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Apstiprināti bezmaksas
autobusu maršruti un grafiki
Siguldas novada pašvaldība un akciju sabiedrība „CATA” vienojusies
par reģionālo maršrutu izveidi Siguldā, kas galvenokārt pārvadās bērnus, skolēnus, viņu vecākus, daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātos,
bezdarbniekus un vecāka gadagājuma iedzīvotājus. Tomēr ikviens Siguldas novadā deklarētais iedzīvotājs, arī strādājošie, kuri ar saviem
nodokļiem dod iespēju dotēt bezmaksas autobusus, uzrādot ID karti,
varēs tajos braukt bez maksas. Citiem pārvietošanās AS „CATA” apkalpotajos autobusu maršrutos būs saskaņā ar cenrādi – Ls 0,40.
Lai pārvietošanos atvieglotu
Siguldas novada pagastu ļaudīm,
Dome nolēmusi dot iespēju pārvietoties, uzrādot ID kartes, maršrutos,
kas pārvadā skolēnus (pārvietošanās grafikus skatīt 2.lpp.).
„Pašvaldība ir ieguldījusi lielu plānošanas darbu, lai sadarbībā ar AS
„CATA” pārstāvjiem izveidotu pēc
iespējas plašāk aptveramu pilsētas
maršrutu, kas atvieglos novadnieku
pārvietošanos Siguldā. Maršruts būs
14,4 kilometrus garš, un reisa ilgums
plānots apmēram 45 minūtes, bet
būs arī divi reisi, kas brauks uz Siguldas Sporta skolu, un šī reisa garums
būs 16,3 kilometri. Šis papildreiss
līdz gada beigām tiks apkalpots testēšanas režīmā. Esam raduši iespēju
bezmaksas autobusa pārvadāšanas

ŠOREIZ LASIET

Laurenčiem, bet sestdienu vakaros
nekursēs reiss plkst.18.30 no Stacijas laukuma virzienā uz Rīgas rajona
slimnīcu. Vasaras laikā, no 1.jūnija
līdz 31.augustam, nekursēs autobusa reiss plkst.13.30. Svētdienās
autobusa kustība šajā maršrutā nav
paredzēta, jo AS „CATA” ilgā darba

Papildus pilsētas bezmaksas maršrutam Siguldas novada pašvaldība nolēmusi piedāvāt vēl deviņus maršrutus, kuros novadniekiem būs iespēja pārvietoties bez
maksas, uzrādot Siguldas ID karti.
iespējas dot arī pagastos mītošajiem
ļaudīm, kuri, uzrādot ID kartes, bez
maksas varēs pārvietoties maršrutos, kas pārvadā skolēnus,” skaidro
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Jaunizveidotais
bezmaksas
pilsētas autobusa maršruts no
3.septembra kursēs astoņas reizes
dienā, no pirmdienas līdz sestdienai,
izņemot divus reisus: sestdienu rītos nekursēs reiss plkst.7.15 no Siguldas stacijas laukuma virzienā uz

Veselības diena
Siguldas novadā

2.lpp.

pieredze rāda, ka svētdienās pasažieru skaits ir ļoti mazs – pāris gadus
atpakaļ testētais maršruts Sigulda –
Institūts, ko izpildīja svētdienās trīs
reizes dienā, pasažieru atsaucību
neguva.
Papildus minētajam maršrutam
Siguldas novada pašvaldība nolēmusi piedāvāt vēl deviņus maršrutus.
Sadarbībā ar AS „CATA” izveidots
jauns maršruts Sigulda – Ķipari – TV tornis – Sigulda, kurā ar
ID kartēm varēs pārvietoties bez

Zinību diena izglītības
iestādēs
4.lpp.

maksas. Šis maršruts sākotnēji tiks
apkalpots testēšanas režīmā vienu reizi dienā, un vēlāk izvērtēts tā
pieprasījums. Papildus AS „CATA”
pasažieru pārvadājumus veiks šādos maršrutos, kuros, uzrādot ID
kartes, novadnieki varēs pārvietoties bez maksas: Sigulda – Turaida – Krimulda – Sigulda, Sigulda – Mednieki – Jūdaži – Sigulda,
Sigulda – Nurmiži – Sigulda, Sigulda – Stīveri – Pelītes – Sigulda.
Trīs maršrutu pārvadājumus veiks
arī pašvaldības autobuss: Sigulda –
Allaži – Sigulda, More – Sigulda –
More un More – Nītaure – More.
Šie astoņi maršruti kursēs skolēnu
mācību gada laikā. Uzrādot ID karti, bez maksas varēs pārvietoties
arī AS „CATA” maršrutā Sigulda –
Gleznotājkalns (Siguldas pilsētas
kapi), kas kursē no piektdienas līdz
svētdienai periodā no 1.maija līdz
31.oktobrim.
AS „CATA” ir jau iegādājusies
zemās grīdas autobusu, lai pilsētas bezmaksas maršrutā ērti būtu
pārvietoties vecāka gadagājuma
cilvēkiem,
novadniekiem
ratiņ
krēslos, kā arī māmiņām ar ratiņiem.
Autobuss ir aplīmēts ar Siguldas novada logo.
Pašvaldības aprēķini liecina, ka
šī gada līdzfinansējums par pilsētas
autobusa maršruta izveidi un apkalpošanu būs apmēram 15 tūkstoši
latu, bet nākamā gada plānotais
līdzfinansējums ir apmēram 40 tūkstoši latu. Savukārt visi skolēnu pārvadājumi 2011.gadā Siguldas novada
„Timeline Hotel” atklāšana
Siguldas pils kompleksā 5.lpp.

pašvaldībai izmaksājuši apmēram
100 000 latu.
„Drīzumā tiks uzsākta pieturvietu
norāžu montāža pilsētas maršrutā,
bet vēlāk, ja bezmaksas autobusa
maršruts iegūs novadnieku atsaucību, pieturvietās tiks uzstādīti soliņi
un veikti citi labiekārtošanas darbi,”
skaidro U.Mitrevics.
Uz 1.augustu Siguldas novadā
deklarēto iedzīvotāju identifikācijas
karti saņēmuši 7389 novadnieki, bet
kopumā deklarēti 18 384 iedzīvotāji,
no tiem 1172 bērni vecumā līdz sešiem gadiem, kuriem ID karti neizsniedz.

Sigulda-Allaži-Sigulda
Nr.p.k. Pieturvietas
nosaukums
1
Viesnīca "Sigulda"
2
1.pamatskola
3
Šokolāde
4
Stīveri
5
Pullēni
6
Anšpēteri
7
Allažu pamatskola
8
Līdumi
9
Kangarīši
10
Allažmuiža
11
Allažu pamatskola
12
Stacijas laukums
Nr.p.k. Pieturvietas
nosaukums
1
Viesnīca "Sigulda"
2
Allažu pamatskola
3
Bērziņi
4
Anšpēteri
5
Pullēni
6
Stīveri
7
Šokolāde
8
1.pamatskola
9
Viesnīca "Sigulda"

Laiks
07.00
07.05
07.10
07.18
07.25
07.30
07.40
07.50
08.00
08.03
08.10
08.30
Laiks
15.00
15.30
15.35
15.45
15.50
15.57
16.05
16.10
16.15

Turpinājums 2.lpp. w
Satiksmes ierobežojumi 22.Vienības
velobrauciena laikā
6.lpp.

2 Aktualitātes
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pieturvietas
nosaukums
Kārtūži
More
Saulītes
Mutītes
Eglaine
Līgatne
1.pamatskola
Ģimnāzija
Pilsētas vidusskola
Viesnīca "Sigulda"
Šokolāde
P.Brieža iela
1.pamatskola
Zinātnes iela
Jūdaži
More
Pieturvietas
nosaukums
More
Jūdaži
Zinātnes iela
1.pamatskola
Ģimnāzija
Skolas iela
Pilsētas vidusskola
Swedbanka
Šokolāde
P.Brieža iela
Viesnīca "Sigulda"
Līgatne
More

More-Nītaure-More

Laiks

Nr.

06.30
06.45
06.50
06.55
06.58
07.10
07.20
07.25
07.27
07.30
07.35
07.40
07.43
07.46
08.00
08.20
Laiks

1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.

15.30
15.50
16.00
16.03
16.10
16.13
16.18
16.20
16.23
16.26
16.30
16.50
17.10

1
2
3
4
5
6
7
8

Pieturvietas
nosaukums
More
Nītaure
Salmiņi
Rotas
Dzintari
Peļņi
Akenstaka
More (caur Kāšiem)
Pieturvietas
nosaukums
More
Nītaure
Salmiņi
Rotas
Dzintari
Peļņi
Akenstaka
More (caur Kāšiem)

Pieturvietas
nosaukums
Stacijas laukums
Sigulda
Institūts
Jūdaži
Jūdažu veikals
Kārtūži
Akenstaka
More
Eglaine

Laiks

Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pieturvietas
nosaukums
Stacijas laukums
Sigulda
Institūts
Jūdaži
Jūdažu veikals
Kārtūži
More
Eglaine

Laiks

07.35
07.38
07.41
07.48
07.49
07.57
08.06
08.11
08.15

14.50
14.53
14.56
15.03
15.04
15.12
15.21
15.25

Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.3117 Sigulda-Saltavots-Pelītes-Sigulda
Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8

07.00
07.25
07.35
07.40
07.45
07.50
07.55
08.05
Laiks
15.30
15.55
16.05
16.10
16.15
16.20
16.25
16.35

Pieturvietas nosaukums

Laiks

Stacijas laukums
Ancīši
Stīveri
Saltavots
Pelītes
Institūts
Ģimnāzija
Stacijas laukums

07.00
07.05
07.10
07.16
07.32
07.40
07.50
08.00

Nr. Pieturvietas
p.k. nosaukums
1
Stacijas
laukums
2
Gleznotājkalns
Nr.
p.k.
1
2

Pieturvietas
nosaukums
Gleznotājkalns
Stacijas
laukums

Pieturvietas
nosaukums
Eglaine
More
Akenstaka
Kārtūži
Jūdažu veikals
Jūdaži
Institūts
Sigulda
Stacijas
laukums
Nr. Pieturvietas
p.k. nosaukums
1 Eglaine
2 More
3 Kārtūži
4 Jūdažu veikals
5 Jūdaži
6 Institūts
7 Sigulda
8 Stacijas
laukums

Pieturvietas nosaukums

Laiks

Stacijas laukums
Ģimnāzija
Institūts
Pelītes
Saltavots
Stīveri
Ancīši
Stacijas laukums

15.10
15.20
15.30
15.38
15.54
16.00
16.05
16.10

Nr.3111 Sigulda-Ķipari-TV tornis-Sigulda
Eksperimentāls no 01.09. - 21.12.2012.
Nr.
Pieturvietas nosaukums
p.k.
1
Stacijas laukums
2
Ģimnāzija
3
Ķipari
4
Stacijas laukums

Nr.3112 Sigulda-Turaida-

Krimulda-Sigulda

Laiks

Nr.
p.k.

13.40
13.44
13.50
14.00

Laiks
15.30
15.35
15.39
15.48
15.56
15.57
16.04
16.07
16.10
Laiks
08.20
08.25
08.33
08.41
08.42
08.49
08.52
08.55

Laiks

Reisa izpildes
dienas

2

Turaida

07.25

3

Krimulda

07.30

Pieturvietas
nosaukums

Laiks

11.18
5,6,7

12.53
6,7

1

Krimulda

07.35

2

Turaida

07.40

3

Ģimnāzija

07.50

4

Stacijas laukums

07.55

09.22
09.30

11.25
11.35

13.00
13.10

5,6,7

5,6,7

6,7

Autobusu kustības maršrutos un grafikos iespējamas nelielas izmaiņas, sekojiet
līdzi informācijai Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv. Nākamajā „Siguldas Novada Ziņu” izdevumā tiks publicēti
precīzi autobusu maršrutu grafiki.

Laiks

06.50
06.54
07.05

09.45
09.49
10.00
Laiks

12.35
12.39
12.50

Nurmiži
Ķipari
Stacijas laukums

10.05
10.16
10.20

12.55
13.06
13.10

15.30
15.41
15.45

Nr.5607 Sigulda-Nurmiži-Sigulda

Tomēr, lai mazinātu garās rindas
pie speciālistiem, pie vairākiem
ārstiem būs iepriekšējs pieraksts.
Lai nodrošinātu, ka par Siguldas
novada pašvaldības budžeta finansējumu pieaicinātos speciālistus
apmeklē novada iedzīvotāji, piesakoties pie ārsta vai apmeklējot kādu
no Veselības dienas piedāvājumiem,
būs jāuzrāda Siguldas novada iedzīvotāja ID karte vai izziņa par deklarēto dzīvesvietu. Atgādinām, ka ID
kartes bez maksas Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā
var saņemt novadā deklarētie bērni, pensionāri un maznodrošinātie
iedzīvotāji. Savukārt Veselības dienā Siguldas pilsētas kultūras namā,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu pie iedzīvotāju reģistra spe-

07.15

09.18
5,6,7

Stacijas laukums
Ķipari
Nurmiži
Pieturvietas nosaukums

Šī gada maijā Siguldas novadā norisinājās Veselības diena, kuras
laikā novadnieki bez maksas varēja apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju dažādās lekcijās. Siguldas
novada pašvaldība ir saņēmusi novadnieku pateicības un ierosinājumus
rīkot Veselības dienu kā tradīciju, dodot iespēju novadniekiem bez maksas divas reizes gadā apmeklēt ārstus un veikt veselības pārbaudes.

Stacijas laukums

Nr.
p.k.

Pieturvietas nosaukums

Nr. Pieturvietas
p.k. nosaukums
1 Stacijas
laukums
2 Ģimnāzija
3 1.pamatskola
4 Ķipari
5 Nurmiži

1

12.45

Nr.5607
Sigulda-Nurmiži-Sigulda
Nr.
p.k.
1
2
3
Nr.
p.k.
1
2
3

Reiss

11.10

Laiks

Reisa izpildes
dienas

Pieturvietas
nosaukums

09.10

Laiks

15.00
15.05
15.11
15.17
15.27

Nr. Pieturvietas
p.k. nosaukums
1
Nurmiži
2
3
4
5

Ķipari
1.pamatskola
Ģimnāzija
Stacijas
laukums

Pašvaldība sumina šī gada pirmajā
pusgadā dzimušos novadniekus

Laiks
07.08
07.18
07.24
07.30
07.35

15.septembrī notiks Siguldas
novada Veselības diena
„Siguldas novada iedzīvotāji ir pašvaldības lielākā vērtība, tādēļ, atsaucoties sabiedrības aicinājumam,
15.septembrī atkal rīkosim Veselības
dienu, dāvinot novadniekiem iespēju piedalīties veselību veicinošās
aktivitātēs un izzināt aktuālas, ar
veselību un veselīgu dzīvesveidu
saistītas tēmas. Šajā dienā Siguldas
pilsētas kultūras namā un teritorijā
ap to būs pieejami ārsti – speciālisti,
kuri bērniem, jauniešiem, sievietēm,
vīriešiem un senioriem pārbaudīs
veselību. Latvijā zināmi speciālisti
lasīs lekcijas un atbildēs uz aktuāliem jautājumiem,” stāsta Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics, uzsverot, ka Veselības
dienas aktivitātes un ārstu apmeklējumi novadniekiem būs bez maksas.

Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nr.3114 Sigulda-Gleznotājkalns

Nr.5087 Sigulda-Jūdaži-More
Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Laiks

2012.gada 30.augusts

ciālistiem, varēs pārliecināties, ka
Veselības dienu dalībnieks ir deklarēts Siguldas novadā.
Iepriekšējs pieraksts pie ārstiem
tiks atklāts no 3.septembra. Aicinām novadniekus pieteikties savlaicīgi, jo pieņemamo pacientu skaits ir
ierobežots.
Veselības dienu Siguldas novadā
organizē Siguldas novada pašvaldība un nodibinājums Pacientu ombuds, piesaistot sadarbības partnerus – „Veselības centrs 4”, SIA
„Bayer”, SIA „1.S.SERVISS”, Latvijas
Diabēta asociācija, Latvijas Kardiologu biedrība, Rīgas rajona slimnīca,
„Mēness aptieka”, Siguldas Mutes
veselības centrs, „Ronald McDonald House Charities Latvia”, Valsts
asinsdonoru centrs, optikas salons
„Hercoga optika”, SIA „Malus” un citus.

Foto: Aivars Lapiņš

More-Sigulda-More

Siguldas novada Ziņas

Jūlija beigās Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu
dzimis Siguldas novadā” sveica šī
gada pirmajos sešos mēnešos dzimušos novadniekus un viņu ģimenes. Mazie novadnieki kā dāvinājumu no pašvaldības saņēma īpaši
veidotas monētas, kurās iegravēts
novada ģerbonis, viņu dzimšanas
gads un šajā gadā rekonstruētās
Livonijas ordeņa Siguldas pils kontūra.

Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, lai saņemtu
jaundzimušo monētas, tiek aicinātas sazināties ar pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļu pa
tālruni 67970848 vai e-pastu
prese@sigulda.lv.
Kopumā šī gada pirmajos sešos
mēnešos Siguldas novadā piedzimuši un deklarēti 108 jaundzimušie.
Plānots, ka šī gada otrajā pusgadā
dzimušos novadniekus pašvaldība
sveiks 2013.gada janvārī.

Tiks mainītas biļešu kases vietas
No šī gada 1.septembra „Biļešu
Paradīzes” un „Biļešu Servisa” kases Siguldā (līdz šim atradās Tūrisma informācijas centrā) būs pieejamas Siguldas pilsētas kultūras
namā (Pils ielā 10).
Kasē būs iespējams iegādāties
biļetes uz koncertiem, operas iestudējumiem, teātra izrādēm un citām norisēm visā Latvijā, kā arī uz
kultūras nama pasākumiem.

Kases darba laiks:
•
Otrdienās, trešdienās,
piektdienās no plkst.10.00
līdz 19.00,
•
Ceturtdienās no plkst.8.00
līdz 17.00,
•
Sestdienās, svētdienās no
plkst.12.00 līdz 15.00,
•
Pirmdienās – slēgts.
Kase būs atvērta arī stundu pirms
pasākumiem.

2012.gada 30.augusts

Siguldā darbu sāks uzņēmējdarbības
atbalsta speciālisti
No septembra Siguldā darbu uzsāks divi uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti: viens speciālists konsultēs par jaunu uzņēmumu veidošanu
un esošo attīstīšanu un būs pieejams Uzņēmējdarbības atbalsta centrā Pils ielā 10 (Siguldas pilsētas kultūras namā),
otrs darbosies kā novada lauku un uzņēmējdarbības attīstības konsultants un būs sastopams Dārza ielā 2, Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrā.
„Visiem Siguldas novada iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, ka novadā
ir attīstīta uzņēmējdarbība, nodrošinot darba vietas un attīstot mūsu novadu kopumā. Tādēļ
ceram, ka šie divi speciālisti būs
kaut neliels, bet tajā pašā laikā
vēl viens ļoti svarīgs atbalsts novada uzņēmējdarbības veicināšanai,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītājs tiek piesaistīts Igaunijas –

Latvijas programmas līdzfinansētā projekta „Pārtikas mājražotāju
konkurētspējas veicināšana, veidojot pārrobežu sadarbības tīklu
lauku teritorijās” („Developing
rural food businesses competitivness by cross-border artisan food
networking (FOODART)”) ietvaros.
Speciālists nodrošinās pakalpojumu pieejamību jaunu uzņēmumu veidošanai un nodarbinātības
veicināšanai, konsultācijas jaunu
un esošu uzņēmumu attīstības

iespēju uzlabošanai, nepieciešamā finansējuma piesaistes iespējām no valsts un ārvalstu finanšu
instrumentiem, organizēs novadā
esošu uzņēmumu datu bāzes izveidi un pārzinās tās saturu, kā
arī konsultēs par Siguldas novada
pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem.
Lauku attīstības un uzņēmējdarbības speciālists sniegs informāciju par lauku attīstības aktualitātēm, rīkos informatīvas
tikšanās par uzņēmējdarbību laukos, sniegs konsultācijas par lauku uzņēmējdarbības attīstību. Šī
speciālista piesaisti daļēji līdzfinansēs pašvaldība.

Seminārs par latvāņa izplatības
ierobežošanas jautājumiem
Siguldas novada pašvaldība aicina piedalīties seminārā par latvāņa izplatības ierobežošanas jautājumiem, kas notiks 11.septembrī
plkst.11.00 Siguldas pagasta kultūras namā. Seminārs tiek organizēts
sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu.
Seminārā plānots:
• iepazīties ar kaimiņu novadu
pieredzi latvāņu izplatības ierobežošanā un dalīties pieredzē ar paveikto Siguldas novadā (informācijas apmaiņa);
• saņemt jaunāko informāciju
no Valsts augu aizsardzības dienesta par paveikto un jautājuma
virzību;
• saprast jautājuma nozīmīgumu novados (lūgums par šo
padomāt, lai sanāksmē var notikt
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produktīva diskusija un rastos ierosinājumi jautājuma risināšanai
novados, nodokļu atvieglojumi un
citi);
• apkopot problēmas, kas
kavē latvāņu ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu pašvaldībās (diskusija un
dalīšanās pieredzē, informācijas
apmaiņa);
• izstrādāt priekšlikumus iesniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai

Atgādinājums zemju
īpašniekiem!
Lai samazinātu privātmāju un
daudzdzīvokļu namu īpašnieku
maksājumus par zemes nodokli,
Siguldas novada pašvaldība aicina vērsties Attīstības pārvaldes
Zemes nodaļā (Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā)
ar lūgumu sadalīt zemes lietošanas mērķi – apbūvei atstāt 1200
kvadrātmetrus, bet pārējo noformēt kā zaļo zonu. Tādējādi mainās
īpašuma kadastrālā vērtība un samazinās nodoklis par zemi.

Likums nosaka, ka juridiski zemes lietošanas mērķa
izmaiņas var ierosināt zemes
īpašnieks vai pašvaldība. Ja
šāda iespēja nepastāv daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem,
tad pēc viņu vēlmes lēmumu var
pieņemt pašvaldība. Aicinām
iedzīvotājus būt aktīviem un
pašiem iesaistīties šī jautājuma
risināšanā, iesniedzot iesniegumus par zemes lietošanas mērķa maiņu.

Paziņojums par Siguldas novada
Teritorijas plānojuma
2012.–2024.gadam apstiprināšanu

Siguldas novada pašvaldība inforpar to, kādi pasākumi būtu jāveic, mē, ka saskaņā ar Siguldas novada
lai latvāņu izplatības ierobežoša- Domes 2012.gada 15.augusta lēmuna būtu sekmīga (diskusija un ie- ma (Domes sēdes protokols Nr.15, §1)
teikumi);
„Par Siguldas novada Teritorijas plā• izskatīt jautājumu par lat- nojuma 2012.–2024.gadam apstiprivāņa izplatības ierobežošanas pa- nāšanu un saistošo noteikumu „Sisākumu veikšanas kontroli, kāda guldas novada Teritorijas plānojuma
būtu optimālākā pārbaude, lai 2012.–2014.gadam Grafiskā daļa un
konstatētu, vai latvāņa izplatības Teritorijas izmantošanas un apbūves
ierobežošanas pasākumi ir veikti noteikumi”” izdošanu ir pieņemts Si(diskusija un dalīšanās pieredzē, guldas novada Teritorijas plānojums
2012.–2024.gadam un izdoti saistokonkrēti ierosinājumi).
Par savu dalību seminārā līdz šie noteikumi Nr.21 „Siguldas nova7.septembrim lūgums informēt Si- da Teritorijas plānojuma 2012.–2024.
guldas novada pašvaldības lauku gadam Teritorijas izmantošanas un
attīstības speciālisti Inetu Eriksoni apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
pa e-pastu ineta.eriksone@sigulda.lv
Plānošanas dokumenta izstrādāvai pa tālruni 26341991.
tājs – SIA „Metrum” (Raiņa bulvāris 11,
Rīga, LV–1050, reģ.Nr.40003388748,
tālrunis informācijai 80008100) sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Ar apstiprināto Siguldas novada
Teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par
pieņemto plānošanas dokumentu
un atzinumu par vides pārskatu, un
informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var
iepazīties darba dienās Siguldas
novada pašvaldības telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā,
vai pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.
Teritorijas plānojums un tā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir izstrādāts Eiropas Sociālā
fonda
līdzfinansētā
projekta
N r. 1 D P / 1 . 5 . 3 . 2 . 0 / 1 0 A P I A /
VRAA/034/008 „Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–2017.
gadam un Teritorijas plānojuma
2012.–2023.gadam izstrāde” ietvaros.

Bērnudārzā „Pīlādzītis” izveidotas divas
jaunas grupiņas bērniem
Finanšu instrumentu projektu
apgūšana un ieviešana
Siguldas
novada
pašvaldības Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa informē, ka 2012.
gada 10.februārī tika noslēgta
vienošanās
(Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/
IPIA/VRAA/009/049) ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūru
par finansējuma piešķiršanu projekta „Pirmsskolas izglītības ies-

tādes „Pīlādzītis” rekonstrukcija
Siguldā” (Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/
VRAA/009) realizēšanai.
Projekta ietvaros tiek veikti
vienkāršotas rekonstrukcijas darbi pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” bibliotēkas telpās,
kuras pārveido par telpām divām
jaunām grupiņām. Projekta rezul-

tātā pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis” tiks radītas 48 jaunas
bērnu vietas un sešas jaunas darbavietas.
Šobrīd noslēgumam tuvojas
projektā plānotie vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, lai jau 3.septembrī spētu uzņemt jaunos audzēkņus.
85% no projekta izmaksām segs
Eiropas Reģionālā fonda finansējums, 2% valsts budžeta dotācija
un 13% segs Siguldas novada pašvaldības budžets.

Demontēti trīs vidi degradējoši objekti Siguldas novadā
SIA „Eirobūvmetāls” demontējusi trīs objektus Siguldas novadā: pamestu dzīvojamo māju Šveices ielā 17, Siguldā; divas garāžas Pils ielā 10 (pie Siguldas pilsētas kultūras nama), kā arī divus mūra skursteņus un koka palīgēku
Laurenčos.
Nojauktās dzīvojamās mājas vietā pie koncertzāles „Baltais Flīģelis” tiks izbūvēta autostāvvieta, savukārt par
teritorijas attīstību pie Siguldas pilsētas kultūras nama vēl notiek speciālistu diskusijas.

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.
Projekta laikā tiks organizētas apmācības pašvaldības darbiniekiem, kas veicinās efektīvu
un kvalitatīvu Siguldas novada

pašvaldības līdzdalību dažādu
Eiropas Savienības finanšu instrumentu projektu apgūšanā un
ieviešanā. Projekts tiks realizēts
no 01.07.2012. līdz 30.04.2013.
Šobrīd ir noslēgušās iepirkuma
procedūras, un drīzumā tiks uzsāktas projektā plānotās apmācības.
Kopējās projekta izmaksas būs
Ls 21 520. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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Siguldas Sporta skola

Siguldas Valsts ģimnāzija
Allažu pamatskola
PII „Ieviņa”
PII „Saulīte”
PII „Ābelīte”
Mores pamatskola
Siguldas pilsētas vidusskola
PII „Pīlādzītis”
PII „Kastanītis”
Siguldas 1.pamatskola
Siguldas novada vidusskola
Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Atvērto durvju dienas – iestāšanās dokumentu
formēšana
1.septembrī plkst.10.00–15.00,
3.septembrī plkst.9.00–17.00,
4.septembrī plkst.14.00–18.00.
Par uzņemšanu sporta skolā interesēties pa tālruni
22022898, e-pastu sportaskola@sigulda.lv
Plkst.9.00
Plkst.9.00
Plkst.10.00 kopā ar Pepiju Garzeķi
Plkst.10.00
Plkst.10.00
Plkst.10.00
Plkst.10.00 (Kronvalda ielā – visai skolai)
Plkst.11.00
Plkst.11.00
Plkst.12.00
Plkst.15.00
Plkst.15.00

Remontdarbi Siguldas
novada izglītības iestādēs
Šogad Siguldas novada izglītības iestādēs veikti dažādi remontdarbi, no kuriem lielākie notikuši Siguldas Valsts ģimnāzijā, bērnudārzā
„Pīlādzītis” un Allažu pamatskolā. Citās izglītības iestādēs notikuši ikgadējie sakārtošanas darbi, kuros kopumā Siguldas novada pašvaldība
investējusi 200 tūkstošus latu.

Šovasar paveiktie labiekārtošanas darbi izglītības iestādēs:
• Siguldas Valsts ģimnāzija
Šogad Siguldas Valsts ģimnāzijā
notika vērienīgi remontdarbi. Par
Ls 11 873 veikts aktu zāles griestu,
sienu un skatuves remonts. Parketa nomaiņa izmaksājusi Ls 11 871.
Notikusi arī ventilācijas un apgaismojuma sakārtošana aktu zālē un
citviet. Veikts remonts arī labierīcībās, kam izlietoti 4756 lati. Jaunajā
Siguldas novada pašvaldība sveic skolēnus, viņu vecākus un pedagogus
mācību gadā skolēni varēs ienākt
Zinību dienā! Vēlam panākumus un izturību jaunajā mācību gadā!
izremontētā gaitenī un garderobēs.
Par Ls 11 975 veikts gaiteņa un
garderobju kosmētiskais remonts,
kā arī uzstādīti jauni pakaramie.
Siguldas novada Jaunrades centra „Kastanītis” (Skolas iela 3) turpina Remonts veikts arī skolas koridorā, sakārtošanas darbiem iztērēti
uzņemt pirmsskolas vecuma bērnus nodarbībām 2012./2013.mācību gadā:
• 2–4 gadus vecus bērnus daudzpusīgām nodarbībām harmoniskas at- 8686 lati. Par 2828 latiem iegādāti
aizkari un nepieciešamais uzstādītīstības pulciņā trīs reizes nedēļā;
• 5 un 6 gadus vecus bērnus (2006., 2007.g.dzim.) bezmaksas obligātajā šanas aprīkojums Siguldas Valsts
sagatavošanā skolai ar licencētu programmu; būs arī iespēja darbo- ģimnāzijas telpām, kā arī Siguldas
pilsētas kultūras namam. Labiekārties svešvalodas (angļu un krievu valodas) pulciņā.
tošanas darbi notiek arī teritorijā
Tālruņi informācijai: 26593753, 67971840.
pie skolas – apzaļumotas dobes un
sakārtots trotuārs.
• Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas pilsētas vidusskolā
Siguldā darbu uzsāk jauna pirmsskolas izglītības iestāde „Tulpīte”, kas četrām mācību telpām veikts kosuzņem bērnus no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Bērnudārzs atrodas Cēsu ielā 10,
un tā darba laiks ir no plkst.7.30 līdz 19.30.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Tulpīte” mērķis ir sagatavot bērnus pamatizglītības programmas uzsākšanai, attīstot viņu personību, īstenojot
individuālu pieeju katram bērnam, piedāvājot labvēlīgu un saprotošu attieksmi un pieredzējušus pedagogus. Vairāk informācijas par tālruni 29558312
vai e-pastu pii.tulpite@inbox.lv.

„Kastanītis” aicina jaunus dalībniekus

Jauns privātais bērnudārzs „Tulpīte”

Darbību atsāk „Yamaha” mūzikas skola
Pēc vasaras pārtraukuma darbu Instrumentālās mūzikas
atsāks „Yamaha” mūzikas skola, tā- programmas:
dēļ tiek aicināti jauni mācīties gribē- • Blokflauta – bērniem no sešiem
tāji, kas vēlētos apgūt dažādus mūgadiem, jauniešiem un pieauguzikas instrumentus jaukā atmosfērā.
šajiem,
Visas iepazīšanās nodarbības ir bez • Ģitāra – bērniem no astoņu gadu
maksas, kas ļauj katram izmēģināt
vecuma, jauniešiem un pieaugukādu instrumentu.
šajiem,
Pieteikties var šādās grupās:
• Taustiņinstrumentu spēle – bērAgrīnā un pirmsskolas vecuma
niem no astoņu gadu vecuma,
programmas:
jauniešiem un pieaugušajiem.
• „Robis” – mazuļiem no četru
Iepazīšanās nodarbība bez makmēnešu vecuma,
sas! Izmantojiet šo iespēju!
• „Mazulis un mūzika” – bērniem
Pieteikšanās – Iveta Brikmane
no 18 mēnešu līdz četru gadu
(tālrunis 28349971 vai e-pasts
vecumam,
sigulda@yamahaskola.lv).
Sīkāka informācija interneta
• „Mūzikas brīnumzeme” – bērniem
vietnē www.yamahaskola.lv
no 4 līdz 6 gadu vecumam;

Darbosies grāmatu maiņas punkti
Siguldas tirdzniecības centrā „Raibais suns” un jauniešu iniciatīvu centrā
„Mērķis” notiks grāmatu maiņas dienas „Grāmatas tev un man!”, kuru laikā
būs iespējams apmainīt nevajadzīgās grāmatas pret jaunām.
Grāmatu maiņas punkti darbosies no plkst.14.00 līdz 19.00:
• no 30.augusta līdz 1.septembrim,
• no 6. līdz 8.septembrim tirdzniecības centrā „Raibais suns” pie veikala
„Amika” (Vidzemes šoseja 16) un jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”
(Skolas iela 3, 2.stāvs).

Izmanto iespēju!

mētiskais remonts, savukārt sākumskolas korpusā izremontēta bibliotēka. Kopā būvdarbu tāme sastāda
Ls 7184. Siguldas pilsētas vidusskolā deviņām mācību klasēm par
Ls 2364 latiem uzstādīti PVC logi,
palodzes, kā arī veiktas aiļu apdares.
• Siguldas 1.pamatskola
Siguldas
1.pamatskolā
par
Ls 3398 veikts trešā stāva gaiteņa un fizikas klases remonts. Aktu
zālei iegādāti 400 krēsli no SIA
„Bolderāja serviss”, kas izmaksājis
Ls 8422. Siguldas 1.pamatskolas
klasēs un gaiteņos nomainīts apgaismojums.
• Allažu pamatskola
Allažu pamatskolai par 28 040
latiem nomainīts jumta segums
un lietus ūdens noteksistēma, demontētas jumta izbūves un to vietā
iebūvēti jumta logi. Skolas klasēs,
palīgtelpās un gaiteņos nomainīts
apgaismojums.
• Pirmsskolas izglītības iestādēs
Pabeigta vienkāršotā renovācija
pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”, kurā Siguldas novada pašvaldība ieguldījusi gandrīz 60 tūks

tošus latu lielu finansējumu. Tiek
izbūvētas telpas divām grupiņām (48
bērniem) un izveidotas sešas jaunas
darba vietas.
Bērnudārzā „Ābelīte” veikts virtuves kosmētiskais remonts, kas
izmaksājis 11 600 latus. Par 5760 latiem iegādātas mēbeles un tehniskās
ierīces virtuves aprīkošanai.
• Siguldas novada Jaunrades
centrs
Jaunrades centrā par Ls 8407
veikts kāpņutelpu remonts. Par nepilniem pieciem tūkstošiem latu
demontētas vecās betona plāksnes
Jaunrades centra teritorijā, to vietā
ieklāts bruģis, atjaunots zālājs.
• Siguldas Sporta skola
Notiks Siguldas Sporta skolas fasādes sakārtošana. Septembra sākumā noslēgsies iepirkuma procedūra,
un drīzumā tiks uzsākti būvniecības
darbi, kas noslēgsies novembrī.
• Citi darbi
Siguldas DEPO sporta stadionā atjaunots zālājs.
Mores pagasta bibliotēkas ēkai rekonstruēta apkures iekārta – uzstādīts jauns malkas apkures katls, kas
izmaksājis Ls 4918.
Visās izglītības iestādēs sakārtota
ugunsdrošības sistēmas tehniskā apkope un elektroinstalācija. Veikti arī
citi sakārtošanas darbi, lai izglītības
iestādes būtu gatavas uzņemt skolēnus, uzsākot jauno mācību gadu.

Raiņa parkā atklāts atjaunotais
skeitparks

Sestdien, 25.augustā, Siguldas
Raiņa parkā ar BMX sacensībām
tika atklāts skeitparks, kura atjaunošana tika veikta ar Lauku atbals
ta dienesta atbalstu. „Projekta
laikā ir atjaunotas vecās skeitrampas, kas bija nolietotas un kļuvušas
bīstamas. Līdz septembra sākumam projekta ietvaros Raiņa parkā
tiks pabeigti labiekārtošanas darbi
skeitrampu un basketbola laukumu
teritorijās, uzstādot jaunus soliņus,
atkritumu urnas, pabeidzot bruģēšanas darbus. Tiks nomainīti arī
basketbola grozu vairogi un paši
grozi,” norāda Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja
Zanda Abzalone.
Skeitparka atklāšanas pasākumā
uzstājās DJ MikeDiscoid, hip-hop
dziedātāji – Sandis&Armija, Grafomāns, Siguldas ielu nācija, hip-hop
dejotāji „Night&Day” no Jelgavas.
Pasākuma BMX sacensībās piedalījās braucēji no Liepājas, Kuldīgas,
Dobeles un Ogres. Iesācēju grupā
startēja 11 dalībnieki, amatieru – 14,

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Svinīgais brīdis Zinību
dienā, 3.septembrī

2012.gada 30.augusts

profesionāļu grupā – septiņi sportisti.
Uzvaru profesionāļu grupā izcīnīja siguldietis, šo sacensību iniciators un
viens no organizatoriem Reinis Janulis. Pasākumu atbalstīja Siguldas novada pašvaldība, velo veikals „SimpleBive Store”, TC „Raibais suns”,
AS „Siguldas maiznieks”, „Siguldas
minerālūdens”.
Jau ziņots, ka Lauku atbalsta dienests apstiprināja Siguldas novada

pašvaldības projekta „Sporta laukumu renovācija Raiņa parkā” (projekta
Nr.11-04-LL01-L413203-000006)
realizāciju. Kopējās Raiņa parka
skeitparka labiekārtošanas projekta
izmaksas ir 17 080 lati, no kuriem
12 600 latus finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai,
bet Siguldas novada pašvaldība projekta realizācijai nodrošina līdzfinansējumu 4480 latu apmērā.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

2012.gada 30.augusts
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Festivāls „Survival Kit 4” atklāj savus
„Timeline Hotel” apartamentus
Sadarbojoties mākslinieku organizācijai „Verkligheten” (Ūmeo, Zviedrija), Latvijas Laikmetīgās mākslas centram (LLMC) un Siguldas novada
pašvaldībai, no 30.augusta līdz 30.septembrim LLMC veidotā starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla „Survival Kit 4” ietvaros Siguldā norisināsies mākslas projekts „Timeline Hotel” („Laika līniju viesnīca”). Šī
projekta kuratores ir mākslinieces Eva Vēvere un Laura Prikule.

Projekta ietvaros dažādos medijos strādājoši zviedru, latviešu un
kanādiešu mākslinieki realizēs savas ieceres Siguldas pils kompleksa
teritorijā. Projekta sākuma posmā
paredzēta nedēļu gara mākslas
meistardarbnīca, kuras dalībnieki padziļināti pētīs dažādus laika
aspektus, kā arī sagatavos darbus
eksponēšanai. Vakaros Jaunajā pilī
notiks publikai atvērtas lekcijas,
diskusijas un mākslinieku portfolio prezentācijas. 7.septembrī no
plkst.18.30 līdz 21.30 notiks „Timeline Hotel” izstādes atklāšana. Sa-

vukārt 27.septembrī plkst.18.30 pils
teritorijā notiks arī dzejas slams un
spoken word sadarbībā ar Kasparu
Lielgalvi un „Totaldobže” mākslas
centru (Rīga).
Efemērās mākslas viesnīcā „Timeline Hotel” varēs izbaudīt pilsētas labākās tradīcijas – viesmīlību,
mieru, un kvalitatīvu servisu. Viesnīca atradīsies pilsētas vēsturiskajā
centrā – Livonijas ordeņa Siguldas
pilī un Jaunajā pilī, muižas kompleksa saimniecības ēkās. „Survival
Kit” ietvaros ir padomāts par plaša
diapazona vizuālo komfortu. Klientu

„Timeline Hotel” piedalās māks- gan strādājot vai atrodoties māksvajadzībām tiks piedāvāti standarta
divvietīgie un trīsvietīgie, pusluksa linieki – Elīza Ceske, Īda Hansone, las laukā, gan tepat – ikdienas dzīvē.
un pilna luksa numuri, institucionālo Joakims Hansons, Fanija Karinas- „Survival Kit” ietvaros Siguldā topolaulību zāle, kā arī telpas cilvēkiem doutira, Daiga Krūze, Sebastjans šās izstādes fokusa centrā ir māksar īpašām estētiskajām vajadzībām. Mige, Eskils Liepa, Ingrīda Pičukā- linieki, kas pievēršas mūsu laikmeta
Istabas būs noformētas dažādos ne, Laura Prikule, Krists Pudzens, pretrunīgajai dabai, no vienas puses
stilos (Komposts, Elektronika, DNS, Aleksandrs Svartvattens, Ausma vērojot un brīžiem pat iesaistoties
22.alu laikmets, Vientulīgais post- Šmite, Džastins Tailers Teits, Ilva civilizācijas „žurku skrējienā” un
padomju, Ziemeļu tornis, Galdnieku Vesterhulta, Eva Vēvere, kā arī to pavadošajā laika paātrinājumā,
bungalo, Kartes, Personīgais stāsts, dzejnieki Toms Treibergs un Krišjā- un, no otras puses, savos darbos
Laikmetīgā Senča mītne, Vizbulī- nis Zeļģis.
reflektējot par to un piedāvājot
te). Specpiedāvājumā būs Tūkstoš
Projekts un izstāde „Timeline iespējamos vizuālos risinājumus
zvaigžņu apartaments downshifting Hotel” ir viena no laikmetīgās laika palēnināšanai vai pat aptupiekritējiem (bez iepriekšējas rezer- mākslas festivāla „Survival Kit 4” rēšanai.
vācijas).
sastāvdaļām. Festivāls Rīgā notiks
Projekts tiek īstenots „Rīga – EiPilspagalma teritorijā būs pieeja- jau ceturto gadu, un šoreiz tā no- ropas kultūras galvaspilsēta 2014”
mas āra vannas un atsprindzinoši rises vieta galvaspilsētā būs Taba- ietvaros.
dzērieni no „Saltavota”. „Timeline” kas fabrika.
Viesnīca atvērta no 8. līdz 30.sepkomplekss piedāvās arī estrādi
Starptautiskais mākslas festivāls tembrim, katru dienu no plkst.9.00
privātiem karaoke seansiem, kā arī akcentē „izdzīvošanas komplektu”, līdz 20.00. „Timeline Hotel” atklāšaspontānām mākslas prezentācijām kas nepieciešams kā māksliniekam, na notiks Siguldā, Pils ielā 16, 7.septā skatītājam (mākslas uztvērējam), tembrī plkst.18.30–21.30.
un bez-iemesla svinībām.

Mobilitātes nedēļa Siguldas novadā
Mobilitātes nedēļas aktivitātes ik gadus norisinās no 16. līdz Atslēgu skvērs – Pils un Līvkalna
22.septembrim, un pašvaldībai tā ir laba iespēja popularizēt pasā- ielas – Sateseles pilskalns – Pēkumus, kas ir saistīti ar ilgtspējīgu satiksmi pilsētā, veicināt iedzī- tera ala – Vējupīte – Paradīzes
votāju informētību par kaitējumu, ko pašreizējā satiksme nodara vi- (Gleznotāju) kalns – Kraukļu aiza –
dei un iedzīvotāju dzīves kvalitātei, kā arī plānot un uzsākt rīcības Kraukļalas iela – taka – Siguldas
plānus un ilgtermiņa pasākumus.
Jaunā pils, Livonijas ordeņa Siguldas pils un Elmāra smilšu valstīMobilitātes nedēļas ietvaros Si- nedēļas kulminācijas pasākumā – ba – Siguldas evaņģēliski luteriskā
guldas novadā aicinām piedalīties atraktīvā braucienā ar videi drau- baznīca – Siguldas dzelzceļa stadzīgu auto un velopiedzīvojuma cija.
vairākos pasākumos:
• No 16. līdz 22.septembrim „OMAbike Tūre” noslēguma pasā-	 Kalnu velotūrisma apļvelopiedzīvojums „OMAbike Tūre”, kumā.
veida maršruts Siguldā 12 km.
kura laikā ar Siguldas pilsētu un tās
• Mobilitātes nedēļas ietva- Gūtmaņa alas stāvlaukums –
vēsturiskajām vietām iepazīstinās ros aicinām doties arī pārgājienos Gaujmalas taka – zem Gaujas
velogidi – seniori. Velotūres marš- pa kājāmgājēju maršrutiem, ve- tilta – pāri Gaujai pa tilta labās
ruts tiks organizēts pa jaunizbūvē- lomaršrutiem un pastaigu takām puses trotuāru – pa labi uz Pelto Siguldas veloceliņu. Kontaktper- gan Siguldā, gan Allažos:
du ielu – gar kalnu slēpošanas
sona Laura Cimža, tālr.26499546.
-	 Kājāmgājēju maršruts ~11 km. trasi „Kaķīškalns” – Gaujmalas
• 19.septembrī Siguldas jauno Siguldas dzelzceļa stacija – Si- taka – Melnie krasti – Velnalas
dzejdaru grāmatas „Jaunais ceļš” guldas novada TIC (Raiņa iela klinšu skatu vieta – kājnieku tilts
atvēršana bezmaksas pilsētas au- 3) – Siguldas Jaunā pils, Livoni- pāri Gaujai – augšup pa Brūvetobusa maršrutā. Grāmata ieguva jas ordeņa Siguldas pils un Elmā- ru ceļu – Gravmalas taka – Kriatbalstu Izglītības un kultūras ra smilšu valstība – gaisa trošu muldas pilsdrupas – Serpentīna
projektu konkursā. Tajā apkopoti ceļš pāri Gaujai – Krimuldas pils ceļš – asfaltētais kājnieku ce11 jauno dzejnieku un četru foto- un pilsdrupas – Serpentīna ceļš – liņš – Gūtmaņa ala – Gūtmaņa
grāfu darbi.
Gūtmaņala – Turaidas muzejre- alas stāvlaukums.
• 22.septembrī, kas tiek atzī- zervāts – Siguldas dzelzceļa sta-	 Velo maršruts Allažu dabas
mēta kā „Diena bez auto”, Sigul- cija.
takās 20 km. Kaļķugravas avoti –
das dzelzceļa stacijas laukumā
-	 Kājāmgājēju maršruts ~5 km. Černausku dižozols – Černausku
no plkst.12.00 līdz 15.00 ikviens Siguldas dzelzceļa stacija – Si- akmens – Linezers un Ezernieku
aicināts piedalīties Mobilitātes guldas novada TIC (Raiņa iela 3) – karsta kritenes – Allažu baznīca.

Uzsākta biļešu iepriekšpārdošana uz
Liepājas teātra viesizrādēm Siguldā!
Šī gada 30.septembrī Siguldas
pilsētas kultūras namā viesosies Liepājas teātris, piedāvājot
noskatīties divus iestudējumus –
komēdiju bērniem „Nezinītis” un
komēdiju pieaugušajiem „Pidžama sešiem”.
Plkst.12.00 komēdija bērniem
„Nezinītis” (pēc N.Nosova darba
„Nezinītis un viņa draugu piedzīvoju-

mi” motīviem). Ieeja – Ls 3. ID
karšu īpašniekiem, iegādājoties
biļeti iepriekš, atlaide 0,50 Ls.
Plkst.18.00 aicinām uz Liepājas teātra izrādi – komēdiju „Pidžama sešiem” – garnējums franču gaumē. Uz skatuves tiks
savērpts īsts kaislību virpulis. Marka Kamoleti lugu „Pidžama sešiem”
iestudējis režisors Rolands Augus-

tins (Atkočūns). Biļešu cenas no Ls 4
līdz 7. ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti iepriekš, atlaide
Ls 1.
Biļetes iespējams iegādāties Siguldas pilsētas kultūras namā katru
darba dienu no plkst.10.00 līdz 18.00
(tālrunis 67970814) un „Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā, kā arī elektroniski www.bilesuparadize.lv.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Jaunu audzēkņu uzņemšana
2012./2013.mācību gadam
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” izsludina uzņemšanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmās.
Mākslas nodaļa gaidīs visus jaunos
māksliniekus profesionālās ievirzes
programmā „Vizuāli plastiskā māksla”.
Bērni šajā programmā tiek uzņemti no
septiņu gadu vecuma, un programmas
ilgums ir septiņi gadi. Jaunieši iegūs
daudzpusīgas pamatiemaņas zīmēšanā, gleznošanā, darbā ar dažādiem
materiāliem un tehnikām. Uzņemšana
programmā līdz 7.septembrim.
Mūzikas nodaļa profesionālās
ievirzes programmā izsludina pa-

pilduzņemšanu sekojošās specialitātēs – klavieres, vijole, čells,
flauta, trompete, mežrags, trombons un tuba. Papilduzņemšana
notiks 4.septembrī no plkst.18.00
līdz 19.00. Mācību ilgums 6–8
gadi.
Interešu izglītības programmās
mūzikā, mākslā, dejā un teātrī
audzēkņi tiek uzņemti no trīs
gadu vecuma bez iestājpārbaudījumiem. Uzņemšana šajās programmās visu septembri.
Sīkāka informācija –
www.baltaisfligelis.lv,
tālr.67971578, mob.22005612

Ekskluzīvs piedāvājums
pašiem mazākajiem
Jaunajā mācību gadā durvis vērs
jauna deju/mūzikas studija pašiem
mazākajiem siguldiešiem – dejā un
mūzikā kopā ar vecākiem/vecvecākiem no 1 līdz 3 gadiem. Studija radīs iespēju attīstīt sevi caur mūziku
un kustību, kas ir viens no labākajiem veidiem bērnu attīstībai agrā
bērnībā. Tikšanās ar pedagogiem
Lilitu Jansoni un Elīnu Gruzniņu notiks 11.septembrī plkst.19.00 Māks-

lu skolas „Baltais Flīģelis” koncertzālē.
Savukārt deju studija „Sidrabiņš”
uzņem jaunus dejot gribētājus vecumā no 3 līdz 7 gadiem un aicina
bērnus kopā ar vecākiem ierasties
11.septembrī plkst.18.00 Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” koncertzālē.
Sīkāka informācija
pa tālruni 26485878

Jauna vokālā studija bērniem
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” tiek dibināta jauna vokālā studija bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem. Kopīgi dziedāsim, muzicēsim, attīstot
bērna vokālās iemaņas un radošumu ansamblī un solo dziedāšanā. Vokālo
studiju vadīs Elīna Gruzniņa. Uzņemšanas konkurss 10.septembrī no
plkst.18.00 līdz 19.00.
Pieteikšanās pa tālruni 26313612
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Siguldas novada Ziņas

Siguldas Sporta skola uzņem
jaunus audzēkņus!
Sporta veids
Vieglatlētika

Treneris (tālrunis)
Gunta Blūmiņa (22844890), Aina Ziediņa (29527861)

Kalnu slēpošana

Gunta Gasūna (29411398), Sandra Meldere (29125024)

Badmintons
Basketbols
Dambrete
Vispārējā fiziskā sagatavošana

Ainārs Gureckis (29265140), Didzis Gureckis
Agnija Labrence (29204199), Ēvalds Tukišs (29390733)
Edgars Ratnieks (29711798)
Siguldas novada sporta pedagogi (22022898)

Šī gada 1.septembrī no plkst.10.00 līdz 15.00, 3.septembrī no
plkst.9.00 līdz 17.00 un 4.septembrī no plkst.14.00 līdz 18.00 Siguldas
Sporta skolā notiks atvērto durvju dienas.
To laikā notiks jaunu audzēkņu
uzņemšana visās Sporta skolas
nodaļās: basketbola, badmintona,
dambretes, vieglatlētikas un kalnu slēpošanas, vispārējās fiziskās
sagatavošanas grupās. Būs iespēja
tikties ar treneriem, uzzināt Sporta
skolas grupu treniņgrafiku, sacensību kalendāru, pārrunāt aktuālas lietas, kas saistītas ar katra audzēkņa
treniņprocesu.
Lai iestātos Sporta skolā, jāaizpilda iesnieguma veidlapa, jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija,
izziņa no ģimenes ārsta par atļauju
trenēties izvēlētajā sporta veidā,

jānoslēdz līgums ar Sporta skolas
vadību.
Mācību maksa Sporta skolā ar
Siguldas novada Domes 2012.
gada 2.marta lēmumu noteikta
Ls 7 apmērā 10 kalendāros mēnešus gadā, bet vairākām iedzīvotāju grupām noteiktas mācību maksas atlaides, piemēram, bērnam
no ģimenes ar trīs un vairāk bērniem mācību maksa ir Ls 3,50 mēnesī. Tādā gadījumā Sporta skolā
jāiesniedz visu bērnu dzimšanas
apliecību kopijas. Mācību maksas
atlaide 40% apmērā noteikta, ja
bērns trenējas vienlaicīgi divās

Noslēdzies pirmais posms
futbolā „Siguldas kauss 2012”
Ir noslēdzies pirmais no četriem posmiem „Siguldas kauss 2012”, ko
organizē sporta klubs „Super Nova” sadarbībā ar Baltijas bērnu futbola
līgu un Siguldas novada pašvaldību. Tas norisinājās Siguldas pilsētas
stadionā no 18. līdz 19.augustam. Savā starpā sacentās 2005.gadā dzimuši futbolisti – kopumā desmit komandas, kas tika sadalītas divās
apakšgrupās – A un B.
Pirmajā turnīra dienā katra komanda izspēlēja trīs apakšgrupas
spēles, bet otrajā dienā pēdējo
apakšgrupas spēli, pusfināla spēles un spēli par vietu turnīra tabulā.
Vietu sadalījums: 1.vieta – JFC
„Skonto”, 2.vieta – SK „Super Nova

Rīga 1”, 3.vieta – SK „Babīte”, 4.vieta – FK „Dinamo”, 5.vieta – „Juniors”
(Rēzekne), 6.vieta – FS „Garkalne
1”, 7.vieta – SK „Super Nova Rīga 2”,
8.vieta – FS „Garkalne 2”, 9.vieta –
SK „Super Nova Sigulda”, 10.vieta –
SK „Super Nova Inčukalns”.

Tiek uzņemti šāda vecuma audzēkņi
2005.–1997.g.dz.
Ar Latvijas Slēpošanas savienības
saskaņojumu
2005.–2001.g.dz
2005.–1997.g.dz.
2005.–2002.g.dz.
2007.–2002.g.dz.

Sporta skolas nodaļās vai arī vienas ģimenes divi bērni trenējas
Sporta skolā. Ja vecāki iesniedz
Siguldas novada Sociālā dienesta
izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu, tad bērns
tiek atbrīvots no mācību maksas
uz izziņā noteikto laiku. Audzēkņi,
kas sasnieguši augstus sportiskos
rezultātus, ir valsts izlašu dalībnieki vai kandidāti, var tikt atbrīvoti no mācību maksas ar Sporta
skolas pedagoģiskās padomes lēmumu.
Informācija par iestāšanos Siguldas Sporta skolā: mob.tālr. 22022898,
e-pasts sportaskola@sigulda.lv, mājaslapa www.siguldassportaskola.lv.
Ilze Ratniece
Turnīra dalībnieki ne tikai spēlēja futbolu, bet arī apmeklēja Turaidas pili, spēlēja boulingu „Elvi”
boulingā, aplūkoja Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasi, ka arī atbalstīja Siguldas 2.līgas komandu
spēlē pret FK „Priekuļi”, kur mājinieki uzveica pretiniekus ar rezultātu 6:1.
Lai futbolisti un atbalstītāji
būtu paēduši, rūpējās ekspresrestorāns „Ņamma” un picērija „La
Pizza Veloce”.
Organizatori pateicas saviem
sponsoriem un atbalstītājiem, jo
bez viņiem šāds turnīrs nebūtu iespējams. Sacensības tiek rīkotas
ar Siguldas novada pašvaldības
atbalstu.

Satiksmes ierobežojumi 22.Vienības
velobrauciena laikā 2.septembrī
SATIKSME SLĒGTA:

• Cēsu ielas visā garumā;
• Lāčplēša ielas posmā no
L.Paegles ielas līdz J.Poruka ielai;
• J.Poruka ielā no plkst.10.30;
• Līvkalna ielas posmā līdz
Skolas ielai;
• Autoceļā P8 Inciems – Sigulda (Siguldas kalns un Turaidas
kalns) no plkst.13.20 līdz 16.20
(satiksme tiks atjaunota, sekojot
dalībnieku plūsmai trasē).
Ņemot vērā, ka no plkst.11.20
līdz visu grupu starta beigām satiksmei tiek slēgts Cēsu un Raiņa
ielas krustojums, jāņem vērā, ka
satiksmei tiek slēgts arī Siguldas
kalns (Gaujas iela) un Gaujas senielejas caurbraukšana Siguldas –
Turaidas un Turaidas – Siguldas
virzienos.

SATIKSME
IEROBEŽOTA:

• Sporta brauciena laikā: Raiņa
iela – Šveices iela – Noliktavas iela
no plkst.11.20 līdz 11.40;
• MTB brauciena laikā: Raiņa
iela – Pils iela – Šveices iela – Kalna
iela – Lorupes ceļš no plkst.12.20
līdz 12.50;
• Tautas brauciena laikā: Raiņa
iela – Pils iela – Šveices iela – Noliktavas iela – Vidzemes šoseja no
plkst.13.00 līdz 13.40.
Ņemot vērā dalībnieku skaitu
Tautas braucienā un starta koridoru izkārtošanos cauri aplim pie
K.Barona pieminekļa, laika posmā
no plkst.12.30 līdz 13.40 nebūs
iespējams ar transportu iekļūt
stāvlaukumā pie Siguldas pils vai
izbraukt no tā.

Stāvlaukumi:
• P1 – pļava pie Panorāmas
rata, iebraukšana no J.Poruka ielas
līdz plkst.10.30 (Svētku laukums,
sacensību centrs), izbraukšana pēc
plkst.16.00;
• P2 – vagoniņa stāvlaukums
(J.Poruka iela), iebraukšana līdz
plkst.10.30, izbraukšana pēc
plkst.16.00;
• P3 – pie „Baltās pils” (pilsdrupu
virziens), iebraukšana no plkst.12.30
līdz Tautas brauciena startam (pēdējam dalībniekam) plkst.13.40;
• P4 – stāvlaukums Pils, Cēsu,
Līvkalna, K.Barona ielu krustojumā
(pie lokveida kustības);
• P5 – pie „Swedbank” (Pils iela
16);
• P6 – viesnīcas „Sigulda” laukums (Pils iela 6);

2012.gada 30.augusts

Notiks turnīrs ātrajā šahā
Šī gada 29.septembrī Siguldas pilsētas kultūras namā notiks Siguldas
novada atklātais čempionāts ātrajā šahā. Rīkojot šo turnīru, Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde cer atjaunot regulāru šaha turnīru tradīciju novadā. Šobrīd savu piedalīšanos turnīrā ir apstiprinājuši lielmeistari
Jevgēņijs Svešņikovs, Arturs Neikšāns un Māris Krakops, kā arī vairāki citi
spēcīgi šahisti. Interesi par dalību turnīrā ir izteikuši arī šahisti no Igaunijas
un Lietuvas. Informācija pa tālruni 29277148 (Visvaldis Gercāns).

„Siguldas Kauss 2012”
orientēšanās sportā
11.augustā Krimuldas novadā notika Siguldas kausa izcīņa orientēšanās
sportā, kas šogad pulcēja vairāk nekā
100 dalībniekus, bet distanci līdz galam veica 87 sportisti.
Sacensības notika apvidū, kurā jau
piecus gadus nebija notikušas orientēšanās aktivitātes, tāpēc šī vieta
piesaistīja orientēšanās gardēžus un
iesācējus ar neskarto dabu, kalnaino
apvidu un neaizmirstamiem dabas
skatiem Gaujas senlejā. Arī šogad sacensību organizatori bija sagatavojuši
interesantas distances jebkura līmeņa
orientieristiem un aktīvās atpūtas pie-

kritējiem. Dalībnieki sacentās deviņās
meistarības un vecuma grupās.
Elites grupā šogad ātrākie bija siguldieši Andris Cāns un Kristīne Veita,
kuriem „mājas sienas” palīdzēja tikt
galā ar sarežģīto un kalnaino Gaujas
senlejas apvidu.
Sacensības šogad atbalstīja Siguldas novada pašvaldība, „Everests”
un apdrošināšanas kompānija „Baltikums”. Visās grupās 1.–3.vietas ieguvēji tika apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
Uz tikšanos Siguldas kausa sacensībās arī 2013.gadā!

Džudo nometne
„Džudo Madlienā 2012”
No 28.jūlija līdz 5.augustam
Madlienas vidusskolā notika bērnu
un jauniešu džudo nometne, kuru
rīkoja biedrība „Džudo klubs Sigulda”. Kopumā nometnē piedalījās 52
bērni no Siguldas, Pierīgas un Saldus džudo klubiem. Treniņu nodarbībās tika apgūta jauna džudo tehnika, tomēr lielākais akcents tika
likts uz vispārējo fizisko attīstību
ar mērķi veiksmīgi uzsākt jauno
treniņu sezonu. Nometnē arī tika
sekots un justs līdzi mūsu un citu
valstu džudistu startiem Olimpiskajās spēlēs. Brīvajā laikā, savstarpēji komunicējot un sadarbojoties, bērni varēja spēlēt galda
tenisu, badmintonu, peldēties un

pārvarēt dažādas tūrisma tehnikas
šķēršļu joslas. Nometnes gaitā tika
noskaidroti ātrākie, spēcīgākie un
izturīgākie dalībnieki katrā vecuma
grupā. Īpašu apbalvojumu saņēma
arī kārtīgākie nometnes dalībnieki.
Nometni noslēdzot, bērniem tika
sarīkota foto orientēšanās, kas reizē bija kā treniņš, pēc kura visi dalībnieki saņēma sertifikātu par dalību nometnē. Sakarā ar jauno
nometnes vietas izvēli, šī bija lieliska un interesanta pieredze arī
nometnes treneriem. Paldies par
atbalstu Siguldas novada pašvaldībai. Fotoreportāža mājas lapā –
www.judosigulda.lv.
Ivo Alksnis

• P7 – pie Siguldas Valsts ģimnāzijas (K.Barona iela 10);
• Pie K.Valdemāra ielas;
• Uz Parka ielas;
• P tehniskajam transportam –
Ziedu un Lāčplēša iela (Poliklīnikas
stāvlaukums);
• Automašīnas var novietot ielu
malās un citos stāvlaukumos atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.
SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM AIZLIEGTS NOVIETOT TRANSPORTU
DAUDZDZĪVOKĻU NAMU PAGALMOS!

zīmes – Nurmižu ceļš – Dārza
iela – K.Barona iela (no Cēsu puses);
2. Vidzemes šoseja – P.Brieža
iela – Nītaures iela – K.Barona
iela;
3. Vidzemes šoseja – Nītaures
iela – K.Barona iela;
4. Vidzemes šoseja – R.Blau
maņa iela – Parka iela;
5. Vidzemes šoseja – Gāles
iela („Statoil” degvielas uzpildes
stacija) – Stacijas iela – Ausekļa
iela;
6. Vidzemes šoseja – P.Brieža
iela (veikals „Šokolāde”) – Rīgas
iela – Ausekļa iela;
7. Vidzemes šoseja – Noliktavas iela – Šveices iela – Ausekļa
iela;
8. Vidzemes šoseja – Kalna
iela („Lukoil” degvielas uzpildes
stacija) – Šveices iela – Ausekļa
iela.

2.septembrī novietot automašīnas
būs aizliegts:
• Uz Raiņa ielas posmā no Cēsu
ielas līdz Pils ielai;
• Uz Lāčplēša ielas no L.Paegles
ielas līdz J.Poruka ielai;
• Visā Cēsu ielas garumā.
Ieteicamie iebraucamie (un
izbraucamie) ceļi Siguldas
pilsētā:
1. Vidzemes šoseja (A2) – pagrieziens pa labi pirms „SIGULDA”

No Valmieras (P8) puses (līdz
plkst.13.00): Turaidas iela – Raiņa
iela.

2012.gada 30.augusts

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
J.Grizāna veterinārā prakse

Skaisto dārzu darbnīca
Dārza lietas
Autonoma „ETS”
UD
servissteātra viesizrāde bērniem
Liepājas

5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem

15% atlaide pakalpojumiem
10% atlaide stādu tirdziņā
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide
pakalpojumiem
Biļetes auto
cena –remonta
Ls 3. Ar ID
kartēm atlaide – Ls 0,50

KULTŪRAS PASĀKUMI

„Nezinītis” Siguldas pilsētas kultūras
KULTŪRAS
namā
30.septembrīPASĀKUMI
plkst.12.00
Liepājas teātraflīģelis”
viesizrāde
„Pidžama 10% atlaide
Biļetes ieejas
cena – biļetēm
Ls 4–7. Ar ID kartēm atlaide – Ls 1
“Alternatīvais
koncertzālē
sešiem”
Siguldas
pilsētas
“Baltais Flīģelis” 25.maijākultūras
namā
30.septembrī
plkst.18.00
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
Mārtiņa Brauna
benefice
„Man neder tas Atlaide 10%
pilsdrupu
estrādē
27. maijā
un nevajagJazz”,
to, kas
ir visiem”
koncertzālē
„Sigulda
Siguldas
pilsdrupu
Biļetes cena Ls 4, piedāvājums spēkā līdz 01.06.
„Baltais
estrādēFlīģelis”
2.jūnijā17.novembrī plkst.18.00
Livonijas
ordeņa
Siguldas
pils
Bezmaksas
ieeja
Brīvdabas koncertprogramma
Atlaide
Ls 1. Biļešu
cena Ls 2 – 4.

SPORTS

„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas
pilsdrupu estrādē 9. jūnijā
Kamermūzikas maratons ar
Latvijas Krēmeru
riteņbraucēju
Vienības
Gidonu
un Kremerata
brauciens
2.septembrī
Baltica
solistiem
koncertzālē
“Baltais
BiedrībaFlīģelis”
„A2” 7.jūlijā plkst.19.00
XX
Siguldas
Opermūzikas
svētki –
Siguldas
tenisa
korti
Uvertīra
(Liene
Circene) Siguldas
Velo noma
„Tridens”
Jaunās pils terasē 3.augustā
Sporta klubs „Panatta Fitness”
plkst.19.00
Sporta
veikals
„Sport 2000”svētki –
XX
Siguldas
Opermūzikas
Atpūtas
parks „Reiņa trase”Siguldas
Bērnu
koncertuzvedums
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.15.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki
– Opera „Traviata” Siguldas
„Elvi”
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.21.00
„Positcomes”
XX Siguldas
Opermūzikas svētki
„Zapping
Milano”
– Grand Galā koncerts Siguldas
„Copes
nams”
pilsdrupu
estrādē 5.augustā
„Pūks”
plkst.17.00

VEIKALI

10% atlaide ieejas biļetēm

20% atlaide dalībai braucienā
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos

Atlaide
3. Biļetes
cena
- Ls20%
2. atlaide inventāra nomai
10%Lsatlaide
kortu
nomai,

20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10%Lsatlaide
sporta
preču
iegādei
Atlaide
1. Biļetes
cena
Ls 2.
10% atlaide golfa spēlei

Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
ierobežots).
Biļešu
cena Ls(izņemot
12-17. telekartes, dāvanu kartes, presi,
2% atlaide
pirkumiem

„Veloriba”
SPORTS
„Datoru
doktorāts”
Biedrība
„A2” „Jānis Roze”
Grāmatu veikals
Siguldas
tenisa
korti
SIA „Dārza
lietas”

cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
Atlaide
3 biļetēm,
kuru cena
ir Lsakcijas
15 un Ls
20 (Biļešu skaits
10%Lsatlaide
pirkumiem,
izņemot
preces
ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
5% atlaide rotaļlietu iegādei
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
50% atlaide
biedrības
„A2” organizētajos sporta pasākumos
5% atlaide
pirkumiem
10% atlaide
kortustādu
nomai,
20% atlaide inventāra nomai
10% atlaide
tirdziņā

VEIKALI
„Impresso”
„Elvi” tūrisma birojs”
„Makara

Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas Tūre”
2% atlaide
pirkumiem
(izņemot
telekartes,
dāvanu
kartes, presi,
Bezmaksas
autostāvvieta
kempingā
„Siguldas
pludmale”

Velo noma ”Tridens”
Sporta klubs „Panatta Fitness”
Sporta veikals „Sport 2000”
LGK atrakcijas
Atpūtas
parks „Reiņa trase”

PĀRVIETOŠANĀS

20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10% atlaide sporta preču iegādei
66% atlaide
dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar
10% atlaide
golfadarba
spēlei

cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
„Positcomes”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Zapping Milano”
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Copes
nams”
5% atlaide
makšķerēšanas
precēm,
izņemot
laivaspacēlāju
un motorus
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”
50% atlaide
pieaugušajiem
braucienam
ar krēslu
„Pūks”
5% atlaide rotaļlietu iegādei
Piedzīvojumu
parks
„Tarzāns”
Ls
2
(pieaugušajiem)
un
Ls
1,50
(bērniem
līdz
16
g.v.)
“Veloriba”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādeiatlaide ieejas
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
“Datoru doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
Bobsleja un
kamaniņu trase „Sigulda”5% atlaide
10% atlaide
braucieniem ar bobsleja kamanām
Grāmatu
veikals
pirkumiem
„Jānis Roze”

AKTĪVĀ ATPŪTA

Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

PĀRVIETOŠANĀS
Atpūtas
parks „Rāmkalni”
LGK
atrakcijas

Atpūtas parks „Reiņa trase”

„Impresso”
Makara tūrisma birojs

„Makara
tūrisma
birojs”
AKTĪVĀ
ATPŪTA
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Bobsleja
un kamaniņu
trase
Latvijas gumijlēcēju
klubs
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

Laivuīre.lv

DAŽĀDI

Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA”
Makara tūrisma birojs
LGK atrakcijas

„Swedbank”
Laivuīre.lv

ID karšu piedāvājums
ID KARTES 7

Siguldas Novada
novada Ziņas
Ziņas
Siguldas

VESELĪBA
VESELĪBA
„Hercoga optika”

50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles

„Hercoga
pārbaudei,
pasūtot brilles
„Mutesoptika”
veselības centrs”50% atlaide redzesBezmaksas
konsultācija
un 10% atlaide pakalpojumiem
Mutes
veselības
centrs(diennakts)
Bezmaksas konsultācija
un 10%
atlaide
pakalpojumiem
„Vidzemes
aptieka”
2% atlaide
preču
pirkumiem
virs Ls 20 (izņemot valsts
Vidzemes aptieka
2% atlaide preču pirkumiem
virs Ls 20
(izņemot valsts5%
kompensējamiem
kompensējamiem
medikamentiem);
atlaide gatavām
(diennakts)
medikamentiem); brillēm; 20% atlaide briļļu ietvariem; 10% atlaide lēcām;
5% atlaide gatavām
brillēm;
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 līdz 7.00;
20% atlaide briļļu ietvariem;
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
10% atlaide lēcām;
„A aptieka”
6%
atlaide
medikamentu
bezmaksas apkalpošana
no visu
plkst.22.00
– 7.00;un citu preču iegādei
Rīgas rajona slimnīca 5% atlaide asinsspiediena
10% atlaide
ārstnieciskajai
vingrošanai grupās (arī grūtniecēm
mērāmiem
aparātiem
un jaunajām māmiņām);
10%iegādei
atlaide ūdens dziedniecības
„A” aptieka
6% atlaide visu medikamentu
un citu preču
pakalpojumiem; 10% atlaide dūņu procedūrām; 10% atlaide
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai
vingrošanai
grupās
(arī grūtniecēm
un jaunajām
sporta nodarbībām grupu vingrošanā
zālē vai baseinā;
10%
māmiņām);
atlaide dzemdībām; 10% atlaide paaugstināta komforta palātās.
10% atlaide ūdensAKCIJA
dziedniecības
pakalpojumiem;
– līdz 1.oktobrim
iespēja saņemt vienu limfodrenāžas
10% atlaide dūņu procedūrām;
procedūru bez maksas SIA „Rīgas rajona slimnīca”
10% atlaide sportarekonstruētajā
nodarbībām fizikālās
grupu vingrošanā
zālē vai
baseinā; un
terapijas kabinetā.
Pierakstīšanās
10% atlaide dzemdībām;
sīkāka informācija par procedūras saņemšanās kārtību pa tālruni
10% atlaide paaugstināta
komforta
palātās kabinetā no plkst.8.00 līdz 12.00
67976910,
fizikālās terapijas
„Le Fizio”
10 % atlaide visiem10%
pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām;
„Le
Fizio”
fizioterapijas
centrs
atlaide
visiem
pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām;
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām
vingrošanām individuāli
un
ārstnieciskajām
masāžām; ārstnieciskajām
vingrošanām
grupās; grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām
māmiņām
ar vingrošanām
mazuļiem;
individuāli
un
grupās;
grūtnieču
vingrošanām;
zīdaiņu vingrošanaimāmiņām
pēc Bobata
metodes
ar mazuļiem; zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
Viesnīca
„Segevold”
kompleksa
apmeklējumam
Viesnīca
„Segevold” 10% atlaide atpūtas
10%
atlaide atpūtas
kompleksa apmeklējumam
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
SIA „Malus”
10% uztura
atlaide speciālista
ārsta-homeopāta
konsultācijām;
10% atlaide sertificēta
– konsultācijai
veselības jautājumos,
10%topošām
atlaide sertificēta
uztura
speciālista
konsultācijai
ēšanas programmas
māmiņām,
bērniem,
sportistiem
un aktīviem
veselības
jautājumos,
ēšanas
programmas
topošām
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diētas;
māmiņām, bērniem, sportistiem un aktīviem cilvēkiem,
5% atlaide ārstniecisku
produktu iegādei
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem, speciālās diētas;
I.Baltiņas zobārtsniecības Bezmaksas mutes dobuma
10% atlaide
5% atlaideprofilaktiskā
ārstniecisku apskate
produktuun
iegādei
privātprakse
zobārstniecības
bērniem
I.Baltiņas zobārstniecības
privātprakse pakalpojumiem
Bezmaksas mutes
dobuma profilaktiskā apskate un 10%
SIA „Kaķītis”
10% publiskās pirts atlaide
apmeklējumam
zobārstniecības pakalpojumiem bērniem

SIA „Kaķītis”

„Redzes centrs”
SKAISTUMKOPŠANA

10% atlaide publiskās pirts apmeklējumam
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei, kā arī bezmaksas redzes
pārbaude, pasūtot optiskās brilles

Skaistumkopšanas salons 10% atlaide solārija apmeklējumam;
„Ēra”
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;
10% atlaide matu veidošanai;
5% „Ēra”
atlaide kosmētikas
produktu
iegādei;
Skaistumkopšanas salons
10%
atlaide solārija
apmeklējumam;
5% dāvanu kartes 10%
iegādei
atlaide manikīra pakalpojumiem;
Skaistumkopšanas salons 5% atlaide kosmētikas
iegādei
10% produktu
atlaide matu
veidošanai;
„Elfrisa”
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
Skaistumkopšanas saloni 10% atlaide visiem 5%
skaistumkopšanas
pakalpojumiem
atlaide dāvanu kartes
iegādei
„Skaistuma
ēra”
Skaistumkopšanas
salons „Elfrisa”
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
Eliēr International
14%
atlaide organisko
produktu iegādei
Skaistumkopšanas saloni
„Skaistuma
ēra” 10% dūņu
atlaidekosmētikas
visiem skaistumkopšanas
pakalpojumiem
Skaistumkopšanas
salons
30%„Time
atlaide
pakalpojumiem
Skaistumkopšanas
salons
for solārija10%
atlaide solāriju pakalpojumiem;
“Kolonna”
beauty”
10% atlaide matu griešanai un veidošanai;

SKAISTUMKOPŠANA

IZKLAIDE
Skaistumkopšanas salons „Kolonna”
Kino „Lora”
„Elvi” boulings

IZKLAIDE

20% atlaide matu griešanai un krāsošanai
30% atlaide solārija pakalpojumiem

10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20% atlaide celiņa nomai

ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
Kino „Lora”

„Elvi” boulings
20%restorānā
atlaide celiņa nomai
Restorāns
„Aparjods”
10% atlaide maltītēm
Krodziņš „Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
Krodziņš
„Kaķītis”
krodziņā
Restorāns
„Aparjods” 10% atlaide pirkumiem
10% atlaide
maltītēm restorānā
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis”
Bistro Krodziņš
„Kaķu māja”
Siguldā un Rīgā
„Raibais suns”10% atlaide bistro un
10%beķerejā
atlaide maltītēm
Krodziņš
un
bistro
atpūtas
10%
atlaide
gardumiem
krodziņā
un bistro
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiem
beķerejā
10% atlaide
braucieniem
ar80%
rodeļiem,
velo
un laivu nomai
parkā „Rāmkalni”
66% atlaide
darba
dienās un
atlaide
brīvdienās
braucienam ar
Krodziņš
„Kaķītis”
10%
atlaide
pirkumiem
krodziņā
Siguldas
gaisa
trošu
vagoniņu
–
brauciens
vienā
virzienā
Ls
0,50
Bistro
„Zaļumnieku
10%
atlaide
maltītēm
bistro
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro un beķerejā
20% atlaide
braucieniem
ar elektromobīļiem
skrituļslidu
nomai, vasaras
kalnu dēļu nomai,„Siguldas
batutam,Tūre”
kanoe laivām un piestātne”
Krodziņš un bistro atpūtas
10%maltītēm
atlaide gardumiem
krodziņāĶekavā
un bistroun arī Jelgavā!
sporta auto
laukumiem
(pludmales
volejbols,
mini futbols,
strītbols)
Ekspressrestorāni
10%parkā
atlaide gardām
Siguldā, Ādažos,
Bezmaksas
stāvvieta
kempingā
„Siguldas
pludmale”
„Rāmkalni”
„Ņamma”
20% atlaide laivu nomai.
Bistroviesnīcā
„Zaļumnieku piestātne”
10% pakalpojumiem
atlaide maltītēm bistro
10% atlaide restorāna
No 1. līdz 15.septembrim 50% atlaide braucieniem ar kanoe vai kajakiem Restorāns
„Segevold”
Ekspresrestorāni „Ņamma”
10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī
vienas dienas
maršrutiembraucienam
Līgatne – Sigulda
(ilgums
4–5 h), Viešas –
50% atlaide
pieaugušajiem
ar krēslu
pacēlāju
Jelgavā!
Restorāns „Kropotkins”
10% atlaide restorāna
pakalpojumiem
Sigulda (ilgums apmēram
1,5(bērniem
h).
Ls 2 (pieaugušajiem)
un Ls 1,50
līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
Restorāns viesnīcā „Segevold”
10% atlaide
restorāna pakalpojumiem
karina@makars.lv
Pieteikšanās
pa tālr.29244948
vai„Tarzāns”
Bārs „Ritters”
7% atlaide ēdināšanas
pakalpojumiem
biļetes
iegādei piedzīvojumu
parkā
10% atlaide
braucieniem
ar bobslejaatrakcijām
kamanām
30% atlaide
bērnu piepūšamajām
darba dienās un 20% atlaide

brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
un Rīgā
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
trasei, skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe
10%
transportlīdzekļu
apdrošināšanai
(KASKO);
laivām
unatlaide
sportasauszemes
laukumiem
(pludmales volejbols,
mini futbols,
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
strītbols)
15%
atlaide
vispārējai
civiltiesiskajai
apdrošināšanai;
20% atlaide laivu nomai
15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
atlaide
brīvdienās,
kā arī piegāde
Jaunajiem
„Swedbank”
klientiem:Siguldas novada teritorijā bez
maksas
- jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, MasterCard
10% atlaide
nomai
un laivu transporta
pakalpojumiem
norēķinulaivu
karte,
internetbanka,
telefonbanka,
mobilā banka);

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Restorāns „Kropotkins”

AUTO
BārsAPKOPE
„Ritters”

AUTO APKOPE

Neste Oil
„Īle un Herbst”

„Neste Oil”
BŪVMATERIĀLI
„Īle un Herbst”
„Meistars”
SIA
„ETS”
„Balex
ekspresis”
„UD serviss”
Demetra
Krain

10% atlaide restorāna pakalpojumiem
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru

10% izņemot
atlaide automazgātuves
5% atlaide pirkumiem,
akcijas precespakalpojumiem
atlaide
nomas pakalpojumiem
20% atlaide jumta 10%
segumu
unauto
komplektējošo
elementu iegādei
10%un
atlaide
auto
remonta pakalpojumiem
15% atlaide PVC logu
durvju
iegādei
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati

BŪVMATERIĀLI

„Meistars”
VIESNĪCAS

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Balex
ekspresis”
20%pakalpojumiem
atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
Viesnīca
„Aparjods”
10% atlaide viesnīcas
- OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
„Demetra
15% atlaide
logu un durvju iegādei;
Atpūtas
parksKrain”
10% atlaide nakšņošanai
viesuPVC
mājā
Esošajiem „Swedbank” klientiem
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei;
„Reiņa trase”
10% atlaide mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
jaunas debetkartes
MasterCard izsniegšana
bez maksas(KASKO);
(cenrādī Ls 1);** Hotel Segevold”
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% -atlaide
sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšana
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
15% -atlaide
mantasmaksas
apdrošināšanai;
valūtasīpašuma
maiņa bezun
komisijas
(cenrādī Ls 1,50)
„Vaks Serviss”
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma,
Viesnīca
„Sigulda”
10%
atlaide
nakšņošanas
pakalpojumiem
15% *atlaide
vispārējai
civiltiesiskajai
apdrošināšanai;
kā arī santehnikas
iegādei; 5% atlaide skārdnieku darbnīcas
īpašas OPEN
programmas
atlaides,
vērtīgas balvas OPEN konkursu un
“Latroze”
10%
atlaide
viesnīcas
un ēdināšanas pakalpojumiem
15% atlaide
palīdzības
(ceļojumu)
apdrošināšanai
pakalpojumiem
loteriju uzvarētājiem
Swedbank
Jaunajiem
Swedbank
klientiem:
** debetkarte
MasterCard
bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
- jaunā
klienta
bez maksas (multivalūtu konts, Maestro
iepriekš
navkomplekts
bijusi debetkarte
norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
Yamaha mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
- OPEN
jauniešu
komplekts
bez maksas
(no 7 gadu
„Janex – būve”
Meistara
bezmaksas
konsultācija
pa tālruni,
kā arī vecuma);*
10% atlaide darba
Viesnīca „Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
** piedāvājums
var mainīties
stundas
maksai, jaklientiem
pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
Esošajiem
Swedbank
Atpūtas
parks
„Reiņa
trase”
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
- jaunas
Maestro
izsniegšana bez maksas
„Evor”
10%debetkartes
atlaide apsardzes
pakalpojumiem
Hotel „Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
(cenrādī Ls 5);**
Viesnīca „Sigulda”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
- valūtas
maiņagrāmatvedības
bez komisijas pakalpojumiem
maksas (cenrādī Ls 1,50)
SIA „Pūce GP”
7% atlaide
„Līvkalns”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā;
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN
SIA „Skaisto dārzu darbnīca”
15% un
atlaide
pakalpojumiem
30% atlaide īpašajiem piedāvājumiem
konkursu
loteriju
uzvarētājiem
** debetkarte
Maestro
bezabonēšanai
maksas esošiem
klientiem, kuriem nekad
„Latroze”
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide
laikraksta
Dienas centrā
iepriekš nav bijusi debetkarte
„Cruiselines
Travel Agency”
10% bezmaksas
atlaide MSC kruīzu
iegādei,pa
kātālruni,
arī dažādas
atlaides
citu ceļojumu
Janex - būve
Meistara
konsultācija
kā arī
10% atlaide
iegādei
darba
stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
Evor
10% atlaide
apsardzes
pakalpojumiem
„Latvijas
lauku konsultāciju un izglītības
5% atlaide
grāmatvedības
pakalpojumiem un konsultācijām;
„Yamaha” mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
centrs” Pierīgas
7% atlaide
biznesa plānu,
projekta pieteikumu un kredītpieteikumu
SIA”Pūce
GP” konsultāciju birojs 7% atlaide
grāmatvedības
pakalpojumiem
sagatavošanai;
** piedāvājums var mainīties
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā

DAŽĀDI

INTEREŠU
IZGLĪTĪBA
VIESNĪCAS

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

10% atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām

Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.

8 Pasākumi

Siguldas novada Ziņas

Kultūras pasākumi septembrī
Laiks
1.septembris
plkst.16.00

Pasākums
Vieta
Jaunās mākslinieces, siguldietes Madaras
Kultūras un
Orbidānes izstādes „Es esmu stāsts” atklāšana mākslas telpa
„Siguldas Tornis”
Vokālo ansambļu festivāla koncerts „Rudens
Allažu ev.lut.
elēģija”. Piedalās „Liepavots” (Allaži), „Melodija” baznīca
(Sigulda), „Ceriņi” (More), Ikšķiles jauktais
vokālais ansamblis, „Dzelde” (Mārupe), „Mēs
tikāmies martā” (Ādaži), „Svīre” (Suntaži),
„Senozoli” (Strazdumuiža), Ivars un Riglinda
Paegļi (Allaži)
Līvu diena Turaidā
Turaidas
muzejrezervāts
Dzejas dienas – A.Čaka dzejas izrāde
Siguldas novada
„Notekcaurule”. Aktieris un režisors Varis Piņķis bibliotēka
kopā ar mūziķi Kristapu Pētersonu
Velopiedzīvojums „OMAbike Tūre”
Jaunizbūvētā
veloceliņa
maršruts
Mobilitātes nedēļa
Siguldas novads

8.septembris
plkst.14.00

8.septembris
plkst.14.30
15.septembris
plkst.15.00
16.–22.
septembris
17.–22.
septembris
19.septembris

Siguldas jauno dzejdaru grāmatas
„Jaunais ceļš” atvēršana
Grafiķes Lilitas Joņinas gleznu izstādes
atklāšana

20.septembris
plkst.19.00
22.septembris
plkst.17.00
22.septembris
plkst.14.00
28.septembris
plkst.18.00
29.septembris
plkst.12.00
29.septembris
plkst.18.00
29.–30.
septembris
plkst.12.00–15.00
30.septembris
plkst.9.00

Bezmaksas
autobusa maršruts
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Allažu Tautas
nams
Siguldas pagasta
kultūras nams

Izrāde „Gurķu impērijas gals” pēc A.Vilka lugas
motīviem
Tautas daiļamatu meistares Ainas Ertes
personālizstāde „Kad gadiem es pāri skatos...”
atklāšana
Eiropas valodu dienu ietvaros – Lībiešu dzejas Turaidas
vakars
muzejrezervāts
Miķeļdienas tirdziņš. Notiks tirgošanās, būs
Pie Mores pagasta
apskatāma cimdu un zeķu izstāde, kā arī
kultūras nama
sagaidāmi citi pārsteigumi
Sezonas atklāšanas koncerts – Vestards
Koncertzāle
Šimkus /klavieres/. Programmā: F.Šūberts,
„Baltais Flīģelis”
A.Grīnups, A.Perts
Akcija „Glezno visi”
Pils dārzs,
Siguldas pilsdrupu
estrāde
Miķeļdienas gadatirgus

Svētku laukums

Izklaide Siguldas klubos
Laiks
2.septembris
plkst.14.00
7.septembris
plkst.22.00
8.septembris
plkst.22.00
9.septembris
plkst.14.00
14.septembris
plkst.22.00
15.septembris
plkst.22.00
16.septembris
plkst.14.00
21.septembris
plkst.22.00
22.septembris
plkst.22.00
23.septembris
plkst.14.00
28.septembris
plkst.22.00
29.septembris
plkst.22.00
30.septembris
plkst.14.00

Pasākums
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3

Vieta
Hotel „Latroze”

Pasākums
Izstādes „TIMELINE HOTEL” atklāšana

Dzejas slams un spoken word sadarbībā ar
Kasparu Lielgalvi un „Totaldobže” mākslas
centru (Rīga)

Vieta
Siguldas pils
komplekss
Siguldas pils
iekšpagalms

„Barbados”
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00
un no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1,
no plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
„Barbados”
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00
un no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1,
no plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3
Hotel „Latroze”
„Barbados”
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00
un no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1,
no plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
„Barbados”
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00
un no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1,
no plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3
Hotel „Latroze”
„Barbados”
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00
un no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1,
no plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
„Barbados”
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00
un no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1,
no plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3
Hotel „Latroze”

Kapu svētki

Liepājas teātra viesizrādes Siguldā
Laiks
30.septembris
plkst.12.00

Pasākums
Komēdija bērniem „Nezinītis”. Biļetes cena –
Ls 3. Ar ID kartēm atlaide – Ls 0,50
Marks Kamoleti „Pidžama sešiem” – garnējums franču gaumē. Biļetes cena – Ls 4–7.
Ar ID kartēm atlaide – Ls 1

30.septembris
plkst.18.00

Vieta
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams

Izstādes Siguldas novadā
Laiks
Pasākums
1.–10.
Zinību dienai veltīta izstāde „Viss sākas ar
septembris
Ābeci”
1.–30.septembris Jaunās mākslinieces, siguldietes Madaras
Orbidānes izstāde „Es esmu stāsts”
3.–28.
septembris
3.septembris –
7.oktobris
3.septembris –
7.oktobris
6.–28.
septembris
11.–21.
septembris
20.septembris –
12.oktobris
22.septembris –
12.oktobris

Vieta
Bērnu literatūras
nodaļa
Kultūras un
mākslas telpa
„Siguldas Tornis”
Izstāde „Jānokāpj pie sevis” dzejniecei
Siguldas novada
Lijai Brīdakai – 80
bibliotēka
Evijas Kulmanes gleznu izstāde
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Siguldas Mākslu skolas audzēkņu plenēru
Mākslu skolas
darbu izstāde
1.stāva gaitenis
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde Siguldas novada
„Dzejas terapija”
bibliotēka
Rakstniecei Vijai Upmalei veltīta izstāde
Bērnu literatūras
„Jautrās nedienas”
nodaļa
Grafiķes Lilitas Joņinas gleznu izstāde
Jūdažu
Sabiedriskais centrs
Tautas daiļamatu meistares Ainas
Siguldas pagasta
Ertes personālizstāde „Kad gadiem es
kultūras nams
pāri skatos...”. Atvērta darba dienās
no plkst.10.00 līdz 19.00; sestdienās,
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja bez maksas

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 27.septembrī

Laiks
1.septembris
plkst.12.00

Pasākums
Kapu svētki

Datums
1.septembris
plkst.10.00

Sacensību nosaukums
RcOffroad Latvijas amatieru kauss

1.–2.septembris

„Siguldas kauss 2012” futbolā bērniem (2006.
gadā dzimušiem)
22.Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens

2.septembris
2.septembris
plkst.18.00
7.septembris
plkst.9.00
8.septembris
plkst.13.00
9.septembris
plkst.18.00
13.septembris
plkst.18.20
15.–16.
septembris
plkst.10.00
15.septembris
16.septembris
22.septembris
plkst.18.00
23.septembris
25.septembris
28.septembris
29.septembris
plkst.11.00

SVEICAM

Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00 un „Barbados”
no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1, no
plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
Tematiska ballīte. No plkst.22.00 līdz 24.00
„Barbados”
un no plkst.4.00 līdz 6.00 ieejas maksa – Ls 1,
no plkst.24.00 līdz 4.00 ieejas maksa – Ls 2
Biljarda turnīrs, dalības maksa Ls 3
Hotel „Latroze”

Starptautisks laikmetīgās
mākslas festivāls „SURVIVAL KIT” Sporta pasākumi septembrī
Laiks
7.septembris
plkst.18.30
27.septembris
plkst.18.30

2012.gada 30.augusts

Latvijas čempionāts futbolā 2.līga, Vidzemes
zona, FK „Sigulda” – FC „Aizkraukle”
Siguldas novada skolu 10.–12.klašu skolēnu
Sporta diena
Skrējienu seriāla „Sigulda UP Cup” 3.posms,
skrējiens pa Kamaniņu un bobsleja trasi –
„Ātrākais renes skrējējs”. Kopvērtējuma
apbalvošana
Latvijas čempionāts futbolā 2.līga, Vidzemes
zona, FK „Sigulda” – FK „Upesciems”
Skrējienu seriāls „Siguldas apļi”, 6.kārta

Vieta
Mores pagasta
kapi

Vieta
Allaži, „Mazie
Kaugurnieki”
Siguldas pilsētas
stadions
Sacensību
centrs – Sigulda,
Svētku laukums,
reģistrācija no
plkst.9.00
DEPO stadions
Siguldas apkārtne
Siguldas kamaniņu
un bobsleja trase.
Pieteikšanās
līdz plkst.11.30.
Sacensību centrs –
finiša laukums
DEPO stadions
Svētku laukums

„Siguldas kauss 2012” futbolā zēniem (2003.
gadā dzimušiem)

Siguldas pilsētas
stadions

Orientēšanās sports, „A2 stafetes”, Latvijas
kauss stafetēs
„Siguldas kauss 2012” golfā

Siguldas apkārtne

Latvijas čempionāts futbolā 2.līga, Vidzemes
zona, FK „Sigulda” – FK „Ādaži”
„Latvijas Gāzes” kausa izcīņa orientēšanās
sportā, 5.posms
Siguldas novada skolu sacensības krosā
Olimpiskā diena
Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā
šahā

Aktīvās atpūtas
centrs „Reiņa trase”
DEPO stadions
Siguldas apkārtne
Siguldas apkārtne
Siguldas apkārtne
Siguldas pilsētas
kultūras nams

Siguldas Tautas teātrim
izveidota jauna mājaslapa
Šovasar ne tikai siguldiešiem, bet visiem, kurus interesē amatierteātri un to darbība, ir tapis gan informatīvi, gan vizuāli daudzveidīgs,
bagātīgs un krāšņs materiāls kā lasāmā, tā vizuālā formā – jauna mājaslapa www.siguldasteatris.lv. Tā ir vietne par vienu no senākajiem
kolektīviem Siguldā – par Siguldas Tautas teātri, kas savā ziņā ir laikmetīgs turpinājums grāmatai „Teātris Siguldā”.

Siguldas novada
pašvaldība sveic
augusta gaviļniekus!
95 gadi
Livija Toniga
90 gadi
Barbala Lujāne
Ļubova Samušenkova
85 gadi
Dzidra Ozoliņa
Mirdza Krauze
Raimonds Baltakmens
Maiga Zekunde
Anna Avišāne
80 gadi
Aleksandra Paļceva
Nellija Ermansone
Mirdza Upmale
Uldis Soste
Leo Vaiders
Paulis Šmits

Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūlijā:
Reģistrētas 32 bērnu piedzimšanas – 16 meitenes
un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Dominika, Patrīcija,
Jasmīna, Beāte, Laura,
Elizabete, Melānija,
Letīcija Maija, Alise,
Megija, Amanda, Sofija,
Lūcija, Enija, Luīze,
Karlīna, Viesturs, divi
Danieli, Aksels, divi
Teodori, Māris, Renārs,
Raivo, Marats, Miks,
Markuss, Emīls, Jānis,
Rihards, Lūkass.
Reģistrētas 26 laulības,
no tām baznīcās – 10.

