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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums
2.lpp.

5.lpp.

Par Siguldas novada
domes priekšsēdētāju atkārtoti
ievēlēts Uģis Mitrevics

7.lpp.

Siguldas novada
muzikālā
vasara

Pie daudzdzīvokļu namiem
jāuzstāda slēgta tipa atkritumu
konteineru novietnes

Vasaras saulgriežu laiks Siguldas novadā
Vasaras saulgriežos ikviens aicināts
apmeklēt plašo svētku pasākumu programmu Siguldas novadā, lai caur tradīcijām un kultūras baudījumu piedzīvotu
krāšņākos latviešu gadskārtu svētkus.
20.jūnijā no plkst.18.00 līdz 20.30
Turaidas muzejrezervātā, gatavojoties vasaras saulgriežu svētkiem, ikviens aicināts piedalīties ozolzaru spēka
vijas vīšanā. Jau ceturto gadu tiks vīta
90 metru gara ozolzaru vija, ar ko 21.jūnija vakarā rituāla laikā rotāt Jāņu
ugunskuru. Ielīgošanā piedalīsies folkloras kopa „Senleja”. Ieeja – bez maksas.
20.jūnijā plkst.18.00 Mores pagasta
„Kalna Vaizuļos” notiks „Pļavu puķu
radošās darbnīcas” ģimenēm ar bērniem, kurās varēs lasīt augus tējai, vīt
vainagus, gatavot siena lelles un ielīgot
Jāņus. Pieteikšanās, zvanot uz tālruni
29528421. Dalība – bez maksas.
21.jūnijā no plkst.19.00 Turaidas muzejrezervātā jau vienpadsmito gadu
tiks svinēti vasaras saulgriežu svētki.
Šajā gadā Jāņa bērnu sagaidītāju Turaidā būs īpaši daudz – no Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas sabrauks līgotāji, lai izdziedātu savas Jāņu
dziesmas, dalītos ar Jāņu tradīciju zināšanām un sagaidītu sauli, gatavojoties
Latvijas simtgades lielajam notikumam –
starptautiskajam folkloras festivālam

Ar plašu pasākumu programmu visā Siguldas novadā tiks svinēti vasaras saulgrieži
Foto: N.Dainis

„Baltica 2018”. Jāņa tēva un Jāņa mātes
lomā jau tradicionāli iejutīsies Siguldas
novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne. Ieeja – bez maksas.
22.jūnijā plkst.19.00 pie Mores pagasta Tautas nama būs skatāma Jēkabpils Tautas teātra izrāde „Trīnes grēki”. Pirms un pēc izrādes – svētku lustes kopā ar folkloras kopu „Senleja” un
„Kaktu balles muzikantiem”. Dalība –
bez maksas.

23.jūnijā plkst.12.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā novadnieki aicināti apmeklēt vainagu vīšanas darbnīcu un
gleznot ar dabas krāsām, bet plkst.22.00
piedalīties ballē, kurā par spēlēm, atrakcijām un mūziku rūpēsies grupa „Trešā
brigāde”. Ieeja – bez maksas.
23.jūnijā plkst.22.00 Siguldas pilsdrupu estrādē norisināsies brīvdabas
koncertuzvedums „Streiča kinonakts
mistērija”. Caur latviešu dižā kinomeistara Jāņa Streiča dažādu laiku populā-

rākajām kinofilmu dziesmām, dejām,
fragmentiem un citātiem, kopā ar teātru un kino aktieriem, dziedātājiem un
dejotājiem izdzīvosim Jāņu nakts mistēriju, kura var notikt tikai gada visīsākajā naktī Siguldā. Kino orķestris Jura
Kristona vadībā kopā ar postfolkloras
grupu „Rikši” rūpēsies par labskanību
un īpašām kino melodiju apdarēm, kuras izdziedās aktieris, tenors Juris Jope,
operdziedātāja un mūziklu aktrise, mecosopārns Baiba Renerte, folklorists un
dziedātājs Ēriks Zeps. Uzvedumu papildinās dejotāji horeogrāfes Ievas Kemleres vadībā, bet kinonakts vadītāju lomās
iejutīsies aktieri Uldis Anže un Indra
Burkovska. Skatītājus priecēs arī aktieri Leons Krivāns, Ivars Kalniņš, Jānis
Skanis, Baiba Indriksone, Olga Dreģe,
Jānis Paukštello un, iespējams, arī pats
izcilais kinomeistars Jānis Streičs. Pēc
koncertuzveduma – zaļumballe kopā ar
Daini Skuteli.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā – 7 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē – 2 eiro; biļetes cena pasākuma dienā – 10 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro. Bērniem līdz
12 gadu vecumam ieeja bez maksas.
Ieejas maksa tikai uz balli pēc
plkst.24.00 – 5 eiro.

Siguldas mobilo lietotni lejuplādējuši
vairāk nekā 1500 iedzīvotāju

Siguldā būs pieejami
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes pakalpojumi

Būtiska lietotnes funkcija ir atgriezeniskās saites veidošana ar lietotāju, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt
savu vērtējumu par pašvaldībā aktuāliem jautājumiem, kā
arī ziņot no notikuma vietas par nepieciešamajiem uzlabojumiem, pievienojot ziņai fotoattēlu ar atrašanās vietas
koordinātēm. Tāpat nozīmīga ir iespēja pieteikties automātiskai operatīvās informācijas saņemšanai, piemēram,
par slēgtām ielām vai dažādiem negadījumiem.

Plānots, ka no 28.jūnija Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes darbinieks Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 klientus pieņems trešdienās no plkst.9.00 līdz 14.30.
Tāpat pašvaldība turpina sarunas ar vairākām citām
valsts iestādēm, lai vienotos par iespēju to pakalpojumus novada iedzīvotājiem vismaz reizi nedēļā saņemt
Siguldā, iespējami tuvāk savai dzīvesvietai.

Maija nogalē, Siguldas novada svētku laikā, tika atklāta
Siguldas mobilā lietotne, kas izstrādāta, lai pašvaldības komunikācija un sadarbība ar iedzīvotājiem, novada viesiem un uzņēmējiem kļūtu vēl mūsdienīgāka un
ērtāka, izmantojot ikdienā visbiežāk lietoto iekārtu –
viedtālruni. Kopš atklāšanas mobilo lietotni lejuplādējuši jau vairāk nekā 1500 siguldiešu un pilsētas viesu.

Mobilā lietotne plānota arī kā efektīva komunikācijas
platforma Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem un programmas sadarbības partneriem – uzņēmējiem. Ar lietotnes palīdzību iespējams operatīvi
ziņot par dažādiem piedāvājumiem un akcijām, ko nodrošina ID karšu programma.
Kopš 2011.gada pašvaldībā veiksmīgi darbojas Siguldas
novada iedzīvotāju ID karšu programma, kuras sistēma
pilnveidota un paplašināta 2016.gada maijā, personalizējot ID kartes atbilstoši katram iedzīvotājam un dodot
iespēju tās lietot gan sabiedriskajā transportā, gan bibliotēkās, gan tuvā nākotnē plānojot to izmantošanu visās
novada izglītības iestādēs. Kopš jauno karšu izdošanas
pērn tās apmainījuši vairāk nekā 8800 novadā deklarēto
iedzīvotāju.

Turpinājums 3.lpp.

Siguldas novada pašvaldība ir uzsākusi sadarbību ar
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai jau jūnija beigās novada iedzīvotājiem vienu reizi nedēļā būtu iespēja saņemt valsts iestādes pakalpojumus – noformēt un
saņemt pases un personas apliecības, pieteikties paātrinātai pasu saņemšanai pēc divām dienām Rīgā, kā arī
saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņas.

Aktualitātes
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Par Siguldas novada domes priekšsēdētāju
atkārtoti ievēlēts Uģis Mitrevics

Siguldas novada domē ievēlētie deputāti
Politiskā partija „Reģionu alianse”,
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nr. sarakstā
1.
3.
4.
2.
7.
9.
10.
6.
18.
12.
13.

No kreisās: Mārtiņš Zīverts, Ivo Alksnis, Elīna Gruzniņa, Indra Ozoliņa, Jānis Strautmanis, Uģis Mitrevics, Dainis
Dukurs, Līga Sausiņa, Rūdolfs Kalvāns, Eva Viļķina, Reinis Ādamsons, Katrīna Leitāne, Jānis Zilvers, Inese Zagorska
Foto: G.Zīverte

Piektdien, 16.jūnijā, jaunā deputātu sasaukuma Siguldas novada domes sēdē, kuru atklāja novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, par Siguldas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Uģis Mitrevics.
Par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Līga Sausiņa.
Sēdē tika apstiprināts arī četru Siguldas novada domes
komiteju sastāvs.
3.jūnijā visā Latvijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas.
Siguldas novadā no 13 633 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem pašvaldību vēlēšanās piedalījās 6708 jeb 49,20%

Siguldas novada
domes sēdē
17.maijā

• Iznomātas divas pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības garāžu un saimniecības
ēkas uzturēšanai. Noslēgts zemes nomas
līgums pašvaldībā esošo ēku uzturēšanai.
• Noslēgtas vienošanās ar 15 iedzīvotājiem
par zemes vienību nodošanu īpašumā bez
atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
• Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti ielu tirdzniecības kioskam Ausekļa ielā 6,
kā arī nekustamā īpašuma Purva ielā 21
izsoles rezultāti. Par nenotikušu atzīta nekustamā īpašuma „SSAC „Allaži”” Stīveros
nomas tiesību izsole.
• Atbalstīta dalība mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu
atlases pirmajā kārtā ar iesniegumu „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika
lokos”.
• Izbeigta Siguldas novada Siguldas pil-

iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2013.gadu, kad Siguldas novada pašvaldību vēlēšanās piedalījās 45,7% iedzīvotāju, šajās pašvaldību vēlēšanās iedzīvotāju aktivitāte ir
bijusi lielāka.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju
politiskā partija „Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
saņēmusi 5087 jeb 75,86% vēlētāju atbalstu, iegūstot
12 deputātu vietas, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība – 1406 jeb 20,97% vēlētāju atbalstu, iegūstot trīs
deputātu vietas.

sētas zemes un denacionalizācijas komisijas
darbība.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads”.
• Apstiprināta Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumu precizētā redakcija.
• Nolemts aizņemties finansējumu Valsts
kasē Lakstīgalas, Ziedu, Lāčplēša un Jāņa
Čakstes ielas, kā arī Kalna ielas asfaltbetona seguma remonta veikšanai. Aizņēmumu
nolemts ņemt arī Siguldas 1.pamatskolas
pārbūvei.
• Kā de minimis atbalsts komercdarbībai
nomas maksas atlaide 50% apmērā noteikta
SIA „Baltu rotas”, SIA „Varnnas” un diviem
saimnieciskās darbības veicējiem.
• Piešķirts līdzfinansējums ūdenssaimniecības objektu būvniecībai – 11 dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai.

8.

Uģis
Mitrevics
Dainis
Dukurs
Eva Viļķina
Līga Sausiņa
Jānis
Strautmanis
Ņina Balode
Mārtiņš
Zīverts
Rūdolfs
Kalvāns
Ivo Alksnis
Elīna
Gruzniņa
Indra
Ozoliņa
Katrīna
Leitāne

SvītAtzīmes
rojumi
„+”
„–”

Balsis*

3041

242

7886

1592

289

6390

653
765

280
537

5460
5315

497

283

5301

493

368

5212

404

297

5194

387

281

5193

341

275

5153

342

308

5121

446

438

5095

254

269

5072

Atzīmes
„+”

Svītrojumi
„–”

Balsis*

603

118

1891

252

153

1505

221

156

1471

Zaļo un Zemnieku savienība
Nr.
Vārds,
sarakstā uzvārds
1.
4.
6.

Jānis
Zilvers
Reinis
Ādamsons
Inese
Zagorska

* Balsis aprēķina, no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.

• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas
novadā”.
• Veikti grozījumi Siguldas biznesa inkubatora Konsultatīvās komisijas un Koncesijas
uzraudzības komisijas sastāvā.
• Nolemts piedalīties projektā „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
• Atjaunota samaksa par deputāta pienākumu
pildīšanu deputātam Guntaram Zvejniekam.
• Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikumā.
• Apstiprināts pasākuma „Bērnības svētki”
pakalpojumu cenrādis.
• Nolemts slēgt sadarbības līgumu ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par
atbalstu Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas
daļai, nodrošinot iespēju amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm bez maksas
izmantot Siguldas Sporta centra komplekso
piedāvājumu.

31.maijā

Vārds,
uzvārds

• Apstiprināts Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolas bērnu un

jauniešu vasaras nometņu maksas pakalpojumu cenrādis 2017.gadam.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam””.
• Nolemts slēgt līgumus par zemes vienības
nomu Helmaņa ielā ielas uzturēšanai, kā arī
Peltēs sporta laukuma uzturēšanai. Iznomāta zemes vienība Peltēs stāvlaukuma un zaļās zonas uzturēšanai.
• Slēgta vienošanās ar četriem iedzīvotājiem
par zemes vienību nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Apstiprināts pašvaldības iestādes „Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” nolikums.
• Apstiprināta precizētā redakcija saistošajiem
noteikumiem Nr.10 „Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi”, kā
arī saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā”.
• Piešķirts līdzfinansējums ūdenssaimniecības objektu būvniecībai – divu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.
• Par starptautiska mēroga sasniegumiem
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Siguldas mobilo lietotni
lejuplādējuši vairāk nekā
1500 iedzīvotāju
Turpinājums no 1.lpp.
ID kartes īpašniekiem pieejamas
atlaides sporta un kultūras
pasākumos

Sākoties jaunajai koncertsezonai – no šā
gada septembra –, novadniekiem būs pieejama 20% atlaide biļetēm uz kultūras
pasākumiem, kas notiek Siguldas novada
pašvaldības kultūras iestādēs, savukārt
novada daudzbērnu ģimenēm atlaides apmērs sasniegs pat 40%. Arī Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” audzēkņiem ieejas maksa koncertzāles pasākumos būs ar 40% atlaidi. Jau šobrīd Siguldas novada iedzīvotāji, uzrādot ID karti, biļetes uz dažādiem
kultūras pasākumiem var iegādāties ievērojami lētāk, kā arī bez maksas apmeklēt
Livonijas ordeņa Siguldas pili.
Siguldas novada iedzīvotājiem dažādi
sporta pasākumi ir pieejami bez maksas,
piemēram, pašvaldības organizētās sporta nodarbības, kā arī sacensības Bobsleja
un kamaniņu trasē „Sigulda”. Vairākos
pašvaldības līdzfinansētos sporta pasākumos novadniekiem ar ID karti pieejamas
atlaides 20% apmērā, piemēram, Latvijas
riteņbraucēju Vienības braucienā, SEB
MTB Siguldas posmā, Siguldas pusmaratonā un citos. Tāpat atlaides ID kartes
īpašniekiem pieejamas pašvaldības sporta
bāzēs – jaunajā Siguldas Sporta centrā, Siguldas Pilsētas trasē, Fischer Slēpošanas
centrā, kā arī vairākos citos novada sporta
klubos un slēpošanas trasēs.
ID karšu programmā īpašas cenas piedāvā
arī novada uzņēmēji – ar atlaidi pieejami
aptuveni 200 dažādi pakalpojumi un preces.
Ar ID karšu programmas piedāvājumu iespējams iepazīties pašvaldības interneta
vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „ID kartes” – „ID karšu piedāvājums”
un pašvaldības administrācijās.
atbalstīta naudas balvas piešķiršana bobslejistam Jānim Strengam.
• Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības objekta „Jaunā pils” Attīstības stratēģijā ar darbības plānu, kā arī pagarināts tās
termiņš.
• Izsolē nodotas nomas tiesības nekustamajam īpašumam „SSAC „Allaži”” Stīveros.
• Apstiprināts SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrādis, kā arī
atbalstīts tā iepirkumu un mantas atsavināšanas plāns 2017.gadam.
• Atbalstīta iebraucamo un iekšējo ceļu remontdarbu līdzfinansēšana zemes vienībās
Helmaņa ielā 1, Peltēs.
• Atstāti negrozīti divi apstrīdēti maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma
nodokli 2017.gadam.
• Nolemts iznomāt zemes vienību Lāčplēša
ielā 9A vieglas konstrukcijas sezonas būves
uzstādīšanai eksotisku tropu tauriņu ekspozīciju izvietošanai.
• Izdarīti grozījumi noteikumos „Par Siguldas Pils kompleksa izmantošanu”.
• Slēgts sadarbības līgums ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi par pakalpojumu
nodrošināšanu iedzīvotājiem Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā.

ATTĪSTĪBA

Siguldā aktīvi norit ielu un ceļu remontdarbu sezona
No marta Siguldā aktīvi norit ielu un
ceļu remontdarbu sezona – vairākās
ielās un satiksmes infrastruktūras
objektos remonts vai rekonstrukcijas
darbi jau pabeigti. Daudzviet darbi turpinās un tiek uzsākti jauni satiksmes
infrastruktūras sakārtošanas projekti.
Šogad pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un pārbūvei budžetā ieplānoti
līdzekļi 5,1 miljona eiro apmērā.
• Šobrīd turpinās Līvkalna ielas pārbūve,
kur ieklāta asfaltseguma apakškārta visā
ielas garumā. Darbus, tajā skaitā apzaļumošanu, plānots pabeigt šomēnes.
• Norisinās darbi Zinātnes ielā, kur līdz rudenim plānots pabeigt ielas rekonstrukciju
1,7 kilometrus garā posmā no Vidzemes šosejas līdz autoceļam P8 „Inciems–Sigulda–
Ķegums”.
• Darbi norisinās arī Kalna ielas posmā
no Vidzemes šosejas līdz Noliktavu ielai.
Lai nodrošinātu līdzenu brauktuvi, tika
noņemta ielas vecā asfaltseguma kārta un
tiks ieklāta jauna asfaltseguma virskārta,
nepārbūvējot ceļa pamatni. Darbus Kalna
ielā plānots pabeigt jūnijā.
• Asfaltēšana norisinās grantētajā Nākotnes ielas posmā no Riekstu līdz Tilta ielai,
kur darbus plānots pabeigt šomēnes.
• Uzsākta grantētās Paparžu ielas pārbūve
par asfaltseguma ielu, kā arī gājēju ietves
izbūve, – šos darbus plānots pabeigt jūlijā.
• Šomēnes uzsākta jaunas gājēju ietves izbūve gar Nurmižu ceļu no Televīzijas ielas līdz
Nākotnes ielai, kur līdz šim gājēji pārvietojās
pa ceļa braucamo daļu. Šovasar plānots izbūvēt divus metrus platu bruģakmens gājēju
ietvi un uzstādīt aizsargbarjeras Nākotnes
un Upes ielas krustojuma zonā, kā arī pie
Vējupītes, kur tiks nostiprinātas arī gravas
nogāzes. Plānota arī ielas brauktuves nomales sakārtošana un apzaļumošana.
• Vienlaikus norisinās arī Siguldas novada ielu un ceļu audits, lai līdz šā gada
beigām izstrādātu pašvaldības transporta
infrastruktūras pārvaldības sistēmu.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” veiktie
remontdarbi

• Notiek tilta pār Gauju rekonstrukcija –
jau pērn tika uzsākta brauktuves vienas
puses un tilta konstrukcijas atjaunošana,
gājēju ietves paplašināšana un margu nomaiņa; tilta otru pusi plānots rekonstruēt
līdz augusta beigām.
• Norisinās Vidzemes šosejas un Zinātnes
ielas krustojuma infrastruktūras atjaunošana, tostarp jauna asfaltseguma izbūve,
ko plānots pabeigt jūlijā. Šajā krustojumā
mainīta satiksmes organizācija – slēgts pagrieziens uz Zinātnes ielu, kā arī ierobežota
uzbraukšana uz šosejas no Pulkveža Brieža ielas, kur tiek organizēta vienvirziena
satiksme – virzienā no šosejas uz pilsētas
centru. Izbraukšanai uz Vidzemes šosejas iedzīvotāji Pulkveža Brieža ielas vietā
aicināti izmantot Nītaures ielu, savukārt
satiksmei slēgtā Zinātnes ielas posma apbraukšanai – Institūta ielu. Atgādinām, ka
Zinātnes ielā, posmā no Ganību ielas līdz
autoceļam P8, tiek organizēta divvirzienu
satiksme.

Daudzviet remontdarbi jau pabeigti

• Pabeigta Televīzijas ielas rekonstrukcija – veikta ielas labiekārtošana un apzaļumošana visā ielas garumā – no pērn rekonstruētās Dārza ielas līdz Līvkalna ielai. Darbi
Televīzijas ielā tika uzsākti pērn rudenī.
• Pabeigta asfaltseguma virskārtas atjaunošana Lakstīgalas, Ziedu, Lāčplēša ielas
posmā no Ziedu līdz Jāņa Čakstes ielai un
Jāņa Čakstes ielā – kopumā vairāk nekā
8400 kvadrātmetru platībā. Visās ielās uzklāti horizontālie ielu apzīmējumi, tostarp
uzkrāsotas gājēju pārejas. Šajās ielās, nepārbūvējot ceļa pamatni, tika nofrēzēts vecais asfaltsegums un ieklāta jauna asfaltseguma virskārta.
• Noslēgusies Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas, kā arī Pulkveža Brieža
un Vildogas ielas apļveida krustojumu rekonstrukcija. Pārbūves laikā tika izveidotas
drošības saliņas, uzlabota krustojumu pār-

redzamība un, kur nepieciešams, tika mainīta krustojuma konfigurācija.
• Izbūvēta gājēju ietve Strēlnieku ielas
posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles
ielai. Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru un paaugstinātu gājēju drošību, tika rekonstruēta gan vecā, pirms vairākiem gadu
desmitiem uzbūvētā gājēju ietve, gan izbūvēta jauna ietve gandrīz 900 metru garumā,
pagarinot esošo ietvi.
• Pabeigta labiekārtošana un horizontālo
marķējumu ieklāšana jaunajā stāvlaukumā
pie Laurenču sākumskolas un Fischer Slēpošanas centra, kura izbūve tika sākta pērn.
• Visā novadā veikta gājēju pāreju marķējuma un ielu horizontālo apzīmējumu regulārā
atjaunošana, kā arī grantēto ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu. Pretputekļu
apstrāde prioritāri tiek veikta ielām un ceļiem, kur ir intensīvāka satiksme.

Nākamo remontdarbu plānošana

• Uzsākta grantēto ielu – Meldru, Doņu un
Atbrīvotāju – pārbūves par bruģa vai asfaltseguma ielu projektēšana, kuras laikā iedzīvotāji tika aicināti izteikt savus ierosinājumus.
• Sākta krustojuma pie tirdzniecības centra „Šokolāde” pārbūves projektēšana, paredzot Vidzemes šosejas, Pulkveža Brieža,
Strēlnieku un Saules ielas krustojumā trīs
joslu izbraukšanu no pilsētas, lai uzlabotu
satiksmi šajā krustojumā, kas ir visnozīmīgākais Siguldas un Rīgas virziena sasaistei.
• Tiek veikta Pulkveža Brieža un Nītaures
ielas krustojuma pārbūves projektēšana,
lai uzlabotu satiksmes drošību.
Ar plānotajiem ielu un ceļu pārbūves darbiem iespējams iepazīties pašvaldības satiksmes infrastruktūras attīstības interaktīvajā kartē, kas pieejama pašvaldības
interneta vietnes www.sigulda.lv sadaļā
„Pašvaldība” – „Infrastruktūras attīstība”.
Jau ziņots, ka pašvaldības tuvāko gadu prioritāte ir ielu un ceļu atjaunošana un izbūve,
kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmas
pilnveidošana un sakārtošana, ik gadu šiem
darbiem paredzot vairākus miljonus eiro.

Noskaidrotas biznesa ideju konkursa
„Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” uzvarētājas
Maija beigās Siguldas biznesa inkubatora telpās norisinājās trešā, noslēdzošā biznesa ideju konkursa „Māmiņa.
Siguldiete. Uzņēmēja” atlases kārta –
ideju prezentācijas.
Savas idejas komisijai prezentēja astoņas
uzņēmīgas un aizrautīgas siguldietes.
Komisijas locekļiem bija iespēja apskatīt

produktu prototipus, degustēt kulinārijas
šedevrus, iepazīt multiplikācijas filmu varoņus un vērot videoprezentāciju.
Pašvaldības finansējumu 2000 eiro apmērā saņēma Elīna Skujiņa, lai īstenotu
ideju par mūsdienīga bērnu šūpuļa izveidi, finansējumu 625 eiro apmērā idejas attīstībai ieguva Margarita Liepiņa ar ideju
„Lakomso”, 1375 eiro tika piešķirti Lainei

Lapiņai skaistumkopšanas un veselības
studijas attīstībai, 2000 eiro piešķirti
Anastasijai Parafiņukai par biznesa ideju
„Sucre. Sweet boutique” un arī Baibai Zaksai par putnu būrīšu konstruktora ideju.
Konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” norisinās otro gadu. Šogad konkursam tika pieteiktas 17 Siguldas novada māmiņu biznesa idejas.

Siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi 2017.gadā
Jau ceturto gadu norisinājās akcija „Siguldieši balso, siguldieši svin”, kuras
noslēgumā – ID karšu jubilejas nakts
pasākumā Siguldas novada svētku laikā – tika noskaidroti desmit siguldiešu
mīlētākie uzņēmumi.
Šogad novadnieki savus mīlētākos uzņēmumus, balsojot ar īpašiem žetoniem,

varēja noteikt līdz maija beigām. Balsošanai tika izmantoti 2303 žetoni, kurus
bija iespējams saņemt par jebkuru pirkumu ar Siguldas novada iedzīvotāja ID
karti sadarbības partneru veikalos un
pakalpojumu sniegšanas vietās.
Siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi:
• bērnu centrs „Kā mājās”;
• kafejnīca „Mr.Biskvīts”;

• piedzīvojumu parks „Mežakaķis”;
• „ERGO Insurance SE Latvijas filiāle”,
Siguldas filiāle;
• Jāņa Rozes grāmatnīca;
• veikals „Zaļais zars»;
• veikals „Veloriba”;
• kino „Lora”;
• kafejnīca „Doma”;
• „Impresso” elektromobiļu pakalpojums.
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IZGLĪTĪBA

Siguldas novada skolas absolvējuši 338 skolēni
Jūnija sākumā 338 skolēni absolvēja
Siguldas novada izglītības iestādes.
Īpaši tika novērtēti skolēni ar augstiem sasniegumiem mācībās.
Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klasi absolvēja 71 skolēns, 9.klasi – 65 skolēni.
Ministru prezidenta Māra Kučinska pateicību par izcilām un ļoti labām sekmēm,
dalību valsts vai starptautiska līmeņa
mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī
valsts vai starptautiska līmeņa skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu skatēs saņēma pieci Siguldas Valsts ģimnāzijas
12.klases skolēni: Laura Kļaviņa, Edgars

Daugulis, Edgars Straumanis, Laura
Kalniņa un Eva Pūka. Savukārt Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolēni ar
augstiem sasniegumiem mācībās – Aivita
Mūze, Beāte Marta Circene, Elza Rūta
Jordāne, Andrejs Mudulis, Elza Batraga,
Katrīna Dziesma, Raimonds Dolfs Jēkabsons, Kitija Radziņa, Ance Ilva Ruģēna,
Ance Saleniece, Laine Smukule, Jēkabs
Ustinovs, Diāna Beņķe, Jēkabs Niklāvs
Janovs, Ilona Keviša, Marta Linda Tilnere, Mārtiņš Zemlītis, Andrejs Karabeļņikovs, Annija Šmaliņa un Sabīne Lapiņa.
Siguldas pilsētas vidusskolas 12.klasi
absolvēja 19 skolēni dienas programmā

un pieci skolēni vakara programmā.
9.klasi absolvēja 37 skolēni dienas programmā, ar sasniegumiem mācībās –
Ērika Dubava.
Siguldas 1.pamatskolas 9.klasi absolvēja 31 skolēns, tostarp ar sasniegumiem
mācībās – Paula Luīze Biteniece, Dārta
Adzilča, Māris Mārtiņš un Elizabete Andersone.
Laurenču sākumskolā 6.klasi beidza
21 skolēns – ar sasniegumiem mācībās
skolu pabeidza Krišjānis Gercāns, Pauls
Oliņš un Katrīna Ungura.
Allažu pamatskolas 9.klasi absolvēja
17 skolēni, tostarp ar sasniegumiem

mācībās – Eva Bērze, Maija Gvozdeva,
Rūdolfs Voldemārs Malcenieks, Lauma
Brakša un Madara Tahtahunova. Mores
pamatskolas 9.klasi absolvēja 13 skolēni, no tiem Lauris Ķeizars – ar sasniegumiem mācībās.
Izlaidumi norisinājās arī novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Siguldas Mākslu skolu „Baltais Flīģelis”
absolvēja 25 skolēni, no tiem 11 skolēni
Mākslas nodaļu, 14 skolēni – Mūzikas
nodaļu. Siguldas Sporta skolu absolvēja
34 audzēkņi – astoņi distanču slēpotāji,
22 kalnu slēpotāji, trīs dambretisti un
viena badmintoniste.

Skolēnu nodarbinātības projekta ietvaros
darbu jūnijā uzsākuši teju 150 skolēni
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, jau
astoto gadu īsteno skolēnu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja
strādāt un apgūt pirmās darba prasmes ir 13 līdz 19 gadus veciem jauniešiem. Šovasar ar Siguldas novada
pašvaldības atbalstu darbavieta tiks
nodrošināta 336 skolēniem, no tiem
149 darbu uzsākuši jau jūnijā.
Jūnijā pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās darbu sākuši 79 skolēni, savukārt

uzņēmēju piedāvātajās darbavietās nodarbināti jau 70 skolēni. Kopumā 147 no trīspadsmit līdz piecpadsmit gadus veci jaunieši divas nedēļas pa četrām stundām dienā
strādās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, savukārt 189 no piecpadsmit līdz
deviņpadsmit gadus veci jaunieši strādās
pie 40 uzņēmējiem. Projekta īstenošanai
pašvaldības budžetā plānoti 50 tūkstoši eiro.
Darba algas apmaksu minimālās algas
apmērā par nostrādātajām stundām
nodrošina pašvaldība, darba devējiem
jāmaksā tikai darba devēja sociālais no-

doklis. Kā liecina pieredze, jaunieši par
88 stundu darbu varot nopelnīt vairāk
nekā 200 eiro pirms nodokļu nomaksas,
bet, ja uzņēmējs ir gatavs piemaksāt,
skolēni strādā septiņas stundas dienā un
attiecīgi vairāk arī nopelna.
Pamatojoties uz skolēnu pieteikuma anketās norādītajām ziņām un darba devēju izvēli, pašvaldība sagatavo skolēniem
norīkojumus uz darbavietām. Kā ierasts,
daudzi jaunieši strādās viesmīlības jomā –
kafejnīcās un viesnīcās –, pie pārtikas sagatavošanas, pirmsskolas izglītības iestādēs.

Katru gadu septembrī, noslēdzot projektu, tiek veikta skolēnu, vecāku un uzņēmēju anketēšana. Anketās visbiežāk
tiek norādīts, ka projekts jāturpina, pie
galvenajiem ieguvumiem norādot to, ka
bērniem ir svarīgi saprast, ko nozīmē
strādāt algotu darbu, nopelnīt pašiem
savu naudu, iegūt jaunas prasmes un
iemaņas, pilnveidot saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī veidot izpratni
par dažādām profesijām. Skolēnus, kuri
iepriekšējos gados labi strādājuši, uzņēmēji labprāt pieprasa atkārtoti.

Apbalvoti konkursa „Siguldas novada Gada klase” uzvarētāji
Šogad jau trešo gadu norisinājās pašvaldības rīkotais konkurss „Siguldas
novada Gada klase”. Visa mācību gada
laikā skolēniem ar savu komandu – klasi – bija jāpierāda sevi kā atbildīgus novadniekus un centīgus skolēnus, aktīvi
iesaistoties ne tikai mācību darbā, bet arī
ārpusskolas pasākumos un citās aktivitātēs. Pēdējā skolas dienā – 31.maijā –
Gada klases sveica Siguldas novada
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Uzvarētāji no Siguldas novada pašvaldības balvā saņēma apmaksātu klases
ekskursiju vai kādu citu atpūtas pasākumu pēc izvēles, kā arī pateicību.

Mierinājuma balvu – SIA „Siguldas
saldējums” gatavotu saldējumu visiem
klases skolēniem un audzinātājām –
saņēma tās klases, kurām pietrūka
punktu, lai saņemtu galveno apbalvojumu.
Siguldas novada Gada klases titulu šogad ieguva:
• Laurenču sākumskolas 2.a klase (skolotāja Ineta Socka), iegūstot arī nomināciju par labi noformētu portfolio,
• Laurenču sākumskolas 6.klase (skolotāja Vanesa Čeičiniece),
• Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.c klase
(skolotāja Indra Upīte-Dambīte), iegūstot arī nomināciju par teicami noformētu

portfolio un sportiskāko klasi,
• Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.a klase
(skolotāja Inese Berga), iegūstot arī nomināciju par sportiskāko klasi,
• Siguldas pilsētas vidusskolas 4.a klase
(skolotāja Ineta Stepanova), iegūstot arī
nomināciju par gada sportiskāko klasi,
• Siguldas pilsētas vidusskolas 7.klase
(skolotāja Liene Cērpa),
• Siguldas pilsētas vidusskolas 11.klase
(skolotājs Edgars Bajaruns),
• Siguldas 1.pamatskolas 1.c klase (skolotāja Lolita Šteinberga),
• Siguldas 1.pamatskolas 8.a klase (skolotāja Anita Jāzepa), iegūstot arī nomināciju par sportiskāko klasi,

• Allažu pamatskolas 2.klase (skolotāja
Ināra Paegle),
• Allažu pamatskolas 6.klase (skolotāja
Anita Jurgelāne).
Izglītības pārvalde kopumā šogad saņēma 17 pieteikumus. Konkursā var
piedalīties ikviena Siguldas novada vispārizglītojošās skolas klase 1.–4.klašu,
5.–9.klašu un 10.–12.klašu grupā. Konkursam pieteiktā klase mācību gada
laikā veido klases portfolio, kurā apkopo konkursa kritērijiem atbilstošus apliecinājumus. Vērtēšanai jāiesniedz arī
tabulas, kurās pēc stingriem kritērijiem
analizējams skolēnu mācību darbs, kavējumi un sabiedriskā aktivitāte.

Mores pamatskolas skolēni triumfē Mores pamatskolai
festivālā „Toņi un pustoņi ”
veiksmīga akreditācija
Valsts izglītības satura centrs jau
piekto reizi rīkoja Latvijas bērnu un
jauniešu mākslas un mūzikas festivālu „Toņi un pustoņi”.
Šogad lieliskus panākumus guva Mores
pamatskolas skolēni un skolotāja Kristīne Gailīte, ielu modes kategorijā izcīnot
pirmo vietu ar tērpu kolekciju „More”.
Tērpu kolekcijas „More” idejas auto-

re un realizētāja ir Mores pamatskolas
9.klases skolniece – vizuālās mākslas
pulciņa „Raibumiņš” dalībniece Milēna Teterovska, kura latvju rakstu
zīmēs ir saskatījusi sava dzimtā pagasta nosaukumu „More” un Siguldas
simboliku, to oriģināli risinot T-kreklu kolekcijā. Lai tiktu uz fināla skati
Bauskā, bija jāpārvar divas atlases kārtas.

Veiksmīgi aizvadīta Mores pamatskolas akreditācija uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem.
Mores pamatskolā ir licencētas un
akreditētas visas trīs pamatizglītības
programmas: vispārējā pamatizglītības
programma, speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem un speciālās

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Mācību process tiek
organizēts katrai izglītības programmai
atsevišķās klasēs, nodrošinot skolēniem
atbilstošu un kvalitatīvu mācību procesu un speciālās izglītības skolēnu integrēšanu sabiedrībā ārpusstundu pasākumos un ikdienas saskarsmē skolā.

KULTŪRA
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Siguldas novada muzikālā vasara
Šogad Gaujas senieleju un Siguldas
pilsdrupas pieskandinās latviešu
un ārvalstu mūziķu koncerti, sniedzot muzikālu baudījumu dažādām
gaumēm. Sigulda skan!

„Sunset Festival”

Muzikālās brokastis

Jūlija svētdienās plkst.11.00 Livonijas
ordeņa Siguldas pilī mūzikas un vasaras burvību varēs baudīt Muzikālajās
brokastīs. 2.jūlijā būs iespēja dzirdēt
Arta Gāgas koncertprogrammu „Gaujas
sentiments”, 9.jūlijā – „Rihards Lībietis
Orchestra” vasaras koncertprogrammu,
bet 16.jūlijā – „Baltā vilka trio” koncertprogrammu bērniem „Meža dziesmas”.
Savukārt 23.jūlijā Muzikālās brokastis
noslēgs ansamblis „Brokastis četratā”
un „OPERĀcija jeb Mirkli pirms Siguldas Opermūzikas svētkiem”. Pasākuma
apmeklētāji aicināti ņemt līdzi brokastu
uzkodas un kafiju. Ieeja uz visiem Muzikālo brokastu koncertiem – bez maksas.

Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki

No 28. līdz 30.jūlijam Siguldas pilsdrupu estrādē jau 25.reizi izskanēs Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Svētki sāksies 28.jūlijā plkst.19.00 ar
Svētku uvertīru – ieskaņas koncertu Siguldas Jaunās pils dārzā, kurā uzstāsies
jaunie mākslinieki – pianists Daumants
Liepiņš, tenors Kristaps Ivanovs, vijolniece Madara Liepiņa, klarnetists Artūrs Perts un citi. Biļetes cena – 10 eiro.
29.jūlijā plkst.15.00 Siguldas Jaunās
pils dārzā notiks koncerts „Jaunie talanti”. Biļetes cena – 3 eiro. Savukārt
plkst.21.00 būs skatāms Latvijā līdz
šim neiestudētās Džuzepes Verdi operas „Falstafs” brīvdabas oriģināliestudējums. Galvenajās lomās – Pjērs Īvs
Privo, Maija Kovaļevska, Kalvis Kalniņš, kā arī Inga Šļubovska, Krišjānis
Norvelis, Irma Pavāre, Ilona Bagele,
Andris Ludvigs un Andris Lapiņš. Režisors – Guntis Gailītis, diriģents – Atvars
Lakstīgala, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš,
kostīmu māksliniece – Ieva Kundziņa.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro.
30.jūlijā plkst.13.00 Siguldas evaņģē-

Jūlija svētdienu rītos notiks par tradīciju kļuvušās Muzikālās brokastis
Foto A.Linarts

liski luteriskajā baznīcā notiks garīgās
mūzikas koncerts. Biļetes cena – 3 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – bez maksas. Svētki
noslēgsies plkst.18.00 ar krāšņu galā
koncertu, kura īpašie viesi būs Olga
Peretjatko un Huans Pablo Duprē Fernandess. Koncertā piedalīsies arī Pjērs
Īvs Privo, Krišjānis Norvelis un Jānis
Apeinis. Pie diriģenta pults – Vladimirs
Kiradžijevs. Biļetes cena – no 20 līdz 50
eiro.
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” kasēs. Līdz 24.jūlijam
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra kasē Raiņa
ielā 3 biļetes pieejamas ar 10% atlaidi.

Skaņu un garšu festivāls

12.augustā no plkst.16.00 Livonijas
ordeņa Siguldas pilī norisināsies otrais
Skaņu un garšu festivāls, kas apvieno
trīs cilvēka maņas – dzirdi, garšu un
redzi. Festivāls aicinās baudīt grila dārza svētku atmosfēru, un tā apmeklētāji
tiks lutināti un izglītoti gan ēdiena, gan
mūzikas baudīšanā. Uzstāsies mūziķi
no Gruzijas „Mgzavrebi”, Aija Vītoliņa un „Tango Sin Quinto”, Ieva, Igo un
Aivars Hermanis, „Rahu the Fool”, kā
arī „Rihards Lībietis Orchestra”. Biļetes
pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena – no 20 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide vienas biļetes
iegādei.

„Sunset Festival” ietvaros Siguldas pilsdrupu estrādē notiks vairāki starptautiski pazīstamu mākslinieku koncerti.
31.jūlijā plkst.19.30 Džesija Veira (Jessie Ware), kuras eleganti dvēselisko vokālu plašāka publika iepazina 2012.gadā līdz ar debijas albumu „Devotion”, kas
sasniedza nozīmīgu topu virsotnes. Viņas mūziku kritiķi nodēvējuši par „līdz
augstākajai raudzei attīrītu eleganci”.
Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena – no 29 līdz
35 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide.
9.augustā plkst.19.30 „The Naked
and Famous” – grupa, kas pamatoti
tiek uzskatīta par Jaunzēlandes muzikālo sensāciju. Aizraujoša popmūzika ar indī un elektroroka iezīmēm
kļuvusi par šā kvinteta vizītkarti.
Viņu hiti „Young Blood”, „Punching In
A Dream”, „Girls Like You” un citi zināmi ikvienam elektroroka žanra cienītājam. Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena –
no 29 līdz 35 eiro;
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20%
atlaide.
15.augustā plkst.19.30 „The xx” – viena no šobrīd pasaulē aktuālākajām un
mūzikas kritiķu augstāk vērtētajām britu grupām. Grupa šogad laidusi klajā
albumu „I See You”, kurā iekļauts šobrīd tik aktuālais hits „On hold”. Biļetes
pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības
vietās. Biļetes cena – 49 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 29 eiro.

„Carnival Youth” brīvdabas koncerts

26.augustā plkst.20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē notiks indīroka grupas „Carnival Youth” līdz šim vērienīgākais koncerts, kurā tiks atskaņotas dziesmas gan
no jaunā albuma „Vienā vilcienā”, gan
iepriekšējiem – „No Clouds Allowed” un
„Propeller”. Biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena –
no 7,50 līdz 51 eiro;
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 15%
atlaide.

Noslēgusies panākumiem bagāta „Baltā Flīģeļa” sezona
Mākslu skolā un koncertzālē „Baltais
Flīģelis” aizvadīta panākumiem bagāta sezona: skolas audzēkņi guvuši
augstus rezultātus dažādos konkursos, izstāžu telpā notikušas astoņas
izstādes, bet koncertzālē – 24 koncerti, un apmeklētāju skaits sasniedzis gandrīz četrus tūkstošus.
Aptuveni 30 konkursos, tajā skaitā valsts
mēroga konkursā klavierspēlē, vokālajā
mūzikā un grafiskajā dizainā, laureāta
godā iekļuvuši Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļas audzēkņi. Audzēkņi guvuši
balvas arī ārvalstīs – Lietuvā, Igaunijā
un Čehijā.

Mūzikas nodaļā šogad godalgas un apbalvojumus saņēmuši gan orķestris un
ansambļi, gan audzēkņi individuāli.
Mākslas nodaļas audzēkņi augsti novērtēti valsts konkursā, bet nodaļas pedagogi, saņemot kolēģu atzinību, prezentējuši skolas inovatīvās mācību metodes Latvijas skolotāju seminārā. Teātra nodaļa
spoži pārstāvēta runas konkursā, un nodaļas izrāde „Tikai tu” saņēmusi augstu
novērtējumu Valmieras Viestura skolas
rīkotajā festivālā.
Mācību gads noslēdzās ar 23.Starptautisko jauno mūziķu konkursu „Sigulda
2017”, kura augsto organizācijas līmeni
atzinīgi novērtēja Siguldas viesi.

Koncertzāles „Baltais Flīģelis” 16.koncertsezonā tika piedāvātas piecas oriģinālprogrammas, kas tapa ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Siguldā
piedzīvoja pirmatskaņojumu: „Grandiozā saderēšana”, „Happy Birthday, Steve
Reich!”,„Es palūgšu baltajam eņģelim...”,
„Mūza ie[kā]rotā” un Starptautiskās
džeza dienas programma. Koncertzāle
iekļāvās divu spilgtu festivālu programmās – Rudens Kamermūzikas festivālā
un pirmo reizi arī Starptautiskās džeza
dienas norisēs. Šogad salīdzinājumā ar
iepriekšējo koncertsezonu koncertzāles apmeklētāju skaits pieaudzis trīs
reizes.

Notiks klusuma
pārgājiens ar
Gaujas klausīšanos
21.jūlijā plkst.21.00 notiks klusuma
pārgājiens ar Gaujas klausīšanos
pie Velnalas Siguldā, kas turpināsies
katru piektdienas vakaru līdz 11.augustam arī citviet.
Saulrieta laikā klusuma pārgājienos
notiks Gaujas klausīšanās visā upes tecējumā īpašās dabas un kultūrvēstures
vietās, atjaunojot 20.gadsimta septiņdesmito gadu tradīciju, kad Siguldā pa
Gauju braucošā laivā notika akustiski
mežraga solokoncerti.
Klusuma un Gaujas klausītājus sagaidīs īpaši klusuma gidi, kas pasākuma
dalībniekus aizvedīs līdz akustiskām un
ainaviskām vietām Gaujas krastos, kur
būs iespējams klausīties Gaujas tecējuma un akustisku instrumenta saspēli.
Dalība – bez maksas.

Siguldas novada
bibliotēku darba
laiks vasarā
Vasarā no 1.jūnija līdz 31.augustam
mainīts darba laiks visās Siguldas
novada bibliotēkās.
Siguldas novada bibliotēka
• pirmdien: plkst.11.00–18.00
• otrdien: plkst.11.00–19.00
• trešdien, ceturtdien, piektdien:
plkst.11.00–18.00
• sestdien, svētdien: slēgts
Siguldas pagasta
Centra bibliotēka
• pirmdien otrdien, ceturtdien:
plkst.11.00–17.00
• trešdien: slēgts (metodiskā diena)
• piektdien: plkst.10.00–15.00
• sestdien, svētdien: slēgts
*No 1. līdz 14.jūnijam bibliotēka slēgta
Siguldas pagasta
Jūdažu bibliotēka
• pirmdien, otrdien, ceturtdien,
piektdien: plkst.10.00–17.00
• trešdien: slēgts (metodiskā diena)
• sestdien, svētdien: slēgts
*No 3. līdz 31.jūlijam bibliotēka slēgta
Mores pagasta bibliotēka
• pirmdien, otrdien: plkst.10.00–17.00
• trešdien: slēgts (metodiskā diena)
• ceturtdien: plkst.10.00–17.00
• piektdien: plkst.9.00–16.00
• sestdien, svētdien: slēgts
*No 5.jūnija līdz 12.jūlijam bibliotēka
slēgta
Allažu pagasta bibliotēka
• pirmdien: plkst.8.00–18.00
• otrdien: plkst.8.00–17.00
• trešdien: slēgts (metodiskā diena)
• ceturtdien: plkst.8.00–18.00
• piektdien: plkst.8.00–16.00
• sestdien, svētdien: slēgts
Darba laiks no 15. līdz 29.jūnijam
un no 17.jūlija līdz 8.augustam:
• darbdienās, izņemot trešdienu:
plkst.10.00–12.00
• trešdien: slēgts (metodiskā diena)
• sestdien, svētdien: slēgts
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Jūlijā notiks Latvijas
Jaunatnes Olimpiāde
No 7. līdz 9.jūlijam Cēsīs un citviet norisināsies Latvijas Jaunatnes Olimpiāde,
kas ir valsts mēroga kompleksas sacensības, kurās jaunie sportisti pārstāv
savu novadu. Siguldas novadu pārstāvēs 83 dalībnieki deviņos sporta veidos.
Jaunatnes Olimpiādes mērķis ir noskaidrot
Latvijas labākos jaunos sportistus vecumā
no 12 līdz 18 gadiem 28 olimpiskajos sporta
veidos, kā arī divos neolimpiskajos sporta
veidos – florbolā un orientēšanās sportā.
Siguldas novadu sportisti pārstāvēs badmintonā, basketbolā, džudo, futbolā (gan
zēnu, gan meiteņu komandas), loka šaušanā, riteņbraukšanā (MTB), vieglatlētikā,
pludmales volejbolā un orientēšanās sportā.

Siguldas sporta
skolas aktualitātes
• Ar panākumiem Rīgas jaunatnes
meistarsacīkstēs startējuši skolas vieglatlēti: U16 vecuma grupā meitenēm
pirmo vietu 1500 metru distancē izcīnīja Estere Vīksne, 2000 metru kavēkļu skrējienā otro vietu izcīnīja Kristīne
Brunere, bet trešajā vietā – Estere Vīksne. Bronzas godalgu trīssoļlēkšanā saņēma Elza Lešinska. U16 vecuma grupā
zēniem teicamus skrējienus veica Daniels Strods, pirmajā dienā 400 metru
distancē finišējot ar rezultātu 55,56 sekundes un izcīnot ceturto vietu, bet otrajā sacensību dienā, pirmo reizi startējot
800 metru distancē, viņam izdevās iegūt
trešo vietu. U18 grupas jauniešiem aiz
sešu metru atzīmes tāllēkšanā piezemējās Oto Laiva, kas ļāva izcīnīt augsto ceturto vietu (rezultāts 6,02 metri).
• Jēkabpils Sporta skolas atklātajās sacensībās U14 grupā meitenēm uzvaru
300 metru sprintā izcīnīja Marta Balanasa, tāpat arī trešo vietu 80 metru sprintā. Kristīne Urtāne uzvarēja 80 metru
sprintā, vienīgā distanci veicot ātrāk
par 11 sekundēm – 10,91 sekundēs.
Zēniem šajā vecuma grupā Renārs Jumiķis izcīnīja divas sudraba godalgas –
80 metru barjerskrējienā un šķēpa mešanā (rezultāts 28,89 metri). Matīss
Filippovs izcīnīja otro vietu 1000 metru
skrējienā. U12 grupā zēniem ļoti labi
startēja Ņikita Morozovs, uzstādot trīs
personīgos rekordus – augstlēkšanā, tāllēkšanā un 300 metru distancē, no kurām
visveiksmīgāk viņam veicās augstlēkšanā – izcīnīta bronzas medaļa (rezultāts
1,20 metri). U14 grupas 4x100 metru
stafetē meitenēm ar pārliecinošu uzvaru
uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena
kāpa Kristīne Urtāne, Rūta Meistere,
Patrīcija Ūdre un Marta Balanasa; šajā
pašā stafetē uzvaru izcīnīja arī zēnu
kvartets, kurā startēja Krišjānis Salenieks, Renārs Jumiķis, Matīss Filippovs
un Jānis Kravalis.
• Pirmo reizi Latvijas čempionātā
daudzcīņās, veicot pilnu desmitcīņas
programmu, skolas audzēknis Oto Laiva
izcīnīja sesto vietu U18 vecuma grupā.

SPORTS

Siguldiešiem otrā vieta
pasaules čempionātā pludmales volejbolā
No 27.maija līdz 3.jūnijam Franču Polinēzijā, Taiti salā, norisinājās ceturtais pasaules čempionāts pludmales
volejbolā skolēniem, kurā piedalījās
komandas no 13 valstīm. Latviju pārstāvēja Siguldas Valsts ģimnāzijas
komanda, kas čempionātā ieguva
otro vietu.
Siguldas Valsts ģimnāzijas komandā
spēlēja 7. un 8.klases skolēni Ralfs Knēža, Dāvis Vēvers, Ralfs Balodis, Sandijs
Suhānovs, Kristaps Liepa un Mārtiņš
Auziņš, kurus pavadīja sporta skolotājs
Normunds Šulte.
Skolēnu čempionāts pludmales volejbolā pulcēja komandas no visas pasaules.
Latvijas komanda U14 vecuma grupā
ieguva otro vietu, sīvā cīņā finālspēlē
piekāpjoties spēcīgajai Brazīlijas komandai.
Sveicam volejbolistus un skolotāju Normundu Šulti!

No kreisās: Ralfs Balodis, Kristaps Liepa, Mārtiņš Auziņš, Ralfs Knēža, Sandijs Suhānovs,
Dāvis Vēvers, Normunds Šulte
Foto: Aigars Vēvers

Siguldas Sporta centrs piedāvā
jaunas grupu nodarbības peldbaseinā
No jūnija Siguldas Sporta centrā Ata
Kronvalda ielā 7A pieejamas jaunas
grupu nodarbības peldbaseinā.
• Peldētapmācība bērniem no septiņiem
līdz desmit gadiem – otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00.
• Peldētapmācība bērniem no 11 līdz
13 gadiem – otrdienās un ceturtdienās
plkst.11.00.

• Peldētapmācība pieaugušajiem – otrdienās un ceturtdienās plkst.20.00.
• Peldināšana zīdaiņiem no sešu mēnešu līdz gada vecumam – pirmdienās un
ceturtdienās plkst.11.00.
Uz grupu nodarbībām iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruni 25448860 vai
67973111 vai rakstot uz e-pasta adresi
sportacentrs@sigulda.lv. Vienas grupu
nodarbības cena – 7 eiro;
Siguldas

novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 10% atlaide.
Siguldas Sporta centra lielā un mazā
peldbaseina darba laiks skolēnu brīvlaikā darbdienās ir no plkst.7.00 līdz 22.00
un brīvdienās – no plkst.8.00 līdz 22.00,
savukārt ūdens atrakciju un atpūtas
parks darbdienās atvērts no plkst.15.00
līdz 22.00, bet brīvdienās – no plkst.9.00
līdz 22.00.

Notiks bezmaksas sporta nodarbības
Lai sekmētu iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018
„Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvalde organizēs bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem aktīva
un veselīga dzīvesveida veicināšanai.
No jūlija līdz oktobrim Siguldā notiks
bezmaksas sporta nodarbības, kurās
plānots ietvert dažādas aktivitātes: veselības soļošanu, nūjošanu, vispārattīstošās fiziskās sagatavotības treniņus
(ABS, TRX, lokanības, spēka un veiklības vingrinājumi), ciguna veselības vingrošanu, skriešanu un orientēšanos.
Plānotās nodarbības:
• 13.jūlijā, 20.jūlijā, 3.augustā, 17.augustā, 31.augustā, 7.septembrī un 21.septembrī plkst.20.00 notiks izturības un koordinācijas treniņi brīvā dabā. Pulcēšanās
pie Siguldas Sporta centra;
• 15.jūlijā, 29.jūlijā, 12.augustā, 26.augustā, 2.septembrī, 16.septembrī un
30.septembrī plkst.9.00 notiks ciguna

veselības vingrošanas nodarbības
brīvā dabā. Pulcēšanās pie Siguldas
Sporta centra;
• 4.jūlijā
plkst.19.30,
8.augustā
plkst.18.30 un 5.septembrī plkst.18.00
notiks skriešanas nodarbības. Pulcēšanās Svētku laukumā.
• 18.jūlijā
plkst.19.30,
22.augustā
plkst.18.00 un 19.septembrī plkst.18.00
notiks orientēšanās nodarbības. Pulcēšanās Svētku laukumā.
Sporta nodarbības notiks sertificētu
treneru vadībā. Dalībnieku vecums ir
neierobežots, uz nodarbībām aicināts
ikviens, kurš vēlas brīvo laiku pavadīt
aktīvi un veselīgi.
Savukārt no decembra līdz martam tiks
organizētas slēpošanas nodarbības Fischer Slēpošanas centrā, kur sertificēta
trenera vadībā iedzīvotājiem būs iespēja apgūt distanču slēpošanas pamatus.

Projekta ietvaros tiek plānotas arī sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošas nodarbības Jūdažos, Morē un Allažos, kas
notiks divas reizes mēnesī, sākot no oktobra līdz martam. No septembra tiks
uzsāktas arī nodarbības cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem, kas notiks
brīvā dabā, sporta zālē, trenažieru zālē
un peldbaseinā.
Eiropas
Sociālā
fonda
projekts
Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas
novadā!” tiks īstenots līdz 2019.gada
decembrim, un tā laikā kopumā norisināsies 1268 dažādas aktivitātes – pasākumi, lekcijas, nodarbības, nodarbību
cikli un nometnes, kas būs pieejamas
lielam skaitam novada iedzīvotāju, īpaši bērniem, senioriem, bezdarbniekiem,
iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem,
personām ar invaliditāti un lauku iedzīvotājiem.

SABIEDRĪBA
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Pie daudzdzīvokļu namiem būs jāuzstāda
slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes
31.maija Siguldas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti jauni
saistošie noteikumi „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kas ne tikai nosaka vispārējo atkritumu apsaimniekošanas
kārtību novadā, bet arī paredz palielināt šķiroto atkritumu apjomu, kā arī
izveidot slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes pie daudzdzīvokļu
namiem.
Palielinoties valsts noteiktajam dabas
resursu nodoklim, līdz 2020.gadam Latvijā būtiski pieaugs maksa par nešķiroto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
tādēļ iedzīvotājiem savlaicīgi jāuzsāk atkritumu šķirošana. Šķirojot atkritumus
un pārstrādājot otrreiz izmantojamos
materiālus – papīru, plastmasas pudeles
un stiklu –, būtiski iespējams samazināt
atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Līdz 2020.gadam šķiroto atkritumu apjomu novadā plānots
palielināt no pašreizējiem 10% līdz 70%
no kopējā sadzīves atkritumu apjoma.
Lai veicinātu nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma samazināšanos, Siguldas
novadā plānots uzlabot un papildināt
šķiroto atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu, ieviešot bioloģisko (pārtikas)
atkritumu konteinerus un izbūvējot zaļo
un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu, piemēram, koku lapām, zālei un
augļiem. Jaunajos noteikumos noteiktās
prasības attiecībā uz bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu stāsies spēkā ar
brīdi, kad atkritumu apsaimniekotājs –
PSIA „Jumis” – būs ieviesis bioloģisko
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
un izbūvējis zaļo un dārza atkritumu
kompostēšanas laukumu.

Slēgta tipa atkritumu novietņu izveidei pieejams pašvaldības līdzfinansējums
Foto: A.Zālmane

Slēgta tipa atkritumu
konteineru novietņu izveide
pie daudzdzīvokļu namiem

Jaunie saistošie noteikumi paredz, ka
Siguldas novadā daudzdzīvokļu namu
apsaimniekotājiem līdz 2019.gada 1.janvārim pagalmos jāizveido slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes. Tās var
veidot gan viena daudzdzīvokļu māja,
gan vairākas kopā, taču ne vairāk kā
viena kvartāla ietvaros. Slēgta tipa atkritumu konteineru novietnēs būs jānodrošina vieta gan nešķiroto, gan šķiroto atkritumu konteineriem – papīram,
stiklam, plastmasai, metālam, kā arī
bioloģiskajiem atkritumiem, ja sadzīves
atkritumu dalītās vākšanas punkts nav
izvietots dzīvojamo ēku kvartāla robežās. Atkritumu konteineru novietnēm
būs jāatrodas vismaz desmit metrus no
dzīvojamās mājas logiem, vietā, kas ērti
sasniedzama iedzīvotājiem un kur tām
netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāju specializētais transports.

Par slēgta tipa atkritumu konteineru
novietņu ierīkošanu uz koplietošanas
zemes ir jālemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, pēc tam to novietojums un būvniecība jāsaskaņo pašvaldības Būvvaldē,
kur šobrīd bez maksas visiem interesentiem pieejami četri slēgta tipa atkritumu
novietņu projekti.
Siguldā jau ir izveidotas vairākas noteikumiem atbilstošas atkritumu konteineru novietnes, piemēram, Nurmižu ielā 33,
Institūta ielā 10 un Institūta ielā 5.

Iespēja saņemt pašvaldības
atbalstu atkritumu novietņu
sakārtošanai

Jau vairākus gadus pašvaldība ar līdzfinansējumu līdz 90% apmērā atbalsta
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kuri
vēlas sakārtot daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmus, tostarp iebraucamos ceļus un stāvlaukumus, pagalmus un arī
atkritumu konteineru novietnes. Lai
saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu,

daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem
pašvaldībā līdz katra gada 1.oktobrim
jāiesniedz pieteikums, tāme un projekts
plānotajiem darbiem. Iesniegtos pieteikumus izvērtē pašvaldības speciālisti,
un atbilstošas dokumentācijas gadījumā pašvaldības domes deputāti lemj par
atbalstu iesniegtajiem labiekārtošanas
darbiem.
Plašāka informācija par pašvaldības
sniegto atbalstu un nosacījumiem pieejama pie pašvaldības nekustamā īpašuma speciālista Arņa Rietuma, zvanot uz
tālruni 67800950 vai rakstot uz e-pasta
adresi arnis.rietums@sigulda.lv, kā arī
saistošajos noteikumos „Par fizisku un
juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā”.

Atkritumu šķirošana

Privātīpašumu īpašniekiem ir iespēja
šķirotos atkritumus ievietot publiski pieejamos konteineros bez maksas – Siguldas novadā brīvi pieejamās vietās izvietoti 73 zaļi konteineri stiklam, 22 dzelteni konteineri plastmasai (PET pudelēm)
un 12 zili konteineri papīram un kartonam. Tāpat šķirotos atkritumus bez
maksas var nodot atkritumu šķirošanas
laukumā „Zemdegas” Siguldas pagastā,
kas atvērts otrdienās no plkst.14.00 līdz
16.00 un sestdienās no plkst.10.00 līdz
14.00.
Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus,
Siguldas dzelzceļa stacijā uzstādīts atkritumu šķirošanas konteiners ar nodalījumiem plastmasas pudelēm, stiklam
un papīram. Drīzumā šādu konteineru
plānots uzstādīt arī Siguldas Sporta centrā un citviet pilsētā.

Pašvaldība aicina privātīpašniekus
ierobežot latvāņa izplatību

Turpinās „LIFE Grasservice”
projekta aktivitātes

Saskaņā ar Valsts augu aizsardzības
dienesta datiem, Siguldas novadā ar
latvāni invadētā platība ir 600 hektāri. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānā 2011.–2017.gadam noteikts, ka šogad pašvaldība
23 zemes vienībās 43 hektāru platībā
organizēs latvāņu ierobežošanas pasākumus, ja teritorijas īpašnieks to
neveiks pats, un par veiktajiem darbiem izdevumi tiks piedzīti no privātīpašnieka.

Pērn rudenī Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (LIFE
Grassservice) ietvaros Siguldas novadā uzsākti dabisko zālāju atjaunošanas
darbi 97 hektāru platībā. Visplašākās
aktivitātes notiek Mores pagastā, kur
atjauno zālāju 62 hektāru platībā, Allažu pagastā darbi notiek deviņu hektāru
platībā, bet Siguldas pagastā un pilsētā –
26 hektāru platībā.

Pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai
tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni, veikt to izplatības
ierobežošanu, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un tālāku
izplatību. Ja ar latvāni invadētajā teritorijā tiks konstatēts latvānis ar izveidojušos ziedkopu, tiks uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi
nav veikti, un zemes īpašniekam tiks

izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas
sods līdz pat 1400 eiro apmērā.
Saistošie noteikumi „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”
paredz, ka var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nekustamā īpašuma summas par
zemi fiziskām un juridiskām personām,
kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir
lauksaimniecības vai mežsaimniecības
zeme, kas invadēta ar latvāni. Tādēļ
pašvaldība aicina informēt galveno lauku attīstības speciālisti Inetu Eriksoni (tālrunis 67800955) un Valsts augu
aizsardzības dienestu par invadētajām
teritorijām un plānotajiem latvāņa ierobežošanas pasākumiem.
Papildu informācija par latvāņu izplatības ierobežošanas iespējām pieejama
Siguldas novada pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Novads” –
„Vide” – „Latvāņu ierobežošana”.

Atjaunošanas darbus uzskatāmi var aplūkot arī Gaujas senielejā pie Siguldas,
piemēram, Balonu pļavā, kur veikta
koku un krūmu izciršana.
Zālāju atjaunošanas aktivitātes novadā
turpināsies līdz vasaras vidum, turpinot
platību atbrīvošanu no krūmu un koku
saknēm, augsnes apstrādi, zālāju piesēšanu un pirmreizējo pļaušanu.

Projekta ietvaros SIA „Bio RE” speciālisti gatavo biogāzes pilotiekārtu uzstādīšanai Siguldas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu teritorijā, kur tiks testēta un
interesentiem demonstrēta tās darbība,
iegūstot biogāzi no zāles.
Rudenī projekta ietvaros tiek plānots
informatīvs seminārs Siguldas novada
iedzīvotājiem un citiem interesentiem.
Eksperti iepazīstinās ar projektā iegūtajiem rezultātiem, kā arī semināra
dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar
biogāzes un biobutanola ražošanas pilot
iekārtām.

Pasākumi
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Kultūra

31.07.

20.06.

plkst.18.00 Mores pagasta „Kalna Vaizuļos"
Programma ģimenēm ar bērniem „Pļavu puķu radošās darbnīcas”.
Dalība – bez maksas

20.06.

plkst.18.00 Turaidas muzejrezervātā
Saulgriežu ielīgošana kopā ar folkloras kopu „Senleja”.
Ieeja – bez maksas

21.06.

no plkst.19.00 līdz 4.30 Turaidas muzejrezervāta Jāņkalnā
Vasaras saulgriežu svētki kopā ar 33 Latvijas folkloras kopām.
Ieeja – bez maksas

22.06.

plkst.19.00 pie Mores pagasta Tautas nama
Jāņu ielīgošana. Jēkabpils Tautas teātra izrāde „Trīnes grēki”, folkloras kopa
„Senleja” un „Kaktu balles muzikanti”.
Dalība – bez maksas

23.06.

plkst.12.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Latviešu tradīcijas. Vainagu vīšanas darbnīca.
Dalība – bez maksas

23.06.

plkst.22.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Muzikāls brīvdabas koncertuzvedums „Streiča kinonakts mistērija”.
Pēc koncertuzveduma – zaļumballe ar Daini Skuteli.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā – 7 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra kasē – 2 eiro. Pasākuma dienā –
10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro. Bērniem
līdz 12 gadu vecumam – ieeja bez maksas. Ieejas maksa tikai uz balli pēc
plkst.24.00 – 5 eiro

23.06.

plkst.22.00 pļavā aiz Jūdažu Sabiedriskā centra
Jāņu nakts balle „Lai līgojam, lai svinam!” kopā ar grupu „Trešā brigāde”.
Dalība – bez maksas

02.07.

plkst.11.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī
Muzikālās brokastis. Arta Gāgas koncertprogramma „Gaujas sentiments”.
Ieeja – bez maksas

07.07.

plkst.18.00 Siguldas Romas katoļu baznīcā
Jauktā kora „Janacek” (Čehija) koncerts.
Ieeja – bez maksas

09.07.

plkst.11.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī
Muzikālās brokastis. „Rihards Lībietis Orchestra” vasaras koncertprogramma.
Ieeja – bez maksas

09.07.

plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Bērnības svētki.
Dalība ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 26.jūnijam, zvanot uz tālruni 26112886.
Dalības maksa par gaviļnieku – 35 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide, viesiem – ieeja bez maksas

13.07.

plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Ceļotāju klubiņa tikšanās. Horvātija.
Dalība – bez maksas

15.07.

plkst.18.00 Turaidas muzejrezervāta Dainu kalnā
Dainu meditācija kopā ar Daci Straumi.
Biļetes cena – no 0,70 līdz 2,85 eiro

16.07.

plkst.11.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī
Muzikālās brokastis. „Baltā vilka trio” koncertprogramma bērniem „Meža
dziesmas”.
Ieeja – bez maksas

20.07.

plkst.16.00 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Vasaras lasīšanas pēcpusdiena „Iepazīsim Jāņa Baltvilka balvas bērnu
literatūrā nominantu darbus”.
Dalība – bez maksas

21.07.

plkst.21.00 Laurenču sākumskolas stāvlaukumā un Velnalas stāvlaukumā
Pulcēšanās Klusuma pārgājienam ar Gaujas klausīšanos saulrietā. Mežragu
spēlē Dainis Tarasovs.
Dalība – bez maksas

Izstādes
līdz
02.07.

Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Andas Munkevicas izstāde „Stikla skulptūras”.
Ieeja – par ziedojumiem

līdz
30.09.

Mores kauju muzejā
Tautas daiļamata meistares Inetas Krastiņas personālizstāde.
Ieejas maksa muzejā – līdz 3 eiro

līdz
30.12.

Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti. Pilsonis”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro

27.06.–
28.07.
03.07.–
31.07.
03.07.–
21.07.

Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Horvātijas iespaidi”

06.07.–
28.07.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Literatūras izstāde „Vientulības misionārs. Vācu rakstniekam Hermanim
Hesem – 140”.
Izstāde „Patiesās vēstures eksperts. Rakstniekam, publicistam Arturam
Heniņam – 85”.
Literatūras izstāde „Dziedāšanas prieks” ciklā „Dzīvesstāstu grāmatas”

07.07.–
30.07.

Kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis”
Romāna Poļisadova izstāde un muzikālās pēcpusdienas.
Ieeja – par ziedojumiem

07.07.–
30.07.

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāde „Operas burvība Siguldā”. Starptautiskajiem
Siguldas Opermūzikas svētkiem – 25

17.07.–
31.07.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Literatūras izstāde „Laikam tā patiesi notiek. Katrs ņem, katrs dod, tāda ir
dzīve. Vācu rakstniekam Hermanim Hesem – 140”

18.07.–
31.07.

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Grāmatu izstāde „Lasi un vērtē! Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas grāmatu
kolekcija 2017”

01.07.
04.07.
06.07.
08.07.
13.07.
13.07.
15.07.
18.07.

plkst.19.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Svētku ieskaņas koncerts.
Biļetes cena – 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem
Siguldas novada Kultūras centra kasē Raiņa ielā 3 līdz 24.jūlijam – 10% atlaide

20.07.

29.07.

plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Koncerts „Jaunie talanti”.
Ieejas maksa – 3 eiro

25.07.

29.07.

plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Džuzepes Verdi operas
„Falstafs” brīvdabas oriģināliestudējums.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra kasē Raiņa ielā 3 līdz 24.jūlijam –
10% atlaide

28.07.

30.07.

plkst.13.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Garīgās mūzikas koncerts.
Biļetes cena – 3 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – bez maksas

30.07.

plkst.18.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXV Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Galā koncerts.
Biļetes cena – no 20 līdz 50 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra kasē Raiņa ielā 3 līdz
24.jūlijam – 10% atlaide

Nākamais izdevums 28.jūlijā

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde „Jāņa Baltvilka balvas bērnu literatūrā nominantu darbi”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Literatūras izstāde „Visām dvēseles sāpēm zāles ir vienas – saulainās bērnu
dienas…”. Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 85

Sports

plkst.11.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī
Muzikālās brokastis. Ansamblis „Brokastis četratā” – „OPERĀcija jeb Mirkli
pirms Siguldas Opermūzikas svētkiem”.
Ieeja – bez maksas

23.07.

plkst.19.30 Siguldas pilsdrupu estrādē
„Sunset Festival”. Džesijas Veiras koncerts.
Biļetes cena – no 29 līdz 35 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide

20.07.
22.07.
26.07.
29.07.
29.07.

plkst.11.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas Peldu ielā 2
„KS čempionāts” pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem
plkst.19.30 Svētku laukumā
Bezmaksas skriešanas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skriešanas un nūjošanas seriāla „Siguldas apļi 2017” ceturtais posms
plkst.10.00 Siguldas Sporta centrā
Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde. Badmintona turnīrs
plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Riteņbraukšanas seriāla „S! – VELO” trešais posms
plkst.20.00 pie Siguldas Sporta centra
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 pie Siguldas Sporta centra
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.19.30 Svētku laukumā
Bezmaksas orientēšanās nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.18.30 Fischer Slēpošanas centrā
Skrituļošanas seriāla „S! – SKATE” ceturtais posms
plkst.20.00 pie Siguldas Sporta centra
Bezmaksas izturības un koordinācijas nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.9.00 Turaidas muzejrezervāta ziemeļu tornī
Skrējienu seriāla „Sigulda Up Cup” trešais posms – sprinta skrējiens Turaidas tornī
plkst.11.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas Peldu ielā 2
Latvijas Jaunatnes pludmales volejbola čempionāts U13 un U17 vecuma grupām
plkst.11.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas Peldu ielā 2
Latvijas Jaunatnes pludmales volejbola čempionāts U15 un U19 vecuma grupām
plkst.9.00 pie Siguldas Sporta centra
Bezmaksas ciguna nodarbība sertificēta trenera vadībā
plkst.11.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas Peldu ielā 2
„KS čempionāts” pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem un „Sigulda OPEN
80+”

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā

Reģistrēti 27 jaundzimušie – 11 meitenes un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi: Estere, Jasmīne Rute, Justīne, Kate, Lilija Elizabete, Rūta, Šarlote Laima, Marianna, Annija, Elīza, Nora, Marsels, divi Kārļi, Artis, Markuss,
Alekss, Teo, Gints, Emīls, Gustavs, Edijs, Regnārs, Adrians, Jēkabs, Ralfs, Ruslans.
Reģistrētas septiņas laulības, no tām divas – baznīcā.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 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: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

