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Cienījamie Siguldas
novada iedzīvotāji!

Sagaidīsim
2013.gadu
kopā!
Jaunā gada sagaidīšanas svētki Svētku laukumā
31.decembrī no plkst.23.30:
Siguldas novada aizejošā gada svarīgāko notikumu mirkļi
Laimes vēlējumi
Koši uguns raksti Siguldas debesīs
Tradicionālā svētku torte un karstvīns
Aizejošā gada skanīgāko dziesmu ballīte

Ziemassvētki ir miera un pārdomu
laiks, kas mūsu tautai saistās ar bagātīgu krājumu dažādu ticējumu par
nākamā gada ražu un auglību, par
preciniekiem un bērniem, par veselību, nākamo vasaru un likteni.
Darba steigā, ikdienas problēmās
un informācijas pārbagātībā mēs
zaudējam ne tikai laiku saviem tuvākajiem, bet arī paši sev. Atraujamies
no dabas un paliekam vienaldzīgi
pret līdzcilvēkiem, mazāk domājam
paši un vairāk ietekmējamies no redzētā televīzijā un dzirdētā radio.
Lai Ziemassvētku laikā jums izdodas atskatīties uz iepriekšējā gada labajām lietām, pavadīt mīļus brīžus kopā ar saviem tuvākajiem un izlolot skaistus sapņus nākamajam
gadam!
Lai Jaunajā gadā laba veselība, spēks paveikt iesākto un izdodas piepildīt jaunas ieceres!
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
„Un, pat ja svētkus šos mēs jūtam
katrs mazliet citādāk,
šis laiks ar gaišu mieru pie mums
visiem nāk...”
Kad egļu zaros svecītes sprēgā,
gaiss smaržo pēc piparkūkām un vaska, mēs zinām – atnācis Ziemassvētku laiks – gaismas, brīnumu un cerību
laiks. Laiks, kas liek mums apstāties
un pārdomāt savus darbus, savas
dzīves patiesās vērtības. Vērtības,
kas dara mūs labākus un stiprākus!
Es ticu, ja darām darbus ar labām
domām, mīlestību un pašaizliedzību, mēs veidojam vidi ap sevi gaišāku
un patiesāku, ģimeni stiprāku, līdzcilvēkus laimīgākus!
Es novēlu visiem novadniekiem gaišus, sirdssiltus un ģimeniskus Ziemassvētkus! Labām domām un labiem darbiem bagātu Jauno gadu!
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore Inese Zīle

ŠOREIZ LASIET

Pašvaldības 2012.gada
darba izvērtējums 2. un 4.lpp.

Tuvojas Ziemassvētki.
Ir Adventes laiks, kad caur četrām svētdienām, četrām Adventēm
un ikkatrā no tām iededzinātai svecītei mēs tuvojamies gada visgaišākajam laikam – Ziemassvētkiem.
Kristīgajai pasaulei šis laiks ir
klusēšanas un pārdomu laiks, mīlestības un piedošanas laiks. Adventes laiks ir laiks pirms prieka
vēsts – par Kristus piedzimšanu.

Mums, Siguldas novada ļaudīm,
Novēlu ikkatram Adventes laikā
šis laiks no mūsu iedegtās Zie- domāt labas domas un ticēt – brīmassvētku egles dzelzceļa stacijas nums pie jums noteikti atnāks caur
laukumā līdz Ziemassvētkiem un jūsu labajiem darbiem un jūs to saVecā gada pavadīšanai 31.decembrī jutīsiet.
Pateicos visiem novada ļaudīm
Svētku laukumā pie svētku egles
būs pārdomu laiks, kad vēlreiz at- par šajā gadā kopīgi paveikto un,
skatīsimies uz ikkatra un visu kopā ticot mūsu kopīgiem spēkiem un
padarīto, liekot cerības uz nākama- darbiem nākamajā gadā, novēlu
jā gadā darāmo.
priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu
Mums ir izdevies paveikt vērie- Jauno gadu!
nīgus, novada iedzīvotājiem nozīmīgus projektus, kā arī ļoti daudz
mazākas un vairākas lielas lietas.
Esmu gandarīts, ka novadnieki novērtē pārmaiņas, dažas pat nosaucot par brīnumiem...
Tomēr brīnumus mēs varam radīt
ikkatrs pats, sniedzot palīdzību kādam, kas to ļoti gaida. Un arī šādi
Siguldas novada Domes
brīnumi Siguldas novadā notiek...
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Ziemassvētku tirdziņš Siguldā
Laiks pirms Ziemassvētkiem nav iedomājams bez svētku tirdziņa. Tāpēc 16.decembrī no plkst.9.00 līdz
15.00 aicinām visus apmeklēt Ziemassvētku gadatirgu Siguldā, Svētku laukumā.
Svētki tuvojas, un tirgotāji būs sarūpējuši labas idejas dāvanām, svētku galdam, ziemas krājumiem un stiprai
veselībai. Zemnieki būs sagatavojuši dažādus garšīgus našķus garajiem ziemas vakariem. Amatnieki piedāvās
interesantas un noderīgas lietas dāvanām zem eglītes. Piparkūku, karstvīna un mandarīnu smarža palīdzēs radīt
īstu svētku atmosfēru.
No plkst.13.00 līdz 14.00 bērni varēs vizināties Ziemassvētku vecīša elektrokamanās, bet visas dienas
garumā ikviens tirdziņa apmeklētājs varēs izliet savu Jaunā gada laimi.
Darbosies Ziemassvētku vecīša pasts. Ikvienam būs iespēja radīt mazu brīnumu un pārsteigt draugu ar savu
apsveikumu, kuru piegādās pats Ziemassvētku vecītis!
Mazie tirdziņa apmeklētāji varēs radoši darboties „CHERRY PICKING” eglīšu rotājumu darbnīcā. Lustēšanās un
kustēšanās lietas savās rokās braši turēs Ziemassvētku vecīša uzticamie palīgi – jautrie Siguldas Rūķi!
Aicinām amatniekus, zemniekus un mājražotājus pieteikties tirdziņam pa tālr.67972351.
Nāc ciemos un meklēsim Ziemassvētkus kopā!

Ar pašvaldības līdzﬁnansējumu sakārtos daudzdzīvokļu
māju piebraucamos ceļus un laukumus
3.lpp.

Kultūras iestādes – platforma
iedzīvotāju iesaistīšanai 5.lpp.

Siguldā norisināsies Pasaules
kauss kamaniņu sportā 6.lpp.
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2012.gada 13.decembris

Pašvaldības 2012.gada darba izvērtējums
„Siguldas novadam 2012.gads bijis izaicinājumiem bagāts – īstenoti sarežģīti un vērtīgi projekti, iesākti
darbi, kurus turpināsim arī nākamajā gadā. Budžetā vairāk nekā 25% ﬁnanšu līdzekļu tika atvēlēti attīstībai – infrastruktūras uzlabošanai. Esam astoņas reizes tikušies ar iedzīvotājiem, kā arī ar uzņēmējiem
un lauku uzņēmējiem. Īstenotas citas sabiedrības līdzdalības formas – akcija „Dāvini ideju Domei”, kuras
rezultātā esam saņēmuši vairāk nekā 100 ieteikumus, kā uzlabot Siguldas novada iedzīvotāju dzīvi ikdienā.
Vairākus no iedzīvotāju ieteikumiem īstenosim jau nākamgad. Lai saplānotu 2013.gada budžetu, jāizvērtē
paveiktais un realizētais šajā gadā,” rezumē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Līdz 2012.gada 1.novembrim Siguldas novadā deklarējušies 18 414
iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 2011.
gadu iedzīvotāju skaits audzis par
464 personām. Siguldas novadā līdz
2012.gada 21.novembrim deklarēti
193 jaundzimušie, bet aizsaulē aizgājuši 136 novadnieki. Kā skaidro
Domes priekšsēdētājs, viens no iedzīvotāju skaita pieauguma iemesliem ir veiksmīgais ID karšu projekts,
kas rosina iedzīvotājus neaizmirst
deklarēties teritorijā, kurā viņi reāli
dzīvo.
2011.gadā Siguldas novada pašvaldības budžets bija 12,7 miljoni
latu, šogad plānotais – 13,3 miljoni
latu. „Budžets pildās labi, uz novembra beigām ienākuši jau 12,2
miljoni latu, iztērēti – 10,8 miljoni
latu. 2013.gadā plānots 12,1 miljonu latu liels budžets, bet tā apmērs

maiņa, krēslu iegāde aktu zālei, kā darbība. Siguldas pilsētas kultūarī gaiteņa un telpu remontdarbi. ras nams pārdēvēts par Siguldas
Savukārt Allažu pamatskolai uz- novada Kultūras centru, kas apvieno visas novada kultūras iestālikts jauns jumta segums.
Šajā gadā izveidots Tehnoloģiju des: koncertzāli „Baltais Flīģelis”,
tornis Jaunrades centrā, kā arī ak- Siguldas pagasta kultūras namu,
tivizējusies Jušu kustība. Siguldas Jūdažu Sabiedrisko centru, Allažu
novada pašvaldība 5000 latu ap- pagasta Tautas namu un Mores
mērā atbalstījusi deviņas skolēnu pagasta Tautas namu. Turpmāk uz
vasaras nometnes, kā arī turpināju- pasākumiem Siguldas novadā un
si skolēnu nodarbinātības projektu Latvijā biļetes varēs nopirkt Sigulvasarā, kuram pieteicās 254 sko- das novada Kultūras centra biļešu
lēni (salīdzinājumam – 2011.gadā kasē.
2012.gadā investēts arī kultūiesniegti 189 pieteikumi). Šī gada
septembrī līdzās skolēnu pārvadā- ras iestāžu sakārtošanā – Allažu
jumiem lauku teritorijās izveidots pagasta Tautas namā atjaunota
pilsētas maršruts, kas pārvadā arī zāles un skatuves grīda, kā arī
Siguldas pilsētas skolēnus, kopumā priekškars, bet Mores pagasta
tie ir deviņi autobusu maršruti. Vi- Tautas namā atjaunots skatuves
sos šajos maršrutos Siguldas nova- mehānisms un veikts elektroindā deklarētie iedzīvotāji, uzrādot ID stalācijas remonts, iegādāts jauns
priekškars. Patlaban notiek aktīvs
karti, var pārvietoties bez maksas.
darbs pie līdzekļu piesaistes, lai
renovētu Siguldas novada KultūSiguldas novada Dome, ņemot vērā vidusskolēnu skaita samaziras centru, sakārtotu tā fasādi un
nāšanos, kas ir visas Latvijas tendence, un sākumskolas skolēnu
komunikācijas.
skaita palielināšanos, kas ir Siguldas novada īpaša iezīme, ir
Šajā gadā nosvinējām koncertzāles „Baltais Flīģelis” desmitgadi
pieņēmusi lēmumu par jaunas sākumskolas izveidi Laurenčos.
un Opermūzikas svētku 20.gadadienu, kā arī līdzdarbojāmies provarētu palielināties, kad precīzi būs
Pēc centralizēto eksāmenu rādī- jekta „Eiropas kultūras galvaspilzināms piesaistīto Eiropas Savienī- tājiem Siguldas Valsts ģimnāzija ir sēta 2014” aktivitātēs.
bas fondu līdzﬁnansējums,” skaidro 4.vietā starp valsts ģimnāzijām, bet
Domes priekšsēdētājs.
1.vietā starp pilsētu ģimnāzijām.
„Siguldas novada Dome, ņemot
vērā vidusskolēnu skaita samazināŠajā gadā apstiprināta Siguldas
šanos, kas ir visas Latvijas tendence,
un sākumskolas skolēnu skaita pa- novada Sporta un aktīvās atpūtas
Siguldas novada pašvaldības bēr- lielināšanos, kas ir Siguldas novada attīstības stratēģija 2012.-2017.
nudārzus 2012.gadā apmeklē 837 īpaša iezīme, ir pieņēmusi lēmumu gadam.
bērni, salīdzinājumā ar 2011.gadu – par Siguldas novada vidusskolas
Siguldas novadā darbojas 30
bērnudārzus apmeklēja 781 bērns. likvidēšanu un jaunas sākumskolas sporta klubi/biedrības. Bērni un jauLielāks bērnudārzu apmeklējums izveidi,” skaidro U.Mitrevics. Turp- nieši, papildus mācībām, ar sportu
šogad tika nodrošināts, atverot di- māk vakara izglītības programmu var nodarboties 26 vietās. Novemvas jaunas grupiņas PII „Pīlādzītis” nodrošinās Siguldas pilsētas vi- brī šādu iespēju izmantoja gandrīz
un mazliet palielinot bērnu skaitu dusskolā, bet līdzšinējās novada 1000 audzēkņi. Šī gada 11 mēnešos
visās pirmsskolas izglītības iestā- vidusskolas telpās Laurenčos no Siguldas novadā notikuši gandrīz
dēs. Bērnudārzos strādā 105 peda- 2013.gada 1.septembra tiks atvērta 200 dažāda mēroga sporta pasākugogi.
jauna sākumskola (1.-6. klase). Pat- mi.
Pašvaldība palielinājusi līdzﬁ- laban notiek jaunās skolas koncepLEADER projekta ietvaros renansējumu 100 latu apmērā tiem cijas izstrāde.
novētas skeitrampas, kā arī Raivecākiem, kuru bērni stāv rindā uz
ņa parkā uzstādīti āra trenažieri.
Nosiltināta Siguldas Sporta skopašvaldības bērnudārzu, bet raduši
iespēju bērnu izglītot privātajā bērla, veikts skolas fasādes remonts.
Uzsākta Siguldas 1.pamatskolas
nudārzā. 2012.gadā veikts virtuves
remonts bērnudārzā „Ābelīte”, saSiguldas novadā ir plašs kultūras sporta laukuma būvniecība, kas
vukārt Mores pamatskolā licencēta piedāvājums, šī gada 11 mēnešos no pašvaldības budžeta prasīs 336
pirmsskolas izglītības programma notikuši vairāk nekā 250 kultūras tūkstošus latu. Patlaban notiek
izglītojamajiem ar garīgās attīstī- pasākumi. Novadā darbojas 30 Laurenču sporta un aktīvās atpūtas
bas traucējumiem.
amatiermākslas kolektīvi, kuros ie- kompleksa izveide – jau no novemSiguldas novada skolas šajā saistījušies apmēram 560 iedzīvotā- bra beigām bez maksas ir iespējams
mācību gadā apmeklē 1893 sko- ji. Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu slēpot distanču slēpošanas trasē,
lēni, strādā 175 pedagogi. Skolās dalību skatēs un svētkos, tērpu un kas izveidota no pērnā gada sniega.
veikti dažādi remontdarbi, no tiem mūzikas instrumentu iegādi.
Šajā gadā Siguldas Sporta skola
lielākie – Siguldas Valsts ģimnāSiguldas novadā īstenoti dažādi atzīmē savas darbības desmito gazijā – aktu zāles, sanitāro mezglu, kultūras projekti turpat 80 tūksto- dadienu.
ēdnīcas priekštelpas un citu telpu šu latu vērtībā, savukārt izglītības
Visa 2012.gada garumā Siguldas
remontdarbi, kā arī teritorijas lab- un kultūras projektu atbalstam pie- novada pašvaldības vadība un speiekārtošana. Siguldas pilsētas vi- šķirti vairāk nekā 20 tūkstoši latu.
ciālisti cīnījās par ﬁnansējuma pieŠī gada beigās pabeigta Siguldas saisti jauna Siguldas sporta komdusskolā notika bibliotēkas izveide,
logu maiņa sākumskolas korpusā novada kultūras namu reorganizā- pleksa būvniecībai, diemžēl valdībā
un telpu remontdarbi, bet Siguldas cija – jaunajā modelī ir optimizēta šis projekts pagaidām atbalstu nav
1.pamatskolā veikta apgaismojuma visu kultūras iestāžu administratīvā guvis.

Sports

Izglītība

Kultūra

Šogad Siguldā atklāta rekonstruētā dzelzceļa stacijas ēka, laukums, Laimas pulkstenis, kā arī izveidots stāvlaukums un satiksmes mezgls, lai uz stacijas ēku var pārcelt arī autoostu. Siguldā
tiek izbūvēts gājēju/veloceliņš Pulkveža Brieža ielā, kas stiepjas
1,6 kilometru garumā, savukārt Rūdolfa Blaumaņa ielā izveidots
celiņš puskilometra garumā.

Tūrisms

Sociālā joma

Pēc vērienīgas rekonstrukcijas šī
gada maijā atklāta Livonijas ordeņa
Siguldas pils. Šajā gadā izveidoti
seši jauni velomaršruti un nokomplektēts ziemas atpūtas piedāvājums Siguldas novadā.
Kopš septembra Tūrisma informācijas centrs ir ieguvis plašas telpas rekonstruētajā dzelzceļa stacijas ēkā.
Šogad Siguldas novada pašvaldība paplašinājusi sadarbību ar
novada un reģiona tūrisma uzņēmējiem – ir izveidota Tūrisma uzņēmēju
konsultatīvā padome – Siguldas novads tāpat kā vēl citas pašvaldības
iesaistījies Gaujas nacionālā parka
tūrisma klastera attīstības veicināšanā.
Būtisks sasniegums ir Siguldas
novada zīmola „S!gulda aizrauj”
3.vieta Latvijas pilsētu zīmolu topā.

Kopumā sociālās jomas statistika Siguldas novadā mazliet uzlabojusies. Līdz šī gada 1.novembrim dažādos pabalstos izmaksāti
233 420 lati. Sociālo palīdzību saņēmuši 4873 iedzīvotāji. Par 20%
samazinājies garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju
skaits, bet par 30% samazinājušies
šajā pabalstā izmaksātie līdzekļi. Samazinājušies arī citi pabalsti,
kurus novadniekiem vajadzību gadījumā izmaksā Siguldas novada
pašvaldības Sociālais dienests.
Līdz ar krīzes iestāšanos pašvaldība bija spiesta samazināt sociālo
pedagogu skaitu skolās, tāpēc šajā
gadā darbu uzsākuši divi sociālie
pedagogi, sociālais darbinieks darbam ar nepilngadīgām personām
un sociālais darbinieks pagastos.
Turpinājums 4.lpp. 

Pašvaldības īstenotie projekti
PROJEKTA NOSAUKUMS

KOPĒJĀS
IZMAKSAS

IZMAKSU
SADALĪJUMS

Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa
izbūve
Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma
produkta attīstībai

LVL 1 220 709

46,52% – ERAF; 3% –
VB; 50,48% – SND
84% – ERAF;
3% – VB;
13% – SND

Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma
rekonstrukcijas 1.kārta

LVL 776 619

Tūrismam piemērotas vides izveidošana
Võru, Siguldas, Sanktpēterburgas pārrobežu
reģionos (SVSACTIVETOUR)

EUR 850 000

Siguldas novada izglītības iestāžu
informatizācija

LVL 113 857

100% – ERAF

Motivācijas un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība Siguldas novadā

LVL 100 000

100% – ESF

Ainavu plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu
un piepilsētu teritorijām (EUROSCAPE)

EUR 150 000

85% – INTERREG;
15% – SND

Pasākumu ietekme uz kultūrvēsturisko
mantojumu (ZEN)

EUR 128 700

85% – INTERREG;
15% – SND

Pārtikas mājražotāju konkurētspējas
veicināšana, veidojot pārrobežu sadarbības
tīklu lauku teritorijās (FOODART)

EUR 93 080

83% – ERAF;
5% – VB;
12% – SND

Siguldas novada Attīstības programmas
2011.-2018.gadam un Teritorijas plānojuma
izstrāde

LVL 29 931

100% – ESF

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
rekonstrukcija

LVL 26 692

45,91% – ERAF;
1,22% – VB;
52,87% – SND
100% – ESF

LVL 532 382

Pašvaldības kapacitātes stiprināšana
LVL 21 520
Eiropas Savienības politiku instrumentu un
citu ﬁnanšu palīdzības līdzﬁnansēto projektu
īstenošanā

52,42% – ERAF;
2,24% – VB;
45,34% – SND
90% – EKPI;
5% – VB;
5% – SND

Speciālistu piesaiste Siguldas novada
pašvaldībā

LVL 21 000

100% – ESF

Attālo teritoriju attīstība, izmantojot
vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica
tūrisma maršruta izstrādē

EUR 29 726

90% – EKPI;
5% – VB;
5% – SND

Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma
izveidošana Jaunatnes ielā 1a
Sporta laukumu renovācija Raiņa parkā

LVL 17 080

73,77% – ELFLA;
26,23% – SND
73,77% – ELFLA;
26,23% – SND
73,77% – ELFLA;
26,23% – SND

LVL 17 080

Akustisko sistēmu iegāde novada iedzīvotāju LVL 16 056
sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds, ESF – Eiropas Sociālais fonds, SND –
Siguldas novada Dome, VB – Valsts budžeta dotācija, EKPI – Eiropas kopienu pārrobežu instruments, INERREG – Eiropas kopienas programma, ELFLA – Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
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Ar pašvaldības līdzﬁnansējumu
sakārtos daudzdzīvokļu māju
piebraucamos ceļus un laukumus
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa
informē, ka Siguldas novada pašvaldības izsludinātajam līdzﬁnansējumam daudzdzīvokļu māju iebraucamo ceļu un laukumu sakārtošanai
saņemti 32 iesniegumi. Septiņiem iesniegumu pieprasījumiem vēl tiek
noteiktas izmaksas, bet pārējo remontdarbu kopējās izmaksas sniedzas pāri 110 tūkstošiem latu. Savukārt viens iesniegums ir par piešķirtā līdzﬁnansējuma pārnešanu no 2012.gada uz 2013.gadu.
Jau šogad tika sakārtoti 14
daudzdzīvokļu māju iebraucamie
ceļi un laukumi:
• Institūta ielā 5 – 10, Peltēs, piešķirts 70% pašvaldības līdzﬁnansējums; iedzīvotāju ieguldījums –
Ls 23,80;
• Krišjāņa Barona ielā 12, Siguldā, piešķirts 70% pašvaldības
līdzﬁnansējums; SIA „Namu
apsaimniekotāja” ieguldījums –
Ls 314,19;
• Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, piešķirts 70% pašvaldības
līdzﬁnansējums; SIA „Namu
apsaimniekotāja” ieguldījums –
Ls 496,67;
• Pulkveža Brieža ielā 93K, Siguldā,
piešķirts 70% pašvaldības līdzﬁnansējums; DzĪK „Kastanis 28”
ieguldījums – Ls 228;
• Dzīvojamā mājā „Jūdaži 4”, Jūdažos, piešķirts 50% pašvaldības
līdzﬁnansējums; iedzīvotāju ieguldījums – Ls 167,08;
• Ata Kronvalda ielā 3, Ata Kronvalda ielā 5, Jēkaba Dubura ielā 11,
Oskara Kalpaka ielā 6, Siguldā,
piešķirts 70% pašvaldības līdzﬁnansējums; SIA „CDzP” Siguldas
ﬁliāles ieguldījums – Ls 157,28;
• Lāčplēša ielā 4, Siguldā, piešķirts
70% pašvaldības līdzﬁnansējums;
SIA „CDzP” Siguldas ﬁliāles ieguldījums – Ls 30,60;
• Leona Paegles ielā 7, Siguldā,
piešķirts 90% pašvaldības ﬁnansējums; SIA „CDzP” Siguldas ﬁliāles ieguldījums – Ls 167,48;

• Leona Paegles ielā 7A, Siguldā,
piešķirts 90% pašvaldības līdzﬁnansējums; SIA „CDzP” Siguldas
ﬁliāles ieguldījums – Ls 29,36;
• Leona Paegles ielā 11, Siguldā,
piešķirts 90% pašvaldības ﬁnansējums; SIA „CDzP” Siguldas ﬁliāles ieguldījums Ls 76;
• Laimas ielā 6, Siguldā, piešķirts
90% pašvaldības ﬁnansējums;
SIA „CDzP” Siguldas ﬁliāles ieguldījums – Ls 99.
Minētajos objektos aizlāpītas
170 bedrītes 534 kvadrātmetru platībā. Kopā tas izmaksājis Ls 8213,
no kuriem Siguldas novada pašvaldība līdzﬁnansējusi Ls 6424, kas ir
gandrīz 80% no kopējās summas.
Nākamajā gadā remontdarbi vai
jaunu ceļu un laukumu izbūves darbi rosināti: Pulkveža Brieža ielā 22,
Laurenčos 3, Pulkveža Brieža ielā 93,
Strēlnieku ielā 7, Zaļkalna ielā 1,
Parka ielā 14, Helmaņa ielā 1, Helmaņa ielā 3, Helmaņa ielā 5, Helmaņa ielā 7, Helmaņa ielā 9, Lakstīgalas ielā 6, Leona Paegles ielā 5,
Ata Kronvalda ielā 1, Parka ielā 12,
Eduarda Veidenbauma ielā 1, Zinātnes ielā 8, Institūta ielā 10, Zinātnes
ielā 10.
„Esmu gandarīts, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir atsaukušies
pašvaldības aicinājumam saņemt
līdzﬁnansējumu iebraucamo ceļu un
laukumu remontdarbiem un izbūvei
daudzdzīvokļu māju teritorijās. Ir
svarīgi, ka mēs cenšamies visi kopā
sakārtot mūsu apkārtējo vidi, tāpēc

nākamajā gadā mums šis darbs jāturpina,” rezumē Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Atgādinām, ka Siguldas novada pašvaldība veikusi grozījumus
2007.gada 20.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par ﬁzisku un
juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un
rekonstrukcijas darbu līdzﬁnansēšanā”, kas nosaka kārtību, kādā
iedzīvotāji vai Siguldas novadā
esošie uzņēmumi var ierosināt
dažādu infrastruktūras objektu
būvniecību un rekonstrukciju Siguldas novada teritorijā un kā tiek
piešķirts Siguldas novada pašvaldības līdzﬁnansējums infrastruktūras objektu uzlabošanai.
Saskaņā ar saistošo noteikumu grozījumiem no ierosinātāja
līdzekļiem paredzēts segt izmaksas ne mazāk kā 50% apmērā no
attiecīgā infrastruktūras objekta
izbūves vai rekonstrukcijas darbu
tāmes summas, izņemot iebraucamo ceļu remontdarbiem, kuru
remontdarbus pašvaldība līdzﬁnansē šādā apjomā:
• 50% – ja iebraucamo ceļu izmanto viena daudzdzīvokļu
māja;
• 70% – ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz vēl viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
• 90% – ja iebraucamo ceļu izmanto vēl citi novada iedzīvotāji
nokļūšanai līdz valsts, pašvaldības, sabiedriskajām un medicīnas iestādēm.
Informācija par remontdarbu apjomiem un iespējamām izmaksām
pieejama pie Siguldas novada pašvaldības būvinženiera Alda Ermansona pa tālruni 67800950 vai e-pastu aldis.ermansons@sigulda.lv.

Foto: Alberts Linarts

Foto: Alberts Linarts

Siguldas novads uzvilcis svētku tērpu

Siguldas Svētku laukumā izvietotas septiņas stilizēSiguldas Jaunās pils dārzā apskatāmi gaismas objektas svētku egles, kuras iedegtas dažādās krāsās. Visā ti no festivāla „Staro Rīga”: Alvīne Kalniņa un Līva Pitenovadā apskatāmi arī citi izgaismoti svētku dekori: rāne piedalās ar objektiem „Prāta kults”, „Progress” un
gaismas akcents „Gliemežvāks”, gaismas akcenti „Ar- „Varonība”; Rūdolfs Štamers ar „Slavinājums bērnišķībai”
kas”, dažādas laternu dekorācijas, gaismas akcents – un „Slavini”; Karīna Sidorova ar objektu „Plaisa”; Aiva
Spieķa parka centrālie lietussargi, izgaismota simbolika
Paste un Baiba Andersone izveidojušas „Zīmes”; Elīna
„2013” Pils un Raiņa ielas krustojuma tuvumā. Izgaismo- Kadakovska – „Un ja nu tomēr...?”; Atis Šnēvelis – „Slatas bumbas dažādos augstumos, kā arī citi svētku sajū- vinājums X”; Dace Andžāne un Alise Brante „Plīša
tu rosinoši elementi.
strūklaka”.

Siguldas novads saņem balvu
par ieguldījumu velosatiksmes
infrastruktūrā
Novembra beigās velokonferences laikā tika piešķirtas atzinības
„Draudzīgs velosipēdistam”. Siguldas novada pašvaldība saņēma balvu par ieguldījumu velosatiksmes
infrastruktūrā, izveidojot veloceliņu.
Kopumā atzinības par ieguldījumu
velosatiksmes veicināšanā tika
piešķirtas 31 Latvijas uzņēmumam,
iestādei, pašvaldībai.
„Draudzīgs velosipēdistam” jau
kopš 2006.gada piešķir velosipēdistu vortāls Veloriga.lv (Divritenis.lv),
sākotnēji sadarbībā ar Rīgas domes
Satiksmes departamentu, bet kopš
pagājušā gada – partnerībā ar Lat-

vijas Riteņbraucēju apvienību, kas
pārstāv riteņbraucēju organizācijas.
Šogad Latvijas Riteņbraucēju apvienība un velovortāls Divritenis.lv
(Veloriga.lv) „Draudzīgs velosipēdistam” piešķīra trīs nominācijās:
par drošas konstrukcijas velostatīvu uzstādīšanu, par ieguldījumu
velosatiksmes infrastruktūrā un par
ieguldījumu velosatiksmes drošības
veicināšanā.
„Draudzīgs velosipēdistam” pretendenti tiek atlasīti, apzinot ﬁzisko
un juridisko personu ieguldījumu
velosatiksmes un velotūrisma veicināšanā.

Noslēdzies projekts speciālistu
piesaistei pašvaldībā
Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvalde informē, ka
noslēdzies projekts „Speciālistu
piesaiste Siguldas novada pašvaldībā” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/038), kura rezultātā pašvaldības darbībā kapacitātes paaugstināšanai tika iesaistīti divi
speciālisti. Vecākais datortīklu
administrators regulāri apsekoja
pašvaldības datortehnikas stāvokli,
veica programmatūru uzstādīšanu
un atjaunināšanu, novērsa radušās
problēmas, lai pēc iespējas mazāk
tiktu traucēta pašvaldības darbība,
kā arī veica dokumentu elektroniskās pārvaldības sistēmas DOCLOGIX uzraudzību, uzlabojot sniegto
e-pakalpojumu kvalitāti, kā arī vei-

dojot reģistrus un uzskates sistēmas pašvaldības darba uzlabošanai. Savukārt referenta pienākums
bija uzturēt un atjaunot Siguldas
novada pašvaldības informatīvās
interneta vietnes www.sigulda.lv
datu bāzi, papildināt ar aktuālo
un likumā noteikto informācijas
apjomu, kā arī nodrošināt regulāru
informācijas apriti sabiedrības informēšanai. Referenta pienākumos
ietilpa arī jaunās mājaslapas saturiskā koncepta uzlabošana.
Projekts ilga nepilnus divus gadus, kuru laikā speciālistu darbs
tika apmaksāts no Eiropas Sociālā
fonda līdzekļiem. Pašlaik projektā
iesaistītie darbinieki turpina darbu
Siguldas novada pašvaldībā.

Paziņojums par Siguldas novada
Domes saistošo noteikumu
grozījumu izdošanu
Siguldas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra
lēmumu (Domes sēdes protokols
Nr.22, 1.§) „Par Grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada
29.augusta saistošajos noteikumos
Nr.21 „Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam Graﬁskā daļa un Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”” ir izdoti saistošie noteikumi Nr.29 „Grozījumi
Siguldas novada Domes 2012.gada
29.augusta saistošajos noteikumos
Nr.21 „Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam Graﬁskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””.

Ar apstiprināto Siguldas novada Teritorijas plānojumu, saistošajiem noteikumiem Nr.29 var
iepazīties darba dienās Siguldas
novada pašvaldības telpās, Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas
novadā, vai pašvaldības mājaslapā 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.
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Allažu un Mores pamatskolu izcilnieki piedzīvo
Ziemassvētku brīnumu – braucienu ar vučko

2012.gada 13.decembris

Siguldas pilsētas vidusskolas skolēni tiekas
ar Domes priekšsēdētāju
3.decembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics tikās ar
20 Siguldas pilsētas vidusskolas sākumskolas skolēniem.
Tiekoties ar skolēniem, Domes priekšsēdētājs pastāstīja par Siguldas novadu un Domi. Skolēni izrādīja interesi un izjautāja mēru par nākamajā gadā
plānotajiem darbiem novadā. Priekšsēdētājs bērniem izstāstīja par ieceri izveidot jaunu sākumskolu, uzcelt bērnudārzu un atklāja daudz tālākas nākotnes sapni – Siguldā uzbūvēt baseinu.
Bērni priekšsēdētājam dāvāja savus vēlējumus Siguldas novadam, vēlot
tam izaugsmi, saglabāt esošo skaistumu, turpināt iesākto un kļūt arvien
skaistākam.

Foto no Siguldas novada pašvaldības arhīva

Jaunieši aicina sajust Ziemassvētkus

5.decembrī Allažu un Mores pamatskolu skolēni ar izcilām sekmēm saņēma Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases direktora, Domes deputāta Daiņa Dukura sagatavoto
pārsteigumu – braucienu ar vučko. Iespēja nobraukt ar vučko tika uzdāvināta 21 Allažu un Mores pamatskolu skolēnam, kuru sekmes pirmajā mācību pusgadā ir izcilas.

Pašvaldības 2012.gada darba izvērtējums
Turpinājums. Sākums 2.lpp.

Aktīvi Siguldas novadā darbojas
dažādas nevalstiskās organizācijas. Siguldas novada Dienas centrā
darbojas 29 organizācijas, atbalsta grupas un klubi, savukārt „Namiņā” pulcējas pensionāru biedrība
„Sigulda”, Vingrošanas klubiņš un
Māmiņu klubs. Šajās telpās notiek
arī izstādes, semināri un citi pasākumi.

Pašvaldības policija
Lai uzlabotu Siguldas novada
Pašvaldības policijas darbu, iegādāts vēl viens operatīvais transporta līdzeklis, kas aprīkots ar
audio un video novērošanas sistēmām.
Šovasar izveidota arī velopatruļa, kas ir lielisks veids, kā ērti un
ekonomiski sekot līdzi kārtības uzturēšanai Siguldas novadā.
Pašvaldības policija pārcēlusies
uz jaunām telpām – tās atrodas Siguldas dzelzceļa stacijā ar ieeju no
kultūras un mākslas telpas „Tornis” puses.
Šajā vasarā notikušas deviņas
bezmaksas nodarbības velosipēdu vadītāju apmācībai. Pateicoties
Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku aktivitātei, iespēju
bez maksas saņemt vadītāja apliecību izmantojis 71 novada iedzīvotājs.
Par Pašvaldības policijas profesionālo darbu liecina fakts, ka
darbinieki ārpus savas kompetences palīdzējuši Valsts policijas pārstāvjiem aizturēt deviņas personas,
kas izdarījušas likumpārkāpumus.

Infrastruktūra
Infrastruktūras objektu sakārtošanai, uzlabošanai un jaunu objektu
izbūvei Siguldas novadā 2012.gadā
ieguldīti 3,6 miljoni latu, no kuriem Siguldas novada pašvaldības
budžeta ﬁnansējums ir 2,8 miljoni
latu, savukārt Eiropas Savienības
atmaksātie līdzekļi ir 810 tūkstoši
latu.
Mores pagastā veikti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
būvdarbi, teritorijas un ūdens noteces sakārtošana, kā arī teritorijas labiekārtojums Siguldas ielā.
Savukārt Allažu pagastā izbūvēts
ielu apgaismojums no Allažu pamatskolas līdz centram un 23 kilometru garumā veikti grantēto ceļu
posmu remonti. Šogad pie Allažu
pagasta pārvaldes rekonstruēts ieejas bloks ar uzbrauktuvi cilvēkiem
ar kustību traucējumiem. Allažu
tūrisma objektiem izgatavotas un
uzstādītas jaunas norāžu plāksnes,
kā arī sakārtota tēlniecības klasiķa
T.Zaļkalna apbedīšanas vieta.
Šogad
Siguldā
atklāta
rekonstruētā dzelzceļa stacijas
ēka, laukums, Laimas pulkstenis,
kā arī izveidots stāvlaukums un
satiksmes mezgls, lai uz stacijas
ēku var pārcelt arī autoostu. Siguldā tiek izbūvēts gājēju/veloceliņš
Pulkveža Brieža ielā, kas stiepjas
1,6 kilometru garumā, savukārt Rūdolfa Blaumaņa ielā izveidots celiņš
puskilometra garumā. Līdzās tam
veikta izbūve vai remonts gājēju ietvju posmos Krišjāņa Barona, Parka,
Nītaures un Ausekļa ielās, savukārt
Rožu ielā atjaunots asfalta segums
visas ielas garumā. Ielu apgaismojuma izbūve notikusi Skolas, Ausek-

ļa, Strēlnieku, Melioratoru, Čiatūras,
Nītaures, Vildogas ielās, Ķiparu ciematā un Nurmižu ceļa posmā, savukārt 23 gājēju pārejas aprīkotas ar
speciālām lampām. Siguldas pilsētā
un pagastā veikti grantēto ceļu posmu remonti 13 kilometru garumā.
2012.gadā izveidoti bērnu rotaļu
laukumi Institūta ielā un Jaunatnes
ielā, bet Raiņa parkā notikusi bērnu
laukuma atjaunošana, mini golfa
teritorijas sakārtošana, skeitrampu, āra trenažieru uzstādīšana un
sakārtotas ūdens kaskādes. Pēc
iedzīvotāju ieteikumiem gājēju ietvju malās izvietoti atpūtas soliņi un
atkritumu urnas. Tāpat demontētas
vecās ietves, to vietā iesēts zālājs,
kā arī nojaukti vairāki vidi degradējoši objekti tālākās teritorijas attīstībai.
Šogad pašvaldība grozījusi saistošos noteikumus par līdzﬁnansējuma saņemšanu infrastruktūras
objektu uzlabošanai, proti, līdzﬁnansējumu līdz pat 90% apmērā var
saņemt arī daudzdzīvokļu māju piebraucamo ceļu remontam.

ID karšu projekts
Pusotra gada laikā Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identiﬁkācijas karšu projektā iesaistījušies gandrīz 10 tūkstoši iedzīvotāju – vairāk
nekā puse iedzīvotāju saņēmuši ID
karti, ar kuru var iegūt atlaides 170
dažādiem pakalpojumiem. Uzrādot ID
karti, desmit autobusu maršrutos Siguldas novadā iespējams pārvietoties
bez maksas, tostarp arī jaunizveidotajā pilsētas maršrutā Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda, kas vidēji dienā pārvadā apmēram 300 pasažierus.

Kā jau katru gadu, Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” brīvprātīgie jaunieši
aicina ikvienu darboties Ziemassvētku darbnīcās:
• 14.decembrī no plkst.15.00 līdz 18.00 Jauniešu centrā „Mērķis” darbosies
Ziemassvētku darbnīcas – kopīgi cepsim piparkūkas un gatavosim apsveikumu
kartītes;
• 21.decembrī no plkst.17.00 līdz 19.00 un 22.decembrī no plkst.12.00 līdz
14.00 tirdzniecības centrā „Raibais suns” bērnus ar ģimenēm gaidīs Ziemassvētku vecītis un rūķi ar saldumiem un dāvanām. Ar Siguldā mītošo Jušu palīdzību ikvienam būs iespēja noteikt savu Ziemassvētku sajūtu temperatūru!

Aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
Bērnudārzs „Ābelīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju ar augstāko izglītību pedagoģijā (kvaliﬁkācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā),
labām saskarsmes un komunikācijas prasmēm, kā arī iemaņām darbā ar datoru
un precizitāti pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.
CV lūdzam sūtīt līdz 20.decembrim pa e-pastu abelite@sigulda.lv vai pastu
Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Lakstīgalas 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Uzziņas pa tālruni 67971210.

Uzrādot ID karti, desmit autobusu maršrutos Siguldas novadā
iespējams pārvietoties bez maksas, tostarp arī jaunizveidotajā
pilsētas maršrutā Sigulda – Kaķīši – Institūts – Sigulda, kas
vidēji dienā pārvadā apmēram 300 pasažierus.
Jāatzīmē, ka par ID karšu projekta
izveidi Siguldas novada pašvaldība
saņēmusi Radošuma balvu – par atvērtību un prasmi izmantot iedzīvotāju radošās idejas pašvaldības attīstības veicināšanā.
Šajā gadā divreiz notikusi Siguldas
novada Veselības diena, kas pulcējusi plašu apmeklētāju loku. Veselības
dienas piedāvājumu maijā, Siguldas
Novada svētku laikā, izmantoja apmēram 600 cilvēki, bet otrajā Veselības dienā septembrī ārstus un lekcijas apmeklēja jau tūkstotis novada
iedzīvotāju.

Sabiedrība
Šogad Valsts Heraldikas komisijā
apstiprināts Siguldas novada ģerbonis, kurš veidots, par pamatu izmantojot Siguldas pilsētas ģerboni, kas
2013.gadā atzīmēs savu 75 gadu jubileju. Šajā vasarā notika arī pirmais
jaundzimušo sveikšanas pasākums
„Esmu dzimis Siguldas novadā”. 2012.
gada otrajā pusgadā dzimušos bērnus pašvaldība sveiks 2013.gada janvāra beigās.
Vasaras beigās izveidots Siguldas
novada Uzņēmējdarbības atbalsta
punkts, kas atrodas Siguldas novada Kultūras centrā, Pils ielā 10, un
tā darba laiks ir: katru pirmdienu un
ceturtdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00
un no plkst.13.00 līdz 18.00.
Pabeigta Teritorijas plānojuma
2012.-2024.gadam izstrāde.
2012.gadā pašvaldība aktivizējusies Twitterī un izveidojusi Facebook

kontu, lai novadnieki informāciju par
pašvaldības darbu varētu uzzināt dažādos kanālos. Pilsētas informācijas
portālu tīkla Pilseta24.lv apkopotie
dati liecina, ka Siguldas novada pašvaldības mikroblogošanas vietnes
Twitter proﬁlam (sigulda_lv) ir augstākais apmeklētības rādītājs reģionālas nozīmes pilsētu novadu vidū.
Siguldietis, „Aerodium” lidotājs
Kaspars Rums uzstādījis Ginesa
rekordu – izpildīja visvairāk triku
vēja tunelī minūtes laikā. Sīvā cīņā
Kaspars apsteidza konkurentu un izpildīja 16 salto minūtes laikā.
Šogad Siguldas novada pašvaldība
aizsāka jaunu tradīciju – dot iespēju
18.novembra svētku laikā saņemt
lentītes Latvijas karoga krāsās. Iedzīvotāji izmantoja šo iespēju, lentītes saņemot gandrīz 1,5 kilometru
garumā.
„Šobrīd notiek aktīvs darbs pie
2013.gada pašvaldības budžeta plānošanas, nosakot galvenās prioritātes nākamajam gadam. Budžeta plānošanā ļoti svarīgi bijuši iedzīvotāju
ieteikumi no tikšanās reizēm ar pašvaldības speciālistiem, kā arī no akcijas „Dāvini ideju Domei”. Tie ir signāli,
lai mēs vēl precīzāk pieņemtu lēmumu par nākamā gada neatliekamajiem darbiem,” rezumē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
Janvāra izdevumā varēsiet lasīt
par iedzīvotāju ierosinājumiem un
pašvaldības budžetā ieplānotajiem
veicamajiem darbiem.
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Kultūras iestādes – platforma
iedzīvotāju iesaistīšanai un pilsoniskās
sabiedrības attīstībai
Šis rudens ir atnesis ievērojamas pārmaiņas Siguldas novada kultūrtelpā, proti, tika reorganizēta kultūras namu, Jūdažu Sabiedriskā
centra un Siguldas koncertzāles „Baltais Flīģelis” darbība.

Jeļena Ozoliņa, Jūdažu Sabiedriskā centra vadītāja:
Iepriekšējā Jūdažu Sabiedriskā centra vadītāja Terēzija Leimane
izveidoja ļoti labu pamatu Sabiedriskā centra kultūras dzīvei. Tāpēc
mans uzdevums ir esošo kultūras vērtību saglabāšana un jaunu vērtību radīšana, veidojot un piedāvājot daudzveidīgus un kvalitatīvus
pasākumus. Mans uzdevums ir veicināt un atbalstīt radošumu ar sabiedrības aktīvu līdzdalību, lielāku uzsvaru liekot uz bērniem un jauniešiem, neaizmirstot arī vecāka gada gājuma cilvēkus, kas dzīvo Siguldas
novada Jūdažos.

Siguldas novada Domes sēdē stāsta Siguldas novada pašvaldī11.oktobrī deputāti vienbalsīgi bas Kultūras pārvaldes vadītāja
nobalsoja par centralizētu dar- Jolanta Borīte.
bības modeli, kurā par vadošo
Katra kultūras iestāde turpinās
iestādi tika izvirzīts Siguldas pil- veidot attiecīgās administratīvās
sētas kultūras nams, bet pārējās teritorijas kultūrvidi, respektējot
iestādes par tā struktūrvienībām. tur valdošās, jau esošās vērtības
Turpmāk pilsētas kultūras nama
nosaukums būs Siguldas novada
Gunta Rudze, Allažu pagasta Tautas nama vadītāja:
Kultūras centrs un tā pakļautībā
darbosies piecas struktūrvienīMans darbs ir turpināt jau iesāktos projektus, kā arī meklēt jaunas
bas: Siguldas pagasta kultūras
iespējas un izpausmes. Darbs saistās ne tikai ar Tautas namu, bet apnams,
Jūdažu
Sabiedriskais
tver arī citus pagasta kultūrvēsturiskus objektus un vietas.
centrs, Allažu pagasta Tautas
Kopā ar Allažu ev.lut. baznīcu sākam jaunu koncertu ciklu „No Zienams, Mores pagasta Tautas
massvētkiem līdz Vasarsvētkiem” kopā ar dziesminiekiem jeb bardiem.
nams (iepriekšējais nosaukums
Baznīcas lieliskā akustika ļauj neizmantot skaņas pastiprinātājus, kas
Mores pagasta kultūras nams) un
rada īpašu saikni starp izpildītāju un klausītāju. Sadarbībā ar Allažu
Siguldas koncertzāle „Baltais Flīpamatskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju turpināsim attīstīt Teodoģelis”. Apvienošanas ieguvumi ir
ra Zaļkalna tēlniecības līniju – kopā ar jaunajiem tēlniekiem veidojot
vairāki. Samazinot ar iestādes adpaliekošu objektu pie Allažu pagasta Tautas nama. Tāpat ir idejas par
ministrēšanu un personālvadību
„Allažu ķimeļa” zīmola attīstību, veidojot to par pastāvīgu izstādi Alsaistītās lietas, struktūrvienību
lažu pagasta Tautas namā un Ķimeļa svētkiem. Turpināsim arī Allažu
vadītājiem tiks samazināta darba
Tradīciju kluba iesāktos tradīciju un ieražu izzināšanas pasākumus, kā
slodze un atliks vairāk enerģijas
arī izzināsim Allažu pagasta Tautas nama vēsturi, veidojot tā apkārtun laika, lai strādātu un domātu
nes teritoriju kā vietai piederošu. Esam domājuši arī par jauniešu inipar kvalitatīvu kultūras piedāvāciatīvas grupu veidošanu.
jumu saviem apmeklētājiem, bet,
mi, ir lielisks resurss un padomdevējs pārējiem kolēģiem. Allažu
Kristīne Gailīte, Mores pagasta Tautas nama vadītāja:
pagasta Tautas nams neatrodas
aktīvajā pagasta gājēju plūsmā,
Esmu par Raiņa teikto: „Pastāvēs, kas mainīsies!”, jo ticu, ka vienmēr
tādēļ tā vadītājai Guntai Rudzei
var kaut ko mainīt, uzlabot – vienmēr var vēlēties un arīdzan izdarīt
būs jārod veids, kā iedzīvotājiem
labāk. Domāju, ka kultūras darbība novadā tagad, līdz ar jauno kārtīpadarīt pieejamu pasākumu piebu, tikai uzlabosies – tā vairāk „saslēgsies”, tā būs vairāk vienota kā
dāvājumu administrācijas ēkas
sistēma.
telpās, un jārada motivācija paPrieks, ka Morē atkal (pirms kultūras nama tas ir bijis Tautas nams)
gasta ļaudīm apmeklēt Tautas
ir Tautas nams, jo savulaik tas celts par tautas saziedotiem līdzeknamu. Reizē ar reorganizāciju
ļiem – mēs esam atgriezušies pie saknēm. Tomēr nākotnes vīzija saisdarbu uzsāka Mores pagasta Tautās ne tikai ar satura kvalitātes paaugstināšanu, bet arī telpu paplašitas nama vadītāja Kristīne Gailīte.
nāšanu, piemēram, izbūvējot divslīpu jumtu vai neizmantoto skatuves
Morē ir lielisks paraugs labai Taudaļu, veidojot klāt amatu māju. Tas noteikti attaisnotu Tautas nama
tas nama un skolas savstarpējai
nosaukumu – ēka, kas domāta TAUTAI.
sadarbībai. Arī Jūdažu Sabiedrisizveidojot vienotu materiāli tehnisko bāzi, varēs ietaupīt resursus.
„Reorganizācijas ļoti būtisks aspekts ir procesa administrēšana
un personāla vadība. Tikpat svarīgi ir, taupot resursus, nodrošināt
vienotu materiāli tehnisko bāzi.
Būtisks iemesls ir arī atbildības
noteikšana ne tikai, lai pielāgotos
un sakārtotu sevi, bet arī lai uzņemtos galveno lomu laikā, kādā
dzīvojam. Saskaņā ar nolikumu
iestādēm ir noteiktas funkcijas un
uzdevumi. Ir deﬁnētas atšķirības.
Piemēram, ir skaidri pateikts, ka
Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana tiek
veikta kultūras un Tautas namos.
Sabiedriskais centrs rūpējas par
saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
Uzdots, ka kultūras iestādēm
pagastos savā darbībā lielāks
uzsvars jāliek uz darbu arī ar bērniem un jauniešiem. Savukārt profesionālās mākslas nodrošinātāji
ir Kultūras centrs un koncertzāle,”

Iesaisties
sabiedrības
līdzdalības
aktivitātēs!

kajā centrā pārmaiņas – turpmāk
par jūdažnieku sabiedrisko dzīvi
un pasākumiem rūpēsies bibliotekāre Jeļena Ozoliņa, bet Terēzija
Leimane vadīs Siguldas pagasta
Decembrī un janvārī Siguldas nokultūras namu,” skaidro Siguldas
novada Kultūras centra direktore vadā jau otro reizi notiek pilsētvides
mākslas un līdzdalības festivāls „NAArisa Pastuhova.
Siguldas
novada
Kultūras TURE/URBAN/FUTURE” („DABA/PILcentrs turpinās nodrošināt profe- SĒTA/NĀKOTNE”).
Festivāla mērķis ir aktivizēt dažādu
sionālās mākslas pieejamību, kā
arī realizēt tradicionālos pasāku- mākslas jomu un iedzīvotāju sadarmus – Siguldas Novada svētkus, bību un aktīvu līdzdalību, kuras laikā
Ziemassvētku egles iedegšanu un aicinām novadniekus un viesus domāt
par dabas un pilsētvides savstarpējām
citus.
„Tā nu esam jauna ceļa posma attiecībām vakar, šodien un nākotnē.
sākumā. Ar pamatīgām pārmai- Festivāla tēma – „...ieraksti sev zināņām. Reizē ar modeļa maiņu ir mās zīmes”.
mainījies ne tikai darbības veids,
Dodies gaismas pastaigā!
bet arī personības, kas veidos noSadarbībā ar gaismas festivālu
vada kultūras dzīvi. Uzskatu, ka
kultūras dzīves veidotāja uzde- „Staro Rīga” Siguldas novada pašvalvums nav izdabāt sabiedrības vēl- dība ieguvusi desmit jauniešu veidotus
mēm, bet gan veidot kvalitatīvu mazo formu vides gaismas objektus.
sabiedrību – tas ir grūts un smags Tie visu festivāla laiku būs apskatāmi
darbs. Lai to veiktu, ir skaidri jā- Siguldas pilsētvidē.
deﬁnē, kur esam, un jānosaka saAttīsti savu radošumu!
sniedzamais mērķis. Tad, kad SiŠis notikums ir kā mudinājums uzguldas pilsētas kultūras nams
atzīmēja savu 50 gadu jubileju, drīkstēties un attīstīt radošumu ikvieSiguldas novada Domes priekšsē- nam Siguldas novada iedzīvotājam. Lai
dētājs Uģis Mitrevics savā uzrunā pastaigas laikā Siguldas ielas un nami
teica, ka šis nams ir pilsētas sirds. iemirdzētos negaidītās krāsās un forManuprāt, precīzs apzīmējums mās, iesaisties arī tu festivāla progiestādei, kuras pamatfunkcija ir rammas veidošanā. Tu vari izmantot
kopienas veidošana. Pievienojos gaismu, krāsu, attēlu, animāciju,
un esmu pārliecināta, ka Siguldas jaunās tehnoloģijas vai citu atjauTerēzija Leimane, Siguldas pagasta kultūras nama vadītāja:
novada Kultūras centram jābūt tīgu un negaidītu metodi, lai stāstītādam, lai ikviens novada iedzīvo- tu savu stāstu. To vari izvietot pie
Siguldas pagasta kultūras namā turpinās iestrādes, kuras laika gaitā
tājs nešaubītos, ka namu raksturo savas iestādes, mājas, noteikti par
jau ir sevi apliecinājušas kā kultūras un izglītības vērtības. Apmeklētāatvērtība,
radošums un kvalitāte,” savu ideju vai veikumu informējot
jiem tiks piedāvātas izstādes, teātru izrādes, koncerti, sarunu cikls, tapārdomās dalās tā direktore Arisa pa tālruni 26198322 vai e-pastu
lantu konkurss „Sev un saviem draugiem”, kā arī izglītības kursi tautas
Pastuhova.
jolanta.borite@sigulda.lv, lai par
lietišķās mākslas prasmju apgūšanai. Aktīvajiem apmeklētājiem SigulAr
Siguldas
novada
Kultūras
to
varam pastāstīt arī citiem.
das pagasta kultūras nams piedāvā iespēju piedalīties astoņās amatiercentra direktori var sazināties
mākslas kolektīvu nodarbībās pēc savām interesēm.
pa tālruni 67972173 un e-pastu
Piedalies!
Esam atvērti sadarbībai un jaunām idejām!
arisa.pastuhova@sigulda.lv.
Festivāla laikā Siguldā janvārī notiks dažādas aktivitātes – izstādes, instalācijas, līdzdalības akcijas, koncerti.
un meklējot kopējā novada kulInese Zagorska, koncertzāles „Baltais Flīģelis” vadītāja:
Par to precīzāka informācija pavisam
tūrtelpā savu nišu. Tāpat turpinās
drīz būs pieejama www.sigulda.lv sadarboties amatiermākslas kolekKoncertzāle „Baltais Flīģelis” ir kļuvusi par vienu no iecienītākajām
daļā „Pasākumi”.
tīvi. „Šobrīd esam uzsākuši darbu
un apmeklētākajām kultūras vietām ārpus Latvijas kultūras metropopie pasākumu analīzes. Domājam
les Rīgas. Simtiem koncertu šajos gados izskanējuši uz koncertzāles
Festivāls „NATURE/URBAN/FUTURE”
par to, kur esam un kur vēlamies
skatuves, atstājot šeit simtiem mūziķu radošo enerģiju un apbrīnojair viena no projekta „Eiropas kultūras
nokļūt – nevis katrs atsevišķi, bet
mo talantu. Koncertzāle „Baltais Flīģelis” bez regulārajiem sezonas
galvaspilsēta 2014” aktivitātēm, ar ko
visi kopā. Koncertzāle „Baltais
koncertiem producē Latvijas kultūrā nozīmīgus pasākumus – festivālu
Sigulda piesaka novatoriskas un inteFlīģelis” ir iestāde ar Latvijā at- „Kremerata Baltica”, mūsdienu mākslas projektu „Alternatīvais ﬂīģeresantas norises savā pilsētā, kas veipazīstamu zīmolu, kam segumu
lis”, vasaras kamermūzikas koncertus „Bēthovens un Sigulda”, kā arī
cina radošuma attīstību. Festivāla ornodrošina profesionalitāte un
citus. Koncertzāle „Baltais Flīģelis” ir nopietns dalībnieks un partneris
ganizators ir Siguldas novada
kvalitāte. Tās vadītāja Inese Za- „Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsēta” pasākumu sagatavošanā,
pašvaldība un pasākumu operators
gorska ar smagu darbu ir ieguvusi
plānošanā un rīkošanā.
„UNTITLED”.
vērtīgu pieredzi, kas, nenoliedza-
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Siguldā norisināsies Pasaules Novadnieku starti
un sasniegumi
kauss kamaniņu sportā
Siguldā no 10. līdz 16.decembrim jau 22.reizi norisināsies „Viessmann” Pasaules kauss kamaniņu sportā, kas pulcēs labākos kamaniņu
sportistus. Šogad pieteikušies 140 sportisti no 27 valstīm – 54 vīrieši,
32 sievietes un 27 divnieku ekipāžas.
Šīs būs īpašas sacensības, kas norisināsies Ziemassvētku noskaņā.
Sestdien, 15.decembrī, trasē īpaši būs gaidītas ģimenes ar maziem bērniem. Jūs priecēs un pārsteigumus gādās Ziemassvētku vecītis, rūķi,
eglīte un muzikāli priekšnesumi. Drosmīgākajiem būs arī iespēja nobraukt ar īstām sacensību kamanām Siguldas starta estakādē. Sacensību pauzēs muzicēs „MC Orķestris”.
Savukārt 16.decembrī jaunieši va- • sieviešu braucienos – Maija Tīrurēs uzzināt, kādas profesijas piedāma, Elīza Tīruma, Saiva Dambīte;
vā apgūt Rīgas Amatniecības vidus- • divvietīgās ekipāžas: Andris un
skolā, kā arī paši pamēģināt savus
Juris Šici un Oskars Gudramovispēkus radošajā darbnīcā. Protams,
čs/Pēteris Kalniņš.
būs arī muzikāli priekšnesumi (SaKvaliﬁcēties sacensībām būs
manta Tīna), modes skates, izlozes iespēja arī jaunajiem kamaniņu
un citas aktivitātes.
sportistiem no Murjāņu Sporta
Un – pats galvenais – jums būs ģimnāzijas. Atbrauc un atbalsti
iespēja atbalstīt Latvijas labākos savējos!
kamaniņu braucējus! Latvijas izlasi
sacensībās pārstāvēs:
Sacensību programma:
• vīriešu braucienos – Mārtiņš Ru15.decembris:
benis, Inārs Kivlenieks, Kristaps
Plkst.9.10 Pirmais sacensību
Mauriņš;
brauciens sievietēm;

Limbažos krīt
personīgie
novadnieku rekordi

Novembra beigās sacensībās Limbažu sporta hallē piedalījās 15 Siguldas Sporta skolas (SSS) „D” vecuma grupas (2002.-2003.g.dz.) zēni
un meitenes, kā arī pieci „A” vecuma grupas pārstāvji.
„D” grupas zēniem lielākais sasniegums, kopumā konkurējot 61
Vidzemes reģiona sportistam, dubultuzvara 60m sprintā – Daniels
Strods pārliecinoši pirmais gan
priekšskrējienā, gan ﬁnālā (8,86s),
Artūrs Šķesters 2.vietā (9,10s). Labāko desmitnieku noslēdza Ronalds
Lūkins (9,60s). 200m skrējienā 7.
un 8.vieta 39 zēnu konkurencē attiecīgi Artūram Šķesteram (34,64s)
un Ronaldam Lūkinam (34,7s).
600m vidējā distancē cīņā devās
trīs SSS pārstāvji: Daniels Strods
(4.vieta), Darels Dukurs (6.vieta) un
Valdis Zariņš (8.vieta). Tāllēkšanā
3,93 metrus tāls lēciens Artūram
Šķesteram nodrošināja 1.vietu, Daniels Strods 5.vietā, Valdis Zariņš
10.vietā, bet 13.vietā Gustavs Ābele, pirmo reizi šķērsojot triju metru
robežu (3,21m). Arī Toms Kurilovičs
(savās pirmajās sacensībās), Renards Helfrehts un Dāvis Krūklis uzlaboja savus personīgos rezultātus
60m, 200m skrējienā un tāllēkšanā.
Meitenēm šajā vecuma grupā lieliski starti Elizabetei Stankevičai –
2.vieta augstlēkšanā (1,20m), 4.vieta 200m (34,3s), 6.vieta tāllēkšanā
(3,60m). Tāpat arī Estere Vīksne
izcīnīja godalgotu vietu – 1.vieta
600m skrējienā, 7.vieta lodes grūšanā, kā arī jauni rekordi 200m un
tāllēkšanā. Anne Grēta Stalidzāne,
pirmo reizi startējot vieglatlētikas

sacensībās, izkonkurēja daudzas
spēcīgas sportistes: 5.vieta 600m
skrējienā, ar rezultātu 9,64s – 9.vieta 60m (no 64 dalībniecēm), 10.vieta 200m. Kristīnei Brunerei augstā
6.vieta 600m skrējienā. Elizabetei
Ābolai 3,39m tāllēkšanā un 10.vieta.
Līnai Gailei šoreiz pieticīgāki rezultāti, startējot ar gadu vecākām sāncensēm.
„A” vecuma grupā uz starta stājās Amanda Stukāne (60m), Artis
Rušiņš (60m), Edgars Daugulis
(1000m – 9.vieta) un Nauris Juris
Deksnis (300m ar rezultātu 44,8 ierindojoties 5.vietā).
SSS „B” vecuma grupas (1998.1999.g.dz.) vieglatlēti Limbažos
startēja 23.novembrī. Adrija Pelēce
200m skrējienā ierindojās 8.vietā, Elīnai Zvilnai šai pašā distancē
10.rezultāts. Keita Stalidzāne, pirmoreiz startējot, 800m distancē
ierindojās 6.vietā.
Zēniem Ēriks Rocēns teicami nostartēja gan 60m sprintā (6.vieta –
8,1s), gan tāllēkšanā (5.vieta –
4,73m). Paulam Daugulim 200m
skrējienā vieta tūliņ aiz goda pjedestāla (28,8s), bet Ģirts Stankevičs
8.vietā. Toms Jeseris 5.vietā 4kg
lodes grūšanā. Sacensībās startēja
arī Gints Jeseris (60m, 200m),
Viesturs Veits (200m, 800m) un
Paula Hincenberga (200m).
Ilze Ratniece

Plkst.10.25 Otrais sacensību
brauciens sievietēm;
Plkst.11.45 Pirmais sacensību
brauciens divvietīgām ekipāžām;
Plkst.13.00 Otrais sacensību
brauciens divvietīgām ekipāžām.
16.decembris:
Plkst.9.10 Pirmais sacensību
brauciens vīriešiem;
Plkst.10.45 Otrais sacensību
brauciens vīriešiem;
Plkst.12.45 Komandu stafetes
sacensības.
Ņemot vērā adventes laika īpašo labestības auru, arī sacensību
organizatori vēlas sniegt palīdzīgu
roku un atbalstu bērniem, kuriem
ir iespēja sākt pilnvērtīgu dzīvi.
Ejot uz pasākumu būs iespēja ziedot divām jaunām ģimenēm SOS
bērnu ciematā Īslīcē un Valmierā,
kurām nepieciešama palīdzība
(www.sosbernuciemati.lv). Sīkāka
informācija www.kamanas.lv.

Kļūsti par donoru!
Donoru diena 21.decembrī
no plkst. 9.00 līdz 12.00
Rīgas rajona slimnīcas
konferenču zālē, Lakstīgalas ielā 13, Siguldā.
Līdzi jāņem pase un
donora grāmatiņa.

Siguldas novada komanda 25.novembrī Mālpilī startēja Pierīgas novadu 2012.gada sporta spēlēs šahā, izcīnot 3.vietu. Komandas sastāvs –
Sandra Harlinska, Ivars Jēkabsons, Jānis Birģelis, Visvaldis Gercāns.

Siguldas Sporta skolas zālē 25.novembrī norisinājās šīs sezonas
„Siguldas spieķa” otrais posms. Klubs lepojas ar Anniju Feldbergu, kura
CFLB klases ceturtdaļﬁnālā revanšējās kluba biedrenei Annai Seskai un izcīnīja 1.vietu, kā arī Martina Ulmja uzrādītajiem 120 punktiem otrajā kvaliﬁkācijas pusē, kas bija augstākais rezultāts visās sacensībās.
Pateicība par atbalstu turnīra organizēšanā tiek izteikta Siguldas novada
pašvaldībai.
8.decembrī Lielvārdē notika Latvijas kadetu komandu čempionāts 64
lauciņu dambretē, kurā startēja arī piecas Siguldas Sporta skolas Dambretes nodaļas audzēkņu komandas. 35 komandu konkurencē novadnieki
izcīnīja 3., 8., 12., 13. un 21.vietu. Komandā, kura izcīnīja 3.vietu, spēlēja
Agnese Upīte, Edgars Straumanis, Mārtiņš Zemlītis, Kristaps Bruners. No
1.vietas komandu šķīra tikai viens punkts.
Decembra nogalē Sporta skolas dambretists Edgars Straumanis kopā ar
treneri Edgaru Ratnieku startēs pasaules junioru čempionātā, kas notiks
Nīderlandē.
Ar pārliecinošu Siguldas badmintona kluba/Siguldas Sporta skolas
(SBK/SSS) jauno sportistu pārākumu noslēdzies Latvijas 2012.gada
jauniešu čempionāts badmintonā, kas notika 8.-9.decembrī Siguldā.
Novadnieki izcīnīja 63 godalgas – vairāk nekā visi pārējie Latvijas spēlētāji
kopā! Mūsējiem – 29 zelta, 19 sudraba un 15 bronzas medaļas, summējot
visu vecuma grupu visu spēļu kategorijas. Piecas zelta un vienu sudraba
medaļu izcīnīja Liāna Lenceviča vecuma grupās U-13 un U-15. Gintam Bērziņam četri zelti un divi sudrabi vecuma grupās U-11, U-13. Teodors Kerimovs – četrkārtējs Latvijas čempions vecuma grupās U-19 un U-17. Viņam
vēl arī divas trešās vietas. Pa trim uzvarām tika Jekaterinai Romanovai (U19, U-17), Amandai Azarovai (U-11, U-13) un Ardim Danielam Bedrītim (U15, U-13). Divas zelta medaļas izcīnīja Kristaps Kalniņš (U-15) un Kristaps
Jānis Gulbis (U-19, U-17). Vēl par valsts čempioniem atsevišķās spēļu kategorijās kļuva Arta Priedniece (U-11), Ieva Eglīte (U-17) un Rūta Aizupiete
(U-13). Par Latvijas jauniešu čempionāta laureātiem kļuva Ēriks Bērziņš,
Mārtiņš Jeseris, Jānis Norvelis, Rihards Sorokins, Edgars Strads, Anna Kupča, Anna Vītola, Līva Pūka, Luīze Gulbe, Linda Vorobeja, Amanda Agnese
Arnicāne un Diāna Lenceviča.

Sporta pasākumi decembrī un janvārī
Laiks

Pasākums

Vieta

14.decembris
plkst.19.00

Siguldas novada „Sporta laureāts 2012”, Siguldas Sporta skolas 10
gadu jubilejas pasākums

Siguldas pagasta
kultūras nams

15.decembris
plkst.10.00

Latvijas badmintona klubu čempionāts

Siguldas Sporta
skolas zāle

14.–16.decembris

„Viessmann” Pasaules kausa posms kamaniņu sportā

Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trase

18.decembris

Prezidenta kauss starta izrāviena sacensībās (jaunieši) kamaniņu
sportā

Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trase

18.–20.decembris

Latvijas kauss kamaniņu sportā

Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trase

21.decembris
plkst.19.30

Latvijas Basketbola līga 3. BK „Sigulda” – „Jūrmala”

Siguldas Sporta
skolas zāle

22.decembris
plkst.11.00

Vispārējās ﬁziskās sagatavotības sacensības Siguldas Sporta skolas
audzēkņiem

Siguldas Sporta
skolas zāle

26.decembris
plkst.11.00

Siguldas novada atklātās sacensības volejbolā „Ziemassvētku kauss”

Siguldas
1.pamatskolas sporta
komplekss

13.janvāris plkst.10.00

Sacensības loku šaušanā „Siguldas spieķis”

Siguldas Sporta
skola

12.–13.janvāris
plkst.10.00

Latvijas Apvienotā Badmintona līgas 3.kārta

Siguldas
1.pamatskolas sporta
komplekss

17.janvāris

Siguldas novada sacensības basketbolā „Oranžā bumba”
C vecuma grupai

Siguldas novada
sporta bāzes

18.–19.janvāris

„Latvijas kauss” kalnu slēpošanā, 1.kārta

Sekot informācijai

20.janvāris

Tautas slēpojums „Sigulda 2013”

Siguldas apkārtne

20.janvāris

Pasaules sniega diena

Sekot informācijai

26.janvāris

Siguldas novada sporta spēles, sacensības zoles spēlē

Siguldas Sporta
skola
Plašāka informācija www.siguldassports.lv

2012.gada 13.decembris

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
SIA „Merida – Latvija”

15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv un bezmaksas pirkumu

Skaisto dārzu darbnīca
piegāde Siguldā15% atlaide pakalpojumiem
Dārza lietas
10% atlaide
stādu tirdziņā
SIA „Reklāmdizains”
15% atlaide T-kreklu
izgatavošanai;
Autonoma „ETS” 10% atlaide maketēšanas
10% atlaide
nomas
pakalpojumiem
unauto
dizaina
izveides
pakalpojumiem;
10% atlaide lielformāta
drukas
pakalpojumiem
UD serviss
10% atlaide
auto
remonta pakalpojumiem

SIA „Clean – serviss”

10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem
KULTŪRAS PASĀKUMI

KULTŪRAS PASĀKUMI

“Alternatīvais flīģelis” koncertzālē 10% atlaide ieejas biļetēm
“Baltais Flīģelis” 25.maijā

Siguldas
Tautasbrīnumskapī”
teātra izrāde „Divas
Ls 0,50,
biļeti
iegādājoties
iepriekš. Biļetes cena bez ID
„Izlaidums
Siguldas Atlaide
Atlaide– Ls
Biļetes
cena
Ls 2.
Lotiņas”
Siguldas
novada
kartes
– Ls 1.
1,50
pilsdrupu
estrādē
27.Kultūras
maijā
centrā 19.janvārī plkst.17.00
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu Biļetes cena Ls 4, piedāvājums spēkā līdz 01.06.
Deju estrādē
kolektīva2.jūnijā
„Siguldietis” koncerts Atlaide – Ls 0,50, biļeti iegādājoties iepriekš. Biļetes cena bez ID
Siguldas
novada Kultūras centrā
kartes
– Ls 1,50
Brīvdabas koncertprogramma
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
26.janvārī
plkst.18.00
„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas

SPORTS

pilsdrupu estrādē 9. jūnijā
Kamermūzikas maratons ar
10% atlaide ieejas biļetēm
Gidonu
Biedrība
„A2”Krēmeru un Kremerata
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
Baltica solistiem koncertzālē
Siguldas
tenisa
korti 7.jūlijā plkst.19.00
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
“Baltais
Flīģelis”
Velo XX
noma
„Tridens”
20%– atlaide
velosipēdu
nomas
pakalpojumiem
Siguldas
Opermūzikas svētki
Atlaide
Ls 3. Biļetes
cena
- Ls 2.
Uvertīra
(Liene Circene)
Sporta
klubs „Panatta
Fitness”Siguldas
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Jaunās
pils
terasē
3.augustā
Atpūtas
parks „Reiņa trase”
10% atlaide golfa spēlei
plkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki – Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
„Elvi” pilsdrupu estrādē 4.augustā
2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes,
plkst.15.00
akcijas preces un nocenotas preces)
XX
Siguldas
Opermūzikas
svētki
Ls 3 biļetēm,
cena
ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
„Positcomes”
5%
atlaideAtlaide
pirkumiem,
izņemot kuru
akcijas
preces
– Opera „Traviata” Siguldas
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
„Zapping
Milano”estrādē 4.augustā
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
pilsdrupu
„Copesplkst.21.00
nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
svētki
Ls 3iegādei
biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
„Pūks”XX Siguldas Opermūzikas 5%
atlaideAtlaide
rotaļlietu
– Grand Galā koncerts Siguldas
ierobežots).
Biļešu cena
Ls 12ratiņu
– 17. iegādei
„Veloriba”
10%
atlaide
lietotu
velosipēdu
un bērnu
pilsdrupu estrādē 5.augustā
„Datoru
doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
plkst.17.00

VEIKALI

Grāmatu veikals „Jānis Roze” 5% atlaide pirkumiem
SPORTS
SIA „Dārza
lietas”
10% atlaide stādu tirdziņā
Biedrība
50%
atlaide
biedrības
Sporta
veikals„A2”
„Sport 2000” 10% atlaide
sporta
preču
iegādei „A2” organizētajos sporta pasākumos
Siguldas tenisa korti
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
Velo noma ”Tridens”
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
Sporta klubs „Panatta Fitness”
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Desmit
bezmaksas
karti
– bez sporta
maksaspreču iegādei
Sporta
veikals maršruti
„Sport 2000”Uzrādot ID
10%
atlaide
Siguldas
novadā
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide golfa spēlei

PĀRVIETOŠANĀS
LGK atrakcijas

VEIKALI

„Impresso”
„Elvi”
Makara tūrisma birojs

AKTĪVĀ ATPŪTA

„Positcomes”
„Zapping Milano”
„Copes nams”
„Kaķīškalns”
„Pūks”
SIA „Olimpiskais
centrs
“Veloriba”
„Sigulda””
“Datoru doktorāts”
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”
Grāmatuparks
veikals
Piedzīvojumu
„Tarzāns”
„Jānis Roze”

66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar Siguldas
gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
20% atlaide
ar elektromobīļiem
„Siguldasdāvanu
Tūre” kartes, presi,
2% braucieniem
atlaide pirkumiem
(izņemot telekartes,
Bezmaksas
auto stāvvieta
„Siguldas
pludmale”
cigaretes,
akcijaskempingā
preces un
nocenotas
preces)

Bobsleja
un kamaniņu trase
PĀRVIETOŠANĀS
„Sigulda”
LGK atrakcijas
Piedzīvojumu
parks „Mežakaķis”
Atpūtas
parks „Rāmkalni”
„Impresso”
Atpūtas
parkstūrisma
„Reiņa trase”
Makara
birojs

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
atlaide
makšķerēšanas
izņemot
laivas
un motorus
Ls 0,055%
atlaide
katram
braucienam precēm,
ar pacēlāju
Kaķīškalna
trasēs
5%pensionāri
atlaide rotaļlietu
iegādei
Siguldas
darba dienās
līdz plkst.15.00 slēpo bez maksas;
atlaide
lietotu
velosipēdu
un bērnu ratiņu iegādei
Ls 0,0510%
atlaide
vienam
braucienam
ar pacēlāju
Atlaides
dažādām preču
grupām
un servisa
pakalpojumiem
50% atlaide
pieaugušajiem
braucienam
ar krēslu
pacēlāju
5% atlaide pirkumiem
Ls 2 (pieaugušajiem)
un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas biļetes

iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām

66% atlaide
darba piedzīvojumu
dienās un 80%
atlaide
brīvdienāsSiguldā
braucienam
20% atlaide
ieejas maksai
parkos
„Mežakaķis”
un Rīgāar
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
10% atlaide
braucieniem
ar rodeļiem,
velo un laivu nomai
20% atlaide
braucieniem
ar elektromobīļiem
„Siguldas Tūre”
10% atlaide
aktīvāsauto
atpūtas
pakalpojumiem:
nomai,pludmale”
šķēršļu trasei,
Bezmaksas
stāvvieta
kempingāvelo
„Siguldas
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un
sporta
laukumiem
(pludmales
volejbols,
mini
futbols,
strītbols)
AKTĪVĀ ATPŪTA
Makara
tūrisma birojs
20% atlaide
laivu nomai
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Latvijas
gumijlēcējuparks
klubs„Tarzāns”30% atlaide
bērnu piepūšamajām
darbalīdz
dienās
un 20%
atlaide
Piedzīvojumu
Ls 2 (pieaugušajiem)
un Lsatrakcijām
1,50 (bērniem
16 g.v.)
atlaide
ieejas
brīvdienās,
kā iegādei
arī piegāde
Siguldas
novada
bez
maksas
biļetes
piedzīvojumu
parkāteritorijā
„Tarzāns”
Laivuīre.lv
laivu nomai
un laivu transporta
pakalpojumiem
Bobsleja un kamaniņu trase 10% atlaide
10% atlaide
braucieniem
ar bobsleja
kamanām

DAŽĀDI

„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
un Rīgā
Apdrošināšanas
sabiedrība
10%
atlaide
sauszemes
transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO);
atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
„BTA”Atpūtas parks „Rāmkalni”
15% atlaide10%
īpašuma
un mantas apdrošināšanai;
Atpūtas parks „Reiņa trase”
atlaide
aktīvās atpūtas
pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
15% atlaide10%
vispārējai
civiltiesiskajai
apdrošināšanai;
skrituļslidu
nomai,
vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe
15% atlaidetrasei,
palīdzības
(ceļojumu)
apdrošināšanai
laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols,
strītbols)
Jaunā klienta
komplekts:
„Swedbank”
Bez maksas
Makara tūrisma birojs
20% atlaide laivu nomai
Algas multivalūtu
konts;bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
LGK atrakcijas
30% atlaide
„Swedbank”atlaide
debetkarte:
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
- izsniegšana
0,00 LVL,
maksas
- mēneša maksa
0,45 LVLlaivu
(tieknomai
ieturēta,
ar otro mēnesi),
Laivuīre.lv
10% atlaide
un sākot
laivu transporta
pakalpojumiem

- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa pastu,
bet 1,00 LVL, ja saņemiet atjaunoto karti ﬁliālē;
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana;
Apdrošināšanas sabiedrība
„BTA” 10% pieslēgšana
atlaide sauszemes
transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
Telefonbankas
un uzturēšana;
15%
atlaide
īpašuma un mantas apdrošināšanai;
Mobilās SMS
bankas
pieslēgšana.
atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
Esošajiem 15%
klientiem:
atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
„Swedbank”15%
debetkarte:
Swedbank
Jaunajiem
Swedbankkuriem
klientiem:
- izsniegšana
0,00 LVL (klientiem,
karte nav bijusi);
jaunā
klienta
komplekts
bez
maksas
(multivalūtu konts, Maestro
- mēneša maksa 0,45
LVL (tiek
ieturēta,
sākot
ar 2.mēnesi);
norēķinu
telefonbanka,
mobilā
banka);
- atjaunošanas
maksakarte,
– 0,00internetbanka,
LVL, ja izvēlaties
saņemt atjaunoto
karti
pa pastu,
- OPEN
jauniešu
komplekts
bez
maksas (no 7 gadu vecuma);*
bet 1,00 LVL,
ja saņemiet
atjaunoto
karti
ﬁliālē;
Valūtas konvertācija
bez maksas.*
Esošajiem –Swedbank
klientiem
Piedāvājums
Jūsu bērniem
– „Swedbank”
programma
OPEN
- jaunas
debetkartes
Maestro jauniešu
izsniegšana
bez maksas
(cenrādī
5);**
Bez maksas
– OPENLs
komplekts
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
Norēķinu konts;
* īpašas
OPEN programmas
atlaides,
OPEN
Norēķinu karte
„Swedbank”
OPEN karte**(no
7 līdzvērtīgas
24 gadubalvas
vecumam);
konkursu
un loteriju
uzvarētājiem
Norēķini par
pirkumiem
Latvijā un
ārzemēs – bezmaksas;
** debetkarte
Maestro
bez maksas
klientiem, kuriem nekad
Internetbankas
pieslēgšana
un uzturēšana,
koduesošiem
kartes izsniegšana;
iepriekš
nav bijusi
Telefonbankas
pieslēgšana
undebetkarte
uzturēšana;
Janex - būve
Meistara
Mobilās SMS
bankasbezmaksas
pieslēgšana;konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
darba
stundas
maksai,
pakalpojuma
laiks pārsniedz
vienu
stundu
Īpašas OPEN programmas atlaides,ja
vērtīgas
balvas OPEN
konkursu un
loteriju
uzvarētājiem.
Evor
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
*Tikai Siguldas
ﬁliālē,grāmatvedības
Siguldā, Pils ielā
13
SIA”Pūce GP”
7% atlaide
pakalpojumiem
**Nākamā gada
maksa „Swedbank”
OPEN kartei
– 3 LVL
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide
laikraksta abonēšanai
Dienas
centrā
„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
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ID KARŠU PIEDĀVĀJUMS
ID KARTES 7 7

SiguldasNovada
NovadaZiņas
Ziņas
Siguldas

SIA „Skaisto dārzu

15% atlaide pakalpojumiem

darbnīca”
VESELĪBA

Laikraksts „Siguldas Elpa” 10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā Siguldā, Pils ielā 3a, un zvanot pa

„Hercoga optika”
50%
atlaide redzes
pārbaudei, pasūtot brilles
tālr.67285522
vai 29198081
Mutes veselības
konsultācija
10% atlaide
pakalpojumiem
„Cruiselines
Travelcentrs
Agency” Bezmaksas
10% atlaide
MSC kruīzuun
iegādei,
kā arī dažādas
atlaides citu ceļojumu iegādei
Vidzemeslauku
aptieka
2%5%
atlaide
preču
pirkumiempakalpojumiem
virs Ls 20 (izņemot
valsts kompensējamiem
„Latvijas
konsultāciju
atlaide
grāmatvedības
un konsultācijām;
(diennakts)
medikamentiem);
un izglītības centrs”
7%
atlaidegatavām
biznesa plānu,
projekta pieteikumu un kredītpieteikumu sagatavošanai;
atlaide
brillēm;
Pierīgas konsultāciju birojs 5%
10%
atlaidebriļļu
juridiskajiem
pakalpojumiem un konsultācijām
20%
atlaide
ietvariem;
J.Grizāna veterinārā prakse 10%
5%atlaide
atlaidelēcām;
veterinārajiem pakalpojumiem. Tālrunis pierakstam 26400111
bezmaksas
no plkst.22.00
– 7.00;„Sigulda” un negāzēto ūdeni „Turaida”
SIA „Siguldas
5% atlaide,apkalpošana
iegādājoties gāzēto
minerālūdeni
5%
atlaide
asinsspiediena
mērāmiem
aparātiem
Minerālūdens”
0,5 l iepakojumu (12 pudeles),
1l un 1,5l
pudeļu iepakojumu (6 pudeles) ūdens
„A” aptieka
6%ražotnē
atlaideSiguldā,
visu medikamentu
un citu preču iegādei
P.Brieža ielā 111c
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām
māmiņām);
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
„Hercoga optika”
50%atlaide
atlaidedūņu
redzes
pārbaudei, pasūtot brilles
10%
procedūrām;
10%
atlaide sporta
nodarbībām
grupu vingrošanā
zālē vai baseinā;
Mutes veselības centrs
Bezmaksas
konsultācija
un 10% atlaide
pakalpojumiem
10% atlaide dzemdībām;
„A” aptieka
6% atlaide
atlaide visu
medikamentu
un citupalātās
preču iegādei
10%
paaugstināta
komforta
Rīgas
rajona slimnīca
10%
atlaide visiem
ārstnieciskajai
vingrošanai
grupās (arī grūtniecēm
un jaunajām
„Le
Fizio”
10
% atlaide
pakalpojumiem:
fizioterapeitu
konsultācijām;
māmiņām);
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām
masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un
10%
atlaide
ūdens
dziedniecības
pakalpojumiem;
grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
10% atlaide
dūņu procedūrām;
zīdaiņu
vingrošanai
pēc Bobata metodes
10%atlaide
atlaideatpūtas
sporta nodarbībām
vingrošanā zālē vai baseinā;
Viesnīca „Segevold”
10%
kompleksagrupu
apmeklējumam
10% atlaide dzemdībām;
Viesnīca „Sigulda”
20%
un baseina
apmeklējumam
10%atlaide
atlaidepirts
paaugstināta
komforta
palātās pieaugušajiem
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
„Le
Fizio” ﬁzioterapijas
10%atlaide
atlaidesertificēta
visiem pakalpojumiem:
ﬁzioterapeitu
konsultācijām;
ārstnieciskajām
10%
uztura speciālista
– konsultācijai
veselības
jautājumos,
centrs
masāžām;
ārstnieciskajām
vingrošanām
individuāli
unsportistiem
grupās;
grūtnieču
ēšanas
programmas
topošām
māmiņām,
bērniem,
un aktīviem
vingrošanām;
vingrošanām
māmiņām
ar
mazuļiem;
zīdaiņu
vingrošanai
pēc Bobata
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diētas;
metodes
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
Viesnīca „Segevold”
10% atlaidemutes
atpūtas
kompleksa
apmeklējumam
I.Baltiņas
zobārtsniecības Bezmaksas
dobuma
profilaktiskā
apskate un 10% atlaide
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirtspakalpojumiem
un baseina apmeklējumam
privātprakse
zobārstniecības
bērniem pieaugušajiem
SIA„Kaķītis”
„Malus”
10%publiskās
atlaide ārsta-homeopāta
konsultācijām;
SIA
10%
pirts apmeklējumam

VESELĪBA

10% atlaide sertiﬁcēta uztura speciālista konsultācijai veselības jautājumos, ēšanas
programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistiem un aktīviem cilvēkiem,

SKAISTUMKOPŠANA
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diētas;

5%atlaide
atlaide ārstniecisku
produktu iegādei
Skaistumkopšanas salons 10%
solārija apmeklējumam;
I.Baltiņas zobārstniecības 10%
Bezmaksas
mutes dobuma
proﬁlaktiskā apskate un 10% atlaide zobārstniecības
„Ēra”
atlaide manikīra
pakalpojumiem;
privātprakse
pakalpojumiem
bērniem
10%
atlaide matu
veidošanai;
5%
atlaide
kosmētikas
produktu
iegādei;
SIA „Kaķītis”
10%
atlaide
publiskās pirts
apmeklējumam
5% dāvanu kartes iegādei
„Redzes centrs”
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei, kā arī bezmaksas redzes pārbaude, pasūtot
Skaistumkopšanas salons 5%
atlaidebrilles
kosmētikas produktu iegādei
optiskās
„Elfrisa”
Skaistumkopšanas saloni 10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem
„Skaistuma ēra”
Skaistumkopšanas
10%
atlaide solārija
apmeklējumam;
Eliēr
International salons „Ēra”
14% atlaide
organisko
dūņu kosmētikas
produktu iegādei
10%
atlaide
manikīra pakalpojumiem;
Skaistumkopšanas salons 30% atlaide
solārija
pakalpojumiem
10% atlaide matu veidošanai;
“Kolonna”

SKAISTUMKOPŠANA

5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
5% dāvanu kartes iegādei
Skaistumkopšanas
salons „Elfrisa”
5%kinoteātra
atlaide kosmētikas
produktu iegādei
Kino
„Lora”
10% atlaide
biļešu iegādei
Skaistumkopšanas
salons 20% atlaide
10%
atlaide
solāriju pakalpojumiem;
„Elvi”
boulings
celiņa
nomai
„Time for beauty”
10% atlaide matu griešanai un veidošanai;
20% atlaide matu griešanai un krāsošanai
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Skaistumkopšanas
salons 10% atlaide
30%
atlaide solārija pakalpojumiem
Restorāns
„Aparjods”
maltītēm restorānā
„Kolonna”

IZKLAIDE

Krodziņš „Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
Kino „Lora”
10% bistro
atlaideunkinoteātra
Bistro
„Kaķu māja”
10% atlaide
beķerejābiļešu iegādei
„Elvi”
boulings
20% gardumiem
atlaide celiņakrodziņā
nomai un bistro
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide
parkā „Rāmkalni”
Bistro „Zaļumnieku
10% atlaide maltītēm bistro
piestātne”
Restorāns „Aparjods”
10% atlaide maltītēm restorānā
Ekspressrestorāni
maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā!
Krodziņš „Raibais suns” 10% atlaide
10% gardām
atlaide maltītēm
„Ņamma”
„Gustava
beķereja”
10%
atlaide
pirkumiem
beķerejā
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
„Segevold”
Restorāns
„Kropotkins”
10% atlaide
pakalpojumiem
Bistro „Kaķu
māja”
10% restorāna
atlaide bistro
Bārs
„Ritters”
7% atlaide
pakalpojumiem
Krodziņš
un bistro atpūtas parkā
10%ēdināšanas
atlaide gardumiem
krodziņā un bistro

IZKLAIDE

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

„Rāmkalni”
AUTO
APKOPE
Bistro „Zaļumnieku
piestātne”

10% atlaide maltītēm bistro

Neste
Oil
atlaide
katrumaltītēm
iegādātoSiguldā,
degvielas
litru Ķekavā un arī Jelgavā!
Ekspresrestorāni
„Ņamma”1 santīma
10%
atlaidepar
gardām
Ādažos,
„Īle
un Herbst”
10% atlaide
mazgātuves
pakalpojumiem
Restorāns
viesnīcā „Segevold”
10% auto
atlaide
restorāna pakalpojumiem

Restorāns „Kropotkins”
BŪVMATERIĀLI
Bārs „Ritters”

„Meistars”
„Balex ekspresis”
Demetra Krain

AUTO APKOPE

„Neste Oil”
„Īle un Herbst”
SIA „ETS”
VIESNĪCAS
„UD serviss”

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks
„Reiņa trase”
„Meistars”
Hotel Segevold”
Viesnīca
„Sigulda”
„Balex
ekspresis”
“Latroze”

BŪVMATERIĀLI

10% atlaide restorāna pakalpojumiem
10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
1 santīma
atlaide par
katru
iegādāto
degvielas
litru
20% atlaide
pensionāriem
PVC
logu
un durvju
iegādei
10% mājas
ar mazgātavas
Ekovati, HK-35
un minerālvati
10%siltināšanai
atlaide auto
pakalpojumiem

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

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā

5% 10%
atlaide
pirkumiem,
izņemotviesnīcai
akcijas preces
atlaide
nakšņošanai
atlaide
nakšņošanas
pakalpojumiem
20%10%
atlaide
jumta
segumu un komplektējošo
elementu iegādei
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
„Demetra Krain”
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei;
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei;
10%50%
mājas
siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
Yamaha mūzikas skola
atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
„Vaks
Serviss” var mainīties
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī santehnikas iegādei;
**
piedāvājums
atlaide skārdnieku
darbnīcas pakalpojumiem
Par sadarbības iespējām5%
interesēties
id@sigulda.lv

VIESNĪCAS

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

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā;
30% atlaide īpašajiem piedāvājumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Yamaha mūzikas skola

50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā

8 PASĀKUMI
Kultūras pasākumu plāns
Laiks
14.decembris
plkst.19.00

Pasākums
Koncerts „Ziemas noskaņās...”. Ielūdz sieviešu
koris „Teiksma” un draugi. Ieeja – bez maksas

15.decembris
plkst.15.00 un
18.00
15.decembris
plkst.12.00

Ziemassvētku programma „Svētku virpulis pasaku
mežā”

15.decembris
plkst.12.00

Senioriem veltīts Ziemassvētku ieskandināšanas
pasākums pie galdiņiem „Balts sniedziņš snieg uz
skujiņām...”
Bluķa vilkšana Allažu pagastā. Ziemassvētku
ieskandināšana kopā ar ķekatu muzikantiem.
Dziesmas, danči, mielasts ar pīrāgiem un karstu
tēju. Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku tirdziņš

15.decembris
plkst.15.00
16.decembris
plkst.9.00
16.decembris
plkst.12.00 un
plkst.15.00
16.decembris
plkst.12.00
16.decembris
plkst.15.00
19.decembris
plkst.14.00
19.decembris
plkst.18.00
20.decembris
plkst.11.00 un
12.30
20.decembris
plkst.18.00
20.decembris
plkst.18.00
21.decembris
plkst.12.00
21.decembris
plkst.17.00
21.decembris
plkst.18.00
22.decembris
plkst.13.00
22.decembris
plkst.14.00
23.decembris
plkst.12.00

Biedrības „Cerību spārni” bērnu Ziemassvētku
pasākums

Ziemassvētku svinības bērniem un vecākiem.
Mūzikas, dejas un dzejas programmā bērniem
„Brīnumskapis” skanēs 2012.gada albuma „Actiņas,
Austiņas” dziesmas
Koncerts „Es skaistu vietu zinu” – piedalās Evita
Zālīte, Marts Kristiāns Kalniņš un Artis Robežnieks.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes”
kasēs – Ls 3, pasākuma dienā – Ls 4
Dekupāžas nodarbība, ieskandinot Trešo adventi.
Dalības maksa – Ls 10
Ziemassvētku pasākums pensionāriem. Allažu
amatierteātra „AKA” izrāde pēc Annas Brigaderes
lugas „Čaukstenes” motīviem. Ieeja – bez maksas
Tematiskais koncerts „Spēlēju, dancoju
Ziemassvētku vakarā”
Deju kolektīva „Vizbulīte” izrāde dejā „Velniņi”.
Ieeja – Ls 1
Konkursa „Mans Ziemassvētku stāsts” darbu
lasījums
Mores pamatskolas Ziemassvētku eglītes
pasākums „Čiekuru zvaniem skanot, atnāk
Ziemsvētku laiks”
Deju kolektīva „Vizbulīte” izrāde dejā „Velniņi”.
Ieeja – Ls 1
Ziemassvētku pasākums „Ticiet Ziemassvētku
klusajam brīnumam...” Siguldas pagasta
pensionāriem. Ieeja – bez maksas
Deju studijas „Sidrabiņš” Ziemassvētku koncerts
„Sidrabiņš sidraboja Ziemassvētku vakarā...”
Sarunas ar psiholoģi Marutu Līvenu: „Kaprīzes
nevar turpināties mūžīgi. Protests pret slikto –
galvenā bērna robeža”
Ziemassvētku pasākums Siguldas novada
pensionāriem

Siguldas Novada Ziņas
Vieta
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Siguldas
pagasta
kultūras nams
Mores pagasta
Tautas nams
Pie Allažu
pagasta
pārvaldes
Svētku
laukums
Koncertzāle
„Baltais Flīģelis”
Siguldas ev.lut.
baznīca
Mores pagasta
Tautas nams
Allažu pagasta
Tautas nams
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Jūdažu
bibliotēka
Mores pagasta
Tautas nams
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Siguldas
pagasta
kultūras nams
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Siguldas
novada
bibliotēka
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Allažu ev.lut.
baznīca

Dievkalpojums un koncerts kopā ar Haraldu
Sīmani koncertciklā „No Ziemassvētkiem līdz
Vasarsvētkiem”. Ieeja – bez maksas
27.decembris
Eglīte pašiem mazākajiem „Ziemassvētku
Mores pagasta
plkst.11.00
Zemes noslēpumi”. Paciņas pieteikt iepriekš līdz
Tautas nams
22.decembrim Mores pagasta pārvaldē pie Zentas
Bites, samaksājot Ls 2,50, pa tālruni 64147240
27.decembris
Sirsnīgo sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”
Jūdažu
plkst.19.00
Ziemassvētku dilemma – jauniešu kora „Gaismas
Sabiedriskais
ceļā” un instrumentālā ansambļa koncerts
centrs
„Svētīts”. Ieeja – bez maksas
29.decembris
Koncertzāles „Baltais Flīģelis” Vecgada koncerts. Koncertzāle
plkst.18.00
Olga Rajecka un Vidzemes kamerorķestris
„Baltais Flīģelis”
31.decembris
Jaunā gada sagaidīšana
Svētku
plkst.23.30
laukums
31.decembris
Vecgada masku balle „Čūskas līkumos” kopā ar
Mores pagasta
plkst.24.00
muzikālo apvienību „Patafons”. Rezervēt vietu pie Tautas nams
galdiņiem. Ieeja – bez maksas
1.–30.janvāris
Sabiedrības līdzdalības festivāls „Nature/Urban/
Siguldas
Future”. Precīzāka informācija par programmu
novads
www.sigulda.lv
4.janvāris
Ulda Balgas fotoizstādes „Kniede” atvēršana.
Siguldas
plkst.18.00
Ieeja bez maksas
pagasta
kultūras nams
12.janvāris
R.Blaumaņa literārās pasakas „Velniņi” lasījums,
Bērnu
plkst.12.00-14.00 pārrunas un bērnu zīmējumi par izlasīto
literatūras
nodaļa
12.janvāris
Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu: „Dodiet,
Siguldas
plkst.13.00
ierobežojiet, atbalstiet. Pateicības izteikšana – ļoti novada
svarīgs attīstības aspekts”
bibliotēka
19.janvāris
Biedrības „Aicinājums Tev” Jaungada balle
Siguldas
plkst.13.00
pagasta
kultūras nams
19.janvāris
Allažu amatierteātra „AKA” izrāde „Gurķu
Allažu pagasta
plkst.14.00
impērijas gals” pēc A.Vilka lugas „Blusa” motīviem. Tautas nams
Ieeja – bez maksas
19.janvāris
Mores amatierteātra „Oga” izrāde Anitas Grīnieces Siguldas
plkst.16.00
viencēlienam „Ziņu dienests strādā”
novada
Kultūras centrs
19.janvāris
Siguldas TT izrāde „Divas Lotiņas”. Ieeja – Ls 1,50. Siguldas
plkst.17.00
ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti
novada
iepriekš, Ls – 1
Kultūras centrs
25.janvāris
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
Siguldas
plkst.14.30
skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs pagasta
Atis Priedītis
kultūras nams
26.janvāris
R.Blaumaņa literārās pasakas „Velniņi” lasījums,
Bērnu
plkst.12.00-14.00 pārrunas un bērnu zīmējumi par izlasīto
literatūras
nodaļa
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!

26.janvāris
plkst.13.00
26.janvāris
plkst.18.00
26.janvāris
plkst.18.00
27.janvāris
plkst.14.00
27.janvāris
plkst.13.00
29.janvāris
plkst.17.00
31.janvāris
plkst.19.00

Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu:
„Aktivitātes dāvana. Ko darīt ar pasīvu bērnu?
Aktīva bērna audzināšanas principi”
Koncertprogrammā „Tu mana svētā, grēcīgā!” –
Andris Ābelīte /trompete, tenors/ un Sonora Vaice /
soprāns/. Piedalās: Artūrs Kutepovs /ģitāra/, Raivo
Ozols /kontrabass/, Ainis Zavackis /bungas/
Deju kolektīva „Siguldietis” koncerts. Ieeja – Ls
1,50, ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti
iepriekš, Ls 1
Sintijas Gravas koncerts. Koncertu ciklā „No
Ziemassvētkiem līdz Vasarsvētkiem” (katra
mēneša ceturtā svētdiena). Ieeja – bez maksas
Koncerts „Pavasaris janvārī – putni, daba,
dzimtene”. Ieejas maksa – Ls 0,50
Foto izstādes un Siguldas novada bibliotēkas
izstrādātā informatīvā materiāla „Siguldas gaisa
vagoniņš novadnieku atmiņās un nostāstos”
atklāšana
Sirsnīgo sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”.
Brīnuma dilemma „Pakāpies, sajūti Dvēseli savu” –
tikšanās ar dzejnieci Ievu Saliņu. Ieejas maksa – Ls
0,50

Siguldas
novada
bibliotēka
Koncertzāle
„Baltais Flīģelis”
Siguldas
novada
Kultūras centrs
Allažu ev. lut.
baznīca
Siguldas
pagasta
kultūras nams
Siguldas
novada
bibliotēka
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs

Izstādes Siguldas novadā
Laiks
Līdz 7.janvārim

Pasākums
Sandras Silevicas gleznu izstāde

Vieta
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Līdz
Raimonda Vinduļa fotoizstāde „Mani draugi”.
Jūdažu
25.janvārim
Ieeja – bez maksas
Sabiedriskais
centrs
3.–26.janvāris
Izstāde „Reiz divi velniņi...” latviešu rakstniekam Bērnu literatūras
Rūdolfam Blaumanim (1863-1908) –150
nodaļa
4.janvāris –
Daces Gailes izstāde
„Baltais Flīģelis”
1.februāris
izstāžu zāle
4.–21.janvāris Izstāde „Ar pīpi uz mākoņa malas” –
Siguldas novada
dzejniekam, ﬁlozofam Robertam Mūkam – 90
bibliotēka
4.–27.janvāris
Ulda Balgas fotoizstāde „Kniede”. Ieeja – bez
Siguldas pagasta
maksas
kultūras nams
4.–31.janvāris Tematiskā izstāde „Piedošanas mācība” ciklā
Siguldas novada
„Grāmatu terapija”
bibliotēka
15.–31.janvāris Izstāde „Gads ir balts no abiem galiem” – dabas
Bērnu literatūras
ritējuma atainojums latviešu autoru bērnu dzejā, nodaļa
prozā, grāmatu ilustrācijās
29.janvāris –
Foto izstāde „Siguldas gaisa vagoniņš
Siguldas novada
25.februāris
novadnieku atmiņās un nostāstos”
bibliotēka

Dievkalpojumi svētku laikā
Siguldas ev.lut. baznīca:

2012.gada 13.decembris

SVEICAM
Siguldas novada
pašvaldība sveic
decembra apaļo
jubileju
gaviļniekus!

103 gadi

Hermanis Dzelzkalns
90 gadi
Olga Štengele
Ņina Suprugova
85 gadi
Skaidrīte Vālodze
Ervīns Miķelsons
Jāzeps Antoņevičs
Rūta Lukstiņa
Uldis Ramanis
Alberts Ikstiņš
80 gadi
Jevdokija Oļipova
Mirdza Bankava
Elmārs Rācenis
Vija Mirdza Linde
Zenta Ārija Pelčere
Citta Irēna Utināne
Ilga Cēbere

23.decembrī plkst.11.00 – Ceturtās adventes dievkalpojums, kurā piedalīsies sieviešu koris „Teiksma”.
24.decembrī plkst.16.00 – Svētku dievkalpojums kopā ar Vizmu Zvaigzni
(soprāns).
24.decembrī plkst.18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums kopā ar
draudzes ansambli.
25.decembrī plkst.11.00 – Ziemassvētku dievkalpojums.

Siguldas Romas katoļu baznīca:
24.decembrī plkst.24.00 – Kristus Dzimšanas svētku pusnakts Svētā Mise.
25.decembrī plkst.9.00 – Kristus Dzimšanas svētku rītausmas Svētā Mise.
25.decembrī plkst.12.00 – Kristus Dzimšanas svētku dienas Svētā Mise.
26.decembrī plkst.12.00 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
26.decembrī plkst.13.30 – Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktā kora „Atvars”
Ziemassvētku koncerts.
6.janvārī plkst.13.30 – Siguldas jauktā kora „Spārni” un Valmieras jauktā
kora „Valmiera” Zvaigznes dienas koncerts.

Krimuldas ev.lut. baznīca:
24.decembrī plkst.19.00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums, pēc kura
ikviens mīļi aicināts pievienoties svētku sadraudzībai mācītāja mājā. Lūdzam
ņemt līdzi cienastu.
25.decembrī plkst.12.00 – Ziemassvētku dievkalpojums.
30.decembrī plkst.12.00 – Dievkalpojums.
31.decembrī plkst.22.45 – Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums, pēc
kura ar līdzpaņemto cienastu svinības turpināsies mācītāja mājā. Aicināts
ikviens!
6.janvārī plkst.12.00 – Zvaigznes dienas dievkalpojums, pēc kura bērnu
Ziemassvētki mācītāja mājā.

Turaidas ev.lut. baznīca:
23.decembrī plkst.11.00 – Ceturtās adventes dievkalpojums, kurā sirsniņas sasildīs Turaidas draudzes svētdienas skolas bērni un Turaidas draudzes
koris.
24.decembrī plkst.17.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
26.decembrī plkst.11.00 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums, pēc kura
notiks sadraudzība ar līdzpaņemtu cienastu un karstu tēju.

Allažu ev.lut. baznīca:
23.decembrī plkst.12.00 – Svētku dievkalpojums kopā ar Haraldu Sīmani.
24.decembrī plkst.20.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25.decembrī plkst.14.00 – Ziemassvētku dievkalpojums.

NOVEMBRĪ Siguldas
novada pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā:
Reģistrēta 21 bērna piedzimšana – 8 meitenes un
13 zēni.
Bērniem doti vārdi: Nikola,
Paula Jasmīna, Denīze,
Līvija, Elīza, Millija,
Denīze Paula, Annika,
Bruno, Gints, Gundars,
Edvarts, Gabriels,
Alekss Ross, Kristians
Aleksandrs, Mārtiņš,
Jānis, Domeniks Persijs,
Gustavs, Dāvis, Francs.
Reģistrētas 10 laulības,
no tām Siguldas novada
baznīcās – 5.

