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Zinību diena Siguldas novadā
2.septembris

1.septembris
Plkst.12.00 Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics atklāj Laurenču sākumskolu.

Plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas svinīgā rīta līnija.
Plkst.9.00 Allažu pamatskolas Zinību dienas svinīgais brīdis.
Plkst.10.00 Siguldas pilsētas vidusskolā atklāj jauno mācību gadu.
Plkst.10.00 Mores pamatskolas svinīgā Zinību dienas līnija.

Šajā mācību gadā skolas gaitas
pirmajā klasē uzsāks 229 bērni. Trīs
1.klases nokomplektētas Laurenču
sākumskolā, Siguldas 1.pamatskolā
un Siguldas pilsētas vidusskolā. Pa vienai pirmajai klasei – Allažu un Mores pamatskolās.

Plkst.11.00 Siguldas novada Jaunrades centra pirmsskolas izglītības
apmācības grupa „Kastanītis” aicina mazos un lielos „kastanīšus” uz pirmo
nodarbību kopā ar Vardīti.
Plkst.12.00 Siguldas 1.pamatskola iezvana pirmo mācību gada zvanu.
Plkst.15.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” jaunā mācību gada atklāšanas
pasākums.

Cienījamie pedagogi,
skolēni un vecāki!

Paveikti ļoti nozīmīgi uzlabojumi Siguldas novada
izglītības infrastruktūrā un skolēniem tik svarīgās
sporta infrastruktūras izveidē un pilnveidošanā.
Mūsu nākotnes izaicinājumi ir: turpināt investēt
izglītības infrastruktūrā, to pilnībā sakārtojot un modernizējot; arvien vairāk iedziļināties izglītības satura
piedāvājuma bagātināšanā; celt visu izglītības iestāžu
sadarbību, attīstot ikkatrai iestādei spēcīgākās jomas
un piedāvājumu.
Līdz šim pieņemtie lēmumi un atbalsts pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēm ir labs pamats, lai
šos izaicinājumus sasniegtu.
Novēlu skolēniem būt arvien jaunas zināšanas iegūt
gribošiem, savukārt pedagogiem novēlu būt prasīgiem
pret izglītojamajiem un pašiem pret sevi. Vecākus aicinu atbalstīt savus bērnus, jo, investējot viņu izglītībā,
mēs ieliksim labus pamatus bērnu nākotnei.
Vēlot visu labāko,
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Turpinās izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana
„Lai bērns varētu labi mācīties, viņam ir nepieciešama atbilstoša vide –
gaiša, silta un pievilcīga skolas ēka,
labs materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī zinošs un aizrautīgs pedagogs. Aizvadītajā periodā vairāk esam
strādājuši pie tā, lai tiktu sakārtota
izglītības iestāžu infrastruktūra un,
nenoliedzami, tas jādara arī turpmāk.
Tomēr līdzās tam ir jāsāk pilnveidot
izglītības saturu, mācību metodiku, kā
arī pedagogu profesionalitāti, nodrošinot tam visu nepieciešamo,” skaidro
Līga Sausiņa, Siguldas novada Domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras un sporta jomā.

Remontdarbi
Siguldas novada
izglītības iestādēs:
Siguldas Valsts ģimnāzija

Pērn tika izremontēts skolas ēdamzāles ieejas mezgls, nomainot iekšējos
tīklus un santehniku. Šogad sakārtošanas darbi turpinās – kosmētiskais
remonts veikts ēdamzālē un kafejnīcā,

kurās nomainīts vecais apkures tīkls.
Kopumā tas izmaksājis Ls 17 000.

Siguldas pilsētas vidusskola
Skolas vadība nolēma, ka bibliotēkas un klases telpas pagrabstāvā
jāpārbūvē par kafejnīcu un plašu
mājturības klasi. Tika izbūvēti ūdensvadi, pievienojot izlietnes ārējiem
kanalizācijas tīkliem. Papildus tam
tika rekonstruēti ugunsdzēsības un
ūdensvada maģistrālie tīkli. Kopā izlietoti Ls 24 384.

Siguldas 1.pamatskola

Veikts skolas ieejas vestibila kosmētiskais remonts par Ls 3000. Papildus tam pie skolas izbūvēts sporta
laukums, kura izveidē pašvaldība ieguldījusi vairāk nekā Ls 336 000.

Allažu pamatskola

Skolā veikts kosmētiskais remonts par Ls 5642, izbūvējot 3.stāvā iekārtos griestus un nomainot
apgaismojuma armatūru. Pie skolas
tiek izbūvēts sporta laukums, kura
izveidē pašvaldība ieguldīs vairāk
nekā Ls 70 000.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Šajā gadā izglītības iestāžu rekonstrukcijā un remontdarbos Siguldas novada pašvaldība ieguldījusi vairāk nekā 681 tūkstoti latu. Papildus tam ir izbūvēts pilnībā aprīkots sporta laukums
pie Siguldas 1.pamatskolas, kas izmaksājis vairāk nekā 336 tūkstošus latu, bet drīzumā noslēgsies sporta laukuma izbūve pie Allažu pamatskolas, kura izveidei pašvaldība izlietos vairāk nekā
70 tūkstošus latu.
Aktīvi būvdarbi notiek arī Skolas ielā 5, kurā 2014.gada janvārī plānots atvērt bērnudārzu „Pasaciņa”. Bērnudārza būvniecība izmaksās gandrīz vienu miljonu latu.
Mores pamatskola

Par Ls 3800 abām ēkām izbūvētas
ieejas kāpnes ar papildu uzbrauktuvi
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Laurenču sākumskola

Skolā veikts kapitālais remonts –
ēkas fasādes siltināšana un rekonstrukcija, kā arī iekštelpu remonts,
pārbūvējot iekšējos tīklus, izbūvējot
ventilācijas sistēmu, kā arī sakārtojot lietus ūdens novadīšanu un veicot
citus pārbūves darbus, lai skolēni
1.septembrī varētu ienākt gaišās un
mājīgās telpās. Kopumā izlietoti vairāk nekā Ls 500 000.

Bērnudārzs „Ābelīte”

Uz jumta uzstādītas sniega barjeras.
Lai nodrošinātu bērnu drošību, nomainītas divas ārdurvis ar kodu. Bērnudārza teritorijā apzāģēti bīstamie koki un
veikta āra apgaismojuma uzlabošana.
Kopumā tas izmaksājis Ls 5200.

Bērnudārzs „Pīlādzītis”

Pirmsskolas izglītības iestādē
pērn tika veikts divu grupu kapitālais
remonts. Šajā gadā izglītības ies-

Tikko izremontētais Laurenču sākumskolas otrā stāva gaitenis tuvākajās dienās tiks
iekārtots ar atbilstošiem uzskates materiāliem, skolas informāciju bērniem un viņu
vecākiem, kā arī citu uzskates literatūru, lai skolas telpas radītu mājīgas un siltas.

tādes sakārtošanas darbi turpinās –
kapitālo remontu piedzīvojušas vēl
divas bērnudārza grupiņas. Papildus
veikta apkures un ūdensvada rekonstrukcija, kā arī ventilācijas sistēmas
izbūve. Būvniecības darbos izlietoti
Ls 65 856.

Jaunrades centrs

Siguldas novada Jaunrades centrā
piecu un sešgadīgo bērnu obligātās
apmācības un mazo bērnu rotaļu
grupā „Kastanītis” izremontētas trīs
labierīcību telpas.

Atjaunota arī dušas telpa, kura bija
tik ļoti nepieciešama mazāko bērnu
vajadzībām, sportistiem un dejotājiem,
kā arī vasarā, kad Jaunrades centrā
notiek dažādas nometnes.
Jaunrades centra ēkai veikti triju
ieejas lieveņu remonti. Kopumā tas
izmaksājis Ls 17 200.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Drīzumā noslēgsies stāvlaukuma
izbūves darbi pie koncertzāles „Baltais flīģelis” un Mākslu skolas. Tā izveidei pašvaldība izlietos Ls 39 400.

Līdz ar Zinību dienu novada skolēniem, pedagogiem un vecākiem
sākas jauns darba – mācību cēliens.
Izglītība ir Siguldas novada prioritāte, par to liecina pašvaldības pēdējo
gadu budžeta sadalījums – šajā gadā
izglītības budžets tiek prognozēts 5
miljonu latu apmērā, bet precīzi tas
tiks aprēķināts, kad būs zināma pedagogu algu mērķdotācija par periodu no septembra līdz decembrim.
Pērn izglītībai izlietoti 4,47 miljoni
latu (ar valsts mērķdotāciju). Šajā
gadā Siguldas novada pašvaldība
lielu darbu ieguldījusi, lai uzlabotu
un sakārtotu izglītības iestādes, investējot vairāk nekā 681 tūkstoti
latu.
Līdz šim visas izglītības reformas
un izglītības satura sakārtošanas
darbi norādījuši uz to, ka Siguldas
novada pašvaldība tuvojas mērķa
sasniegšanai – sniegt pēc iespējas
kvalitatīvāku izglītību saviem novada iedzīvotājiem, lai tie varētu
konkurēt Latvijas un pasaules mērogā. Un mūsu skolēnu sasniegumi to
pierāda!
1.septembrī tiks atvērta jaunā
Laurenču sākumskola, kura skolēniem piedāvās alternatīvas izglītības
iespējas, pierādot inovatīvu ideju attīstību Siguldā. Esmu gandarīts, ka
šī projekta ideju attīstīja ne tikai izglītības jomas speciālisti, bet arī aktīvi vecāki, kuriem ļoti rūp savu bērnu izglītība. Vēlu veiksmi šī projekta
turpmākajai virzībai un attīstībai.
Tāpat šogad notiek saspringts
darbs pie jauna bērnudārza būvniecības, kas būs nozīmīgs ieguvums
Siguldas novada vecākiem un viņu
bērniem.
Šajā gadā esam uzsākuši programmas „Fiziski aktīvs katrs Siguldas novada skolēns” īstenošanu,
uzlabojot izglītības iestāžu sporta
infrastruktūru. Līdz ar skolas sākumu kvalitatīvi aprīkoto sporta laukumu pie Siguldas 1.pamatskolas
varēs izmantot ne tikai skolas skolēni, bet arī dažādu sporta pulciņu dalībnieki un citi veselīga dzīvesveida
atbalstītāji. Drīzumā noslēgsies arī
sporta laukuma labiekārtošana un
aprīkošana pie Allažu pamatskolas.
Uzskatu, ka iesāktais darbs ir jāturpina un Siguldas novada izglītības
iestādes piedzīvos ne tikai renovāciju, bet arī modernizāciju, ko perspektīvā realizēsim visās izglītības
iestādēs. Budžeta iespējas ik gadu
ir ierobežotas, tāpēc darbi notiek
prioritārā secībā. Šī brīža viena no
vislielākajām investīcijām noteikti ir
nepieciešama Siguldas Valsts ģim-
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nāzijai, protams, saprotot, ka visās
skolās prioritārā secībā būs veicami
ļoti nozīmīgi darbi.
Paralēli izglītības iestāžu remontdarbiem, mums ir jādomā
arī par mācību satura kvalitātes
uzlabošanu. Jaunrades centrs paplašinās interešu izglītības piedāvājumu dabas un tehnikas jomā,
atverot elektronikas pulciņu. Savukārt Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
plānots izveidot trešo profesionālās
izglītības ievirzes programmu teātra mākslā.
Izglītības satura uzlabošanu veicinās arī tas, ka skolēniem būs pieejami mācību materiāli pilnā apjomā,
lai gan Siguldas novada pašvaldība
arī iepriekšējos gados iespēju robežās nodrošināja skolēnus ar mācību
grāmatām.
Kvalitatīva izglītības sistēma ir
definēta kā viena no svarīgākajām
Siguldas novada prioritātēm, ko pierāda līdz šim paveiktais un uzstādītie mērķi. Mums ir svarīgi, lai visas
novada izglītības iestādes darbotos
vienā sistēmā, nodrošinot pilnvērtīgu izglītības procesa pēctecību vispārējā izglītības un papildizglītības
klāstā, par prioritāti izvirzot sadarbību, nevis savstarpēju konkurenci.
Ir svarīgi, lai katra novada skola ar
savu izglītības programmu iekļaujas mūsu novada kopējā izglītības
sistēmā, lai interešu un profesionālās ievirzes izglītība būtu strukturēta tā, lai līdzekļi tiktu izlietoti
efektīvi – pēc iespējas vairāk bērnu
varētu saņemt šo piedāvājumu pēc
iespējas augstākā kvalitātē.
Turpmāk jādomā par pagarināto
grupu darbības kvalitātes paaugstināšanu, palielinot grupu skaitu
un samazinot skolēnu skaitu tajās.
Mums jāstrādā pie skolu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanas, kā arī
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas.
Ir svarīgi, lai vecāki aktīvāk iesaistītos savu bērnu izaugsmē un
skolas attīstībā, izvērtējot mācību
metodes un izsakot piedāvājumus,
kā uzlabot skolas darbību un mācību metodes.
Ir uzstādīti lieli mērķi, kuru realizēšanai ir nepieciešams finansējums,
plānveida darbs, kā arī aktīva iedzīvotāju līdzdalība. Septembra beigās
aicināsim iedzīvotājus iesaistīties
par tradīciju kļuvušajā akcijā „Dāvini ideju Domei”, kurā novadnieki
aicināti ieteikt, kā pašvaldībai uzlabot izglītības iestāžu darbu, kam
pievērst uzmanību, veicot ēku sakārtošanas un uzlabošanas darbus,
kā arī citas aktuālas infrastruktūras
sakārtošanas nepieciešamības novada teritorijā.
Aicinu visus uz aktīvu līdzdalību,
attīstot Siguldas novadu par vietu,
kurā ikviens jūtas labi!

Ar cieņu
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

SiguldasNovadaZiņas

Domes priekšsēdētājs vada
izbraukuma sēdes Allažos
14.augustā Siguldas novada Domes deputāti piedalījās trīs izbraukuma sēdēs Allažu pagastā. Deputāti pulcējās uz Finanšu komitejas sēdi,
Attīstības, tūrisma un sporta komitejas sēdi un uz Domes sēdi. „Izbraukuma sēdes ir jauna iniciatīva, kuras mērķis ir dot deputātiem, īpaši
jaunajiem, iespēju iepazīties klātienē ar cilvēkiem, novada teritoriju
un infrastruktūru, lai, lemjot par novadā būtiskiem jautājumiem, deputātiem būtu reāla izpratne par konkrēto jautājumu,” skaidro Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pirms izbraukuma sēdes deputāti apciemoja Allažu Evaņģēliski
luterisko baznīcu, sociālās aprūpes
centru „Gaismiņas” un Allažu pagasta Tautas namu. Deputāti apmeklēja arī lielāko Allažu pagasta
darba devēju – uzņēmumu „Kokpārstrāde 98”, kā arī novērtēja Allažu

pamatskolas stadiona tapšanas
gaitu. Deputāti apsekoja bijušo Allažu katlu māju, un, pamatojoties
uz šo apskati, Attīstības, tūrisma
un sporta komitejas sēdē tika lemts
par šī īpašuma atsavināšanu.
„Aizsākto praksi turpināsim, un
11.septembrī tiek plānotas iz-

braukuma sēdes Mores pagasta
administrācijā, kad deputātiem
būs iespēja iepazīties ar cilvēkiem,
teritoriju un infrastruktūru Morē.
Siguldas novada Domes nolikums
paredz, ka komiteju un Domes sēdes ir atklātas un tās var apmeklēt
ikviens interesents, tāpēc aicinām
izmantot iespēju apmeklēt sēdes
tuvāk dzīvesvietai un iesaistīties
lēmumu pieņemšanā, nodrošinot
atklātību un sadarbību,” aicina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs.
Plānots, ka šajā gadā izbraukuma sēdes vēlreiz notiks Allažu pagastā.

Atsāk kursēt bezmaksas
autobusi desmit maršrutos
No 1.septembra pilna laika maršrutā atsāks kursēt bezmaksas pilsētas autobuss ar maršrutu Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda, kurš
jau gadu astoņas reizes dienā, no pirmdienas līdz sestdienai, kursē pa
Siguldas ielām.

Līdz ar mācību gada sākumu atsāks kursēt arī citi astoņi
maršruti, no kuriem piecus veic
pasažieru pārvadātājs AS „CATA”:
Sigulda – Ķipari – TV tornis – Sigulda, Sigulda – Krimulda – Sigulda (šis maršruts pagarināts līdz
Siguldas 1.pamatskolai), Sigul-

da – Mednieki – Jūdaži – Sigulda,
Sigulda – Nurmiži – Sigulda, Sigulda – Saltavots – Pelītes – Sigulda.
Papildus tam trīs maršrutu pārvadājumus veiks arī pašvaldības autobuss: Sigulda – Allaži – Sigulda,
More – Sigulda – More un More –
Nītaure – More.

Ar sarakstu var iepazīties
www.sigulda.lv un informatīvajos
bukletos pašvaldības iestādēs.
Atgādinām, ka šajos maršrutos,
uzrādot Siguldas ID karti, var pārvietoties bez maksas.
No piektdienas līdz svētdienai
periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim, uzrādot ID karti, bez maksas
var pārvietoties arī AS „CATA”
maršrutā Sigulda – Gleznotājkalns (Siguldas pilsētas kapi).

Pašvaldība sveic rekordlielu skaitu
pirmajā pusgadā dzimušo novadnieku

Foto: Andris Jenerts

2 2013.gada 29.augusts
Izglītība – novada
kvalitāte un attīstība

2013.gada otrajā pusgadā dzimušos un novadā deklarētos mazuļus pašvaldība sveiks 2014.gada 9.februārī.

28.jūlijā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinī- gada pirmajā pusgadā tika sveikti
gā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveica 2013.gada pirmajā 108, bet otrajā pusgadā – 113 mapusgadā dzimušos novadniekus un viņu ģimenes.
zuļi.
Ielūgtās ģimenes, kuras pasākuMazie novadnieki kā dāvinājumu pils kontūra 3D tehnikā. Šis bija jau mu neapmeklēja, lai saņemtu jaunno pašvaldības saņēma īpaši vei- trešais novadā jaundzimušo sveik- dzimušo monētas, tiek aicinātas
dotas monētas – piemiņas zīmes, šanas pasākums, kurā monētas sazināties ar pašvaldības Sabiedriskurās iegravēts novada ģerbonis, saņemt bija aicināts 121 jaundzimu- ko attiecību un komunikācijas nodadzimšanas gads un Siguldas Jaunās šais – rekordliels skaitlis, jo 2012. ļu pa tālruni 67970848.

Aicina atsaukties!
Siguldas novada pašvaldība plāno atjaunot Kropotkinu dzimtas kapu teritoriju. Aicinām atsaukties iedzīvotājus,
kuriem ir pieejami vēsturiski fotoattēli no Kropotkinu kapu kapličas un kapsētas teritorijas.
Tālrunis informācijai: 67970848.

SiguldasNovadaZiņas
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Septembrī norisināsies Siguldas novada
Veselības diena
Svētdien, 15.septembrī, Siguldas novadā norisināsies Siguldas novada Veselības diena, kuras laikā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju
dažādās lekcijās.
„Jau ceturto reizi Siguldas novada
iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt
par tradīciju kļuvušo Veselības dienu. Ir gandarījums, ka šādu iespēju,
ko pašvaldība sarūpē saviem novada cilvēkiem divreiz gadā, apmeklē
arvien vairāk interesentu, apstiprinot, ka lēmums uzsākt Veselības
dienu projektu ar bagātīgu piedāvājumu ir bijis pareizs. Aicinu novadniekus izmantot šo iespēju septembrī un arī turpmākajos gados,”
aicina Veselības dienu iniciators,
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pēc iepriekšēja pieraksta Siguldas novada Veselības dienā Kultūras centra telpās novadnieki varēs
veikt veselības pārbaudes un saņemt konsultācijas pie neirologa,
kardiologa, LOR-a, dermatologa,
kā arī veikt kāju vēnu skrīningu un
pēdu datordiagnostiku. Pēc iepriekšēja pieraksta pieņems arī pediatri –
bērnu acu ārsts un mikrologopēds.

Bez iepriekšēja pieraksta novada Kultūras centrā varēs saņemt
Sociālā dienesta darbinieka un
Pacientu ombuda konsultācijas, kā
arī veikt cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeņa mērījumus, redzes pārbaudi un plaušu pārbaudi.
Visi apmeklētāji laipni aicināti
piedalīties Ineses Ziņģītes nodarbībā, kas Siguldas novada Kultūras
centrā notiks no plkst.11.00 līdz
13.00.
Pie novada Kultūras centra būs
pieejams Valsts asinsdonoru centra donoru autobuss, Mutes veselības centra autobuss, kā arī mobilais mamogrāfs. Savukārt Dienas
centrā novadniekiem būs iespēja
piedalīties vairākās vērtīgās lekcijās.
Rīgas rajona slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā bez maksas varēs
apmeklēt aktīvas nodarbības, bet
Fizikālās terapijas kabinets piedāvās limfodrenāžas procedūras.

Poliklīnikā pēc iepriekšēja pieraksta būs iespējams apmeklēt
okulistu, endokrinologu un bērnu
zobārstu.
Atgādinām, ka Veselības dienas
piedāvājums paredzēts Siguldas
novadā deklarētiem iedzīvotājiem,
uzrādot ID karti vai izziņu par deklarēto dzīvesvietu. ID kartes bez
maksas Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā var saņemt
novadā deklarētie bērni, pensionāri
un maznodrošinātie iedzīvotāji. Savukārt Veselības dienā Siguldas
novada Kultūras centrā, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, pie
iedzīvotāju reģistra speciālistiem
būs iespēja pārliecināties, ka Veselības dienu dalībnieks ir deklarēts
Siguldas novadā.
Jau ziņots, ka Veselības dienu Siguldas novadā organizē Siguldas
novada pašvaldība un nodibinājums
Pacientu ombuds, piesaistot sadarbības partnerus.

Turpinās infrastruktūras sakārtošana
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvalde informē, ka augusta vidū pilsētā uzsākti plaši infrastruktūras
sakārtošanas darbi.
Ir uzsākta Kalna ielas gājēju/velosipēdistu celiņa būvniecība. Trotuāru savienos ar Šveices ielas gājēju/velosipēdistu celiņu, izbūvējot
to no Senču līdz Laurenču ielai.
Celiņa būvniecību plānots noslēgt
septembra vidū.
Kalna ielas gājēju un veloceliņu
savienos ar Laurenču ielas trotuāru, kura izbūvi līdz ar Laurenču
ielas rekonstrukciju uzsāks augusta beigās. Laurenču ielas trotuārs
būs asfaltēts, un tas no Kalna ielas
ar gājēju pāreju tiks novirzīts Laurenču ielas kreisajā pusē, lai vēlāk
pieslēgtos pie sporta un aktīvās
atpūtas trases apļa, pa kuru varēs
skrituļot. Šie trotuāra izbūves darbi tiks noslēgti oktobrī. Plānots, ka
nākotnē šo gājēju/velosipēdistu un
skrituļošanas celiņu varētu novirzīt
līdz Lorupes gravas ceļam, lai no-

drošinātu skrituļošanas treniņtrasei ērtāku piekļūšanu.
Laurenču ielas rekonstrukcijas
tehniskais projekts paredz, ka iela
tiks izbūvēta sešu metru platumā
un remontdarbus plānots noslēgt
septembrī.
Ielas rekonstrukcijai un gājēju/
veloceliņa izbūvei Laurenču un Kalna ielā Siguldas novada pašvaldība
plāno izlietot aptuveni 250 tūkstošus latu.
Drīzumā noslēgsies arī sporta un
aktīvās atpūtas centra „Laurenči”
trases asfaltēšanas un labiekārtošanas darbi, lai objektu varētu
atklāt un uzsākt skriešanas, nūjošanas vai skrituļošanas treniņus
līdz sniega uzsnigšanai, kam sekos
distanču slēpošanas nodarbības.
Paralēli šiem darbiem notiek
arī asfalta bedrīšu remontdarbi ar

karstā asfalta ieklāšanas tehnoloģiju Mazās Gāles ielā, Zinātnes ielā
no Helmaņa ielas līdz Mālpils šosejai (P8), kā arī tiks pieasfaltēta
Strēlnieku iela. Asfaltbetona bedrīšu remontdarbi notiks arī citās
ielās. Kopumā remontdarbi plānoti
apmēram 1200 kvadrātmetru platībā.
Drīzumā tiks izsludināta iepirkumu procedūra trīs svarīgu ielu posmu sakārtošanai. Augusta beigās
tiks uzsākta Pulkveža Brieža ielas
virskārtas atjaunošana posmā no
Nītaures līdz Melioratoru ielai, kā
arī ielas sakārtošana pie Siguldas
1.pamatskolas. Šos remontdarbus
plānots noslēgt septembrī. Savukārt Krimuldā, Mednieku ielā, plānota ielas posma rekonstrukcija ar
ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi,
kā arī asfalta bedrīšu remonts un
grantēto ceļu kārtējie līdzināšanas
darbi. Papildus tam SIA „Saltavots”
Kungu gatvē veiks ceļa seguma atjaunošanu.

Noteikta maksa par pakalpojumiem novada kapsētās

Ar Siguldas novada Domes lēmumu ir noteikta maksa Siguldas
novada kapsētu kapliču pakalpojumiem:
Siguldas pilsētas kapsētā vienAllažu un Mores pagastu kapsē- • Par vienas vietas saldētavas
reizēja samaksa par kapavietu, ie- tās vienreizēja samaksa, ieskaitot
nomu diennaktī – 2 lati;
skaitot pakalpojumā samaksu par pakalpojumā samaksu par kapavie- • Par telpu izmantošanu vienai
kapavietas ierādīšanu un iemērīša- tas ierādīšanu un iemērīšanu dabā:
bēru ceremonijai Siguldas pilsēnu dabā:
• Vienvietīga kapa vieta (5,25 m2) – 15
tas kapu jaunajā kapličā – 25 lati;
• Par telpu izmantošanu vienai
• Vienvietīga kapa vieta (5,25 m2) –
lati;
15 lati;
• Divvietīga kapa vieta (7,5 m2) – 30
bēru ceremonijai Siguldas pilsē• Divvietīga kapa vieta (7,5 m2) –
lati;
tas kapu vecajā kapličā – 10 lati;
30 lati;
• Trīsvietīga kapa vieta (9 m2) – 45 lati; • Par telpu izmantošanu vienai
• Trīsvietīga kapa vieta (9 m2) – 100 • Četrvietīga kapa vieta un lielāka
bēru ceremonijai Allažu kapu
kapličā – 5 lati;
lati;
kapa vieta (12 m2 – 20 m²) – 60 lati
• Četrvietīga kapa vieta (12 m2) –
un 15 lati par katru nākamo kapa • Maksa par zvana zvanīšanu atva200 lati.
vietu.
du ceremonijā – 5 lati.
Ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu „Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētās” noteikta vienreizēja samaksa par kapavietu novada kapos.
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Pašvaldība atbalsta Rīgas rajona
slimnīcas datortomogrāfa remontu

Siguldas novada Domes deputāti
augustā atbalstīja Rīgas rajona slimnīcas pamatkapitāla palielināšanu par
vairāk nekā 4500 latu, kas ir daļējs
maksājums par datortomogrāfa lampas nomaiņu. Diagnostikas ierīcei pēc
septiņu gadu kalpošanas ir izdegusi
datortomogrāfa spuldze, un tās maiņa
izmaksā 18 148 latus, ko pašvaldība
segs divu gadu laikā.
Datortomogrāfija ir rentgenoloģiska izmeklēšanas metode, kuras laikā
iegūst audu un orgānu šķērsgriezuma

attēlus. Pateicoties pašvaldības ieguldījumam, Siguldas novada iedzīvotāji,
uzrādot ID kartes, datortomogrāfijas
izmeklējumu var veikt ar 10% atlaidi.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība 2013.gadā piešķīrusi 15 000
latu Rīgas rajona slimnīcas Dzemdību
nodaļas jaundzimušo aprūpes tehnoloģiju modernizācijai. Šogad paredzams rekordliels jaundzimušo skaits
slimnīcā, kas nodrošina tās pilnu noslogotību un nepārtrauktu Dzemdību
nodaļas darbu.

Seniori apgūst datorprasmes
Siguldas pagasta bibliotēkā notiek
projekta „Pieslēdzies, Latvija” ietvaros „Lattelecom” rīkotā datorapmācība senioriem. Mācības vada zinoša un
saprotoša skolotāja Saiva Vītola.
Astoņās nodarbībās pirmā grupa apguva visus trīs zināšanu līmeņus, ku-

rus šogad piedāvāja projekts. Mācības
turpina otra senioru grupa, kuras dalībnieki septembrī iegūs trešā līmeņa
datorzinības. Pateicamies pagasta bibliotēkas vadītājai Ievai Ozolai par atbalstu, lai mācības varētu notikt.
Ruta Kupce

Aicina apstrādāt lauksaimniecībā
izmantojamās zemes
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu,
ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70%
no kadastrā esošās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes. Līdz 2012.gada
beigām lauksaimniecībā izmantojamo
zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās
zemes platības.
Jaunā prasība stājās spēkā ar 2013.
gada 1.janvāri un tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam,
sākot ar 2014.taksācijas gadu.

LAD Kontroles departamenta direktore Anita Krūmiņa skaidro: „Minētais nosacījums attiecas uz visu zemi,
kurai kadastra informācijas sistēmā
noteikts kāds no lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidiem
neatkarīgi no pašvaldības noteiktā
zemes izmantošanas mērķa. Ja lauksaimniecības zeme tiek izmantota citiem mērķiem, lai tā netiktu aplikta ar
dubulto nekustamā īpašuma nodokļa
likmi, zemes īpašniekam jāveic izmaiņas kadastra informācijā.”
Tālrunis informācijai 67027353.

Atklāts konkurss
konkurētspējas
veicināšanai

Projekti jāiesniedz RRLAB (Birzes
iela 4, Allažu pagasts) vai elektroniska
dokumenta formā, parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu un apliecināti ar
laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, pa e-pastu
lad@lad.gov.lv.
Kontaktpersona: Inese Pikaļova,
tālr.67970250, e-pasts rrlab@inbox.lv.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB,
kā arī Allažu, Mores un Siguldas pagastu administrācijās un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Plašāka
informācija
pieejama 
www.sigulda.lv sadaļā „Lauku attīstība”.

Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrība (RRLAB) izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības
programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 6.kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir Ls 60 092,88. Projektu
iesniegumu pieņemšana notiek līdz
12.septembrim.

Atbalsts daudzdzīvokļu māju
siltināšanai tiks turpināts 2014.gadā

Strādājot pie 2014.–2020.gada ES nots, ka atbalsta sniegšana mājokļu
fondu plānošanas perioda aktivitā- renovācijai varētu atsākties 2014.
tēm, Ekonomikas ministrija kā vienu gada vidū.
Jau ziņots, ka šī gada 31.jūlijā Latno būtiskākajām prioritātēm definējusi atbalsta sniegšanas turpināša- vijas Investīciju un attīstības aģennu daudzdzīvokļu māju renovācijai, tūra pārtraukusi projektu iesniegušim mērķim plānojot būtiski lielāku mu
pieņemšanu
aktivitātē
finansējumu nekā šajā periodā. Sa- „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturīrunās ar Eiropas Komisiju par nāka- bas uzlabošanas pasākumi”, jo piemo ES fondu plānošanas periodu ir prasītais atbalsta apjoms ir sasnienoteikts 220 miljonu latu liels ERAF dzis programmas kopējā finansējuma
finansējuma apmērs ēku energoefek- apmēru – 62,75 miljonus latu.
tivitātes pasākumu īstenošanai. PlāEvita Urpena
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Bērnudārzā „Pīlādzītis” izremontētas
vēl divas grupiņas
2012.gada vasarā Siguldas novada pašvaldība
uzsāka vērienīgu projektu – izstrādāts pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” sešu
grupu, sporta/mūzikas zāles, administrācijas
telpu, virtuves, veļas mazgātavas un pagraba
vienkāršotās renovācijas būvprojekts. Pērn vasarā divās grupiņās tika izbūvēta jauna apkures
sistēma un mehāniskā ventilācijas sistēma ar
rekuperāciju. Telpas kļuva mājīgas, gaišas un
bērniem atbilstoši iekārtotas.
„Šajā vasarā projekts turpinājās, un nu jau mūsu
bērnudārzā ir četras gaišas, saulainas un jaukas
grupiņas, kurās bērniem būs silti un komfortabli.
Arī pagraba telpās ir nodrošināta ventilācija ar
mehāniskās nosūces palīdzību un ierīkota apku-

re. Tas ļaus lietderīgi izmantot šīs telpas,” stāsta
bērnudārza „Pīlādzītis” vadītāja Zanda Krastiņa.
Bērnudārza „Pīlādzītis” kolektīvs pateicas visiem, kas iesaistījās bērnudārza remontdarbos,
kuru rezultāts iepriecina „Pīlādzīša” „kukainīšus”,
viņu vecākus un iestādes kolektīvu!
Jau ziņots, ka 2012.gadā pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis” notika vienkāršotas rekonstrukcijas darbi, veicot bibliotēkas telpu pārbūvi,
pielāgojot bērnudārza vajadzībām. Tika izveidotas divas jaunas grupiņas 48 bērniem un sešas
jaunas darbavietas. Divu grupiņu pārbūvei pašvaldība izlietoja gandrīz 60 tūkstošus latu. Šogad
bērnudārza vienkāršotās rekonstrukcijas darbi
turpinājās, izremontējot vēl divas grupiņas par
Ls 65 856.

SiguldasNovadaZiņas

Skolēnus nodrošinās ar mācību
grāmatām un darba burtnīcām
Tuvojoties 2013./2014.mācību gadam Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir apkopojusi informāciju par mācību
grāmatu, darba burtnīcu un citu materiālu
nodrošināšanu Siguldas novada skolās.
Visās Siguldas novada skolās mācību grāmatas nodrošinās skolu bibliotēkas. Lielākā
daļa darba burtnīcu arī tiks nodrošinātas, šobrīd vēl tiek pārspriesta darba burtnīcu iegāde
Siguldas Valsts ģimnāzijā, jo tas atkarīgs no
valsts piešķirtā finansējuma. Visās skolās –
Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas
vidusskolā, Siguldas 1.pamatskolā, Allažu
pamatskolā, Mores pamatskolā un Laurenču
sākumskolā – vecākiem jārūpējas par individu-

Turpmāk kompleksās pusdienas skolās maksās 73 santīmus
Saskaņā ar iepirkuma procedūru Siguldas pilsētas skolās – Siguldas Valsts
ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Siguldas 1.pamatskolā – ēdināšanas
pakalpojumus veic sabiedriskā iestāde „Kretingos maistas”, kura trīs gadus
šo pakalpojumu sniedza par 68 santīmiem (ar PVN).
Šī gada sākumā pakalpojuma sniedzējs Siguldas novada pašvaldībai
lūdza izvērtēt komplekso pusdienu
piedāvājuma cenu sakarā ar 10%
produktu izejvielu cenu pieaugumu.

Siguldas novada Domes Iepirkumu komisija izvērtēja piestādīto ekonomisko
pamatojumu un konstatēja, ka cenu
pieaugums pa preču grupām vidēji
ir pieaudzis par 7,6%, līdz ar to cena

par vienu komplekso pusdienu porciju
tiks palielināta par pieciem santīmiem.
No 1.septembra viena komplekso pusdienu cena būs Ls 0,73 (ar PVN), kas,
sākot ar 2014.gada 1.janvāri, būs 1,04
eiro (ar PVN).
Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas 1.pamatskolā atbilstoši veselīga
uztura pagatavošanas ieteikumiem
tiks uzlabots bufetes sortiments.

ālajiem mācību līdzekļiem: skolas somu, rakstāmpiederumiem, pierakstu kladēm un burtnīcām, kā arī nepieciešamo vizuālajā mākslā un
mājturībā. Jāiegādājas arī sporta tērps, drēbes skolēnu vajadzībām un pārvelkamie apavi.
Papildus tam Siguldas pilsētas vidusskolā vecākiem būs jāiegādājas 1.klases angļu
valodas darba burtnīcas, jo tas ir fakultatīvs
priekšmets. Savukārt skola nodrošinās ar
dienasgrāmatām skolēniem no 1. līdz 5.klasei.
Dienasgrāmatas skolēniem nodrošinās arī Allažu pamatskolā.
Sīkāku informāciju par skolēniem nepieciešamo katrā mācību iestādē iespējams iegūt
pie skolas vadības un pedagogiem.

Zinību dienas pasākumi

Skolas sākums ir svētki, tāpēc aicinām ģimenes augusta pēdējo nedēļas nogali
pavadīt kopā! Izglītības pārvalde ir apkopojusi Siguldas novadā pieejamo izklaides piedāvājumu klāstu.

Sportiskas aktivitātes

Aicinām piedalīties sacensībās vai atbalstīt sportistus: 30.augustā plkst.14.00
Lorupes gravā notiks „Siguldas kauss
2013” skrituļslalomā; savukārt 31.augustā plkst.13.00 Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trasē notiks skrējienu seriāla
„Sigulda UP Cup 2013” noslēdzošais skrējiens, kurā izcīnīs titulu „Ātrākais renes
Sigul- skrējējs”.

Aicina pieteikties brīvpusdienām skolās un bērnudārzos

Uzsākot jauno mācību gadu, Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka saskaņā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, Siguldas novada ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas, var iesniegt dokumentus bērnu ēdināšanas pilnai apmaksai pamatskolās, vidusskolās un vidējās speciālajās mācību iestādēs, kā
arī ir iespēja saņemt sociālo palīdzību daļējai bērnu ēdināšanai pirmsskolas
mācību iestādēs.
Lai saņemtu pašvaldības sociālo
palīdzību bērnu ēdināšanai, Sociālajā
dienestā jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums;
• iztikas līdzekļu deklarācija (noteiktas formas veidlapa);
• izziņa/-as vai kontu izdrukas par
visu apdzīvojamā platībā dzīvojošo
pilngadīgo ģimenes locekļu ienākumiem darba vietā/-ās, uzrādot ienāku-

mus par pēdējiem trijiem pilniem mēnešiem no algota darba pēc nodokļu
atskaitījuma un/vai citus ienākumus,
kuri ir ģimenes rīcībā pamatvajadzību
nodrošināšanai;
• bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā
kā darba meklētājiem;
• bērnam no 15 gadu vecuma nepieciešama izziņa no mācību iestādes.

Dokumenti iesniedzami
das novada pašvaldības Sociālajā
dienestā: Zinātnes ielā 7, Siguldas
pagastā, vai Dienas centrā, Siguldā,
Pils ielā 3A, apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no
plkst.14.00 līdz 18.00, Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Morē,
apmeklētāju pieņemšanas dienās –
pirmdienās no plkst.8.30 līdz 13.00
un no plkst.14.00 līdz 15.00, kā arī
Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4,
Allažos, apmeklētāju pieņemšanas
dienās – ceturtdienās no plkst.8.30
līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz
17.00.
Tālrunis informācijai 67381455.
Ilze Pavasare

Darbu uzsākusi bērnudārza „Pasaciņa” vadītāja
Augusta vidū par jaunā bērnudārza „Pasaciņa” vadītāju apstiprināta Liene
Ābele, kura izglītības zinātņu bakalaura grādu ieguvusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, kurā pēc tam – 2000.gadā – ieguvusi arī maģistra grādu.
„Savu profesiju – kļūt par pirmsskolas skolotāju – izvēlējos jau piecu gadu
vecumā, kad savai mammai teicu: būšu
bērnudārza audzinātāja, tāpēc jau pēc
9.klases iestājos Rīgas Pedagoģiskajā
skolā un ieguvu pirmsskolas skolotāja
kvalifikāciju,” stāsta Liene Ābele.
Pirmā pirmsskolas izglītības skolotājas pieredze iegūta, strādājot Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē
„Ābelīte”, bet pēc tam par metodiķi
Rīgas 148.pirmsskolas izglītības iestādē. „2010.gadā atgriezos Siguldā un
uzsāku strādāt par vadītājas vietnieci
izglītības jomā pirmsskolas izglītības
iestādē „Ieviņa”, kur man bija iespēja
strādāt no pirmās dienas, kad iestāde
vēl tikai bija celtniecības stadijā. Šajā
laikā gūtā pieredze palīdzēs atvērt
arī jauno pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”,” skaidro vadītāja, kura
ir gatava jauniem izaicinājumiem, uzsverot, ka bērnudārzs jāveido ar mūs-

dienīgu un labiekārtotu vidi, kurā bērni
nodrošināti ar mājīgām, drošām un attīstošām telpām, kurās strādā zinoši,
radoši un sirsnīgi pedagogi.
Patlaban bērnudārza „Pasaciņa” vadītāja seko līdzi iestādes celtniecības
darbiem, piedalās būvnieku sapulcēs,
strādā pie iestādes nolikuma un programmu licencēšanas, kā arī drīzumā
notiks jaunās komandas atlases darbs.
Lai bērnudārzs „Pasaciņa” iegūtu
savu simbolu, vadītāja Liene Ābele
aicina piedalīties jaunās pirmsskolas
izglītības iestādes „Pasaciņa” logo izveidošanā, nosūtot skices uz e-pastu
liene.abele@sigulda.lv līdz 1.oktobrim.
Labākā logo autoru gaida pārsteigums!
Siguldas novada pašvaldība informē, ka jaunajā bērnudārzā būs sešas
grupiņas, viena no tām būs bērniem ar
īpašām vajadzībām. Lai notiktu raitāka bērnu uzņemšana šajā iestādē,

Krimuldas muiža aicina

dažādus Jaunrades centra piedāvātos
interešu izglītības pulciņus!

Izlej savu grāmatzīmi!

Sagaidot jauno mācību gadu, papīrmākslas darbnīca „Viktora vēstules”
piedāvā izmēģināt roku papīra liešanā
un savas unikālās grāmatzīmes izgatavošanā, izrotājot to ar senatnīgiem attēliem, ziediņiem un lapiņām no Gaujmalas
pļavām.
Lūgums
iepriekš
pieteikties
(viktoravestules@gmail.com;
tālr.:
29144800, 26710184), lai rezervētu vēlamo laiku.

Augusta nogalē Krimuldas muižā radoši strādā viens no spilgtākajiem Latvijas māksliniekiem – Jānis Anmanis. Ar
mākslinieka un viņa vadītās Bērnu fantā- Izstāde „Siguldas Tornī”
Kultūras un mākslas telpā skatāma
zijas akadēmijas talantīgo bērnu paveiktrīs
mākslinieku paaudžu darbu izstāde
to var iepazīties Krimuldas muižā, sauļošanās lievenī jeb vasaras mājiņās, kurās „Ai, tēvu zeme stūru stūriem”. Izstāde ir
Jāņa, Pētera un Kristīnes Rozenbergu
izstāde vērojama līdz 31.augustam.
Krimuldas muiža aicina aplūkot arī skatījums uz Latvijas ainavu. Mākslas
telpa atvērta no otrdienas līdz svētdiekrāšņo dāliju kolekciju!
nai no plkst.11.00 līdz 18.00. Izstāde būs
Plenēra mākslas darbi
apskatāma līdz 8.septembrim. Ieeja par
Kultūras centrā
ziedojumiem.
Siguldas novada Kultūras centra iz„Kino
Lora” piedāvājums
stāžu zālē līdz augusta beigām ir iespēja
Kino aicina mazos skatītājus kopā
apskatīt Siguldas novada mākslinieku un
ar vecākiem izbaudīt animācijas filmu
sadraudzības pilsētu mākslinieku darbu
izstādi. Izstādē ir redzami to mākslinieku „Mošķīšu universitāte”, kas ir humora
pilns stāsts par mošķīšu – Maika un
darbi, kuri šajā vasarā darbojās mākslas
plenērā. Izstādē eksponēti pirms plenē- Sallija – draudzību, kas izveidojusies,
ra radīti mākslas darbi, ar kuriem māks- uzsākot mācības neparastākajā skolā
linieki iepazīstina ar sevi un savu mākslu, pasaulē – Mošķīšu universitātē. Vairāk
informācijas par filmām un seansiem:
un plenēra laikā radītie darbi.
www.kinolora.lv.

Vasaras izskaņas svētki

1.septembrī plkst.12.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā notiks vasaras izskaņas svētki „Ak, bērnība, kur paliek tā?”.
Ieeja bez maksas.

„Raibais suns” dāvina dāvanas
pirmklasniekiem!

Sveicot bērnus pirmajā skolas dienā,
kā katru gadu, arī šogad tirdzniecības
centrs „Raibais suns” dāvinās pirmklasniekiem dāvanas! Visi Siguldas novada
skolu pirmklasnieki 2.septembrī varēs
mieloties ar gardu kliņģeri, kā arī saņems īpašas dāvanas – krāsaino zīmuļu
komplektiņu un ielūgumu uz TC „Raibais
suns”, kur no plkst.11.00 līdz 19.00 varēs
kārtīgi izlēkāties piepūšamajā atrakcijā,
bet kafejnīcā „Ņamma” bez maksas baudīt gardu saldējuma kokteili! Savukārt
visām picām kafejnīcā „Ņamma” 1.septembrī būs 50% atlaide!

lūdzam vecākus, kuriem aktuāls tieši šis bērnudārzs, doties uz Siguldas
novada pašvaldības Izglītības pārvaldi vai Siguldas novada Pakalpojumu centru un iesniegt iesniegumu ar
lūgumu mainīt bērnudārzu.
Atgādinām, ka uzņemšana šajā
bērnudārzā notiks rindas kārtībā
un ar vecākiem sazināsies Izglītī- „Interešu kiosks”
bas pārvaldes lietvede, informējot Jaunrades centrā
par kārtību, kādā notiks uzņemšana
2.septembrī plkst.12.00 Siguldas nobērnudārzā „Pasaciņa”.
vada Jaunrades centrs aicina apmeklēt
Papildu informācija pa tālruni „Interešu kiosku”, kurā tiks tirgoti pie67970914 vai rakstot uz e-pastu dzīvojumi un prasmes. Aicinām bērnus,
jauniešus un viņu vecākus „pielaikot”
zane.nikaze@sigulda.lv.

Atklāts bērnu fiziskās un
garīgās attīstības laukums

Aicinām apmeklēt „Sevis izzināšanas
un harmonizēšanas parku”, kur šovasar
atklāts bērnu fiziskās un garīgās attīstības laukums, kura filozofiskās jēgas pamatā ir Dainu mitoloģijā atrodamie tēli,
simboli un to sakrālā nozīme. Papildu
informācija pa tālruni 29463326.

Turaidas muzejrezervāts

13.septembrī notiks Eiropas kultūras mantojuma diena „Skolas kultūras
pieminekļos”, kuras ietvaros tiek piedāvātas bezmaksas ekskursijas „Vēstures skola kultūras piemineklī” Turaidas
muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā
mājā. Ekskursijas 13.septembrī notiks
plkst.11.00, 13.00 un 15.00. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.29384512
vai 26572142.

Gaujas nacionālais parks
aicina

Gaujas nacionālā parka 40.gadadienas
pasākumu ietvaros 14.septembrī pie
Gūtmaņalas notiks parka dibināšanas
gadadienas pasākums. Sīkāka informācija: www.daba.gov.lv.

K U LT Ū R A
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Koncertzāle „Baltais flīģelis” septembrī
atklās jauno koncertsezonu
Sestdien, 21.septembrī plkst.18.00, koncertzāle „Baltais flīģelis”
sāks jauno koncertsezonu ar pirmatskaņojumu – Dzejas dienām veltītu,
poētisku dziesminieka Goran Gora koncertprogrammu „Putns azotē”.
Aptuveni pirms pusotra gada tikai latviski komponētie dziesmūziķis Goran Gora, kurš līdz šim minieka skaņdarbi – gan jaunās
izdevis trīs mūzikas albumus an- koncertprogrammas dziesmas ar
gliski, sastapās ar Knuta Skuje- Knuta Skujenieka vārdiem, gan ranieka dzeju. Kopš tā laika tapušas dio stacijās atskaņotās dziesmas
piecpadsmit jaunas dziesmas, ku- „Stiprinieks”, „Ceļi” un citas.
ras paredzēts izdot mūziķa ceturDziesminieka daiļrade novērtētajā studijas albumā, kas būs viņa ta ar divām „Latvijas Mūzikas iepirmais albums latviešu valodā.
rakstu Gada Balvas” nominācijām.
Īsi pirms albuma izdošanas mū- Latvijas teātros mūziķa pieredze
ziķis vēlas iepazīstināt klausītājus izpelnījusies trīs „Spēlmaņu Nakts”
ar jauno programmu ekskluzīvā nominācijas. Goran Gora mūziku
skatuves versijā. Koncertā skanēs raksturo vieglums un nosvērtība,
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Siguldas pilsdrupās notiks
labdarības koncerts

Siguldas pilsdrupu estrādē 31.augustā plkst.19.00 notiks labdarības
koncerts, kurā uzstāsies talantu šova „Okartes skatuve” dalībnieces
Madara Grēgere jeb Madry un Kristīne Šomase, šovā „Koru kari 3” iepazītais „Violetais Ceriņu koris”, kā arī grupa „Kingdom Of Silence”.

taču vienlaicīgi – dinamika un emocionalitāte.
Koncertā
piedalās:
Goran
Gora – vokāls, ģitāra; Valters
„Klusuma Mūzika” ir grupas dījumu – piepildīt ģimeņu nākotnes
Sprūdžs – basģitāra; Mārtiņš Mi- „Kingdom Of Silence” projekts, kas sapni, kurās ir bērni un jaunieši
ļevskis – bungas, perkusijas; Uģis ir muzikāls stāsts par pasauli, par ar garīga rakstura traucējumiem.
Krišjānis – klavieres; Kate Pāvula – cilvēkiem, lietām. Par visa saistību Koncerta ienākumi tiks novirzīti
papildu vokāli, perkusijas; Ernests vienam ar otru. Projektu veido pie- biedrības „Cerību spārni” projekMediņš – sitaminstrumenti.
ci mūziķi: Rihards Saule (vokāls), ta „Kopienas „Cerību sēta””, kurā
Biļetes var iegādāties un rezervēt Roberts Alex (taustiņinstrumenti, dzīvos un būs nodarbināti jaunieši
koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē ģitāra), Andris Klusais (basģitāra), ar garīga rakstura traucējumiem,
darba dienās no plkst.10.00 līdz Aigars Māls (elektriskā ģitāra), Rei īstenošanai.
18.00, kases tālrunis 67974787, kā
nis Reķis (perkusijas). Projekts nav
Biļetes cena – Ls 3. Biļetes uz
arī „Biļešu Paradīze” tirdzniecības ierindojams vienā konkrētā muzikāli koncertu nopērkamas „Biļešu pavietās un www.bilesuparadize.lv.
stilistiskā žanrā, bet vērīgs klausī- radīze” kasēs un interneta vietnē
Inese Zagorska tājs saklausīs gan roka, gan etno www.bilesuparadize.lv.
folka, kā arī klasiskās mūzikas elePlašāka informācija par projektu
mentus.
pieejama biedrības interneta vietnē
Iegādājoties biļetes uz koncertu, www.ceribusparni.lv vai zvanot pa
ikviens var sniegt personisku iegul- tālruni 26371923 Evai.
noši radoša literārā stunda bērniem
par Dzejas dienām Latvijā.
Dzejas dienas noslēgsies 21.septembrī plkst.18.00 koncertzālē
„Baltais flīģelis” ar pirmatskaņojumu – poētisku dziesminieka Goran
Gora koncertprogrammu „Putns
20.augustā Siguldas novada bibliotēkā atklāta grafiķim un māksliazotē”.
Jolanta Borīte niekam Zigurdam Zuzem veltītā piemiņas ekspozīcija.
Tā tika veidota, sadarbojoties ar vectēvu. Alberts Linarts atklāšanas
fotogrāfu un Zigurda Zuzes dzīves runā uzsvēra to, ka ir būtiski aktuanorieta labāko draugu Albertu Linar- lizēt Zigurda Zuzes daiļrades mantotu, kurš ir arī pastāvīgās ekspozīci- jumu un dzīves atziņas.
jas idejas autors. Pašlaik tajā aplūEkspozīcijas izstādes daļa „Ekskojamas 85 grāmatas, kurām Z.Zuze libris. Grāmata. Stāsts. Cilvēka dzīradījis māksliniecisko ietērpu, kā arī ve.” bibliotēkas apmeklētājiem būs
zicionēšanas kampaņa saukta par viņa veidotu ekslibru kolekcija. Tāpat apskatāma līdz septembra beigām,
„Gudro pilsētnieku” un kuras mērķis ir iespējams aplūkot darba instrumen- bet dažāda veida materiāli par
mākslinieku laika gaitā tiks papildiveicināt gudru pārvietošanos pilsētā. tus, ar kuriem mākslinieks strādājis.
Uz ekspozīcijas atklāšanu bija nāti un būs pieejami visiem intereSiguldas novada pašvaldības dalība šajā kampaņā ir ar mērķi palieli- ieradies arī Z.Zuzes mazdēls Jānis sentiem.
Ginta Spulle
nāt pilsētnieku pārvietošanos, iz- Kravacs, kurš dalījās atmiņās par
mantojot dažādus pārvietošanās
veidus, un iedrošināt apsvērt alternatīvus pārvietošanās veidus tiem,
kas izmanto tikai vienu no veidiem,
un stiprināt sociāli atbildīga transporta lietotāja tēlu, un iegūt papildu
No pagājušā gada rudens līdz šā klausījās bērnu grāmatu fragmenvērtības, pareizi izvēloties dažādus gada maijam katru mēnesi divas tus bibliotekāru lasījumā, pārrunāja
transporta veidus. Papildu ieguvumi – sestdienas Siguldas novada biblio- dzirdēto un zīmēja grāmatu varoņus.
veselība, aktīvs dzīvesveids, izplū- tēkā psiholoģe Maruta Līvena 16
Septembra otrajā pusē psiholonodarbībās sarunājās ar Siguldas ģe piedāvā jaunu tēmu: „Bērniem
des gāzu samazināšana, laika un
naudas ekonomija.
vecākiem par bērnu audzināšanu un ir vajadzīgi vecāki, kuriem ir savas
Jolanta Borīte skaidroja, kādēļ bērniem ir nepie- robežas”.
Interesentus aicinām pieteikties
ciešams noteikt robežas. Lekcijas
papildināja literatūras lasīšana, kā pa e-pastu biblioteka@sigulda.lv vai
arī psiholoģes sagatavotie mate- zvanot pa tālr.67700865. Dalības
riāli. Katru sestdienu, kamēr vecāki maksa – Ls 1 par katru nodarbību ar
Par nacionālā parka dibināšanas apmeklēja sarunu ciklu, viņu bērni izdales materiāliem.
dienu uzskatāms 1973.gada 14.sep- darbojās Bērnu literatūras nodaļā –
Iveta Hamčanovska
tembris. Nacionālā parka dibināšanas mērķis ir aizsargāt maz pārveidotas dabas teritorijas, ko raksturo
liela bioloģiskā daudzveidība, iežu
atsegumi un reljefa formu dažādība,
avoti, gleznainas ainavas un neskaitāmi dabas un kultūras pieminekļi.
Terēzija Leimane
Siguldas novada Jaunrades centra pulciņš „Kastanītis” aicina pieteikt nodarbībām 2013./2014.mācību gadā pirmsskolas vecuma bērnus:
• 5 un 6 gadu vecuma grupās (2007., 2008.gadā dzimušus bērnus) – obligātajā
pirmsskolas izglītības apmācībā (sagatavošanā skolai) ar licencētu programmu;
da Kultūras centra vokālais ansamblis
• 2–4 gadu vecus bērnus – daudzpusīgām harmonis„Melodija”.
kas attīstības nodarbībām, kuras plānots veidot
Otrā pasaules kara Mores kauju 69.
trīs reizes nedēļā.
Plašāka informācija pa tālruņiem
gadskārtas atceres pasākumu laikā
visas dienas garumā būs atvērts Mo26760335, 67971840, 67972432.
res kauju muzejs.

Dzejas dienas Siguldas novadā
Šoruden krāsaināk kā citkārt Siguldas novadā ieskanēsies Dzejas
dienas, kuras 7.septembrī sāksies ar Inonantas Milleres dzejas grāmatiņas „Švīkainas smaržas” atvēršanas svētkiem Siguldas pagasta
Kultūras namā.
No 9.septembra Siguldas novada bibliotēkas apmeklētājiem tiek
piedāvāta ekskluzīva iespēja vienu
nedēļu pašiem kļūt par dzejniekiem.

Bibliotēkā visu nedēļu darbosies
dzejas grāmatu maiņas punkts.
Siguldas novada bibliotēkas bērnu nodaļā 11.septembrī notiks izzi-

Siguldas novada bibliotēka

Atklāta piemiņas ekspozīcija Zigurdam Zuzem

Siguldas novads jau trešo gadu piedalās
Mobilitātes nedēļā
Kopš 2002.gada no 16. līdz 22.septembrim Eiropā tiek organizēta Eiropas Mobilitātes nedēļa, kas ir lieliska iespēja visiem satiksmes dalībniekiem vienoties mobilitātes stratēģijas ieviešanā. 2013.gada tēma ir „Tīrs
gaiss – Tavas rīcības pamats”. Aicinām ikvienu iedzīvotāju aizdomāties
un arī lietot videi draudzīgu pārvietošanās veidu.
Jau trešo gadu arī Siguldas novada pašvaldība Mobilitātes nedēļas ietvaros organizē dažādus pasākumus.
Aicinām novada skolu jauniešus
līdz 9.septembrim savām klases
audzinātājām vai, nosūtot informāciju uz e-pastu dome@sigulda.lv,
pieteikt savus vecvecākus kā potenciālos velo gidus. Svarīgi, lai jūsu
vecvecāki no 16. līdz 22.septembrim
varētu vadīt velotūri interesentu
grupai pēc viņa izvēlēta maršruta,
kā arī pastāstīt interesantus faktus.

Kā ik gadu PA „Siguldas Tūrisma
attīstības aģentūra” Mobilitātes
nedēļas ietvaros aicina doties pārgājienos pa kājāmgājēju maršrutiem,
velomaršrutiem un pastaigu takām
gan Siguldā, gan Allažos.
Siguldas novada pašvaldība šogad aktīvi darbojas kampaņas „Pārvietojies gudri” ietvaros, kur tiek
izmantota vienkārša un gudra po-

Siguldas novada bibliotēka aicina uz sarunu
ciklu ar psihologu

Fotoizstāde „Sajūti, iepazīsti, izbaudi!”
Gaujas nacionālais parks – viena
no Latvijas lielākajām un skaistākajām īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām – šogad svin savu 40.jubileju. Dabas aizsardzības pārvalde ar sadarbības partneriem visa
gada garumā jubilejas ietvaros rīko
daudzveidīgus pasākumus, kuros
aicina labāk iepazīt un izprast parka
nozīmi un dabas vērtības. Otrdien,

17.septembrī plkst.15.00, Siguldas
pagasta Kultūras namā tiks atklāta Gaujas nacionālā parka jubilejas
fotoizstāde „Sajūti, iepazīsti, izbaudi!”. Fotoizstāde būs apskatāma tikai divas nedēļas no 17. līdz
29.septembrim, darba dienās no
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās,
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas.

Mores kaujas atceres pasākumi
28.septembrī plkst.12.00 notiks
Otrā pasaules kara Mores kauju
69.gadskārtas atceres svētbrīdis kaujās kritušo Latviešu leģionāru brāļu
kapos pie Roznēnu ozola. Savukārt
ap plkst.13.30 Mores kauju piemiņas

parkā notiks atceres sarīkojums, kurā
uzrunas teiks Siguldas novada Domes
vadība, Latviešu Virsnieku apvienības,
Aizsardzības ministrijas, NBS, Latvijas
Nacionālo karavīru biedrības un Saeimas pārstāvji. Dziedās Siguldas nova-

„Kastanītis” aicina uz
jauno mācību gadu
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Notiks „Tour de France”
simtgadei veltītais
Vienības velobrauciens
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Noskaidroti ātrākie ziņneši
Augusta sākumā 65 dalībnieki sacentās par tituliem „Ātrākais ziņnesis”
un „Ātrākā ziņnese”, skrienot augšup Turaidas tornī.
Rekords skrējienam 38 metrus augstajā tornī ir 32 sekundes, kas arī šajā
gadā netika pārspēts. Vistuvāk jauna
rekorda uzstādīšanai bija V16 grupas
uzvarētājs un arī titula „Ātrākais ziņnesis” ieguvējs Kristaps Stefans – pirmajā skrējienā viņš uzrādīja laiku 34
sekundes, bet finālā noskrēja vēl par
sekundi ātrāk. Otrs ātrākais finālā bija
Jānis Novikovs (V30) ar rezultātu 34

sekundes, trešo rezultātu – 37 sekundes – sasniedza trīs skrējēji: Žanis
Vārna (V20), Niks Ermansons (V16),
Mareks Kairis (V40).
Dāmu konkurencē gan pirmajā skrējienā, gan finālā ātrākā bija Siguldas
Sporta skolas Vieglatlētikas nodaļas
trenere Gunta Blūmiņa, abas distances veicot vienādi ātri – 40 sekundēs.
Dāmu grupā otro ātrāko rezultātu – 41

Siguldas kauss orientēšanās sportā
Augusta vidū Turaidas apvidū notika sacensības orientēšanās sportā
„Siguldas kauss 2013”. Lielās reljefa
formas piedāvāja unikālu apvidu un
iespējas izvēlēties krasi atšķirīgus
ceļu variantus. Divu dienu garās
un kalnainās distances elites gru-

8.septembrī Siguldā norisināsies 23.Latvijas Vienības velobrauciens,
kas šajā gadā veltīts prestižā velobrauciena „Tour de France” simtgadei.
Vienības brauciens norisināsies arī pēc neatkarības atjaunošanas.
Siguldā trīs dažādās distancēs – Velobrauciena ideja laika gaitā
LOK sporta šosejas brauciens palikusi nemainīga – tautas kopī(100 km), SEB kalnu divriteņu bas sajūtas un veselības stiprinābrauciens (44 km) un ITERA tau- šana, kā arī tīras vides uzturēšatas brauciens (37,5 km). Pasāku- na. Pagājušajā gadā trīs dažādās
mā aicināti piedalīties visi intere- distancēs pa Siguldas apkaimes
senti, sākot no 12 gadu vecuma. ceļiem piedalījās teju 5000 dalībDalībnieki tiks vērtēti dažādās nieku.
Pieteikties velobraucienam var
vecuma grupās – zēni, meitenes,
jaunieši, juniori, sievietes, vīrieši mājaslapā velo.lv, kā arī Siguldas
un seniori.
Tūrisma informācijas centrā, kur,
Latvijas riteņbraucēju Vienī- uzrādot Siguldas novada ID karti,
bas velobrauciens ir bijis viens no reģistrēšanās sacensībām notiek
nozīmīgākajiem Latvijas sporta ar 20% atlaidi.
notikumiem starpkaru periodā un
Toms Markss

Satiksmes ierobežojumi
23.Vienības velobrauciena
laikā 8.septembrī
SATIKSMEI SLĒGTA:

• Cēsu iela visā garumā no
plkst.10.30 līdz plkst.17.30;
• Lāčplēša iela posmā no
L.Paegles ielas līdz J.Poruka
ielai
no
plkst.10.30
līdz
plkst.17.30;
• J.Poruka iela no plkst.10.30
līdz plkst.17.30;
• Līvkalna iela posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Skolas ielai
no plkst.10.30 līdz plkst.14.30;
• L.Paegles iela no Lāčplēša
ielas līdz Svētku laukumam no
plkst.10.30 līdz plkst.17.30;
• Autoceļš P8 Inciems – Sigulda – Ķegums (Siguldas kalns
un Turaidas kalns) no plkst.13.20
līdz 16.20 (satiksme tiks atjaunota, sekojot dalībnieku plūsmai
trasē).
No plkst.11.00 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.

SATIKSMEI IEROBEŽOTA:

• Sporta brauciena laikā: Raiņa
iela – Šveices iela – Noliktavas iela
no plkst.10.50 līdz 11.10;
• MTB brauciena laikā: Raiņa iela –
Pils iela – Šveices iela – Kalna iela –
Lorupes ceļš (V96) no plkst.12.20 līdz
12.50;
• Tautas brauciena laikā: Raiņa
iela – Pils iela – Šveices iela – Noliktavas iela – Vidzemes šoseja (A2) no
plkst.13.00 līdz 13.40.
Ņemot vērā dalībnieku skaitu Tautas braucienā un starta koridoru izkārtošanos cauri aplim (lokveida kustība) pie Krišjāņa Barona pieminekļa,
laika posmā no plkst.12.30 līdz 13.40
nebūs iespējams ar transportlīdzekļiem piekļūt stāvlaukumam Baznīcas
ielā (pretī Dabas aizsardzības pārvaldei) pie Siguldas pils vai izbraukt no
tā.
Detalizētāka informācija par
stāvlaukumiem, transportlīdzekļu
novietošanas aizliegumiem, kā arī
ieteicamajiem iebraucamajiem (un
izbraucamajiem) ceļiem no Siguldas pilsētas pieejama Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

pās visātrāk veica Timo Silds (OK
Alūksne – Ape) un Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone (CPSS/Meridiāns/Pārgauja).
Elites grupu uzvarētāji sacensību
centrā iestādīja divus ozolus, un sa-

sekunde – finālā uzrādīja divas skrējējas: Kristīne Vārna un Elīna Štrausa.
Interesanti, ka arī pirmajā skrējienā
abām bija identisks rezultāts – 41 sekunde, tas ļāva Kristīnei izcīnīt 1.vietu
S18 grupā, bet Elīnai uzvaru S20 grupā.
Skrējiens Turaidas tornī bija otrais
posms skrējienu seriālā „Sigulda UP
Cup”. Pirmais posms bija Serpentīnceļa skrējiens, trešais būs skrējiens Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
31.augustā. Skrējēji, kas piedalīsies
visos trīs posmos, cīnās par vērtīgām
kopvērtējuma balvām.
Ilze Ratniece
censību organizators Kaspars Kārkliņš pauda cerību, ka tie zaļos jau
lieli, kad sacensības atgriezīsies
tajā pašā vietā pēc vairākiem gadiem. Kaspars Kārkliņš pateicās Siguldas novada pašvaldībai un visiem, kas palīdzēja organizēt šo
pasākumu. Sacensību rezultāti un
foto – www.ba2.lv.

Aicina uz sacensībām skrituļslalomā

30.augustā Siguldā, Lorupes gravā, notiks jau par tradīciju kļuvušās sacensības skrituļslalomā – „Siguldas
kauss 2013”. Sacensības organizē sporta klubs „Pantera” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un biedrību „A2”.
Sacensību galvenais tiesnesis: Sandra Meldere, tālr.29125024.
Dalībnieku reģistrācija notiks no plkst.12.30 līdz 13.30. Sacensību sākums – plkst.14.00.
Dalība sacensībās ir atklāta, un piedalīties var visi interesanti, kuri apguvuši skrituļslaloma iemaņas. Papildu informācija pa e-pastu sandra.meldere@inbox.lv.

Notiks noslēdzošais skrējiena „Sigulda UP Cup” posms

Sestdien, 31.augustā plkst.13.00,
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
notiks skrējienu seriāla „Sigulda UP
Cup 2013” trešais posms – skrējiens
pa Siguldas Bobsleja trasi – „Renes
skrējiens”, kurā notiks titula „Ātrākais
renes skrējējs” izcīņa. Reģistrācija sacensību vietā no plkst.11.30. Sacensību sekretariāts atradīsies trases finiša
lielajā laukumā.
Dalībnieki startēs šādās distancēs:
• SV10–SV16, S30, S40, S50, S60 –
distance aptuveni 400 metri;

• SV18–SV20, V30, V40, V50, V60 –
Jāatzīmē, ka skrējienu seriāla
distance aptuveni 800 metri;
„Sigulda UP Cup 2013” kopvērtēju• Atklātā grupa līdz sieviešu ka- ma uzvarētāju apbalvošana notiks
maniņu startam.
pēc „Renes skrējiena” uzvarētāju
Iepriekšēja pieteikšanās „Renes apbalvošanas. Kopvērtējumā tiks
skrējienam” iespējama www.ba2.lv vai apbalvoti 1.–3.vietu ieguvēji visās
pa tālruni 29368877.
vecuma grupās.
Sacensības organizē Siguldas novaAr kopvērtējuma rezultātiem pēc
da pašvaldības Sporta pārvalde sadar- diviem seriāla „Sigulda UP Cup” posbībā ar biedrību „A2” un Bobsleja un miem – Serpentīnceļa skrējiena un
kamaniņu trasi „Sigulda”. Sacensībās Skrējiena Turaidas pils tornī – var ieaicināts piedalīties ikviens aktīvās at- pazīsties www.siguldassports.lv.
pūtas piekritējs.

Siguldas Sporta skola uzņem jaunus audzēkņus
Līdz 20.septembrim turpinās jaunu audzēkņu uzņemšana Siguldas Sporta
skolas treniņgrupās.
Basketbola nodaļa
Var pieteikties zēni vecumā no 7
līdz 13 gadiem. Jauno basketbolistu
nodarbības mācību gada laikā notiek
Siguldas Sporta skolas sporta zālē
un Allažu Sporta centrā. Tiek nodrošināts transports bērnu nokļūšanai no
skolām gan uz Sporta skolu, gan uz
Allažiem.
Badmintona nodaļa
Var pieteikties zēni un meitenes vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Šīs nodaļas
treniņgrupu nodarbības mācību gada
laikā notiek Siguldas 1.pamatskolas
sporta zālē. Informāciju par treniņu

laikiem var uzzināt, zvanot trenerim
Aināram Gureckim pa tālr.29265140.
Vieglatlētikas nodaļa
Var pieteikties zēni un meitenes
no 6 līdz 14 gadu vecumam. Nodarbības mācību gada laikā notiks Siguldas pilsētas vidusskolas angārā,
Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē.
Informācija par treniņu laikiem tiks
sniegta, piesakot bērnu Sporta skolā.
Dambretes nodaļa
Var pieteikties zēni un meitenes
no 7 līdz 9 gadu vecumam. Nodarbības mācību gada laikā notiek Si-

guldas novada Jaunrades centra
telpās, Skolas ielā 3. Informāciju
par nodarbībām var uzzināt, zvanot
trenerim Edgaram Ratniekam pa
tālr.29711798.
Siguldas Sporta skola no 1.septembra organizē vispārējās fiziskās
sagatavošanas (VFS) grupas Siguldas novada bērnudārzos „Pīlādzītis”,
„Ābelīte”, „Ieviņa”, „Saulīte”, kurās
tiek iesaistīti vecāko grupu audzēkņi. Par iespējām darboties VFS grupā
vecākiem lūgums interesēties pie
bērnudārza sporta skolotājas.
Informāciju par iestāšanos Siguldas Sporta skolā var iegūt, zvanot pa tālr.22022898 vai rakstot uz
e-pastu sportaskola@sigulda.lv.

Ar ID karti lētāka pieteikšanās Siguldas pusmaratonam
Sākusies pieteikšanās trešajam „Siguldas pusmaratonam 2013”, kas
vienlaikus būs skrējienu seriāla „Skrien Latvija 2013” septītais posms.
Vienas no prestižākajām un nozīmīgākajām gada sporta sacensībām
Siguldā notiks 12.oktobrī ar startu un finišu Svētku laukumā.
Tradicionāli šim Siguldas pusmaratonam piesakās daudzi, arī
spēcīgākie, skrējēji gan no Latvijas, gan citām valstīm. Sacensībām iespējams reģistrēties portālā
www.siguldasmaratons.lv, kā arī Siguldā, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā (TIC). Reģistrējoties Si-

guldas novada TIC, ID karšu īpašnieki
iegūst 50% atlaidi dalībai sacensībās.
Šogad Siguldas pusmaratona sacensībās skrējējiem tiks piedāvātas četras
distances. Pusmaratona 21,097 km
garo distanci veidos četri vienādi 5,27
km gari apļi pa pilsētas ielām. NIKE
tautas skrējiena 10,55 km garo distan-

ci veidos divi vienādi 5,27 km gari apļi
pa pilsētas ielām. Bērnu skrējiena distanci veidos 600 metru garš posms pa
Leona Paegles ielu. Tautas skrējiena
(5,27 km) distanci veidos viens 5,27 km
garš aplis pa pilsētas ielām.
Katrs finišētājs saņems piemiņas
medaļu. Absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām tiks apbalvoti pirmie seši
pusmaratona distances finišētāji sieviešu un vīriešu grupās (neatkarīgi no
vecuma grupas).
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu īpašniekiem*

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
Restorāns „Re:Restaurant”
Veikals „MāRe Deko”
Veikals „Sport 2000”

KULTŪRA

Siguldas novada Kultūras centrs
Koncertzāle „Baltais flīģelis”
Livonijas ordeņa Siguldas pils

SPORTS

23.Latvijas riteņbraucēju
Vienības brauciens 8.septembrī
Siguldas tenisa korti
Velonoma „Tridens”
Sporta klubs „Panatta Fitness”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

VEIKALI
„Elvi”

10% atlaide maltītei
10–15% atlaide dažādām preču grupām (sīkāka
10% atlaide pirkumiem

SIA „Clean serviss”
Skaisto dārzu darbnīca
Dārza lietas
Autonoma „ETS”
UD serviss veikalā)
informācija

KULTŪRAS PASĀKUMI

“Alternatīvais flīģelis” koncertzālē
“Baltais Flīģelis” 25.maijā
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas
pilsdrupu estrādē 27. maijā
10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem;
Ls 1 atlaide
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu
amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 1 atlaide
pārtikas
tirgotājiem
estrādē
2.jūnijā
dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos Brīvdabas koncertprogramma
„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas
10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem; 5%pilsdrupu
atlaideestrādē
jebkuru9.biļešu
jūnijā
iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais flīģelis”Kamermūzikas
skolēniem, studentiem,
maratons ar
Gidonu ar
Krēmeru
un Kremerata
pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem
invaliditāti
Baltica solistiem koncertzālē
“Baltais Flīģelis” 7.jūlijā plkst.19.00
Bezmaksas ieejas biļete
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
Uvertīra (Liene Circene) Siguldas
Jaunās pils terasē 3.augustā
plkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
20% atlaide dalības maksai
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.15.00
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
XX Siguldas Opermūzikas svētki
Opera „Traviata” Siguldas
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem –pilsdrupu
estrādē 4.augustā
plkst.21.00
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
XX Siguldas Opermūzikas svētki
– Grand Galā koncerts Siguldas
10% atlaide golfa spēlei
pilsdrupu estrādē 5.augustā
plkst.17.00
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2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanuBiedrība
kartes,„A2”
presi, cigaretes,
Siguldas tenisa korti
akcijas preces un nocenotas preces)
Velo noma ”Tridens”
„Positcomes”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces Sporta klubs „Panatta Fitness”
„Zapping Milano”
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces Sporta veikals „Sport 2000”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
„Copes nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
VEIKALI
„Pūks”
5% atlaide rotaļlietu iegādei
„Elvi”
„Veloriba”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
„Positcomes”
„Zapping Milano”
„Datoru doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
„Copes nams”
Grāmatu veikals „Jānis Roze”
5% atlaide pirkumiem
„Pūks”
“Veloriba”
„Dārza lietas”
10% atlaide stādu tirdziņā
“Datoru doktorāts”
Grāmatu veikals
SIA „Mārcis”
5% atlaide dārza un meža tehnikas iegādei
„Jānis Roze”
Veikals „Purpurlāde”
10% atlaide outlet apģērbu iegādei; 5% atlaide Latvijā
radītu preču iegādei
PĀRVIETOŠANĀS
Rehabilitācijas centrs „Krimulda” 5% atlaide uzņēmuma veikala – kafejnīcas „Milly”LGK
preču
(izņemot tabakas un
atrakcijas
alkohola izstrādājumus) iegādei
„Impresso”

Veikals „Mājas mīlulis”
5% atlaide preču iegādei
Makara tūrisma birojs
AKTĪVĀ
ATPŪTA
www.nospro.lv interneta veikals Īpaši pirkumu piegādes noteikumi: Siguldā pirkumu
piegāde bez
maksas,
Siguldas novadā piegādes cena Ls 3,50, Siguldas novadā
pasūtījumiem
virs
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”
Ls 100 piegāde bez maksas
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

PĀRVIETOŠANĀS
10 autobusu maršruti Siguldas
novadā
Gaisa trošu vagoniņš
„Impresso”
Makara tūrisma birojs

AKTĪVĀ ATPŪTA

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”
Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
Makara tūrisma birojs
LGK atrakcijas
Laivuīre.lv

DAŽĀDI

Apdrošināšanas sabiedrība
„ERGO”

Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

Alberta”
15%„Villa
atlaide
pakalpojumiem
10% atlaide stādu tirdziņā
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

VESELĪBA

7
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10% atlaide ķīmiskās tīrītavas
un veļas mazgāšanas pakalpojumiem
VESELĪBA
„Hercoga
optika”
50%
atlaideajūrvēdas
redzes pārbaudei,
pasūtot brilles
10% atlaide nakšņošanas
pakalpojumiem;
15%
atlaide
sejas un
veselības
centrs „WelnessCamp”
Bezmaksas konsultācija
un 10%
ķermeņa masāžai; 10%Mutes
atlaide
aktivitātēm
veselības
unatlaide pakalpojumiem
Vidzemes 10%
aptieka
2% atlaide
preču atpūtas
pirkumiemzonas
virs Ls 20 (izņemot valsts kompen
mundruma nometnes ietvaros;
atlaide pirts
un džakuzi
īrei; 10% atlaide dalībai(diennakts)
muzikālajos vakaros medikamentiem);
5% atlaide gatavām brillēm;

20% atlaide briļļu ietvariem;
10% atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 – 7.00;
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
„Hercoga
optika”
50% atlaide redzes pārbaudei,
pasūtot brilles6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
Atlaide
Ls 1. Biļetes
cena Ls 2.
„A” aptieka
Rīgas
slimnīca pakalpojumiem
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm
Mutes veselības centrs
Bezmaksas konsultācija
unrajona
10% atlaide
Biļetes cena Ls 4, piedāvājums spēkā līdz 01.06.
māmiņām);
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
„A aptieka”
6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
10% atlaide dūņu procedūrām;
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
sporta nodarbībām
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās10%
(arīatlaide
grūtniecēm
un jaunajāmgrupu vingrošanā zālē vai ba
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide dzemdībām;
māmiņām); 10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10% atlaide
10% atlaide paaugstināta
komforta palātās
10% atlaide ieejas biļetēm
dūņu procedūrām; 10%„Le
atlaide
grupu visiem
vingrošanā
zālē vai fizioterapeitu konsultācij
Fizio” sporta nodarbībām
10 % atlaide
pakalpojumiem:
baseinā; 10% atlaide dzemdībām;
10% atlaideārstnieciskajām
paaugstinātamasāžām;
komfortaārstnieciskajām
palātās
fizioterapijas centrs
vingrošanām indiv
grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar m
„LeFizio” fizioterapijas centrs
10% atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu
konsultācijām;
zīdaiņu
vingrošanai pēc Bobata metodes
Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām
vingrošanām
individuāli
un apmeklējumam
Viesnīca
„Segevold”
10% atlaide atpūtas
kompleksa
grupās; grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām 20%
māmiņām
ar mazuļiem;
Viesnīca „Sigulda”
atlaide pirts
un baseina zīdaiņu
apmeklējumam pieaugušajiem
vingrošanai pēc BobataSIAmetodes
„Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
10% atlaide sertificēta uztura speciālista – konsultācijai veselīb
Viesnīca „Segevold”
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistie
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diēta
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
I.Baltiņas zobārtsniecības
Bezmaksas
mutes
dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlai
SIA
„Malus”
10%
atlaide
ārsta–homeopāta
konsultācijām;
10% atlaide
funkcionālajai
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
privātprakse
zobārstniecības pakalpojumiem bērniem
diagnostikai;10% atlaide
uztura, veselības konsultācijām;
līdz 10%
SIA „Kaķītis”
10% publiskās pirts apmeklējumam
10% atlaide ieejas biļetēm

atlaide masāžai, 20% atlaide pensionāriem; 10% atlaide sejas kopšanas
5% atlaide ārstniecisko produktu iegādei
SKAISTUMKOPŠANA
I.Baltiņas zobārstniecības
Bezmaksas mutes dobuma
profilaktiskā apskate un 10% atlaide
Skaistumkopšanas salons 10% atlaide solārija apmeklējumam;
privātprakse
zobārstniecības pakalpojumiem
bērniem
„Ēra”
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;
atlaide matu veidošanai;
SIA „Kaķītis”
10% atlaide publiskās pirts apmeklējumam 10%
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
5% dāvanu kartes iegādei
Redzes
centrs
15%
atlaide
briļļu
ietvaru
iegādei,
kā
arī
bezmaksas
redzes pārbaude,
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
Skaistumkopšanas salons 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiempasūtot optiskās brilles
„Elfrisa”
20% atlaide
pakalpojumiem
sporta
klubā
Skaistumkopšanas
saloni– ārstnieciskai
10% atlaide visiem
skaistumkopšanas
Rehabilitācijas
centrs
„Krimulda”
10% atlaide rehabilitācijas
pakalpojumiem
vingrošanai
grupās,pakalpojumiem
ēra”
10% atlaide sporta preču iegādei
rehabilitācijas maksas„Skaistuma
programmām,
nūjošanas
inventāra
nomai,dūņu
dūņukosmētikas produktu iegādei
Eliēr
International
14%
atlaide
organisko
10% atlaide golfa spēlei
procedūrām
Skaistumkopšanas salons 30% atlaide solārija pakalpojumiem
“Kolonna”
SPA viesnīca „Ezeri”
20% atlaide pirts kompleksa
apmeklējumam; 10% atlaide visiem SPA
2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu
kartes, presi,
pakalpojumiem
IZKLAIDE
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 procedūrām;
(Biļešu skaits
ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.

cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
Kino „Lora”
10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Elvi” boulings
20% atlaide celiņa nomai
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
Skaistumkopšanas
salons
„Ēra”
10%
atlaide
solārija
apmeklējumam;
10%
atlaide
manikīra pakalpojumiem;
5% atlaide rotaļlietu iegādei
10% atlaide matu veidošanai;
atlaide kosmētikas
produktu
Restorāns5%
„Aparjods”
10% atlaide
maltītēmiegādei;
restorānā
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
5%
atlaide
dāvanu
kartes
iegādei
Krodziņš „Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
„Gustava
beķereja”
10%
atlaide
pirkumiem
beķerejā
5% atlaide
pirkumiem
Skaistumkopšanas
salons „Elfrisa” 5% atlaide kosmētikasKrodziņš
produktu
iegādei
„Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
Bistro „Kaķu māja” pakalpojumiem
10% atlaide bistro un beķerejā
Skaistumkopšanas saloni „Time 10% atlaide visiem skaistumkopšanas
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
for beauty”
parkā „Rāmkalni”
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar
Siguldas
gaisa trošu vagoniņu
– brauciens vienā
virzienā
Ls 0,50
Bistro „Zaļumnieku
10%„Ella
atlaide
maltītēm
bistro
Skaistumkopšanas
salons
30%
atlaide
solārija pakalpojumiem;
īpaša cena
Bache”
mitrinošajai
piestātne”
20%„Kolonna”
atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas
Tūre”
sejas procedūrai
– Ls 10;
īpaša cena „Guinot” attīrošajai sejas procedūrai
Ekspressrestorāni
10%
atlaide
gardām
maltītēm
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas
pludmale”
„Hydraclean”
– Ls 14; 30%
atlaide matu griešanai ar karstajām šķērēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un ar
„Ņamma”
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
„Segevold”
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Restorāns „Kropotkins”
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
„Ritters”
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
Kino
„Lora”
biļešu
iegādei
biļetes
iegādei
piedzīvojumu parkā „Tarzāns” 10% atlaide kinoteātraBārs

SKAISTUMKOPŠANA

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

IZKLAIDE

AUTO APKOPE
20% atlaide celiņa nomai

10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām

„Elvi” boulings

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
Bezmaksas braukšanas biļete
Atpūtas parks „Rāmkalni”
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
trasei,Picērija
skrituļslidu
nomai,
kanoe
„Čili
Pica”vasaras kalnu dēļu nomai,
10%batutam,
atlaide maltītei
picērijā
TC „Šokolāde” Strēlnieku
2, Siguldā;
„Meistars”
5% atlaide ielā
pirkumiem,
izņemot akcijas preces
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās – brauciens vienā
laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols,
futbols,
10%mini
atlaide
piegādes pasūtījumiem
pa tālruni
67973955
„Balex ekspresis”Siguldā, zvanot
20% atlaide
jumta segumu
un komplektējošo elementu iegād
virzienā Ls 0,50
strītbols)
Demetra Krain
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
Makara tūrisma birojs
20% atlaide
laivu nomai
Restorāns
„Aparjods”
10%
atlaide
maltītēm
restorānā
20%
atlaide
pensionāriem
PVC
logu un durvju iegādei
20% atlaide braucieniem ar elektromobiļiem „Siguldas
Tūre”
LGK atrakcijas
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
Krodziņš
„Raibais
suns” Siguldas novada
10% teritorijā
atlaide bez
maltītēm
atlaide
brīvdienās,
kā arī piegāde
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
maksas
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
Laivuīre.lv
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Viesnīca „Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiemAtpūtas
krodziņā
parks
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
„Reiņa trase”
Bistro
„Kaķu
māja”
10%
atlaide
bistro
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Hotel Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
Krodziņš
un bistro
atpūtasapdrošināšanai;
parkā 10% atlaide gardumiemViesnīca
krodziņā
un bistro 10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
„Sigulda”
15% atlaide
vispārējai
civiltiesiskajai
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas biļetes
“Latroze”
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
15%„Rāmkalni”
atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Swedbank
Jaunajiem Swedbank klientiem:
Bistro
„Zaļumnieku
10%konts,
atlaide
maltītēm bistro
- jaunā
klienta
komplekts bezpiestātne”
maksas (multivalūtu
Maestro
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
Yamaha mūzikas
50%
atlaide un
iestāšanās
maksai Yamaha mūzikas skolā
Ekspresrestorāni
10%vecuma);*
atlaide gardām maltītēm
Siguldā,skola
Ādažos,
Ķekavā
arī Jelgavā
- OPEN
jauniešu komplekts„Ņamma”
bez maksas (no 7 gadu
** piedāvājums var mainīties
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā Esošajiem
Swedbank
klientiem
Restorāns
viesnīcā
„Segevold”
10% atlaide restorānaPar
pakalpojumiem
sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
(cenrādī
Ls 5);** „Kropotkins”
Restorāns
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velonomai, šķēršļu trasei,
* īpašas
OPEN
programmas atlaides, vērtīgas balvas
OPEN ēdināšanas pakalpojumiem
Bārs
„Ritters”
10% atlaide
konkursu un loteriju uzvarētājiem
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un
Kafejnīca
„Mr.Biskvīts”
10% atlaide,
pasūtot tortes un kliņģerus
** debetkarte
Maestro
bez maksas esošiem klientiem,
kuriem nekad
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
iepriekš nav bijusi debetkarte
SPAbezmaksas
viesnīca „Ezeri”
atlaide
Janex - būve
Meistara
konsultācija pa tālruni, kā20%
arī 10%
atlaidepirts kompleksa apmeklējumam; 10% atlaide visiem SPA
20% atlaide laivu nomai
pakalpojumiem;
10% atlaide restorānā „Gadalaiki”
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz
vienu stundu
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darbaEvor
dienās un 20% atlaide
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā
bez maksas
SIA”Pūce
GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

BŪVMATERIĀLI

VIESNĪCAS

DAŽĀDI

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

10% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai, 5% atlaide ceļojumu
apdrošināšanai, 5% atlaide privātīpašuma un iedzīves apdrošināšanai, kā
arī 5% atlaide KASKO apdrošināšanai. Apdrošināšanas pakalpojumus
var iegādāties Siguldā, Pils ielā 1 un Krišjāņa Valdemāra ielā 1A. Plašāka
informācija pa tālruni 1887
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO);
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai; 15% atlaide vispārējai
civiltiesiskajai apdrošināšanai; 15% atlaide palīdzības (ceļojumu)
apdrošināšanai
„Janex– būve”
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba
stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
„Evor”
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
SIA „Pūce GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
„Skaisto dārzu darbnīca”
15% atlaide apzaļumošanas pakalpojumiem
„Cruiselines Travel Agency”
10% atlaide MSC kruīzu iegādei, kā arī dažādas atlaides citu ceļojumu iegādei
„Latvijas lauku konsultāciju
5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām, 7% atlaide
un izglītības centrs” Pierīgas
biznesa plānu, projekta pieteikumu un kredītpieteikumu sagatavošanai, kā
konsultāciju birojs
arī 10% atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām
J.Grizāna veterinārā prakse
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem
SIA „Merida Latvija”
15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv un bezmaksas
pirkumu piegāde Siguldā
SIA „Reklāmdizains”
15% atlaide t-kreklu izgatavošanai; 10% atlaide maketēšanas un dizaina
izveides pakalpojumiem; 10% atlaide lielformāta drukas pakalpojumiem

AUTO APKOPE
„Neste Oil”
„Īle un Herbst”
Autonoma „ETS”
„UD serviss”

BŪVMATERIĀLI

„Balex ekspresis”
„Demetra Krain”
„Vaks Serviss”

VIESNĪCAS

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
10% atlaide auto mazgātavas 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

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
Hotel „Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
„Kaupo”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

„Yamaha” mūzikas skola
Mācību centrs „Buts”

50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
10% atlaide apmācības programmu apguvei

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

* piedāvājums var mainīties; par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
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PA S Ā K U M I

KULTŪRA

SiguldasNovadaZiņas

SVEICAM

IZSTĀDES

Laiks un vieta

Pasākums

Laiks un vieta

Pasākums

31.augustā plkst.19.00
Siguldas pilsdrupu estrādē

Biedrības „Cerību spārni” labdarības koncerts.
Ieejas maksa – Ls 3

No 1. līdz 20.septembrim
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

1.septembrī plkst.12.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

Vasaras izskaņas svētki „Ak, bērnība, kur paliek tā?”.
Ieeja bez maksas

Dzintras Kaminskas kolekcionēto porcelāna leļļu
izstāde. Izstāde apskatāma pirmdien, otrdien,
ceturtdien, piektdien no plkst.9.00 līdz 17.00.
Ieeja bez maksas

1.septembrī plkst.12.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

Dzintras Kaminskas kolekcionēto porcelāna leļļu
izstādes atklāšana

No 2. līdz 15.septembrim
Jūdažu bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Ja domu nevar nodziedāt, tad
domas nav” – Inesei Zanderei – 55

1.septembrī plkst.15.00
Raiņa parkā

Tiks atklāta Latvijas ekspozīcija „Iekšējā brīvība.
Rīgas iela Venēcijā”, kas piedalījās Venēcijas
biennāles 13.starptautiskajā arhitektūras izstādē
2012.gadā. Siguldas novada iedzīvotājiem un viesiem
šo ekspozīciju būs iespēja aplūkot līdz 2014.gada
beigām

No 2. līdz 30.septembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde, veltīta grafiķim,
siguldietim un ievērojamam māksliniekam Zigurdam
Zuzem „Ekslibris. Grāmata. Stāsts. Cilvēka dzīve”.
Ieeja bez maksas

No 4. līdz 30.septembrim
Siguldas novada bibliotēkā

Izstāde „Caur dvēseles sāpēm” – dzejniecei,
rakstniecei Andrai Manfeldei – 40

6.septembrī plkst.12.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Tautas lietišķās mākslas izstādes „Linu darbi”
atklāšana. Ieeja bez maksas

7.septembrī plkst.19.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Dzejas dienu pasākuma ietvaros notiks Inonantas
Milleres dzejas grāmatiņas „Švīkainas smaržas”
atvēršanas svētki. Ieeja bez maksas

13.septembrī no plkst.11.00
Turaidas muzejrezervātā

Eiropas kultūras mantojuma diena Turaidā „Vēstures
skola kultūras piemineklī”. Plkst.11.00, 13.00 un
15.00 notiks bezmaksas ekskursijas pa Turaidas
muižas pārvaldnieka veco dzīvojamo māju
(pieteikšanās ekskursijai pa tālr.29384512)

14.septembrī no plkst.10.00
līdz 14.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā

14.septembrī plkst.13.00
Allažu ev.lut. baznīcā

Projekta „Tautastērps pašu rokām – tautiskais krekls
un aube” praktiskās un teorētiskās nodarbības. Vairāk
informācijas pie Sandras Kančas pa tālr.29179952 un
e-pastu sandra.kanca@gmail.com.
Dalības maksa – Ls 1
Vokālo ansambļu draudzības koncerts „Rudens
elēģija”, kurā piedalās Allažu pagasta Tautas
nama vokālais ansamblis „Liepavots” un draugi:
sieviešu ansambļi – „Melodija” (Sigulda), „Ceriņi”
(More), „Dzelde” (Mārupe), „Svīre” (Suntaži);
jauktie ansambļi – „Mēs tikāmies martā” (Ādaži),
„Dziesmotā senatne” (Burtnieku seniori), „Jatraņa”
(Vangaži), kā arī vīriešu ansambļi – „Viļņa Salaka
VEF kvartets” un Valmieras baptistu Ziedoņa
Geives kvartets. Ieeja bez maksas

15.septembrī no plkst.9.00
pie Siguldas novada
Kultūras centra

Veselības diena Siguldas novadā. Dalība ar ID kartēm
vai izziņu par Siguldas novadā deklarētu dzīvesvietu

No 16. līdz 22.septembrim
Siguldas novadā

Mobilitātes nedēļas aktivitātes

17.septembrī plkst.15.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā
21.septembrī Siguldas
novadā
21.septembrī no plkst.12.00
līdz 16.00 pie Allažu
pagasta Tautas nama

No 4. līdz 30.septembrim
Siguldas novada bibliotēkā
No 6. līdz 21.septembrim
Siguldas novada Kultūras
centrā

Tautas lietišķas mākslas izstāde „Linu darbi”. Izstādē
piedalās TLMS „Sigulda” un dāmu klubs „Madaras”.
Izstāde atvērta darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00. Ieeja bez maksas

No 9. līdz 15.septembrim
Bērnu literatūras nodaļā

Dzejas nedēļa Siguldas novada bibliotēkā

No 10. līdz 30.septembrim
Siguldas novada bibliotēkā
No 12. līdz 30.septembrim
Bērnu literatūras nodaļā
No 17. līdz 29.septembrim
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Ražas svētku tirdziņš ar pirkšanu un pārdošanu,
lustēm un radošām darbībām. Piedalās Allažu
pagasta Tautas nama amatiermākslas kolektīvi:
vokālais ansamblis „Liepavots”, amatierteātris
„AKA”, tautas deju kolektīvi „Ķimelītis” un
„Ķimenīte” un folkloras kopa „Tiptaiņi”.
Ieeja bez maksas

„Vides sardzē jau 40 gadu!” – novadpētniecības
materiālu izstāde, veltīta Gaujas nacionālā parka 40
gadu jubilejai
Literāra izstāde „Pūces svinības” – veltīta bērnu
grāmatu autorei Inesei Zanderei
Gaujas nacionālajam parkam – 40. Fotoizstāde
„Sajūti, iepazīsti, izbaudi!”. Izstāde apskatāma
darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās,
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja bez maksas

No 19. līdz 29.septembrim
Jūdažu bibliotēkā

Izstāde „Miķelīša rudens veltes”

No 27.septembra līdz
19.oktobrim Siguldas
novada Kultūras centrā

Fotomākslinieka Vladimira Tjurina darbu izstāde.
Izstāde atvērta darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00. Ieeja bez maksas

KAPUSVĒTKI
7.septembrī plkst.12.00
Mores pagasta kapos

Gaujas nacionālajam parkam – 40. Fotoizstādes
„Sajūti, iepazīsti, izbaudi!” atklāšana.
Ieeja bez maksas
ES Sadarbības diena Siguldas novadā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Rudens veltes veselībai”

Kapusvētki Morē

Laiks un vieta

Pasākums

30.augustā plkst.14.00
Lorupes gravā

Sacensības skrituļslalomā „Siguldas kauss 2013”

6.septembrī Siguldas
novada sporta bāzēs

„Renes skrējiens 2013”
Siguldas novada skolu sporta spēles 10.–12.klasēm

21.septembrī plkst.14.00
Allažu pagasta Tautas
namā

Iluzionistu Pecolli jautrais un atraktīvais burvju
māceklis Robijs ar triku šovu visiem – maziem un
lieliem. Ieeja maksa – Ls 2

21.septembrī plkst.20.00
Allažu pagasta Tautas namā

Ražas svētku balle kopā ar grupu „EX”. Pasākums pie
galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu.
Ieejas maksa – Ls 2.
Galdiņu var rezervēt pa tālr.26690301

No 7. līdz 8.septembrim
Siguldas pilsētas stadionā

Siguldas kauss minifutbolā 2007.gadā dzimušiem

8.septembrī Svētku laukumā

23.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens

Jaunās koncertsezonas atklāšana ar
pirmatskaņojumu – Dzejas dienām veltītu, poētisku
dziesminieka Goran Gora koncertprogrammu „Putns
azotē”. Ieejas maksa – Ls 3–7

10.septembrī plkst.17.00
Depo stadionā

Latvijas čempionāts futbolā zēniem, Vidzemes zona

12.septembrī plkst.18.00
Svētku laukumā

Skriešanas seriāls „Siguldas apļi 2013”, 6.kārta

No 14. līdz 15.septembrim
Siguldas pilsētas stadionā

Siguldas kauss minifutbolā 2005.gadā dzimušiem

No 21. līdz 22.septembrim
Siguldas pilsētas stadionā

Siguldas kauss minifutbolā 2006.gadā dzimušiem
Siguldas novada skolu sacensības – Rudens kross

21.septembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”

7.septembrī plkst.11.00
Depo laukumā



„Sigulda cup 2013” minifutbolā, 4.posms

27.septembrī plkst.14.30
Siguldas pagasta Kultūras
namā

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

27.septembrī plkst.18.00
Siguldas novada Kultūras
centrā

Fotomākslinieka Vladimira Tjurina darbu izstādes
atklāšana.
Ieeja bez maksas

28.septembrī plkst.12.00 pie
Roznēnu ozola

Mores kauju 69.gadskārtas atceres pasākums

24.septembrī Siguldas
apkārtnē

28.septembrī plkst.13.30
Mores kauju piemiņas parkā

Mores kauju 69.gadskārtas atceres pasākums

27.septembrī Siguldas
pilsētas stadionā

Akcija „Glezno visi”

No 27. līdz 28.septembrim
Siguldas novada izglītības
iestādēs

Siguldas kauss minifutbolā 2004.gadā dzimušiem

No 28. līdz 29.septembrim
Siguldas pils kompleksā
29.septembrī no plkst.9.00
Siguldas Svētku laukumā

Miķeļdienas gadatirgus.
Aicinām amatniekus un zemniekus pieteikt dalību
iepriekš pa tālr.66117114

28.septembrī plkst.11.00
sporta un aktīvās atpūtas
centrā „Laurenči”

Nūjošanas svētki „Zelta rudens”

„Olimpiskā diena 2013”



Siguldas novada
pašvaldība sveic
apaļo jubileju
gaviļniekus
augustā
95 gadi
Žanis Dreimanis



90 gadi
Veronika Ozoliņa
Vera Freimane
Emilija Ķešāne



85 gadi
Gunārs Briņķis
Ilga Desaine
Ērika Kalviša
Lidija Kozlovska
Regīna Feldmane

80 gadi
Helēna Ziemele
Inta Klopova
Biruta Liepiņa
Solomeja Cikovska



SPORTS
31.augustā plkst.13.00
Bobsleja un kamaniņu trasē







Siguldas
novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā jūlijā:
Reģistrētas 37 bērnu piedzimšanas – 21 meitene un
16 zēni.
Bērniem doti vārdi: Gabriela, divas Patrīcijas, Elza,
Melānija, Līna, Paula, Betija, Marta, Anna, Elizabete,
divas Rūtas, Madara, Annija, Emīlija, Lorēna, Kerija, Paula Karlīna, Ģertrūde,
Elza Katrīna, Jānis, Roberts,
Aleks, Gabriels, Matvejs,
Olivers Ernests, Bruno, divi
Dāvji, Dāvids, Gusts, Matīss,
Sandis Kristiāns, Mārtiņš,
Artjoms, Romāns.



Reģistrēta 31 laulība, no
tām baznīcās – piecas.

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 26.septembrī.

