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Aicina pieteikt pretendentus
apbalvojumam „Siguldas novada
Gada novadnieks”

Siguldas novada pašvaldība
lauzusi līgumu
ar izglītības iestāžu ēdinātāju

Notiks
9. Siguldas pusmaratons;
plānoti satiksmes ierobežojumi

Rūpējoties par novadnieku veselību un aktīvu dzīvesveidu,
jau astoto gadu notiek Veselības un sporta nedēļa

Sestdien, 28. septembrī, Veselības dienā
Siguldas Sporta centrā no plkst. 10.00 līdz
16.00 tradicionāli novadniekiem būs iespēja bez maksas, pēc iepriekšēja pieraksta
pārbaudīt veselību pie speciālistiem un bez
iepriekšējas pieteikšanās veikt bezmaksas
cukura, holesterīna un hemoglobīna mērījumus, kā arī redzes, krūšu un plaušu
pārbaudes. Būs iespēja saņemt arī fizioterapeita, uztura speciālista un podologa
konsultācijas. Lai pārliecinātos par savu
veselību, būs iespējams veikt HIV, B un
C hepatīta, kā arī sifilisa testus. Darbosies
arī insulta profilakses kabinets.
Sestdien no plkst. 10.00 līdz 15.00 būs
atvērta bērnu pieskatīšanas vieta, lai vecāki varētu netraucēti apmeklēt veselības
pārbaudes, lekcijas un nodarbības. Aicinām vecākus nodrošināt bērniem maiņas
apavus.
Siguldas Sporta centrā no plkst. 9.30
līdz 10.30 notiks zumbas nodarbība, bet
no plkst. 10.30 līdz 12.00 būs iespēja noklausīties Latvijas Olimpiskās vienības
sporta ārsta Jāņa Kaupes lekciju „Sportista veselība pirmajā vietā”. Siguldiešiem
būs iespēja kopīgi pierādīt savu spēku no
plkst. 11.00 līdz 14.00 Latvijas spēcīgākās
pilsētas posmā pie Siguldas Sporta cen-

tra – spiežot svaru stieni uz reižu skaitu,
tiks sasniegts kopējais pilsētas rezultāts.
Lai palīdzētu līdzcilvēkiem, no plkst. 10.00
līdz 14.00 pie Siguldas Sporta centra Valsts
asinsdonoru centra autobusā novadniekiem būs iespēja ziedot asinis. Donoriem
jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments
(pase vai personas apliecība), donoru grāmatiņa (ja tāda ir) un jānorāda savs bankas konta numurs. No plkst. 10.00 līdz
16.00 veselības pārbaužu veikšanai darbosies mobilais mamogrāfs.
Veselības dienā Siguldas novadā notiks arī
akcija „Izbraukuma veselības istaba – eksprestesti” – no plkst. 11.00 līdz 13.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā, bet no plkst. 14.00
līdz 16.00 – Allažu pagasta pārvaldē, kurā
bez maksas varēs veikt cukura, holesterīna
un hemoglobīna, asinsspiediena un pulsa
oksimetra mērījumus, kā arī noteikt ķermeņa masas indeksu.
Svētdien, 29. septembrī, Ģimeņu dienā
dabā ikvienam interesentam būs iespēja aktīvi izkustēties. No plkst. 9.00 līdz
10.00 Siguldas Sporta centrā notiks NTC
nodarbība, no plkst. 10.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā tiks dots starts īstām ģimeņu sacensībām – Ratu rallijam.
Tiem, kuri izvēlēsies mierīgāku pastai-

Aicina piedalīties akcijā „Dāvini ideju domei”
Uzsākot darbu pie nākamā gada budžeta plānošanas un turpinot novada
infrastruktūras sakārtošanu, Siguldas
novada pašvaldība aicina novadniekus
iesaistīties pašvaldības darba uzlabošanā un rosina iesniegt idejas teritorijas labiekārtošanā un jaunu iniciatīvu
attīstībā, kas veicinātu Siguldas novada
izaugsmi.
Jau vairāk nekā 10 gadus Siguldas novada
pašvaldība izsludina akciju „Dāvini ideju
domei”, ik gadu no iedzīvotājiem saņemot
vairāk nekā 100 idejas, no kurām liela daļa
tikušas īstenotas.

Ierosinājumus, kā pašvaldībai saimniekot lietderīgāk un ar mazākām izmaksām
sasniegt labāku rezultātu visu novadnieku labā, līdz 31. oktobrim aicināts izteikt
ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs,
aizpildot anketu elektroniski tīmekļa vietnē www.sigulda.lv vai kādā no pašvaldības
klientu apkalpošanas centriem: Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Siguldas pagasta
pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2. stāvs), Mores
pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More)
un Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4,
Allaži). Aizpildītu anketu ir iespējams nosūtīt vai nogādāt uz kādu no tuvākajiem
klientu apkalpošanas centriem.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada pašvaldība kopš 2011. gada organizē Veselības un sporta nedēļu,
kurā novadniekiem bez maksas ir iespēja apmeklēt ārstus, piedalīties dažādās
sportiskās aktivitātēs, praktiskās nodarbībās un lekcijās par veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu. No 23. līdz 29. septembrim Siguldā tradicionāli tiek rīkota rudens
Veselības un sporta nedēļa, kurā novadnieki ir īpaši aicināti apmeklēt nedēļas
nogales programmu, Veselības dienu un Ģimeņu dienu dabā.

Arī šogad, palīdzot līdzcilvēkiem, Veselības dienās būs iespēja ziedot asinis un kļūt par
donoru.
gu dabā, no Siguldas dzelzceļa stacijas
laukuma plkst. 10.00 būs iespēja doties
10 kilometru pārgājienā pa Siguldas dabas takām, bet gan lieliem, gan maziem,
kuri iecienījuši pārvietošanos ar velosipēdu, plkst. 11.00 no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma būs iespēja doties 30 kilometrus ģimeņu velobraucienā un izbaudīt
Siguldas gleznainās rudens ainavas.
Veselības un sporta nedēļu organizē
Siguldas novada pašvaldība un „Latvijas

Pacientu atbalsta centrs” kopā ar sadarbības partneriem. Veselības dienas tiek rīkotas divas reizes gadā, un, kā ierasts, novadnieki bez maksas var apmeklēt ārstus,
speciālistus un veikt veselības pārbaudes,
kā arī visu nedēļu piedalīties dažādās aktivitātēs veselības veicināšanai un interesantās lekcijās ikvienam interesentam.
Atgādinām, ka programmā ir iespējamas
izmaiņas un pieraksti pie ārstiem var būt
jau aizpildīti.
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Aicina pieteikt apbalvojumam
„Siguldas novada Gada novadnieks 2019”
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 21. oktobrim pieteikt
novadniekus apbalvojumam „Siguldas
novada Gada novadnieks 2019”. Tāpat
kā pagājušajā gadā, apbalvojumu būs
iespēja saņemt 10 Siguldas novada iedzīvotājiem, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada attīstībā vai
sabiedriskajā dzīvē.
Anketa „Siguldas novada Gada novadnieks 2019” pretendentu pieteikšanai ir
pieejama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv
un pašvaldības klientu apkalpošanas centros. Saskaņā ar nolikumu apbalvojumam
„Siguldas novada Gada novadnieks” ir

iespējams pieteikt personu, norādot tās
vārdu un uzvārdu, kā arī vispusīgu nopelnu aprakstu par periodu no pagājušā gada
oktobra līdz šā gada oktobrim. Pieteiktos
kandidātus un pamatojumu nominēšanai izvērtēs Siguldas novada pašvaldības
Apbalvojumu komisija, bet nomināciju ieguvējus apstiprinās Siguldas novada pašvaldības domes deputāti.
Nomināciju ieguvušās personas tiks aicinātas
uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo pasākumu – Goda dienu –
15. novembrī kultūras centrā „Siguldas devons”, kurā koncertu sniegs Rīgas Doma zēnu
koris un komponists Raimonds Tiguls koncertprogrammā „Rīta un vakara dziesmas”.

Atgādinām, ka saskaņā ar „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu”,
kurā iekļautas nozaru balvas – „Gada balva izglītībā”, „Gada balva kultūrā”, „Uzņēmējdarbības gada balva”, „Gada balva
sportā” –, nozaru izcilākie profesionāļi tiks
godināti šajos pasākumos.
Būtiski, ka apbalvojums „Siguldas novada Gada novadnieks” tiek piešķirts reizi
mūžā par īpašiem nopelniem Siguldas
novada labā. Pretendentus izvirza Siguldas novada pašvaldības domes komitejas,
iesniedzot apbalvojumam pieteiktās personas nopelnu aprakstu. Apbalvojuma saņēmēju apstiprina ar pašvaldības domes
lēmumu.

Siguldā palielina atbalstu uzņēmēju attīstības plānu īstenošanai
Septembra sākumā Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē tika atbalstīts
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Uģa Mitrevica priekšlikums par atbalsta palielināšanu uzņēmēju attīstības plānu īstenošanai,
nosakot atsevišķu speciālistu, pie kura
vērsties jautājumos par teritorijas plānošanu un būvniecību.
Šī bija pirmā Uzņēmēju konsultatīvā padomes sēde, kurā tikās padomes atjaunotais
sastāvs. Līdz šim Siguldas novada pašrei-

zējie un topošie uzņēmēji ir sadarbojušies
ar pašvaldības aģentūras (PA) „Siguldas
Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāju Inu Stupeli, kura
sniegusi un arī turpmāk sniegs konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstību.
Lai palielinātu atbalstu tieši tiem uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt savu īpašumu vai
īstenot būvniecības ieceres, PA „Siguldas
Attīstības aģentūras” pilsētvides plānotāja
Zane Gatere ir nozīmēta par atbildīgo speciālisti, kura palīdzēs uzņēmējiem attīstīt
projektus atbilstoši pašvaldības teritorijas

un tematiskajam plānojumam, kā arī citiem
normatīvajiem aktiem iespējami īsākā laikā.
Konsultācijām par īpašumu attīstību vai
būvniecības ieceru realizēšanu ir iespējams pieteikties, iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 29175351 vai rakstot uz e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv.
Atgādinām, ka Uzņēmēju konsultatīvās
padomes sēdes ir atklātas un tās drīkst
apmeklēt ikviens interesents. Lūgums
dalību sēdē iepriekš pieteikt, zvanot uz
tālruņa numuru 29414798 vai rakstot uz
e-pasta adresi ina.stupele@sigulda.lv.

1. oktobrī stāsies spēkā Apstiprināti noteikumi par decentralizēto
jauns ūdensapgādes
kanalizācijas pakalpojumu
un kanalizācijas tarifs

Publicitātes foto

sniegšanu un uzskaiti novadā

SIA „Saltavots” informē, ka Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas no šā
gada 1. oktobra Siguldas novadā būs šādi:
l ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs –
1,05 eiro kubikmetrā (bez PVN);
l kanalizācijas
pakalpojumu tarifs –
1,38 eiro kubikmetrā (bez PVN).
Jaunie ūdenssaimniecības tarifi pavisam
ir par 18,5% augstāki nekā pašreizējie, kas
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tika apstiprināti 2014. gadā. Tarifa
izmaiņas skaidrojamas ar izmaksu pieaugumu, kas ietekmē arī ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas izmaksas.
Plašāka informācija par norēķiniem no šā
gada 1. oktobra būs pieejama SIA „Saltavots” tīmekļa vietnē www.saltavots.lv vai
zvanot uz tālruņa numuriem 67973733,
29181233, kā arī rakstot uz e-pasta adresi
klienti@saltavots.lv.

Lai apzinātu un regulētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, mazinātu neattīrītu notekūdeņu, nosēdumu nonākšanu vidē, kā arī
nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti
vietējās ūdensapgādes sistēmās, apstiprināti saistošie noteikumi „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.
Noteikumi attiecas uz tiem Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, kas nav
pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai un atrodas administratīvajā Siguldas
pilsētas teritorijā, pagastu teritoriju blīvi
apdzīvotajās vietās – Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs, kā arī Jūdažu, Mores un Allažu
ciemos.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jāapseko kanalizācijas sistēma
un jānoskaidro, vai tā ir nodota ekspluatācijā un atbilst noteiktām prasībām. Neatbilstības gadījumā līdz 2021. gada 31. decembrim nepieciešams veikt pārbūvi vai, ja
ir iespēja, pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ekspluatācijā
pieņemta
decentralizētās kanalizācijas sistēma jāreģistrē līdz

2021. gada 31. decembrim, iesniedzot
pirmreizēju decentralizētās kanalizācijas
sistēmas dokumentāciju SIA „Saltavots”
vai pašvaldības klientu apkalpošanas
centros.
Reģistrā iekļautās decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jānoslēdz
līgums par notekūdeņu un nosēdumu savākšanu ar asenizatoru, kas reģistrēts pašvaldības asenizatoru reģistrā, un, izmantojot asenizatoru, jānodrošina saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums.
Saistošie noteikumi paredz, ka neiekļaušanās vienotajā Siguldas novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē
tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Pašvaldības policijai ir tiesības
uzrakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems Siguldas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
Papildu informācija par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu uzraudzību un reģistrēšanu ir pieejama SIA „Saltavots”
tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, uzņēmuma Klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B,
Siguldā, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 67973733 vai rakstot uz e-pasta adresi
klienti@saltavots.lv.

Siguldas novada pašvaldības
domes sēdē 12. septembrī
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Nolemts sniegt piekrišanu nacionālās
sporta bāzes statusa iegūšanai SIA „Siguldas Sporta serviss” sporta bāzēm – Siguldas Pilsētas trasei un Fischer Slēpošanas
centram.
Apstiprināta dalība Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā projektu iesniegšanas konkursā ar projektu
„Allažu Tautas nama pirmā stāva foajē,
sanmezglu un ģērbtuvju atjaunošana”.
Nolemts slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu stāvlaukuma ierīkošanai
pie nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes
ielā 16, Siguldā.
Nolemts nodot atkārtotā izsolē Siguldas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 12A, Siguldā,
kā arī nolemts apstiprināt nekustamā
īpašuma Ainas ielā 4, Siguldā, izsoles
noteikumus.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības
domes 2017. gada 31. maija saistošajos
noteikumos Nr. 17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā””, kā arī veikti grozījumi saistošajos
noteikumos Nr. 24 „Par nodevām par
tirdzniecību publiskās vietās Siguldas
novadā”.
Nolemts pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojumam nekustamajā īpašumā ar adresi „Grīvnieki”, Siguldas pagastā un ar adresi „Sproģi” Allažu pagastā
un nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās”.
Apstiprināts Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.–2024. gadam aktualizētais Investīciju plāns.
Apstiprināta līdzfinansējuma maksa
pagarinātās dienas grupas nodarbībām
Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču
sākumskolā un Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināti izsoles rezultāti pašvaldības
nekustamajam īpašumam Draudzības
ielā 33, Egļupē, un kustamai mantai –
meža cirsmai, kas atrodas nekustamajā
īpašumā „Meža Tīriņi”, Mores pagastā.
Nolemts nodot izsolē un apstiprināt izsoles noteikumus nekustamajam īpašumam Avotu ielā 15, Peltēs, un kustamai
mantai – meža cirsmai nekustamajā
īpašumā „Apses”, Allažu pagastā, kā arī
atkārtoti nodot izsolē nekustamā īpašuma „Muižas koka māja” 1. stāva Pils
ielā 16, Siguldā, nomas tiesības.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas
kārtību”.
Precizēti saistošie noteikumi „Kārtība,
kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās
nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Plašāk ar pašvaldības domes
sēžu materiāliem aicinām iepazīties
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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Pašvaldība pilnveidos drošu gājēju un velobraucēju pārvietošanos pilsētvidē
Pēc statistikas datiem, Siguldas novadā šobrīd ir Latvijā augstākais velosatiksmes infrastruktūras īpatsvars uz
1000 iedzīvotājiem – 2,7 kilometri, un
turpmāk tas tiks palielināts, uzmanību
pievēršot arī gājēju drošībai.
Saskaņā ar tematiskā plānojuma pamatnostādnēm paredzēts turpināt veloceļu pagari-

nāšanu un izveidot vienotu veloinfrastruktūras tīklu, kā arī padarīt pilsētas centru par
drošāku, klusāku un tīrāku zonu, kurā ielu
telpu prioritāri izmantotu iedzīvotāji, nevis
automašīnas. Turklāt, pēc satiksmes drošības un plānošanas ekspertu ieteikumiem,
Siguldas centrā plānots noteikt zonu, kurā
braukšanas ātrums nedrīkstēs pārsniegt
30 kilometrus stundā. Svarīgi, ka pašvaldība

izsludinājusi iepirkuma procedūru velojoslu
un atbilstošu norāžu izvietošanai ne tikai
Rīgas un Pulkveža Brieža, bet arī citās ielās,
veicinot jaunu velozonu izveidi un savienojot
kopīgā velotīklā abas pilsētas puses, ko pārdala valsts galvenais autoceļš A2 un dzelzceļa
līnija. Plānots arī pārveidot Pils ielas posma
satiksmes organizācijas modeli, transporta
kustībā priekšroku dodot velobraucējiem.

Pašvaldība līdzfinansē iekšpagalmu
un inženierkomunikāciju infrastruktūras sakārtošanu
Lai mudinātu iedzīvotājus izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas priekšrocības un atbalstītu tam nepieciešamās infrastruktūras
izbūvi, kā arī sekmētu daudzdzīvokļu
namu infrastruktūras – stāvlaukumu un
iebraucamo ceļu – sakārtošanu, Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 1. oktobrim pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam.
Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka juridiskas vai fiziskas
personas var saņemt līdzfinansējumu līdz
pat 90% apmērā no kopējām izmaksām iebraucamo ceļu pārbūves vai atjaunošanas
darbiem pie daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, kā arī iebraucamo ceļu, pagalmu
un stāvlaukumu jaunai būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai pie daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2003. gada 1. jūnijam.
Iebraucamo ceļu atjaunošanu pašvaldība
līdzfinansē šādā kārtībā:

50% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto
vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji;
l 70% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotāji;
l 90% apmērā – ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo ceļu
izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz
pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm;
l iekšpagalmu sakārtošanai no ierosinātāja
līdzekļiem tiek segtas izmaksas ne mazāk
kā 50% apmērā no konkrētā objekta tāmes.
Pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā
pieslēguma būvniecībai no centralizētās
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas līdz dzīvojamajai mājai var saņemt
fiziskas un juridiskas personas. Trūcīgām
vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un personām ar I grupas invaliditāti atbalsts tiek piešķirts
100% apmērā. Kopējais iespējamais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro par katru
l

Tiks nodrošināta iespēja nodot zaļos un dārza atkritumus
Siguldas novada pašvaldība no 7. līdz
31. oktobrim organizēs zaļo un dārza
atkritumu savākšanas akciju, jo lapu
dedzināšana ir ne tikai pretlikumīga,
bet arī pasliktina gaisa kvalitāti pilsētā.
Ikvienam novadniekam būs iespēja bez
maksas nodot nokritušās lapas, dārza
atkritumus un nelielus zariņus atkritumu šķirošanas laukumā „Zemdegas”,
Siguldas pagastā, patstāvīgi tos nogādājot un izberot.
Šķirošanas laukuma darbalaiks:
l otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00;
l trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
l ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00;
l sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Ja pašiem nav iespējas nogādāt sagrābtās
lapas atkritumu šķirošanas laukumā norādītajos laikos, tās varēs savākt īpašos maisos, kas būs numurēti un tiks izsniegti konkrētai mājsaimniecības adresei un personai
Siguldas novadā. Pašvaldības klientu apkalpošanas centros – Pakalpojumu centrā
Zinātnes ielā 7, Allažu un Mores pagasta
pārvaldē – bez maksas būs iespēja saņemt
piecus 120 litru maisus, bet SIA „Jumis”
apkalpošanas centrā Rūdolfa Blaumaņa
ielā 10 viens konkrētās adreses pārstāvis,
samaksājot samazinātu cenu – 10 eiro,
varēs saņemt vienu BigBag polipropilēna

maisu (90 x 90 x 110 cm). Maisi, ko plānots
izvest 14. oktobrī, jāsaņem līdz 10. oktobrim, bet maisi, kuru izvešana paredzēta
28. oktobrī, – līdz 24. oktobrim. Ja maisos
tiks atrasti sadzīves atkritumi, konkrētajai
maisu saņēmušajai personai tiks izrakstīts
rēķins par nešķirotiem atkritumiem.
Papildus no 7. līdz 31. oktobrim būs iespēja
bez maksas nodot koku zarus Šķūņu ielā 4,
Peltēs, Siguldas pagastā, laiku iepriekš
saskaņojot un zvanot uz tālruņa numuru
25486277. Ja nav iespēja zarus patstāvīgi nogādāt pieņemšanas vietā, SIA „DGR
serviss” piedāvā zaru izvešanas maksas
pakalpojumu (1 līdz 30 kubikmetru kravas
cena ir 30 eiro).
Siguldas novada pašvaldība informē, ka
neatkarīgi no rīkotās akcijas dārzā radušos bioloģiski noārdāmos atkritumus ir
iespējams nodot, izmantojot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Jumis”
maksas pakalpojumus.
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka
videi visdraudzīgākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums ir dārzā radušos bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana,
tādēļ pašvaldība ir ieplānojusi būvēt zaļo
un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu Siguldas novadā, bet, nespējot iegūt
kredīta līdzekļus no Valsts kases, laukuma
būvniecība pārcelta uz nākamo gadu.

pieslēguma veidu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus pieslēgt savu īpašumu pilsētas
komunikācijām, jo, plānojot grantēto ielu
pārbūvi, prioritāras būs ielas, kurās īpašumi ir pieslēgti centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam,
iedzīvotājiem jāiesniedz pieteikums, izmaksu
tāme, ieceres skice un apraksts, būvatļauja
ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts un, ja nepieciešams, arī tehniskais projekts. Ja ierosinājums par infrastruktūras objektu jaunas
būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbiem gūs atbalstu, tiks noslēgts līdzfinansēšanas līgums par līdzfinansējuma summu un
projekta realizēšanas kārtību, kā arī veikta
iepirkuma procedūra.
Plašāka informācija ir pieejama pie
Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciālista Normunda Lemberga, zvanot uz tālruņa numuru 67800955 vai e-pasta adresi
normunds.lembergs@sigulda.lv.

Sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir sagatavots projekts valsts autoceļa P8 posma
no Turaidas līdz Siguldai pārbūvei, kurā paredzēts izveidot apvienotu gājēju un velobraucēju
ceļu Gaujas senielejas nogāzēs un atdalītas joslas starp tām. Šī projekta realizācija ļaus uzlabot vienu no valstī nozīmīgākajām tūrisma artērijas satiksmes infrastruktūrām, ņemot vērā
intensīvo tūristu plūsmu šajā posmā.

SIGULDAS NOVADĀ
NOTIKS SVECĪŠU VAKARI
MIRUŠO PIEMIŅAI
Svecīšu vakars Mirušo piemiņas dienai
Siguldas pilsētas kapsētā notiks 5. oktobrī plkst. 18.00, Mores pagasta kapsētā – 12. oktobrī plkst. 18.00 un Allažu pagasta kapsētā – 13. oktobrī plkst. 16.00.
Vienlaikus Siguldas novada pašvaldība
iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri vēlas Mirušo piemiņas dienā tirgot ziedus,
sveces, vāzes, kapu soliņus vai tamlīdzīgas preces, atgādina, ka ielu tirdzniecība
pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
„Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” tirgotāji tiek aicināti laikus saņemt
tirgošanās atļaujas un pirms pasākuma
vērsties pie Siguldas novada kapsētu
pārzines tirdzniecības vietas ierādīšanai.
Plašāku informāciju ir iespējams saņemt
pašvaldības Pakalpojumu centrā, zvanot
uz bezmaksas tālruņa numuru 80000388.

Pašvaldība lūdz piešķirt finansējumu
Peldu ielas atjaunošanai
Siguldas novada pašvaldība vērsusies
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Finanšu ministrijā ar
lūgumu saņemt finansiālu atbalstu no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Peldu ielas avārijas seku likvidēšanai.
Tā kā caur Peldu ielu ir iespējams piekļūt privātīpašumiem, atrakciju parkam
„Tarzāns”, Gaujas peldvietai un kempingam blakus, kā arī bobsleja un kamaniņu
trasei „Sigulda”, lai nodrošinātu piekļuvi trasei smagajai tehnikai (būtiski, ka
Peldu iela ir vienīgā evakuācijas izeja
ārkārtas gadījumos), Peldu ielas avārijas
likvidēšana ir jāveic neatliekami. Ceļa
un steidzama satiksmes atjaunošana
ir nepieciešama, lai varētu nodrošināt
bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
2019./2020. gada ziemas sporta sezonā
paredzēto starptautisko sacensību rīkošanu – šosezon bobsleja un kamaniņu trasē
plānots Pasaules kausa posms kamaniņu
sportā, 2020. gada Eiropas čempionāts un
Pasaules kausa posms bobslejā un skeletonā, Eiropas kausa posms bobslejā un
skeletonā, kā arī starptautisko komandu
treniņi, kas sāksies oktobrī.

AS „Ceļuprojekts” ir veikusi bīstamā posma ģeotehnisko izpēti un, pamatojoties
uz tās rezultātiem, izstrādā konservācijas projektu. Kontroltāmes summa ir
588 190,60 eiro bez PVN. Iepirkuma procedūras rezultātā, kurā piedalījās trīs pretendenti, būvnieks SIA „Strauteks” būvdarbus
piedāvā veikt par 564 408 eiro (bez PVN).
Kopējās plānotās projekta izmaksas, iekļaujot izpēti, projektēšanu, būvuzraudzību un būvniecības izmaksas, kā arī
monitoringu, pašreiz ir 625 873,44 eiro
(bez PVN).
Šobrīd Peldu ielas avārija tiek likvidēta.
AS „Ceļuprojekts” Ģeoloģijas nodaļas
vadītājs Jānis Rozītis skaidro, ka pēc
veiktajiem urbumiem, zondēšanas un laboratorijas testiem tukšuma vietu zem
pašreizējā ceļa seguma neesot, tomēr
pazemes ūdeņu erozijas dēļ zaudēta ceļa
noturība. Šobrīd tiek stiprināts krasts
vairākos līmeņos ar bermām (slīpuma
vai nogāzes stiprinājumi), lai nogāze nenoslīdētu, tiks lietoti arī ģeosintētiskie
materiāli. Tā kā Gaujas senielejā izskalojumi vai noslīdējumi ir bieži, Peldu ielas
posms turpmāk tiks pastiprināti uzraudzīts, īpaši pavasaros, palu laikā.

IZGLĪTĪBA
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Pasniedzot „Izglītības gada balvu”,
Siguldas novada pašvaldība
aicina atzīmēt Skolotāju dienu
lauzusi līgumu
ar izglītības iestāžu ēdinātāju;
infekciju izplatību joprojām izmeklē

Ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atklātos pārkāpumus SIA „Baltic Restaurants Latvia” darbinieku higiēnā un atkārtotus PVD aizrādījumus izglītības iestāžu ēdināšanas blokos, Siguldas novada pašvaldība lauzusi līgumu ar
konkrēto uzņēmumu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu gan bērnudārzos,
gan skolās. Pašvaldības speciālisti saskaņā ar normatīvo aktu noteikto kārtību ir
uzsākuši meklēt pretendentus turpmākai ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Siguldas novada izglītības iestādēs.
20. septembrī PVD informēja, ka līdz šim
veikto analīžu rezultāti rāda, ka šiga toksīnu producējošā baktērija Escherichia
coli (zarnu nūjiņa) nav atrasta nevienas
Siguldas izglītības iestādes ēdināšanas
blokā, tai skaitā arī tur strādājošiem
darbiniekiem. Toties nomazgājumos, kas
ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu
„Ieviņa” un „Saulīte” pavāru rokām pēc
to dezinficēšanas, ir konstatēts Staphylococcus aureus jeb zeltainais stafilokoks,
un divos nomazgājumu paraugos no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām
bērnudārzā „Saulīte” un Siguldas 1. pamatskolā, izmeklējot tos pēc higiēnas kritērijiem, ir atrastas zarnu nūjiņas.
Siguldas novada pašvaldības vadība lēmumu par līguma laušanu pieņēmusi,
neskatoties uz to, ka atbildīgās valsts
institūcijas joprojām nav atradušas smagās zarnu infekcijas slimības baktērijas
izplatības cēloņus un pašvaldība turpina
gaidīt informāciju par salmonelozi izraisošās baktērijas Salmonella rašanās
cēloņiem.
Turklāt līdz šim pašvaldība no atbildīgajām institūcijām nav saņēmusi informāciju, ka darbinieku higiēnas problēmas ir
veicinājušas slimību izplatīšanos izglītības iestādēs un ēdināšanas bloki, kuros
pārtiku sagatavo SIA „Baltic Restaurants Latvia”, ir jāslēdz.
Izglītības iestādēs joprojām tiek turpināti pastiprināti dezinfekcijas un personīgās higiēnas pasākumi ne tikai iestāžu
koplietošanas telpās, bet arī pārtikas
blokos, kuros strādā SIA „Baltic Restaurants Latvia” un kurus pastiprināti
uzrauga PVD. Uzņēmums ēdināšanas
pakalpojumus nodrošinās līdz brīdim,
kamēr konkrētos pienākumus pārņems
jaunais ēdinātājs.
Līdztekus Siguldas novada pašvaldība nacionālā līmenī rosinās normatīvo
aktu izmaiņas, kas veicinās operatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību

starp valsts institūcijām un pašvaldībām, jo, kā zināms, ne Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC), ne arī
PVD nav pienākuma informēt pašvaldību
par saslimšanas gadījumiem vai citiem
pārkāpumiem pašvaldības pakļautības
iestādēs.
Jau ziņots, ka 13. septembrī SPKC paziņoja par bērnu saslimšanu ar šiga toksīnu veidojošās E. coli (zarnu nūjiņas)
izraisīto infekciju, kā dēļ visās Siguldas
novada izglītības iestādēs PVD, SPKC un
Veselības inspekcija uzsāka pārbaudes.
Līdz šim ir zināms, ka pieciem bērniem
ir apstiprināta diagnoze – inficēšanās ar
zarnu nūjiņu, un trīs no viņiem ārstējas
Intensīvajā nodaļā. Saskaņā ar konkrēto
diagnozi hospitalizēts arī viens pirmsskolas izglītības iestādes darbinieks.
Pavisam dažādās medicīnas iestādēs
līdz 23. septembrim pēc palīdzības ar
dažādiem zarnu infekcijas simptomiem
vērsušies 46 novadnieki. Papildus SPKC
19. septembrī apstiprināja, ka laboratoriskajos izmeklējumos deviņiem bērniem
no Siguldas novada konstatēta salmonelozi izraisošā baktērija.
Ņemot
vērā
situācijas
nopietnību,
19. septembrī Siguldas novada pašvaldība vērsās Valsts policijā ar iesniegumu
pastiprināti izmeklēt iespējamo saistību
starp divu dažādu zarnu infekciju slimību saslimšanas gadījumiem.
Līdztekus Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzdevis pašvaldības Sociālajam dienestam
izvērtēt iespēju sniegt materiālu atbalstu saslimušajiem, kuri ir stacionēti un
kuriem diagnosticēta saslimšana ar šiga
toksīnu veidojošās E. coli (zarnu nūjiņas)
izraisīto infekciju. Šobrīd tiek apzināts
sniegtās palīdzības apjoms.
Siguldas novada pašvaldība turpina sekot kontrolējošo dienestu pārbaudēm un
informēs sabiedrību un bērnu vecākus
par aktuālo situāciju.

Lai atzīmētu Starptautisko skolotāju dienu un godinātu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kā arī veicinātu izglītības kvalitāti, 4. oktobrī kultūras centrā „Siguldas devons” notiks
Siguldas novada „Gada balvas izglītībā” apbalvošanas ceremonija, uz kuru aicināts ikviens novadnieks un izglītības iestāžu darbinieks.
Pretendentus „Gada balvai izglītībā” par
sasniegumiem 2018./2019. mācību gadā
10 nominācijās bija iespēja pieteikt ikvienam novadniekam, un Apbalvošanas komisija godalgošanai izvirzījusi šādus pretendentus:
l nominācijā „Gada balva par izcilību” (parasti tiek vērtēti kvantitatīvie rādītāji
pēc sasniegumiem iepriekšējos gados) –
Inta Romanovska;
l nominācijā „Gada balva par darbu ar
skolēniem sākumskolas posmā (no 1. līdz
6. klasei)” – Ināra Paegle;
l nominācijā „Gada balva par darbu ar
skolēniem no 7. līdz 12. klasei” – Anita
Ūdre;
l nominācijā „Gada balva pirmsskolas izglītībā” – Indra Podziņa;
l nominācijā
„Gada balva profesionālās
ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Līga Trupavniece;
l nominācijā „Gada veiksmīgākā debija” –
Jolanta Bimbere;
l nominācijā „Gada balva izglītības procesa
atbalstam” – Turaidas muzejrezervāts;

Kuras būs šā mācību gada labākās klases?
Lai veicinātu skolēnu mācību motivāciju, kā arī dalību skolas un novada pasākumos, Siguldas novada pašvaldība jau
sesto gadu organizē konkursu „Siguldas novada Gada klase”. Lai piedalītos
konkursā, katra klase mācību gada laikā veido klases mapi (portfolio), kurā
apkopo skolēnu mācību rezultātus un
sabiedriskās aktivitātes.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicina skolēnus būt aktīviem un klasēm uzsākt gatavošanos konkursam „Gada
klase Siguldas novadā” 2019./2020. mācību gadā!
Konkursā var piedalīties ikviena Siguldas novada vispārizglītojošās skolas klase trijās klašu grupās: 1.–4. klašu grupā,
5.–9. klašu grupā un 10.–12. klašu grupā.
Konkurss notiek divās kārtās: pirmā kār-

ta – katrā novada skolā no 1. septembra
līdz 26. maijam, bet otrā norisinās novadā
no 27. līdz 29. maijam. Konkursam pieteiktā klase mācību gada laikā veido klases
mapi (portfolio), kurā apkopo konkursa
kritērijiem atbilstošus apliecinājumus;
vērtēšanai jāiesniedz arī tabulas, kurās
analizējams skolēnu mācību darbs, kavējumi, sabiedriskās aktivitātes u.c.
Balvas tiek pasniegtas mācību gada pēdējā
dienā – 31. maijā – skolu organizētajās svinīgajās līnijās.
Galvenā balva uzvarētājklasei katrā skolā
un katrā klašu grupā – pašvaldības piešķirts finansējums klases ekskursijai vai
atpūtas pasākumam.
Plašāka informācija ir pieejama Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuru 67970932 vai rakstot uz e-pasta adresi
sandra.kirule@sigulda.lv.

Jaunrades centrs piedalās brīvprātīgā darba projektā

Siguldas dzelzceļa stacijā
atklāts grāmatu maiņas punkts

Siguldas jaunatnes organizācija „Do
More, Be More” uzsāks īstenot Eiropas
Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projektu „Be the Difference”, kurā
no 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim tiks uzņemti divi 20–30 gadus
veci jaunieši brīvprātīgajam darbam no
dažādām Eiropas valstīm.

Lai Siguldas dzelzceļa stacijas ēku padarītu funkcionālāku un transporta gaidīšanas laiku radošāku un interesantāku,
16. septembrī Siguldas dzelzceļa stacijā
tika atklāts grāmatu maiņas punkts, kurā
ikviens bez maksas aicināts iepazīt piedā-

Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt jauniešu nodarbinātību Eiropas ekonomiski
vājāk attīstīto valstu darba tirgū, veicināt
savstarpējo toleranci un izpratni par dažādām kultūrām, kā arī paplašināt Eiropas

vāto literatūru un papildināt to ar savām
mīļākajām grāmatām vai dzejas krājumiem. Grāmatu maiņas punkts turpmāk
būs Siguldas dzelzceļa stacijas balkonā.
Maiņas punkta noteikumi ir pavisam vienkārši – ņem grāmatu, vietā noliekot citu!

nominācijā „Gada inovācija izglītībā” –
Laurenču sākumskolas Vērtību
projekts;
l nominācijā „Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs” – Jānis
Bukins.
Nomināciju „Par mūža ieguldījumu izglītībā” saņems bijusī Siguldas Valsts
ģimnāzijas direktora vietniece Ina Krūmiņa par ilggadēju darbu un mācību
organizēšanu Siguldas Valsts ģimnāzijā,
par darbu ar talantīgajiem skolēniem,
gatavojot viņus olimpiādēm un motivējot
izzināt un pētīt savas valsts un novada
kultūru, aktualizējot zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kā arī par radošām
mācībām latviešu valodas un literatūras
stundās un Siguldas Valsts ģimnāzijas
vārda popularizēšanu valstī.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicina ikvienu sveikt pedagogus šajos godināšanas svētkos un
apmeklēt svinīgo apbalvošanas ceremoniju, baudot pasākumu un muzikālo pārsteigumu.

l

Solidaritātes Korpusa brīvprātīgo darbu
reģionā un savstarpēji attīstīt programmas
valstu un partnervalstu organizāciju sadarbību. Jaunatnes organizācijas „Do More,
Be More” mērķis ir atbalstīt un aktīvi iesaistīt jauniešus dažādās neformālās izglītības
aktivitātēs, piedāvājot iespējas pilnveidot
savas iemaņas un prasmes dažādās dzīves
jomās. Organizācija aicina ikvienu Siguldas
novada jaunieti, kurš ir ieinteresēts piedalīties gan vietējos, gan starptautiskos projektos un sasniedzis 17 gadus, doties uz jauniešu iniciatīvu centru „Mērķis” Raiņa ielā 3,
lai saņemtu plašāku informāciju.
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Kultūras centra „Siguldas devons” otrās sezonas rudens–ziemas piedāvājums
Otrā sezona ir gatava lēcienam! Uz lielās skatuves šosezon tiks izrādītas Dailes,
Liepājas un Jaunā Rīgas teātra izrādes. Lai uzlabotu redzamību mazajiem skatītājiem pasākumu laikā, ir iegādāti pavisam 150 sēdvietu paliktņi. Īpaši veidots
piedāvājums iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros dažādām vecumposma
grupām. Kultūras centra „Siguldas devons” sadarbības partneri arī jaunajā sezonā būs Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Turaidas muzejrezervāts.
Labas ziņas jaunajā sezonā arī kino mīļiem – sadarbībā ar „Kino bizi” kultūras
centrs „Siguldas devons” apmeklētājiem
piedāvās iespēju noskatīties pasaules autorkino darbus. Jaunās sezonas programmā ar radošās jubilejas un draugu koncertiem sevi pieteiks arī amatiermākslas
kolektīvi.
Kultūras centra „Siguldas devons” rudens–
ziemas pasākumu programma:
l 29.
septembrī plkst. 14.00 Siguldas
dziedošo un dejojošo senioru kolektīvu jubilejas koncerts. Biļetes cena – 2,50 eiro,
20% atlaide.
l 3. oktobrī plkst. 18.00 Jaunā Rīgas teātra izrāde „Cerību ezers”. Biļetes cena –
no 15 līdz 22 eiro,
20% atlaide.
l 4. oktobrī plkst. 19.00 Siguldas Valsts
ģimnāzijas deju kolektīva „Vizbulīte” rudens koncerts „Es mācēju danci vest”.
Biļetes cena – 2,50 eiro,
20% atlaide.
l 11. oktobrī plkst. 19.00 Marijas teātra zvaigznes ar baleta izrādi „Karmenas
svīta”. Veltījums Maijai Pļiseckai. Biļetes
cena – no 15 līdz 30 eiro.

l

l

l

l

l

l

l

l

12. oktobrī plkst. 19.00 Grupas
„Astro’n’out” jaunā albuma prezentācijas
koncerts. Biļetes cena – no 15 līdz 22 eiro.
16. oktobrī plkst. 19.00 Autobiogrāfiska drāma/fantāzija „Nebeidzamā dzeja”.
Biļetes cena – 2 eiro.
18. oktobrī plkst. 19.00 Vīru folkloras
ansambļa „Didgori” (Gruzija) un vokālās
grupas „Ēra” (Latvija) koncerts. Biļetes
cena – 5 eiro,
20% atlaide.
19. oktobrī plkst. 19.00 Raimonda Ozola
koncerts. Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro.
21. oktobrī plkst. 13.00 Koncertizrāde „Mazās muzikālās pasakas”. Biļetes
cena – 5 eiro.
22. oktobrī plkst. 18.00 Izstādes „Gaujas stāsti audeklos” atklāšana. Ieeja – bez
maksas.
22. oktobrī plkst. 19.00 Liepājas teātra izrāde „Paldies tev, draudziņ!”. Biļetes
cena – no 15 līdz 22 eiro,
20% atlaide.
24. oktobrī plkst. 19.00 Jāņa Šipkēvica
un mūziķu apvienības „NEPĀRIET” koncerts ar Imanta Kalniņa mūziku. Biļetes
cena – no 15 līdz 20 eiro,
20% atlaide.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

26. oktobrī plkst. 12.00 Erudīcijas spēļu turnīra „Prāta spēles Latvijas kauss
2019” IV grupas pusfināls. Biļetes cena –
10 eiro.
26. oktobrī no plkst. 20.00 līdz 00.00
Rudens balle ar orķestri. Biļetes cena –
10 eiro.
5. novembrī plkst. 15.00 Izrāde „Meistars un Aleksandra”. Biļetes cena – 5 eiro.
7. novembrī plkst. 19.00 Izrāžu apvienības „Panna” izrāde „Viņi melo labāk”.
Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro.
8. novembrī plkst. 18.00 Siguldas
Valsts ģimnāzijas deju kolektīva „Vizbulīte” un draugu koncerts „Uz taciņas”. Biļetes cena – 2,50 eiro,
20% atlaide.
15. novembrī plkst. 19.00 Goda diena.
Rīgas Doma zēnu kora un komponista Raimonda Tigula koncertprogramma „Rīta un
vakara dziesmas”. Ieeja – bez maksas.
20. novembrī plkst. 19.00 Drāma „Zaglēni”. Biļetes cena – 2 eiro.
22. novembrī plkst. 18.00 Liepājas teātra izrāde „Polianna”. Biļetes cena – no
6 līdz 10 eiro.
23. novembrī plkst. 18.00 Dinas Dubiņas izstādes „Prieks” atklāšana. Ieeja –
bez maksas.
23. novembrī plkst. 19.00 Deju kolektīva „Dūka” sadraudzības koncerts „Tikai
īsu mirkli pirms ziemas”. Biļetes cena –
2,50 eiro,
20% atlaide.

Koncertzāle
Notiks Mores kauju
„Baltais flīģelis” 75. gadadienas atceres pasākumi
27. septembrī, Mores paaicina uz oktobra Piektdien,
gastā, Latviešu leģionāru brāļu kapos,
norisināsies Otrā pasaules kara Mores
koncertiem
kauju 75. gadskārtas atceres pasāku12. oktobrī plkst. 19.00 notiks itāļu
pianista Džulio Bidau (Giulio Biddau)
solokoncerts. Programmā starptautiski atzītā klavieru virtuoza izpildījumā
būs iespēja baudīt Domeniko Skarlati
sonātes, kā arī pazīstamus Johannesa
Brāmsa un Morisa Ravēla opusus. Latvijā mākslinieks ar solo koncertu uzstāsies pirmo reizi. Ieeja – bez maksas.

26. oktobrī plkst. 17.00 pirmsskolas vecuma bērni un ģimenes tiek aicinātas uz
koncertu „Kas dzīvo mežā”, kurā izskanēs
gan tautā zināmas, gan arī īpaši šim koncertam komponētas melodijas un veidotie
video stāsti par dzīvi mežā. Koncertā piedalīsies: Jolanta Strikaite-Lapiņa, Nora
Kalniņa, Ernests Mediņš, Mārtiņš Zvīgulis un Austris Kalniņš. Biļetes cena – no
7 līdz 10 eiro, ar
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti 20% atlaide, bet daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide.
27. oktobrī plkst. 18.00 skatītāji aicināti
uz izrādi „Mīlestības vēstules”, kurā piedalīsies Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš. Izrāde stāstīs par jaunības mīlestības jūtām – katrs tajā varēs atrast kaut
ko personīgu, ko tādu, kas reiz piedzīvots.
Izrādes muzikālo noformējumu veidos lieliska amerikāņu mūzika saksofona izpildījumā. Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro.

mi, kuros piedalīsies aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Pie Roznēnu ozola plkst. 12.00 notiks
piemiņas svētbrīdis, ko atklās Latviešu
Virsnieku apvienības valdes priekšsēdētājs, atvaļinātais kapteinis Aleksejs Ozoliņš, bet plkst. 14.00 Mores kauju Piemiņas parkā notiks atceres pasākums, kurā
klātesošos uzrunās aizsardzības ministrs
Artis Pabriks.
Plkst. 14.00 būs iespēja nolikt ziedus pie
piemiņas sienas un Mores kauju varoņa,
1. rotas komandiera, Viestura ordeņa kavaliera, virsleitnanta Rolanda Kovtuņenko piemiņas zīmes.

Pasākumos ar muzikāliem priekšnesumiem
uzstāsies Zemessardzes orķestris, Latvijas
Nacionālo karavīru biedrības koris „Tēvija”,
folkloras kopa „Vilkači”. Noslēgumā tradicionāli būs atmiņu ugunskurs un siltas
karavīru pusdienas, ar ko cienās Latviešu Virsnieku apvienība un Zemessardzes
27. kājnieku bataljons. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju no plkst. 13.00 pie Mores
kauju Piemiņas parka skolēni varēs apmeklēt aktivitātes Zemessardzes teltī, kā arī
Jaunsardzes un informācijas centra teltī.
Morē 1944. gada septembrī notiekošās
kaujas bija vienas no smagākajām Otrā
pasaules kara cīņām Latvijas teritorijā,
un tām bija būtiska nozīme Latvijas vēsturē. Atceres pasākumu Mores pagastā
organizē Latviešu Virsnieku apvienība,
Siguldas novada pašvaldība un Latvijas
Republikas Aizsardzības ministrija.

MĀKSLU SKOLAS „BALTAIS FLĪĢELIS”
60. GADADIENAS SALIDOJUMS
9. novembrī Mākslu skola „Baltais flīģelis” aicina uz skolas 60. gadadienas
salidojumu, kas sāksies ar Mākslas nodaļas skolotāju un audzēkņu izstādes
atklāšanu, turpināsies ar koncertu, kurā notiks Siguldas 1. bērnu simfonijas pirmatskaņojums. Koncertā uzstāsies Siguldas jauniešu pūtēju orķestris
„Sudrabskaņa”, Siguldas jauniešu kamerorķestris un „Baltā flīģeļa” koris.
Salidojuma noslēgumā notiks balle. Informācija par salidojuma norisi un pieteikšanās ir pieejama tīmekļa vietnē www.baltaisfligelis.lv.

l

l

l

l

l

l

l

l

4. decembrī plkst. 18.00 Koncertsaruna ar Goran Gora. Akordeons un Maskata
„Tango”. Biļetes cena – 8 eiro.
9. decembrī plkst. 19.00 Ralfs Eilands
& „Sniegavīru ekspresis”. Biļetes cena –
no 12 līdz 20 eiro.
11. decembrī plkst. 19.00 Dokumentālā filma „Laimīgā filma”. Biļetes cena –
2 eiro.
18. decembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas
deju kolektīva „Vizbulīte” Ziemassvētku
izrāde. Ieeja ar ielūgumiem.
20. decembrī plkst. 20.00 Kora „Atvars”
Ziemassvētku koncerts. Biļetes cena –
2,50 eiro,
20% atlaide.
23. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku
koncerts. „Tautumeitas” & Jānis Aišpurs.
Biļetes cena – no 12 līdz 20 eiro.
29. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku
koncerts „Tev tuvumā”. Biļetes cena – no
15 līdz 23 eiro,
20% atlaide.
31. decembrī plkst. 21.00 Jaunā gada
sagaidīšanas balle „Gadumija Devonā”.
Biļetes cena – no 30 līdz 60 eiro.

Biļetes uz kultūras centra „Siguldas devons”
pasākumiem ir pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un Siguldas novada
Kultūras centra kasē Pils ielā 10.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem biļetes iepriekšpārdošanā būs iespējams iegādāties ar atlaidi.

Siguldā notiks
zaļā dzīvesveida festivāls
„GreenFest’19”
19. un 20. oktobrī Zaļās Villas kvartālā notiks zaļā dzīvesveida festivāls
„GreenFest’19”, kurā iedzīvotāji tiks
aicināti pievērst uzmanību ekoloģijas
un vides tēmām ne tikai Siguldā un
Gaujas Nacionālajā parkā (GNP), bet
arī Latvijā un pasaulē.
Festivāla „GreenFest’19” organizatori rosinās publisku diskusiju, lai GNP teritorijā turpmāk atļautu izmantot tikai dabai
draudzīgas, bioloģiskās saimniekošanas
metodes.
Ikviens interesents tiek aicināts uz ekspertu un nozares līderu diskusijām un
lekcijām par biovidi, zaļu pilsētvidi un
velokultūru, bezatkritumu jeb zero-waste
dzīvesveidu, cilvēkam un videi draudzīgu medicīnu, vērtīgu un veselīgu ēdienu,
bioloģiskām saimniekošanas metodēm
mazdārziņos. Diskusiju panelī par GNP
ilgtspējīgu attīstību un turpmākajām
iespējām piedalīsies GNP pilsētu vadība,
jomas eksperti un uzņēmēji.
Kvartāla teritorijā pasākuma laikā darbosies veselīgu ēdienu bufetes, bioloģisku un
dabīgu produktu tirdziņš, īpaši izceļot GNP
atrodošās bioloģiskās saimniecības, jo festivālā iecerēts prezentēt GNP teritorijas biosaimniecību karti.
Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties vides
darbnīcās, notiks jogas un biodejas nodarbības, izstāde, koncerts un ekstātiskās dejas.
Plašāka informācija ir pieejama Zaļās
Villas kvartāla Facebook lapā.
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Pieejams finansējums sporta pasākumu Oktobrī notiks 9. Siguldas pusmaratons;
organizēšanai 2020. gadā
plānoti satiksmes ierobežojumi
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde aicina līdz 15. oktobrim iesniegt pieteikumus finansējumam sporta pasākumu rīkošanai
2020. gadā. Pieteikumi iesniedzami
saskaņā ar noteikumiem „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” IV nodaļu, kurā noteiktas
arī attiecināmās un neattiecināmās
pašvaldības finansējuma izmaksas, kā
arī citi nosacījumi.
Sporta pārvalde informē, ka līdz 15. oktobrim sportisti vai viņu pārstāvji var
iesniegt pieteikumus naudas balvām
par augstiem sasniegumiem sportā par
periodu no 2018. gada 1. oktobra līdz
2019. gada 30. septembrim, kas tiek

piešķirtas saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības domes nolikumu „Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem
piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvas
apmēru”.
Lai nodrošinātu Siguldas novada sporta
nozares statistikas datu uzskaiti, aicinām
Siguldas novada sporta organizācijas –
gan Siguldas novadā reģistrētās, gan tās,
kas aktīvi darbojas Siguldas novadā –,
līdz 15. oktobrim iesniegt Sporta pārvaldei statistikas datu aptaujas tabulu, kas
ir pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv.
Pašvaldības iekšējie noteikumi, sporta pasākumu finansējuma pieteikuma veidlapa
un statistikas datu aptaujas tabula ir pieejama arī Sporta pārvaldē.

Latvijas kausa sezona orientēšanās sportā
noslēgsies Siguldā
No 4. līdz 6. oktobrim Sigulda būs
orientēšanās sporta epicentrs, un tajā
notiks trīs dažādas Latvijas un Baltijas
sacensības.
4. oktobrī Fischer Slēpošanas centrā tiks
noskaidroti šā gada Latvijas čempioni
nakts orientēšanās sportā, bet 6. oktobrī
Brūveros notiks sezonas noslēdzošais
Latvijas kausa posms „Siguldas rudens”.
Līdztekus šīm sacensībām 5. un 6. oktobrī
Fischer Slēpošanas centrā notiks arī Baltijas Junioru kausa sacīkstes orientēšanās sportā, piedaloties jauniešiem no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas,
Somijas un Polijas.
Latvijas čempionāts nakts orientēšanās
sportā būs pēdējais 2019. gada Latvijas
čempionāts, kurā medaļas tiks sadalītas
16 dažādās vecuma grupās, kā arī „Open”
grupā, kurā var piedalīties ikviens inte-

resents neatkarīgi no vecuma un sagatavotības pakāpes. Čempionāts notiks
Gaujas upes ielejā, kurā dažāda izmēra
gravas un kalni mīsies ar strautiņiem un
purviņiem.
Sacensības „Siguldas rudens” šogad
notiks jau 47. reizi, tradicionāli noslēdzot aktīvo vasaras orientēšanās sezonu
Latvijā. Sacensības organizē Latvijas
Orientēšanās federācija, biedrība „A2”
ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu. „Baltijas Junioru kauss” būs sezonas
noslēdzošās sacensības arī jauniešu un
junioru izlasēm, kam šis ir rudens sezonas galvenais notikums. Tajās piedalīsies
jaunieši vecuma grupās MW16, MW18
un MW20.
Sestdien, 5. oktobrī, plkst. 10.30 tiks dots
starts stafetei, bet svētdien, 6. oktobrī,
plkst. 10.00 notiks individuālās sacensības garajā distancē.

Siguldas Sporta centra aktualitātes
Ar jaunā mācību gada sākumu Siguldas Sporta centrā ir veiktas vairākas
izmaiņas peldbaseina darba laikā,
mainīts dažu nodarbību izcenojums,
kā arī piedāvātas jaunas nodarbības:
vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības bērniem no 4 līdz 5 gadiem
un 6 līdz 7 gadiem pie fizioterapeites
Zanes Ginteres, bet no oktobra notiks
vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības jauniešiem no 9 līdz 15 gadiem pie treneriem Diānas Dakteres
un Mareka Veica.
Jauna nodarbība notiks arī pie treneres
Lienas Ozoliņas – Bodymind, kas ir mierīga un harmoniska nodarbība, kuras laikā
tiek nostiprināti un stabilizēti paši dziļākie muskulatūras slāņi.
Vairākām pašreizējām grupu nodarbībām ir mainīti laiki: ūdens aerobika
turpmāk notiks otrdienās, ceturtdienās

plkst. 19.45 un sestdienās plkst. 13.00,
bet sestdienās plkst. 11.00 būs vēl viena
Body bike nodarbība un plkst. 12.00 –
stepa aerobika.
Lai pilnveidotu bērnu un jauniešu peldētprasmi, kā arī veicinātu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, ikviens izglītības iestāžu
audzēknis tiek aicināts uz bezmaksas
peldēšanas nodarbībām, kas notiks līdz
22. oktobrim, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās, plkst. 16.00.
No septembra mazais un lielais peldbaseins ir atvērts ikvienam peldētājam darba dienās no plkst. 7.00 līdz 8.00, bet vakaros – no plkst. 18.00 līdz 22.00. Ūdens
atrakciju parks darba dienās būs atvērts
no plkst. 15.00 līdz 22.00, bet brīvdienās,
kā ierasts, no plkst. 9.00 līdz 22.00.
Grupu nodarbību grafiks un visu pakalpojumu cenrādis, kā arī cita aktuālā
informācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.siguldassports.lv.

19. oktobrī plkst. 11.00 pie Siguldas Sporta centra tiks dots starts jau 9. Siguldas pusmaratonam, kas ir arī skrējiena seriāla „Skrien Latvija” noslēdzošais posms. Novadnieki tiek aicināti sekot satiksmes ierobežojumiem un transportlīdzekļu novietošanas
izmaiņām pilsētas ielās.
Šogad skrējiena maršruts tiek plānots šādi:
Ata Kronvalda iela–Parka iela–Ausekļa
iela–Raiņa iela–Pils iela–Cēsu iela–Baznīcas iela–Siguldas Jaunās pils teritorija–Pils
iela–Līvkalna iela–Skolas iela–Krišjāņa
Barona iela (turp un atpakaļ)–Ata Kronvalda iela, ar finišu Siguldas Sporta centrā.
Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties vienu no
trīs distancēm – pusmaratona 21 kilometra
distanci, 10 kilometru distanci vai Tautas
5 kilometru distanci. Papildus šīm distancēm notiks arī bērnu skrējiens 500 metru
distancē.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrā, dalība sacensībās ar 20% atlaidi saskaņā ar sacensību nolikumā norādītajiem pieteikšanās termiņiem
un dalības maksas apmēru.
Siguldas novada pašvaldība atgādina: veicinot skolu sporta attīstību Siguldas novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem
(kuri deklarēti Siguldas novadā ne vēlāk
kā līdz 2019. gada 1. janvārim plkst. 0.00)
līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot, ja persona vēl mācās vidējās izglītības iestādē) un
Siguldas Sporta skolas audzēkņiem, kamēr
persona mācās konkrētajā izglītības iestādē, visās distancēs, reģistrējoties īpaši izveidotā reģistrācijas sistēmā (www.sportlat.lv)
līdz 17. oktobrim, dalība sacensībās ir
bez maksas.

Plānotie satiksmes ierobežojumi

Pusmaratona, 10 kilometru un 5 kilometru
skrējienu laikā konkrētajā sacensību trasē no
plkst. 10.40 līdz 13.30 tiks slēgta satiksme,
bet bērnu skrējienā no plkst. 13.00 līdz 14.00
tiks slēgta satiksme Krišjāņa Barona ielā (no
apļveida kustības pie Krišjāņa Barona pieminekļa līdz Skolas ielai) un Ata Kronvalda ielā.
Uz ielām, kas ietvertas sacensību maršrutā,
būs aizliegts novietot un atstāt transporta
līdzekļus. Lai iedzīvotājiem būtu iespēja izbraukt un iebraukt savos īpašumos, tiks veidoti satiksmes koridori līdz plkst. 10.30 vai
pēc plkst. 14.00 vai arī iesakām novietot savus transportlīdzekļus ārpus sacensību teritorijas atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem,
lai netraucēti varētu doties savās gaitās.

Izbraukšanas un iebraukšanas koridori:
l
l

l
l
l

Oskara Kalpaka iela – pa labi, uz Raiņa ielu;
Pils iela (no stāvlaukuma) – pa kreisi, uz
Raiņa ielu;
Vizbuļu iela–Atbrīvotāju iela;
Cielavu iela–Atbrīvotāju iela;
Atbrīvotāju iela (divvirziena kustība pāri
Krišjāņa Barona ielai).

Oganizatori aicina iedzīvotājus sekot informācijai par iespējamajām izmaiņām pasākuma
norisē un satiksmes ierobežošanu interneta
vietnē www.sigulda.lv. Pasākuma rīkošanu
atbalsta Siguldas novada pašvaldība.

„S!-Skate” un „S!-Velo” sacensībās piedalījušies
gandrīz 800 dalībnieki
Fischer Slēpošanas centrā šovasar notikuši daudzi „S!-Skate” un „S!-Velo”
sacensību seriāli. Skrituļslidošanas un
rollerslēpošanas sacensību seriālā pavisam piedalījušies 250 dalībnieki, bet
riteņbraukšanas sacensību seriālā – vairāk nekā 540 riteņbraucēji. Sacensību
seriālu noslēdzošajos posmos tika apbalvoti ātrākie kopvērtējuma dalībnieki.
„S!-Skate” skrituļslidošanas un rollerslēpošanas sacensībās un „S!-Velo” riteņbraukšanas sacensībās bija iespēja pie-

dalīties ikvienam interesentam, kurš ir
apguvis konkrētās iemaņas. Abi sacensību seriāli ir piemēroti visai ģimenei – šajā
sezonā jaunākajam dalībniekam, kurš
piedalījās „S!-Velo” dipu-dapu grupā ar
skrejriteņiem, bija divi gadi. Sacensību
kopvērtējuma rezultāti ir pieejami tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv.
Sacensību seriālu „S!-Velo” šajā sezonā
rīkoja SIA „Siguldas Sporta serviss”, bet
„S!-Skate” – sporta klubs „Apex”. Abus sacensību seriālus atbalstīja Siguldas novada pašvaldība.

Sporta skolas vieglatlēti sasniedz personīgos rekordus
No 9. līdz 11. septembrim Čehijas pilsētā
Brno jau 14. reizi notika „European kids
athletics games”, kurās piedalījās vairāk
nekā 1500 atlēti. Uz šīm sacensībām devās arī 35 Siguldas Sporta skolas vieglatlēti, kuri ieguva divas bronzas medaļas.
Abas medaļas ieguva Nikola Bunde:
augstlēkšanā (1,46 metri) un tāllēkšanā
(4,74 metri), kas vienlaikus ir arī Siguldas
U-14 rekordi. Artis Podziņš 300 metru sprintā sasniedza Siguldas U-16 rekordu un ar

38,06 sekunžu rezultātu ieguva 4. vietu.
Labāko desmitniekā vietas ieņēma arī:
Renārs Jumiķis (100 m/b), Dārta Auziņa
(tāllēkšana), Emīls Bangevics (augstlēkšana), Marta Balanasa (300 metri), Rūta Meistere (šķēpa mešana), Jānis Stūrītis (800 metri), meiteņu stafetes komanda – Kristīne
Urtāne, Marta Klinsone, Dārta Auziņa un
Marta Balanasa (4x60 metri). Gandrīz visi
skolas sportisti sasniedza savus personīgos
rekordus un Eiropas vieglatlētu sacensībās
izskatījās ļoti spēcīgi.
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Kultūra
1. X 14.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Starptautiskajai senioru dienai
veltīts koncerts „Dzīvespriekam,
sapņiem un mīlestībai” kopā
ar sporta deju studijas „SDK Zīle”
dejotājiem un Kasparu Pudniku.
Pēc koncerta – cienastu galdiņi, dejas
un sadziedāšanās kopā ar Helviju
Kārkliņu un Silvestru Lorencu.
Pieteikties līdz 27. septembrim,
zvanot uz tālruņa numuru 25925589
(Vijai) vai 29105303 (Rutai)

3. X 18.00
„Siguldas devonā”

Jaunā Rīgas teātra izrāde
„Cerību ezers”.
Biļetes cena – no 15 līdz 22 eiro,
20%

6. X 16.00
„Siguldas devonā”

Tautas deju kolektīva
„Vizbulīte” rudens koncerts
„Es mācēju danci vest”.
Biļetes cena – 2,50 eiro,
20%

7. X 15.00
Siguldas novada
bibliotēkā

Ceļojošās skolēnu zīmējumu un
domrakstu konkursa izstādes
„Satversme skolēnu acīm” atklāšana

10. X 10.00
Turaidas
muzejrezervātā

Konference „Par individuālo
un tautas brīvību. Dzimtbūšanas
atcelšanai Vidzemē – 200”

11. X 19.00
„Siguldas devonā”

Marijas teātra zvaigznes
ar baleta izrādi „Karmenas svīta”.
Veltījums Maijai Pļiseckai.
Biļetes cena – no 15 līdz 30 eiro

12. X 19.00
„Siguldas devonā”

Poproka grupas „Astro'n'out”
jaunā albuma jubilejas koncerts.
Biļetes cena – no 15 līdz 22 eiro

12. X 19.00
„Baltajā flīģelī”
16. X 19.00
„Siguldas devonā”
17. X 18.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Itāļu pianista Džulio Bidau
(Giulio Biddau) solokoncerts
Filma: autobiogrāfiska
drāma-fantāzija „Nebeidzamā dzeja”.
Biļetes cena – 2 eiro
Sarunu cikls – Karitas Plakanes
ceļojuma iespaidu mozaīka
„Trīs dienas Romā”

18. X 19.00
„Siguldas devonā”

Vīru folkloras ansambļa „Didgori”
(Gruzija) un vokālās grupas „Ēra”
(Latvija) koncerts.
Biļetes cena – 5 eiro,
20%

19. X 19.00
„Siguldas devonā”

Raimonda Ozola jubilejas koncerts.
Biļetes cena – no 10 līdz 18 eiro

21. X 13.00
„Siguldas devonā”

Koncertizrāde
„Mazās muzikālās pasakas”.
Biļetes cena – 5 eiro,
20%, novada
daudzbērnu ģimenēm – 40% atlaide

22. X 18.00
„Siguldas devonā”

Izstādes „Gaujas stāsti audeklos”
atklāšana

22. X 19.00
„Siguldas devonā”

Liepājas teātra izrāde
„Paldies tev, draudziņ!”.
Biļetes cena – no 15 līdz 22 eiro,
20%

23. X 14.00
Siguldas novada
bibliotēkā

24. X 19.00
„Siguldas devonā”

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
lasīšanas ekspertu tikšanās
Jāņa Šipkēvica un mūziķu
apvienības „Nepāriet” koncerts
ar Imanta Kalniņa mūziku.
Biļetes cena – no 15 līdz 20 eiro,
20%

PASĀKUMI OKTOBRĪ

26. X 12.00
„Siguldas devonā”

26. X 17.00
„Baltajā flīģelī”

26. X 20.00
„Siguldas devonā”

27. X 18.00
„Baltajā flīģelī”
31. X 8.15
pie Krišjāņa Barona
pieminekļa

Erudīcijas spēļu turnīra
„Prāta spēles Latvijas kauss 2019”
IV grupas pusfināls.
Biļetes cena – 10 eiro

2., 7., 9., 16.,
21., 28. X 19.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Bezmaksas
rollerslēpošanas nodarbība

Koncerts pirmsskolas bērniem
un ģimenēm „Kas dzīvo mežā”.
Biļetes cena – no 7 līdz 10 eiro,
20%, novada daudzbērnu
ģimenēm un Mākslu skolas
„Baltais flīģelis” audzēkņiem –
40% atlaide

4. X 20.00
Fischer
Slēpošanas centrā

Latvijas čempionāts
nakts orientēšanā

Rudens balle ar Siguldas
Absolventu orķestri un grupu
„Zelta kniede”.
Biļetes cena – 10 eiro.
Iepriekšēja galdiņu rezervēšana,
zvanot uz tālruņa numuru 66117114
līdz 24. oktobrim
Izrāde „Mīlestības vēstules”
kopā ar Mirdzu Martinsoni
un Juri Kalniņu.
Biļetes cena – no 10 līdz 20 eiro
Dziesmu rīts
„Krišjānim Baronam – 184.
Tu dziesmiņu daudz zināji”

Izstādes
Līdz 31. XI
Turaidas
muzejrezervātā

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

1.–20. X
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde bērnu rakstnieces
Mirdzas Kļavas piemiņai
„Tas sākās pusnaktī”

1.–31. X
Siguldas novada
bibliotēkā

Satversmes tiesas skolēnu
zīmējumu un domrakstu konkursa
ceļojošā izstāde
„Satversme skolēnu acīm”

3.–31. X
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstādes: „Dzīves svinēšana
nav beigusies!”.
Rakstniecei Norai Ikstenai – 50;
„Itāliskais latviešu modernists”.
Gleznotājam, grafiķim, scenogrāfam
Niklāvam Strunkem – 125.

3.–31. X
Mores pagasta
bibliotēkā

Mores rokdarbnieču pulciņa
darbu izstāde „Izcako vasaru”

7.–26. X
Mores pagasta
bibliotēkā

Literatūras izstāde
„…āboli, lapas un pasakas…”

7.–31. X
Jūdažu bibliotēkā

Literatūras izstāde
„Dzīve, nāve, mīlestība”.
Rakstniecei Norai Ikstenai – 50

7.–31. X
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiska izstāde
„Ezis un kaktuss – vai brāļi?”

Sports
2. X 17.00
Turaida–
Silpurmašas

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

2. X 17.30
Turaida–
Silpurmašas

Bezmaksas orientēšanās nodarbība

5. X 9.00
Siguldas
Sporta centrā
5. X 10.30
Fischer
Slēpošanas centrā

Bezmaksas nodarbība „Apļa treniņš”

Baltijas Junioru kauss
orientēšanās stafetē

5. X 13.00
Siguldas
Sporta centrā

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

5. X 10.00
Siguldas
1. pamatskolā

Džudo sacensības „Judo Friends”

6. X 10.00
Atpūtas kompleksā
„Brūveri”

Baltijas Junioru kauss
orientēšanās garajā distancē

6. X 12.00
Atpūtas kompleksā
„Brūveri”

Orientēšanās sacensības
„Siguldas rudens”

12. X 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas jogas nodarbība

12. X 10.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas skriešanas nodarbība

12. X
Allažos, Jūdažos
un Morē

Bezmaksas nodarbība
„Vesela mugura”:
l plkst. 8.30 Allažu Sporta centrā;
l plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
centrā;
l plkst. 11.30 Mores pagasta
Tautas namā.

18. X 12.00
Siguldas
Sporta centrā

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

19. X 11.00
Siguldas
Sporta centrā

9. Siguldas pusmaratons

26. X
Allažos, Jūdažos
un Morē

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

26. X 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība „Apļa treniņš”

26. X 13.00
Siguldas
Sporta centrā

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

Pirmdienās,
otrdienās
un ceturtdienās
līdz 22. oktobrim
(ieskaitot) 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.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā augustā
Nākamais izdevums otrdien, 29. oktobrī
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7380 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 32 jaundzimušie – 14 meitenes un 18 zēni.
Bērniem doti vārdi: Maija, Viktorija, Grieta, Ance (divām meitenēm), Amēlija, Emīlija,
Māra, Elizabete, Dārta, Rūta, Alise, Luna, Alija, Artūrs, Bruno, Enrico, Tomass, Rinalds,
Kristers, Dāvis, Jurģis, Markuss, Aksels, Leo, Rodrigo, Martins, Adrians, Augusts, Bernards,
Maksims, Ralfs.
Reģistrētas 22 laulības.

FOTOZIŅAS

Foto: Ginta Zīverte

Foto: Siguldas Sporta skolas arhīvs
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Uzsākot 101. mācību gadu, 2. septembrī atklāts Siguldas Valsts ģimnāzijas Kvantu korpuss, kurā organizētajās ekskursijās ciemojās aptuveni
550 novadnieki. Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā izveidotas
11 mācību telpas ar ietilpību līdz 26 skolēniem, laboratorija pētnieciskajiem darbiem, pedagogu darba telpas, plašs vestibils, ēdamzāle, bibliotēka un informatīvi metodiskais centrs ar daudzfunkcionālām, savstarpēji savienotām un maināmām telpām un zāle pasākumu rīkošanai. Jau šī
gada jūlijā uzsākta Siguldas Valsts ģimnāzijas būvniecības 2. kārta, kurā
tiks renovēta skolas ēka blakus – Trohaja korpuss.

Mūziķi Juris Kaukulis, Kārlis Kazāks, Juris Lisenko, Zanda Krastiņa un
bērnu vokālā studija „Siguldiņa” izdod CD albumu „Es esmu Sigulda”. Vokālā studija „Siguldiņa” izveidota 2012. gadā, un kopš tās dibināšanas tās
vadītāja ir pianiste, mūzikas pedagoģe Elīna Gruzniņa. Mūzikas albumu
būs iespēja iegādāties Siguldas gaisa trošu vagoniņa kasē un Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Foto: Aivars Stiglics

No 14. līdz 16. septembrim divas Siguldas Sporta skolas komandas
piedalījās Rīgā notiekošajā tradicionālajā Alfrēda Kraukļa piemiņas
turnīrā basketbolā. 11 spēcīgu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas komandu
sāncensībā U-11 zēnu apvienībai bija piecas uzvaras apakšgrupā, ļaujot ieņemt 1. vietu un gūstot tiesības spēlēt galvenajā finālā par 1. vietu
turnīrā pret Klaipēdas (Lietuva) puišiem. Arī finālā puiši trenera Mareka Veica vadībā spēlēja atzīstami un ar rezultātu 41:29 uzvarēja svarīgo
spēli, saņemot turnīra galveno balvu. U-15 zēnu komanda kopvērtējumā ieguva 6. vietu.

Pagājušogad Siguldas novadā tika godināti trīs zelta pāri: Pēteris un Daina Mačkalanovi, Ivars un Vanda Kaņepes, kā arī Jānis un Skaidrīte Talči,
kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus. Arī šogad Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus un
2019. gadā svin Zelta kāzu jubileju. Svinīgais pasākums, kurā laulātajiem
tiks pasniegtas atjaunotas laulību apliecības, plānots decembra sākumā.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir vismaz 50 gadi, aicinām pieteikties līdz
31. oktobrim Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vai zvanot uz tālruņa numuriem 67973300, 67385829.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Foto: Kristaps Zīverts

Domājot par velobraucēju ērtībām, kuri uz darbu dodas ar autobusu vai
vilcienu, saskaņā ar Siguldas identitāti veidojošo tematisko plānojumu
perspektīvā Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā plānots izveidot velonovietni ar jumtu un augstajiem statīviem līdz pat 60 velosipēdiem. Šādi izskatās velo statīva prototips.

Velosipēds ir viens no ērtākajiem un izdevīgākajiem pārvietošanās veidiem pilsētvidē. Un to ļoti labi saprot jaunieši, kuri uz mācību stundām
Siguldas pilsētas vidusskolā dodas ar velosipēdiem.

