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Siguldas novadā dzimstības rādītāji 
sasniedz jaunu rekordu
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vienkāršotās rekonstrukcijas darbi
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Svētku uvertīra
1.augustā plkst.19.00 – svētku 

uvertīra – ieskaņas koncerts „No 
latviešu līdz pasaules klasikai” Si-
guldas Jaunās pils dārzā. Koncertā 
uzstāsies izcilais latviešu pianists 
Gints Bērziņš, kurš savulaik strādājis 

„Metropolitan” operā, Latvijas Nacio-
nālā simfoniskā orķestra pirmā vijole 
Raimonds Ozols, klarnetes virtuozs 
Mārtiņš Circenis, perspektīvie un jau 
ļoti pieprasītie jaunie vokālisti Kalvis 
Kalniņš, Jolanta Strikaite un viešņa no 
Meksikas Liene Camarena. Program-
mā – populāras un romantiskas me-
lodijas, piemēram, Kavaradosi ārija no 

„Toskas”, Figaro kavatīne no operas 
„Seviljas bārddzinis”, pēc ilgāka laika 
klausītāji dzirdēs arī Mistera X āriju no 
operetes „Cirka princese”.

Biļetes cena – 7 eiro,  iepriekšpār-
došanā ar Siguldas novada ID karti –  
5 eiro. 

Uzvedums bērniem 
„Sapņu zirgs”

2.augustā plkst.15.00 – uzvedums 
bērniem „Sapņu zirgs”. Muzikālais 
uzvedums ar lellēm ļaus bērniem un 
jauniešiem pasapņot vaļējām acīm, 
skatīties mākoņos, kur ganās sapņu 
zirgi, un vienkārši jauki pavadīt laiku 
kopā ar ģimeni. Izrādē piedalās aktieri 
Dace Vītola, Santa Didžus, Dana Lāce, 
Edgars Lipors, Anrijs Sirmais, Valdis 
Vanags, kuri aicinās kopā doties nepa-
rastā ceļojumā ar Sapņu zirgu, kas aiz-
vedīs pie dažādiem pasaku varoņiem. 
Ceļojuma laikā bērni apciemos omulī-
go krustmāti Agati un kārtīgo krusttē-
vu Tontonu, laupītājmeitēnu Ronju un 
viņas draugu Birku, lapsiņu Kūmiņu un 
vilku Znotiņu, un, protams, princeses 
un prinčus, mošķuļus un citus pasaku 
tēlus. Ceļojumā dosies arī dejas teātra 
kompānijas „Stars’ Well” dejotāji de-
jas teātra režisores un horeogrāfes Li-
lijas Liporas vadībā. Uzvedumā skanēs 
Raimonda Paula, Ivara Vīgnera, Mārti-
ņa Brauna, Renāra Kaupera un citu po-
pulāru latviešu komponistu dziesmas 
un mūzika. Muzikālās izrādes režisore 

ir Laila Kirmuška, māksliniece – Anita 
Znutiņa.

Jāatzīmē, ka Siguldas novada paš-
valdība šogad dāvināja ielūgumus 
uz šo izrādi 135 čaklākajiem novada 
skolu audzēkņiem, kuri mācību gada 
noslēguma vērtējumā saņēmuši tikai 
novērtējumu „ļoti labi” un „teicami”.

Biļetes cena – 5 eiro,  iepriekšpār-
došanā ar Siguldas novada ID karti –  
4 eiro;  bērniem, kas vecāki par trim 
gadiem, jāiegādājas pilnas cenas 
biļete. Ģimenes ieejas biļete  
(2 pieaugušie un 2 bērni) – 15 eiro. 
Īpašs piedāvājums Siguldas novada 
daudzbērnu ģimenēm – uzrādot ID 
karti un pašvaldības izsniegtu izziņu 
no Daudzbērnu ģimeņu reģistra, 
biļetes cena 15 eiro.

„Karmenas”  
oriģināliestudējums 

2.augustā plkst.21.00 – Ž.Bizē 
operas „Karmena” brīvdabas oriģi-
nāliestudējums. Siguldas Opermūzi-
kas svētkos pirmo reizi pasaulē Žorža 
Bizē operas „Karmena” brīvdabas 
oriģināliestudējums, galvenās lomas 
atveidos trīs franču solisti: Karmenas 
lomā iejutīsies izcilā operdziedātāja 
Klementīne Margeine, Hosē lomā – Fi-
lipe Do, bet Eskamilijo lomu izpildīs 
Pjērs Īvs Privo. Operas izrādi vēl uni-
kālāku padarīs mūsu pašu opermūzi-
kas zvaigzne Maija Kovaļevska, kura 
šobrīd ir pasaulē izcilākā Mikaēlas 
lomas atveidotāja. Pārējās lomās būs 
tādi lieliski Latvijas operdziedātāji kā 
Kristīne Gailīte, Olga Jakovļeva, Juris 
Ādamsons, Andris Lapiņš, Krišjānis 
Norvelis un Kalvis Kalniņš. Izrādes 
režisors ir Edmunds Freibergs. Izrādē 
piedalīsies arī festivāla orķestris un 
koris; diriģents – Vladimirs Kiradžijevs.

„Ikreiz, kad ar uzstāšanos Latvijā 
atgriežas kāds no mūsu pasaulē zinā-
majiem solistiem, tie ir svētki. Labāku 
variantu Bizē operas „Karmena” ori-
ģināliestudējumam pat grūti iedomā-
ties. Maija Kovaļevska, kura šobrīd ir 
pasaulē izcilākā Mikaēlas lomas at-
veidotāja, būs kā īpaša Dieva dāvana 

šajos svētkos. „Karmena” Siguldā ie-
zīmēsies ar neredzētu parādību – gal-
venās lomas izrādē izpildīs tieši franču 
operdziedātāji. Uzskatu, ka franču 
komponistu radīto mūziku var īsti iz-
baudīt un rast tajā iedvesmu tikai tādā 
gadījumā, ja to izpilda augsta līmeņa 
franču solisti,” atzīst Opermūzikas 
svētku mākslinieciskais producents 
Dainis Kalns.

Jāatzīmē, ka sadarbībā ar AS „Pa-
sažieru vilciens” pēc operas „Karmena” 
no Siguldas plkst.1.00 naktī aties vil-
ciens uz Rīgu.

Biļetes cena – no 15 līdz 57 eiro,  
 iepriekšpārdošanā ar Siguldas no-

vada ID karti atlaide biļešu cenai – 4,27 
eiro. 

Garīgās mūzikas 
koncerts

3.augustā plkst.13.00 Siguldas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā no-
tiks garīgās mūzikas koncerts, kurā 
tiks atskaņota Georga Frīdriha Hen-
deļa „Dignare”, Endrū Loida Vēbe-
ra „Pie Jesu”, latviešu un pasaules 
komponistu garīgā mūzika, kā arī 
Edvarda Grīga „Solveigas dziesma” 
no baleta „Pērs Gints”.

Garīgo mūziku izpildīs Rīgas Doma 
kora skolas solisti. Viņu vidū vairāku 
konkursu laureāts Gabors Goldmanis, 
Jāņa Zābera piemiņai veltītā vokālistu 
konkursa „Aiviekstes lakstīgalas 2014” 
galvenās balvas ieguvējs Endijs Ende-
lis, kā arī Patriks Tabaks un Nikolass 
Deivids Funo. Melodisko Solveigas 
dziesmu izpildīs Laura Lolita Perešiva-
na, kura bija Belvederas starptautiskā 
jauno operdziedātāju konkursa pusfi-
nālistu skaitā. Solistu vokālā pedago-

ģe – Valda Tračuma, pie ērģelēm – Aija 
Ziņģīte.

Ieeja koncertā – par ziedojumiem.

Galā koncerts
3.augustā plkst.17.00 – Galā 

koncerts. „Tik izcilu solistu buķete 
vienā koncertā ir liela greznība – 
dažs to nosauktu pat par izšķērdību,” 
teic Dainis Kalns. Koncertā piedalī-
sies divi izcili baritoni – Pjērs Īvs Pri-
vo (Francija) un Vitorio Vitelli (Itālija), 
par kuriem šo dziedoņu kolēģi teic, 
ka viņu balsis ir fenomenālas. Savu 
spožumu demonstrēs Jano Tama-
ra – izcilākais gruzīnu soprāns – un 
patīkami pārsteigs lieliskais tenors 
Filipe Do no Francijas. Īpašais Galā 
koncerta viesis būs pasaulē vispie-
prasītākais un visvairāk koncertē-
jošais tenors Marčello Alvarezs no 
Argentīnas. Šāda līmeņa mākslinieki 
Latvijas vēsturē līdz šim ir bijuši tikai 
trīs: Fjodors Šaļapins, Juse Berlings 
un Anna Ņetrebko. Nav aizmirsti arī 
mūsu pašu solisti: Krišjānis Norvelis, 
Rihards Mačanovskis, Olga Jakovļe-
va, Dināra Rudāne. Galā koncertā 
piedalās festivāla orķestris un koris; 
diriģents – Vladimirs Kiradžijevs.

Biļetes cena – no 15 līdz 57 eiro,  
 iepriekšpārdošanā ar Siguldas no-

vada ID karti atlaide biļešu cenai – 
4,27 eiro. 

Biļetes var iegādāties internetā: 
www.bilesuparadize.lv, Siguldas no-
vada Kultūras centra kasē; tālrunis 
informācijai 66117114. Papildu infor-
mācija www.sigulda.lv.

Svētkus piedāvā Siguldas novada 
pašvaldība, mākslinieciskais produ-
cents Dainis Kalns. 

XXII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki 
Siguldas pilsdrupu estrādē

Fo
to

: I
lm

ār
s 

Zn
ot

iņ
š

No 1. līdz 3.augustam Siguldas novada pašvaldība 
un pasākuma mākslinieciskais producents Dainis Kalns  
aicina apmeklēt Siguldas Opermūzikas svētkus, kas šogad 
klausītājiem piedāvās izcilu pasaulslavenu mākslinieku 
buķeti brīnišķīgā operas „Karmena” brīvdabas oriģinālie-
studējumā, uzvedumu bērniem „Sapņu zirgs”, kā arī citus 
lieliskus koncertus un kultūras aktivitātes Siguldas pils 
kompleksā.

Siguldas novada ID kartes īpašniekiem biļetes uz kon-
certiem pieejamas ar atlaidēm, ja tās iegādājas Siguldas 
novada Kultūras centra kasē!

No 1. līdz 3.augustam, Siguldas 
XXII Opermūzikas svētku laikā, 
apmeklētājiem un viesiem būs ie-
spēja baudīt plašu un interesantu 
kultūras programmas piedāvāju-
mu Siguldas pils kompleksā.

MĀKSLA
Siguldas Jaunās pils zālē visu 

nedēļas nogali būs skatāma izstā-
de par Karmenas tēmu latviešu 
gleznotāju daiļradē. Vairāki māks-
linieki gan Spānijas, gan Karmenas 
tēmai pievērsušies jau 20.gadsimta  
20. un 30.gados, un šī tēma ir ak-
tuāla joprojām, jo iemieso atraktivi-
tāti un kaislību. Izstādē piedalīsies 
mākslinieks Ivars Heinrihsons, Inta 
Celmiņa, Irēna Lūse, Alise Mediņa un 
latviešu māksliniece Ieva Sāra Breik-
ša, kura jau vairākus gadus dzīvo Itā-
lijā. Viņas daiļradē dominē Spānijas 
un Karmenas tēma, un viņa piekritusi 
izstādē izvietot savus darbus. 

Siguldas pils kompleksa teritorijā 
būs skatāma īpaši šiem svētkiem 
radīta instalācija, kas tapusi Starp-
tautiskā emaljas mākslas simpozija 
ietvaros, un tās autori ir Nikolajs 
Kuzmičs un Petro Kuzmičs (Balt-
krievija), Natālija Pilisidesa (Grieķi-
ja), Evgeniušs Molskis un Margareta 
Mizia (Polija), Marita Donelaite un 
Imants Ludavičs (Lietuva), kā arī 
latviešu mākslinieki Indulis Urbāns, 
Andris Smilga, Aivars Riekstiņš, 
Dina Dubiņa un Aldis Kaugars. 

Kultūras piedāvājums 
Siguldas pils kompleksā 
Opermūzikas svētku 
laikā
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OPERMŪZIKAS  SVĒTKI  S IGULDĀ

KINO
Visu nedēļas nogali Siguldas pils 

kompleksā varēs ļauties absolūti 
spāniskām noskaņām, baudot vīnu 

„Carmen” un īstu spāņu kino. 

TEĀTRIS
2.augustā plkst.20.00 skatītājus 

sagaidīs un spānisku atmosfēru pils 
dārzā uzburs „cita Karmena” – Rī-
gas Leļļu teātra izrādes „Karmena” 
aktieri un marionetes.

MŪZIKA
Opermūzikas svētkus krāšņākus 

darīs vairākas muzikālas performan-
ces.

2.augustā pēc izrādes „Karmena” 
vakaru varēs turpināt trio „Kafi-
ja” radītajā atmosfērā – Argentīnas 
tango, franču musette, salonmūzi-

kas hitu un klasiskās vijoļmūzikas 
noskaņās. Trio „Kafija” apvienojušās 
trīs lieliskas mākslinieces un viņu 
instrumenti – vijole, akordeons un 
kontrabass.

3.augustā pirms grandiozā Galā 
koncerta siguldieši un svētku viesi 
varēs iepazīties ar muzikālajām 
klavierēm jeb veloorķestri un pie-
dzīvot Latvijas radošākā trombonis-
ta Vaira Nartiša neticami atraktīvo 
performanci. 

Savukārt pēc Galā koncerta gru-
pas „Tango sin Quinto” apburošā 
dīva Amber, šoreiz duetā ar grupas 
taustiņinstrumentālistu Romānu 
Vendiņu, uzburs samtaini romantis-
ku svētku izskaņu pils dārzā.

Opermūzikas svētku papildu kul-
tūras pasākumu apmeklējums Sigul-
das pils kompleksā ir bez maksas. 

Jolanta Borīte 

„Velo garderobe” piedāvā, ierodo-
ties uz Opermūzikas svētkiem, ve-
losipēdu nodot novietnes darbinieku 
gādīgajās rokās, kuri to novietos 
apsargātā stāvvietā, izsniedzot ap-
meklētājam aproci velosipēda sa-
ņemšanai pēc koncerta. Opermūzikas 
svētku laikā šis pakalpojums apmek-
lētājiem būs pieejams bez maksas.

Ideja par velosipēdu novietnes 
nepieciešamību radās, pateicoties 
Siguldas novada pašvaldības dalībai 

starptautiskā projektā „Pasākumu 
ietekme uz kultūrvēsturisko manto-
jumu (ZEN)”, kura mērķis ir izpētīt 
Eiropas festivālu un kultūras notiku-
mu organizatoru pieredzi un apkopot 
labās prakses piemērus, kas mazi-
na festivālu un kultūras notikumu  
ietekmi uz apkārtējo vidi. Projekta 
ietvaros noris dažādas aktivitātes, 
lai veicinātu sabiedrības un festivālu 
organizatoru pāreju uz ilgtspējīgu un 
videi draudzīgu rīcību.

SIA „Blue Shock Bike” „Velo garde-
robe” mazina festivālu un kultūras 
notikumu ietekmi uz apkārtējo vidi 
ne tikai ar to, ka tā rosina apmeklē-
tājus ierasties uz pasākumu ar videi 
draudzīgu pārvietošanās līdzekli – 
velosipēdu, bet arī ar to, ka šī noviet-
ne ir pārvietojama un, pateicoties tās 
mazajam svaram, pārvietošanā iz-
mantotā transporta ietekme uz vidi 
arī ir minimāla. 

Jolanta Borīte 

Brauc uz Opermūzikas svētkiem ar velosipēdu
Jau otro gadu Siguldas Opermūzikas svētku laikā Siguldā būs ie-

spēja droši doties uz koncertiem ar velosipēdu. Siguldas novada paš-
valdība sadarbībā ar SIA „Blue Shock Bike” piedāvā iespēju 2. un 
3.augustā novietot velosipēdu apsargājamā pilna servisa velosipēdu 
stāvvietā jeb „Velo garderobē”. Velosipēdu novietnes konceptu iz-
strādājusi SIA „Blue Shock Bike” un pirmo reizi Latvijā to veiksmīgi 
realizēja 2013.gada Dziesmu svētku laikā.

Turpinājums. Sākums 1.lpp.

„Siguldas novadā jau vairākus ga-
dus pēc kārtas pieaug dzimstības 
rādītāji. Šā gada pirmajā pusgadā 
dzimstības rādītājs ir vēl nebijis – 
par 22 mazuļiem vairāk nekā pērn 
pirmajā pusgadā un par 35 bērniem 
vairāk nekā 2012.gada pirmajā pus-
gadā. Dzimstības pieaugums un tas, 
ka aizvien vairāk jauno ģimeņu iz-

vēlas Siguldu par savu dzīvesvietu, 
liek arī pašvaldībai nopietni domāt 
par kvalitatīvas izglītības nodro-
šināšanu jaunajiem iedzīvotājiem: 
pērn atvērām jaunu sākumskolu, šā 
gada sākumā durvis vēra vēl viens 
jauns bērnudārzs, savukārt Siguldas 
Valsts ģimnāzijai un Allažu pamat-
skolai tiek gatavoti renovācijas teh-

niskie projekti. Jaunās novadnieku 
ģimenes atbalstām ar vienu no lielā-
kajiem jaundzimušo pabalstiem Lat-
vijā 320 eiro apmērā, arvien plašāku 
pašvaldības atbalstu var saņemt arī 
ģimenes, kas iesaistījušas daudz-
bērnu ģimeņu atbalsta program-
mā,” stāsta Siguldas novada Domes 
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

2014.gada pirmajā pusgadā pie-
dzimis 71 zēns un 72 meitenes. Vis-
vairāk bērnu piedzimuši jūnijā (32), 
vismazāk – februārī (16). Populārākie 
vārdi meitenēm bijuši Estere un Emī-
lija, bet zēniem – Marks un Tomass. 
Neparastākie vārdi: Ada, Dženifera, 

Elīsija, Gerda, Ketrīna, Otīlija un Rai-
ners.

Kopš 2012.gada Siguldas novada 
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitre-
vics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis 
Siguldas novadā” sveic novadā dzi-
mušos novadniekus un viņu ģimenes. 
Mazie novadnieki dāvanā no pašval-
dības saņem īpaši veidotu monētu, 
kurā iegravēts novada ģerbonis un 
mazuļa dzimšanas gads. 2014.gada 
pirmajā pusgadā dzimušie mazuļi 
un viņu ģimenes tiks godinātas 9.au-
gustā.

Portāla „NeoGeo.lv” pētījums lie-
cina, ka Sigulda ir vienīgā no 20 ie-
dzīvotāju skaita ziņā lielākajām Lat-
vijas pilsētām, kur kopš 1990.gada, 
lai arī neliels (+1%), bet ir iedzīvotāju 
pieaugums. 2013.gadā kopumā Si-
guldas novadā piedzima 247 novad-
nieki. 

Viesojoties Siguldā, Vācijas paš-
valdības kolēģi apmeklēja Sporta 
un aktīvās atpūtas centru, Livonijas 
ordeņa Siguldas pili un Rīgas rajona 
slimnīcu, kur bija iespēja tikties ar 

speciālistiem, viesi varēja novērtēt 
Siguldas novada pašvaldības veik-
tās investīcijas pilsētvides sakār-
tošanā, kā arī pārrunāt nākotnes 
sadarbības iespējas.

Novērtējot Siguldas kā projekta 
„Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsē-
ta 2014” galvenās sadarbības part-
neres statusu un, lai iepazītos ar 
Latvijas kultūras tradīcijām, Vācijas 
pilsētas pārstāvjiem bija iespēja 
piedalīties arī vasaras saulgriežu 
svinībās Turaidas muzejrezervātā.

Sadarbības līgums starp Siguldu 
un Štūri tika noslēgts 1989.gada 
30.aprīlī. Šajos 25 sadarbības ga-
dos, pateicoties gan Siguldas pilsē-
tas (vēlāk novada) pašvaldības, gan 
Štūres pašvaldības un kopienas at-
balstam, notikušas skolēnu delegā-
ciju vairākkārtējas apmaiņas, paš-
darbības kolektīvu (deju kolektīvu, 
koru, orķestru, mūziķu, folkloras 
grupu) un sportistu viesošanās, ār-
stu, mākslinieku, skolotāju, bērnu-
dārzu audzinātāju, bibliotekāru un 
muzeju darbinieku apmaiņas prog-
rammas, uzņēmēju un lauksaimnie-
ku pieredzes apmaiņa.

Pirms 25 gadiem, 1989.gadā, at-
zīmējot abu pilsētu sadarbības sā-
kumu, Siguldas pārstāvji Štūrē ie-
stādīja ievu. Arī 2009.gada 28.maijā, 
nostiprinot sadraudzības saites un 
atzīmējot abu pilsētu sadraudzības 
divdesmito gadadienu, pie Siguldas 
novada pašvaldības Dienas centra, 
piedaloties abu pilsētu mēriem, tika 
iestādīta ieva. 

Siguldas novada Bāriņtiesa in-
formē, ka Siguldas pagasta pār-
valdē Zinātnes ielā 7, Siguldas 
pagastā, šā gada vasarā notari-
ālās darbības varēs veikt šādās 
dienās un laikos:
‣ 31.jūlijā no plkst.14.00 līdz 18.00;
‣ 7.augustā no plkst.14.00 līdz 
18.00;
‣ 14.augustā no plkst.14.00 līdz 
18.00;
‣ 21.augustā no plkst.14.00 līdz 
18.00.

Tālrunis uzziņām 67976657. 
Daina Reizenberga

Sigulda un Vācijas  
sadraudzības pilsēta atzīmē 
25 gadu sadarbību
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Siguldas novadā dzimstības rādītāji 
sasniedz jaunu rekordu

Sigulda atzīta par vienu no 
desmit Eiropas  

noslēpumainākajām pilsētām

Notariālo darbību 
veikšanas grafiks 
Siguldas pagastā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtā informācija liecina, ka 
sasniegts jauns jaundzimušo novadnieku rekords – 2014.gada pirmajā 
pusgadā Siguldas novadā reģistrēti 143 jaundzimušie Siguldas novada ie-
dzīvotāji, kas ir par 22 mazuļiem vairāk nekā šajā laika periodā 2013.gadā, 
kad tika reģistrēts 121 mazais siguldietis. Jau kopš 2006.gada Siguldas 
novadā dzimstības un demogrāfiskie rādītāji ir ar pozitīvu tendenci.

Vasaras saulgriežu laikā Siguldā viesojās Vācijas sadraudzības pil-
sētas Štūres (Stuhr) pārstāvji. Atzīmējot abu pašvaldību 25 gadus ilgo 
sadarbību, tika atjaunots 1989.gadā noslēgtais sadarbības līgums.

Izdevums „Lonely Planet” jūnijā izdevis elektronisko grāmatu–ceļvedi 
„Noslēpumainā Eiropa”, kurā apkopotas 50 uzmanības vērtas vietas Eiropā, 
kas tik bieži netiek minētas tūrisma ceļvežu pirmajās lappusēs.

Izdevums „The Huffington Post” Siguldu izceļ kā vienu no 10 „noslēpu-
mainā ceļveža” labākajiem atklājumiem, nodēvējot to par mazo Šveici, kura 
īpaši patiks veselīga dzīvesveida un sporta piekritējiem. 

„Lonely Planet” ceļvedī Siguldā izceltas latviešu pirts tradīcijas, pirts 
meistara darbības ar bērza zaru slotām, tam piedēvējot teju maģisku auru.

„Lonely Planet” topā iekļuvusi arī Igaunija ar Tartu, izceļot pilsētas kā 
nozīmīga šā reģiona studentu centra vēsturi. Izdevumā minētas arī pilsētas 
Čehijā, Nīderlandē, Turcijā, Itālijā, Luksemburgā, Francijā, Spānijā, Horvāti-
jā un Īrijā. 

Siguldas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums PSIA „Ju-
mis” aicina novada iedzīvotājus piedalīties lielgabarīta un bioloģiski no-
ārdāmo atkritumu savākšanas akcijā, kas notiks 26.jūlijā no plkst.10.00 
līdz 14.00 atkritumu šķirošanas laukumā Siguldā, „Zemdegās”.

26.jūlijā šķirošanas laukumā Siguldas novada iedzīvotāji bez maksas varēs 
nodot liela izmēra atkritumus – dīvānus, skapjus, krēslus u.c., kā arī bioloģis-
ki noārdāmos atkritumus – augļus, dārzeņus, jauktos dārza atkritumus, lapas, 
zāli un zarus. Savukārt par samaksu tiks pieņemti būvgruži (celtniecības atkri-
tumi). 

26.jūlijā bez maksas varēs nodot 
lielgabarīta un bio atkritumus

AKTUAL ITĀTES
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Īstenojot projektu „Elektromo-
biļu uzlādes infrastruktūras izvei-
došana Stacijas laukumā, Siguldā” 
(identifikācijas nr. KPFI-16/34), tiks 
uzstādīta elektromobiļu uzlādes 
stacija Siguldas dzelzceļa stacijas 
laukumā. Projekta kopējās plāno-
tās izmaksas ir 20 500 eiro, KPFI 
finansējums – 17 425 eiro, pašval-
dības līdzfinansējums – 3075 eiro.

Šā instrumenta ietvaros  
2013.gadā tika realizēts arī pro-
jekts „Energoefektivitātes pa-
augstināšana Laurenču sākum-

skolas ēkā” (identifikācijas nr. 
KPFI-15.3/10), kura kopējās at-
tiecināmās izmaksas ir 240 341,22 
eiro, no tiem KPFI finansējums ir 
119 521,23 eiro, pašvaldības līdz-
finansējums – 120 819,99 eiro. Pro-
jekta ietvaros notika ēkas fasādes 
siltināšana, bēniņu, cokola siltinā-
šana, apkures sistēmas renovācija, 
ventilācijas sistēmas uzlabošanas 
pasākumi.

Klimata pārmaiņu finanšu ins-
truments (KPFI) ir Latvijas valsts 
budžeta programma, kuras mērķis 

ir veicināt globālo klimata pārmai-
ņu novēršanu, pielāgošanos klima-
ta pārmaiņu radītajām sekām un 
sekmēt siltumnīcefekta gāzu emi-
sijas samazināšanu, piemēram, īs-
tenojot pasākumus ēku energo-
efektivitātes uzlabošanai gan 
sabiedriskajā, gan privātajā sekto-
rā, tehnoloģiju, kurās izmanto at-
jaunojamo energoresursu attīstī-
šanu un ieviešanu, kā arī īstenojot 
integrētus risinājumus siltumnīc-
efekta gāzu emisijas samazināša-
nai. 

Inese Jēgere

Siguldas novadā lauksaimniecī-
bas pakalpojumu sniedzēju un izno-
mājamās lauksaimniecības zemes 
datubāze tiek veidota Eiropas Sa-
vienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības programmas projek-
ta „Alternatīvas biomasas izman-
tošanas iespējas zālāju bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pa-
kalpojumu uzturēšanai” (LIFE Grass
service; Nr. LIFE12 BIO/LV/001130) 
ietvaros ar mērķi veicināt zemes 

īpašumu sakopšanu un uzturēša-
nu labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī un būs pieejama Siguldas 
novada pašvaldības interneta vietnē  
www.sigulda.lv. 

Interesentus lūdzam sazināties ar 
lauku attīstības speciālisti Inetu 
Eriksoni (tālr. 26341991, e-pasts  
ineta.eriksone@sigulda) vai projekta 
speciālisti L.Proškinu (tālr.  28206624, 
e-pasts liga.proskina@sigulda.lv). 

Līga Proškina

Siguldas novada Dome 2014.gada 
23.jūlijā pieņēma lēmumu (sēdes 
protokols Nr.14,3.§) nodot nekusta-
mā īpašuma ar adresi Dārza iela 28, 
Sigulda, Siguldas novads, LV 2150 
(kadastra apzīmējums 8015 002 
3813), detālplānojuma projektu 
publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš 
ir no 2014.gada 28.jūlija līdz 25.au-
gustam, un tās laikā detālplānoju-
ma projekts ir pieejams Siguldas 
novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, 
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 

Siguldas novada Būvvaldes darba 
laikā.

Publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks 2014.gada 21.augustā 
plkst.17.00 Siguldas novada Būv-
valdes telpās.

Rakstiskus priekšlikumus un ie-
teikumus par detālplānojumu var 
iesniegt Siguldas novada Būvvaldē 
publiskās apspriešanas laikā, ie-
sniegumā norādot vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskajām perso-
nām – nosaukumu, adresi un reģis-
trācijas numuru. 

Uzsākta detālplānojuma izstrāde 
saskaņā ar Siguldas novada Domes 
2014.gada 23.jūlija sēdes lēmumu 
(prot. Nr.14,4.§) „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam ar adresi Pils iela 16, Sigul-
da, Siguldas novads”.

Par detālplānojuma izstrādes va-
dītāju apstiprināta Siguldas novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja Zane 
Gatere.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt nekustamā īpašuma teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteiku-
mus saskaņā ar 2012.gada 29.augustā 
apstiprinātajiem Siguldas novada 

saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Si-
guldas novada Teritorijas plānojuma 
2012.–2024.gadam Grafiskā daļa un 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un tajos noteiktajām pra-
sībām zaļumvietām, kā arī vietām ar 
īpašiem noteikumiem (Z-1), publiskās 
apbūves teritorijai (P) un satiksmes 
infrastruktūras teritorijai (T).

Informāciju par detālplānojumu var 
saņemt Siguldas novada Būvvaldē Zi-
nātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Si-
guldas novadā, katru darba dienu 
Būvvaldes darbalaikā pa tālruni 
67800957 vai rakstot uz e-pastu 
zane.gatere@sigulda.lv. 

Pašvaldība plāno iegādāties  
divus elektromobiļus un ierīkot 
uzlādes staciju

Projekta ietvaros tiks iegādāts 
jauns sporta inventārs un aprīko-
jums Siguldas Valsts ģimnāzijai 

un Laurenču sākumskolai, veicot 
nolietotā inventāra nomaiņu un pa-
pildinot skolu sporta materiālo bāzi. 

Kopējais vienību skaits – 288 vie-
nības (144 Siguldas Valsts ģimnā-
zijai un 144 Laurenču sākumsko-
lai), kas ietver sporta inventāru 
gan āra nodarbību nodrošināšanai, 
gan sporta stundu norisei telpās.

„Projekta mērķis ir sekmēt vese-
las, fiziski un garīgi attīstītas per-
sonības veidošanos, attīstot bēr-
niem un jauniešiem veselīga un 
aktīva dzīvesveida paradumus, 
veicinot veselības saglabāšanu 
un nostiprināšanu, attīstot fizis-
kās īpašības, pilnveidojot nepie-
ciešamās prasmes un radot vēlmi 

regulāri piedalīties sporta nodar-
bībās. Vispārējās fiziskās sagata-
votības pamatā ir vingrinājumu 
vispusība un daudzveidība, kurā 
ietilpst arī dažādu sporta veidu 
pamatprasmju apguve, savukārt 
nodarbības ārā, svaigā gaisā vei-
cina bērnu un jauniešu veselību, 
norūdīšanos un imunitātes pa-
augstināšanos. Lai to sasniegtu, 
ir nepieciešams nodrošināt izglī-
tības iestādes ar kvalitatīvu un 
mūsdienīgu sporta inventāru un 
aprīkojumu, kas sekmē drošu, 
kvalitatīvu un interesantu sporta 

stundu satura izpildi un aizraujo-
šas ārpusstundu aktivitātes,” 
stāsta Siguldas novada pašvaldī-
bas Sporta pārvaldes vadītāja 
Zanda Abzalone. 

Siguldas novada Dome jūnija beigās parakstīja trīs līgumus ar Latvi-
jas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministriju par projektu īstenošanu. Atbalstu ir ieguvis pašvaldības 
projekts par elektromobiļu iegādi „Elektromobiļu iegāde Siguldas no-
vada pašvaldības vajadzībām” (identifikācijas nr. KPFI-16/37), projek-
ta kopējās plānotās izmaksas 51 000 eiro, no kuriem KPFI finansējums 
ir 36 995,40 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 14 004,60 eiro. Projek-
ta ietvaros tiks iegādāti divi elektromobiļi.

Projekta būvuzraugs Jānis Vī-
cieps informē, ka turpinās pašte-
ces kanalizācijas izbūve posmā 
pa Helmaņa ielu līdz Pļavu ielai 
un pa Pļavu ielu. Tam sekos nāka-
mais posms pa Helmaņa ielu līdz 
Avotu ielai un pa Avotu ielu, bet 
pēc tam – pa Helmaņa ielu līdz 
Pīlādžu ielai. Būvdarbi šajās ie-
lās tiks veikti ar vaļējas tranšejas 
metodi, un nākamais posms tiks 
uzsākts pēc iepriekšējā pabeig-
šanas.

Helmaņa iela tiks šķērsota:
‣ Helmaņa un Mores ielas krusto-
juma rajonā;
‣ Helmaņa un Pīlādžu ielas rajonā 
(tiks veikts pieslēgums pie eso-
šās kanalizācijas Pīlādžu ielā);

‣ posmā starp Pīlādžu un Avotu ielu 
divas reizes tiks šķērsota Helmaņa 
iela;
‣ posmā starp Avotu ielu un Pļavu 
ielu Helmaņa iela tiks šķērsota vienu 
reizi;
‣ Helmaņa un Pļavu ielas krustojumā 
tiks šķērsota Helmaņa iela (kanalizā-
cijas trase mazā posmā būs gar ielas 
malu);
‣ tiks šķērsota arī Gāles un Jūdažu 
iela.

„Būvdarbi pa Helmaņa ielu (no Mo-
res līdz Pīlādžu ielai) paredzēti ar 
beztranšejas metodi, proti, tie tiks 
veikti ārpus ielas braucamās daļas. 
Vienā braukšanas joslā satiksmes ie-
robežojumu faktiski nebūs vai arī tie 
būs minimāli – tik, cik nepieciešams 

tehnoloģisko atrakumu veikšanai un 
komunikāciju atšurfēšanai, būvtehni-
kas kustībai,” skaidro Jānis Vīcieps 
un piebilst, ka būvuzņēmējs AS „UPB” 
ir pieredzējis būvniecības uzņēmums, 
kas veicis šāda tipa būvdarbus Latvi-
jas lielākajās pilsētās un saskāries ar 
daudz saspringtākiem satiksmes or-
ganizācijas pasākumiem, tāpēc būv-
darbu laikā iedzīvotājiem maksimāli 
iespējami īsākā laikā tiks nodrošināta 
piekļuve saviem īpašumiem (atjauno-
tas iebrauktuves), kā arī nodrošināta 
operatīvo transportlīdzekļu kustība.

Uzsāktos būvdarbus plānots pa-
beigt šā gada oktobra beigās.

Neskaidrību vai problēmu gadī-
jumā SIA „Saltavots” aicina zvanīt 
AS „UPB” atbildīgajam būvdarbu 
vadītājam Vladimiram Markevičam 
(tālr. 26534480), būvuzraugam Jā-
nim Vīciepam (tālr. 29195125) vai  
SIA „Saltavots” projektu vadītājai 
Silvijai Zaharānei (tālr. 67971729).

SIA „Saltavots” atvainojas par sa-
gādātajām neērtībām! 

Tiek veidota lauksaimniecības 
pakalpojumu datubāze

Paziņojums par detālplānojuma  
publisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma  
izstrādes uzsākšanu

Satiksmes organizācija inženiertīklu izbūves laikā  
Helmaņa ielā Peltēs

Piešķirts valsts budžeta finansējums sporta inventāra iegādei
Izglītības un zinātnes ministrija projekta konkursa „Sporta inventā-

ra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros piešķīrusi valsts bu-
džeta finansējumu 5485 eiro apmērā Siguldas novada Domes projekta 

„Sporta inventāra iegāde Siguldas novada izglītības iestādēm vispārē-
jās fiziskās sagatavotības un āra nodarbību nodrošināšanai” īsteno-
šanai. Siguldas novada Domes projekts ieņēma 5.vietu no 92 projektu 
pieteikumiem, kurus konkursa komisija vērtēja atbilstoši kvalitātes 
vērtēšanas kritērijiem.

Ņemot vērā konkursa nolikumu, Siguldas novada Domes līdzfinan-
sējums ir 50% no projekta kopējā finansējuma un ir līdzvērtīgs valsts 
finansējumam. Projekta kopējais finansējums ir 10 970 eiro.

SIA „Saltavots” informē, ka kanalizācijas galveno tīklu izbūve Sigul-
das pagasta Peltēs pa centrālo – Helmaņa  ielu notiks gar ielas malu un 
zaļajā zonā, tādējādi transporta līdzekļu pārvietošanās tiks organizēta 
50 m platā darbu zonā pa vienu brauktuves joslu. Vietās, kur kanalizā-
cijas tīkli šķērsos ielu visā garumā, satiksme tiks organizēta pa vienu 
brauktuves joslu. 

Siguldas novada pašvaldība aicina pieteikties lauksaimniecības pa-
kalpojumu sniedzējus, kuri var sniegt augsnes apstrādes, zālāju pļau-
šanas, latvāņu ierobežošanas un citus pakalpojumus, kā arī tos zemes 
īpašniekus, kuri vēlas iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas 
atrodas Siguldas novadā, lauksaimnieciskās darbības veikšanai. 

ATT ĪST ĪBA
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Izvēles priekšmetu „vēsture” cen-
tralizētajos eksāmenos Siguldas 
Valsts ģimnāzijā kārtoja 12 skolēni, 
vidējais rezultāts 80,14% ir otrs la-
bākais valstī, attiecīgi trīs skolēni 
ieguvuši rezultātu virs 91%. Fiziku 
kārtoja 15 skolēni, vidējais rezul-
tāts 60,21%; bioloģiju kārtoja asto-
ņi skolēni, vidējais rezultāts 80,77%.

Izvēles priekšmetu „krievu valoda” 
centralizētajos eksāmenos Siguldas 
pilsētas vidusskolā kārtoja 13 sko-
lēni, vidējais rezultāts 77,02%, divi 
skolēni uzrādīja rezultātu virs 91%.

Siguldas Valsts ģimnāzijā ir vai-
rāki skolēni, kuru sertifikātā visi 
rezultāti ir virs 75 procentu atzīmes, 
un tie ir: Diāna Deisone, Annija Ru-

duka, Monta Taube, Zane Ķēde, Lin-
da Zvaigzne, Beatrise Šteina, Beate 
Raituma, Valters Vētra, Elīna Luīze 
Vītola, Kārlis Mārtiņš Briedis. Trīs 
skolēni – Monta Taube, Beatrise 
Šteina un Kārlis Mārtiņš Briedis – 
matemātikā saņēmuši augstāko 
iespējamo vērtējumu – 100%. Sigul-
das pilsētas vidusskolā augstākais 
vērtējums matemātikā – 85% ir An-
nai Timoškinai.

Centralizēto eksāmenu, beidzot 
9.klasi, kārto arī skolēni, kuri ap-
gūst mazākumtautību izglītības 
programmu. Siguldas pilsētas vi-
dusskolā šo eksāmenu kārtoja as-
toņi skolēni. Viņu iegūtais vidējais 
rezultāts 86,91% ir labākais valstī! 

Trīs skolēni ieguvuši izcilu vērtēju-
mu – virs 91%. 

Siguldas pilsētas vidusskolā cen-
tralizētos eksāmenus kārto arī sko-
lēni (pieaugušie), kuri apgūst vidējo 
izglītību vakara/neklātienes prog-
rammā, un viņu rezultāti iekļauti 
skolas kopējā vidējā rādītājā.

Jāatgādina, ka trīs obligātos cen-
tralizētos eksāmenus matemātikā, 
latviešu valodā un vienā svešvalodā 
kārto visi skolēni, savukārt ceturtais 
ir izvēles eksāmens. Tas var būt gan 
centralizētais eksāmens kādā no ci-

tām svešvalodām, vēsturē, bioloģijā, 
fizikā vai ķīmijā, gan arī Izglītības mi-
nistrijas veidots eksāmens ģeogrāfi-
jā, ekonomikā, lietišķajā informātikā 
vai skolas veidots eksāmens politikā 
un tiesībās vai filozofijā.

Šogad valstī bija 136 skolēni, kuru 
rezultāti centralizētajos eksāmenos 
nesasniedza 5% līmeni – viņiem ser-
tifikāta saņemšanai eksāmens jākār-
to atkārtoti pēc gada, un tikai tad 
viņi varēs saņemt atestātu par vi-
dusskolas absolvēšanu. 

Maija Bruģe

Vienkāršotās rekonstrukcijas 
darbus veic SIA „TTT Plus”, kas 
uzvarēja iepirkumu procedūras 
konkursā arī pirmajās divās kār-
tās. Noslēdzoties vienkāršotās re-
konstrukcijas darbu III kārtai, bēr-
nudārzs būs pilnībā rekonstruēts 
un ieguvis jaunas un modernas 
telpas.

Vienkāršotās rekonstrukcijas 
III kārtas darbu veikšanai Sigul-
das novada pašvaldība izlietos 
204 058 eiro (ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli), kas ņemti kredī-
tā no Valsts kases.

Jau ziņots, ka 2012.gada vasarā 
Siguldas novada pašvaldība uzsā-
ka vērienīgu projektu – izstrādāts 
pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pīlādzītis” sešu grupu, sporta/mū-
zikas zāles, administrācijas telpu, 
virtuves, veļas mazgātavas un 

pagraba vienkāršotās renovācijas 
projekts. 2012.gadā I kārtas laikā 
iepriekšējās Siguldas pilsētas bib-
liotēkas telpas tika pārveidotas 
par divām bērnudārza grupiņām, 
kurās papildus varēja uzņemt 48 
bērnus un izveidot sešas jaunas 
darbavietas.

2013.gadā notika vēl divu gru-
piņu, palīgtelpu remontdarbi, kā 
arī siltummezgla, apkures, kar-
stā un aukstā ūdens sistēmas re-
konstrukcija. Bērnudārza četrās 
grupiņās tika izbūvēta ventilācijas 
sistēma. Pirmo divu kārtu vienkār-
šotās rekonstrukcijas darbi izmak-
sāja 125 tūkstošus latu jeb 178 
tūkstošus eiro.

Kad noslēgsies remontdarbi, 
bērnudārzs „Pīlādzītis” darbu at-
sāks ierastajā režīmā un to ap-
meklēs 125 bērni. 

Priekšmets Kārto Vidējais

Ķīmija 561 59,48%

Matemātika 16 430 43,34%

Angļu valoda 15 395 56,16%

Franču valoda 40 69,32%

Krievu valoda 2591 70,90%

Latviešu valoda 16 448 52,71%

Fizika 991 51,21%

Bioloģija 1270 59,31%

Latviešu valoda (m.t.i.p.) 9.klasei 3816 61,68%

Vācu valoda 176 56,40%

Vēsture 5244 42,60%

Eksāmens

Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas pilsētas 
vidusskola

Kārto Vidējais 91% –100%
Rezultāts 
valstī Kārto Vidējais

Matemātika 87 69,57% 14 10. 42 40,70%

Latviešu valoda 87 74,75% 6 13. 42 49,94%

Angļu valoda 87 75,56% 6 19. 36 47,99%

Siguldas pilsētas vidusskola infor-
mē, ka turpinās skolēnu uzņemšana 
2014./2015.mācību gadam vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programmas 10.klasē, kā arī 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena va-
kara programmas 7.–12.klasē.

Dokumentus var iesniegt A.Kronval-
da ielā 7 līdz 2014.gada 31.augustam 
skolas darbalaikā no plkst.9.00 līdz 
15.00. 

Rima Sitņikova

Siguldas novada Jaunrades centrā 
Skolas ielā 3 no 4. līdz 8.augustam 
notiks robotikas un elektronikas iepa-
zīšanas nometne „Nākotnes portāls”, 
kurā aicināti piedalīties bērni vecumā 
no 9 līdz 13 gadiem.

Sīkāka informācija pieejama Sigul-
das novada Jaunrades centra Jauniešu 
iniciatīvu centrā „Mērķis” vai pa tālru-
ņiem 29234706, 67974168, kā arī raks-
tot uz e-pastu ilze.vilcina@inbox.lv.

Nometni organizē Siguldas novada 
Jaunrades centrs ar Siguldas novada 
pašvaldības atbalstu. 

Dalības maksa – 30 eiro. Aicinām 
vecākus pieteikt bērnus nometnei līdz 
28.jūlijam. 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 
Siguldas novada skolās

Siguldas novada skolās 2013./2014.mācību gadā centralizētajiem 
eksāmeniem tika saņemti 453 pieteikumi. 30.jūnijā visi Siguldas skolu 
12.klases absolventi saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas sertifi-
kātus.

Centralizēto eksāmenu rezultāti Siguldas novada skolās

Dalībnieku skaits centralizētajos eksāmenos Siguldas novada skolās

„Siguldas skolu sasniegums ir vērā 
ņemams, jo Latvijā ir vairāk nekā 
800 vispārējās izglītības iestāžu un 
konkurence ir liela. Izsaku vislielāko 
pateicību skolu pedagogiem un sko-
lēniem, kuri uzrādījuši labus un tei-
camus sasniegumus mācībās, olim-
piādēs un skolēnu zinātnisko darbu 

izstrādē, nodrošinot skolai labus 
reitingus Latvijas mērogā,” lepna 
par sasniegumiem ir Siguldas nova-
da pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītāja Maija Bruģe.

Lielo skolu kategorijā ietilpst 
skolas, kurās mācās vairāk nekā 
100 vidusskolēnu, savukārt mazo 

skolu kategorijā – skolas, kur vi-
dusskolēnu skaits ir zem simta. No-
vērtējums tiek veidots, aprēķinot 
skolēnu gūtos panākumus mācību 
priekšmetu valsts un atklātajās 
olimpiādēs, skolēnu zinātnisko dar-
bu konferencē attiecīgajā mācību 
gadā, kā arī iepriekšējā gada starp-
tautiskajās olimpiādēs.

Ata Kronvalda fonds ir sabiedris-
ka organizācija, kuras uzdevums ir 
Latvijas talantīgo skolēnu apzinā-
šana un viņu izglītības sekmēšana. 
Fonds Latvijas skolu reitingu veido 
kopš 1988./1989.mācību gada, kat-
ras kategorijas labākajai skolai 
piešķirot ceļojošo balvu „Lielā 
Pūce”. 

Kārlim Mārtiņam Briedim – par 
teicamām sekmēm, kā arī par gūtajiem 
panākumiem matemātikas, fizikas un 
informātikas olimpiādē;

Zanei Ķēdei – par teicamām sek-
mēm;

Beatrisei Šteinai – par teicamām 
sekmēm, kā arī par gūtajiem panāku-
miem matemātikas olimpiādē;

Lindai Smiltenei – par gūtajiem 
panākumiem matemātikas olimpiādē;

Kārlim Zuteram – par gūtajiem 
panākumiem matemātikas olimpiādē;

Diānai Deisonei – par teicamām 
sekmēm;

Eduardam Gailišam – par gūta-
jiem panākumiem vēstures olimpi-
ādē;

Ievai Šūmanei – par teicamām 
sekmēm;

Valteram Vētram – par gūtajiem 
panākumiem vēstures olimpiādē;

Annijai Rudukai – par teicamām 
sekmēm, kā arī par gūtajiem panāku-
miem skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē.

Siguldas Valsts ģimnāzijas kolek-
tīvs pateicas visiem skolēniem un 
viņu vecākiem par ieguldīto darbu, 
radošajām veiksmēm un atklāju-
miem, kopīgi gūto gandarījumu par 
paveikto. Esam gandarīti un laimīgi 
par paveikto, par mūsu erudītajiem 
un radošajiem Siguldas Valsts ģim-
nāzijas jauniešiem. 

Inguna Vuškāne

Siguldas Valsts ģimnāzijai 4.vieta  
Latvijas skolu reitingā 2014.gadā

Bērnudārzā „Pīlādzītis”  
turpinās III kārtas vienkāršotās 
rekonstrukcijas darbi

Ģimnāzijas skolēni saņēmuši  
Ministru prezidentes atzinību

Skolēnu uzņemšana 
Siguldas pilsētas 
vidusskolā

Aicina uz robotikas 
nometni

Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā 2014.
gadā Siguldas Valsts ģimnāzija lielo skolu kategorijā ierindoju-
sies 4.vietā (1.vietā – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 2.vietā – Dau-
gavpils Krievu vidusskola – licejs, 3.vietā – Rīgas Franču li-
cejs), saņemot „Lielās Pūces” balvu. Šajā kategorijā minētas 82 
skolas, no kurām 68.vietu ieņem Siguldas pilsētas vidusskola. 
Savukārt mazo skolu kategorijā, kurā savā starpā sacentās 63 skolas, 
45.vietā ierindojusies Siguldas 1.pamatskola, bet 53.vietu ieguvusi 
2013.gadā atvērtā Laurenču sākumskola.

Šogad Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klašu izlaidumā desmit skolēni 
saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidentes atzinību par ieguldī-
jumu Latvijas attīstībā. Latvijas valdības vārdā atzinība tika izteikta:

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” norit III 
kārtas vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, kuru laikā tiek renovētas 
divas bērnudārza grupiņas ar sanitāri tehniskajām telpām, aktu zāle 
un administrācijas kabineti, kā arī apkalpojošā personāla palīgtelpas, 
gaiteņi un kāpņu telpa. Tiek izbūvēta ventilācijas sistēma ar kondicio-
nēšanas iekārtu katrā grupiņā atsevišķi, kas ļaus individuāli un saudzīgi 
regulēt mikroklimatu telpās. Izbūvēta arī jauna apkures sistēma, kā arī 
karstā un aukstā ūdens sistēma. Visās telpās nomainīti elektrības vadi, 
kontakti un slēdži. Elektrības kontakti un slēdži iestrādāti, uzklausot 
darbinieku vajadzības un nepieciešamības. Visās telpās ir uzstādīti 
funkcionāli atbilstoši un moderni apgaismes ķermeņi.
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Par atļaujas saņemšanu lūgums 
sazināties ar Klientu apkalpoša-
nas nodaļas vadītāju Sanitu Zviedri 
pa tālruni 67970849 vai e-pastu  
sanita.zviedre@sigulda.lv.

Jau vairākus gadus projekts „Dabas 
koncertzāle” lauž robežas starp zināt-
ni un kultūru, integrējot tradicionālo 
un mūsdienīgo pasauli, meklē dažādas 
muzikālas un videomākslas izpaus-
mes, lai inovatīvā un atraktīvā veidā 

skaidrotu dabas vērtības un izglītotu 
par tām sabiedrību. Dabas koncertzā-
les aktivitātes Siguldā norisināsies  
9.augustā no plkst.17.00. Šogad pasā-
kuma galvenā varone būs bruņuzivs 
Asterolepis ornata jeb tulkojumā no 
latīņu valodas – zvaigžņotās zvīņās 
tērptā. Pasākuma apmeklētājiem vai-
rāk nekā 20 dažādās laboratorijās un 
darbnīcās būs plašas iespējas tuvāk 
iepazīt bruņuzivi un tās evolūcijas izai-

cinājumus, Zemes ģeoloģisko attīstību 
Gaujas senielejas teritorijā laikā, kad 
tur dzīvoja bruņuzivs, līdz pat mūsdie-
nām, kā arī apskatīt dabas vērtības, 
kas sastopamas un vērojamas šodien. 
Iestājoties tumsai, ikviens varēs kļūt 
par dabas, mūzikas un videomākslas 
izrādes dalībnieku, sajūtot dabu sevī 
un personisko saikni ar dabas skaistu-
mu, varenību un laika plūdumu. Ieeja 
pasākumā bez maksas.  

Noslēgusies Pasaules koru olimpiāde, un ir zi-
nāmi arī Siguldas novada koru rezultāti. Čempionu 
konkursa kategorijā „Sakrālā mūzika ar pavadījumu” 
sudraba medaļas tikušas vairākiem Latvijas koriem, 
tostarp mūsējiem – Siguldas jauktajam korim „At-
vars” (diriģents Jānis Baltiņš), kas saņēmis 78,38 
punktus.

Kategorijā „A capella dziedājums” Siguldas jauktais 
koris „Atvars” ar 84 punktiem ieguva zelta medaļu, da-
lot to ar jauniešu kori „Maska” (diriģents Jānis Ozols) 
un Emīla Dārziņa jaukto kori (diriģents Artūrs Ancāns). 
Čempionu konkursus katrā kategorijā vērtēja septiņi žū-
rijas locekļi 100 punktu sistēmā.

„Īpašs prieks par jaukto kori „Atvars”, kas ir jauns ko-
lektīvs Siguldas novada Kultūras centrā. Neskatoties uz 

to, ka pirms pusgada kora sastāvs tika sadalīts – at-
sevišķi darbojas ģimnāzijas koris, atsevišķi jaunieši – 
absolventi, darbs ir nesis rezultātus, un diriģenta Jāņa 
Baltiņa kordziedāšanas mīlestība un dedzība panākusi 
augstu kora māksliniecisko līmeni,” prieku par novad-
nieku sasniegumiem pauž Siguldas novada pašvaldības 
Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.

Siguldas jauktais koris „Spārni” piedalījās Atvērtajā 
konkursā, kur korus vērtēja 30 punktu sistēmā pieci žū-
rijas locekļi. Koris „Spārni” ieguva Zelta diplomu.

Paldies diriģentiem Jānim Baltiņam un Līgai Ādam-
sonei par ieguldīto nesavtīgo darbu koru sagatavošanā 
pasaules līmeņa konkursam un koristiem par atbildību 
un dziesmas mīlestību!

Lepojamies ar novadnieku sasniegumiem! 

Atzīmējot Turaidas pils 800 gadu jubileju, „Latvijas 
Pasts” izdevis jaunu pastmarku, kuras prezentācijas pa-
sākumā piedalījās arī Siguldas novada Domes priekšsē-
dētājs Uģis Mitrevics.

Pastmarkas „Turaidas pils 800” dizaina autors ir māksli-
nieks Ģirts Grīva. Vērtszīmes nominālvērtība ir 0,50 eiro, un 
tā atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanai Latvijas 
teritorijā. Jaunās pastmarkas tirāža ir 300 tūkstoši eksem-
plāru, savukārt pirmās dienas aploksne izdota 1500 eksem-
plāru tirāžā.

Šogad valsts nozīmes kultūras piemineklim – Turaidas 
mūra pilij – tiek atzīmēta 800 gadu jubileja. Pils būvniecība 
sākta 1214.gadā. Tā atrodas uz pilskalna, kur iepriekš atra-
dusies lībiešu koka pils. Viduslaikos un agrajos jaunajos lai-

kos Turaida bija nozīmīgs pārvaldes centrs Rīgas bīskapijā 
un arhibīskapijā, kā arī Pārdaugavas hercogistē. Pēc Latvijas 
valsts nodibināšanas Turaidas pilsdrupas 1925.gadā iekļau-
tas valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā.

20.gadsimta otrajā pusē tika uzsākta mērķtiecīga un sis-
temātiska pils izpēte un viduslaiku apbūves konservācija, kā 
arī daļēja zudušo būvapjomu restaurācija un rekonstrukcija. 
Šobrīd Turaidas mūra pils iekļauta īpaši aizsargājamā kul-
tūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – sastāvā un 
ir Latvijā un pasaulē atpazīstams kultūras tūrisma objekts.

Pastmarka „Turaidas pils 800” ir otrā vērtszīme, ko „Lat-
vijas Pasts” izdod par godu Turaidu raksturojošiem simbo-
liem. 1997.gadā „Latvijas Pasts” izdeva pastmarku „Leģen-
da par Turaidas Rozi”. 

Monikas kaislība ir svešvalodu 
apguve, viņai patīk iepazīt jaunas 
kultūras un darboties par starpnieku 
starptautiskā sadarbībā. Gan iegū-
tais bakalaura, gan maģistra grāds 

ir saistīti ar itāļu valodu un Itālijas 
kultūras popularizēšanu pasaulē.

Pieredzes iegūšanā viņa ir strādā-
jusi dažādās jomās un attīstījusi kul-
tūras un biznesa attiecības un saiknes 

starp savu dzimto zemi Maķedoniju un 
Itāliju. Monika ir veltījusi lielu profe-
sionālo un personisko uzmanību itāļu 
uzņēmēju tirgus izpētei un investīciju 
potenciālam.

Lietuvas ES prezidentūras laikā 
viņai bija iespēja strādāt Itālijas Kul-
tūras institūtā Viļņā un piedalīties kul-
tūras un komercpasākumu plānošanā 
un organizēšanā sadarbībā ar Itālijas 
vēstniecību un Itālijas Tirdzniecības 
kameras asociāciju Lietuvā.

Dzīvojot Lietuvā, Moniku ieintriģēja 
Baltijas valstis, un viņa ir ļoti laimīga, 
ka radusies iespēja pildīt kultūras 
vēstnieka pienākumus tieši Latvijā. 
Viņa uzskata, ka šis projekts ir svarīgs 
solis starptautiskas karjeras izveidē, 
ko viņa plāno turpināt arī nākotnē. 

Siguldas novada bibliotēkā aktīvi turpinās 13.lasīšanas maratons 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014”.

Iesaistīties lasīšanas maratonā nozīmē ilgākā laika posmā lasīt, vērtēt, 
analizēt un izteikt viedokli par piecām lasīšanai piedāvātajām dažādu auto-
ru, dažādu žanru un dažādiem vecumposmiem atbilstošām grāmatām. Kā 
savdabīgs kopsavilkums šīm aktivitātēm arī šogad būs žūrijas dalībnieku – 
lasīšanas ekspertu – tikšanās pasākumā „Lai nezūd lasītprieks!” Bērnu lite-
ratūras nodaļā. Pēc šī pasākuma, ņemot vērā mūsu, Siguldas lasītāju, vēr-
tēšanas rezultātus, prioritārā secībā tiks sarindotas interesantākās 
grāmatas. 

Dzintra Kalniņa

Atzīmējot novadnieces, žurnālistes un grāmatu izdevējas, grāmatu 
apgāda „Likteņstāsti” vadītājas Anitas Mellupes sešdesmit gadu jubi-
leju, viņas dzimšanas dienā, 24.jūlijā, Siguldas novada bibliotēkas iz-
stāžu zālē atklāta izstāde „Anita Mellupe: dzimtas un grāmatu stāsti”.

Izstādē var iepazīties gan ar novadnieces darba ritējumu, grāmatu ma-
nuskriptiem, skicēm un izdotajām grāmatām, gan arī viņas dzimtas koku, 
ģimenes fotogrāfiju krājumu, vecāku Sibīrijas kažoku un māmiņas tautas 
tērpu. Ceļojumu piezīmēs iespējams aplūkot Anitas Mellupes meitas Zanes 
Ķīnā tapušas fotogrāfijas, dažādus suvenīrus no Tobago, Ķīnas un Sibīrijas. 
Savukārt bibliotēkas lasītavā apmeklētāji var iepazīties ar deviņpadsmit iz-
devniecību „Teātra Anekdotes” un „Likteņstāsti” apkopotām atmiņu un vie-
su grāmatām, kurās ierakstus veikuši daudzi leģendāri latviešu mākslinieki 
un aktieri. 

Ieeja izstādē – bez maksas, to var apmeklēt katru darba dienu no 
plkst.11.00 līdz 18.00 līdz septembra vidum. 

Ginta Spulle

No 6. līdz 10.augustam Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” or-
ganizē pirmo Baltijas valstu jauniešu pūtēju orķestru akadēmiju, kurā 
piedalīsies trīs Baltijas valstu pūtēju orķestri. Lietuvu pārstāvēs 
Paņevežas Brass band „Aukštyn”, Igauniju – Viljandi mūzikas skolas 
pūtēju orķestris, bet Latviju – Siguldas jauniešu pūtēju orķestris „Sud-
rabskaņa” (diriģenti Elmārs Rudzītis un Arnis Šmitiņš).

Šajā laikā orķestri kopīgi iestudēs katras valsts komponistu skaņdarbus, 
kā arī pasaulē zināmu mūziku pūtēju orķestriem. Orķestra akadēmijas ietva-
ros dalībnieki darbosies meistarklasēs, kurās jaunie mūziķi varēs apgūt pa-
pildu prasmes individuālajā un ansambļu muzicēšanā. Plānots, ka iestudētā 
programma tiks parādīta arī Lietuvā un Igaunijā, turklāt šo valstu orķestri 
uzņemsies projekta turpināšanu nākamos divus gadus, lai 2017.gadā tas 
atkal atgrieztos Siguldā, pilnveidojies jaunā kvalitātē, ar jau stabilām tradī-
cijām. Orķestra akadēmijas noslēgumu vainagos divi koncerti, kas no-
tiks 10.augustā plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā un plkst.15.00 
Turaidas muzejrezervātā. 

Guntars Zvejnieks

9.augustā no plkst.12.00 Morē norisināsies vasaras pasākums „Sa-
tiksimies Morē!”, kurā tiks piedāvāta plaša un interesanta programma. 
Bērnu pilsētiņā būs piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas, izjādes 
ar poniju, kā arī varēs degustēt gardās Mores pankūkas. Visas dienas 
garumā spēkiem mērosies ielu basketbolisti un pludmales volejbolisti.

No plkst.14.00 Mori pieskandinās Siguldas pagasta pūtēju orķestris (di-
riģents Gintis Kalniņš), Mores vokālais ansamblis „Ceriņi” (vadītāja Maija 
Ādamsone) un jaunie Siguldas novada dziedātāji.

Teātra stunda sāksies plkst.16.00, kad Allažu amatierteātris „Aka” (reži-
sore Izolde Pētersone) skatītājus priecēs ar Rūdolfa Blaumaņa izrādi „Pa-
radīzē”.

Visas dienas garumā degustēšanai tiks piedāvāti dažādi gardumi, kas 
ražoti Morē. Tos būs iespējams arī iegādāties. Svētku laikā Atvērto durvju 
diena norisināsies Mores Kauju muzejā, kur būs iespēja iepazīties ar Mores 
vēsturi, kā arī aplūkot amatnieku darbu izstādi.

Pasākuma organizatori sporta komandām, kas spēlēs ielu basketbolu un 
pludmales volejbolu, lūdz pieteikties līdz 5.augustam, rakstot uz e-pastu 
sintija.laizane@sigulda.lv. 

Uz tikšanos Morē! 
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Aicina uz vasaras  
pasākumu Morē!

Koriem „Atvars” un „Spārni” panākumi  
Pasaules koru olimpiādē

Lasīšanas veicināšanas maratons 
Siguldas novada bibliotēkā

„Latvijas Pasts” izdod pastmarku par godu  
Turaidas pils 800 gadu jubilejai

Anitai Mellupei veltīta izstāde

Pūtēju orķestru akadēmija 
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”Siguldā darbu uzsākusi kultūras 

vēstniece no Itālijas

9.augustā Siguldā, Balonu pļavā (Gaujas nacionālajā parkā), notiks vērienīgs Latvijas dabas izziņas, mūzi-
kas, zinātnes, videomākslas un dramaturģijas pasākums – Dabas koncertzāle. Pasākuma veiksmīgai un drošai 
norisei no 9.augusta plkst.15.00 līdz 10.augusta plkst.5.00 tiks slēgts autoceļš P8 (Inciems–Sigulda–Ķegums) 
posmā no Cēsu ielas un Raiņa ielas krustojuma Siguldā virzienā uz Inciemu līdz autoceļu P8 un P7 krustojumam – 
Turaidas muzejrezervātam. Satiksmes ierobežojumi paredz, ka šajā laikā tiks slēgta satiksme pār Gaujas tiltu.

Zinot, ka Sigulda, tilts pār Gauju, Gūtmaņala un Turaidas muzejrezervāts ir populāras vietas, ko savā kāzu 
dienā apmeklē jaunlaulātie no visas Latvijas, Dabas koncertzāles organizatori informē, ka gadījumā, ja kāzu die-
nas maršrutā ir iekļauta Sigulda, nepieciešams saņemt īpašu atļauju, kas no 9.augusta plkst.15.00 līdz 10.au-
gusta plkst.5.00 ļaus pārvietoties ar automašīnu pa Gaujas senieleju un šķērsot Gaujas tiltu.

Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvaldē no 1.jūlija darbu uz-
sākusi kultūras vēstniece Monika Janeva no Perudžas Itālijā. Ņemot 
vērā to, ka Sigulda ir Rīgas oficiālā partnere „Rīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014” projektā un Perudža kandidē uz Eiropas kultū-
ras galvaspilsētas statusu 2019.gadā, Monika Siguldā pavadīs sešus 
mēnešus, lai iegūtu zināšanas par kultūras galvaspilsētas pasākumu 
plānošanu, organizēšanu un pārvaldību, kā arī veicinātu kultūras un 
biznesa sadarbību starp Umbrijas reģionu Itālijā un Latviju.
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SEB MTB maratons šogad norisi-
nās jau 13.sezonu. Siguldas posms 
bija īpašs ar to, ka šīs ir vienīgās 
kalnu riteņbraukšanas sacensības 
Latvijā, kas iekļautas UCI MTB sēri-
jas kalendārā. 2016.gadā tieši Sigul-
da uzņems Eiropas MTB maratona 
čempionātu.

Pirmo reizi pēdējo gadu laikā 
„Skandi motors” distances braucē-
jiem bija jāveic vairāk nekā 82 kilo-
metrus gara distance. Vistālāko ceļu 
uz Latviju bija mērojis otrs labākais 
Kanādas kalnu riteņbraucējs Tims 
Karletons. Viņš atrodas 80 pasaulē 
labāko MTB maratonistu skaitā un 
startējis arī pasaules čempionātā. 

Par uzvarētāju SEB MTB marato-
nā kļuva Dmitrijs Sorokins, kuram 
turpat aiz muguras sekoja Krists 
Neilands, 3.vietā – Andžs Flaksis, 

4.vietā – Ervīns Smoļins. Labāko se-
šiniekā iekļuva arī Raivis Zīmelis un 
Kaspars Austa. Kanādietim Karleto-
nam kopvērtējumā šoreiz 27.pozīcija.

Sekmīgi mājas posmā startēja 
arī Siguldas novada Domes priekš-
sēdētājs Uģis Mitrevics. Viņš kāpa 
uz goda pjedestāla otrā pakāpiena 
savā – M45 – vecuma grupā. Kop-
vērtējumā „Skandi motors” 82 kilo-
metrus garajā distancē, kas ir vienī-
gā kalnu riteņbraukšanas distance 
Latvijā, kura iekļauta Starptautis-
kās riteņbraukšanas savienības 
MTB sērijas kalendārā, U.Mitrevics 
ierindojās augstajā 29.vietā, tikai 
par divām vietā atpaliekot no ka-
nādieša Karletona. Siguldas novada 
Domes priekšsēdētājs maijā pievei-
ca arī „Nordea Rīgas maratonu”, iz-
cīnot 43.vietu.

Sieviešu konkurencē absolūtajā 
vērtējumā nepārspēta palika Latvi-
jas čempione Dana Rožlapa, 2.vie-
tā – Katrīna Jaunslaviete, trešā – 
Maija Platace. 

Spraigi notikumi risinājās „Vir-
ši–A” braucienā, kur uzvarētājs no-
skaidrojās vien pēdējā kalnā. Uzva-
rēja Jānis Ozols, bet divas sekundes 
vēlāk finišēja Tomass Kārlis Iļjenko. 
Trešajā vietā ierindojās Andris Po-
nomarenko. Sieviešu konkurencē 
absolūtajā vērtējumā 50 kilometru 
garajā distancē triumfēja Lāsma 
Ozola, kurai sekoja Rūta Brakovska 
un pieredzējusī Inese Zvirgzdiņa.

Aizraujošās un pozitīvās cīņās 
norisinājās arī bērnu sacensības, 
kur ikviens mazais braucējs saņē-
ma garšīgu pārsteigumu no uzņē-
muma „Tukuma piens” zīmola 

„Baltais”. Tikmēr skaisto Siguldas 
apkārtnes dabu baudīja 

„Mammadaba” veselības brauciena 
dalībnieki. SEB MTB maratons tur-
pināsies 27.jūlijā Kuldīgā, 10.au-
gustā Cēsīs un 28.septembrī Tuku-
mā. 

Sacensībās, kuras organizēja Sigul-
das novada pašvaldība sadarbībā ar 
biedrību „A2”, piedalījās 68 dalībnieki. 
Pirmo „444 pakāpienu pavēlniece 2014” 
titulu ar rezultātu 2:27,0 ieguva Gunta 
Blūmiņa un „444 pakāpienu pavēlnieka 
2014” titulu ar rezultātu 1:55,4 iegu-
va Pāvels Ribakovs. Viņi ir uzstādījuši 
augstu latiņu tiem sportistiem, kuri vē-
lēsies labot šos pirmos rekordus!

Uzvarētāji un godalgoto vietu ie-
guvēji pa vecuma grupām:
S10 – 1.vietā Elza Saļņikova, 2.vietā 
Laura Ciagune, 3.vietā Keita Eglīte;
V10 – 1.vietā Kārlis Mikuļskis, 2.vietā 
Eduards Ločs, 3.vietā Renārs Jumiķis;
S12 – 1.vietā Estere Vīksne, 2.vietā 
Elza Lešinska, 3.vietā Līna Gaile;
V12 – 1.vietā Darels Dukurs, 2.vietā 
Mārtiņš Auziņš, 3.vietā Nauris Teilāns;
V14 – 1.vietā Dāvids Vīksna, 2.vietā 
Oto Laiva, 3.vietā Rodžers Lentovičs;
S16 – 1.vietā Emīlija Krista Grava, 
2.vietā Sigita Lapiņa, 3.vietā Amanda 
Trofimova;
V16 – 1.vietā Edžus Dāvids, 2.vietā Da-
niels Vīksna;
S18 – 1.vietā Kristīne Vārna;
S18 – 1.vietā Kristaps Zeila, 2.vietā 
Kārlis Zuters;

S20 – 1.vietā Gunta Blūmiņa, 2.vietā 
Ieva Spruženiece;
V20 – 1.vietā Pāvels Ribakovs, 2.vietā 
Roberts Jumiķis, 3.vietā Ivo Deičma-
nis;
S30 – 1.vietā Madara Balanda, 2.vietā 
Ineta Rudzīte, 3.vietā Aļona Ciagune;
V30 – 1.vietā Andris Bergmanis, 2.vietā 
Ralfs Matuks, 3.vietā Artūrs Blūmiņš;
S40 – 1.vietā Laura Lapiņa, 2.vietā 
Aiga Auziņa, 3.vietā Inese Vīksne;
V40 – 1.vietā Ansis Mežulis, 2.vietā Ed-
gars Lešinskis, 3.vietā Mareks Kairis;
S50 – 1.vietā Anita Zālīte;
V50 – 1.vietā Jānis Kopmanis;
V60 – 1.vietā Ilgonis Krūmiņš, 2.vietā 
Ojārs Upens.

Absolūti labāko rezultātu īpašnieki: 
sievietēm – Gunta Blūmiņa (2:27,0), 
Laura Lapiņa (2:51,3), Estere Vīksne 
(2:51,4), vīriešiem – Pāvels Ribakovs 
(1:55,4), Kristaps Zeila un Andris Berg-
manis (1:58,0).

Nākamais posms skrējienu seri-
ālam „Sigulda Up cup 2014” notiks 
27.jūlijā, kad dalībnieki sacentīsies 
par „Ātrākā ziņneša” titulu un skries 
Turaidas pils tornī. Starts pirmajam 
dalībniekam – plkst.13.00. Pieteikša-
nās www.ba2.lv. 

27.jūlijā plkst.13.00 notiks tra-
dicionālais sprinta skrējiens Turai-
das pils Galvenajā tornī „Ātrākais 
ziņnesis”, kurā piedalīties aicināts 
ikviens, kurš gatavs skrienot uz-
veikt vairāk nekā 120 Turaidas pils 
Galvenā torņa pakāpienus.

Skrējiena „Ātrākais ziņnesis” da-
lībnieki startē vecuma grupās, un 
katrā grupā tiek noskaidroti trīs la-
bākie ziņneši. Tad notiek fināla skrē-
jiens, kurā tiek noskaidrots ātrākais 
ziņnesis. Reģistrācija sacensībām 
notiek mājaslapā www.ba2.lv vai pa 
tālruni 29184203. Reģistrācija sa-
censību dienā, 27.jūlijā, sākas no 
plkst.11.30 Turaidas pils pagalmā. 
Dalības maksa – no 1 līdz 3 eiro;  

uzrādot Siguldas novada ID karti – 
atlaide 50%. 

Sprinta skrējiena „Ātrākais ziņ-
nesis” tituls vēl joprojām pieder Ai-
nāram Rukkalnam, kurš 2010.gadā 
Turaidas pils Galvenajā tornī uz-
skrēja 31 sekundē. Šogad ikvienam 
ir iespēja mēģināt pārspēt rekordu 
un saņemt Turaidas pils astoņsimt-
gades ātrākā ziņneša titulu, kā arī 
īpašas balvas. 

Divas dienas Ventspilī notika 
Latvijas Jaunatnes čempionāts 
vieglatlētikā, kurā ar teicamiem 
rezultātiem startēja Siguldas 
Sporta skolas audzēkņi, izcīnot 
vienu zelta un trīs sudraba me-
daļas.

Edgars Daugulis izcīnīja pirmo 
vietu un zelta medaļu 1500 metru 
distancē (4:19,54), kā arī otro vie-
tu un sudrabu 800 metru distancē 
(2:03,24). Sportists abās disciplīnās 
uzrādīja jaunu personīgo rekordu.

Toms Ķēdis izcīnīja 2.vietu un 
sudraba medaļu 3000 metru distan-
cē, kā arī augsto ceturto vietu 1500 
metru distancē, sasniedzot jau-
nus personīgos rekordus, attiecīgi 
9:46,72 un 4:23,41. 

Ričards Griezītis izcīnīja sudraba 
medaļu un 2.vietu šķēpa mešanā. 
Iepriekšējā dienā viņš veiksmīgi 
startēja J.Lūša kausa izcīņas sa-
censībās, izcīnot 3.vietu ar rezultā-
tu 62,89 metri. Vēl sacensībās star-
tēja Nauris Juris Deksnis 400 metru 

distancē, izcīnot devīto vietu, kā arī 
200 metru distancē, Adrija Pelēce 
400 metru distancē uzrādīja 13.re-
zultātu, bet Dita Dubovska 100 
metru distanci veica 13,93 sekun-
dēs. 

Aina Ziediņa

Ļoti spēcīgajā vidējo distanču 
skrējēju konkurencē U16 vecuma 
grupā siguldietis Pauls Daugulis 
izcīnīja 2.vietu un sudraba medaļu 
800 metru distancē, to veicot ar jau-
nu personīgo rekordu (2:07,83), bet 
1500 metru distancē – arī ar teica-
mu rezultātu 4:36,96 – viņam 8.vie-
ta. Līdz ar to Pauls iekļuvis Latvijas 
jauniešu U16 vecuma grupas izlasē 
un izcīnījis tiesības piedalīties Bal-
tijas valstu sacensībās vieglatlētikā 
Kauņā. 

Kristaps Bruners 3000 metru dis-
tancē sasniedza augsto 5.vietu (re-
zultāts 10:18,60), bet 1500 metru 
distancē viņš palika desmitais. 200 
metru sprinta distancē, uzrādot jau-
nu personīgo rekordu (25,63), Reinis 
Rocēns 56 dalībnieku konkurencē 
izcīnīja 13.vietu.

Junioru grupā startēja Artis Ru-
šiņš, kurš 200 metru distanci veica 
jauna personīgā rekorda līmenī 
(23,69) un izcīnīja augsto 8.vietu. 

Aina Ziediņa

Ņemot vērā Edgara Bertuka lieliskos panākumus starptautiskajā orien-
tēšanās sporta arēnā, Latvijas Orientēšanās federācija nolēma izvirzīt savu 
kandidatūru 2018.gada Pasaules čempionāta rīkošanai. Starptautiskās 
orientēšanās federācijas kongresā Latvijas kandidatūra tika atbalstīta ar 
28 balsīm (pret 6), un tas nozīmē, ka 2018.gadā Latvijā pirmo reizi notiks 
nozīmīgākās orientēšanās sacensības pasaulē.

Tiek plānots, ka sprinta sacensības – kvalifikācija, fināls un jauktā sprinta 
stafete – norisināsies Rīgā, bet meža distances – vidējā, garā un klasiskā 
stafete – tiks rīkotas Siguldā.

Vienlaikus ar Pasaules čempionātu orientēšanās skrējienā notiks arī Pa-
saules čempionāts taku jeb precīzajā orientēšanās. Latvijas Orientēšanās 
federācija izrādīja interesi rīkot arī 2019.gada Pasaules čempionātu veterā-
niem, kam Starptautiskās orientēšanas federācijas vadība konceptuāli pie-
krita. Galīgais lēmums par to tiks pieņemts nākamgad. 

Zanda Abzalone

Sākusies pieteikšanās 24.Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam, kas Siguldā notiks 7.septembrī. Ik-
viens aktīvās atpūtas cienītājs aicināts pieteikties nozīmīgajam notikumam portālā velo.lv. Reģistrējoties 
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, Siguldas novada iedzīvotājiem – ID karšu īpašniekiem – 20% 
atlaide dalības maksai. 

Vienības brauciens norisināsies trīs dažādās distancēs: „Latvijas dzelzceļš” aicina startēt 95 kilometrus garajā 
„Latvijas dzelzceļa” sporta šosejas braucienā; piedzīvojumu un adrenalīna meklētājiem piemērota būs 48 kilometrus 
garā SEB kalnu divriteņu distance, bet tautas braucienā, kas būs 36 kilometrus garš, piedalīties var ikviens aktīvās 
atpūtas cienītājs no 12 gadu vecuma. 

Noslēdzies SEB MTB maratons Siguldā;  
priekšsēdētājam labs rezultāts prestižajā UCI distancē

Edgars Daugulis – Latvijas 
čempions 1500 metru distancē

Noskaidroti pirmie  
„444 pakāpienu pavēlnieki”

Piedalies 
skrējienā  
„Ātrākais  
ziņnesis”!

Pauls Daugulis U16 grupā 
izcīna sudraba medaļu

Sākusies pieteikšanās Vienības velobraucienam

Siguldā notiks 2018.gada  
Pasaules čempionāts  
orientēšanās sportā

Edgars Daugulis pēc sacensībām 
ar zelta un sudraba medaļu. 
Apsveicam!
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Jūlija vidū Ogres stadionā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā 
U20 un U16 vecuma grupās. Sacensībās piedalījās 620 jaunie sportisti, 
kuri sadalīja 74 medaļu komplektus. Šajā lielajā pasākumā piedalījās 
arī Siguldas Sporta skolas vieglatlēti.

Starptautiskās orientēšanās federācijas kongresā tika nolemts Lat-
vijas Orientēšanās federācijai piešķirt tiesības rīkot Pasaules čempio-
nātu orientēšanās skrējienā un taku orientēšanās 2018.gadā, kā arī no-
lemts atbalstīt Latvijas kandidatūru Pasaules veterānu orientēšanās 
čempionāta rīkošanai 2019.gadā.

Jūnija beigās tika aizvadīts skrējienu seriāla „Sigulda Up cup 2014” 
otrais posms – „Pakāpienu skrējiens”, kas notika pirmo reizi. Sacen-
sību dalībniekiem bija jāpārvar 444 pakāpieni pa Vikmestes trepītēm, 
kuras ved no Vikmestes upītes augšup uz Krimuldas pilsdrupām. 

6.jūlijā Siguldā norisinājās Latvijā lielākā kalnu riteņbraukšanas se-
riāla – SEB MTB maratona – ceturtais posms, kas iekļauts arī presti-
žajā UCI (Starptautiskā riteņbraukšanas savienība) sērijas kalendārā. 
Aizraujošajā 82 kilometrus garajā „Skandi motors” distancē lielisku 
uzvaru izcīnīja „Rietumu–Delfin” sportists Dmitrijs Sorokins. Kopumā 
Siguldas posmā startēja 2000 dalībnieku.

SPORTS
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VEIKALI
„Elvi” 2% atlaide pirkumiem (atskaitot telekartes, dāvanu kartes, presi, 

tabakas izstrādājumus, akcijas un nocenotas preces)
„Zapping Milano”,  
Ventas iela 1, Sigulda

10% atlaide pirkumiem, atskaitot akcijas preces

„Copes nams”,  
Gāles iela 12/1, Sigulda

5% atlaide makšķerēšanas precēm, atskaitot laivas un motorus

„Veloriba”, Ausekļa iela 7, Sigulda 10% atlaide velosipēdu iegādei
„Datoru doktorāts”, K.Valdemāra 
iela 1A un Ventas iela 1, Sigulda

5% atlaide preču iegādei;10% atlaide servisa pakalpojumiem

Grāmatu veikals „Jānis Roze”, 
L.Paegles iela 3A, Sigulda

5% atlaide pirkumiem

Interneta veikals „NosPro.lv”,  
www.nospro.lv

Pirkumu piegāde Siguldas novada teritorijā – bez maksas

„Dārza lietas”, TC „Raibais suns”, 
Vidzemes šoseja 16, Sigulda

10% atlaide stādu iegādei

„Mājas mīlulis”,  
K.Valdemāra iela 1A, Sigulda

5% atlaide visiem pirkumiem

Veikals un serviss „Mārcis”, 
Vidzemes šoseja 22, Sigulda

5% atlaide „Stihl”, „Viking” un „Fiskars” dārza un meža tehnikas 
iegādei

Kafejnīca „Milly”,  
rehabilitācijas centrs „Krimulda”, 
Mednieku iela 3, Krimulda

5% atlaide preču (atskaitot tabakas un alkohola izstrādājumu) iegādei

„Tējas bodīte”, TC „Raibais suns”, 
Vidzemes šoseja 16, Sigulda

5% atlaide pirkumiem

„Pūks”, TC „Raibais suns”,  
Vidzemes šoseja 16, Sigulda

5% atlaide rotaļlietām

„Fenomens”,  
L.Paegles iela 4, Sigulda

10% atlaide vīriešu apģērbiem, apaviem un uzvalkiem

PĀRVIETOšANĀS
Vienpadsmit autobusu maršruti Uzrādot Siguldas novada ID karti – bez maksas
Siguldas vagoniņš,  
Poruka iela 14, Sigulda

50% atlaide braucienam ar Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens 
vienā virzienā EUR 2

„Impresso” 20% atlaide braucienam ar elektromobili „Siguldas Tūre”
Makara tūrisma birojs,  
Peldu iela 2, Sigulda

Bezmaksas autostāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”

AKTĪVĀ ATPŪTA
Atpūtas parks „Mežakaķis”,  
Senču iela 1, Sigulda

10% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā 
un Rīgā; 5 centu atlaide no pamatcenas vienai pacēlāja reizei uz lielā 
slēpošanas kalna

Atpūtas parks „Tarzāns”,  
Peldu iela 1, Sigulda

20% atlaide ieejas maksai šķēršļu parkā; 50% atlaide pieaugušajiem 
braucienam ar krēslu pacēlāju

Atpūtas parks „Reiņa trase”, 
„Kalnzaķi”, Krimuldas novads

10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumu maksai

Aktīvās atpūtas parks „Rāmkalni”, 
„Vītiņkalni”, Inčukalna novads

10% atlaide visām atrakcijām – rodeļiem, kameršļūkšanai, lidojošajam 
krēslam, trakajam rotoram, bērnu autoskolai, jautrajām gumijām, velo 
un laivu nomai, velo slēpņošanai

Bobsleja un kamaniņu trase 
„Sigulda”, Šveices iela 13, Sigulda

10% atlaide braucienam ar bobsleja kamanām

LGK atrakcijas, Sigulda 30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20% 
atlaide brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez 
maksas

„Laivuire.lv”, Ganību iela,  
Siguldas pagasts

15% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

Makara tūrisma birojs,  
Peldu iela 2, Sigulda

20% atlaide kanoe braucienam maršrutā Līgatne–Sigulda

Olimpiskais centrs „Sigulda”, 
Siguldas pilsētas trase

Siguldas novada pensionāriem slēpošana bez maksas 

Drosmes tornis „Vells”,  
Puķu iela 4, Sigulda

20% atlaide atvērtās programmas maksai

SPORTS
Latvijas riteņbraucēju Vienības 
brauciens

20% atlaide dalības maksai

Atpūtas parks „Reiņa trase”, 
„Kalnzaķi”, Krimuldas novads

10% atlaide golfa spēlei, inventāra nomai un treniņlaukumam 

Biedrība „A2” 10% atlaide dalības maksai biedrības rīkotajos sporta pasākumos
Siguldas tenisa korti,  
O.Kalpaka 2A, Sigulda

10% atlaide kortu nomai; 20% atlaide inventāra nomai

Sporta un aktīvās atpūtas centrs,  
Puķu iela 4, „Laurenči”, Sigulda

10% atlaide sporta inventāra nomai; 
bērniem līdz 12 gadiem aizsargu komplekts bez maksas

Sporta klubs „Panatta Fitness”, 
Depo iela 1, Sigulda

10% atlaide trenažieru zāles abonementa iegādei

Velonoma „Tridens”,  
Cēsu iela 15, Sigulda

20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem

VESELĪBA
„A aptieka”, Pils iela 3, Sigulda 6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
Fizioterapijas centrs „Le Fizio”, 
Raiņa iela 5A, Sigulda

10% atlaide visiem centra pakalpojumiem

I.Baltiņas zobārstniecības 
privātprakse,  
Ziedu iela 5, Sigulda

Mutes dobuma profilaktiskā apskate bez maksas;
10% atlaide zobārstniecības pakalpojumiem bērniem

Mutes veselības centrs, Pulkveža 
Brieža iela 24A–10, Sigulda

10% atlaide zobu higiēnas pakalpojumiem

Rīgas rajona slimnīca,  
Lakstīgalas iela 13, Sigulda 

10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un 
jaunajām māmiņām); 10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem; 
10% atlaide dūņu procedūrām; 10% atlaide sporta nodarbībām grupu 
vingrošanā zālē vai baseinā; 10% atlaide ūdensdzemdībām; 10% 
atlaide paaugstināta komforta palātās

Veselības profilakses centrs „Malus”, 
Pils iela 13, Sigulda

5% atlaide uztura konsultācijām; 5% atlaide masāžu kursam  
(10 reizes); 5% atlaide Baha ziedu terapijai; 10% atlaide smilšu spēles 
terapijai

Redzes centrs, L.Paegles iela 3A, 
Sigulda, „Siguldas terases”

15% atlaide briļļu ietvaru iegādei; redzes pārbaude bez maksas, 
pasūtot optiskās brilles

Atpūtas komplekss „Kaķītis”,  
Senču iela 1, Sigulda

10% atlaide pirts kompleksa īrei

SPA viesnīca „Ezeri”, Siguldas 
pagasts, Siguldas novads

10% atlaide SPA procedūrām; 20% atlaide saunas un baseina 
apmeklējumam pieaugušajiem

Viesnīca „Segevold”,  
Mālpils iela 4, Sigulda

10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam

Viesnīca „Sigulda”, Pils iela 6, Sigulda 20% atlaide saunas un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
Rehabilitācijas centrs „Krimulda”,
Mednieku iela 3, Sigulda

10% atlaide rehabilitācijas pakalpojumiem: ārstnieciskajai vingrošanai 
grupās, rehabilitācijas maksas programmām, nūjošanas inventāra 
nomai, dūņu procedūrām

SKAISTUMKOPšANA
Salons „ĒRA”,  
Pils iela 8A, Sigulda

10% atlaide salona pakalpojumiem; 5% atlaide kosmētikas produktu 
un dāvanu kartes iegādei

Salons „Elfrisa”, Pils iela 1, Sigulda 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
Salons „Time for beauty”,  
TC „Šokolāde”, Strēlnieku iela 2, 
Sigulda

10% atlaide skaistumkopšanas pakalpojumiem

Salons „Kolonna”,  
K.Valdemāra iela 1A, Sigulda

30% atlaide solārija pakalpojumiem; īpašas cenas divām 
skaistumkopšanas procedūrām: „Ella Bache” mitrinošā sejas 
procedūra – EUR 15 un „Guinot” attīrošā sejas procedūra „Hydra 
clean” – EUR 20; 30% atlaide matu griešanai ar karstajām šķērēm

IZKLAIDE
Kino „Lora”, Strēlnieku iela 2, Sigulda 10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei

„Elvi” boulings, Vidus iela 1, Sigulda 20% atlaide celiņa nomai

ĒDINĀšANAS PAKALPOjUMI
Bārs kafejnīca „Ritters”, viesnīca 

„Pils”, Pils iela 4B, Sigulda 
10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

Bistro „Kaķu māja”, Pils iela 8, Sigulda 10% atlaide maltītēm bistro
Bistro „Zaļumnieku piestātne”, 
Pils iela 9, Sigulda

10% atlaide maltītēm bistro

„GUSTAVbeķereja”,  
Ventas iela 1, Sigulda

10% atlaide pirkumiem beķerejā

Ekspresrestorāni „Ņamma”, Sigulda, 
Ādaži, Ķekava, Jelgava

10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā!

Bistro un restorāns atpūtas parkā 
„Rāmkalni”, „Vītiņkalni”,  
Inčukalna novads

10% atlaide maltītēm bistro un restorānā

Kafejnīca „Cafe Fazenda”,  
Vidzemes šoseja 14, Sigulda

10% atlaide „Cafe Fazenda” Siguldā pakalpojumiem

Kafejnīca „Mr.Biskvīts”,  
Ausekļa iela 9, Sigulda

10% atlaide, pasūtot tortes un kliņģerus

Krodziņš „Kaķītis”,  
Senču iela 1, Sigulda

10% atlaide maltītēm krodziņā „Kaķītis”

Picērija „Čili Pica”, TC „Šokolāde”, 
Strēlnieku iela 2, Sigulda

10% atlaide maltītēm picērijā Siguldā; 10% atlaide piegādes 
pasūtījumiem Siguldā, zvanot pa tālruni 67973955

Restorāns „Aparjods”,  
Ventas iela 1A, Sigulda

10% atlaide maltītēm restorānā

Restorāns viesnīcā „Segevold”, 
Mālpils iela 4, Sigulda

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

Restorāns „Gadalaiki” SPA viesnīcā 
„Ezeri”, Siguldas pagasts

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

Restorāns „Kropotkins”,  
Pils iela 6, Sigulda

15% atlaide restorāna pakalpojumiem

Restorāns „RE:Restaurant”, 
K.Valdemāra iela 1, Sigulda

10% atlaide maltītei

AUTO
„Auto Īle un Herbst”,  

Mālpils iela 1, Sigulda
15% atlaide servisa pakalpojumiem

„Mile Auto”, Mālpils iela 1, Sigulda 15% atlaide servisa pakalpojumiem
„Neste Oil”,  
Vidzemes šoseja 4, Sigulda

1,50 centu atlaide par katru iegādāto degvielas litru (atlaide 
nesummējas ar citām „Neste Oil DUS” atlaidēm un/vai bonusiem)

Autonoma „ETS”,  
Brīvības gatve 223, Rīga

10% atlaide autonomas pakalpojumiem

„UD serviss”, Zinātnes iela 21, Peltes, 
Siguldas pagasts

10% atlaide servisa pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI
„Balex ekspresis”,  
Jūdažu iela 4, Sigulda

25% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei

„Demetra Krain”,  
Pulkveža Brieža iela 38, Sigulda

15% atlaide PVC logu un durvju iegādei; 20% atlaide pensionāriem PVC 
logu un durvju iegādei; 10% atlaide mājas siltināšanai ar ekovati, 
HK-35 un minerālvati

„Vaks Serviss”,  
Pulkveža Brieža iela 113, Sigulda

5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī 
santehnikas iegādei; 5% atlaide skārdnieku darbnīcas pakalpojumiem

VIESNĪCAS
Viesnīca „Aparjods”,  
Ventas iela 1A, Sigulda

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem

Atpūtas parks „Reiņa trase”, 
„Kalnzaķi”, Krimuldas novads

10% atlaide nakšņošanai viesu mājā

Viesnīca „Segevold”,  
Mālpils iela 4, Sigulda

10% atlaide nakšņošanai viesnīcā

Viesnīca „Sigulda”, Pils iela 6, Sigulda 10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
SPA viesnīca „Ezeri”, Siguldas 
pagasts, Siguldas novads

10% atlaide nakšņošanai viesnīcā

Viesnīca „Kaupo”, Jaunbeites, 
Siguldas pagasts, Siguldas novads

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem

Villa „Alberta”,  
Līvkalna iela 10, Sigulda

10% atlaide nakšņošanai viesnīcā, banketu un konferenču 
pakalpojumiem

INTEREšU IZGLĪTĪBA
„Yamaha” mūzikas skola, Pulkveža 

Brieža iela 49–5, Sigulda
50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā

Mācību centrs „Buts”,  
Ausekļa iela 5, Sigulda

10% atlaide mācību programmu apguvei

PAKALPOjUMI
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA”, 
Ausekļa iela 5, Sigulda

10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO); 
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai; 15% atlaide 
vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai; 15% atlaide ceļojumu 
apdrošināšanai

Apdrošināšanas sabiedrība „ERGO”, 
Pils iela 1 un K.Valdemāra iela 1A, 
Sigulda

10% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai; 5% atlaide ceļojumu 
apdrošināšanai; 5% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai; 
5% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO) 

„Janex – būve”, Pulkveža Brieža iela 
93b–26, Sigulda

Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni; 10% atlaide darba 
stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu

„Evor”, L.Paegles iela 15–1, Sigulda 10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
SIA „Pūce–GP”,  
Jura Ozola iela 39, Sigulda

10% atlaide grāmatvedības konsultācijām

SIA „Skaisto dārzu darbnīca”,  
Gāles iela 27, Sigulda

15% atlaide pakalpojumiem

„Pierīgas konsultāciju birojs”,  
Dārza iela 2A, Sigulda

5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām; 
7% atlaide biznesa plānu, projekta pieteikumu un kredītpieteikumu 
sagatavošanai; 10% atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un 
konsultācijām

SIA „Siguldas Minerālūdens”, 
Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda

10% atlaide, iegādājoties gāzēto minerālūdeni „Sigulda” un negāzēto 
ūdeni „Turaida”, sākot no viena iepakojuma 

J.Grizāna veterinārā prakse, 
L.Paegles iela 9, Sigulda

5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem

SIA „Merida–Latvija” 15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv; pirkumu 
piegāde Siguldā bez maksas

SIA „Clean–serviss”,  
Pils iela 12, Sigulda

10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem

„Latvijas Propāna gāze”,  
Zinātnes iela 1A, Peltes, Sigulda

EUR 1,42 atlaide 50 l gāzes balona apmaiņai

SIA „Dēva”, Turaidas iela 10, Sigulda 5% atlaide sudraba un bronzas baltu rotām 

KULTŪRA
Grupas „The Sound Poets” koncerts 
Siguldas pilsdrupu estrādē 16.augustā 
plkst.20.30  

Biļetes www.ekase.lv var iegādāties ar 20% atlaidi. Biļete koncerta 
dienā būs derīga, uzrādot kopā ar Siguldas novada ID karti. Citiem 
biļetes – EUR 20, koncerta dienā – vēl dārgāk

Siguldas novada Kultūras centrs,  
Pils iela 10, Sigulda

10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem

Koncertzāle „Baltais flīģelis”, 
Šveices iela 19, Sigulda

10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem; 5% atlaide biļešu 
iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais flīģelis” skolēniem, 
studentiem, pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem 
ar invaliditāti

Livonijas ordeņa Siguldas pils,  
Pils iela 16, Sigulda

Ieejas biļete bez maksas

ID  KARšU P IEDĀVĀjUMS



2014.gada 25.jūlijs SiguldasNovadaZiņasPASĀKUMI8

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. 
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta! 

SiguldasNovadaZiņas

Nākamais izdevums 29.augustā

SVE ICAM



 





Siguldas novada 
pašvaldība sveic 

jūlija apaļo jubileju 
gaviļniekus

90 gadi
Anna Aizupe

Klavdija Jepifanova
Anna Lemešonoka

Rasma Tīse

85 gadi
Ausma Dalke

Dzidra Lindeša
Mihails Lukašenkovs

Milija Rutka
Velta Ščedrova

80 gadi
Maiga Baškirova
Biruta Bērziņa
Emīlija Elberte

Valentīna Rogaļeva
Biruta Rukmane

Jutiņa Skuja
Dzintra Stūrīte

Laimdota Ziediņa

 

TURAIDAS PILS 800 GADU jUBILEjAS SVĒTKI
Laiks un vieta Pasākums

1.augustā 
plkst.19.00–22.00 
Turaidas muzejrezervātā

Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums. 
Ieeja – bez maksas

2.augustā 
plkst.15.00–18.00 
Turaidas muzejrezervātā

Turaidas pils vēstures stāsti. Ieeja ar Turaidas 
muzejrezervāta biļetēm – EUR 1,14–4,98

3.augustā 
plkst.15.00–18.00 
Turaidas muzejrezervātā

Ģimeņu diena – „Iepazīsim vēsturi kopā!”. Ieeja ar 
Turaidas muzejrezervāta biļetēm – EUR 1,14–4,98

KULTŪRA
Laiks un vieta Pasākums
No 1. līdz 3.augustam 
Siguldas pils kompleksā

XXII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Plašāka 
informācija 1. un 2.lpp.

6.augustā plkst.18.00 
Siguldas novada Kultūras 
centrā

Koru sadraudzības koncerts.
Vīru koris „Ulstein Masnnskor” no Norvēģijas (diriģents 
Roberts Skeide) un sieviešu koris „Teiksma” (diriģente 
Maija Feldmane). Ieeja – bez maksas

8.augustā plkst.20.00 
„Citroen” autosalonā 
Mālpils ielā 1, Siguldā 

Koncerts „Pa dzintara ceļu”. Piedalās: ansamblis 
„TālaMana” – Laila Saliņa (Latvija/ASV, balss, ģitāra, 

kokles), Džims Matuss (Jim Matus, Polija/ASV, grieķu 
lauta, ģitāra), Šeins Šenehens (Shane Shanahan, Īrija/
ASV, sitaminstrumenti, „Silk Road Ensemble”) un Timo 
Vēnenens (Timo Väänänen, Somija, kanteles). Programmā: 
senas teikas un leģendas, dzeja, dažādu tautu melodijas 
un mūsdienīgi aranžējumi – no liriskām baltu dziesmām 
līdz Vidusjūras ritmiem un orientālām noskaņām.
Pirms un pēc koncerta būs iespēja izstaigāt dzintara ceļu, 
degustējot Eiropas vīnus.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā: EUR 10 – uz koncertu, 
EUR 16 – uz koncertu un vīna degustāciju. Biļešu cena 
koncerta dienā, norises vietā: EUR 12 – uz koncertu,  
EUR 19 – uz koncertu un vīna degustāciju, EUR 10 – uz 
vīna degustāciju

9.augustā plkst.12.00 
pie Mores pagasta Tautas 
nama un citviet Morē

Vasaras pasākums „Satiksimies Morē!”. Darbosies „Bērnu 
pilsētiņa”, kurā bērni varēs izpriecāties piepūšamajās 
atrakcijās, vizināties uz ponija, piedalīties radošajās 
darbnīcās un kopā ar vecākiem piedalīties dažādās sporta 
aktivitātēs.
Plkst.14.00 – Mores pagasta pašdarbnieku un uzaicināto 
viesmākslinieku koncerts un Mores labumu degustācija.
Sporta aktivitātes: pludmales volejbols un strītbols 
(komandas ieteicams pieteikt, rakstot uz  
e-pastu sintija.laizane@sigulda.lv). Ieeja – bez maksas

9.augustā plkst.17.00 
Gaujas senielejā,  
Balonu pļavā

Dabas koncertzāle Gaujas senielejā. Notiks izziņas 
laboratorijas un radošo darbnīcu aktivitātes. No 
plkst.22.00 klausītāji tiek aicināti uz dabas, mūzikas un 
videomākslas izrādi. Ieeja – bez maksas

10.augustā plkst.11.00 
Siguldas Jaunās pils dārzā

„Muzikālās brokastis” – Baltijas valstu jauniešu pūtēju 
orķestra koncerts. Repertuārā kompozīcijas no katras 
valsts komponistu skaņdarbiem pūtēju orķestriem, kā arī 
pasaulē zināmi skaņdarbi. Ieeja – bez maksas

10.augustā plkst.15.00 
Turaidas muzejrezervātā

Baltijas valstu jauniešu pūtēju orķestra koncerts. Ieeja ar 
Turaidas muzejrezervāta biļetēm – EUR 1,14–4,98

16.augustā plkst.20.30 
Siguldas pilsdrupu estrādē

Grupas „The Sound Poets” koncerts. 
Biļetes var iegādāties www.ekase.lv – EUR 20, koncerta 
dienā – dārgāk. Biļetes www.ekase.lv ar Siguldas 
novada ID karti – par EUR 16.  Biļete koncerta dienā būs 
derīga, uzrādot kopā ar Siguldas novada ID karti

23.augustā plkst.19.00 pie 
Siguldas pagasta Kultūras 
nama

Stāstu laiks bibliotēkā – „Baltijas ceļa stāsti Siguldas 
novadā”. Pasākums notiek UNESCO LNK „Stāstu 
bibliotēkas” ietvaros. Ieeja – bez maksas

30.augustā plkst.15.00 
Turaidas muzejrezervātā

Somugru diena Turaidā. Ieeja ar Turaidas muzejrezervāta 
biļeti – EUR 1,14–4,98

30.augustā plkst.19.00 
Allažu pagasta Tautas 
namā

Allažu pagasta Tautas nama amatierteātra „AKA” izrāde 
divās daļās „Gada godi” (viss ap un par kapusvētkiem) 
un „Burbeķīša” (pēc Vizmas Belševicas stāsta motīviem). 
Režisore Izolde Pētersone. Ieejas maksa – EUR 2, bērniem 
un pensionāriem – EUR 1

30.augustā plkst.21.00 
Allažu pagasta Tautas 
namā

Balle kā sendienās (divās daļās). Gandrīz zaļumballe 
kopā ar pūtēju orķestri „Madliena” (orķestra diriģents 
un mākslinieciskais vadītājs – Viesturs Lazdiņš, 
koncertmeistars – Alvars Šteinbergs), otrā daļa kopā ar 
Edvīnu Zālīti un draugiem. Izdarības, spēles un jautrība 
vakara gaitā nodrošināta! Pasākums pie galdiņiem ar 
pašu sarūpētu cienastu.
Ieejas maksa – EUR 5; galdiņu var rezervēt pa tālruni 
26690301

IZSTĀDES
Laiks un vieta Pasākums
Līdz 17.augustam 
kultūras un mākslas 
telpā „Siguldas Tornis”

Mākslinieces Ilzes Avotiņas izstāde

Līdz 26.septembrim 
Siguldas novada bibliotēkā

Izstāde „Anita Mellupe: dzimtas un grāmatu stāsti” – 
veltīta grāmatu izdevējas, žurnālistes, novadnieces Anitas 
Mellupes 60 gadu jubilejai

No 1. līdz 20.augustam 
Bērnu literatūras nodaļā

Literārā izstāde „Saule met loku”. Latviešu bērnu 
grāmatu autoram Jānim Baltvilkam – 70

No 1. līdz 29.augustam 
Siguldas novada bibliotēkā

Materiālu izstāde „Baudi aktīvu vasaru Siguldā!”. Izstādē 
apkopoti dažādi bukleti, kartes, velomaršruti un ceļveži, 
kas gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem palīdzēs 
saplānot aizraujošas vasaras brīvdienas un iedvesmoties 
aktīvai atpūtai pie dabas

No 5. līdz 29.augustam 
Siguldas novada bibliotēkā

„Par dzejas klēts atslēgu glabātāju”. Rakstniecei Ainai 
Zemdegai – 90. A.Zemdega ir pazīstama rakstniece 
kā Ziemeļamerikā, tā Latvijā. Zaudētās dzimtenes 
meklēšana paplašinās garīgu māju meklējumos mūzikā, 
dzejā un prozā. Pirmais krājums izdots Ņujorkā 29 gadu 
vecumā. Dzejniece lielpilsētnieciski ievirzītajā trimdas 
dzejā ienāk ar krājumiem „Basām kājām”, „Egles istabā”, 

„Cirsma”. A.Zemdegas piecos romānos atainota dzimtenes 
atstāšana un atgriešanās Latvijā – dzimtajās Lubes 
dzirnavās, savā valodā. Dzeja un proza ir Ainas Zemdegas 
īstās mājas

No 5. līdz 29.augustam 
Siguldas novada bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Augļu 
terapija” 

No 8. līdz 30.augustam 
Bērnu literatūras nodaļā

Literārā izstāde „Tēlnieka meita”. Somijas zviedru bērnu 
rakstniecei Tūvei Jānsonei – 100

No 19.augusta līdz 
14.septembrim kultūras un 
mākslas telpā „Siguldas 
Tornis” 

Siguldas novada mākslinieces Ilzes Bindemanes-Kļavas 
izstāde. Ieeja – par ziedojumiem

SPORTS
Laiks un vieta Pasākums
No 2. līdz 3.augustam 
plkst.14.00 Turaidas 

„Igauņos”

Orientēšanās sacensības „Siguldas kauss 2014”. 
Reģistrācija no plkst.11.00

9.augustā plkst.10.00 
Gaujmalas pludmales 
volejbola laukumos

Siguldas pludmales volejbola turnīrs – MIX komandu 
sacensības

14.augustā plkst.18.00 
Sporta un aktīvās atpūtas 
centrā

Treniņskrējienu seriāla „Siguldas apļi 2014” 5.kārta

15.augustā plkst.18.00 
Raiņa parkā

„Ghetto Alianse” sacensības ielu basketbolā

16.augustā plkst.10.00 
Gaujmalas pludmales 
volejbola laukumos

Siguldas pludmales volejbola turnīrs – sieviešu un vīriešu 
komandu sacensības

16.augustā plkst.11.00 
Depo laukumā

„Sigulda cup 2014” minifutbolā. Reģistrācija sacensībām 
līdz plkst.10.00

21.augustā aptuveni 
plkst.18.00 Siguldā

„Baltic Chain Tour 2014”. Starts Rīgā

No 22. līdz 24.augustam 
Allažu Sporta kompleksā

Basketbola turnīrs 2001.gadā dzimušajiem un jaunākiem 
zēniem „Siguldas kauss 2014”

No 23. līdz 24.augustam 
Olimpiskajā centrā 

„Sigulda”

Latvijas čempionāts riteņbraukšanas sacensībās 
DH (downhill)

24.augustā plkst.12.00 
Ratniekos

Orientēšanās sacensības „Latvijas Gāzes kauss 2014”, 
5.kārta

24.augustā plkst.10.00 
Gaujmalas pludmales 
volejbola laukumos

Siguldas pludmales volejbola turnīrs  
„Livonijas kauss 2014”

30.augustā plkst.11.00 
Siguldas Bobsleja un 
kamaniņu trasē 

Skrējienu seriāls „Sigulda Up cup 2014” – Renes skrējiens. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30

Siguldas novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnijā

Reģistrēti 38 jaundzimu-
šie – 22 meitenes un  

16 zēni.

Bērniem doti vārdi: Eliza-
bete, Laura, Katrīna, Signe, 
Sandija, divas Alises, Līze, 
Aleksandra, Marija, Elīsija, 
Līva, Anna, Emīlija, Estere, 

Amēlija, Gabriela Marta, 
Paula, Kate, Sindija Jasmī-
ne, Lote, Franciska, Marks, 
Lūkass, Toms, Leonards, 
Ģirts, Edmunds, divi Gus-

tavi, Viktors, Dāvids, Pauls 
Martins, Kārlis, Raivis, 

Alvis, Kristians, Tomass.

Reģistrētas 23 laulības, no 
tām piecas baznīcās.

Kapusvētki un svecīšu vakari  
Siguldas novadā

Siguldas pilsētas kapos:
‣ Kapusvētki, kā allaž, notiks augusta pirmajā sestdienā – 2.augustā 

plkst.12.00. Ekumēniskos dievkalpojumus vadīs Romas Katoļu baznīcas 
Siguldas draudzes prāvests Ronalds Melkers, evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs un Siguldas baptistu draudzes mācītājs Sandijs Aiz-
upietis. Muzikālo pavadījumu nodrošinās Vilnis Daņiļevičs un soliste Ilo-
na Haņina. Svinīgos vārdus sacīs Māra Kraukle.

‣ Svecīšu vakars, kā allaž, oktobra pirmajā sestdienā – 4.oktobrī 
plkst.18.00. Svinīgo brīdi vadīs Māra Kraukle.

Allažu pagasta kapos:
‣ Kapusvētki notiks augusta pēdējā svētdienā – 31.augustā plkst.14.00. 

Dievkalpojumu vadīs evaņģēliski luteriskās Siguldas draudzes mācītājs 
Andris Grots.

‣ Svecīšu vakars notiks oktobra otrajā svētdienā – 12.oktobrī plkst.14.00. 
Dievkalpojumu vadīs evaņģēliski luteriskās Siguldas draudzes mācītājs 
Andris Grots.

Mores pagasta kapos:
‣ Kapusvētki notiks septembra 

pirmajā sestdienā – 6.septembrī 
plkst.12.00. Svinīgo brīdi vadīs Māra 
Kraukle.

‣ Svecīšu vakars notiks oktobra ot-
rajā sestdienā – 11.oktobrī plkst.18.00. 
Svinīgo brīdi vadīs Māra Kraukle.


