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Izglītības infrastruktūras uzlabošanā pašvaldība
šogad ieguldīs divus miljonus latu
Turpinās sākumskolas
ēkas rekonstrukcija

Aprīlī ir noslēgusies iepirkuma
procedūra jauna bērnudārza būvniecībai Skolas ielā 5. Jaunajā bērnudārzā būs sešas grupiņas, kurās
varēs uzturēties līdz 144 bērniem,
un strādās aptuveni 20 darbinieki.
Pirmsskolas izglītības iestādei izmantots bērnudārza „Ieviņa” tehniskais projekts. Plānots, ka jaunā
iestāde tiks atvērta 2014.gada
sākumā.
Projekta kopējās izmaksas ir
vairāk nekā 960 tūkstoši latu – Siguldas novada pašvaldības finansējums ir 13%. Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda pēc projekta apstiprināšanas ir 85%, bet valsts
budžeta finansējums – 2%. Projekta priekšfinansējumam Siguldas
novada pašvaldība plāno ņemt
aizņēmumu no Valsts kases.
Saskaņā ar konkursa rezultātiem jaunā bērnudārza būvniecību
veiks AS „Siguldas Būvmeistars”,
kas jau ir uzsākusi dokumentācijas kārtošanas procedūru, lai
tuvākajā laikā varētu uzsākt būvdarbus.

Aprīlī ir uzsākti Laurenču sākumskolas energoefektivitātes paaugstināšanas jeb siltināšanas darbi,
kurus veic SIA „Wood Constractions”. Vienkāršotās renovācijas darbi paredz ēkas fasādes, bēniņu un
jumta siltināšanu, kā arī daļēju jaunu durvju, logu un ārējo palodžu uzstādīšanu. Tiks sakārtota arī notekūdeņu sistēma un pārbūvēts noteku
pieslēgums. Laurenču sākumskolas siltināšanas darbi pašvaldībai
izmaksās apmēram 73 tūkstošus
latu. Noslēgtais līgums nosaka, ka
fasādes renovācijas darbiem jābūt
pabeigtiem līdz 1.augustam.
Paralēli fasādes renovācijas
darbiem notiek skolas ēkas telpu
vienkāršotā rekonstrukcija. Darbus
veic akciju sabiedrība „Siguldas
Būvmeistars”. Skolā tiek demontēti
vecie grīdas segumi, kas neatbilst
būvniecības un drošības prasībām.
Grīdas tiks betonētas un pārklātas
ar izturīgu linoleju. Ēkas 1.stāvā
izņemtas vairākas starpsienas, lai
telpas padarītu plašākas un funkcionālākas. Tiek pārbūvētas arī skolas labierīcības.
Skolas ēkā tiks sakārtotas iekšējās inženierkomunikācijas – izveidota jauna apkures sistēma, sakārtos ūdensapgādes, kanalizācijas
sistēmas un vājstrāvu tīklus. Pēc
inženierkomunikāciju un grīdu izbūves visām ēkas telpām tiks veikts

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Sāksies jauna
bērnudārza būvniecība

Drīzumā atsākies būvniecības darbi, lai izveidotu sporta laukumu pie Siguldas
1.pamatskolas

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada pašvaldība turpina uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un veidot kvalitatīvāku izglītības saturu. 1.septembrī tiks atklāta jaunā Laurenču sākumskola, bet jau šīs vasaras sākumā sāksies
jauna bērnudārza būvniecība Skolas ielā, kurš durvis mazajiem novadniekiem vērs 2014.gada sākumā.
Kā ierasts, vasarā visās novada izglītības iestādēs notiks remontdarbi, bet pie Allažu pamatskolas un Siguldas 1.pamatskolas tiks izbūvēti
sporta laukumi. Kopumā izglītības iestāžu būvniecībā un remontdarbos
pašvaldība šogad investēs apmēram divus miljonus latu.

Laurenču sākumskolā būs plaša un gaiša ēdamzāle, patlaban tajā notiek grīdas nomaiņa, sekos – kosmētiskais remonts.

iekštelpu remonts, bet dažas piedzīvos būtisku renovāciju. Plašākie
remontdarbi notiks ēkas 1.stāvā,
kurā izbūvēs plašu resursu centru –
bibliotēku, lasītavu ar piekļuvi 12
datoru vietām, kā arī atpūtas zonu.
Telpas pielāgos specializētiem mācību kabinetiem – mākslai, dabaszinībām, kā arī interešu izglītības
realizēšanai. 1.stāvā atradīsies arī
liela, gaiša un plaša ēdnīca. Datorklasē izbūvēs 24 datorpieslēgumus.
Tiks atjaunotas arī kāpnes, kā arī
pārbūvēta garderobe pagrabstāvā.
Papildus tiks ierīkota piespiedu
ventilācija ēdamzālē, virtuves blokā,
aktu zālē un visās labierīcībās. Iekštelpu remontdarbiem jānoslēdzas
ne vēlāk kā līdz 20.augustam, lai
telpas varētu aprīkot ar mācībām
nepieciešamo aprīkojumu un tās
kļūtu mājīgas, ko jau 1.septembrī
sajutīs visi jaunās Laurenču sākumskolas audzēkņi, vecāki un pedagogi.
Laurenču skolas ēka ir vecākā
izglītības iestādes ēka, kura būvēta
1958.gadā, un tā līdz šim brīdim nebija piedzīvojusi plašāku remontu –
telpās bija veikts vien kosmētiskais
remonts.
Līdzko atļaus laikapstākļi, būvniecības darbi sāksies gan Kalna,
gan Laurenču ielās, lai turpinātu
veloceliņa un izgaismotas gājēju
ietves izbūvi no Kaķīškalna līdz
sākumskolai un radītu bērniem
drošu ceļu uz skolu. Plānots veikt
arī Laurenču ielas renovāciju, lai
nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem
kvalitatīvi piekļūt Laurenču sporta
un aktīvās atpūtas kompleksam.

Remontdarbi skolās un
sporta laukumu izbūve
pusmiljona latu apmērā
Šajā vasarā vairāki remontdarbi gaidāmi arī citās Siguldas novada izglītības iestādēs vairāk nekā 500 tūkstošu latu apmērā:
• Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas Valsts ģimnāzijā tiks nomainīti iekšējie ūdens un sadzīves kanalizācijas tīkli. Siguldas Valsts
ģimnāzijā kopā ar ūdens un kanalizācijas tīkliem tiks nomainīti arī
lietus kanalizācijas cauruļvadi. Šobrīd notiek minēto tīklu projektēšana. Projektus abām skolām izstrādā SIA „LVMpro”. Pēc projektu
izstrādes sekos remontdarbi.
• Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kopas „Vizbulītes” zālē tiks ierīkota
ventilācija.
• Pie Siguldas 1.pamatskolas tiks pabeigta sporta laukuma būvniecība.
• Mores pamatskolā veiks datoru tīkla sakārtošanu datorklasē, kā arī
skolas lieveņa remontu ar lietus ūdens novadīšanu no ieejas durvīm.
• Allažu pamatskolā notiks nelieli kosmētiski remonti, tajā skaitā
3.stāvā tiks uzstādīti iekārtie griesti. Pie Allažu pamatskolas tiks izveidots sporta laukums.
• Bērnudārzā „Pīlādzītis” notiks divu grupiņu kapitālais remonts un
ventilācijas ierīkošana.
• Bērnudārzā „Ābelīte” uzstādīs koda durvis 1. un 5.grupai, bērnu drošībai tiks uzstādītas arī sniega barjeras jumtam. Tiks sakārtots pagalms un uzlabots āra apgaismojums.
• Bērnudārzā „Saulīte” notiks mitruma novēršana virtuves bloka sienām.
• Vasarā Siguldas novada Jaunrades centrā plānots labierīcību remonts „Kastanīša” telpās, tiks nomainīts elektrosadales skapis, kā
arī, lai veicinātu vides pieejamību, tiks izbūvēta ratiņkrēslu uzbrauktuve pie Jaunrades centra galvenās ieejas.
Lai visus šos darbus paveiktu, pašvaldība plāno ņemt kredītu no Valsts
kases 1,8 miljonu latu apmērā. Sākotnēji pašvaldībai būs jāfinansē visas
jaunā bērnudārza celtniecības izmaksas, no kurām 87% pēc projekta noslēguma atmaksās Eiropas Savienība un valsts budžets. Par atmaksātajiem
līdzekļiem tiks dzēsta daļa no aizņēmuma Valsts kasē.
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Atsākušies remontdarbi
Turpinās ielu un ceļu
sakārtošana Siguldas novadā uz dzelzceļa perona
Ieilgušās ziemas dēļ šogad tikai aprīlī ir iespējams pilnvērtīgi un kvalitatīvi uzsākt ceļu infrastruktūras
sakārtošanu. Novadā notiek asfalta bedrīšu remontdarbi, tiek planēti grants ceļi, kritiskās vietās atjaunots
grants segums, kā arī turpinās Pulkveža Brieža ielas gājēju/veloceliņa sakārtošanas darbi. Drīzumā tiks
uzsākta Pulkveža Brieža ielas posma renovācija, kā arī citu ielu un ceļu sakārtošanas darbi.

Planēs un renovēs
grantētos ceļus un ielas

līgums ar SIA „IKO”, un līguma summa ir vairāk nekā
93 tūkstoši latu.
Paralēli ielas seguma būvniecības darbiem SIA
Pašvaldība parakstījusi līgumu par grants ceļu ap- „Saltavots” izbūvēs ūdensvada un kanalizācijas atsaimniekošanu vasaras periodā Siguldas novadā. Ap- zarus perspektīvai tīklu pieslēgšanai. Apjomīgo ielas
tuveni 200 kilometru grantēto ceļu un ielu uzturēšanai posma renovācijas un ielas asfalta seguma atjaunoSiguldas novada pašvaldība tērēs vairāk nekā 50 tūk- šanas darbu izpildes termiņš saskaņā ar noslēgto līstošus latu. Lai ceļu greiderēšana notiktu kvalitatīvi, tā gumu ir 30.augusts.
tiks veikta atbilstošos laikapstākļos. Plānots atsevišķas grants ielas ar augstu satiksmes intensitāti apstrādāt ar pretputekļu materiālu.
Īpašumu nodaļas speciālisti sadarbībā ar SIA „Saltavots” pārstāvjiem izvērtēs iespējamos uzlabojumus
ielās, kurās pagājušajā gadā tika veikti ūdensvada izSiguldas novada pašvaldība informē, ka uzsākti asfalta
būves darbi un kuru segums šajā pavasarī neatbilst no- bedrīšu remontdarbi ar karstā asfalta ieklāšanas tehnoloteiktām prasībām.
ģiju prioritārā secībā. Kā viena no prioritātēm ir Zinātnes
Tāpat šogad pašvaldība par 100 tūkstošiem latu ielas sakārtošana, kur asfalta bedrīšu remontdarbi daļēji
plāno veikt kritisko ceļu segumu, piemēram, Siguldas jau paveikti ar aukstā asfalta ieklāšanas tehnoloģiju. Tāpagastā, Allažu pagastā un Jūdažos, renovāciju, grants lākie Zinātnes ielas bedrīšu remontdarbi notiks ar karstās
ceļu seguma atjaunošanu, apaugumu likvidēšanu, kā arī asfalta ieklāšanas metodi.
sāngrāvju un novadgrāvju atjaunošanu.
Bedrīšu aizlāpīšana pie labvēlīgiem laikapstākļiem norisināsies līdz maija beigām.
Pašvaldības izsludinātajā iepirkuma procedūrā uzvarēja
SIA „Ceļinieks 01”.
Asfalta bedrīšu remontdarbiem ar karstā asfalta ieklāšanas tehnoloģiju tiks izlietoti vairāk nekā 60 000 latu, bet
Aprīļa beigās tiks turpināti Pulkveža Brieža ielas ar auksto asfalta ieklāšanas metodi – aptuveni 10 000 latu.
Ielu seguma labošanas laikā iespējami īslaicīgi satikgājēju ietves un veloceliņa izbūves darbi, kas ziemas
smes ierobežojumi – Siguldas novada pašvaldība aicina
periodā tika pārtraukti.
Pulkveža Brieža ielas asfalta seguma renovācija iedzīvotājus būt saprotošiem un ievērot remontdarbu ceparedzēta Vārpas – Jaunās ielas posmā, kur paredzē- ļazīmes.
Informācija par plānotajiem bedrīšu remontdarbiem,
ta zemes klātnes sagatavošana, divu slāņu asfalta
seguma izbūve un citi saistītie darbi. Atbilstoši iepir- to grafiku un citiem infrastruktūras sakārtošanas darkuma rezultātiem par šo darbu veikšanu ir noslēgts biem būs pieejama www.sigulda.lv.

Uzsākti asfalta bedrīšu
remontdarbi

Turpinās Pulkveža Brieža
ielas renovācija

AS „Pasažieru vilciens” informē, ka, iestājoties pavasarīgiem laikapstākļiem, atsākti remontdarbi uz perona pie Siguldas dzelzceļa stacijas, kas turpināsies vairākus mēnešus.

No aprīļa vidus pasažieru vilcienu
kustība Siguldas dzelzceļa stacijā
notiks pa 2. un 4.ceļu, bet pasažieru
iekāpšana/izkāpšana notiks uz jaunās, paaugstinātās salu platformas
(perona). Pasažieri vilcienā varēs
iekāpt un izkāpt pa dīzeļvilcienu
pirmā, otrā un trešā vagona visām
durvīm un ceturtā vagona pirmajām
durvīm (vilciena kustības virzienā).
Pirms pienākšanas Siguldas stacijā katrā vilcienā konduktori brīdinās pasažierus par šo kārtību un
nodrošinās, lai cilvēki nedotos uz
ceturtā vagona pēdējām durvīm. Šīs
durvis Siguldas stacijā netiks atvērtas. Ja vilciena sastāvā būs vairāk
par četriem vagoniem (īpašos gadījumos), arī visos pārējos vagonos

pasažieri tiks brīdināti un laicīgi
aicināti pāriet uz vagoniem, kuru
durvis Siguldas stacijā tiks atvērtas.
AS „Pasažieru vilciens” cer, ka
jauno kārtību pasažieri ātri iegaumēs un tā nesagādās neērtības.

UZMANĪBU!

Akciju
sabiedrība
„Pasažieru vilciens” informē, ka, sākot ar
27.aprīli, Siguldas virzienā brīvdienās kursēs papildu vilcieni: Rīga
(plkst.9.22) – Sigulda (plkst.10.37)
Nr.644* un Sigulda (plkst.11.15) –
Rīga (plkst.12.27) Nr.643*.
Sākot ar 28.aprīli, darba dienu dīzeļvilciens Sigulda (plkst.18.59)–
Rīga (plkst.20.05) Nr.651 papildus
tiks norīkots arī svētdienās.

Latvijas Stādu parāde
3.–4.maijā Siguldas Svētku laukumā norisināsies jau desmitā Latvijas Stādu parāde, kurā piedalīsies aptuveni 100 Latvijas stādu audzētāji.
Stādu parāde ir viens no nozīmīgākajiem dārzkopības pasākumiem
pavasarī, un ikviens interesents divu dienu garumā to var apmeklēt bez
maksas.
Svētku laukuma centrā tiks veidots paraugdārzs, kur varēs smelties
idejas un saņemt konsultācijas dārzu ierīkošanā, savukārt Siguldas novada Kultūras centrs rūpēsies par patīkamu un jautru noskaņu pasākuma
dienās. Bērni varēs pārbaudīt savas prasmes dažādās radošās darbnīcās.
Stādu parādes laikā plānotas satiksmes organizācijas izmaiņas!
Plašāka informācija www.staduparade.lv.

STARPTAUTISKIE SIGULDAS OPERMŪZIKAS SVĒTKI

Pašvaldība atbalsta Starptautisko
Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanu
18.aprīlī norisinājās preses konference, kurā tika sniegta informācija
par Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas svētkiem, kas notiks Siguldā no 2. līdz 4.augustam.
Starptautisko Siguldas Opermū- konferencē izteica atzinību klātzikas svētku organizators Dainis esošajam Siguldas novada Domes
Kalns informēja, ka šī gada svēt- priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam
ku programmā iekļauts Agneses par veiksmīgu sadarbību un atbalEgliņas kamerkoncerts, garīgās stu šī pasākuma organizēšanā.
mūzikas koncerts, koncertuzveXXI Starptautiskie Siguldas
dums ģimenēm ar bērniem „Mūsu Opermūzikas svētki tiks atklāti
mammai un tētim”, Džuzepes Ver- piektdien, 2.augustā plkst.19.00,
di opera „Otello” un Galā koncerts. kad Siguldas Jaunajā pilī Svētku
D.Kalns iepazīstināja ar Džuzepes uvertīru spēlēs viena no spilgtāVerdi operas „Otello” radošo gru- kajām personībām Latvijas kamerpu un galvenās lomas izpildītāju mūzikas pasaulē – pianiste AgneAleksandru Antoņenko. Savukārt se Egliņa.
Sestdien, 3.augustā plkst.15.00,
operas režisors Edmunds Freibergs informēja par izrādes režiso- ģimenes tiks aicinātas uz konrisko koncepciju. Kostīmu māksli- certuzvedumu „Mūsu mammai
niece Ieva Kundziņa apsolīja radīt un tētim” Siguldas pilsdrupu esvēsturiskajam laikmetam atbils- trādē, kas radīs gaišu un sirsnīgu
tošus un krāsainus tērpus. Ar lie- noskaņu. Sestdien, 3.augustā
lu degsmi šī gada Opermūzikas plkst.21.00, opermīļiem tiks piesvētku organizēšanā iesaistījusies dāvāts Džuzepes Verdi operas
arī Ilze Jurkāne, kura ir šo svēt- „Otello” oriģināliestudējums.
ku vēstnese. Dainis Kalns preses Svētku organizators Dainis Kalns

ir parūpējies, lai galveno lomu atveidotāju vidū būtu izcila pasaules
operas solistu buķete – pasaulē
vislabākais Otello lomas atveidotājs, latviešu tenors Aleksandrs
Antoņenko, savukārt nepārspējamais baritons Vitorio Vitelli (Itālija) iejutīsies Jago lomā.
Programmā paredzēts arī garīgās mūzikas koncerts Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
4.augustā plkst.13.00.
Svētku noslēgumā, 4.augustā
plkst.17.00, klausītāji varēs baudīt
vērienīgu Galā koncertu, kurā uzstāsies Krišjānis Norvelis (Latvija),
Badri Maisuradze (Gruzija), Vitorio
Vitelli (Itālija), Norma Fantīni (Itālija), kā arī iepriekšējo gadu Siguldas Opermūzikas svētku skatītāju
simpātija Klementīne Mergaine
(Francija). Kā dāvana klausītājiem
būs Vīnes operas vadošās solistes
Iano Tamar (Gruzija) uzstāšanās.
Izpildītāju vidū būs festivāla orķestris un koris, kā arī Rīgas Doma
skolas zēnu koris. Koncertu diriģēs

Vīnes profesors Vladimirs Kiradžijevs, kurš ir lielisks meistars programmu sastādīšanā. Šajā koncertā
skatītājus priecēs skaistākie dueti
no Dž.Verdi operām „Dons Karloss”
un „Trubadūrs”, kā arī citas, skatītāju iemīļotas ārijas un kvarteti. Šī
gada Galā koncerta kulminācija –
ārija no operas „Makbets” Vitorio
Vitelli interpretācijā.
Jau ziņots, ka Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un Starptautisko Siguldas
Opermūzikas svētku organizators
Dainis Kalns parakstīja līgumu par
XXI Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanu, kas
paredz Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu svētku organizēšanā 22 000 latu apmērā, no
kuriem 7500 lati ir finansiāls atbalsts, bet 14 500 lati ir paredzēti
līgumā atrunāto saistību izpildei,
piemēram, tehniskajam nodrošinājumam un drošības pasākumiem
svētku norises laikā. Līgumā atrunāta arī transporta plūsmas

kontrolēšana, papildvilcienu un
autostāvvietu organizēšana, kā arī
caurlaižu sistēmas nodrošināšana
dalībniekiem un apmeklētājiem.
Dokumentā noteikta arī pilsdrupu izmantošana, transporta noma
tehnikas piegādei pilsdrupās un
citi nosacījumi sekmīgas svētku
norises nodrošināšanai. Reizē ar
līgumu tika parakstīts arī nodomu protokols par svētku organizēšanu 2014.gadā, kurā partneri
vienojās par svarīgākajiem sadarbības principiem un virzieniem XXII
Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku programmas nodrošināšanai nākamajā gadā.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētku pasākumiem jau iespējams iegādāties „Biļešu Paradīzes”
kasēs visā Latvijā un Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē
(Pils iela 10, tālr.67970814).
Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem Siguldas
novada Kultūras centrā ir iespēja
iegādāties biļetes ar atlaidēm.

SiguldasNovadaZiņas
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Tuvojas Siguldas Novada svētki! Tūrisma veicināšanai
Šogad Siguldas Novada svētki ir nozīmīgi, jo Siguldas novads svin 10 gadu jubileju – tiks piedāvāta plaša
un vērienīga svētku programma, kuru ikviens novadnieks varēs izbaudīt no 23. līdz 26.maijam.
Pirmie svētku vēstneši 23.maijā
būs vokālās grupas „Schola Cantorum Riga” un Ginta Pabērza (saksofons) gregoriskie dziedājumi Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Piektdien, 24.maijā, koncertzālē
„Baltais flīģelis” jau ceturto reizi
notiks mūsdienu mākslas projekts
„Alternatīvais flīģelis”, kas šogad
pulcēs māksliniekus no sešām
valstīm un piedāvās iepazīties ar
daudzveidīgo pasaules kultūru.
Sestdien, 25.maijā, Svētku laukumā notiks novada ļaužu dižošanās ar savu amatu un talantu
pasākumā „Diženi cilvēki – diženi
darbi – dižens novads!”. Jau otro

reizi Siguldas novada bibliotēka
Svētku laukumā organizēs aktivitāti „Tiksimies Grāmatnieku ielā
Nr.2!”, kurā no plkst.12.00 līdz
17.00 notiks grāmatu maiņa. Šajā
dienā notiks arī siguldietes, grāmatu izdevējas Anitas Mellupes
jaunās grāmatas „Satiekamies
Siguldas novadā! Atmiņas, likteņstāsti, fotoarhīvi” atvēršana, kā arī
lasīšanas zibakcija.
Plkst.19.00 notiks tradicionālais
Svētku gājiens no Siguldas dzelzceļa stacijas līdz Jaunās pils dārzam, bet vakaru noslēgs Novada
svētku lielkoncerts Siguldas pilsdrupu estrādē.

Svētdien, 26.maijā no plkst.12.00,
Siguldas Jaunās pils dārzā notiks
radošās darbnīcas un novadnieku
koncerts. Plkst.15.00 bērni tiks aicināti uz festivālu „Izlaidums Brīnumskapī!”. Savukārt Siguldas novada Kultūras centrā no plkst.10.00
līdz 16.00 norisināsies jau trešā Veselības diena, kurā Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji varēs bez
maksas apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt
vērtīgu informāciju dažādās lekcijās.
Novada svētku laikā notiks vēl arī
citas aktivitātes! Plašākai informācijai aicinām sekot interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Kampaņā „Uzslavē labu servisu” atzinīgi
novērtē Siguldas novada pašvaldību
12.aprīlī Siguldas novada pašvaldība kampaņas „Uzslavē labu servisu” apbalvošanas ceremonijā saņēmusi trīs nominācijas. Siguldas
novada pašvaldība atzīta par Sabiedrībai draudzīgāko pašvaldību, Uzņēmumiem draudzīgāko pašvaldību un Sabiedrībai draudzīgāko pašvaldību iestādi e-pakalpojumos.
Siguldas novada pašvaldība
„Mūsu pašvaldība vairākus gakopš 2008.gada, kad tika atvērts dus ir attīstījusies, lai pēc iespēpašvaldības Pakalpojumu centrs, jas kvalitatīvāk strādātu ikvienā
pievērš uzmanību klientu kvali- pašvaldības kompetences jomā,
tatīvai apkalpošanai un pakalpo- uzlabojot mūsu iedzīvotāju dzījumu pieejamības nodrošināša- vi. Saņemtie novērtējumi ir labs
nai visā novada teritorijā. Tāpat stimuls turpināt pilnveidoties un
pašvaldība lielu vērību pievērš mums visiem strādāt labāk, jo
komunikācijai ar novadniekiem, darāmā vēl ir ļoti daudz,” par ierīkojot regulāras tikšanās ar ie- gūtajiem novērtējumiem kampaņā
dzīvotājiem un uzņēmējiem, īste- „Uzslavē labu servisu” saka Sigulnojot Latvijā unikālo – Siguldas das novada Domes priekšsēdētājs
novadā deklarēto iedzīvotāju Uģis Mitrevics.
identifikācijas karšu projektu, iniJau ziņots, ka no 1. līdz 31.marciējot akciju „Dāvini ideju Domei”, tam devīto reizi Latvijā norisināizveidojot Tūrisma uzņēmēju kon- jās kampaņa „Uzslavē labu sersultatīvo padomi, sadarbojoties visu!”. Kampaņu, kas līdzvērtīga
ar uzņēmējiem un organizācijām Vislatvijas vērienīgam pētījumam
dažādu pasākumu un aktivitāšu par klientu servisu valsts pārvalorganizēšanā, rīkojot pasākumus, des un privātā sektora iestādēs,
kas sniedz atbalstu dažādām au- veidoja divas vienlīdz būtiskas
ditorijām, piemēram, Veselības sadaļas – sabiedrības uzslavas
dienas un jaundzimušo sumināša- un klientu servisa novērtējums,
nas pasākumus, veicinot atgrie- ko veica kampaņas sadarbības
zenisko saiti sociālajos tīklos, kā partneris „DIVE Latvija”, Latvijas
arī uzklausot iedzīvotājus, snie- Tirdzniecības un rūpniecības kadzot atbildes uz jautājumiem un meras un Latvijas Informācijas un
aicinot līdzdarboties pašvaldības komunikācijas tehnoloģijas asociaktivitātēs.
ācijas eksperti.

Projekta laikā tika organizētas apmācības pašvaldības darbiniekiem,
kas veicina efektīvu un kvalitatīvu Siguldas novada pašvaldības līdzdalību
dažādu Eiropas Savienības finanšu instrumentu projektu apgūšanā un ieviešanā. Projekts tiek realizēts no 2012.
gada 1.jūlija līdz šī gada 30.aprīlim.

piesaista pārrobežu
sadarbības finansējumu

Lai veicinātu tūrisma
attīstību, Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam
ietvaros pērn tika uzsākta projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu ViaHanseatica tūrisma maršruta izstrādē” (ViaHanseatica) īstenošana.
Projektā plānots veicināt attālo Igaunijas, Latvijas un Krievijas projekta
teritoriju ilgtspējīgu attīstību, izmantojot ViaHanseatica pārrobežu tūrisma
maršruta potenciālu.
Projekta kopējās izmaksas – 1 803 966 eiro, no kuriem Siguldā paredzēts
izlietot 29 725,90 eiro. Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10%
jeb 2972,59 eiro. Plānotais projekta ilgums ir trīs gadi, laika periodā no 2012.
līdz 2014.gadam.
Patlaban norisinās tūrisma uzņēmēju apmācības vairākos apmācību moduļos, jaunu tūrisma produktu izstrāde, kā arī kopējā ViaHanseatica maršruta mārketinga aktivitāšu plānošana.
Jau ziņots, ka projekta ietvaros Siguldā tiks uzstādīti trīs interaktīvie kioski, kas nodrošinās pieeju tūrisma informācijai. Paredzēts, ka interaktīvajos
kioskos tiks nodrošināta piekļuve trim interneta vietnēm: www.sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv, www.viahanseatica.info. Drīzumā sāksies interaktīvo kiosku uzstādīšana.

Pieteikšanās platību
maksājumiem līdz 15.maijam
Latvijas uzņēmumi un iestādes,
kas sniedz izcilu klientu servisu, ko
atzinīgi novērtējusi sabiedrība un eksperti caur kvalitatīvo novērtējumu,
tiek apbalvoti ar Labsserviss.lv kvalitātes zīmi „Klienti mūs uzslavē
2013”. Turpmāk arī Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās tiks izvietota kvalitātes
zīme „Klienti mūs uzslavē 2013”.
Klientu apkalpošanai visos laikos ir bijusi ļoti liela nozīme, taču,
attīstoties tehnoloģijām, cilvēku
savstarpējās attiecības, klientu
apkalpošana un individuāla attieksme ir kļuvusi vēl svarīgāka
nekā agrāk. Pateicamies jums, Siguldas novada iedzīvotāji un uzņēmēji, par jūsu uzticību, paužot
savu vērtējumu pašvaldībai. Jūsu
viedoklis un novērtējums ir apliecinājums paveiktajam un iedvesma Siguldas novada pašvaldībai
arvien vairāk censties pilnveidot
klientu servisu un sniegtos pakalpojumus!

Noslēgsies apmācību kurss
pašvaldības darbiniekiem
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa informē, ka 2012.gada 11.maijā tika noslēgta Vienošanās (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/
APIA/SIF/077/100) ar Sabiedrības
integrācijas fondu par projekta „Siguldas novada pašvaldības kapacitātes
stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā”
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/077)
īstenošanu.
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Kopējās projekta izmaksas ir
Ls 21 520, no kuriem visus 100%
finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu.

Šogad Lauku atbalsta dienests lapas no LAD Lielrīgas reģionālās
(LAD) platību maksājumu iesnie- pārvaldes Ogrē, līdz 7.maijam inforgumus pieņem līdz 15.maijam. Do- mēt un pilnvarot Siguldas novada
kumenti tiks pieņemti arī līdz 10.jū- lauku attīstības speciālisti Inetu
nijam (ieskaitot), taču piemērojot Eriksoni (tālr.26341991, 67800955,
1% atbalsta apjoma samazinājumu e-pasts ineta.eriksone@sigulda.lv)
par katru nokavēto darba dienu pēc saņemt un/vai iesniegt nepieciešamos dokumentus LAD.
15.maija.
LAD reģionālajā lauksaimnieIepazīties ar informatīvo matecības pārvaldē iesniegumu, pie- riālu par pieteikuma aizpildīšanu
likumus, lauksaimniecībā izman- var interneta vietnē www.lad.gov.lv
tojamās zemes kartes un papildu vai pie lauku attīstības speciālistes.
Šī gada 2.maijā no plkst.14.00
dokumentus iespējams iesniegt
personīgi, sūtīt pa pastu, kā arī līdz 18.00 Allažu pagasta pārvaliesniegt, izmantojot Elektroniskās des telpās, Birzes ielā 4, un 3.maijā
Jūdažu Sabiedriskajā centrā no
pieteikšanās sistēmu (EPS).
Aicinām LAD klientus (zemju plkst.10.00 līdz 14.00 notiks inforīpašniekus un lauksaimniekus), kas matīvā diena par platību maksājuvēlas, lai tiktu atvestas lauku blo- miem un lauku attīstības speciālisku kartes, informatīvie materiāli un tes palīdzēs aizpildīt platību
nepieciešamās dokumentu veid- maksājumu pieteikumus.

Palīdz nelaimē
nonākušam novadniekam

Pateicoties Siguldas pasta nodaļas darbinieka un Siguldas novada
Pašvaldības policijas darbinieku operatīvai rīcībai, tika glābta bezpalīdzības stāvoklī nonākušas personas dzīvība.
Uz Pašvaldības policiju piezvanīja pastniece un paziņoja par iespējamo nelaimi kādā no dzīvokļiem
Siguldā, jo tur dzīvojošā persona
jau vairākas dienas neatver durvis
un nesaņem tai adresētos pasta
sūtījumus.
Ierodoties minētajā adresē un
pārbaudot sniegto informāciju,
fakts apstiprinājās, jo aiz durvīm
bija vāji dzirdami personas vaidi un
lūgums pēc palīdzības. Pēc dzīvokļa
atvēršanas tā gaitenī tika atrasts
guļošs vīrietis, kurš nekustējās, bet
bija pie samaņas. Nekavējoties uz
notikuma vietu tika izsaukts Neat-

liekamās medicīniskās palīdzības
dienests, kura darbinieki personu
nogādāja slimnīcā „Gaiļezers”. Par
notikušo nekavējoties tika paziņots
arī nelaimē nonākušās personas radiniekiem.
Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis ir
gandarīts par iestāžu sadarbību palīdzības sniegšanā nelaimē nonākušajai personai un izsaka pateicību
Siguldas pasta nodaļas pastniecei
Brigitai Matisānei par to, ka viņa iesaistījās personas glābšanā, ziņojot
Siguldas novada Pašvaldības policijai pa tālruni 26160288.
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Maijā sāksies bērnu
uzņemšana bērnudārzos
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka
2013./2014.mācību gadam Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs plānots uzņemt visus 2009. un 2010.gadā dzimušos bērnus, kas
reģistrēti rindā uz novada bērnudārziem.
Izglītības pārvaldes darbinieki maijā sazināsies ar bērnu vecākiem, lai
uzaicinātu uz pārvaldi saņemt apliecinājumu par uzņemšanu bērnudārzā.
Apliecinājumus par uzņemšanu konkrētā bērnudārzā varēs saņemt Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā.
Bērnu uzņemšana bērnudārzos noritēs līdz jūnija beigām.
Papildu informācija pieejama pie Izglītības pārvaldes lietvedības sekretāres pa tālruni 67970914 vai e-pastu zane.nikaze@sigulda.lv.

IZGLĪTĪBA

Ojārs Vilmārs
Ratnieks – viens
no labākajiem IT
talantiem Baltijā
Noslēgusies Baltijas 19. Informātikas olimpiāde, kurā piedalījās
54 dalībnieki no deviņām Baltijas
jūras valstīm. No Latvijas šajā
olimpiādē piedalījās seši talantīgi
jaunieši, kuri visi izcīnīja godalgas.
Siguldietis Ojārs Vilmārs Ratnieks
(Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klase) ieguva sudraba medaļu.

SiguldasNovadaZiņas

Atvērto durvju diena
Laurenču sākumskolā!
7.maijā plkst.18.00 uz tikšanos Laurenču sākumskolā tiek aicināti vecāki, kuriem ir interese par bērnu mācībām sākumskolā.
Tikšanās reizē skolas pārstāvji stāstīs par mācību programmas un
papildizglītības nodarbību piedāvājumu, skolas darba organizāciju
un citiem jautājumiem. Vecāki varēs iepazīties ar pedagogiem un iespēju robežās apskatīt skolas ēku.
Joprojām turpinās arī pieteikumu pieņemšana mācību uzsākšanai
jaunajā sākumskolā. Pieteikumus var iesniegt Jaunrades centra telpās, Skolas ielā 3, pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras, iepriekš piesakoties pa tālr.27807774.

Timotejs Gulbis – labākais Vidzemes Siguldieši cīnās par vietu „eXperiments” finālā
reģionālajā olimpiādē mūzikā
Jau otro gadu Valsts izglītības satura centrs organizē olimpiādi mūzikas
priekšmetā, kas norisinās divās vecuma grupās: jaunākā grupa – 12–14 gadi,
vecākā grupa – 15–18 gadi. Olimpiāde notiek trijās daļās – mūzikas klausīšanās un mūzikas teorija (rakstiski), dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm,
tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā) un savas oriģinālkompozīcijas atskaņošana.
Šajā mācību gadā olimpiāde mūzikas priekšmetā norisinājās arī Siguldas
novadā, kurā 1.vietu vecākajā grupā izcīnīja Teodors Kerimovs no Siguldas
Valsts ģimnāzijas (skolotāja Ņina Kiršteina), bet jaunākajā grupā Timotejs
Gulbis no Siguldas pilsētas vidusskolas (skolotāja Līga Trupavniece). Abi
pirmo vietu ieguvēji tika izvirzīti dalībai Vidzemes reģionālajā olimpiādē
Cēsīs, kur 11 gadus vecais Timotejs, sacenšoties ar vecākiem skolēniem,
palika nepārspēts un olimpiādē ieguva maksimālo punktu skaitu – 45,6 no
50, pārspējot arī vecākās grupas skolēnu labāko rezultātu.
Vaira Siliņa

„Latvenergo” skolēnu erudīcijas konkursa „eXperiments” neklātienes
finālā piedalās divas komandas no Siguldas Valsts ģimnāzijas, kas cīnās par tiesībām piedalīties LNT tiešraides spēlē un iegūt balvā ceļojumu uz siltajām zemēm.

Komandu „Jautrītes” konsultē
skolotājs Jānis Bukins, tās kapteine ir Alise Ozoliņa, bet dalībnieces:
Kristiāna Bērtiņa, Kristīne Ozola,
Estere Kozlinska, Krista Garā un

Kristiāna Zeila. Meitenes jau paguvušas pierādīt savas zināšanas
fizikā arī televīzijas kameru priekšā.
Kopā ar LNT komandu un portāla
par fiziku Fizmix.lv ekspertu viņas

veidoja vēja ģeneratoru, kuru pēc
tam pārbaudīja dažādos apstākļos
un vietās, pat bobsleja trases augšā.
Otra komanda no Siguldas Valsts
ģimnāzijas ir „Kvarki”, un to konsultē skolotāja Saiva Vītola. Komandas kapteinis ir Valts Krūmiņš, bet
dalībnieki: Dāvis Zālītis, Ernests Elberts, Teodors Kerimovs, Jēkabs
Porietis un Tituss Edžus Kalniņš.

Valdorfa bērnudārzs piesaista ES fondu līdzekļus

Pagājušā gada nogalē biedrība
„Siguldas Alternatīvā izglītība” ir
saņēmusi apstiprinājumu projekta „Semināru un aktivitāšu telpas
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Siguldas novada
iedzīvotājiem”
(Nr.12-04-LL01- stratēģiju īstenošanas teritorijā” tēm (semināriem, īpašu uzmanību
veltot antropozofās izglītības, veL413201-000015) līdzfinansējumam ietvaros.
Kopējais projekta finansējums ir selības un filozofijas novirzieniem,
Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pī- no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lādzītis” darbu uzsākusi jauna vadītāja – Zanda Krastiņa (attēlā), kura lauku attīstībai (ELFLA) Lauku at- Ls 4703 (100% ELFLA atbalsts). vingrošanai, radošām rokdarbu
pirms tam astoņus gadus šajā iestādē strādājusi par mūzikas skolotāju. tīstības programmas 2007.–2013. Projekta mērķis ir aprīkot semināru darbnīcām) un ģimenes izglītības
gadam pasākuma „Lauku ekono- un aktivitāšu telpu J.Poruka ielā 11, sekmēšanai Siguldas novada iedzīMuzikāli pedagoģiskā izglītība iegūta Daugavpils mikas dažādošana un dzīves kvali- Siguldā, lai nodrošinātu piemērotus votājiem, kā arī plašākam interepedagoģiskajā institūtā un Rīgas pedagoģiskajā skolā, tātes veicināšana vietējo attīstības apstākļus sabiedriskajām aktivitā- sentu lokam.
bet 2009.gadā Z.Krastiņa Liepājas Universitātē ieguvusi maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita mūzikas terapijas profesionālo kvalifikāciju.
Z.Krastiņa savu profesionālo pieredzi ieguvusi Inčukalna bērnudārzā „Minka”, Siguldas 3.pamatskolā, Siguldas pilsētas bērnudārzā „Ābelīte”, kā arī Inčukalna
Tautas namā.
Bērnudārzā „Pīlādzītis” ir sešas grupiņas, kurās zinības un rotaļu prasmes apgūst 144 bērni. Strādā 31 darbinieks. Jau ziņots, ka pērn bērnudārzā
notika vienkāršotas renovācijas darbi vienā no bērnudārza blokiem, jo bibliotēkas vietā tika izbūvētas divas jaunas bērnudārza grupiņas, no kurām
viena strādā ar Montesori pedagoģijas ievirzi.
Aprīlī jau devīto gadu Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta
Ar bērnudārza vadītāju iespējams sazināties pa tālruni 67971466 un Dienas centrs organizēja pateicības pasākumu „Palīdzot citiem, palīdzi
pats sev” Siguldas novada nevalstiskajām organizācijām, kuras darboe-pastu zanda.krastina@sigulda.lv.
jas sociālajā jomā, pasakoties par ieguldīto darbu un aktīvu līdzdalību
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” aicina darbā
Siguldas novada sabiedriskajā dzīvē.
mūzikas skolotāju uz nenoteiktu laiku. CV un motivācijas vēstuli jāsūta
uz e-pastu piladzitis@sigulda.lv.
Pateicības pasākumā piedalījās glītojošus pasākumus, pilnvērtīgi
Plašāka informācija par vakanci apskatāma interneta vietnē
gandrīz 250 aktīvākie dalībnieki no pavadīt brīvo laiku un aktīvi iesaiswww.sigulda.lv.
dažādām organizācijām. Organizā- tīties pilsoniskas un atvērtas sa-

Bērnudārzam „Pīlādzītis”
jauna vadītāja

SABIEDRĪBA

Novada bērnudārzos norisināsies
praktiskās evakuācijas apmācības
20.maijā vairākās Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs norisināsies evakuācijas praktiskās apmācības, kurās pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem būs iespēja praktiski organizēt savlaicīgu un drošu izglītojamo evakuāciju ārkārtas gadījumā. Bērni apmācību laikā iegūs pieredzi
un zināšanas, kā rīkoties ārkārtas situācijās – kur skriet, kādas komandas
klausīt, kur pulcēties.
Mācības nodrošinās SIA „MediaControl”.

ciju vadītāji un aktīvisti par atbalstu līdzcilvēkiem un dažādu sociālu
programmu un pasākumu realizēšanu saņēma pateicības dāvanas, kuras pasniedza Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pašvaldības Dienas centrs sniedz
sociālo atbalstu, koordinē sabiedrisko organizāciju darbu un nodrošina tās ar telpām ar mērķi, izprotot
iedzīvotāju vajadzības, dot iespēju
cilvēkiem bagātināt savu sociālo
dzīvi, apmeklēt informatīvus un iz-

biedrības veidošanā. Dienas centrā
ik dienu laipni tiek gaidīts katrs, kas
vēlas pilnveidot savas zināšanas un
prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas
idejas. Centra aktivitātēs piedalās
visu sabiedrības grupu pārstāvji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības vai sociālā stāvokļa. Katru gadu
pašvaldības Dienas centrā apvienojas jaunas iniciatīvu grupas un organizācijas, veidojas jauni klubiņi.

Foto: Alberts Linarts

Pateicības diena novada nevalstisko
organizāciju dalībniekiem

Pateicību saņēma Diāna Lāčauniece
no izglītojošās un radošās attīstības
biedrības „Diadēma”.

2012.gadā Dienas centrā uzsāka
darboties izglītojošās un radošās
attīstības biedrība „Diadēma”, Hobiju parks, Teātra studija un Veselības vingrošanas grupa.
Eva Viļķina

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novada
mākslinieku izstāde
„Iedvesmas mehānisms”
Aizsākot „Mākslas dienas 2013”, radošās darbības nedēļas „Radi!
2013” laikā no 26.aprīļa līdz 23.maijam Siguldas novada Kultūras centrā būs apskatāma Siguldas novada mākslinieku izstāde „Iedvesmas
mehānisms”. Izstādē būs aplūkojami dažādi tēlniecības, glezniecības,
foto un grafikas mākslas darbi, kā arī stikla darbi. Izstādē kopā piedalīsies 33 Siguldas novada mākslinieki.
Siguldas novada mākslinieku
darbi izstādē ir apvienoti zem tēmas – „Iedvesmas mehānisms”.
Katrs mākslinieks šo mehānismu
iedarbina ar atšķirīgām, tikai sev
atrastām metodēm. Tomēr viņiem
visiem ir arī viens kopīgs iedvesmas
avots – Sigulda.
Izstādes laikā arī bērniem būs
iespēja iedvesmoties no mākslinieku radītajiem darbiem un kopā ar

viņiem izpausties mākslā. Projekta
iniciatore un vadītāja ir Agita Zālīte,
kura arī piedalīsies izstādē.
Uz izstādes atklāšanas pasākumu aicinām 26.aprīlī plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā. Izstāde atvērta darba dienās no
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās,
svētdienās no plkst.12.00 līdz 15.00.
1.maijā – slēgts.
Arisa Pastuhova

„Alternatīvais flīģelis” piedāvā
interesantu programmu
24.maijā mūsdienu mākslas festivāls „Alternatīvais flīģelis” piedāvās:
Plkst.20.00 koncertzālē uzstāsies dziedātājs Dafers Jusefs /Tunisija/.
Džeza mūziķis no Tunisijas, arābu mūzikas instrumenta – ūda – spēles
virtuozs, dziedātājs, unikālas balss īpašnieks Dafers Jusefs /Dhafer Youssef/ ir viens no harismātiskākajiem māksliniekiem pasaulē. Koncertā muzicēs
starptautiska mūziķu apvienība – igauņu pianists Kristjans Randalu, kontrabasists Fils Donkins no Lielbritānijas un francūzis, sitaminstrumentālists
Šanders Sardjoe.
Plkst.22.00 terasē Aiona Kevnija un Džozefs Kvimbijs /Skotija/ laikmetīgās dejas izrādē „Elektriskie meži”.
Aiona Kevnija /Iona Kewney/ izglītību guvusi cirka un deju skolās Zviedrijā, Holandē un Lielbritānijā. Sadarbojusies ar izcilām deju kompānijām un
autoritātēm. Kā soliste darbojas kopš 1994.gada, uzstājoties dzimtenē Lielbritānijā, kā arī ASV, Vācijā un Zviedrijā. Izrādē ar elektriskās ģitāras improvizācijām piedalīsies Džozefs Kvimbijs.
Plkst.23.00 terasē grupas „Dzelzs Vilks” taustiņinstrumentālists, komponists Kaspars Tobis un Artis Dzērve (video) elektroniskās mūzikas programmā
„Koncerts septiņiem sintezatoriem II”.
Kaspars Tobis pirms diviem gadiem radīja jaundarbu „Koncerts septiņiem
sintezatoriem”, kura pirmatskaņojums 2011.gada maijā bija atzīstams mūsdienu mākslas pieteikums Latvijas mērogā. Mākslinieki ir nolēmuši turpināt savu
radošo sadarbību, un šī gada maijā klausītājiem būs iespēja novērtēt jaunu
kompozīciju –„Koncerts septiņiem sintezatoriem II”.
Biļetes: koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē darba dienās no plkst.10.00 līdz
18.00, kases tālrunis 67974787, „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv.
Inese Zagorska
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Siguldas pagasta
Kultūras namam – 40
No 1973.gada jūnija kā VZPS „Sigulda” kultūras nams, no 1996.gada
6.februāra kā Siguldas pagasta kultūras nams, no 2003.gada 1.jūnija
kā Siguldas novada Siguldas pagasta Kultūras nams – vēstures rakstos
un pagasta ļaužu sirdīs ierakstīts, Kultūras nams darbojas joprojām un
aicina kopā nosvinēt savu 40 gadu darbības jubileju.
Sestdien, 11.maijā, ar pūtēju orķestra skanīgām dziesmām modināsim iedzīvotājus, lai aicinātu visas
dienas garumā piedalīties jubilejas
svinībās. No plkst.11.00 līdz 15.00
dienas koncertā Kultūras nama pagalmā skatītājus iepriecinās bērnudārza „Saulīte” kolektīvs un Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīvs
„Purenīte”. Koncertā piedalīsies arī
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas kultūras koledžas studenti.
Savus rakstus kultūras audeklā
iezīmēs Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi ar dziesmām un
dejām, radot svētkus katra svētku
dalībnieka sirdī. TLMS „Vīgrieze”
darbīgo rokdarbnieču brīvdabas
izstādes laikā „Pikniks kultūrā”
apmeklētājiem būs iespēja ieaust
savu dzīparu kultūras rakstu segā.

Dienas laikā tiks organizēta Siguldas pagasta ievērojamāko vietu
apskate gida pavadībā. Savukārt
bibliotēkā atmiņu albumā varēs
apskatīties „kultūras pērles” – fotogrāfijas no Kultūras nama pašiem
pirmsākumiem.
Kā jau latviešiem pieņemts, padomāts būs arī par vēderpriekiem,
un būs vēl daudz citu aktivitāšu, kas
dienu padarīs svarīgāku un jautrāku.
Vakarā, plkst.19.00, visi mīļi aicināti uz Siguldas pagasta Kultūras
nama 40 gadu jubilejas koncertu „Dzīpars pie dzīpara – kultūras
rakstā”. Pēc koncerta – balle kopā
ar grupām „Vēja Radītie” un „Tutti
Frutti”.
Aicinām atsaukties bijušos Siguldas pagasta Kultūras nama darbiniekus!

Pasākumi
Talantu konkurss „Sev un Saviem Draugiem!”
Piektdien, 26.aprīlī plkst.17.00, Siguldas pagasta Kultūras namā notiks
talantu konkursa „Sev un Saviem Draugiem!” atlase, kurā uzstāsies drosmīgi dažādu talantu īpašnieki. Konkursa fināls notiks 17.maijā plkst.17.00
Siguldas pagasta Kultūras namā, kurā noteiks talantīgāko novadnieku, kā
arī tiks noskaidrots skatītāju balvas ieguvējs.
Būs apskatāma Zinaīdas Ceskes gleznu izstāde
Sestdien, 4.maijā plkst.13.00, pēc piecu gadu pārtraukuma Siguldas pagasta Kultūras namā būs skatāma Zinaīdas Ceskes gleznu izstāde „Power
of life” (tulkojumā no angļu valodas – „Dzīvības spēks”).
Gleznas ar akrila krāsām uz audekla tapušas pārsvarā darbnīcā, taču būs
arī dažas, kas gleznotas Rundāles pils dārzā, kurā māksliniece aktīvi gleznoja pagājušajā vasarā.
Izstāde apskatāma no 4. līdz 31.maijam, darba dienās no plkst.10.00 līdz
19.00; sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas.
Koncerts „Dzīve kā Tango”
Vasarsvētku svētdienā, 19.maijā plkst.16.00, Siguldas pagasta Kultūras
namā skanēs Alūksnes Tautas nama skolotāju kora „Atzele” koncerts „Dzīve kā Tango”, kurā tiks atskaņotas Imanta Kalniņa, Ērika Ešenvalda, Artura
Maskata, Valda Zilvera, Andra Kontauta dziesmas, kā arī ugunīgi, dinamiski
ritmi Pētera Butāna ciklā „Mīlestības dziesmas” ar Friča Bārdas dzeju.
Koncertā piedalīsies: Zane Kalniņa /vijole/, Raivis Ginters /akordeons/,
Oskars Upenieks /kontrabass/, Mārcis Kalniņš /perkusijas/, Rita Bogdanova
/klavieres/, Santa Kļava-Būmane /flauta/. Solisti – Kristīne Baltiņa, Normunds Veļķeris; diriģents – Jānis Baltiņš. Ieejas maksa – Ls 1.
Terēzija Leimane

M Ā K S L U S K O L A „ B A LTA I S F L Ī Ģ E L I S ”
„Sudrabskaņai” – 40 gadi

27.aprīlī plkst.16.00 notiks
īpašs pasākums – Siguldas jauniešu pūtēju orķestra „Sudrabskaņa”
40 gadu jubilejas koncerts. Kolektīvs 40 gadu laikā sevi pierādījis
kā vienu no spēcīgākajiem jauniešu
pūtēju orķestriem Latvijā, regulāri
ir plūcis laurus arī ārzemēs, kas ir
noticis, pateicoties tā diriģentam
un dvēselei Andrim Muižniekam.
Pēdējos trīs gadus orķestri diriģē
un vada arī Elmārs Rudzītis. Varēsim baudīt trīs orķestra sastāvu
sniegumu. Unikālu priekšnesumu
sniegs absolventu orķestris, kurā
būs pulcēti absolventi no visiem
gadu desmitiem.

Starptautiskā Dejas diena

Sīkāka informācija interneta dzēkņus un viņu ģimenes locek28.aprīlī Mākslu skolā „Baltais vietnē www.baltaisfligelis.lv vai pa ļus uz Vecāku dienas pasākumu
Flīģelis” tiks atzīmēta Starptautis- tālr.22021015. Visi pasākumi ir bez „Kopā būšana”, kurā būs iespēja
kā Dejas diena.
maksas.
piedalīties izglītojošā lekcijā, saNo plkst.12.00 līdz 17.00 tiks
tikties ar pedagogiem un piedalīpiedāvātas dažādas stundu garas Mātes dienas koncerts
ties radošās darbnīcās.
meistarklases, ko vadīs aizrautīgi
12.maijā plkst.12.00 Siguldas
Pasākuma kulminācija būs Ģipedagogi no Latvijas un ne tikai. Tā Jaunās pils Svētku zālē notiks meņu izstādes atklāšana un
ir iespēja pamēģināt nezināmo un gadskārtējais Mātes dienas kon- koncerts, kas sāksies plkst.17.00.
iegūt jaunu dvesmu jau pazīstamos certs un izstāde. Koncertā uzstā- Audzēkņi paralēli mācībām kopā
deju stilos. Velc ārā no skapja ērtā- sies Siguldas Mākslu skolas „Bal- ar saviem vecākiem, vecvecākiem,
ko treniņtērpu, jo mēs jau gaidām tais Flīģelis” zēni, savus darbus, brāļiem vai māsām īpaši šim kontevi deju zālē!
kuros attēlotas māmiņas, izstādīs certam gatavo savus priekšnesuPlkst.18.00 visus dejas mīļotā- Mini studijas audzēkņi.
mus. Uz koncertu ir aicināti visi
jus priecēs koncertprogramma ar
Siguldas novada iedzīvotāji.
krāšņiem priekšnesumiem gan no Vecāku dienas pasākums
Šāds pasākums skolā notiks jau
vietējiem dejotājiem, gan meistar18.maijā plkst.15.00 Mākslu otro gadu, un ieeja koncertā ir bez
klašu vadītājiem!
skola „Baltais Flīģelis” aicina au- maksas.
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Dziesmu un Deju
svētkos piedalīsies
15 Siguldas novada
amatiermākslas
kolektīvi
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skatēs, kas
risinājās martā un aprīlī, kopumā
piedalījās 19 Siguldas novada
amatiermākslas kolektīvi, bet uz
svētkiem dosies 15 no tiem jeb
aptuveni 430 dalībnieki:
• Siguldas pagasta Kultūras nama
jauktais koris „Sigulda” (34 dalībnieki), kas skatē ieguva II pakāpes
diplomu;
• Siguldas novada Kultūras centra
jauktais koris „Spārni” (42 dalībnieki), kas skatē ieguva I pakāpes
diplomu;
• Siguldas novada Kultūras centra
senioru koris „Gāle” (20 dalībnieki), kas skatē ieguva II pakāpes
diplomu;
• Siguldas novada Kultūras centra
sieviešu koris „Teiksma” (32 dalībnieki), kas skatē ieguva II pakāpes
diplomu, bet kā vienīgais no apriņķa koriem tika ieteikts tautas
tērpu skatei;
• Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu koris „Atvars” (47 dalībnieki),
kas skatē ieguva I pakāpes diplomu;
• Siguldas jauniešu pūtēju orķestris
„Sudrabskaņa” (52 dalībnieki), kas
skatē II grupā ieguva 2.vietu;
• Siguldas pagasta pūtēju orķestris
(21 dalībnieks), kas skatē V grupā
ieguva 2.vietu;
• Allažu pagasta Tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Ķimenīte”
(27 dalībnieki), kas skatē ieguva I
pakāpes diplomu;
• Allažu pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ķimelītis” (24 dalībnieki), kas skatē
ieguva I pakāpes diplomu;
• Siguldas novada Kultūras centra
deju kolektīvs „Siguldietis” (22
dalībnieki), kas skatē ieguva augstākās pakāpes diplomu;
• Siguldas novada Kultūras centra
deju kolektīvs „Sidrabdancis” (29
dalībnieki), kas skatē ieguva I pakāpes diplomu;
• Siguldas pagasta Kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”
(41 dalībnieks), kas skatē ieguva
augstākās pakāpes diplomu un
tika izvirzīts Deju kolektīvu fināla
konkursam, kas notiks 1.jūlijā;
• Siguldas novada Kultūras centra folkloras kopa „Senleja” (27
dalībnieki), kas skatē ieguva I
pakāpes diplomu un augstāko
novērtējumu.
Ir noslēgusies darbu atlase Siguldas pagasta Kultūras nama tautas
lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze”
un Siguldas novada Kultūras centra
tautas lietišķās mākslas studijas
„Sigulda” dalībniecēm, kuras piedalīsies Tautas lietišķās mākslas
izstādē „Dziesma top citādi”, kas
notiks Rīgas pilsētas izstāžu zālē
„Rīgas mākslas telpa” no 21.jūnija
līdz 8.augustam.
Plašāka informācija par norisēm
Dziesmu un Deju svētku laikā:
www.dziesmusvetki.lv.
Arisa Pastuhova
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SiguldasNovadaZiņas

Pavasaris un skriešanas Siguldas basketbolisti Itālijā Badmintons
sezona ir klāt!

Aicina piedalīties Siguldas SerŠogad turpināsim iepriekšējo
gadu aktīvās atpūtas un skrieša- pentīnceļa skrējienā, kas notiks
nas tradīciju nostiprināšanu. Si- 1.maijā. No plkst.11.00 līdz 12.30
guldas novadā notiks vairākas notiks dalībnieku reģistrācija, bet
skriešanas sacensības – skrējienu pirmajam skrējiena dalībniekam
seriāli „Siguldas apļi” un „Sigulda starts tiks dots plkst.13.00. InterUP Cup”, kā arī vērienīgais „Sigul- vāls starp skrējējiem – 15 sekundes. Skrējiens notiks starta kārtībā
das pusmaratons”.
18.aprīlī Svētku laukumā pul- atbilstoši vecuma grupām. Absolūti
cējās vairāk nekā 220 sportisti, labākā rezultāta ieguvēji sieviešu
kas piedalījās skriešanas seri- un vīriešu konkurencē iegūs titulu
āla „Siguldas apļi 2013” 1.kārtas „Kalna karalis 2013” un „Kalnu karasacensībās. Kopumā šajā seriālā liene 2013”.
Šajā dienā notiks arī sacensības
notiks septiņas kārtas – katra mēneša pirmajā ceturtdienā, „Skrējiens ar saimnieku 2013”, kustarts plkst.18.00. Salīdzinot ar rās piedalīsies saimnieki ar saviem
pagājušo gadu, dalībnieku skaits suņiem.
ir palielinājies divkārt. OrganizaJāatzīmē, ka Serpentīceļa skrētori ir priecīgi par lielo dalībnieku jiens ir viens no skrējienu seriāla
skaitu un pozitīvo atmosfēru, kas „Sigulda UP Cup” posmiem. Citi
valdīja sacensību vietā. Ņemot posmi notiks: 4.augustā „Skrējiens
vērā lielo dalībnieku skaitu, or- Turaidas tornī” – „Ātrākā ziņneša”
ganizatori aicina iepriekš pieteik- tituls, 31.augustā „Ātrāk par katies biedrības „A2” mājaslapā manām un bobu” – „Ātrākais renes
www.ba2.lv. Nākamās kārtas no- skrējējs”.
Sīkāka informācija www.sigulda.lv,
tiks 9.maijā, 13.jūnijā, 11.jūlijā,
e-pasts
8.augustā, 12.septembrī un 10.ok- www.siguldassports.lv,
tobrī. „Siguldas pusmaratons” no- karina.putnina@sigulda.lv.
Karīna Putniņa
tiks 12.oktobrī.

Latvijas juniori spēlē
badmintonu Eiropā
Latvijas junioru izlase piedalījās iekļuva labāko spēlētāju skaitā. JāEiropas jaukto komandu čempionātā piebilst, ka visi Latvijas izlases spēTurcijas pilsētā Ankarā. Komandas lētāji, izņemot R.Kraukli, ir vecuma
sastāvā startēja Ieva Eglīte, Jeka- grupas U-17 dalībnieki un viņiem vēl
terina Romanova, Teodors Kerimovs, pašlaik grūti spēkoties ar labākajiem
Kristaps Jānis Gulbis (visi Siguldas Eiropas U-19 vecuma grupas spēlēBK/SSS) un Rīgas Skolēnu Pils pār- tājiem.
Pēdējā turnīra spēlē Latvijas izlastāvji Reinis Krauklis un Niks Podosinoviks. Treneris Ainārs Gureckis.
se ar 2:3 piekāpās arī Izraēlas koPirmajās spēlēs Latvijas izlase ar mandai. Divus panākumus pret Izra0–5 piekāpās Slovākijas, Nīderlan- ēlas
badmintonistiem
Latvijas
des un Čehijas komandām, kuras bija komanda guva spēlēs ar siguldietes
labi nokomplektētas ar stabiliem Jekaterinas Romanovas piedalīšavienspēļu un dubultspēļu spēlētā- nos.
Ainārs Gureckis
jiem, kuri vēlāk individuālajā turnīrā

Futbola kluba
„Super Nova Sigulda” starts
Vidzemes čempionātā
No 17.novembra līdz 17.martam
risinājās Latvijas Futbola federācijas rīkotais Vidzemes reģiona
atklātais Jaunatnes 2012./2013.
gada ziemas čempionāts futbolā
telpās. Sacensības tika organizētas 11 vecuma grupās. SK „Super
Nova Sigulda” startēja šādās vecuma grupās: U-7, U-8, U-9, U-11,
U-13.
Trenera Artūra Eižvērtiņa komentārs: „2000.g.dz. komanda
nostartēja savā līmenī. Lai iekļūtu
A finālā, nedaudz trūka veiksmes
un cīņas spara. Taču B finālā puiši
tik un tā ļoti centās un nospēlēja
labi. Rezultātā pārliecinoša 1.vieta
B finālā un kopvērtējumā 8.vieta
14 komandu konkurencē.”
2002.gada komandas bērniem
pietrūka pavisam nedaudz, lai ie-

kļūtu A finālā. Rezultātā 2.vieta
B finālā un kopvērtējumā 9.vieta
14 komandu konkurencē.
2004.gada komanda šo čempionātu aizvadīja vienā elpas vilcienā.
Turnīra laikā puiši nezaudēja nevienu spēli un godam bija nopelnījuši uzvaru – kopvērtējumā 1.vieta
11 komandu konkurencē.
2005.gada komanda šo čempionātu salīdzinājumā ar vasaras Vid
zemes čempionātu aizvadīja veiksmīgāk – iegūta 2.vieta A finālā un
kopvērtējumā 2.vieta 14 komandu
konkurencē.
2006.gada komandai finālā nedaudz pietrūka spēka, bet par medaļām cīnījās līdz pēdējai sekundei – 5.vieta A grupā un
kopvērtējumā 5.vieta 12 komandu
konkurencē.

Lieldienu brīvdienās Siguldas
Sporta skolas Basketbola nodaļas
vecākās grupas audzēkņi devās uz
Itāliju, lai piedalītos Cesenatico pilsētā notiekošajā „Easter cup” (tulkojums no angļu valodas – „Lieldienu kauss”) basketbola turnīrā.
U-19 vecuma grupā, kurā startēja
siguldieši, pretiniekos bija vēl septiņas Itālijas komandas. Apakšgrupā
Sigulda ne bez pūlēm izcīnīja pirmo
vietu, kas pusfinālā saveda kopā ar
otras grupas 2.vietas ieguvēju. Šo

spēli izdevās uzvarēt itin pārliecinoši ar rezultātu 69:36, kas deva cerību
uz pozitīvu rezultātu arī finālā. Tomēr galvenajā turnīra spēlē, kā stāsta Siguldas komandas trenere Agnija
Labrence, tiesneši darījuši visu, lai
uzvarētu mājinieki, mūsējiem zaudējums 70:71 un 2.vieta turnīrā.
Komandas dalību Itālijas turnīrā
atbalstīja Siguldas novada pašvaldība un SIA „Darba Drošības
Centrs”.
Ilze Ratniece

Skolu sacensības „Lielā balva 2013”
4.aprīlī Siguldas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē notika Siguldas Sporta
skolas organizētās novada skolu sacensības „Lielā balva 2013”, kurās klašu komandām astoņu cilvēku sastāvā
(4 zēni un 4 meitenes) pēc iespējas
ātrāk bija jāpārvar divas piepūšamās
atrakcijas. Sacensībās piedalījās 4.–12.
klašu komandas no Siguldas novada,
Līgatnes, Vangažu un Garkalnes skolām. Vērtēšana notika četrās vecuma
grupās.
4.–5.klašu grupā startēja 20 komandas. Visātrāko rezultātu šajā grupā
uzrādīja Siguldas 1.pamatskolas 5.a
klase, 2.vietā Līgatnes novada vidusskolas 5.klase, 3.vietā Allažu pamatskolas 5.klase.

6.–7.klašu grupā startēja 18 komandas. Ātrākie izrādījās Vangažu
vidusskolas 6.b klases skolēni, 2.vietā
Allažu pamatskolas 7.klase, trešie –
Siguldas pilsētas vidusskolas 6.c klase.
8.–9.klašu grupā startēja 17 komandas. Šīs grupas uzvarētāji – Allažu
pamatskolas 8.klase – uzrādīja arī absolūti labāko rezultātu šajās sacensībās, 2.vietā Siguldas Valsts ģimnāzijas
(SVĢ) 9.a klase, 3.vietā SVĢ 9.m klase.
10.–12.klašu grupā startēja 20 komandas. Uzvarētāju laurus plūca SVĢ
11.d klase, 2.vietā SVĢ 11.a klase, 3.
vietā Siguldas pilsētas vidusskolas
10.klase.
Ilze Ratniece

Veiksmīgs starts pauerliftingā
Aizputē Latvijas kausa ceturtā
posma sacensībās spiešanā guļus
ar svaru stieni Siguldas komandai
izdevās veiksmīgākais starts 10
gadu laikā, kopš komanda piedalās
sacensībās, – visi komandas dalībnieki, kas piedalījās sacensībās,
izcīnīja medaļas. Jauniešu konkurencē Emīls Ločmelis pārliecinoši
uzvarēja svara kategorijā līdz 59 kg,
arī Nilam Teterovskim 1.vieta – svara kategorijā līdz 105 kg.
Absolūti labākos nosaka pēc
augstvērtīgākā rezultāta ar Vilksa
koeficenta palīdzību. Starp visiem
20 jauniešiem Emīlam visaugstākais rezultāts un 1.vieta, bet Nils
Teterovskis ierindojās 3.vietā. Starp
junioriem Mārtiņš Šmukša izcīnīja

zelta medaļu svara kategorijā līdz
93 kg, paceļot 160 kg smagu svaru stieni, bet Mārtiņš Zviedrāns –
2.vietā. Starp visiem 22 junioriem
M.Zviedrānam kauss par 2.vietu,
M.Šmukšam par 3.vietu.
Open konkurencē 3.vieta Agrim
Lelim un Elmāram Rudzītim savās
svaru kategorijās.
Guntis Zvejnieks izcīnīja 2.vietu
senioru konkurencē svaru kategorijā līdz 83 kg, paceļot tikpat smagu
svaru stieni kā uzvarētājs, taču šādos gadījumos uzvar sportists, kurš
ir vieglāks.
Pēc Aizputes posma Siguldas komanda ierindojās 4.vietā Latvijas
kausa izcīņas kopvērtējumā.
Treneris Agris Lelis

Zināmi Lieldienu volejbola
kausa ieguvēji
Jau tradicionāli Otrajās Lieldienās
notika Siguldas novada atklātais turnīrs volejbolā, šīs sacensības noris
Siguldas novada 2013.gada Sporta
spēļu ietvaros.
Šogad Siguldas 1.pamatskolas
sporta zālē pulcējās 50 dalībnieki, no
kuriem tika izveidotas līdzvērtīgas
komandas. Divās apakšgrupās komandas spēlēja pēc apļa sistēmas.
No katras apakšgrupas tālāk tika
divas komandas, kas spēlēja pusfinālos. A apakšgrupā uzvarēja Oskara
Buivida komanda (E.Egle, K.Švalbe,
A.Boženkovs, M.Ozols, L.Putniņa), otrie – Ģirta Zīles komanda (J.Zemlītis,
J.Lapsiņš,
D.Lācis,
G.Blūmiņa,

A.Plūme), B apakšgrupā uzvarēja Lotāra Auziņa komanda (K.Veinbergs,
D.Mintiks, A.Stelpe, L.Libere), otrie –
Jāņa Butevica komanda (M.Kligins,
G.Juhņēvičs, M.Lūkins, S.Bičkova).
Pēc pusfinālu izspēlēm tika noskaidroti uzvarētāji: 1.vieta – Jāņa
Butevica komandai; 2.vieta – Lotāra
Auziņa komandai; 3.vieta – Ģirta Zīles
komandai; 4.vieta – Oskara Buivida
komandai.
Lieldienu laikā Siguldas novada sieviešu volejbola komanda izcīnīja
Naukšēnu kausu, komandas sastāvs –
K.Putniņa, A.Stelpe, M.Bičkovska,
Z.Berdinska, I.Miglāne, I.Zariņa.
Karīna Putniņa

18.–19.maijā Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksā un Siguldas Sporta skolas zālē risināsies
tradicionālais turnīrs badmintonā
jauniešiem. Šogad jau 19.reizi!
Turnīrā piedalīsies aptuveni 160
dalībnieki no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas,
Polijas, Ukrainas un Moldāvijas. Sacensības organizē Siguldas Sporta
skolas Badmintona nodaļas treneris
Ainārs Gureckis.
Aicinām atbalstīt savējos!

Volejbols

„Schenker” līgas Latvijas čempionātā bronzas medaļas izcīnījuši
„Lāse-R” volejbolisti, kas ceturtajā
sērijas spēlē viesos ar 3:1 uzvarēja
Daugavpils Universitātes komandu.
„Lāse-R” komandas sastāvā spēlē
mūsu novadnieki Edvarts Buivids un
Ingars Ivanovs.

Sniega volejbols
31.martā Siguldā, Depo laukumā,
norisinājās turnīrs „Sigulda Snow
Volleyball” – pludmales volejbols
sniegā, kurā piedalījās astoņas komandas.
Uzvarētāji: 1.vieta Gints Antoms/
Aigars Brivna; 2.vieta Edvarts Buivids/Elvijs Burmeisters; 3.vieta
Oskars Buivids/Artūrs Akmens.
Paldies visiem atbalstītājiem un
līdzjutējiem!
Oskars Buivids

Florbols

13.aprīlī noslēdzās Latvijas florbola čempionāts sievietēm virslīgā,
kurā uzvaru guva Rīgas Stradiņa
universitātes komanda, kļūstot par
trīskārtējām Latvijas čempionēm.
Komandā spēlē arī siguldiete Elīna
Štrausa.

Siguldieši krāj
pieredzi Polijā
Marta beigās Siguldas Sporta
skolas U-14 basketbola zēnu komanda piedalījās starptautiskā turnīrā Žirardovā, Polijā.
Šajā vecuma grupā Polijas turnīrā
startēja deviņas komandas, kuras
tika sadalītas divās apakšgrupās.
Siguldieši apakšgrupā aizvadīja četras spēles, no kurām divās izcīnīja
uzvaras.
Pēc spēlēm apakšgrupā izrādījās, ka trīs komandas ieguvušas
vienādu punktu skaitu, tāpēc vietu
secība tika noteikta pēc iemestajiem un zaudētajiem punktiem, šis
kritērijs Siguldas komandu ierindoja 4.vietā. Finālā par 7.–8.vietu
siguldieši tikās ar Viļņas komandu
un uzvarēja to. Tātad kopējā bilance turnīrā – trīs uzvaras, divi zaudējumi un 7.vieta.
Siguldas Sporta skolas U-14 komandu trenē Ēvalds Tukišs. Paldies
Siguldas novada Domei par finansiālu atbalstu komandas dalībai
turnīrā!
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu īpašniekiem*

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
SIA „Buts”

10% atlaide apmācības programmu apguvei

SPORTS

Biedrība „A2”
Siguldas tenisa korti
Velo noma „Tridens”
Sporta klubs „Panatta Fitness”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

VEIKALI
„Elvi”

„Positcomes”
„Zapping Milano”
„Copes nams”
„Pūks”
„Veloriba””
„Datoru doktorāts”
Grāmatu veikals „Jānis Roze”
SIA „Dārza lietas”
Sporta veikals „Sport 2000”
Veikals „Mājas mīlulis”
Veikals „Mārcis”
Veikals „Purpurlāde”

PĀRVIETOŠANĀS
Desmit bezmaksas maršruti
Siguldas novadā
LGK atrakcijas

„Impresso”
Makara tūrisma birojs

AKTĪVĀ ATPŪTA

Skaisto dārzu darbnīca
Dārza lietas
Autonoma „ETS”
UD serviss

KULTŪRAS PASĀKUMI

50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
“Alternatīvais flīģelis” koncertzālē
“Baltais Flīģelis” 25.maijā
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem pilsdrupu estrādē 27. maijā
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
estrādē 2.jūnijā
Brīvdabas koncertprogramma
10% atlaide golfa spēlei

Apdrošināšanas
sabiedrība „BTA”
„Swedbank”

7

SIA „Siguldas Minerālūdens” 10% atlaide, iegādājoties gāzēto
minerālūdeni „Sigulda” un negāzēto ūdeni
VESELĪBA
„Turaida” ražotnē Pulkveža Brieža
ielā 111C. Minerālūdeni var iegādāties jebkura

optika”
50% atlaide
pārbaudei, pasūtot brilles
15% atlaide pakalpojumiem
fiziska vai juridiska persona,„Hercoga
darba dienās
plkst.9.00–12.00
unredzes
plkst.13.00–17.00,
Mutes
centrs
Bezmaksas
10% atlaide pakalpojumiem
10% atlaide stādu tirdziņā
sākot no viena iepakojuma 0,5
l – veselības
12 pudeles
iepakojumā
un konsultācija
1 l un 1,5 l un
– sešas
Vidzemes aptieka
2% atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompen
10% atlaide auto nomas pakalpojumiempudeles iepakojumā
(diennakts)
medikamentiem);
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem
5% atlaide
gatavām brillēm;
SIA „Merida – Latvija”
15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv
un bezmaksas
pirkumu
20% atlaide briļļu ietvariem;
piegāde Siguldā
10% atlaide lēcām;
10% atlaide ieejas biļetēm
bezmaksas apkalpošana
plkst.22.00 – 7.00;
SIA „Reklāmdizains”
15% atlaide t-kreklu izgatavošanai; 10% atlaide maketēšanas
un dizaina no
izveides
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
pakalpojumiem; 10% atlaide„A”
lielformāta
drukas pakalpojumiem
Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
aptieka
6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
Rīgas
10%
atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm
SIA „Clean – serviss”
10% atlaide ķīmiskās tīrītavas
unrajona
veļas slimnīca
mazgāšanas
pakalpojumiem
Biļetes cena Ls 4, piedāvājums spēkā līdz 01.06.
māmiņām);
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10% atlaide dūņu procedūrām;
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
10% atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai ba
atlaide dzemdībām;
„Hercoga optika”
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles 10%
10% atlaide paaugstināta komforta palātās
10% atlaide ieejas biļetēm
Mutes veselības centrs
Bezmaksas konsultācija un„Le10%
atlaide pakalpojumiem
Fizio”
10 % atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācij
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām indiv
„A aptieka”
6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei*
grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar m
zīdaiņu
vingrošanai pēc Bobata metodes
*Atlaide netiek piemērota valsts kompensējamo zāļu
iegādei
Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.
Viesnīca „Segevold”
atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajaiViesnīca
vingrošanai
grupās (arī10%
grūtniecēm
un jaunajām
„Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
māmiņām); 10% atlaide ūdens
dziedniecības pakalpojumiem;
10% atlaide dūņu
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
procedūrām; 10% atlaide sporta nodarbībām grupu
zālē vai
baseinā;
Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
10%vingrošanā
atlaide sertificēta
uztura
speciālista – konsultācijai veselīb
ēšanas
programmas
topošām māmiņām, bērniem, sportistie
10% atlaide dzemdībām; 10% atlaide paaugstināta
komforta
palātās
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diēta
„LeFizio” fizioterapijas centrs 10% atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu5%
konsultācijām;
ārstnieciskajām
atlaide ārstniecisku
produktu iegādei
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls
20 (Biļešu skaits
masāžām;
ārstnieciskajāmI.Baltiņas
vingrošanām
individuāli
un grupās;
grūtnieču
zobārtsniecības
Bezmaksas
mutes
dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlai
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
zobārstniecības
pakalpojumiem
vingrošanām; vingrošanāmprivātprakse
māmiņām ar mazuļiem;
zīdaiņu vingrošanai
pēc bērniem
SIA „Kaķītis”
10% publiskās pirts apmeklējumam
Bobata metodes

VESELĪBA

„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas
pilsdrupu estrādē 9. jūnijā
Kamermūzikas maratons ar
Gidonu Krēmeru un Kremerata
solistiem koncertzālē
2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanuBaltica
kartes,
presi,7.jūlijā
cigaretes,
“Baltais
Flīģelis”
plkst.19.00
akcijas preces un nocenotas preces)
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
Uvertīra
(Liene
Circene)
Siguldas
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces Jaunās pils terasē 3.augustā
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces plkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivasBērnu
un motorus
koncertuzvedums Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā
5% atlaide rotaļlietu iegādei
plkst.15.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
– Opera „Traviata” Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
plkst.21.00
5% atlaide pirkumiem
XX Siguldas Opermūzikas svētki
Atlaide
Ls 3 biļetēm,
kuru cena ir Ls 15 un 10%
Ls 20 (Biļešu
skaits
Viesnīca
„Segevold”
atlaide
atpūtas kompleksa apmeklējumam
– Grand Galā koncerts Siguldas ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.
10% atlaide stādu tirdziņā
pilsdrupu estrādē 5.augustā
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
Skaistumkopšanas salons 10% atlaide solārija apmeklējumam;
plkst.17.00
10% atlaide sporta preču iegādei
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta – homeopāta
„Ēra” konsultācijām; 10%
10%atlaide
atlaide funkcionālai
manikīra pakalpojumiem;
10% atlaide matu
diagnostikai; 10% atlaide uztura un veselības konsultācijām;
līdzveidošanai;
10% atlaide
5% atlaide pirkumiem
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
masāžai,
20%
atlaide
masāžai
pensionāriem;
10%
atlaide
sejas
Biedrība „A2”
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta
pasākumos
5% dāvanu karteskopšanas
iegādei
5% atlaide dārza un meža tehnikas iegādei
procedūrām;
produktu
iegādei
Siguldas tenisa korti
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra
nomai 5% atlaide ārstniecisko
Skaistumkopšanas
salons
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
10% atlaide „outlet” apģērbu iegādei; 5% atlaide Latvijā
radītu
preču iegādei 20% atlaide
Velo noma
”Tridens”
velosipēdu nomas pakalpojumiem
I.Baltiņas
zobārstniecības
Bezmaksas mutes dobuma„Elfrisa”
profilaktiskā apskate un 10% atlaide zobārstniecības
Sporta klubs „Panatta Fitness”
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Skaistumkopšanas saloni 10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem
privātprakse
pakalpojumiem bērniem „Skaistuma ēra”
Sporta veikals „Sport 2000”
10% atlaide sporta preču iegādei
International
14% atlaide organisko dūņu kosmētikas produktu iegādei
SIA „Kaķītis”
10% atlaide publiskās pirtsEliēr
apmeklējumam
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide
golfa spēlei
Skaistumkopšanas salons 30% atlaide solārija pakalpojumiem
„Redzes centrs”
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei,
kā arī bezmaksas redzes pārbaude, pasūtot
Uzrādot ID karti – bez maksas
“Kolonna”

SKAISTUMKOPŠANA

SPORTS

VEIKALI
„Elvi”

66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar Siguldas
gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls„Positcomes”
0,50
„Zapping Milano”
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas
Tūre”
„Copes
nams”
„Pūks”
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
“Veloriba”
“Datoru doktorāts”
Grāmatu veikals
„Jānis Roze”

„Kaķīškalns”
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna
trasēs
PĀRVIETOŠANĀS
SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” Siguldas pensionāri darba dienās līdz plkst.15.00 slēpo
bez maksas.
LGK atrakcijas
Ls 0,05 atlaide vienam braucienam ar pacēlāju
„Impresso”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Makara tūrisma birojs
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas biļetes
AKTĪVĀ ATPŪTA
iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
parks „Tarzāns”
Bobsleja un kamaniņu
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām Piedzīvojumu
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
trase „Sigulda”
Bobsleja un kamaniņu
trase
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis” 20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis”
Siguldā un
Rīgā
„Sigulda”
Atpūtas parks „Rāmkalni”
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivuPiedzīvojumu
nomai
parks „Mežakaķis”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo Atpūtas
nomai, parks
šķēršļu
trasei,
„Rāmkalni”
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam,
kanoe
laivāmtrase”
un
Atpūtas
parks „Reiņa
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
Makara tūrisma birojs
20% atlaide laivu nomai
birojs
Latvijas gumijlēcēju klubs
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darbaMakara
dienāstūrisma
un 20%
atlaide
LGKbez
atrakcijas
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā
maksas
Laivuīre.lv
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

DAŽĀDI

2013.gada 25.aprīlis

optiskās brilles

IZKLAIDE

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi,
cigaretes,
akcijas preces un nocenotas preces)
Rehabilitācijas
10% atlaide rehabilitācijas pakalpojumiem: ārstnieciskai vingrošanai grupās,
Kino „Lora”
10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
5% atlaide
izņemot akcijas preces
centrspirkumiem,
„Krimulda”
rehabilitācijas maksas programmām,
nūjošanas inventāra
nomai, dūņu
„Elvi” boulings
20% atlaide celiņa nomai
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
procedūrām;
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot
laivas
un
motorus
5% atlaide kafejnīcas „Milly” preču (izņemot tabakas un alkohola izstrādājumus)
5% atlaide rotaļlietu iegādei
iegādei
Restorāns „Aparjods”
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
Krodziņš „Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
„Gustava
beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
5% atlaide pirkumiem
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
Skaistumkopšanas salons „Ēra”
10% atlaide solārija apmeklējumam;
10%
atlaide
manikīra
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide
bistro pakalpojumiem;
un beķerejā
10% atlaide matu veidošanai;
atlaide
kosmētikas
iegādei;
Krodziņš un5%
bistro
atpūtas
10% atlaideproduktu
gardumiem
krodziņā un bistro
parkā iegādei
„Rāmkalni”
5% braucienam
atlaide dāvanu
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās
ar kartes
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
Bistro „Zaļumnieku
10% atlaide maltītēm bistro
Skaistumkopšanas
„Elfrisa”„Siguldas
5% atlaide
produktu iegādei
piestātne”
20% atlaide
braucieniem arsalons
elektromobīļiem
Tūre” kosmētikas
Ekspressrestorāni 10% atlaide
10% atlaide
maltītēm
Bezmaksas
auto stāvvieta kempingā
Skaistumkopšanas
salons „Siguldas pludmale”
10% atlaide solāriju pakalpojumiem;
matugardām
griešanai
un Siguldā, Ādažos, Ķekavā un ar
„Ņamma”
„Time for beauty”
veidošanai; 20% atlaide
matu griešanai un krāsošanai
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
„Segevold”
Skaistumkopšanas
salons
atlaide solārija pakalpojumiem;
50% atlaide
pieaugušajiem braucienam
ar krēslu30%
pacēlāju
Restorāns „Kropotkins”
10%
atlaide restorāna
pakalpojumiem
„Kolonna”
Īpašas
cenas
divām procedūrām:
„Ella Bache”
mitrinoša
sejas procedūra
–
Ls 2 (pieaugušajiem)
un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.)
atlaide
ieejas
Bārssejas
„Ritters”
7% atlaide ēdināšanas
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Ls 10; „Guinot” attīroša
procedūra „Hydraclean”
– Ls 14; pakalpojumiem

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

SKAISTUMKOPŠANA

10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām 30%

IZKLAIDE

atlaide matu griešanai
karstajām šķērēm
AUTOarAPKOPE

Neste Oil
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
un Rīgā
„Īle un Herbst”
10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
Kino „Lora”
10%nomai,
atlaide
kinoteātra biļešu iegādei
10% atlaide
aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo
šķēršļu
trasei,
skrituļslidu
nomai, vasaras kalnu dēļu nomai,
kanoe nomai
„Meistars”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Elvi”
boulings
20%batutam,
atlaide celiņa
laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols,
„Balex ekspresis”
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegād
strītbols)
Demetra Krain
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
20% atlaide laivu nomai
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
atlaide
brīvdienās,
kā arī piegāde Siguldas novada
teritorijā bez
Restorāns
„Aparjods”
10% atlaide
maltītēm restorānā
maksas
Krodziņš
„Raibais
suns”
10%
atlaide
maltītēm
Laivuīre.lv
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Viesnīca „Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiemAtpūtas
beķerejā
parks
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
„Reiņa trase”
Krodziņš
„Kaķītis”
10%
atlaide
pirkumiem
krodziņā
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
Hotel Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO); 15% atlaide
Bistro vispārējai
„Kaķu māja”
10% atlaide bistro
Viesnīca „Sigulda”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
15% atlaide
civiltiesiskajai apdrošināšanai;
īpašuma un mantas apdrošināšanai; 15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai
15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Krodziņš un bistro „Rāmkalni”
10% atlaide gardumiem“Latroze”
krodziņā un bistro 10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
apdrošināšanai; 15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Swedbank
Jaunajiem Swedbank klientiem:
- jaunā
klienta
komplekts bezpiestātne”
maksas (multivalūtu
Maestro
Bistro
„Zaļumnieku
10%konts,
atlaide
maltītēm bistro
norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
Yamaha mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
Ekspresrestorāni
10%vecuma);*
atlaide gardām maltītēm
Siguldā, Ādažos,
Ķekavā un arī Jelgavā
Jaunā klienta komplekts:
- OPEN
jauniešu komplekts„Ņamma”
bez maksas (no 7 gadu
** piedāvājums var mainīties
Bez maksas
Esošajiem
Swedbank
klientiem
Restorāns
viesnīcā
„Segevold”
10%
atlaide
restorāna
pakalpojumiem
Par
sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
Algas multivalūtu konts;
(cenrādī
Ls 5);** „Kropotkins”
Restorāns
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
„Swedbank” debetkarte:
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
- izsniegšana 0,00 LVL
* īpašas
OPEN
programmas atlaides, vērtīgas balvas
OPEN ēdināšanas pakalpojumiem
Bārs
„Ritters”
10% atlaide
konkursu un loteriju uzvarētājiem
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta sākot ar otro mēnesi)
KafejnīcaMaestro
„Mr.Biskvīts”
10% atlaide,
pasūtot tortes un kliņģerus
** debetkarte
bez maksas esošiem klientiem,
kuriem nekad
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa pastu,
iepriekš nav bijusi debetkarte
bet 1,00 LVL, ja saņemat atjaunoto karti filiālē
Janex - būve
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes
izsniegšana;
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana;
Evor
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
Mobilās SMS bankas pieslēgšana.
„Nestegrāmatvedības
Oil”
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
SIA”Pūce GP”
7% atlaide
pakalpojumiem
Esošajiem klientiem:
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā

BŪVMATERIĀLI

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

VIESNĪCAS

DAŽĀDI

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

AUTO APKOPE

„Swedbank” debetkarte:
- izsniegšana 0,00 LVL (klientiem, kuriem karte nav bijusi)
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta, sākot ar 2.mēnesi)
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa pastu,
bet 1,00 LVL, ja saņemiet atjaunoto karti filiālē
Valūtas konvertācija – bez maksas.*
Piedāvājums jūsu bērniem – „Swedbank” jauniešu programma OPEN – bez
maksas OPEN komplekts
Norēķinu konts;
Norēķinu karte „Swedbank” OPEN karte** (no 7 līdz 24 gadu vecumam);
Norēķini par pirkumiem Latvijā un ārzemēs – bezmaksas;
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana;
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana;
Mobilās SMS bankas pieslēgšana;
Īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un loteriju
uzvarētājiem.
*Tikai Siguldas filiālē – Siguldā, Pils ielā 13
**Nākamā gada maksa „Swedbank” OPEN kartei – 3 LVL.
„Janex – būve”
„Evor”
SIA „Pūce GP”
SIA „Skaisto dārzu darbnīca”
Laikraksts „Siguldas Elpa”
„Cruiselines Travel Agency”
„Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Pierīgas konsultāciju birojs
J.Grizāna veterinārā prakse

ID KART

Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba stundas
maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
15% atlaide pakalpojumiem
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā Siguldā, Pils ielā 3A, un zvanot pa
tālr.67285522 vai 29198081
10% atlaide MSC kruīzu iegādei, kā arī dažādas atlaides citu ceļojumu iegādei
5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām; 7% atlaide biznesa
plānu, projekta pieteikumu un kredītpieteikumu sagatavošanai; 10% atlaide
juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem

„Īle un Herbst”
SIA „ETS”
„UD serviss”

BŪVMATERIĀLI
„Balex ekspresis”
„DemetraKrain”
„Vaks Serviss”

VIESNĪCAS

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
Hotel „Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
„Līvkalns”
„Latroze”
„Villa Alberta”

10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei; 20% atlaide pensionāriem PVC logu un
durvju iegādei; 10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī santehnikas
iegādei; 5% atlaide skārdnieku darbnīcas pakalpojumiem

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā; 30% atlaide īpašajiem piedāvājumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem; 10% atlaide aktivitātēm
„WelnessCamp” veselības un mundruma nometnes ietvaros; 10% atlaide pirts un
džakuzi atpūtas zonas īrei; 10% atlaide dalībai muzikālajos vakaros

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
„Yamaha” mūzikas skola

50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
*piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
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KULTŪRA
Laiks un vieta

Pasākums

1.maijā no plkst.13.00
līdz 17.00 Turaidas
muzejrezervātā

Vasaras sezonas atklāšana „Smelies prieku Turaidā!”.
Notiks izziņas spēļu darbnīcas ģimenēm ar bērniem.
Akcija! Ieeja Turaidas muzejrezervātā vasaras sezonas
pirmajā dienā – 1.maijā – par ziemas sezonas cenu –
Ls 2

No 3. līdz 4.maijam Svētku
laukumā

Desmitā Latvijas Stādu parāde. Ieeja – bez maksas

3.maijā plkst.20.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Jolanta Gulbe-Paškeviča un Hans Anteheds /Zviedrija/
koncertprogrammā „Latvijas sajūtas”. Biļešu cenas –
Ls 4–8

4.maijā plkst.13.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā

Zinaīdas Ceskes jubilejas personālizstādes atklāšana
„Power of life” /Dzīvības spēks/. Ieeja – bez maksas

5.maijā no plkst.12.30
Siguldas novada Kultūras
centra kinozālē

Latvijas Filmu maratons. Plkst.12.30 animācijas filmas
bērniem. No plkst. 14.00 studentu filmas. No plkst.
16.30 filma „Mammu, es Tevi mīlu” un "Mona”. Dienas
biļete – Ls 1,50, ID karšu īpašniekiem,
iegādājoties biļeti līdz 3.maijam – cena Ls 1

8.maijā plkst.18.00 Siguldas
1.pamatskolā

Mātes dienas koncerts

10.maijā plkst.14.30 Siguldas
pagasta Kultūras namā

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis
Priedītis. Ieeja – bez maksas

10.maijā plkst.19.00 Turaidas
muzejrezervātā

Maijas dienas zibakcija „Atzīsties mīlestībā!”, kuras
laikā iemīlējušies pāri aicināti pulcēties Turaidas
Rozes piemiņas vietā, lai apliecinātu savu mīlestību
viens otram gan vārdos, gan skūpstā. Maijas vārda
īpašniecēm un zibakcijas „Atzīsties mīlestībā!”
dalībniekiem ieeja Turaidas muzejrezervātā bez
maksas

11.maijā no plkst.12.00 līdz
15.00 Siguldas pagasta
bibliotēkā

„Bibliotēkas pērles kultūrā” – albumi, atmiņas,
preses izdevumi un citi apskates materiāli

11.maijā no plkst.11.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Siguldas pagasta kultūras nama 40 gadu jubilejas
pasākums „Kultūras rakstā”. Bērnu rīts, ekskursijas
pa ZPS, amatierkolektīvu zibakcijas „Roku rokā ar
kultūru”. TLMS „Vīgrieze” brīvdabas izstāde „Pikniks
kultūrā”.
Plkst.19.00 koncerts „Dzīpars pie dzīpara – kultūras
rakstā”.
Plkst.21.00 balle kopā ar grupām „Vēja Radītie” un
„Tutti Frutti”. Ieeja – bez maksas

PA S Ā K U M I

SiguldasNovadaZiņas

24.maijā plkst.19.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Mūsdienu mākslas projekts „Alternatīvais flīģelis”.
Plkst.19.00 Dafers Jusefs no Tunisijas, plkst.21.00
laikmetīgās dejas izrāde „Electric woods” un
plkst.22.30 Kaspara Tobja elektroniskās mūzikas
programma. Biļetes pieejamas „Baltā flīģeļa” kasē

26.maijā plkst.15.00 Allažu
ev.lut.baznīcā

Helēnas Kozlovskas & Levīti koncerts ciklā „No
Ziemassvētkiem līdz Vasarsvētkiem”. Ieeja – bez
maksas

26.maijā Turaidas
muzejrezervātā

Deju kolektīvu koncerts. Ieejas maksa – no Ls 0,80
līdz 3,50

No 29. līdz 30.maijam Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

XXI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda –
2013”

30.maijā plkst.19.00 Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”. Vides
dilemma „Nav atkritumu – ir jaunas iespējas”,
tikšanās ar biedrības „homoecos” pārstāvjiem. Ieejas
maksa – Ls 0,50

31.maijā plkst.18.00 Mores
pagasta Tautas namā

Gada atskaites koncerts „Ar Ziedoņa elpu”. Piedalās
Mores pagasta Tautas nama amatierkolektīvu un
Mores pamatskolas skolēnu kolektīvi. Ieeja – bez
maksas

IZSTĀDES
Laiks un vieta

Pasākums

Līdz 17.maijam Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Siguldas Mākslu skolas audzēkņu darbu izstāde „Nu
tik būs”

Līdz 22.maijam Mākslas un
kultūras telpā „Siguldas
Tornis”

Dinas Dubiņas personālizstāde „Stihiju pārvērtības”.
Izstāde apskatāma piektdienās, sestdienās un
svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00. Cits apmeklējuma
laiks iepriekš saskaņojams pa tālruni 29218240 vai
29222099

Līdz 23.maijam Siguldas
novada Kultūras centrā

Siguldas novada mākslinieku izstāde „Iedvesmas
mehānisms”

Līdz 23.maijam Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis”
izstāžu telpā

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde „Pavasara
svētki”

Līdz 31.maijam „Namiņa”
telpās

Dr.Māras Baltkaulas rokdarbu izstāde „Pretī
pavasarim”. Apskatāma katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 17.00

No 1. līdz 8.maijam Jūdažu
bibliotēkā

„Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks” – dzejniekam
Imantam Ziedonim – 80 (1933–2013)

11.maijā plkst.12.30
Siguldas pagasta bibliotēkā

Stāstu laiks bibliotēkā „Bērnības rotaļlietu sapņi”

No 1. līdz 15.maijam Siguldas
pagasta bibliotēkā

11.maijā plkst.18.00 Siguldas
novada Kultūras centra
kinozālē

Jauniešu īsfilmu konkursa „Triecienkadrs”
apbalvošanas ceremonija

No 1. līdz 30.maijam
Siguldas novada bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde „Siguldas novada
bibliotēkas vēsturiskā attīstība 80 gadu garumā
„Toreiz un tagad””

11.maijā plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Lauma Skride /klavieres, Vācija/. Programmā: D.Skarlati,
R.Šūmanis, J.Brāmss, F.Lists. Biļešu cenas – Ls 8–15

No 3. līdz 23.maijam Bērnu
literatūras nodaļā

Dzejniekam Imantam Ziedonim veltīta literāra izstāde
„Kukainīt, re, kā saule spīd!”

12.maijā plkst.12.00 Siguldas
Jaunās pils zālē

Mātes dienas zēnu koncerts un Mākslas nodaļas
audzēkņu darbu izstāde

No 4. līdz 31.maijam Siguldas
pagasta Kultūras namā

17.maijā plkst.17.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā

Konkursa „Sev un saviem draugiem” fināls. Piedalās
pirmā un otrā pusfināla uzvarētāji. Ieeja – bez maksas

Zinaīdas Ceskes jubilejas personālizstāde „Power of
life” /Dzīvības spēks/. Izstāde apskatāma darba dienās
no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās, svētdienās no
plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

18.maijā no plkst.10.00 līdz
14.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā

Projekts „Tautastērps pašu rokām – tautiskais krekls
un aube”. Praktiskās un teorētiskās nodarbības. Vairāk
informācijas pie Sandras Kančas pa tālr.29179952 vai
e-pastu sandra.kanca@gmail.com

No 6. līdz 17.maijam Mores
pagasta Tautas namā

Māmiņām veltīta Mores pamatskolas skolēnu radošo
darbu izstāde „Māmiņ, mīļo māmiķīt...” Izstāde
apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00.
Ieeja – bez maksas

18.maijā plkst.17.00 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

Ģimeņu koncerts

No 6. līdz 31.maijam
Siguldas novada bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde „Siguldas novadam – 10
gadi”

18.maijā plkst.17.00 Allažu
pagasta Tautas namā

Koncerts „Nekur nav tik labi kā mājās”. Piedalās
Allažu tautas deju kolektīvi „Ķimelītis” un „Ķimenīte”,
Allažu vokālais ansamblis „Liepavots”. Ieejas maksa
pieaugušajiem – Ls 1, bērniem un pensionāriem –
Ls 0,50

No 7. līdz 31.maijam Siguldas
novada bibliotēkā

Izstāde „Pirms sadegu es, jūs mani nepazināt” –
dzejniekam Imantam Ziedonim – 80 (1933–2013)

No 7. līdz 31.maijam Siguldas
novada bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Lai pārtika
ir jūsu zāles!”

No 9. līdz 13.maijam Jūdažu
bibliotēkā

Literatūras izstāde veltīta Mātes dienai

No 10. līdz 24.maijam Bērnu
literatūras nodaļā

Mātes dienai veltīta tematiska izstāde „Mana baltā
māmuliņa”

No 14. līdz 31.maijam Jūdažu
bibliotēkā

Literatūras izstāde „Pa Latvijas ceļiem un takām”

No 24.maija līdz 20.jūnijam
Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” izstāžu telpā

Kristiana Brektes personālizstāde

18.maijā no plkst.17.00 līdz
01.00 Mores muzejā

Muzeju nakts pasākums „Mežs – karavīra
sabiedrotais”. Ieeja – bez maksas.

18.maijā plkst.20.00 Allažu
pagasta Tautas namā

Tematiskā balle „Un Pasaule vaļā stāv...”. Balle un
atrakcijas, izklaides, dažādu tautu deju soļu mācīšanās
kopā ar brāļiem Dinu un Raimondu Sumeragiem.
Vakars pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Ieejas
maksa – Ls 2

18.maijā plkst.21.00 Mores
pagasta Tautas namā

Pasākums starptautiskās akcijas „Muzeju nakts”
ietvaros – „Tērpi. Stāsti. Dejas”. Unikāla seno tērpu
izstāde ar seno deju grupu „Ballare” vienas nakts
garumā. Ieeja – bez maksas

18.maijā plkst.22.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē

Ievziedu balle. Ieejas maksa – Ls 3

18.maijā no plkst.19.00
līdz 01.00 Turaidas
muzejrezervātā

Akcija „Muzeju nakts”. Ieeja – bez maksas

19.maijā plkst.16.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Alūksnes Tautas nama skolotāju kora „Atzele”
koncerts „Dzīve kā tango”. Koncertā piedalās: Kristīne
Baltiņa un Normunds Veļķeris (solo), Zane Kalniņa
(vijole), Raivis Ginters (akordeons), Santa KļavaBūmane (flauta), Rita Bogdanova (klavieres), Oskars
Upenieks (kontrabass), Mārcis Kalniņš (perkusijas).
Diriģents Jānis Baltiņš. Ieejas maksa – Ls 1

23.maijā Turaidas
muzejrezervātā
No 23. līdz 26.maijam
Siguldas novadā

Starptautisks seminārs par dabas un kultūras
mantojuma saglabāšanu sadarbībā ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju un Francijas
institūtu Latvijā
Siguldas Novada svētki

Māmiņdienai veltīta izstāde „Cik pasaulē māmiņas
skaistas...”

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
aprīļa apaļo jubileju
gaviļniekus:
90 gadi
Konstancija Pedele
Ērika Vītola
Viktors Škirpanovs
Dzidra Irēna Upīte



85 gadi
Valentina Pipere
Jevgēnija Kilupe
Zelma Stūrāne
Anna Lazdiņa
Geronims Indricāns
Jāzeps Lubgans
Marta Skaidrīte Ozoliņa



80 gadi
Līga Krastiņa
Edgars Arājs
Roberts Bensons
Uldis Kalniņš
Valentīna Šķestere
Vladislavs Garnizons
Ilga Brīvība
Jānis Blauva
Zeltīte Rudzīte







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā martā
Reģistrētas 30 bērnu piedzimšanas: 14 meitenes un
16 zēni.

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

1.maijā plkst.13.00 pie gaisu
trošu ceļa stacijā „Krimulda”

Skrējienu seriāls „Sigulda UP Cup 2013”,
Serpentīnceļa skrējiens. Reģistrācija no plkst.11.00

7.maijā plkst.10.00 Siguldas
pilsētas stadionā

Daudzcīņas sacensības vieglatlētikā „Draudzība”

9.maijā plkst.18.00 Siguldas
Svētku laukumā

Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2013” 2.kārta

16.maijā plkst.14.00 Siguldas
pilsētas stadionā

Vieglatlētikas sacensības „Siguldas pavasaris”

No 18. līdz 19.maijam
Siguldas 1. pamatskolas
kompleksā un Siguldas
Sporta skolas zālē

Siguldas starptautiskais 19.atklātais čempionāts
badmintonā jauniešiem

Bērniem doti vārdi: Adriāna,
Elīza, Kristela, Evelīna, Emīlija Paula, Kerija, divas Amēlijas, Kristena Luīze, Marta,
Monta, Rebeka, Luīze, Andželīna Elizabete, Ilvars, Emīls,
Nikodēms, Anrī, Rainers, Olivers, Matīss, Alvis, Ernests,
Toms, Ralfs, Roberts, Arno,
Jēkabs, Sebastians Kārlis,
Kristofers.



Reģistrētas piecas laulības.

SiguldasNovadaZiņas

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

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 23.maijā.

