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Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Maijā Siguldā notiks Veselības diena

Siguldas novada svētku laikā, 27.maijā, norisināsies Veselības veici- viens otru vai sniedzam palīdzību
nāšanas diena, kuras ietvaros novadnieki bez maksas varēs apmeklēt tiem, kuriem tas šobrīd vajadzīgs
ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju da- visvairāk,” par Veselības veicināšanas dienas ieceres rašanos stāsta
žādās lekcijās.
Siguldas novada Domes priekšsē„Siguldas novada svētki ļauj ka mēs ne tikai priecājamies kopā dētājs Uģis Mitrevics.
mums stiprināt mūsu kopības un dažādos kultūras un sporta aktiviZināms, ka Veselības dienā Sigulidentitātes izjūtu, tāpēc ir svarīgi, tāšu pasākumos, bet arī atbalstām das novada iedzīvotāji bez maksas

Dainim Dukuram piešķirts
Triju Zvaigžņu ordenis

Par nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu ordeni saņēmis Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases direktors, Latvijas skeletona treneris un
Siguldas novada Domes deputāts Dainis Dukurs. Viņam piešķirta ordeņa
III šķira.
Pagājušajā sezonā Daiņa Dukura dēls Martins kļuva par pasaules un Eiropas čempionu, kā arī par Pasaules kausa ieguvēju. Savukārt viņa vecākais dēls Tomass Pasaules kausa kopvērtējumā bija trešais, bet pasaules
čempionātā ieņēma piekto vietu.
Siguldas novada pašvaldības kolektīvs sveic Daini Dukuru,
saņemot augsto valsts apbalvojumu!

ŠOREIZ LASIET

Turpinās stacijas ēkas
rekonstrukcija
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varēs noteikt cukura līmeni asinīs,
pārbaudīt sirds veselību, noteikt
bioenerģiju, doties uz „pumpu kabinetu”, kā arī saņemt ārstu – kardiologu, ginekologu, pediatru un
citu speciālistu konsultācijas. Plānots, ka laukumā pie kultūras nama
būs pieejams mobilais mamogrāfs,

„Ronald McDonald” pediatru autobusiņš, mobilais redzes pārbaudes
un zobārstniecības kabinets. Veselības dienas laikā novadā notiks
arī sportiskas aktivitātes – rīta
vingrošana, ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi, nūjošanas aktivitātes un foto orientēšanās. Plānots,
ka Latvijā zināmi speciālisti lasīs
lekcijas un atbildēs uz jauniešiem,
vecākiem un senioriem aktuāliem
jautājumiem.
Par Siguldas novada Veselības
dienu patroniem ir izvēlēta sportiskā Dukuru ģimene, kura 27.maija rītā aicinās novadniekus uz kopīgu rīta vingrošanu.
Veselības dienu Siguldas novadā organizē Siguldas novada pašvaldība, nodibinājums „Pacientu
ombuds” un SIA „Bayer”, piesaistot sadarbības partnerus no Rīgas rajona slimnīcas, „Veselības
centra 4”, Valsts asinsdonoru
centra, „Papardes zieda”, Latvijas Kardiologu biedrības, „Ronald
McDonald House Charities Latvia”, biedrības „Cerību spārni”,
„Go Red for Women” kustības, Siguldas „Mutes veselības centra”,
„I.B. veselības centra”, www.nujo.lv,
kā arī Siguldas ielu vingrotājus
un citus.
„Siguldas novada iedzīvotāji ir
pašvaldības lielākā vērtība, tādēļ
šogad, Novada svētku laikā, dāvinām novadniekiem iespēju piedalīties bezmaksas veselību veicinošās aktivitātēs,” teic Domes
priekšsēdētājs un aicina iedzīvotājus izmantot Veselības dienas
piedāvātos bezmaksas ārstu pakalpojumus.

Izsaki viedokli par pakalpojumu
kvalitāti Siguldas novada pašvaldībā
Lai izzinātu Siguldas novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā
un pašvaldības pakalpojumu pieejamību un lai sekmētu sadarbību ar
pašvaldību, un veicinātu iedzīvotāju
līdzdalību, novada pašvaldība aicina piedalīties anonīmā iedzīvotāju
aptaujā.
Iedzīvotāju viedoklis ir ļoti svarīgs, kas arī sniedz iespēju iedzīvoNekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi Siguldas novadā
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tājiem iesaistīties novada attīstības
plānošanā, tādēļ aicinām ikvienu no
1. līdz 31.maijam aizpildīt aptaujas
anketas, kuras ir pieejamas Siguldas novada pašvaldībā (Pils iela 16);
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Siguldas novada Dienas centrā (Pils iela
3a), Siguldas pagasta pārvaldē
(Zinātnes iela 7), Allažu pagasta
Maijā notiks tradicionālie
Novada svētki
4.lpp.

pārvaldē (Birzes iela 4), Mores
pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11),
kā arī pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Ar aptaujas rezultātiem varēs
iepazīties Siguldas novada pašvaldības oficiālajā interneta vietnē
www.sigulda.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Siguldas
Novada Ziņas”.

Tūrisma sezonas atklāšana
Siguldas pilsdrupās
6.lpp.
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Turpinās Siguldas dzelzceļa stacijas rekonstrukcija

IEVĒRĪBAI: no 7.maija transportlīdzekļu kustība Stacijas laukumā līdz rekonstrukcijas pabeigšanai tiks slēgta. Norobežots būs arī stāvlaukums un taksometru pieturvieta. Gājēju plūsma tiks
organizēta caur parku, garām preses tirdzniecības vietai.
Jau vairākus gadus novada iedzīvotāji, viesi un arī Siguldas novada Domes vadība uzsvērusi, ka Siguldas
dzelzceļa stacija ir objekts, kam nepieciešama rekonstrukcija, tomēr ik gadu šī projekta realizēšana atlikta
dažādu iemeslu dēļ.
2010.gadā Domes deputāti lēma stacijas rekonstrukcijas projektu virzīt kā vienu no prioritātēm, tāpēc tika
uzsākta projekta izstrāde un būvniecība, kuras pirmo kārtu, stacijas ēkas un priekšējā laukuma rekonstrukciju, plānots noslēgt jau šogad.
„Siguldas novadā drīzumā noslēgsies vairāku nozīmīgu objektu sakārtošana, un es esmu pārliecināts, ka
tieši Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas rekonstrukcija un piegulošās teritorijas attīstība un labiekārtošana,
laukumā iekļaujot Laimas pulksteni, ir viens no stūrakmeņiem mūsu tālākās attīstības pamatā. Tas ir sākums vairāku citu ļoti nozīmīgu, Siguldas novada iedzīvotājiem vajadzīgu projektu realizēšanai,” uzsver
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas 1.kārtas kopējās plānotās izmaksas ir Ls 865 762, no kurām 407 159
latus segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta
attīstības gaita
2010.gada beigās tika izsludināts metu konkurss „Siguldas stacijas ēkas, laukuma un piegulošās
teritorijas rekonstrukcijas attīstības priekšlikumu izstrāde”. Tā
mērķis bija iegūt iespējamās arhitektūras un plānojuma ideju skices
un priekšlikumus Siguldas stacijas
ēkas un laukuma rekonstrukcijai,
kā arī piegulošās teritorijas funkcionālajam zonējumam, kas vislabāk atspoguļo Siguldas novada
pašvaldības ieceri akcentēt Stacijas laukumu kā būtisku pilsētas
centra daļu un attīstīt tam piegulošo teritoriju par pievilcīgu publisko telpu un sabiedriskā transporta
mezglu.
Metu konkurss ilga divus mēnešus, un par tā uzvarētāju žūrija
izvirzīja arhitektu biroju SIA „AB
Architekti” (arhitekts Armands
Bisenieks), kura skices paredzēja:
dzelzceļa stacijas ēka kā novada
nozīmes vēstures un arhitektūras
objekts netiks būtiski pārbūvēta;
stacijas ēkas vienā pusē tiks uzstādītas stiklotas metāla konstrukcijas, kas simboliski mazliet atgādinās spieķa izliekumu un kalpos kā
aizsargs no sniega, lietus un vēja
sabiedriskā transporta pasažieriem; laukumā tiks izvietoti soliņi
un saglabāta apzaļojamā teritorija,

radot mājīgu, bet tajā pašā laikā gums ar SIA „YIT CELTNIECĪBA”
par dzelzceļa stacijas rekonstrukmodernu un sakoptu pilsētvidi.
Noteikti nedrīkst aizmirst, ka cijas darbiem. 2011.gada nogalē
laukumā plānots uzstādīt Laimas tika uzsākta dzelzceļa stacijas repulksteni. Jāatgādina, ka 2010. konstrukcijas 1.kārta.
gada rudenī Siguldas novads ieguva
SIA „YIT CELTNIECĪBA” projektu
uzvaru AS „Laima” un telekompāni- vadītājs ir siguldietis Ivars Briejas „LNT” rīkotajā konkursā, iegūs- dis, būvuzraugs Sandris Paplavstot titulu Mīlestības pilsēta un dā- kis, bet autoruzraugs – arhitekts
vanā saņemot iespēju savā novadā Armands Bisenieks. Savukārt
uzstādīt uzņēmuma „Laima” dāvātu rekonstrukcijas procesa gaitas
pulksteni.
uzraudzība un saskaņošana no SiPēc metu konkursa beigām tika guldas novada pašvaldības puses
uzsākts sarežģīts un smags darba ir uzticēta pašvaldības Attīstības
cēliens, kurā arhitekti un Siguldas pārvaldes Īpašumu nodaļas būvnovada Būvvaldes un Attīstības inženierim Leonīdam Ermansonam.
pārvaldes speciālisti precizēja skiSiguldas novada pašvaldības
ču projektu, izstrādāja piegulošās Attīstības pārvaldes Īpašumu noteritorijas detālplānojumu un teh- daļas vadītājs Didzis Skrodelis
nisko projektu, savukārt Siguldas skaidro, ka projekts ir ļoti sarežnovada Domes priekšsēdētājs Uģis ģīts un rekonstrukcijas darbus bija
Mitrevics kopā ar pašvaldības spe- jāsaskaņo ar vairākām iestādēm:
ciālistiem ministriju izveidotā Lielo „Ir jārēķinās ar valsts reģionālas
un stratēģiski nozīmīgo investīci- nozīmes ceļu P8 – Inciems – Siju projektu koordinācijas padomē gulda – Ķegums satiksmes, kā arī
aizstāvēja stacijas rekonstrukcijas gājēju plūsmas izmaiņām pilsētas
projektu, saņemot atbalstu Eiropas ielās. Jaunās situācijas prasībām
Reģionālā attīstības fonda līdz- neatbilstošas, vecas un nolietotas
finansējumu aktivitātē „Atbalsts ir arī gāzes, ūdens, kanalizācijas,
novadu pašvaldību kompleksai at- elektrības, sakaru un citas apakštīstībai”.
zemes komunikācijas, kurām nākotnē jānodrošina jaunās stacijas
ēkas normāla funkcionēšana, jo
Uzsākta būvniecība
pēc rekonstrukcijas šajā vietā tiks
sniegti pakalpojumi ne tikai dzelzAtklāta konkursa rezultātā 2011. ceļa pasažieriem, bet arī autoosgada 20.oktobrī tika noslēgts lī- tas klientiem.” Siguldas dzelzceļa

stacijas ēka ir vēsturisks objekts,
un rekonstrukcija tiks veikta, saglabājot arhitektonisko stilu.
Pēc rekonstrukcijas stacijas ēka
kļūs par daudzfunkcionālu celtni,
kurā tiks izvietotas AS „Pasažieru
vilciens” un AS „Cata” autoostas
biļešu kases, Pašvaldības policija,
Tūrisma informācijas centrs, kā arī
koplietošanas telpas ar mūsdienīgu uzgaidāmo zāli. Koplietošanas
telpās ir paredzēta arī bagāžas
glabātuve, mātes un bērna istaba,
kā arī labierīcības un speciālās
tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Plānota arī tirdzniecības
vieta, kurā iegādāties preses izdevumus, uzkodas un dzērienus.
Plānots, ka dzelzceļa stacijas
rekonstrukcijas 1.kārtas darbi
turpināsies līdz šī gada augustam
un rekonstrukcijas 2.kārta, kad
tiks izbūvēti piebraucamie ceļi un
stāvlaukumi, tiks uzsākta jau šajā
gadā.

Attīstīs arī piegulošo
teritoriju
2012.gada martā Siguldas novada Domes deputāti izsolei nodeva
Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu pie dzelzceļa stacijas
Ausekļa ielā 4, Siguldā, domājot
par Siguldas novada iedzīvotājiem
un novada sabiedriskās teritorijas
labiekārtošanu. Pēc Siguldas novada Teritorijas plānojuma šī ir detālplānojuma teritorija ar plānoto (atļauto) izmantošanu – sabiedrisko
un komerciestāžu apbūves teritorija un pilsētas koptās zaļumvietas/
zaļumu teritorija. Tātad zemesgabals paredzēts Siguldas centra
publiskās apbūves veidošanai,
kurā izvietojamas arhitektoniski
pamatotas ēkas (tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un izklaides
vietas), kā arī publiski pieejama un
pievilcīga ārtelpa, kas nodrošina

gājēju plūsmu no Siguldas dzelzceļa stacijas un autoostas līdz
K.Valdemāra ielai. Jāatzīmē, ka
šajā teritorijā maksimālā apbūve
nedrīkst pārsniegt 40% no zemes
gabala platības, pārējai jābūt apzaļumotai un brīvai teritorijai.
Pašvaldības Zaļumsaimniecības
speciālisti, apsekojot teritoriju Ausekļa ielā 4, ir secinājuši, ka vispārējais koku stāvoklis šajā teritorijā
nav atbilstošs sabiedriskās zonas
apstādījumiem. Lielākā daļa koku
ir ar redzamām bojājuma pazīmēm,
pārauguši un ar nepareizi veidotiem vainagiem, kas veicina koku
vainagzaru šķelšanos. Minētajā
teritorijā ir viens vērtīgs koks – parastās gobas šķirne, tomēr kopumā šajā teritorijā nepieciešama
esošo apstādījumu rekonstrukcija,
likvidējot mazvērtīgos un bīstamos kokus un to vietā paredzot
mūsdienām atbilstošus, kvalitatīvus stādījumus, radot mājīgu,
mūsdienīgu un modernu vidi, kurā
atpūsties un pilnvērtīgi izmantot
sniegtos pakalpojumus varēs ikviens Siguldas novada iedzīvotājs
un viesis.
Nekustamā īpašuma izsole notiks 2012.gada 27.aprīlī plkst.12.00
Siguldas pagasta pārvaldes ēkā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, un
uz to var ierasties visi interesenti.
„Dzelzceļa ēkas rekonstrukcija,
piegulošās teritorijas attīstīšana
un labiekārtošana ļaus Siguldas
novada centru veidot par modernu
dzīves telpu, kurā atradīsies sabiedriskā transporta galvenais
mezgls ar atpūtas iespējām gan
novadniekiem, gan viesiem. Esam
paveikuši lielu darbu, lai ikviens
novadnieks varētu lepoties ar rekonstruēto stacijas ēku, kuras laukumā jau vasaras beigās tiks uzstādīts
Mīlestības
pilsētas
simbols – Laimas pulkstenis,” uzsver Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

2012.gada 26.aprīlis

Uzdod jautājumu un saņem atbildi!
Lai uzlabotu komunikācijas iespējas starp iedzīvotājiem un Siguldas novada pašvaldības administrāciju, aicinām novadniekus izmantot
internetu un ar twitter starpniecību
uzdot aktuālos jautājumus, saņemot paplašinātu atbildi Siguldas
novada informatīvajā izdevumā „Siguldas Novada Ziņas”, kas ik mēnesi bez maksas tiek nogādāts iedzīvotāju pasta kastītēs.

Attīstība 3

Siguldas novada Ziņas

Papildus tam, piesakoties sekot pašvaldības twitter kontam,
nejaušas izlases rezultātā būs
iespējams saņemt pārsteiguma
balvas.
Seko pašvaldības aktualitātēm
www.twitter.com/sigulda_lv un uzzini visu jaunāko un svarīgāko informāciju par norisēm Siguldas novadā!
Nepalaid garām iespēju piedalīties
konkursos un laimēt balvas!

Siguldas novada pašvaldības
twitter konts izveidots 2010.gada
vasarā, piedāvājot iedzīvotājiem vēl
vienu papildus iespēju ērtāk sekot
līdzi svarīgākajām aktualitātēm novadā. Turklāt pavisam nesen reģistrēts jau tūkstošais sekotājs, kurš
balvā saņēma ielūgumu divām personām uz M.Freimaņa dziesmu koncertu „Tu esi mans draugs” Siguldas
pilsētas kultūras namā.

Saņemts finansējums
Laurenču distanču slēpošanas
trases izveidošanai
Aprīļa vidū Igaunijas – Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas apvienotajā tehniskajā sekretariātā Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics parakstīja finanšu līgumu par Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRI-112
„Tūrisma videi piemērotas vides izvei-

došana Viru (Igaunija), Siguldas (Latvija), Sanktpēterburgas (Krievija)
pārrobežu reģionos” īstenošanu. Projekta ietvaros tiks izveidota Laurenču distanču slēpošanas trase, investējot 850 000 eiro, no kuriem
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums ir 90% jeb 765 000 eiro.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ūdensvadu un kanalizāciju izbūves
Siguldas novadā
dēļ paredzēti satiksmes ierobežojumi

Lai atbalstītu Siguldas novada
dažādo sociālo grupu iedzīvotājus,
saskaņā ar Siguldas novada 2010.
gada 12.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus piemēro
šādām nodokļu maksātāju kategorijām:
•
nestrādājošiem, vientuļiem
pensionāriem vai vientuļiem
I, II grupas invalīdiem, ja
nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves vieta,
kuriem pensija nepārsniedz
90% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī,
proti, Ls 180;
•
ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi vai nestrādājoši I, II grupas invalīdi, ja nekustamais
īpašums ir vienīgā deklarētā
dzīves vieta, kuriem pensija
nepārsniedz 80% no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, proti, Ls 160;
•
daudzbērnu ģimenēm, kurās
ir trīs vai vairāk nepilnga-

Par citiem nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem lasiet
SIA „Saltavots” informē, ka:
ielā tiks veikta pašteces kananoteikumos „Par atvieglojumu
• laika periodā līdz 2012.gada
lizācijas izbūve.
piemērošanu nekustamā īpašuma
8.jūnijam Čiatūras ielā tiks veik„Saltavots” lūdz iedzīvotājus rēnodokļa maksātājiem Siguldas nota pašteces kanalizācijas izbūve; ķināties ar apgrūtinātu vai uz laivadā”.
• laika periodā līdz 2012.gada ku apturētu transportlīdzekļu
Nodokļu maksātāju atbilstību
29.jūnijam Rožu ielā tiks veikti kustību. Nepieciešamības gadījušo noteikumu nosacījumiem izvērūdensvada, kanalizācijas spied- mā transportlīdzekļu kustība tiks
tē Siguldas novada Sociālais dievada un kanalizācijas pašteces novirzīta pa blakus esošajām ienests, lēmumu par nodokļu atviegtīklu būvdarbi;
lām, bet darba dienas beigās salojumu
piešķiršanu
pieņem
• laika periodā no 7.maija līdz tiksme tiks atjaunota uz visām
Siguldas novada Dome. Iesniegu2012.gada 29.jūnijam Gundegu ielām.
mu un šajos saistošajos noteikumos norādītos dokumentus var iesniegt
Siguldas
novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā,
Raiņa ielā 3, Siguldā, vai Siguldas
novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Zinātnes ielā 7, Siguldas
pagastā, vai Dienas centrā, Pils
Siguldas novada pašvaldības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
ielā 3a. Nodokļu atvieglojums tiek Attīstības pārvaldes Investīciju sedz 90%.
piešķirts par visu taksācijas gadu, nodaļa jau iepriekš ir informējusi,
Projekta ietvaros ir iegādātas
ja iesniegums iesniegts no 1.janvā- ka Lauku attīstības programmas akustiskās sistēmas, kas izmanra līdz 29.februārim. Ja iesniegums 2007.–2013.gadam
pasākuma tojamas gan komplektā, gan komiesniegts no 1.marta līdz 30.jūni- „Lauku ekonomikas dažādošana plektu sadalot mazākos, tādējādi
jam, tad nodokļa atvieglojums tiek un dzīves kvalitātes veicināšana nodrošinot dažāda mēroga kultūpiemērots par taksācijas perioda vietējo attīstības stratēģiju īs- ras pasākumu apskaņošanu, kā
otro pusgadu.
tenošanas teritorijā” ietvaros Si- arī iespēju vairākiem mazāka mēInformāciju sagatavoja guldas novada pašvaldība īsteno roga kultūras pasākumiem notikt
Kristīne Bērze projektu „Akustisko sistēmu iegā- vienlaicīgi. Izmantojot projektā
de Siguldas novada iedzīvotāju sa- iegādātās skaņu iekārtas, 24.aprībiedrisko aktivitāšu realizēšanai” lī Siguldas pagasta kultūras namā
(Nr.11-04-LL01-L413201-000007). tika nodrošināta Dzintara Čīčas
Projekta attiecināmo izmaksu un Kaspara Antesa koncertprogsumma sastāda Ls 13 160,36, no rammas „Atkal kopā” apskaņošakuras Eiropas Lauksaimniecības na.
Siguldas novada pašvaldība, sa- nodarbinātības pasākumiem vasaLūdzam informāciju par uzņēmumu
darbojoties ar novada uzņēmējiem, arī ras brīvlaikā notiks līdz l0.maijam. un iespējamo darba vietu skaitu nosūšogad īstenos jauniešu nodarbinātī- Nodarbinātības pasākumos iesaistītie tīt uz e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv
bas projektu, kura laikā iespēja strā- jaunieši strādās divas nedēļas vai mē- līdz 1.maijam.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
dāt un apgūt pirmās darba prasmes nesi četras stundas dienā – kopumā
Sīkāka informācija par jauniešu
būs 13–18 gadus veciem jauniešiem, 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību nodarbinātības projektu pieejama
kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai atbilstoši valstī noteiktajai minimāla- Siguldas novada Izglītības pārvaldē
saņemtu pašvaldības sociālo palīdzī- jai darba algai par faktiski nostrādāto pie pārvaldes vadītājas vietnieces
bu, un kuru dzīvesvieta deklarēta Si- laiku. Skolēnu atlīdzība tiks segta no Sandras Ķirules (tālr.67970932,
guldas novadā. Gadījumā, ja uz visiem Siguldas novada pašvaldības budžeta. mob.tālr.26496642),
pašvaldības
nodarbinātības pasākumiem nepieSiguldas novada Domes priekšsē- mājas lapā www.sigulda.lv, kā arī
Siguldas novada pašvaldības Jaunatnes ielā 1a” (projekta Nr.11teiksies skolēni, kuru ģimenes atbilst dētājs Uģis Mitrevics aicina atsauk- Siguldas novada Pakalpojumu cenkritērijiem, lai saņemtu sociālo palī- ties novada uzņēmējus, kas varētu trā.
Attīstības pārvaldes Investīciju no- 04-LL01-L413101-000001).
daļa informē, ka Lauku attīstības
Projekta attiecināmo izmaksu
dzību, brīvās vietas tiks piedāvātas nodrošināt pašvaldības apmaksātas
pārējiem novada skolēniem pieteik- darbavietas Siguldas novada skolēInformāciju sagatavoja
programmas
2007.–2013.gadam summa ir Ls 14 000, no kuras Eirošanās secībā. Skolēnu pieteikšanās niem no 13 līdz 18 gadu vecumam.
Sandra Ķirule pasākuma „Lauku ekonomikas da- pas Lauksaimniecības fonds lauku
žādošana un dzīves kvalitātes vei- attīstībai sedz 90%.
Projekta ietvaros tiks izveidots
cināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros bērnu spēļu un atpūtas laukums
Siguldas novada pašvaldība īsteno Jaunatnes ielā 1a, tiks uzstādīti roprojektu „Bērnu rotaļu un atpū- taļu rīki un labiekārtota teritorija ap
26.aprīlī no plkst.11.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis” notiks Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru tas laukuma izveidošana Siguldā, spēļu laukumu.
padomes konference, kurā piedalīsies Latvijas sporta skolu direktori un vietnieki. Viens no galvenajiem konferences
darba kārtības punktiem: „Jaunatnes Sporta Fonda” dibināšana. Šī fonda mērķis ir piesaistīt finanšu līdzekļus
valsts jaunatnes sportam, lai sniegtu atbalstu jaunajiem Latvijas talantiem – dalībai pasaules un Eiropas mēroga
sacensībās, atbalstam treniņu procesā – sporta nometņu rīkošanā, augstvērtīga inventāra iegādei, jaunatnes sporAtbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
ta treneru tālākizglītībai, kā arī citām svarīgām sporta jomām.
dīgu bērnu, ja nekustamais
īpašums ir vienīgā deklarētā
dzīves vieta, kuru ienākumi
uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 80% no valstī
noteiktas minimālās mēnešalgas, proti, Ls 160.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”:
•
pašvaldība piešķir nodokļa
atvieglojumu par dzīvojamām mājām, dzīvokļiem nodokļa maksātājiem, kuriem
tā ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu,
90% apmērā no aprēķinātās
nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas
statusam,
•
politiski represētajām personām par zemi, dzīvojamām
ēkām, dzīvokļiem, garāžām,
kas ir šo personu īpašumā vai
valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja
īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā.

Iegādātas akustiskās sistēmas
kultūras pasākumu apskaņošanai

Turpinās skolēnu un uzņēmēju pieteikšanās
nodarbinātības projektam vasarā

Jaunatnes ielā izveidos bērnu
rotaļu un atpūtas laukumu

Siguldā tiks dibināts „Jaunatnes Sporta Fonds”

4 AKTUĀLI

Siguldas novada Ziņas

Siguldas novada svētki
jau pavisam drīz!
Vasara un brīvdabas pasākumu sezona Siguldas novadā tradicionāli
aizsākas ar Novada svētkiem, kas šogad notiks no 25. līdz 27.maijam.
Šogad vairāki notikumi sniedz impulsus svētku tematikai: Sigulda
svin 805.gadskārtu, Sateseles kaujai 800.gadskārta, tiltam pār Gauju – 75, izcilajam latviešu kultūras dzīves virzītājam, valodniekam un
skolotājam Kronvaldu Atim – 175.
Tradicionāli Siguldas novada
svētki kļuvuši par ģimenei draudzīgiem svētkiem, kuros visi ir aicināti
iesaistīties, tāpēc par svētku moto
izvēlēta Ata Kronvalda atziņa:
„Kopsim kopības prātu.” Šie vārdi
kalpo kā aicinājums ikvienam rādīt
vērtības – senās un ne tik senās,
mūsdienīgās un avangardiskās.
Novada svētkos norisināsies vairāki tradicionālie pasākumi – mākslas projekts „Alternatīvais flīģelis”,
Ģimeņu sporta diena, ielas basketbola turnīrs „GhettoBasket”, visu
vecumgrupu pašdarbības kolektīvu
priekšnesumi, svētku gājiens un
īpaši veidotais noslēguma koncerts.
Jaunu tradīciju uzsākot, pirmoreiz
Siguldas novada svētkos piedalīsies
slavenais bērnu un ģimeņu mūzikas,
dejas un dzejas projekts „Brīnum
skapis”, kas sarīkos visas Latvijas
lielu un mazu bērnu „Izlaidumu

Brīnumskapī”. Projekta krusttēvs
Ingus Ulmanis uzsver, ka tā būs
laba iespēja nosvinēt izlaidumu
bērnudārzos un skolās kopā ar savu
ģimeni un draugiem pirms došanās
vasaras brīvdienās. Trīs dažādos
koncertos bērniem būs iespēja tikties ar deju skolotāju Kodi, Kaķīti
Laķīti, māsiņām Puteklītēm, kā arī
ar „Brīnumskapja” mūziķiem – Ingu
Ulmani, Andri Sējānu, Aigaru Voitišķi, Baibu Vanagu, Anriju Grinbergu
un Robertu Rasu. „Brīnumskapis”
arī sola uz izlaidumu atvest pilnīgi
svaigu CD „Actiņas un Austiņas”.
Siguldas novada svētku laikā,
27.maijā, pirmo reizi norisināsies arī
Veselības veicināšanas diena, kuras
ietvaros novadnieki varēs apmeklēt
ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju par
veselības un veselīga dzīvesveida
jautājumiem dažādās lekcijās. Svēt-

ku laikā Siguldā notiks arī Baltijas
čempionāts orientēšanās sportā.
Svētki atklās visu novada radošo
darbību krāsaino mozaīku, kuru ieskandināsim jau 19.maijā Siguldas
pagasta kultūras namā ar koncertu „Kopā 100”, jo Siguldas pagasta
jauktajam korim „Sigulda” šogad
aprit 55, bet Siguldas pagasta pūtēju orķestrim – 45 gadi.
Savukārt allažnieki aicinās atcerēties kolhoza laikus un 25.maijā organizēs oriģinālu kolhoznieku saietu
ar Allažu amatierteātra „Aka” pirmizrādi „Gurķu impērijas gals” un īstu
kolhoznieku balli. Šajā pasākumā
ikviens varēs iejusties kādā padomju
laika profesijā, cenšoties apģērbties
atbilstoši tai, lai ierastos atpūsties
uz organizēto kolhoznieku saietu.
Bet morēnieši šogad svētkus svinēs
ar skolas gada noslēguma koncertu
„Esi sveicināta vasara”.
Kā ierasts, Novada svētki notiks
visā novada teritorijā, bet tas, cik
jauki tie izvērtīsies, ir atkarīgs no ikviena novadnieka atsaucības, līdzdalības un viesmīlības. „Aicinu ikvienu
savu piederību Siguldas novadam
apliecināt, piedaloties svētku gājienā un apmeklējot svētku programmas piedāvātās aktivitātes. Kopsim
kopības prātu ar stipras un laimīgas
ģimenes sajūtu,” teic Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes
vadītāja Jolanta Borīte.

Sākusies pieteikšanās platību maksājumiem
Sākusies pieteikšanās valsts un
Eiropas Savienības atbalstam lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas
ietvaros un atbalstam vides un
lauku ainavas uzlabošanai. Lauku
atbalsta dienesta (LAD) reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes pieņems platību maksājumu iesniegumus līdz 15.maijam, bet ar atbalsta
apjoma samazinājumu iesniegumus
pieņems vēl 25 kalendārās dienas
pēc kārtējā gada 15.maija.
Iesniegumus, pielikumus, lauksaimniecībā izmantojamās zemes
kartes un papildu dokumentus ie-

spējams iesniegt personīgi, sūtīt kumam, kā arī pēc aizpildīšanas to
pa pastu, kā arī iesniegt, izman- iesniegt Lielrīgas reģionālajā lauktojot elektroniskās pieteikšanās saimniecības pārvaldē.
sistēmu.
Informatīvais materiāls par pieAicinām LAD klientus – zemju teikumu aizpildīšanu pieejams LAD
īpašniekus, kas vēlas, lai tāpat kā mājas lapā http://www.lad.gov.lv,
katru gadu tiek atvestas lauku blo- kā arī pie lauku attīstības speciālisku kartes, informatīvie materiāli un tes Siguldas novadā.
nepieciešamās dokumentu veidla2.maijā no plkst.11.00 līdz 14.00
pas no LAD Lielrīgas reģionālās pār- Jūdažu Sabiedriskajā centrā norisivaldes Ogrē – savlaicīgi informēt un nāsies informatīvā diena par platību
pilnvarot Lauku attīstības speciā- maksājumiem 2012.gadā, kā arī laulisti Inetu Eriksoni (tālr.26341991) ku attīstības speciāliste palīdzēs
saņemt nepieciešamo dokumentu aizpildīt platību maksājumu pieteipaketi platību maksājumu pietei- kumus.
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Siguldai 3.vieta Latvijas
pilsētu zīmolu topā
12.aprīlī reģionālās tūrisma konfeSalīdzinot ar pagājušā gada
rences laikā Valmierā pētnieks Ainārs rezultātiem, Siguldas novadam
Brencis iepazīstināja klātesošos ar ak- izdevies ievērojami apsteigt Jūrtualizēto pētījumu „Latvijas pilsētu zī- malu (indekss 845), savukārt lielu
molu tops 2012”, kurā Siguldas novads kāpienu no 5.vietas pagājušajā
ieņem 3.vietu. Precizējot pētījuma me- gadā uz 2.vietu šogad īstenojusi
todoloģiju, no kopējā saraksta izņemta Liepāja.
Rīga, kura iedzīvotāju skaita ziņā nav
Skatoties
apakškategorijās
salīdzināma ar pārējām Latvijas pilsē- „Dzīvesvieta”, „Investīcijas” un
tām. Savukārt izveidotas lielo, vidējo „Tūrisms”, Siguldas novads tajās ir
un mazo pilsētu grupas pēc iedzīvotāju piektā labākā dzīvesvieta, astotā
skaita kritērija.
labākā investīciju piesaistes ziņā
Siguldas novads Latvijas lielo pil- un otrā labākā no tūrisma viedoksētu kategorijā ieņem trešo vietu ar ļa. Salīdzinot šīs kategorijas ar
kopējo indeksu 950, atpaliekot no pir- 2011.gada rezultātiem, dzīvesviemās vietas, kurā ir Ventspils ar indeksu tas un investīciju ziņā vietas izde2323, un otrās vietas, kurā ir Liepāja ar vies saglabāt, tūrisma kategorijā –
indeksu 1046.
kāpt vienu vietu augstāk.

Notiks Latvijas Stādu parāde
4.–5.maijā, jau otro gadu pēc kār- tehnikas tirdzniecība. Savas pretas, Siguldas Svētku laukumā notiks ces un izstrādājumus piedāvās arī
lielākais Latvijas stādu audzētāju amatnieku gadatirgus dalībnieki,
pasākums „Latvijas Stādu parāde bērni varēs izklaidēties bērnu stūrī2012”, kurā varēs aplūkot stādu au- tī, kā arī iesaistīt vecākus dažādās
dzētāju un apzaļumotāju ekspozīciju aktivitātēs – gleznošanas darbnīstendus, kā arī paraugdārzu „Stāds cā „Uzzīmē puķi”, ziedu un taurisavai skolai”. Pasākuma laikā notiks ņu izgatavošanas darbnīcā, kā arī
arī skolēnu konkursa par savas sko- jautrā hipsteru radošajā darbnīcā.
las apkārtnes apzaļumošanu laureā- Par jautrību visa pasākuma garumā rūpēsies Siguldas novada paštu apbalvošana.
„Sigulda var lepoties ar Latvijas darbnieki: 4.maijā uzstāsies vidējās
stādu audzētāju atkārtotu izvēli paaudzes deju kolektīvs „Siguldierīkot savu gada lielāko pasākumu tis”, dāmu deju grupa „Sniegaromūsu Svētku laukumā. Tā ir lieliska zes”, konkursa „Siguldas novada
iespēja uzņemt mūsu novadā dārzu Cālis 2012” laureāti, Latvijas zelta
mīļotājus no visas Latvijas un arī talants Ansis Jansons (kokle); sakaimiņu valstīm. Savukārt novada vukārt 5.maijā uzstāsies Allažu paiedzīvotājiem šī ir iespēja iegādāties gasta deju kolektīvi „Ķimenīte” un
viskrāšņākos augus savam dārzam,” „Ķimelītis”, dāmu deju grupa „Preileuz Latvijas Stādu parādi aicina Si- nes” un „Cālis 2012” laureāti. Abās
guldas novada Domes priekšsēdētā- dienās Svētku laukumā norisināsies
dažādas izlozes, loterijas, konkursi
ja vietnieks Jānis Zilvers.
Latvijas Stādu parādē notiks retu un atrakcijas, kuras vadīs Inga Alviun neparastu formu stādu izsole, ķe un Aigars Jakupāns.
būs iespējams iegādāties stādus
Pasākumu organizē Stādu audzētieši no Latvijas stādu audzētājiem, tāju biedrība sadarbībā ar Siguldas
kā arī būs dārzkopības preču un novada pašvaldību.

SPORTS

Sporta pasākumu plāns maijam
Datums

Sacensību nosaukums

Laiks, vieta

Organizatori, atbildīgie

4.maijs plkst.13.00

Skrējienu seriāla „Sigulda UP Cup” 1.posms – Serpentīnceļa skrējiens

Pie gaisa vagoniņa Krimuldas pusē.
Reģistrācija no plkst.11.00

Sporta biedrība „A2”,
K.Kārkliņš, tālr.29184203

5.maijs plkst.11.00

„NORDEA” Rīgas maratona iesildīšanās skrējiens

Siguldas pilsētas stadions

Siguldas novada pašvaldība,
K.Putniņa, tālr.29360283

8.maijs plkst.10.00

Vieglatlētikas sacensības četrcīņā „Draudzība”

Siguldas pilsētas stadions

Siguldas Sporta skola,
A.Fridrihsons, tālr.29427341

9.maijs

Latvijas Valsts ģimnāziju sacensības

Gaujmalas pludmales volejbola laukumi un
apkārtne

Siguldas Valsts ģimnāzija,
N.Šulte, tālr.27529828

10.maijs plkst.18.00

Skrējienu seriāla „Siguldas apļi” 2.kārta

Svētku laukums

Sporta biedrība „A2”,
K.Kārkliņš, tālr.29184203

13.maijs plkst.12.00

SEB MTB riteņbraukšanas kalnu maratona 2.posms

Svētku laukums. Reģistrācija no plkst.9.30

14.–18.maijs

Vispārējās fiziskās sagatavotības sacensības Siguldas
Sporta skolas audzēkņiem

Siguldas pilsētas stadions

Siguldas Sporta skola,
A.Fridrihsons, tālr.29427341

17.maijs plkst.12.00

Vieglatlētikas sacensības „Siguldas pavasaris” C, D, E
vecuma grupām

Siguldas pilsētas stadions

Siguldas Sporta skola,
A.Fridrihsons, tālr.29427341

18.–20.maijs

Siguldas starptautiskais jaunatnes atklātais čempionāts badmintonā

Siguldas novada sporta bāzes

A.Gureckis, tālr.29265140

25.maijs plkst.18.00

Ielu basketbols

Pie gaisa vagoniņa stacijas J.Poruka ielā.
Reģistrācija no plkst.17.00

www.streeetbasket.lv

25.–27.maijs

Baltijas čempionāts orientēšanās sportā

Siguldas apkārtne

www.ba2.lv, www.lof.lv

Plašāku informāciju par sporta aktivitātēm Siguldas novadā meklējiet www.sigulda.lv un www.siguldassports.lv.

„Igo Japiņa sporta aģentūra”

Ar ID karti atlaide
dalībai kalnu
divriteņu maratonā
13.maijā Siguldā norisināsies SEB
MTB kalnu divriteņu maratona 2.
posms, uz kuru dalību var pieteikt
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā. Ar Siguldas novada ID
karti 10% atlaide dalības maksai.
Sacensības risināsies četrās disciplīnās: „Rexona” sporta distance
(55–70 km), „Virši-A” tautas distance
(30–45 km), „Mammadaba” veselības distance (30–35 km) un „Kārums”
bērnu sacensības (400–1000 m). Sacensības organizē „Igo Japiņa sporta
aģentūra” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. Tūrisma informācijas centra darba laiks: darba dienās
no plkst.9.00 līdz 18.00, brīvdienās –
no plkst.9.00 līdz 16.00.
Plašāka informācija
www.velo.lv.
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Zināmi Siguldas novada skolēnu radoši
pētniecisko darbu lasījumu uzvarētāji
19.aprīlī Siguldas novada bibliotēkā tika noskaidroti Siguldas novada 1.–9.klašu skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumu uzvarētāji.
1.–4.klašu grupā I pakāpes diplomus par darbu „Latvijas zīdītāji – pelēkie
saņēma Siguldas pilsētas vidusskolas zaķi” (pedagogs Antra Uļģe). 5.–6.kla4.klases audzēknis Dairis Rihards Irbe šu grupā II pakāpi saņēma Allažu papar darbu „Navigācija lidmodelismā” matskolas 5.klases audzēkņi Renārs
(pedagogs Iveta Krūzīte), šo darbu Pikaļovs un Gita Lemeža par darbu
žūrija novērtēja visatzinīgāk, un tas „Tehnika kolhozā Allaži” (pedagogs Visaņēma maksimālo punktu skaitu – 35 neta Tetere).
Savukārt III pakāpes diplomu sapunktus; Allažu pamatskolas 4.klases
audzēkne Maija Gvozdeva par darbu ņēma Allažu pamatskolas 5.klases
„Paipalu audzēšanas perspektīvas” (pe- audzēkne Kristīne Graudiņa par darbu
dagogs Anda Djatlova); Allažu pamat- „Latvijas tauriņi” (pedagogs Inguna
skolas 4.klases audzēkne Eva Bērze Kalviša).
par darbu „Bēržu dzimta” (pedagogs
Pētniecisko darbu konkurss tradicioAnda Djatlova); Allažu pamatskolas nāli notiek jau vairāk nekā sešus gadus,
audzēknis Justs Adrians Puķe par dar- bet kopš pagājušā gada tam pievienobu „Cūka kā Teodora Zaļkalna tēlnie- jusies jauna tradīcija – skolēni savus
cības objekts” (pedagogs Indra Puķe); darbus prezentē plašākai sabiedrībai
Allažu pamatskolas 2.klases audzēk- un vērtēšanas kritērijos iekļauta arī
nis Rainers Paeglis par darbu „Zalkši prezentācijas prasme. Skolēnu radoši
Latvijā un Allažmuižā” (pedagogs Aina pētnieciskās darbības mērķi ir rosināt
Keplere). 5.–6.klašu grupā I pakāpi skolēnos interesi par Siguldas novada
saņēma Allažu pamatskolas 5.klases kultūras, vēsturiskajiem, ekonomisaudzēkne Riglinda Paegle par darbu kajiem un citiem procesiem, sekmējot
„Manas vecmammas stāsti par kolhoza skolēnu patriotisko audzināšanu, kā arī
veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam
laikiem” (pedagogs Vineta Tetere).
1.–4.klašu grupā II pakāpes diplomus izziņas un izglītošanās procesam. Sasaņēma Allažu pamatskolas 2.klases vukārt skolēnu radoši pētnieciskās daraudzēkne Elīna Krista Veidenbauma bības galvenie uzdevumi ir sadarboties
par darbu „Medusbites” (pedagogs ar Siguldas novada iestādēm, pašvaldīAina Keplere) un Allažu pamatskolas bas pārvaldēm, kā arī citām iestādēm
3.klases audzēkne Kristiāna Priedīte un institūcijām, iepazīties ar projekta

Izstādes atklāšana un vakarošanas cikla
tikšanās Jūdažu Sabiedriskajā centrā
26.aprīlī Jūdažu Sabiedriskajā centrā notiks ceļojošās fotoizstādes
„Zaļš gar acīm” atklāšana un vakarošanas cikla Copes dimensija kopā ar
pasaules čempionu zemledus makšķerēšanā – Pēteri Lideru.
Šī ir Dabas aizsardzības pārvalSavukārt plkst.19.00 vakarošanas
des Pierīgas reģionālās adminis- cikla „8 Dimensiju pārvērtības” ietrācijas veidota foto izstāde par tvaros notiks satikšanās Copes diĶemeru nacionālā parka dabas mensijā kopā ar pasaules čempionu
vērtībām „Zaļš gar acīm”, kuras at- zemledus makšķerēšanā Pēteri Lideklāšanas pasākums notiks 26.aprīlī ru par tēmu „Copes prieka noslēpuplkst.18.30. Izstāde apskatāma mi”. Klāt kārtējais pavasaris, klāt arī
līdz 23.maijam: darba dienās no ikgadējās makšķernieku rūpes par
plkst.9.00 līdz 17.00; sestdienās, gatavību jaunajai sezonai. Jēdziens
svētdienās – slēgts. Ieeja – bez „makšķerēšana” tiek lietots plašā nomaksas.
zīmē, tas attiecas gan uz makšķerē-

un pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, izkopt patstāvīga
darba iemaņas, kā arī pilnveidot prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē
un analīzē, apgūstot prasmi projekta
noformēšanā un prezentēšanā.
Darbus vērtēja komisija: tās priekšsēdētāja – Izglītības pārvaldes vadītāja M.Bruģe; komisijas locekļi bija
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece S.Ķirule, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu koordinatore Siguldas
novadā I.Vuškāne, Turaidas muzejrezervāta pārstāvis E.Jemeljanovs, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji –
A.Andrušaite un M.Langenfelde.
Vērtēšanas komisija izvirzīja labākos 1.–9.klašu skolēnu darbus zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem,
savukārt 10.–12.klašu zinātniski pētniecisko darbu autorus apbalvošanai
nākamā mācību gada 1.septembrī.
Labāko darbu autori tika apbalvoti ar
Siguldas novada Domes pateicībām un
piemiņas balvām, šo darbu vadītāji – ar
piemiņas balvām.
Pagājušajā mācību gadā konkursam
tika iesniegti 22 zinātniski pētnieciskie
darbi – 8 no tiem 10.–12.klašu grupā.
Šogad saņemti 19 projektu pieteikumi,
10 no tiem 1.–9.klašu grupā un 9 darbi –
10.–12.klašu grupā.
Informāciju sagatavoja
Sandra Ķirule
šanu ar pludiņa makšķerēm vai
gruntsmakšķerēm, gan arī uz spiningošanu, velcēšanu un mušiņmakšķerēšanu, turklāt šī vaļasprieka īpašniekiem jārēķinās ar to, cik naudas
viņi ir gatavi ziedot inventāra iegādei
un kādas zivis (un kādās vietās) viņi
gatavojas ķert. Katram apmeklētājam – gan iesācējam, gan jau speciālistam – būs iespēja uzdot savu jautājumu ekspertam Pēterim Lideram.
Ieejas maksa – Ls 0,50. Lai nokļūtu
uz pasākumu un atpakaļ, tiek organizēts transports. Autobuss dosies
no Siguldas viesnīcas laukuma
plkst.18.00, no Siguldas pagasta
kultūras nama plkst.18.10. Vairāk informācijas pa tālruņiem: 67957025,
26112886.

Vidzemes reģiona olimpiādē labi
rezultāti 3.klašu skolēniem
Aprīļa sākumā Valmierā Siguldas
novada izglītības iestāžu skolēni
piedalījās Vidzemes reģionu 3.klašu
latviešu valodas un matemātikas
olimpiādē, kuru no mūsu novada
pārstāvēja matemātiķi Līva Oliņa (Siguldas pilsētas vidusskola),
Aleksandra Rozenfelde (Siguldas
1.pamatskola) un Kristaps Feldmanis (Allažu pamatskola), kā arī
latviešu valodas zinātāji – Dita
Kreicberga (Siguldas 1.pamatskola),
Roberta Patalujeva un Paula Bumble no Siguldas pilsētas vidusskolas.
Olimpiādēs konkurence bija liela, jo

katrā no grupām piedalījās vairāk
nekā 40 skolēnu.
Ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka mūsu skolēni ieguva ļoti
atzīstamus rezultātus: 1.vieta matemātikas olimpiādē Līvai Oliņai, bet
2.vieta – Kristapam Feldmanim. Atzinību saņēma Aleksandra Rozenfelde.
Savukārt latviešu valodas olimpiādē
2.vietu ieguva Roberta Patalujeva.
Esam lepni par gūtajiem rezultātiem! Apsveicam skolēnus un pedagogus!
Informāciju sagatavoja
Gunta Veigule

Atvērto durvju diena Siguldas
novada vidusskolā
Siguldas novada vidusskolas pedagogu kolektīvs aicina skolēnus un viņu
vecākus uz atvērto durvju dienu 27.aprīlī plkst.15.00. Būs iespēja uzzināt
par skolas aktualitātēm, kā arī mācīšanās iespējām nākamajā mācību gadā.

Siguldas novada bibliotēkas draugi
Aprīļa beigās Latvijā un arī Siguldā norisinājās Bibliotēku nedēļa, kuras vadmotīvs bija „Bibliotēkas draugi”. Šajā nedēļā tika rīkoti dažādi
pasākumi, kā arī sveikti aktīvākie lasītāji un sadarbības partneri.
Siguldas novada bibliotēka īpaši sveic vecākos lasītājus – Jāni
Paukšti, Verneru Šmitu, Rainonu
Baltakmeni, Vladimiru Levinu, Zigrīdu Audzi. Par labākajiem lasītājiem atzīti – Imants Ločmelis, Iveta
Duļevska un Daila Klētniece.
Akcijā „Lasītājs – lasītājam” vērtīgas grāmatas ziedojis Aivars Janelsītis un Lolita Ersta. Savas rakstītās grāmatas bibliotēkai dāvinājis
Jānis Paukšte un Raimonds Baltakmens, savukārt gada žurnāla abonementu „Dārzs un Drava” bibliotēkai dāvājis Jānis Zilvers. Kopumā
lasītāji Siguldas novada bibliotēkai
dāvinājuši 236 grāmatas.
Īpašie bibliotēkas sadarbības
partneri – psiholoģe Maruta Līvena,
Neatkarīgo sieviešu kluba vadītāja
Ilze Ķīse un novadnieks Aivars Janelsītis.
Bērnu literatūras nodaļas visjaunākie bibliotēkas lasītāji, kuri kopā
ar saviem vecākiem iepazīst grāmatu pasauli, ir Estere Krasovska

un Gabriella Trubača – tikai divus
gadus veci bērni. Paldies vecākiem
par bērniem audzināto mīlestību
pret grāmatu un veidoto izziņas interesi! Pateicamies arī mazās Annas
Kupčas mammai, kura aktīvi kopā
ar savu mazo pirmsskolas skolnieci
apmeklē bibliotēku un daudz lasa.
Čakli grāmatu lasītāji ir Siguldas
pilsētas vidusskolas skolēni, īpašs
prieks par Inaldu Kovaļovu, Pēteri Mazalo un Arti Kļaviņu. Paldies
zēniem arī par vienmēr laikā atdotajām grāmatām! Arī Siguldas
Valsts ģimnāzijas audzēkņi ir aktīvi
bibliotēkas apmeklētāji un informācijas meklētāji – Līva Gaile, Sanija
Upīte, Anna Norvele ir visčaklākās
grāmatu lasītājas Bērnu literatūras
nodaļā.
Lai jums un ikvienam bibliotēkas
lietotājam nekad nezūd izziņas
prieks, kas šo pasauli iekrāso košākās krāsās!
Informāciju sagatavoja
Iveta Hamčanovska

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Starptautiskās deju dienas meistarklases
Siguldā Starptautiskā dejas diena tiks atzīmēta otro reizi un šogad
tā notiks 30.aprīlī. No plkst.11.00
līdz 18.00 Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis” gaidīts ikviens dejot gribētājs, lai godinātu un apgūtu deju

dažādās meistarklasēs pie pašmāju
un ārzemju (Ķīnas) dejas speciālistiem. Plkst.18.00 lielajā zālē varēs
baudīt deju priekšnesumus, kuros
pārstāvēti tādi stili kā sporta dejas,
hip–hop, līnijdejas, vēderdejas, mo-

dernā deja un pat balets. Aicināts
ikviens bez vecuma ierobežojuma
gan uz meistarklasēm, gan koncertu! Visi pasākumi ir bez maksas.
Sīkāka informācija mājas lapā
www.baltaisfligelis.lv.

Vecāku diena Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” meklē jaunus ceļus, lai satiktos
vienuviet ar skolas audzēkņiem un
vecākiem, jo nav iedomājama skolas
veiksmīga pastāvēšana un audzēkņu
attīstība bez kādas no trim mācību procesā iesaistītajām pusēm. Šoreiz esam
iecerējuši būt mūzikā un mākslā kopā.

Vecākiem būs iespēja apmeklēt interesantas lekcijas, piedalīties dažādu
imitētu stundu nodarbībās, darboties
mūzikā un mākslā, satikties un parunāties ar pedagogiem. Vecāku dienas
kulminācija būs ģimeņu saspēlēšanās
koncerts, kurā uzstāsies skolas audzēkņi kopā ar savas ģimenes locek-

ļiem, un skolas audzēkņu un viņu
vecāku mākslas darbu izstāde, kas
tiks izstrādāta un izstādīta pasākuma noslēgumā.
Vecāku diena „Kopā būšana” norisināsies 12.martā no plkst.13.00
līdz 15.00. Koncerta sākums
plkst.15.00.

Veiksmīgi akreditēta
Teātra studijas
mūzikas vidējās
pirmizrāde „Mauglis” izglītības
programma
19.maijā visus siguldiešus aicinām
uz mūsu bērnu un jauniešu teātra studijas jaunā darba „Mauglis” pirmizrādi
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”. Uz šo tikšanos aicina režisore Ārija Liepiņa – Stūrniece ar saviem audzēkņiem. Skolotājs Raits Tikums ar
saviem scenogrāfijas klases audzēkņiem rūpēsies par skatuves ietērpu,
skolotājas Solveigas Vītoliņas dziedošie jaunieši mums līdzēs labāk sadzirdēt un uztvert lielo skaņu dažādību
mūsu pasaulē, savukārt Agita Zālīte
ar savas studijas meitenēm mums
ļaus ieraudzīt visu dzīvo radību daudzkrāsainību. Pāri visam skanēs Mārtiņa
Brauna mūzika. Uz tikšanos!

Šajā mācību gadā pirmoreiz notiks
izlaidums skolas mūzikas vidusskolas
izglītības programmu audzēkņiem. Audzēkņi šajā programmā būs mācījušies
trīs gadus un, pabeidzot šo programmu, varēs tālāk stāties mūzikas augstskolās Latvijā un ārzemēs. Šajā mācību gadā ir notikusi veiksmīga
programmas akreditācija, kas ļaus izsniegt skolas beigšanas apliecību vidējās izglītības programmā. Aicinām
mūziķus, kas ir pabeiguši vai absolvēs
mūzikas skolu, pievienoties „Baltā Flīģeļa” radošai komandai un turpināt
mūzikas izglītību nākamajā izglītības
pakāpē.
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Siguldas novadā atklās tūrisma sezonu
12.maijā ar vērienīgu pasākuma programmu Siguldas pils kompleksā tiks
atzīmēta tūrisma sezonas atklāšana un rekonstruētās Livonijas ordeņa Siguldas pils atvēršana apmeklētājiem. Jau no plkst.12.00 ikvienam būs iespēja
uzkāpt pils torņos, pastaigāties pa galeriju un izbaudīt viduslaiku atmosfēru.

Siguldas novada tūrisma sezonas atklāšanas
programma 12.maijā:

Laipni lūdzam Livonijas
ordeņa Siguldas pilī
Pastāv dažādas versijas vietvārda
„Sigulda” izcelsmei. Viens no ticamākajiem variantiem ir vācu nosaukuma Segewold atvasinājums no Sieg
+ Wald, kas latviski nozīmē „uzvaras mežs” un norāda uz krustnešu
un zemgaļu uzvaru kaujā ar līviem
netālu no Sateseles pils 1206.gadā.
Tādēļ pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem sadarbībā ar apvienību
„Vēsturiski aktīvs” apmeklētājiem
tiks piedāvāta vēsturiski aktīva un
izzinoša viesošanās Livonijas ordeņa zemes maršala pilī Segewoldē.
Lielākoties par Livonijas ordeni ir
pierasts domāt un spriest kategori-

jās, kas atbilst paša ordeņa karoga
krāsām – melnā un baltā. Tomēr
kāda tad bija šī militārā organizācija, kura trīs simtus gadu pārvaldīja
Livonijas teritorijas lielāko daļu? Lai
veicinātu šīs vēstures posma aktīvu
izzināšanu, atjaunotajā Livonijas ordeņa Siguldas pilī uzzināsiet par to,
kā veidojās un kā darbojās ordeņa
iekšējā struktūra, un to, kāda bija ordeņa brāļu ikdiena un kādas bija viņu
kara gaitas. Tāpat ikviens apmeklētājs varēs uzzināt, kā ģērbās un
bruņojās Livonijas ordeņa kalpotāji
un brāļi bruņinieki. Ordeņa apģērbs
un tā militārie jaunievedumi Livonijā
būs pieejami apskatei pils vārtu tornī, kur apmeklētājus sagaidīs ordeņa
pārstāvji.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

• Plkst.12.00 – Livonijas ordeņa Siguldas pils svinīgā atklāšana;
• No plkst.12.00 līdz 18.00 – ordeņa brāļu militārie priekšnesumi ar zobenu cīņām, iespēja pašiem izmēģināt ordeņa militāros jaunievedumus Livonijā, plaša aktivitāšu programma Siguldas pils kompleksa teritorijā un visā Siguldā;
• No plkst.18.00 līdz 22.00 – laimīgās stundas Siguldas kafejnīcās, krogos un
restorānos;
• Plkst.22.00 – „Ievziedu balle” Siguldas pilsdrupu estrādē ar grupu „Keksi” un
Aļģirdas Šuminskas. Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas pilsētas kultūras
namā un www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena – Ls 4, pasākuma dienā – Ls 5.
ID karšu īpašniekiem biļetes cena iepriekšpārdošanā – Ls 3.

Rekonstruētā Livonijas ordeņa Siguldas pils.

Jauni piedāvājumi
tūristu grupām
Iepriekš pieteiktām tūristu grupām tiks piedāvāta iespēja izmēģināt
Livonijas ordeņa militāro ekipējumu
un nobaudīt ordeņa brāļiem ikdienā
pasniegto maltīti maršala rezidencē
Segewoldē. Savukārt aktīvāku piedzīvojumu meklētājiem sarūpēta unikāla
iespēja pašiem bruņoties un doties In-

driķa hronikā aprakstītajā karagājienā
uz Sateseles pilskalnu.

Pavasara versija tautas
ekskursijām
Lai popularizētu Siguldas novada
piedāvājumu galvaspilsētas iedzīvotājiem un veicinātu dabai draudzīgu pārvietošanos, sadarbībā ar AS „Pasažie-

ru vilciens” 12.maijā tiek organizēta
pirmā tautas ekskursija 2012.gada sezonā. Pērnā gada rudenī notikušās
ekskursijas laikā Siguldu apmeklēja
vairāk nekā 500 Rīgas iedzīvotāju, arī
šogad ceram uz tikpat lielu atsaucību.
Tautas ekskursijas dalībniekiem būs
iespēja izbaudīt Siguldas tūrisma piedāvājumu gidu pavadībā. Papildus informācija maija sākumā būs pieejama
interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novadā joprojām vērojams Veidos tūrisma maršrutu
Sanktpēterburga –
tūristu pieaugums
Siguldas novada Tūrisma informācijas centra apkopotie dati liecina, ka novada apmeklētāju skaits
2012.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu ir palielinājies par 15%.
Pateicoties ziemas piedāvājumu
popularizēšanai un Siguldas kā
ziemas galvaspilsētas pozicionēšanai, nozīmīgākais pieaugums vērojams īpaši janvārī, kā arī februārī.
„Ziemas sezonu esam aizvadījuši,
aktīvi darbojoties daudzos tūris-

ma semināros un izstādēs Baltijas Gaujas nacionālā parka partnevalstīs, Skandināvijā un Krievijā, riem, Latvijas Kūrortpilsētu asolai ne tikai nodrošinātu tūristu ciāciju, kā arī kopējā Latvijas
skaita pieaugumu, bet arī veicinā- stendā astoņos tūrisma gadatirtu viņu uzturēšanās ilguma palieli- gos – Somijā, Igaunijā, Lietuvā,
nāšanos Siguldas novadā, informē- Polijā, Vācijā, Zviedrijā un Krievijā.
jot par plašajām atpūtas iespējām Maijā plānota dalība izstādē
un bagātīgo tūrisma piedāvājumu,” „MITF” Maskavā, novembrī –
stāsta pašvaldības aģentūras „Si- „World Travel Market” Londonā,
guldas tūrisma attīstības aģentū- savukārt jūlijā, sadarbojoties ar
ra” direktore Laura Konstante.
pašvaldībām Gaujas NP teritorijā,
Jau iepriekš ziņots, ka Sigulda plānota aktivitāte Hanzas dienu
šogad aktīvi popularizēta kopā ar laikā Vācijā.

Atklās vairākas kalnu
riteņbraukšanas trases
Ar
tradicionālajiem
riteņ- piemērotais reljefs, atrašanās
braukšanas pasākumiem – „SEB tuvums Rīgai un apskates objekLatvijas čempionātu kalnu div- tu daudzveidība tikai stiprina Siriteņu maratonā” un „Latvijas guldas novada potenciālu.
riteņbraucēju vienības velo brauLai sekmētu šo aktīvo un vicienu” – Sigulda jau zināma kā dei draudzīgo dzīvesveidu, saviena no iecienītākajām šī sporta darbojoties Siguldas novada
veida norises vietām Latvijā. Pē- pašvaldības tūrisma un sporta
dējo gadu laikā kalnu riteņbrauk- speciālistiem un biedrības „A2”
šana attīstījusies par nozīmīgu entuziastiem, jau tuvākajā laikā
brīvā laika pavadīšanas veidu un tiks realizēta virkne aktivitāšu,
ikviens būs pamanījis pieaugošo īstenojot kalnu riteņbraukšanas
sportistu skaitu uz Siguldas ce- maršrutu ar kopējo garumu ap
ļiem un takām. Riteņbraukšanai 120 km Siguldas novadā un tā

apkārtnē. Lai labiekārtotu esošo
infrastruktūru, tiks veikta marš
rutu marķēšana dabā un vairāku
informatīvo stendu uzstādīšana
ar informāciju par velotūrisma iespējām. Lai katrs sportists varētu izvēlēties atbilstošāko marš
rutu, tiks sagatavotas kartes ar
informāciju par trases veikšanai
nepieciešamo laiku, augstuma
starpībām, kilometrāžu, kā arī
maršrutā iekļautajiem apskates
objektiem. Šīs kartes būs pieejamas gan drukātā, gan elektroniskā formātā.
Aicinām arī novadniekus aktīvi
izmantot šo brīvā laika pavadīšanas iespēju un būt atsaucīgiem
pret velotūristiem, lai veicinātu
novada viesu pozitīvo pieredzi un
tūrisma nozares izaugsmi.

Narva – Tartu – Valka/Valga –
Valmiera – Sigulda
Lai veicinātu tūrisma attīstību, Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2007.–2013.gadam ietvaros šogad
uzsākta projekta „Attālo teritoriju
attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” īstenošana.
Tā pamatā ir partnerpilsētas vienojošs tūrisma maršruts no Sanktpēterburgas, Narvas, Tartu, Valkas/
Valgas, Valmieras un Siguldas ar
vairāk nekā 1300 tūrisma piesaistes
objektiem.
Projekta
galvenais
uzsvars
vērsts uz jaunu tūrisma produktu
izstrādi, tāpēc plānota plaša uzņēmēju un tūrisma ekspertu iesaiste,
lai nodrošinātu projekta rezultātu
ilgtspēju. Tāpat paredzētas arī tūrisma speciālistu, uzņēmēju un gidu
apmācības, veikti ieguldījumi neliela izmēra tūrisma infrastruktūrā
un mārketinga aktivitātes tūrisma

maršruta popularizēšanai ar dalību
izstādēs mērķa tirgos 2014.gadā.
Projekta kopējās izmaksas – 1 803
966 EUR, no kuriem Siguldas novadā
paredzēts izlietot 29 725,90 EUR. Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 2972,59 EUR.
Par projekta līdzekļiem Siguldā tiks
uzstādīti trīs elektroniski informācijas punkti, kuros būs iespējams iegūt
informāciju par novada tūrisma objektiem, kā arī informāciju par Via Hanseatica maršrutu.
Projektu plānots īstenot no 2012.
līdz 2014.gadam, un to var uzskatīt par
2004.–2007.gadā realizētā VHB-Zone projekta secīgu turpinājumu, kurā
maršruts Via Hanseatica tika iezīmēts
no Taurages (Lietuva) caur Latviju līdz
pat Narvai (Igaunija).
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus,
lai
uzlabotu reģiona
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo
atrašanās vietu.
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2012.gada 26.aprīlis

Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem**

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
„DemetraKrain”

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

„Laivuīre.lv”

10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

Skaistumkopšanas salons „Kolonna” 30% atlaide solārija pakalpojumiem
„Datoru doktorāts” – TIKAI APRĪLĪ
tikai Siguldas novada ID karšu
īpašniekiem piedāvā labākās cenas
Latvijā

Krāsu lāzerprinteriem „Samsung CLP-325” – cena Ls 55,
Lāzerprinteriem „Samsung SCX-3200” ar skeneri un kopētāju – cena Ls 50,
Monitoriem „Samsung 2233RZ” (22 collu) – cena Ls 90,
Projektoriem „Epson EH-3DM” + fotorāmis – cena Ls 300.

Skaistumkopšanas salons
„Time for beauty”

10% atlaide solāriju pakalpojumiem; 10% atlaide matu griešanai un
veidošanai; 20% atlaide matu griešanai un krāsošanai.

KULTŪRAS PASĀKUMI
Igora Stravinska teatrāli muzikāls
uzvedums „Zaldāta stāsts” koncertzālē
„Baltais Flīģelis” 28.aprīlī plkst.15.00

Atlaide 10%

„Alternatīvais flīģelis” 25.maijā

Atlaide 10%

„Sigulda Jazz”, 2.jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē

Siguldas ID karšu īpašniekiem līdz pat 1.jūnijam būs iespējams
iegādāties biļeti par īpašu cenu – Ls 4 (biļete būs derīga, uzrādot
Siguldas ID karti). Šobrīd biļetes iepriekšpārdošanā maksā tikai
Ls 5. Turpmāk biļešu cena pieaugs, un koncerta dienā biļetes
maksās Ls 12. Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja bez maksas.
Biļetes var iegādāties www.bilesuserviss.lv un „Biļešu Serviss”
tirdzniecības punktos visā Latvijā.

AKTĪVĀ ATPŪTA
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”

10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām

Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā

Atpūtas parks „Rāmkalni”

10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai

Atpūtas parks „Reiņa trase”

10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)

„Makara tūrisma birojs”

20% atlaide laivu nomai

„Latvijas gumijlēcēju klubs”

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

DAŽĀDI

Kamermūzikas maratons ar Gidonu Krēmeru
un „Kremerata Baltica” solistiem koncertzālē „Baltais Flīģelis” 7.jūlijā plkst.19.00

Atlaide 10%

XX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas
svētki – Uvertīra (Liene Circene) Siguldas
Jaunās pils terasē 3.augustā plkst.19.00

Atlaide Ls 3. Biļešu cena – Ls 5

XX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas
svētki – Bērnu koncertuzvedums Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā plkst.15.00

Atlaide Ls 1. Biļešu cena – Ls 3

XX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki – opera „Traviata” Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā plkst.21.00

Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (biļešu
skaits ierobežots). Biļešu cena Ls 10–40

XX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas
svētki – Grand Galā koncerts Siguldas
pilsdrupu estrādē 5.augustā plkst.17.00

Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (biļešu
skaits ierobežots). Biļešu cena Ls 10–40

Mārtiņa Brauna benefice „Man neder tas
un nevajag to, kas ir visiem” koncertzālē
„Baltais Flīģelis” 17.novembrī plkst.18.00

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA”

„Swedbank”

Jaunajiem „Swedbank” klientiem:

- jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka,
mobilā banka); - OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*

Esošajiem „Swedbank” klientiem

- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas (cenrādī Ls 5);**- valūtas maiņa bez komisijas maksas
(cenrādī Ls 1,50)
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un loteriju uzvarētājiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad iepriekš nav bijusi debetkarte

„Janex – būve”

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

„Evor”

10% atlaide apsardzes pakalpojumiem

SIA „Pūce GP”

Atlaide 10%

SPORTS
Biedrība „A2”

50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos

Siguldas tenisa korti

10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai

Velo noma „Tridens”

20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem

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

7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem

Laikraksts „Siguldas Elpa” 10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā un zvanot 29198081 vai 67285522

VESELĪBA
„Hercoga optika”

50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles

„Mutes veselības centrs” Bezmaksas konsultācija un 10% atlaide pakalpojumiem
„Vidzemes aptieka”
(diennakts)

2% atlaide pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompensējamiem medikamentiem);
5% atlaide gatavām brillēm; 20% atlaide briļļu ietvariem;
10% atlaide lēcām; bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 līdz 7.00;
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem

„A aptieka”

6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei

Rīgas rajona
slimnīca
„LeFizio” fizioterapijas centrs

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 dzemdībām; 10% atlaide paaugstināta komforta palātās
10% atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācijām; ārstnieciskajām masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un grupās; grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām māmiņām ar mazuļiem; zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes

Sporta klubs „Panatta Fitness” 20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā

Viesnīca „Segevold” 10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam

Sporta veikals „Sport 2000”

Viesnīca „Sigulda”

20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem

SIA „Malus”

10% atlaide ārsta – homeopāta konsultācijām;
10% atlaide sertificēta uztura speciālista konsultācijai veselības jautājumos, ēšanas programmas
topošām māmiņām, bērniem, sportistiem un aktīviem cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diētas; 5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei

10% atlaide sporta preču iegādei

Atpūtas parks „Reiņa trase” 10% atlaide golfa spēlei
Olimpiskais centrs „Sigulda”

Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Siguldas pilsētas trasē

Olimpiskais centrs „Sigulda”

Bezmaksas slēpošana pensionāriem darba dienās līdz plkst.15.00 Siguldas pilsētas trasē

Slēpošanas trases Kaķīškalnā

Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

VEIKALI
„Elvi”

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)

„Positcomes”

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„ZappingMilano”

10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Copes nams”

5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus

„Pūks”

5% atlaide rotaļlietu iegādei

„Veloriba”

10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei

„Datoru doktorāts”

Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem

Grāmatu veikals „Jānis Roze” 5% atlaide pirkumiem

PĀRVIETOŠANĀS
„LGK atrakcijas”

66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50

„Impresso”

20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas tūre”

„Makara tūrisma birojs”

Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”

VIESNĪCAS

„I.Baltiņas zobārstniecības privātprakse”
SIA „Kaķītis”

Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide zobārstniecības pakalpojumiem bērniem
10% atlaide publiskās pirts apmeklējumam

SKAISTUMKOPŠANA
Skaistumkopšanas salons „Ēra”

10% atlaide solārija apmeklējumam;
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;10% atlaide matu veidošanai;
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei; 5% dāvanu kartes iegādei

Skaistumkopšanas salons „Elfrisa”

5% atlaide kosmētikas produktu iegādei

Skaistumkopšanas saloni „Skaistuma ēra” 10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem
„Eliēr International”

14% atlaide organisko dūņu kosmētikas produktu iegādei

IZKLAIDE
Kino „Lora”
„Elvi” boulings

10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20% atlaide celiņa nomai

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Restorāns „Aparjods”

10% atlaide maltītēm restorānā

Krodziņš „Raibais suns”

10% atlaide maltītēm

„Gustava beķereja”

10% atlaide pirkumiem beķerejā

Krodziņš „Kaķītis”

10% atlaide pirkumiem krodziņā

Bistro „Kaķu māja”

10% atlaide bistro un beķerejā

Viesnīca „Aparjods”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem

Krodziņš un bistro atpūtas parkā „Rāmkalni” 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro

Atpūtas parks „Reiņa trase”

10% atlaide nakšņošanai viesu mājā

Bistro „Zaļumnieku piestātne”

10% atlaide nakšņošanai viesnīcai

Ekspresrestorāni „Ņamma”

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

10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem

Restorāns viesnīcā „Segevold”

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

Restorāns „Kropotkins”

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

Bārs „Ritters”

7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

„Hotel Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
„Latroze”

BŪVMATERIĀLI
„Meistars”

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Balex ekspresis”

20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
„Yamaha” mūzikas skola

50% atlaide iestāšanās maksai

10% atlaide maltītēm bistro

AUTO APKOPE
„Neste Latvija”

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru

„Īle un Herbst”

10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.
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Pasākumu plāns maijā Siguldas novadā
Laiks

Pasākums

26.aprīlis plkst.18.00

Audzēkņu koncerts „Mūzikas džungļos”

26.aprīlis plkst.18.30

Ceļojošās fotoizstādes „Zaļš gar acīm” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz
23.maijam.
Plkst.19.00 – Copes dimensija ar pasaules čempionu makšķerēšanā P.Lideru.
Ieeja – Ls 0,50

Jūdažu Sabiedriskais
centrs

27.aprīlis plkst.17.00

Pavasara muzikālais draudzības koncerts. Ieeja bez maksas

Siguldas pagasta
kultūras nams

27.aprīlis plkst.18.00

Konkursa „Sev un saviem draugiem” II pusfināls

Siguldas 1.pamatskola

27.aprīlis plkst.21.00

Spēlē DJ Aivars. Ieeja līdz plkst.24.00 bez maksas, pēc pusnakts – Ls 2

27.aprīlis plkst.22.00

Spēlē DJ Rolands. Ieeja līdz plkst.1.00 – Ls 1, pēc tam Ls 2

28.aprīlis

Konference „Valoda laikā un kultūrtelpā”

28.aprīlis plkst.12.00

Mākslu dienas „DEKO lidojošiem putniem” radošās darbnīcas

28.aprīlis plkst.15.00

Igora Stravinska „Zaldāta stāsts”

28.marts plkst.18.00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts „Krietnās ieražas” un Pavasara
balle kopā ar grupu „Tutti Frutti”. Ieeja Ls 3.

28.aprīlis plkst.21.00

Grupa „Novadnieki”. Ieeja līdz plkst.22.00 – Ls 2, pēc tam – Ls 3

28.aprīlis plkst.22.00

Spēlē DJ Ņikita. Ieeja līdz plkst.1.00 – Ls 1, pēc tam – Ls 2

28.–29.aprīlis

Popmūzikas festivāla „Gaujas Atbalss” I un II atlases kārta

30.aprīlis
plkst.11.00–19.00

Deju dienai veltītas meistarklases un deju priekšnesumi

30.aprīlis–9.maijs
30.aprīlis plkst.18.00
1.maijs
plkst.13.00–16.00

Tematiskā izstāde „Rakstnieks pārnāk mājās” – rakstniekam Alfredam
Dziļumam – 105
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” bērnu baleta studijas pirmizrāde
„Pelnuršķīte”
Tūrisma sezonas atklāšana un Vidzemes tūrisma gadatirgus „Viss notiek!”
sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju

Vieta
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”

Klubs
„Muzikālā Kurtuve”
Klubs „Kaķis”
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Koncertzāle
„Baltais Flīģelis”
Siguldas pagasta
kultūras nams
Klubs
„Muzikālā Kurtuve”
Klubs „Kaķis”
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Jūdažu bibliotēka
Koncertzāle „Baltais
Flīģelis”
Turaidas
muzejrezervāts

4.–5.maijs

Latvijas Stādu parāde – gadatirgus

Svētku laukums

4.maijs plkst.13.00

Voldemāra Gudovska akrila gleznu izstāde „Iedvesmas mirkļu atspulgi”,
kura atvērta līdz 31.maijam. Ieeja – bez maksas

Siguldas pagasta
kultūras nams

6.maijs plkst.17.00

Latvijas Valsts Leļļu teātra izrāde bērniem „Rrrumpel...Rrrūķis”. Ieejas
maksa bērniem (neatkarīgi no vecuma) – Ls 2,50, pieaugušiem – Ls 2,50
(ID karšu īpašniekiem – Ls 2) . Ģimenes biļete (trim cilvēkiem) – Ls 6
Dzejnieka Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā – „Ieva Parša. Ziedonis.
Dziesmas”

7.– 31.maijs

Izstāde „Svešumā un dzimtenē iemīļota” – rakstniecei Irmai Grebzdei – 100

7.–31.maijs

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Krāsu terapija”

Siguldas novada bibliotēka

7.maijs plkst.18.00

Allažu pagasta pārvalde
Jūdažu bibliotēka

10.maijs

Informatīvs pasākums kopā ar „Tradīciju klubu” – „Svinēsim Ūsiņdienu”
Tematiskā izstāde „Romantiskais baleta dzejnieks” – aktierim, baleta
māksliniekam Haraldam Ritenbergam – 80
Maijas diena

10.maijs plkst.17.00

Pirmskolas izglītības iestādes „Ābelīte” tematisks koncerts – veltījums
Mātes dienai. Ieeja – bez maksas

Siguldas pilsētas
kultūras nams

11.maijs plkst.16.00

Konkursa „Sev un saviem draugiem” fināls. Ieeja – bez maksas

Siguldas pagasta
kultūras nams

11.maijs plkst.18.00

Mātes dienai veltīts tematisks koncerts „Tev, māmulīt!”

Mores kultūras nams

12.–19.maijs

Mātes dienai veltīta literatūras izstāde „Es tavu gaismu jūtu”

Siguldas novada
bibliotēka

5.maijs plkst.17.00

10. –19.maijs

12.maijs plkst.12.00
12.maijs plkst.12.00
un plkst.16.00
12.maijs plkst.15.00

Tūrisma sezonas atklāšana un Livonijas ordeņa Siguldas pils atvēršana.
Pils torņu apmeklējums, militārie priekšnesumi un aizraujoši notikumi visas
dienas garumā Siguldā
XIV bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls „Gaujas Atbalss 2012” –
bērnu koncerts, pusaudžu un jauniešu koncerts. Ieeja uz abiem
koncertiem – Ls 1,50, bērniem, skolēniem, pensionāriem,
kā arī ID karšu īpašniekiem – Ls 1
Vecāku diena, ģimenes saspēlēšanās koncerts un mākslas darbu
izstāde

Siguldas pilsētas kultūras nams
Koncerztāle
„Baltais Flīģelis”
Siguldas novada bibliotēka

Turaidas muzejrezervāts

Siguldas pils komplekss
Siguldas pilsētas kultūras nams
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”

Mātes dienai veltīts koncerts „Mīlestība virmo gaisā” kopā ar rakstnieku
Arvīdu Diniju Deģi. Ieeja – bez maksas
„Ievziedu balle” kopā ar rock&roll grupu „Keksi” un Aļģirdas Šuminskas.
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas pilsētas kultūras namā un
www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena – Ls 4, pasākuma dienā – Ls 5.
ID karšu īpašniekiem biļetes cena iepriekšpārdošanā – Ls 3

Jūdažu Sabiedriskais
centrs

13.maijs plkst.12.00

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts

SPA viesnīca „Ezeri”

14.maijs plkst.18.00

Pirmizrāde filmai „15 stāsti par jauno” un tikšanās ar filmu režisoriem

12.maijs plkst.17.00
12.maijs plkst.22.00

15.maijs
15.–19.maijs

„Ģimeņu orientēšanās spēles” – aicinām piedalīties izzinošās un atraktīvās spēlēs vecākus un bērnus visas dienas garumā
Starptautiskajai ģimenes dienai veltīta izstāde
„Stiprās ģimenes Siguldā”

19.maijs

Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Teātra studijas pirmizrāde „Mauglis”

19.maijs plkst.18.00

Koncerts „Kopā 100”. Siguldas pagasta jauktajam korim „Sigulda” – 55
un Siguldas pagasta pūtēju orķestrim – 45. Ieeja – bez maksas

19.maijs plkst.19.00

Deju studijas „JVC Clubs” koncerts. Ieeja – Ls 3

19.maijs
plkst.19.00–1.00

Starptautiskā akcija „Muzeju nakts 2012”. Šī gada vienojošā tēma
Latvijā – „Zilā krāsa – jūra”

20.maijs plkst.16.00

Senioru koru koncerts „Zied ievas Siguldā”. Ieeja – bez maksas

21.–30.maijs

Tematiskā izstāde „Latviskais pasaules skatījums” – rakstniecei Irmai
Grebzdei – 100

Siguldas pilsdrupu
estrāde

Siguldas pilsētas kultūras nama Kinozāle
Siguldas novada
bibliotēka
Siguldas novada
bibliotēka
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Siguldas pagasta
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Jūdažu bibliotēka

2012.gada 26.aprīlis

Leļļu teātra izrāde bērniem „Rrrumpel... Rrrūķis”
5.maijā plkst.17.00 Siguldas pilsētas kultūras nams laipni aicina mazos skatītājus uz Latvijas Leļļu teātra jaunāko izrādi bērniem „Rrrumpel...Rrrūķis”.
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas pilsētas kultūras namā un „Biļešu Paradīze”
kasēs visā Latvijā, kā arī www.bilesuparadize.lv. Ieejas maksa bērniem (neatkarīgi
no vecuma) – Ls 2,50, pieaugušiem – Ls 2,50 (ID karšu īpašniekiem – Ls 2).
Ģimenes biļete (trim cilvēkiem) – Ls 6. Papildus informācija pa tālruni 67970814.

Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls
„Gaujas Atbalss 2012”
12.maijā Siguldā notiks XIV bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls „Gaujas
Atbalss 2012”, kas notiks Siguldas pilsētas kultūras namā:
•
plkst.12.00 notiks bērnu koncerts,
•
plkst.16.00 uzstāsies pusaudži un jaunieši.
Ieeja uz abiem koncertiem – Ls 1,50; bērniem, skolēniem, pensionāriem, kā
arī ID karšu īpašniekiem – Ls 1.

Notiks filmu projekta pirmizrāde
2010.gada aprīlī 15 jaunie režisori
no 15 valstīm tikās Siguldā, lai kopīgi
ar Krievijas un Eiropas kinoprofesionāļiem strādātu pie idejas attīstības
kopējam filmas projektam „15 young
by young” („15 stāsti par jauno”) – par
mūsdienu jauniešu dzīvi 15 bijušajās
padomju republikās.
Siguldā iegūtā iedvesma un ideju
apmaiņa vainagojās ar Francijas TV
kanāla „Arte” atbalstu filmas izveidei.
Režisori filmēja savus stāstus 2011.
gada vasarā, rudenī montējot visus

darbus Parīzē kopproducentu un TV
redaktoru virsuzraudzībā.
Februārī projekta autore „Avantis
Promo” producente Ilona Bičevska ar
starptautisko dokumentālo filmu projektu „15 stāsti par jauno” piedalījās
62.Berlīnes kinofestivālā un guva milzīgu atsaucību.
14.maijā plkst.18.00 Siguldas pilsētas kultūras nama Kinozālē varēsim
kopīgi noskatīties filmas ekskluzīvajā
pirmizrādē un tikties ar filmu režisoriem.

Uzsākta biļešu iepriekšpārdošana uz „Sigulda Jazz 2012”
Ar otro starptautisko džeza festivālu „Sigulda Jazz” 2012.gada 2.jūnijā
Siguldas pilsdrupu estrādē tiks atklāta
brīvdabas mūzikas un mākslas festivālu sezona Latvijā. Visas dienas garumā
līdz pat pusnaktij Siguldas pilsdrupu
estrādē skanēs smooth jazz, funk,
world un bigband mūzika, notiks meistarklases, tiks rādītas dokumentālās
filmas, būs apskatāma fotoizstāde,
darbosies āra kafejnīcas un mūzikas
ierakstu bodītes. Pēc koncertiem festivālu turpinās „Jam Session”, bet naktī
uz Rīgu dosies muzikālais „A” vilciens.
Šobrīd biļetes iepriekšpārdošanā
maksā Ls 5. Turpmāk biļešu cena
pieaugs, un koncerta dienā biļetes maksās Ls 12. Bērniem līdz 10
gadu vecumam ieeja bez maksas.

Biļetes var iegādāties internetā
www.bilesuserviss.lv un „Biļešu
Serviss” tirdzniecības punktos visā
Latvijā.
Siguldas ID karšu īpašniekiem līdz
pat 1.jūnijam ir iespējams iegādāties
biļeti par īpašu cenu – Ls 4 (biļete būs
derīga, uzrādot Siguldas ID karti).
Ir padomāts arī par apmeklētajiem
ar īpašām vajadzībām – transporta novietošanai tiks rezervētas vietas Jaunās pils teritorijā iespējami tuvu ieejai
estrādē, savukārt koncerta norises
vietā sēdvietas būs rezervētas tā, lai
būtu maksimāli ērtāk. Lai nodrošinātu
pēc iespējas augstāku komfortu, lūdzam pieteikties savlaicīgi pie organizatoriem pa tālruni 26364759 (Normunds Kalniņš).

SVEICAM
Siguldas novada pašvaldība sveic aprīļa
apaļo jubileju gaviļniekus:

90 gadi
Helena Pošeika
85 gadi
Jevdokija Anufrijeva,
Valija Skaidrīte
Bērziņa, Emīlija
Kirovāne,

Jānis Bondars, Elvīra Pekšena,
Viktors Butāns, Monika Brūvere
80 gadi
Virgīnija Muktupāvela, Grigorijs
Filatovs, Veldze Cirīte, Arvis Valters,
Lidija Zukule, Leontīne Pošeika,
Ausma Ārija Šīrona

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā martā:
Reģistrētas 26 bērnu piedzimšanas – 12 meitenes un 14 zēni.
Bērniem doti vārdi : Amēlija, Sofija
Kristiāna, divas Esteres, divas
Martas, Samanta Alise, Madara,
Marī, Diāna, Letīcija, Signe,

Gustavs Edžus, Edmunds Mariuss,
Lenijs, Markuss Krišs, Edgars,
Jānis, Genādijs, Henrijs, Dmitrijs,
Dante Daniels, Gustavs, Emīls,
Edvards, Jēkabs.
Reģistrētas trīs laulības.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
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 nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta
adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais izdevums 24.maijā!

