbalvoti konkursa
„Siguldas novada Gada klase 2019” laureāti

Kurss paredzēts jauniešiem no 14 līdz
20 gadu vecumam. Kopā ar lektoriem un
dažādu jomu profesionāļiem tiks iepazīti

veidi, kā komunicēt biznesa vidē, kā prezentēt sevi un savu domu, kā plānot savu
laiku un izvirzīt mērķus.
Nodarbības norisināsies katru dienu no
plkst. 10.00 līdz 17.00; par maltītēm dalībniekiem lūgums parūpēties pašiem.
Pieteikšanās līdz 26. jūnijam, rakstot uz
e-pasta adresi ako.cekulis@gobeyond.lv vai
zvanot uz tālruņa numuru 27580011. Dalība pašattīstības programmā – bez maksas.

Mores pamatskolā ierīkota sajūtu taka
Mācību gada noslēgumā Mores pamatskolā norisinājās radošā darbnīca „Sajūtu
taka”, kuras laikā speciālisti kopā ar skolēniem izveidoja pastaigu taku un aizpildīja to ar pašu savāktiem dabas materiāliem – čiekuriem, zīlēm, smiltīm, oļiem.

Sajūtu taka izveidota Mores skolas nosaukuma sākuma burtu formā. Pastaigu ar
basām kājām pa ierīkoto taku jau ar prieku izmēģinājuši mazākie Mores pamatskolas audzēkņi no pirmsskolas izglītības
grupiņas, kā arī citi Mores pagasta bērni.
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Jūlijs Siguldā tiks aizvadīts
daudzveidīgās mūzikas skaņās

Publicitātes foto

Jūlijā Siguldu piepildīs gan enerģiski popmūzikas ritmi un burvīgas kamermūzikas skaņas, gan pasaules opermūzikas zvaigžņu balsis, jo Siguldā uzstāsies
pasaulslavenā Laura Pergolici jeb LP un pašmāju reperis Ozols, kā arī turpināsies tradicionālais ikvasaras piedzīvojums – Muzikālās brokastis, bet gleznainajā
Siguldas pilsdrupu estrādē jau 27. reizi norisināsies Starptautiskie Siguldas
Opermūzikas svētki.

Siguldas pilsdrupu estrādē
koncertēs Ozols un LP

2. jūlijā plkst. 20.00 Siguldas pilsdrupu
estrādē uzstāsies pasaulslavenā indī un
poproka māksliniece Laura Pergolici jeb
LP. Par LP atpazīstamības zīmi kļuvusi
ukuleles spēlēšana un svilpošana. Pasaules slavu dziedātājai atnesa pašas sacerētais hits „Lost On You”, kura videoklips
tīmekļa vietnē „YouTube” skatīts teju 258
miljonus reižu, padarot viņu par vienu no
mūsdienu popmūzikas fenomeniem.
Savukārt 6. jūlijā plkst. 19.00 notiks pašmāju mūziķa Ozola koncerts – mūziķa
daiļrades retrospekcija, kurā uzstāsies arī
viesmākslinieki.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena uz LP koncertu – no 39 eiro, uz Ozola koncertu – 16 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem, iegādājoties biļeti iepriekšpārdošanā, 20% atlaide.

Siguldas pils kompleksā
notiks tradicionālās
Muzikālās brokastis

Jūnija nogales un jūlija svētdienās
plkst. 11.00 Siguldas pils kompleksā notiks
nu jau par tradīciju kļuvušās Muzikālās
brokastis, priecējot klausītājus ar bezmaksas koncertiem pils dārzā.
30. jūnijā Muzikālo brokastu ciklu atklās
saksofonu kvartets „Atomos” ar programmu „Džezā tikai saksofoni”. Muzicēs
Arvīds Kazlausks (soprānsaksofons),
Aigars Raumanis (altsaksofons), Jānis
Puķītis (tenorsaksofons) un Eduards Lācis (baritonsaksofons); kvartetam pievienosies arī sitaminstrumentālists Ernests
Mediņš.
7. jūlija rītā vokālā studija „Siguldiņa”
kopā ar pavadošo grupu izdziedās koncertprogrammu bērniem „Kropotkina
stāstiņi”, kuru radījuši Siguldas komponisti Kaspars Tobis, Pēteris Lunde, Juris
Lisenko, Teodors Kerimovs un Juris Kaukulis un Siguldas mazie dziedātāji, lai
izstāstītu stāstu par Kropotkinu dzimtas
nozīmi Siguldas vēsturē.
Savukārt 14. jūlija rītā ikvienam būs iespēja piedzīvot DJ Monsta un koklētājas
Laimas Jansones projekta „ZeMe” skaņu
burvību, kurā satiksies mūsdienu modernākā audio tehnika ar seno latviešu stīgu
instrumentu – kokli.
Muzikālo brokastu koncertu ciklu 21. jūlijā
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).
Pasākuma apmeklētāji aicināti līdzi ņemt
brokastu uzkodas.

Sigulda uzņems starptautisko
tautas deju festivālu „Sudmaliņas”
Opermūzikas svētki
priecēs ar skatītāju iemīļoto
izrādi „Toska”

No 26. līdz 28. jūlijam Livonijas ordeņa Siguldas pils jau 27. reizi kļūs par greznu ietvaru
izcilam mūzikas notikumam – Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas svētkiem,
kuros būs iespēja dzirdēt gan Latvijas, gan
pasaules izcilākos operdziedātājus.
Siguldas Opermūzikas svētki sāksies
26. jūlijā plkst. 19.00 ar Svētku uvertīru –
ieskaņas koncertu Siguldas Jaunās pils
dārzā. Koncertā uzstāsies jaunie mākslinieki no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas.
Sestdien, 27. jūlijā plkst. 15.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā notiks koncerts „Jaunie
talanti”. Biļetes cena – 3 eiro. Plkst. 21.00
Siguldas pilsdrupu estrādē varēs baudīt
skatītāju iemīļotās Džakomo Pučīni operas
„Toska” brīvdabas oriģināliestudējumu,
kurā galvenās lomas atveidos Maija Kovaļevska, Pjērs Īvs Privo (Francija), Andris Ludvigs, Krišjānis Norvelis, Kalvis Kalniņš un
Andris Lapiņš.
Svētdien, 28. jūlijā, plkst. 13.00 Siguldas
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts. Biļetes cena – 3 eiro.
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 ļoti populārā operdziedātāja soprāns Perīne Madefa.
Tāpat koncertā būs baudāma Latvijā pazīstamo un skatītāju iemīļoto operas mākslinieku Mihaila Čulpajeva, Ingas ŠļubovskasKancēvičas, Ilonas Bageles un Krišjāņa
Norveļa uzstāšanās. Pie diriģenta pults –
Vladimirs Kiradžijevs (Austrija).
Opermūzikas svētku ietvaros turpat Siguldas pils kompleksā apmeklētājus priecēs
arī īpašais „Operas restorāns”, piedāvājot
apvienot muzikālo piedzīvojumu ar garšas
baudījumu, ko nodrošinās labākie Rīgas–
Gaujas reģiona restorāni.
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, kā arī kultūras centra
„Siguldas devons” kasē. Biļetes cena no
Siguldas novada iedzī15 līdz 50 eiro,
votāja ID kartes īpašniekiem, iegādājoties
biļeti iepriekšpārdošanā līdz 25. jūlijam,
10% atlaide.

No 9. līdz 14. jūlijam Latvijā norisināsies IX starptautiskais tautas deju
festivāls „Sudmaliņas”. Pirmās četras festivāla dienas norisināsies Rīgā,
13. jūlijā Novadu dienas laikā koncerti
priecēs skatītājus Siguldas novadā un
Kuldīgā, savukārt noslēdzošā diena
tiks aizvadīta Liepājā.
13. jūlijā plkst. 12.00 tautas deju koncerti notiks Morē pie Tautas nama un Allažos pie pa-

gasta pārvaldes ēkas, savukārt plkst. 18.00
Siguldas pilsdrupu estrādē 150 dejotāju no
Indonēzijas, Kipras, Polijas, Senegālas, Ukrainas un Spānijas, kā arī deju ansambļi
„Daiļrade” un „Sidrabi” dejos kopkoncertā
„Dejot pa deviņi mēmi”. Šogad par „Sudmaliņu” programmas centrālo tematisko asi izraudzīts skaitlis „deviņi”, kas latviešu tautai
vienmēr bijis maģisks un ietverts neskaitāmās latvju dainās, parunās, tāpat nereti tiek
minēts tā trīskāršots lielums – „trejdeviņi”.

Vasaras saulgriežos notiks brīvdabas izrāde
„Skroderdienas Silmačos” un zaļumballe
23. jūnijā Siguldā atgriezīsies latviešu
lugas „Skroderdienas Silmačos” uzvedums, kas kļuvis par neatņemamu vasaras saulgriežu svinību sastāvdaļu.
Plkst. 19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Rūdolfa Blaumaņa klasiskās lugas stāstu
uz skatuves iedzīvinās Latvijā labi zināmu
aktieru sastāvs. Pēc izrādes – Jāņu ugunskura iedegšanas rituāls, bet plkst. 22.30 –
Līgo nakts zaļumballe.

Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās. Biļetes cena iepriekšSiguldas novada
pārdošanā – 10 eiro,
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, iegādājoties biļeti kultūras centra „Siguldas devons” kasē, 50% atlaide. Pasākuma dienā
Siguldas novada
biļetes cena būs 15 eiro,
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam – ieeja bez
maksas. Ieejas maksa tikai uz zaļumballi
pēc pusnakts – 5 eiro.

Siguldā viesosies leģendārā dejotāja Vija Vētra
26. jūnijā plkst. 19.00 kultūras centrā
„Siguldas devons” uz tikšanos aicina
leģendārā ASV mītošā latviešu dejotāja
un horeogrāfe Vija Vētra.
Pasākumā būs skatāma Ināras Kolmanes
dokumentālā filma „Vijaya” ar Vijas Vētras komentāriem, tāpat apmeklētāji varēs
iesaistīties sarunās ar leģendāro dejotā-

ju par viņas dzīves 96 gadiem, no kuriem
76 gadi aizvadīti uz skatuves. Ieeja pasākumā bez maksas.
Vijas Vētras viesošanās laikā notiks arī
meistarklases novada senioru deju kolektīviem – dejotāji ne vien apgūs deju soļus,
bet arī iepazīsies ar Vijas Vētras unikālo
attieksmi pret deju, gatavību iedvesmot un
kalpot mākslai.

Sācies lasīšanas maratons visai ģimenei
Jūnijā Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā sākusies lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2019”, aicinot
ģimenes piedzīvot kopīgu lasītprieku un
kļūt par lasīšanas ekspertiem.
Projekts ir lasīšanas maratons, kura laikā
katram tā dalībniekam jāizlasa un jānovērtē sešas grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas,
kas apskatāma tīmekļa vietnē lasamkoks.lv

un Siguldas novada bibliotēkā. Pēc vērtēšanas anketas aizpildīšanas lasītāji saņem
nelielu balvu, kā arī tiek iesaistīti dažādos
bibliotēkas organizētos pasākumos. Īpaši
tiek domāts par tēvu iesaistīšanu lasītveicināšanā – tiem tētiem, kuri kopā ar bērniem
lasa grāmatas un iesaistās Vecāku žūrijā, ir
iespēja laimēt teātra biļetes, žurnālu abonementus, bezmaksas ieejas biļetes muzejā, atpūtas parkā vai zinātnes centrā. Programma
noslēgsies nākamā gada janvārī.

SPORTS
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Turaidas pils tornī notiks sprinta skrējiens Noslēgusies 2018./2019. mācību gada
„Ātrākais ziņnesis”
peldētapmācības skola
20. jūlijā plkst. 9.00 Turaidas pils galvenajā tornī notiks sprinta skrējiens „Ātrākais ziņnesis”. Skrējiena tradīcijas
pamatā ir senais stāsts par ziņnešiem,
kuri viduslaikos steigušies pie bīskapa
Turaidā vēstīt par svarīgākajiem notikumiem Rīgā un tās apkārtnē.
Sacensību laikā dalībniekiem jānokļūst Turaidas pils skatu laukumā, pārvarot 30 metru distanci un piecus pils torņa stāvus un
kopā pieveicot vairāk nekā 100 pakāpienu.
Sprinta skrējiena „Ātrākā ziņneša” tituls jau

septiņus gadus pieder Aināram Rukkalnam,
kurš 2010. gadā Turaidas pils Galvenajā tornī uzskrēja 31 sekundē. Sprinta skrējienā un
cīņā par titulu „Ātrākais ziņnesis” dalībnieki
startēs pa vecuma grupām, un katrā grupā
tiks noskaidroti trīs ātrākie ziņneši.
Pieteikšanās skrējienam notiek Siguldas
Maratona kluba tīmekļa vietnē. Reģistrācija sacensībām Turaidas pils pagalmā sāksies sacensību dienā plkst. 8.00. Dalības
maksa sacensībās – no 3 līdz 5 eiro. Ieeja
Turaidas muzejrezervāta teritorijā sacensību dalībniekiem – bez maksas.

Maija nogalē vairāk nekā 300 peldētāju
pabeiguši peldētapmācības skolu, kura
Siguldas Sporta centrā darboties sāka
pērn septembrī.
Peldētapmācības skolas nodarbībās bērni
un pieaugušie apguva drošas un tehniski
pareizas peldēšanas prasmes, tādējādi uzlabojot arī savu vispārējo fizisko sagatavotību, norūdoties, nostiprinot muskulatūru
un uzlabojot stāju un pašsajūtu.
Peldētapmācības skola darbu atsāks rudenī, audzēkņi grupās tiks komplektēti

pēc vecuma, sākot jau ar sešu mēnešu
vecumu, kā arī ņemot vērā peldētprasmes līmeni. Apmācību cikls ilgs deviņus
mēnešus, grupu nodarbības notiks vienu
reizi nedēļā; pieejamas arī individuālas
nodarbības.
Mēneša maksa nodarbībām grupā – no
30 līdz 34 eiro, – 10% atlaide; maksa par
individuālu nodarbību – 12 eiro.
Vairāk par peldētapmācības skolu iespējams uzzināt Siguldas Sporta centra tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv .

Notiek veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes Sporta centra peldbaseinā un ūdens atrakciju parkā
būs tehniskais pārtraukums
No 23. jūnija Siguldas Sporta centra
peldbaseinā un ūdens atrakciju parkā būs ikgadējais tehniskais pārtraukums, lai saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem nomainītu peldbaseina
sistēmās ūdeni un veiktu nelielus remontdarbus.
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu šovasar novadā norisinās vairākas veselīgam
uzturam un fiziskām aktivitātēm veltītas
skolēnu dienas nometnes.
Jūnijā aizvadītas divas Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrības organizētas nometnes
„Sporta karalienei pa pēdām!” un „Tici – tu
vari!” un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības organizētā nometne „Veselā
laurēnā vesels gars”. Sporta skolas atbalsta
biedrības organizētajās nometnēs bērni ne tikai sportoja un devās pārgājienos, bet arī apmeklēja batutu parku un futbolgolfa parku.
Fizioterapeita nodarbībās īpaša uzmanība
tika pievērsa lokanības vingrojumiem, uztura speciāliste pastāstīja par sportiskām aktivitātēm atbilstošu veselīgu uzturu un kopīgi
ar bērniem gatavoja veselīgus burgerus.
Savukārt nometnē „Veselā laurēnā vesels
gars” bērni daudzu citu aktivitāšu starpā
izstrādāja veselības maršrutu Siguldas ap-

kārtnē, tikās ar uztura speciālistu un fizioterapeitu, atklāja lēni spiestu sulu pagatavošanas noslēpumus, piedalījās pārgājienos un
telpu orientēšanās konkursā, kā arī apmeklēja Siguldas Sporta centra ūdens atrakciju
parku. Nometnes norisināsies arī augustā:
Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība organizēs nometni „Veselā laurēnā vesels gars” un Siguldas Sporta skolas atbalsta
biedrība – nometni „Bumbiņa ir ātra”, „Bumbiņa ir apaļa” un „Sportotprieks – ūdens”; visām nometnēm grupas jau nokomplektētas.

Nometnes tiek finansētas Siguldas novada pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018. „Esi vesels Siguldas
novadā!” ietvaros. Kopējais plānotais projekta
finansējums ir 200132,27 eiro.

ESI AKTĪVS ARĪ VASARĀ!
Vasarā turpinās veselības veicināšanas un nostiprināšanas bezmaksas sporta
nodarbības, kuras vadīs sertificēti treneri:
l

l

l

l

l

l

ciguns – 6. un 20. jūlijā, 3. un 24. augustā plkst. 9.00 Siguldas Sporta centrā;
skriešanas treniņš – 10. jūlijā un 7. augustā plkst. 19.00 Svētku laukumā;
ūdens aerobika – 13. un 27. jūlijā,
10. un 31. augustā plkst. 9.00 Siguldas
Sporta centrā*;
vispārējās fiziskās sagatavotības
nodarbība jauniešiem – 29. jūnijā
plkst. 9.00 Siguldas Sporta centrā;
orientēšanās nodarbības – 24. jūlijā
un 21. augustā plkst. 18.00;
bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām – 5. un 19. jūlijā,

l

2. un 23. augustā plkst. 12.00 Siguldas
Sporta centrā, 13. jūlijā un 10. augustā
plkst. 13.00 Siguldas Sporta centra peldbaseinā*;
rollerslēpošanas nodarbības – 26. jūnijā, 3., 10., 15., 22. un 31. jūlijā, kā arī
7., 12., 19. un 28. augustā plkst. 19.00
Fischer Slēpošanas centrā.
* Nodarbībām iepriekš jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 25448860.

Šajā laikā būs slēgta arī Sporta centra kafejnīca „Eklers”. Ūdens atrakciju parks būs
slēgts līdz 5. jūlijam, bet mazais un lielais
peldbaseins – līdz 10. jūlijam.

Tehniskā pārtraukuma laikā ūdens atrakciju parkā un peldbaseinu zonā tiks
veikta arī pirts lāvu atjaunošana, flīžu,
stikla virsmu, ģērbtuvju un dušu zonu
ģenerāltīrīšana, peldbaseina inženiertehnisko sistēmu pārbaude un citi remontdarbi, kurus garantijas ietvaros par
saviem līdzekļiem veiks pilnsabiedrība
„Monum M”.
Sporta centra Spēka zāle, Vingruma zāle,
TRX zāle turpinās darboties, notiks arī
grupu nodarbības.

Aizvadītais „S!-Velo” sacensību pirmais posms
pulcējis teju 200 dalībnieku
6. jūnijā Fischer Slēpošanas centrā
aizvadīts „S!-Velo” sacensību seriāla
pirmais posms, un, spītējot karstajiem laikapstākļiem, trasē devās turpat
200 lielu un mazu riteņbraucēju.
Dalībnieki sacentās 22 vecuma grupās –
sākot no pavisam maziem sportotājiem
dip-dapu grupā līdz pat profesionāliem
riteņbraucējiem ar ilggadēju pieredzi.
Šogad paredzēti vēl divi „S!-Velo” riteņbraukšanas sacensību seriāla posmi – otrais posms notiks 15. augustā, bet trešais

posms 12. septembrī. Līdztekus „S!-Velo”
norisinās arī „S!-Skate” sacensības riteņbraucējiem, skrituļslidotājiem un rollerslēpotājiem, kā arī „S!-Peld” seriālsacensības. „S!-Skate” noslēdzošais posms notiks 29. augustā; „S!-Peld” posms notiks
11. decembrī.
Reģistrēties nākamajiem „S!-Velo” posmiem
un apmaksāt dalību var Siguldas Sporta
centra tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv.
– 10% atlaide: jauniešiem un pieaugušajiem – 7 eiro, skolēniem – 4,50 eiro, bērniem –
2 eiro par posmu.

Sākusies pieteikšanās riteņbraucēju Vienības braucienam
Sākusies pieteikšanās 29. Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam, kas
notiks 1. septembrī Siguldā.
Dalībnieki varēs startēt četrās distancēs:
l 102 km garajā sporta šosejas braucienā;
l 39
km garajā kalnu divriteņu braucienā;
l 36 km garajā „Elektrum” tautas braucienā;

22–33 km garajā atraktīvajā retro velo
tūrisma braucienā.
Pieteikšanās Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam norisināsies līdz 28. augustam. Dalības maksa reģistrācijas
pirmajā kārtā, kas turpināsies līdz 31. jūSiguldas
lijam, ir no 10 līdz 20 eiro.
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
reģistrējoties Tūrisma informācijas centrā,
20% atlaide dalības maksai.

l

Siguldas novada komanda startēs Latvijas Jaunatnes olimpiādē
No 5. līdz 7. jūlijam Jelgavā notiks
VIII Latvijas Jaunatnes olimpiāde –
valsts mēroga sporta sacensības, kurās
jaunie sportisti pārstāv savu novadu.
Novadu komandas sacentīsies septiņos
olimpiskajos sporta veidos – vieglatlētikā,
badmintonā, peldēšanā, pludmales volejbo-

lā, džudo, golfā, loka šaušanā, kā arī vienā
neolimpiskajā sporta veidā – orientēšanās
sportā. Vienlaikus sportisti sacentīsies par
tiesībām pārstāvēt Latviju Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiādē, kas nākamā gada
vasarā notiks Azerbaidžānas galvaspilsētā
Baku. Siguldas novadu pārstāvēs 35 jauno
sportistu un 10 treneru komanda.
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SABIEDRĪBA

Vasarā nekursēs
daļa autobusu

Noskaidroti siguldiešu
10 mīlētākie uzņēmumi 2019. gadā

Skolēnu vasaras brīvlaikā, no 1. jūnija
līdz 31. augustam, vairākos maršrutos
nekursē autobusi, kuru reisi tiks atjaunoti līdz ar jaunā mācību gada sākumu:

Jau sesto gadu Siguldas pilsētas svētku mēnesī norisinājās akcija „S!guldieši
balso, s!guldieši svin”, kuras noslēgumā noskaidroti siguldiešu 10 mīlētākie
uzņēmumi.

Sigulda–Institūts plkst. 15.00;
l Institūts–Sigulda plkst. 15.19;
l Sigulda–Turaida–Krimulda plkst. 7.15;
l Krimulda–Turaida–Sigulda plkst. 7.35;
l Sigulda–Kaķīškalns–Institūts–Sigulda
plkst. 13.30;
l Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda
plkst. 7.00;
l Sigulda–Pelītes–Saltavots–Sigulda
plkst. 15.10;
l Nītaure–More–Jūdaži–Sigulda–Jūdaži–
More–Nītaure plkst. 13.45;
l Sigulda–Jūdaži–More–Jūdaži–More
plkst. 5.50;
l Sigulda–More–Jūdaži–Sigulda–More
plkst. 15.25;
l More–Jūdaži–Sigulda plkst. 8.25
un plkst. 18.15;
l Mālpils–Sigulda plkst. 7.15;
l Sigulda–Nurmiži plkst. 6.50
un plkst. 15.00;
l Nurmiži–Sigulda plkst. 7.08
un plkst. 15.30;
l Nītaure–Ķēči–More–Nītaure plkst. 7.00;
l Nītaure–More–Ķēči–Nītaure plkst. 15.30;
l Stīveri–Skola–Stīveri plkst. 7.35;
l Stīveri–Skola–Sigulda–Stīveri
plkst. 15.30;
l Sigulda–Institūts–Jūdaži–Mednieki–
Sigulda plkst. 15.10;
l Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži–
Sigulda plkst. 6.55;
l Sigulda–Allaži–Mālpils plkst. 7.10
un plkst. 15.20;
l Mālpils–Allaži–Sigulda plkst. 7.55
un plkst. 16.15;
Savukārt no 1. jūnija līdz 31. augustam papildus norīkoti šādi sabiedriskā transporta reisi:
l Sigulda–Turaida–Krimulda plkst. 10.30
(sestdienās un svētdienās);
l Krimulda–Turaida–Sigulda plkst. 10.50
(sestdienās un svētdienās);
l Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine plkst. 7.35
un plkst. 14.50;
l Eglaine–More–Jūdaži–Sigulda plkst. 8.20
un plkst. 15.30;
l Sigulda–Institūts–Jūdaži plkst. 6.55;
l Jūdaži–Institūts–Sigulda plkst. 15.10;
l Sigulda–Allaži–Mālpils plkst. 15.20;
l Mālpils–Allaži–Sigulda plkst. 16.10.
Atgādinām, ka, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, noteiktas iedzīvotāju kategorijas var saņemt braukšanas maksas atlaides un bez maksas pārvietoties šādos Siguldas
pilsētas un novada autobusu maršrutos:
l Sigulda–Institūts;
l Sigulda–Ķipari;
l Sigulda–Turaida–Krimulda;
l Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda;
l Sigulda–Gleznotājkalns
(kursē no 1. maija līdz 31. oktobrim);
l Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine;
l Sigulda–Mālpils–Allaži–Sigulda.
Pasažieriem, kuriem nav ID kartes vai kuriem nav piemērojamas braukšanas maksas atlaides, jāiegādājas biļete saskaņā ar
AS „CATA” cenrādi.
l

Šogad balsošanā tika izmantoti 1789 īpašie žetoni, ar kuriem novadnieki varēja
balsot sadarbības partneru veikalos un
pakalpojumu sniegšanas vietās. Balsojuma uzvarētāji tika paziņoti Mīlētākās pilsētas svētku laikā 31. maijā.
„Siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi 2019”

ir „Laine’s Nail Art Studio”, kafejnīca
„Mr. Biskvīts”, kino „Lora”, piedzīvojumu
parks „Tarzāns”, veikals „Siguldas pērle”,
veikals „Jāņa Rozes grāmatnīca”, veikals
„Datoru doktorāts”, „Siguldas Futbolgolfa parks”, „Dabas laboratorija”, veikals
„Veloriba”.

Pensionāru biedrība „Sigulda”
iegūs jaunas telpas
Ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu turpmāk Siguldas seniori dažādas aktivitātes varēs plānot jaunās
un modernās telpās kultūras centrā
„Siguldas devons”. Šāds risinājums
rasts, jo līdzšinējās kopā pulcēšanās
telpas atrodas ēkā, kurai ir nepieciešami būtiski remontdarbi, turklāt
tās ir novecojušas, nepiemērotas un
neatbilstošas senioru nodarbībām,
turklāt papildu apgrūtinājumu rada
tas, ka ēka atrodas uz privātīpašnieka
zemes.
Pašvaldība kopā ar pensionāru biedrības „Sigulda” pārstāvjiem raduši iespēju senioru aktivitātēm piedāvāt telpu
kopā sanākšanai, kā arī aktīvām un radošām nodarbēm izmantot kultūras cen-

tra kora zāli, deju zāli, ģērbtuves vingrošanas nodarbībām un nepieciešamības
gadījumā „Digiti” zāli, ja plānots lielāks
pasākums.
Pārcelšanās uz jaunajām telpām kultūras
centrā „Siguldas devons” plānota jūlijā.
Jau vairāk nekā 10 gadus pašvaldība telpas nodrošina arī Siguldas pagasta senioriem, kuri šobrīd ikdienu aizvada
Siguldas pagasta Kultūras namā. Tāpat pašvaldība ik gadu atbalsta Siguldas, Siguldas pagasta, Allažu pagasta un
Mores pagasta seniorus, sniedzot līdzfinansējumu dažādu sociālo aktivitāšu
organizēšanai un iegādājoties senioriem
nepieciešamo vingrošanas inventāru vai
datortehniku; novada senioriem pieejami
arī pašvaldības Dienas centra pakalpojumi Rīgas ielā 1.

Bez maksas varēs nodot lielgabarīta atkritumus
17. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 19.00
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 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 iespēju
lielgabarīta un zaļos atkritumus akcijas
dienā pašiem nogādāt šķirošanas laukumā „Zemdegas”, var līdz 10. jūlijam par

atsevišķu samaksu pieteikt transporta
pakalpojumus, zvanot SIA „Jumis” klientu apkalpošanas speciālistiem uz tālruņa
numuru 26112288.
Šādas bezmaksas lielgabarīta atkritumu
nodošanas akcijas Siguldas pilsētas SIA
„Jumis” sadarbībā ar Siguldas 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: otrdienās no plkst. 12.00
līdz 17.00, trešdienās no plkst. 15.00
līdz 19.00, ceturtdienās no plkst. 10.00
līdz 17.00 un sestdienās no plkst. 10.00
līdz 14.00.

Siguldieši aktīvi apgūst velobraukšanas prasmes
Kopš šā gada sākuma Pašvaldības policijas rīkotajās velosipēda vadītāju apmācībās piedalījušies 159 skolēni no Siguldas
pilsētas vidusskolas, Siguldas 1. pamatskolas, Allažu pamatskolas un Mores
pamatskolas – velosipēda vadītāja apliecību šogad ieguvuši jau 125 riteņbraucēji. Arī jūnija beigās noslēgsies kārtējais
bezmaksas apmācību kurss.

Velosipēdistu apmācības Siguldas novada
iedzīvotājiem notiek bez maksas, nodarbības vada Pašvaldības policijas darbinieki, savukārt eksāmenus pieņem Ceļu
satiksmes drošības direkcijas pārstāvis.
Apmācībām var pieteikties interesenti no
10 gadu vecuma, zvanot uz tālruņa numuru 67970212 vai rakstot uz e-pasta adresi
policija@sigulda.lv.

Informēs
par SIA „Saltavots”
plānotajām pakalpojumu
tarifu izmaiņām
1. jūlijā plkst. 18.00 kultūras centra
„Siguldas devons” zālē „Digiti” notiks
SIA „Saltavots” pārstāvju tikšanās ar
iedzīvotājiem par ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu, kas apstiprināšanas gadījumā varētu stāties
spēkā šī gada 1. septembrī.
Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks informēti
par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas paredz iespējamu ūdensapgādes pakalpojumu tarifa
pieaugumu līdz 1,10 eiro līdzšinējo 0,95 eiro
vietā un kanalizācijas pakalpojumu tarifa
pieaugumu līdz 1,37 eiro līdzšinējo 1,10 eiro
vietā; minētās tarifu summas norādītas bez
pievienotās vērtības nodokļa. Tikšanās laikā tiks skaidrots tarifu projekta ekonomiskais pamatojums un sniegtas atbildes uz
iedzīvotāju jautājumiem.
Ar iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var
iepazīties SIA „Saltavots” tīmekļa vietnē
www.saltavots.lv.

Ziņas īsumā
Sācis kursēt ekspresis
Cēsis–Sigulda–Rīga

No 10. jūnija sācis kursēt ekspresreisa
vilciens maršrutā Rīga–Zemitāni–Sigulda–Cēsis. Katru darbdienu plkst. 7.10
vilciens izbrauc no Cēsīm, plkst. 7.38
uzņem pasažierus Siguldā un plkst. 8.25
pienāk Rīgas Centrālajā stacijā. Savukārt plkst. 17.30 vilciens izbrauc no Rīgas, plkst. 18.16 piestāj Siguldā un dodas
tālāk uz Cēsīm.

Siguldā atklāts jauns tirgus

31. maijā Siguldā atklāts jauns tirgus –
Jāņa tirgus, kuru attīsta privāts investors.
Tajā zem viena jumta atrodas vietējo Latvijas tirgotāju un ēdinātāju tirdzniecības vietas. Jāņa tirgu plānots attīstīt kā iecienītu
atpūtas, iepirkšanās un izklaides vietu, kur
siguldiešiem un pilsētas viesiem ieturēt
gardu maltīti, satikties, iegādāties vietējos
labumus un baudīt nepiespiestu atmosfēru.

„Siguldas būvmeistars”
novērtēts kā ģimenei
draudzīgs uzņēmums

Jūnija sākumā Labklājības ministrija
paziņoja 38 Latvijas uzņēmumus, kuri
novērtēti kā „Ģimenei draudzīgi”, un
šogad par ģimenei draudzīgu atzīts arī
uzņēmums „Siguldas būvmeistars”. Lai
saņemtu šo novērtējumu, tiek vērtēts uzņēmuma ieguldījums darba un ģimenes
dzīves sabalansēšanā, piemēram, attālinātas strādāšanas iespēju nodrošināšana un elastīgs darba laiks, veselības
aizsardzība darbavietā, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltīti
pasākumi, kā arī uzņēmuma telpu atbilstība bērnu vajadzībām.

PASĀKUMI JŪLIJĀ
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Kultūra
Darbdienās 11.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Skaļā lasīšana bērniem vasaras
āra lasītavā

1., 15., 29. VII
Sirdsapziņas
skolā

Sadziedāšanās cikls „Dvēseles
dziesma”. Dalības maksa –
10 eiro, Sirdsapziņas skolas
audzēkņu vecākiem 50% atlaide.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 29463326

2. VII 20.00
Siguldas
pilsdrupu estrādē

LP jeb Lauras Pergolici koncerts
„Heart To Mouth Tour”.
Biļetes cena – no 39 līdz 99 eiro,
– 20% atlaide

5. VII 19.00
Siguldas Romas
katoļu baznīcā

Kora un simfoniskās mūzikas
koncerts. Piedalās Okemas skolas
kapelas koris, kamerkoris
un simfoniskais orķestris
no Lielbritānijas

6. VII 19.00
Siguldas
pilsdrupu estrādē

Ozola jubilejas koncerts.
Biļetes cena – 16 eiro,
– 20% atlaide divu biļešu iegādei

7. VII 11.00
Siguldas
pils kompleksā

Muzikālās brokastis –
koncertizrāde bērniem un ģimenēm
„Kropotkina stāstiņi”

7. VII 15.00
Turaidas
muzejrezervātā

Folkloras svētki „Mēs lībieši.
Mēs latvieši”. Tautasdziesmu
koncerts latviešu un lībiešu valodā,
radošās darbnīcas, lībiešu valodas
meistarklase, dzeja latviešu
un lībiešu valodā visai ģimenei.
Biļetes cena – no 1,15 līdz 6 eiro

13. VII
Allažos,
Morē un Siguldā

Starptautiskais tautas deju
festivāls „Sudmaliņas”
l plkst. 12.00 koncerts
pie Allažu pagasta pārvaldes ēkas;
l plkst. 12.00 koncerts
pie Mores pagasta Tautas nama;
l plkst. 18.00 koncerts
Siguldas pilsdrupu estrādē

27. VII 21.00
Siguldas
pilsdrupu estrādē

28. VII 13.00
Siguldas
Ev. luteriskajā
baznīcā

28. VII 18.00
Siguldas
pilsdrupu estrādē

Džakomo Pučīni operas „Toska”
brīvdabas oriģināliestudējums.
Lomās Maija Kovaļevska, Pjērs
Privo (Francija), Andris Ludvigs,
Krišjānis Norvelis, Kalvis Kalniņš,
Andris Lapiņš un citi, diriģents
Atvars Lakstīgala. Biļetes cena –
no 30 līdz 50 eiro,
– 10% atlaide
Siguldas Opermūzikas svētku
Garīgās mūzikas koncerts.
Biļetes cena – 3 eiro
Siguldas Opermūzikas svētku
Galā koncerts „No operas līdz
operetei”. Piedalās Asmika
Grigorjana (Lietuva), Kamens
Čanevs (Bulgārija), Jānis
Apeinis, Perīne Madefa (Francija),
Mihails Čulpajevs, Inga ŠļubovskaKancēviča, Ilona Bagele un Krišjānis
Norvelis, diriģents – Vladimirs
Kiradžijevs. Biļetes cena – no 30 līdz
50 eiro,
– 10% atlaide

Izstādes
Līdz 30. VII
Siguldas novada
bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde
„Parku un dārzu pilsēta Sigulda”

Līdz 30. VII
Siguldas novada
bibliotēkā

Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu
izstāde „Mākslas vēsture cauri
gadsimtiem”

Līdz 30. VIII
Mores pagasta
bibliotēkā
1.–15. VII
Siguldas novada
bibliotēkā
1.–26. VII
Allažu pagasta
bibliotēkā

Literārā izstāde „Lasīsim arī vasarā”
Literārā izstāde „Niķa un Riķa
vasaras dienas stiķi –
rakstnieka Ērika Kūļa devums
bērnu literatūrā”
Tūrisma ceļvežu izstāde
„Dodamies ceļojumā”

Muzikālās brokastis –
DJ Monsta un Laimas Jansones
projekts „ZeMe”

1. VII–30. VIII
Jūdažu bibliotēkā

Vasaras lasīšanas stafete
„Grāmatu brīnumainā pasaule”

Muzikālās brokastis –
Ingus Pētersons un Ziemeļlatvijas
kameransamblis „Livonia”

3.–30. VII
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas 2019. gada
grāmatu kolekcija”

26. VII–28.VII

XXVII Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki

Izstāde „Ieskaties vasarai acīs
ar dāmu romāniem”

26. VII 19.00
Siguldas
Jaunās pils dārzā

Siguldas Opermūzikas
svētku atklāšanas koncerts
„Svētku uvertīra”.
Piedalās Viktorija Pakalniece,
Edgars Ošleja, Elza Siliņa,
Niks Avots, Emīls Kivlenieks
un citi, pie klavierēm
Diāna Zandberga. Biļetes cena –
15 eiro,
– 10% atlaide

13.–30. VII
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā
20.–30. VII
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Jāņa Baltvilka
balvas bērnu literatūrā un grāmatu
mākslā laureātu darbi”

27. VII 15.00
Siguldas
Jaunās pils dārzā

Siguldas Opermūzikas
svētku koncerts „Jaunās zvaigznes”.
Piedalās Artis Muižnieks,
Vladislavs Skrunds,
Altea Georgiovana Troisi (Malta),
Raitis Daudzvārds
un „Brāļi Grīnbergi”.
Biļetes cena – 3 eiro

14. VII 11.00
Siguldas
pils kompleksā
21. VII 11.00
Siguldas
pils kompleksā

29. VII–30. VIII
Allažu pagasta
bibliotēkā

Vijas Vāveres foto izstāde
„Vasaras viducī” un tematiskā
izstāde par ārstniecības augiem
„Daba dziedē”

Sports
3.VII 19.00
Fischer
Slēpošanas
centrā

Bezmaksas
rollerslēpošanas nodarbība

4.VII 18.00
Gaujas
pludmalē

Pludmales volejbola sacensību
„KS čempionāts” 2. posms

5.VII 12.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība Spēka zālē
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 26761072

6.VII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas ciguna nodarbība

10.VII 19.00
Svētku laukumā
10.VII 19.00
Fischer
Slēpošanas
centrā

Bezmaksas skriešanas nodarbība
Bezmaksas
rollerslēpošanas nodarbība

13.VII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas ūdens aerobikas
nodarbība baseinā.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860

13.VII 13.00
Siguldas
Sporta centrā

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

15.VII 19.00
Fischer
Slēpošanas
centrā

Bezmaksas rollerslēpošanas
nodarbība

19.VII 12.00
Siguldas
Sporta centrā

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

20.VII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas ciguna nodarbība

20.VII 9.00
Turaidas pils
galvenajā tornī

Sprinta skrējiens „Ātrākais ziņnesis”

21.VII 11.00
Fischer
Slēpošanas
centrā

Latvijas čempionāts
MTB olimpiskajā krosā

21.VII 12.00
Depo
sporta laukumā

Siguldas kauss regbijā 7

22.VII 19.00
Fischer
Slēpošanas
centrā
24.VII 18.00
Svētku laukumā

Bezmaksas rollerslēpošanas
nodarbība
Bezmaksas orientēšanās
nodarbība iesācējiem

25.VII 18.00
Gaujas
pludmalē

Pludmales volejbola sacensību
„KS čempionāts” 3. posms

27.VII 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas ūdens aerobikas
nodarbība baseinā.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860

30.VII 10.00
Gaujas
pludmalē

Latvijas čempionāts jauniešiem
pludmales volejbolā U13 grupā

31.VII 19.00
Fischer
Slēpošanas
centrā

Bezmaksas rollerslēpošanas
nodarbība

18., 25. VII
16.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Pieteikšanās iepriekš, 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, 30. jūlijā
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 maijā
Reģistrēts 31 jaundzimušais – 16 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi: Māra, Paula, Jasmīna, Elīza, Anna, Katrīna, Šelbija, Linda Jete, Alise, Elza,
Melānija, Marta, Ausma (divām meitenēm), Dora, Rozālija, Bruno, Markuss Olivers, Ramons Rojs, Ralfs,
Lūkass, Jēkabs, Vestards, Nauris, Augusts, Rūdolfs, Olivers Mārcis, Francis, Alekss, Mārtiņš, Kārlis.
Reģistrētas 14 laulības.

