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Augstu novērtēts Siguldas
novada tūrisma piedāvājums
10.februārī 19.starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū „Balttour
2012” Siguldas pašvaldības aģentūras „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūra” direktore Laura Konstante saņēma balvu „Gada cilvēks tūrismā 2011” tūrisma informāciju centru vadītāju kategorijā. Savukārt
Turaidas muzejrezervāts saņēma Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q Latvia” kvalitātes zīmi.
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mērā sveša. Tāpēc jo sevišķi prieks,
ka izdevies tik īsā laikā sasniegt
šādus panākumus. Tas pierāda, ka
ar aizrautīgu un mērķtiecīgu darbu,
ar novada Domes vadības atbalstu
un tūrisma uzņēmēju ieinteresētību mēs kopā varam panākt stabilu
„Iegūtā atzinība – nominācija turpmākiem izaicinājumiem,” stāsta tūrisma nozares izaugsmi Siguldas
„Gada cilvēks tūrismā” – apliecina, „Siguldas tūrisma attīstības aģentū- novadā.”
ka Sigulda aizrauj! Esmu gandarīta, ras” direktore Laura Konstante. „Ja
Jau ziņots, ka balvu „Gada cilvēks
ka mans profesionālais izaicinājums atskatos uz laiku, kad sāku strādāt tūrismā 2011” pasniedza septiņās
Siguldas atpazīstamības un tūrisma Siguldas novada pašvaldībā, vairāk nominācijās: „Uzņēmējs naktsmītņu
nozares veicināšanai tiek novērtēts nekā pusotru gadu atpakaļ, jāatzīst, biznesā 2011, „Uzņēmējs tūrisma
Latvijas mērogā. Tas iedrošina arī ka tūrisma nozare man bija lielā aģentūru un tūroperatoru biznesā
2011”, „Tūrisma informācijas centra
vadītājs 2011”, „Restorāna vadītājs
2011”, „Tūrisma žurnālists 2011”,
„Tūrisma mājas lapa 2011” un „Gada „Esmu gandarīts par p/a „Siguldas tūrisma attīstības aģentūras” vadītājas iegūto
atzinību no tūrisma jomas profesionāļiem. Kopīgiem spēkiem ir padarīts apjomīgs
cilvēks tūrismā 2011”.
darbs, kurā iesaistījās novada tūrisma jomas speciālisti, uzņēmēji un pašvaldība.
Balvu tūrisma nozares profesioEsam spējuši pareizi pārdalīt ﬁnansējumu, izvērtējot tūrisma jomas prioritātes un
nāļiem jau devīto reizi pasniedza attīstības iespējas. Siguldas novada pašvaldība var lepoties ar Lauras Konstantes
SIA „Eiropas reģionālā tūrisma iegūto apbalvojumu, jo tas apliecina, ka mūsu pašvaldībā strādā augstas klases
institūts”. Konkursu „Gada cilvēks profesionāļi,” uzsver Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
tūrismā 2011” organizē tūrisma noLatvijā kvalitātes sistēma „Q
zares portāls „TurismaBizness.lv” sa- via” kvalitātes zīme, kas apliecina
darbībā ar Tūrisma attīstības valsts Turaidas muzejrezervāta piedāvā- Latvia” ir jaunums, un ir veidota
aģentūru, Ekonomikas ministriju, juma un tūrisma pakalpojumu kvali- pēc Šveices kvalitātes sistēmas
Latvijas viesnīcu un restorānu aso- tātes augsto līmeni. Tā kā Turaidas parauga, lai celtu viesmīlības kulciāciju un Latvijas tūrisma aģentu muzejrezervāts jau daudzu gadu tūru un tūrisma pakalpojumu kvaliun operatoru asociāciju (ALTA).
garumā pievērš lielu vērību apmek- tāti, līdz ar to paaugstinot tūrisma
Turaidas muzejrezervātam starp- lētāju kvalitatīvai apkalpošanai, pakalpojumu sniedzēju reputācijas
tautiskās tūrisma izstādes „Balt- kvalitātes zīmes „Q Latvia” komisi- un konkurētspējas pieaugumu.
tour 2012” atklāšanas dienā tika jas dalībnieki vienbalsīgi nobalsoja Šāda prakse jau daudzus gadus ir
pasniegta Latvijas tūrisma pakal- par kvalitātes zīmes piešķiršanu populāra arī vairākās citās Eiropas
No kreisās „Travelnews.com” direktors Aivars Mackevičs, p/a „Siguldas tūrisma
pojumu kvalitātes sistēmas „Q Lat- Turaidas muzejrezervātam.
valstīs.
attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante un Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors Armands Slokenbergs.

Tautas nobalsošanā Siguldas novadā piedalījušies
vairāk kā 11 tūkstoši iedzīvotāju
18.februāra tautas nobalsošana par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu Siguldas novadā piedalījušies
11 199 iedzīvotāji, pret grozījumiem Satversmē balsojuši 94,71% jeb
10 581 iedzīvotājs, par grozījumiem balsojuši 5,29% jeb 591 balsstiesīgais pilsonis, 27 balsošanas zīmes atzītas par nederīgām, kurās balsotāju griba nav saprotama.
Kopumā saskaitot balsis visos
1035 Latvijas vēlēšanu iecirkņos,
pret Satversmes grozījumiem un
pret valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai nobalsojuši 821 722 jeb 74,8% vēlētāju, bet
par grozījumiem Satversmē nobal-
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soja 273 347 jeb 24,88% vēlētāji,
liecina Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie tautas nobalsošanas rezultāti.
Sestdien notikušajā tautas nobalsošanā piedalījās 1 098 593 jeb
70,73% balsstiesīgo vēlētāju, saAugustā notiks XX
Opermūzikas svētki
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vukārt 5.Saeimas vēlēšanās, kas
bija pirmās parlamenta vēlēšanas
pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, piedalījās 1 118 316 vēlētāji
jeb 89,9%. Lielāka aktivitāte bijusi
tikai 1991.gadā notikušajā aptaujā
par Latvijas Republikas neatkarību, kurā piedalījās 1 666 128 vēlētāji jeb 87,56% no visiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Toreiz
balsstiesības bija visiem Latvijas
pastāvīgajiem iedzīvotājiem sākot
no 18 gadu vecuma un pavisam
aptaujas sarakstos bija iekļauti
Ielūgums uz pasākumu
Siguldas pilsdrupās 3.lpp.

1 902 802 republikas iedzīvotāji.
2003.gadā notikušajā nobalsošanā par Latvijas iestāšanos Eiropas
Savienībā piedalījās 1 010 467 pilsoņi. Savukārt citos referendumos
un Saeimas vēlēšanās dalībnieku
skaits nav pārsniedzis vienu miljonu.
Jau ziņots, ka likumprojekts, par
kuru vēlētājiem bija jādod savs
vērtējums, paredzēja mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.
pantu, iekļaujot tajos nosacījumu
par krievu valodu kā otru valsts
Ziemas festivāls
Siguldas novadā
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valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un
krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu
un krievu valodā. Tāpat saskaņā ar
grozījumiem arī Saeimas deputāta
zvērestā būtu jāsola stiprināt „kā
latviešu, tā krievu valodas kā vienīgās valsts valodas” un no konstitūcijas tiktu izslēgta norma, ka
Saeimas darba valoda ir latviešu
valoda.
Tautas nobalsošanas zīmē bija
jautājums „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu,
kas paredz krievu valodai noteikt
otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti – „Par”
un „Pret”.
Piešķirts ﬁnansējums izglītības
un kultūras projektiem
5.lpp.
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Domes priekšsēdētājs turpina cīnīties par
investīciju piesaisti Bobsleja un kamaniņu trasei

Svētdien, 19.februārī, Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē notika
Pasaules kausa posms kamaniņu sportā, kura laikā Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics tikās ar Latvijas Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un Latvijas Kamaniņu sporta federācijas
(LKSF) prezidentu Ati Strengu, lai pārrunātu aktuālo jautājumu par investīciju piesaisti Bobsleja un kamaniņu trasei.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pauda gandarījumu, ka Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē turpina notikt pasaules
mēroga sacensības, par ko jāpateicas
visiem trases darbiniekiem, sporta
dzīves organizatoriem un Latvijas Kamaniņu sporta federācijai, kā arī Siguldas novada iedzīvotājiem un pašvaldībai, kas mērķtiecīgi vairāku gadu
garumā ir investējuši infrastruktūrā,
lai šādi pasākumi varētu notikt Latvijā. Latvija ir izcīnījusi tiesības 2015.
gadā Siguldā rīkot Pasaules čempionātu kamaniņu sportā. „Mūsu sportisti sasniedz augstākos rezultātus
kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā, pat spējot uzvarēt pasaules
lielvalstis. Pēc 25 gadiem ir pienācis
laiks uzlabot un pilnveidot šo Latvijas
ziemas sporta veidu medaļu kaldinātavu, lai arī turpmāk Latvijas vārds
izskanētu pasaules mērogā,” tiekoties ar Ministru prezidentu, uzsvēra
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs.

Bērnu uzņemšana Siguldas
pilsētas skolās 1.klasē
2012./2013.mācību gadam
Siguldas novada Dome izdevusi rīkojumu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Siguldas novada Domes 2011.gada
22.februāra noteikumiem „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
klasēs”, par 1.klašu komplektēšanu Siguldas novada skolās.
Siguldas pilsētas skolās 2012./2013.
dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas
mācību gadā tiks uzņemtas trīs 1.klapilsētā un kuriem tā ir dzīvesvietai
ses, nosakot skolēnu skaitu katrā klatuvākā izglītības iestāde;
sē – 28.
• Siguldas 1.pamatskolā, pirmkārt,
tiks uzņemti bērni, kuru dzīvesSiguldas 1.pamatskolā 2012./2013.
mācību gadā tiks uzņemtas trīs
vieta ir deklarēta Siguldas pilsētā
vai Siguldas novadā un kuriem tā
1.klases, nosakot maksimālo skolēir dzīvesvietai tuvākā izglītības
nu skaitu katrā klasē – 24.
iestāde;
Vecāku iesniegumus Siguldas
pilsētas skolās sāks reģistrēt no • Brīvajās vietās Siguldas novada
1.marta.
skolās tiks uzņemti bērni, kuriem
attiecīgajā izglītības iestādē māSiguldas novada pašvaldības Izglīcās brāļi vai māsas;
tības pārvaldes vadītāja informē, ka
skolēnu uzņemšana 1.klasē notiks • Savukārt pēc 10.maija brīvajās
vietās varēs uzņemt bērnus, kuru
šādā kārtībā:
• Siguldas pilsētas vidusskolā,
dzīvesvieta nav deklarēta Sigulpirmkārt, tiks uzņemti bērni, kuru
das novadā.

Informācija par ielu apgaismojumu Ekspertu sēde par latvāņu izplatības
Siguldas novadā
ierobežojumiem Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa
informē, ka tuvāko divu mēnešu
laikā plānots modernizēt pilsētas
apgaismojuma vadības sistēmas,
lai tās varētu kontrolēt elektroniski.
Šogad tiek plānots modernizēt līdz
pat 50% pilsētas apgaismojuma vadības sistēmu.
Līdz šim pilsētas apgaismojums
ieslēdzas ar tumsas iestāšanos,
bet, tā kā vadības gaismas sensori
ir novecojuši, iespējama nobīde apmēram 15–30 minūtes, līdz ar to dažās pilsētas daļās tas neieslēdzas
vienlaicīgi.
Kā zināms, ielu apgaismojums Siguldā izslēdzas pusnaktī, savukārt
no rīta apgaismojums ieslēdzas
plkst.5.00 un izslēdzas līdz ar gais-

mas iestāšanos, ko regulē vadības
gaismas sensori.
Laikā starp plkst.24.00 un
plkst.5.00 pilsētā strāva tiek padota tikai atsevišķām laternām, lai
būtu izgaismoti ielu krustojumi un
gājēju pārejas, kā arī atsevišķas
vietas, lai pilsētā nebūtu pilnīga
tumsa.
Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa atgādina, ka ceturtdienās,
kad notiek apgaismojuma apkope
un bojājumu novēršana, dienas
gaišajā laikā atsevišķos rajonos
ir ieslēgts ielu apgaismojums. Par
ielu apgaismojuma bojājumiem
lūdzam
zvanīt
pa
tālruni
67800950 vai rakstīt uz e-pastu
ipasumi@sigulda.lv.

Kārtējā ekspertu grupas sēde par
latvāņu izplatības ierobežošanas
jautājumiem Siguldas novadā notiks 2012.gada 6.martā plkst.11.00
Siguldas pagasta kultūras namā.
Darba kārtībā iekļauti trīs punkti:
1. Ar latvāni invadētie zemes gabali, kuros 2011.gadā netika veikti
latvāņa ierobežošanas pasākumi.

2012.gada 23.februāris

Darbu uzsācis
labdarības fonds

2. Par precizējumiem latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
plānā Siguldas novadā 2011.–
2017.gadam.
3. Citi jautājumi.

Latvijā savu darbību uzsācis Siguldas novadā reģistrētais „Fon
Rogges labdarības fonds”, kuru dibinājis Olavs Igals – Rogge. Fonds plāno savu darbību īstenot visā Latvijas
teritorijā, koncentrējoties un lauku
Aicināti visi interesenti, it īpaši rajoniem un trūcīgo iedzīvotāju atzemju īpašnieki, kuriem aktuāls lat- balsta programmām, kā arī kultūrvēsturisku pieminekļu atjaunošanu.
vāņu apkarošanas jautājums.
Fonda mērķis ir palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kā arī atbalstīt cilvēkus
ar potenciālu dažādās jomās.
Labdarības fonds jau ir palīdzējis
ju pakalpojumu centra speciāliste Rita
pensionētajiem Siguldas pedagoDaščiora.
Plkst.12.30 lektors, energoauditors giem: Regīnai Jercītei, Ritmai BirzJānis Bērziņš informēs par atjaunoja- niecei un Uldim Deisonam, kuri ir
mo enerģijas resursu pielietojumu lau- pateicīgi fondam par atbalstu.
Ziedot fondam vai lūgt palīdzību
ku saimniecībās.
Sīkāka informācija pa tālruņiem var, apmeklējot interneta vietni
26341991 un 67800955. www.fonrogge.lv.

Informēs par izmaiņām Meža likumā
9.martā plkst.11.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā notiks lekcija par grozījumiem Meža likumā, izmaiņām Valsts
meža dienesta darba organizācijas
kārtībā un ES ﬁnansējuma piesaistes
iespējām mežsaimniecībā. Informatīvo lekciju vadīs vecākais mežzinis
Normunds Gerbis un Meža konsultāci-

Augustā gaidāmi īsteni jubilejas Opermūzikas svētki Siguldā!
No 3. līdz 5.augustam Siguldā norisināsies vērienīgi XX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas jubilejas svētki ar necerēti augstas klases
vadošajiem pasaules solistiem. Gaidāms grandiozs galā koncerts, izcils
pasaules solistu duets Dž.Verdi operā „Traviata”, vairāki kamermūzikas koncerti un jaunums – bērnu koncertuzvedums.
XX Starptautiskie Siguldas ru Pavolu Bresliku /Pavol Breslik,
Opermūzikas svētki tiks atklāti Slovākija/ Alfrēda Žermona lomā.
3.augustā plkst.19.00, kad Si- Opermūzikas leģenda, baritons
guldas Jaunās pils terasē spēlēs Huans Pons /Juan Pons, Spānija/
viena no spilgtākajām personībām atveidos Žoržu Žermonu. Pārējās
Latvijas pianisma pasaulē Liene lomās – Krišjānis Norvelis, GunCircene.
tars Ruņģis, Kristīne Zadovska,
Par vienu no svētku īpašajiem Antra Bigača u.c.
notikumiem kļūs Džuzepes Verdi
Šoreiz operas uzvedumu speciāli
operas „Traviata” oriģināliestu- Siguldas pilsdrupu estrādei iestudē
dējums 4.augustā plkst.21.00 ar režisors Edmunds Freibergs. Skatuburvīgu duetu – pasaulē pašreiz ves dekorācijas veidos spilgtākais
pieprasītāko latviešu operdīvu latviešu jaunākās paaudzes scenoMaiju Kovaļevsku Violetas Valerī grāfs Reinis Suhanovs (2010.gadā
lomā un harizmātisko, pasaulē at- ieguvis „Spēlmaņu nakts” balvu
zīto un aizvadītajos Opersvētkos „Gada scenogrāfs”), kostīmus veidos
klausītāju sirdis iekarojušo teno- Ieva Kundziņa. Diriģēs profesors no

Vīnes Vladimirs Kiradžijevs /Vladimir Kiradjiev, Bulgārija/, iestudējumā
piedalīsies svētku orķestris un koris.
Sestdien, 4.augustā, plkst.15.00
ģimenes un pilsētas viesi aicināti
uz jubilejas svētku jauninājumu –
bērnu koncertuzvedumu Siguldas
pilsdrupu estrādē, kurā piedalīsies
talantīgākie siguldieši – gan lieli,
gan mazi.
Svētdien, 5.augustā, plkst.13.00 –
garīgās mūzikas koncerts Siguldas
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Ieeja
bez maksas.
Svētku noslēgumā, 5.augustā,
plkst.17.00 klausītāji varēs baudīt
Grand galā koncertu, kurā uzstāsies daudzu opermīļu vērtējumā pirmais dramatiskais tenors pasaulē
Aleksandrs Antoņenko, jaunā itāļu
megazvaigzne Rafaela Andželeti
/Raﬀaella Angeletti, Itālija/, Filipe
Do /Francija/, Marijas teātra solists

Jevgeņijs Akimovs /Yevgeny Akimov,
Krievija/, Džons Veigners /John Wegner, Austrālija/, starptautiski atzītu
konkursu laureāte Klementīne Margēna /Clémentine Margaine, Francija/,
Inga Šļubovska, Krišjānis Norvelis u.c.,
kā arī Rīgas Doma zēnu koris, svētku
orķestris un koris. Koncertu diriģēs
maestro Aleksandrs Viļumanis.
XX Siguldas Opermūzikas svētku
biļešu cena būs no 2 līdz 40 latiem:
• 3.08. plkst.19.00 – Uvertīra, biļešu cena Ls 5, ar Siguldas ID
karti – Ls 2;
• 4.08. plkst.15.00 – bērnu koncertuzvedums, biļešu cena Ls 3,
ar Siguldas ID karti – Ls 2; ,
bērniem līdz 6 g.v. (ieskaitot)
bez maksas;
• 4.08. plkst.21.00 – opera „Traviata”, biļešu cenas Ls 10–40, ar
ar Siguldas ID karti lētāk ;

•

5.08. plkst.17.00 – Grand galā
koncerts, biļešu cenas Ls 10–40,
ar Siguldas ID karti lētāk ;

Biļetes var iegādāties Latvijas
Nacionālās operas kasē, Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrā
(Raiņa iela 3, tālr. 67971335) un Siguldas pilsētas kultūras namā (Pils iela
10, tālr. 67970814), vēlāk arī „Biļešu
Paradīze” kasēs, kā arī elektroniski
www.bilesuparadize.lv.
XX Starptautiskos Siguldas Opermūzikas jubilejas svētkus piedāvā
Dainis Kalns kopā ar „Rietumu Banku”
un Siguldas novada pašvaldību.
Informācijai:
Dainis Kalns, tālr.29118277;
Baiba Bože, tālr.28617480;
Dace Pleša, tālr.29548365 (konsultācijas par biļešu pieteikumiem,
rezervācijām un iegādi).
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Siguldas pilsdrupās noslēgušies vērienīgi rekonstrukcijas darbi
Noslēgumam tuvojas projekta
„Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana
tūrisma produkta attīstībai” (Nr.LPPA-09-002) realizācija.
Šobrīd norit noslēdzošie labiekārtošanas darbi, lai, uzsākot jauno tūrisma sezonu, Siguldas pilsdrupu apmeklētājus sagaidītu jauns tūrisma
produkts ar viduslaiku piedāvājumu.
Ziemas festivāla ietvaros 3.martā
Siguldas pilsdrupās notiks multimediāls uzvedums „Laiks. Laikmets.
Laime”, kas būs vēstījums par Livonijas ordeņa vēsturiskajiem notikumiem Siguldā un par jaunajām
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Paziņojums par detālplānojuma
„Šķūņabeites” izstrādes
uzsākšanu Siguldas novadā

šim nebija pieejami, pastaigāties pa
mūra sienām, izbaudīt senatnīguma
Detālplānojuma izstrāde uzsākta,
auru un ainavas, kas pavērsies no pamatojoties uz Siguldas novada
torņa uz Gaujas senleju un pārējiem Domes 2012.gada 8.februāra sēdes
pilsētbūvniecības pieminekļa vēstu- lēmumu (sēdes protokols Nr.3., §9)
riskajiem centriem.
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākNo projekta attiecināmajām iz- šanu nekustamā īpašumā ar adresi
maksām 83,79% sedz Eiropas Re- „Šķūņabeites”, Siguldas pagasts, Siģionālās attīstības fonds, 3% ir guldas novads.”
valsts budžeta dotācija un 13,21%
Saskaņā ar 2009.gada 2.septembrī
sedz Siguldas novada Dome.
apstiprināto Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.12 „Par Siguldas
novada teritorijas plānojumu” daļas
„Siguldas novada teritorijas plānojums 2008.–2020.gadam graﬁskā
daļa un Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” 2.sējumu
„Graﬁskā daļa” (prot.Nr.20., §2), minētais īpašums atrodas mazstāvu
dzīvojamās
apbūves teritorijā (DzM),
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
iespējām Siguldas viduslaiku pils
apmeklētājiem.
Rekonstruējot un kvalitatīvi pilnveidojot Siguldas pilsdrupu vidi, objekts kļūs publiski pieejams un iekļaujams tūrisma maršrutā, veicinot
tā atpazīstamību pasaulē kā unikālu
ekoloģiski tīras vides un kultūrvēstures apvienojumu. Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs uzkāpt pilsdrupu
Dienvidu un Ziemeļu torņos, kas līdz

Atbalstīts projekts akustisko sistēmu iegādei
Siguldas novada Dome pagājušā
gada nogalē ir saņēmusi apstiprinājumu projekta „Akustisko sistēmu
iegāde Siguldas novada iedzīvotāju
sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”
(Nr.11-04-LL01-L413201-000007)
līdzﬁnansējumam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietē-

jo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros.
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt un nodrošināt Siguldas novada
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu
realizēšanu. Projekta tiešais mērķis
ir iegādāties akustiskās sistēmas,
kas izmantojamas gan komplektā,
gan komplektu sadalot, tādējādi
nodrošinot dažāda mēroga kultūras pasākumu apskaņošanu, kā arī
iespēju vairākiem mazāka mēroga

kultūras pasākumiem notikt vienlaicīgi.
Akustiskās sistēmas glabāsies Siguldas pagasta kultūras namā.
Projekta ietvaros tiek radīta arī
viena jauna darbavieta – skaņu
operators, kas atbild par akustisko
sistēmu iekārtu ekspluatāciju un sadarbību ar novada kultūras iestādēm.
Projekta attiecināmo izmaksu
summa sastāda Ls 13 160,36, no kuras ELFLA sedz 90%.

Martā plānots uzstādīt jaunās tehnoloģijas Siguldas novada skolās
2009.gada decembrī Siguldas
novada Dome parakstīja līgumu ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru par Eiropas Reģionālā
attīstības fonda ﬁnansējumu projektam „Siguldas novada izglītības
iestāžu informatizācija” (Vienošanās Nr.2009/0308/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/587).
Projekta ietvaros sešas Siguldas
novada skolas tiks apgādātas ar

124 stacionārajiem un 10 portatīvajiem datoriem, tiks iegādāti pieci
multimediju tehnikas komplekti –
interaktīvās tāfeles, kā arī iekārtoti lokālie datortīkli. Projekta laikā
novada skolas tiks nodrošinātas ar
atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītības kvalitāti un
efektivitāti.

Šobrīd notiek līgumu slēgšana
ar preču piegādātājiem, kas sola
pirmos multimediju tehnikas komplektus un portatīvos datorus piegādāt un sākt uzstādīt skolās marta sākumā.
Projekta kopējās izmaksas 85%
apmērā sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds, bet valsts budžets
sedz 15%. Siguldas novada Domes
budžeta līdzﬁnansējums nav nepieciešams.

vēsturiskās lauku sētas pilsētvides
teritorijā (DzLs) un pilsētas kopto
zaļumvietu/zaļumu teritorijā (ZP).
Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Siguldas novada
pašvaldības teritorijas plānotāja
Ilze Urtāne.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei
līdz 2012.gada 29.martam var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi
Siguldas novada Būvvaldē 3.stāvā,
adrese – Zinātnes iela 7, Siguldas
pagasts, Siguldas novads; tālrunis
informācijai 67800957.
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8.00
līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz
18.00.

Biedrība „Cerību spārni”
attīstīs sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti
biedrība „Cerību spārni” ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda
projektu „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība bērniem un
jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā”, projekta sadarbības iestāde ir Nodarbinātības valsts aģentūra.
Projekta ietvaros 18 mēnešu laikā, sākot no šī gada marta,
bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem būs iespēja saņemt jaunus pakalpojumus. Kopumā projekta ietvaros
ir paredzēts nodrošināt: bērnu ar
invaliditāti īslaicīgu pieskatīšanu
dienas aprūpes centrā; mākslas,
mūzikas, smilšu terapiju; prasmju
attīstības nodarbības; transporta pakalpojumus; gaismas teātra terapiju; izglītojošas atbalsta

grupas; logoritmiku; audiologopēdisko konsultēšanu; ﬁzioterapeita
konsultācijas; psihologa atbalsta
grupas vecākiem un izglītojošas
atbalsta grupas vecākiem par medicīniskiem jautājumiem, bērnu attīstības vecumu posmu īpatnībām,
uzvedību, audzināšanas metodēm,
rīcību krīzes situācijās, bērnu aprūpes speciﬁku, aktualitātēm nodarbinātības, izglītības, sociālo
pakalpojumu un palīdzības jomā.
Aicinām vecākus, kuri vēl nav
apmeklējuši biedrību un iepazinušies ar tās piedāvātajiem pakalpojumiem, vērsties pie mums, ja
esat saskatījuši pakalpojumus,
kuri ir nepieciešami jūsu bērnam.
Kontakttālrunis 26371923 (Eva),
e-pasts ceribu_sparni@inbox.lv,
var arī ierasties personīgi Skolas
ielā 3.

TŪRISMS
Apstiprina tūrisma attīstības stratēģiju
Gaujas nacionālā parka teritorijā
Ar vairāk nekā 60 dalībnieku – komersantu, pašvaldību un Dabas aizsardzības pārvaldes – dalību 15.februārī Siguldā tika apstiprināta tūrisma attīstības stratēģija Gaujas nacionālā parka (GNP) teritorijā.
Teritorijas tūrisma attīstības vīzija deﬁnēta kā konkurētspējīgākais
tūrisma galamērķis Latvijā ārpus
galvaspilsētas ar kvalitatīvu un
specializētu dabā balstīta tūrisma
piedāvājumu precīzi segmentētā
ārvalstu un vietējā tirgū visa gada
garumā.
Ar stratēģijas palīdzību plānots
palielināt apmeklētāju uzturēšanās
ilgumu tūrisma galamērķī, pieaudzēt
eksporta apjomu, kā arī palielināt
apmeklētāju apmierinātību ar iegūto
pieredzi.

Stratēģiskie virzieni ietver vienota
galamērķa pozicionējuma un zīmola
izveidi, tūrisma piedāvājuma kvalitātes un konkurētspējas celšanu,
jaunu tūrisma produktu ar augstu
pievienoto vērtību veidošanu, kā arī
reģiona sociālekonomiskās attīstības un dzīves kvalitātes veicināšanu,
balstoties uz ilgtspējīgu dabas un
sociālā kapitāla izmantošanu.
Drīzumā ar stratēģiju ikviens interesents varēs iepazīties pašvaldību
interneta vietnēs, kā arī tūrisma informācijas centros.

Sigulda piedalās tūrisma gadatirgū Igaunijā
No 17. līdz 19.februārim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisinājās
starptautiskais tūrisma gadatirgus „Tourest 2012”, kas ir nozīmīgākā
un senākā tūrisma izstāde Baltijas valstīs. Tajā tūrisma profesionāļiem
un citiem interesentiem kā atpūtas un ceļojuma galamērķis tika prezentēts Gaujas nacionālais parks (GNP).
Jau ziņots, ka februāra sākumā
Cēsu pilī Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
vēl piecas Vidzemes pašvaldības
(Cēsu, Amatas, Līgatnes, Pārgaujas un Valmieras), un Dabas aizsardzības pārvalde parakstīja vienošanos par ilgtermiņa sadarbību
tūrisma nozarē un GNP teritorijas
kā tūrisma galamērķa attīstību.
Līgumu parakstīs pašvaldību vadītāji un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors.

Noslēgtā vienošanās stiprinās
jau esošās sadarbības iestrādnes,
kā arī attīstīs jaunas iespējas reģiona tūrisma uzņēmēju atbalstam, jauno tūrisma speciālistu izglītošanai un veicinās mārketinga
aktivitātes caur dažāda veida kopīgiem projektiem, tajā pašā laikā
neaizmirstot par saudzīgu apiešanos ar GNP dabas resursiem un
rūpēm par to saglabāšanu.
GNP ir viens no senākajiem un
atpazīstamākajiem Latvijas tū-

risma galamērķiem, ko gadā apmeklē vairāk nekā miljons tūristu.
Tomēr, lai parka teritorijā palielinātu tūristu uzturēšanās laiku
un pilnvērtīgi izmantotu tā potenciālu, starptautiskajos tirgos
nepieciešams kopīgi popularizēt
šo daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu, vienlīdzīgi akcentējot ne
tikai pilsētas, bet arī lauku teritorijas.
Sadarbojoties minēto pašvaldību tūrisma speciālistiem un SIA
„GNP informācijas centrs”, ir tapis
jauns tūristu ceļvedis par GNP, kā
arī minētās pašvaldības kopīgi
jau šogad piedalīsies 12 tūrisma
gadatirgos Eiropas valstīs un
Krievijā.
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Ziemas festivāls Siguldā
No 18. februāra līdz 4.martam Siguldā norisinās jau otrais Ziemas
festivāls. Šī gada tēma – „Laikmets. Laiks. Laime”. Festivāla ietvaros
līdztekus profesionālām sporta sacensībām tiek piedāvāta māksla un
kultūra, ziemīgi sportiskas aktivitātes un izklaides iespējas.

Festivāla mērķis ir popularizēt
Siguldas sporta bāzes un kalnu
slēpošanas trases kā lieliskas atpūtas, sporta un brīvā laika pavadīšanas vietas un Siguldu kā Eiropas
kultūras un mākslas iepazīšanas
vietu. Šāda apņemšanās Siguldai ir,
startējot projektā „Rīga – Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014” kā
oﬁciālajam partnerim un Ziemas
festivālu iekļaujot 2014.gada notikumu kalendārā.

ZIEMAS SPORTS
Ziema ar sniegotajiem kalniem
un starptautiskajām sacensībām
ir veidojusi Siguldu par starptautisku ziemas sporta centru. Festivāla programmā iekļautas gan
starptautiskas, gan valsts nozīmes
sacensības.
• Jau noslēdzies Pasaules kausa kamaniņu sportā 8.posms
un Latvijas kauss kalnu slēpošanā.
• Turpmāk iespējams piedalīties tradicionālās sacensībās –
Tautas slēpojums „Sigulda”,
„Siguldas kauss 2012” kalnu
slēpošanā, distanču slēpošanā un snovbordā.
• Līdztekus
profesionālām
sporta sacensībām būs arī
slēpošanas sacensības bērniem – „Mazais Reinis” un
„Kūku mači”.

jauno dejotāju skatuves valoda aicinās skatītāju ļauties
līdzpārdzīvojumam un izbaudīt
dejas mākslas maģiju.
• Noslēdzot vērienīgos pilsdrupu
rekonstrukcijas darbus, dienas
izskaņā Siguldas pilsdrupu estrādē multimediāls uzvedums
„Laiks. Laikmets. Laime”.
• Ar latviešu mūsdienu laikmetīgās mūzikas koncertu
„Latviskās skaņas meklējumos” 9.martā Siguldas pilsētas kultūras nama kinozālē
noslēgsies apjomīgais Ziemas
festivāla pasākumu cikls.

ZIEMAS PRIEKI
•

•

•
•

MŪZIKA, MĀKSLA
• 25.februārī koncertzālē „Baltais Flīģelis” komponists Valts
Pūce un jauniešu koris „Balsis”
aicina uz koncertu „Gadalaiku
dziesmas” ar Ineses Zanderes,
Aivara Neibarta, Pētera Brūvera un Amandas Aizpurietes
dzeju. Koncertu vizuālo noformējumu veido māksliniece Agnese Bule.
• 2.marta vakarā koncertzālē
„Baltais Flīģelis” muzicēs internacionāls džeza kvartets
„Carl Winther Quartet” – Carl
Winther /klavieres, Dānija/,
Peedu Kaas /bass, Igaunija/,
Deniss Paškevičs /saksofons,
Latvija/ un Ivars Arutjunjans
/bungas, Latvija/.
• 3.martā pa dienu varēsiet baudīt brīvdabas izstādi „Spārni”, kur skatāmi mākslinieces
Janas Čudas tekstila darbi dažādās izpildījuma tehnikās.
• Tās pašas dienas vakarā Siguldas pilsētas kultūras namā
viesosies vienīgais modernā
baleta teātris Latvijā – Indras
Reinholdes kamerbalets. Spilgtā un savdabīgā horeogrāﬁja,
kā arī emocionāli piesātinātā

•

Festivāla laikā Siguldas Svētku laukumā Latvijas Mākslas
akadēmijas studenti Rihards
Ābeltiņš, Gundega Evelone,
Andris Landaus, Edgars Ošs
un Agita Šteinberga izveidojuši sešus metrus augstu objektu – sniega skulptūru „Gaujas
senlejas Rainis”. Tas ir stāsts
par ideāliem, stāsts par jaunu
cilvēku sapņiem, enerģiju un
drosmi iet savu ceļu.
Seko līdz Sniega čempionāta norisei www.sigulda.lv un
balso par sev tīkamāko sniega
skulptūru.
25.februārī tradicionāli tiks
svinēti Meteņi Turaidā.
Pirmoreiz festivāla ietvaros
tiek izdota grāmata bērniem „Petra un Sniegpārslu
Meistars”. Tas ir allažnieces
Luīzes Pastores radīts stāsts
par mazās Petras viesošanos
Pulksteņmeistara kunga brīnumainajā darbnīcā, atklājot,
kā patiesībā rodas sniegpārslas. Košā ilustrāciju grāmata ir
kā radīta skatīšanai un lasīšanai ziemas vakaros, vienlaikus
vērojot sniegpārslu kluso deju
aiz loga. Grāmatas atvēršana –
1.martā Siguldas novada bibliotēkā kopā ar Dabas muzeja
sarūpēto sniegpārslu pētīšanas laboratoriju.
JUŠU ziemas prieku dienā –
3.martā – Svētku laukumā apbalvosim sniega skulptūru konkursa
uzvarētājus.
Visi
vienosimies kopīgā jauno olimpiešu godināšanā, spēlēsim
ziemas spēles, vizināsimies
suņu pajūgos un svinēsim
skaistāko ziemas laiku kopā!

Sigulda aizrauj!
Vairāk informācijas:
Jolanta Borīte,
Siguldas novada pašvaldības
Kultūras pārvaldes vadītāja
Tālr.26198322

Ziemas festivāls noslēgsies
ar latviskās skaņas meklējumiem
9.martā plkst.20.00 piedāvājam apmeklēt latviešu mūsdienu laikmetīgās mūzikas koncertu Siguldas pilsētas kultūras nama Kinozālē.
Ar šo multimediju pasākumu noslēgsies apjomīgais „Ziemas festivāla”
pasākumu cikls.
Mūzikas notikumā piedalīsies
četri mūzikas projekti, kas katrs izceļas ar savdabīgu radošo rokrakstu un netradicionālu pieeju skaņu
mākslai. Tomēr vienojošais aspekts
visiem projektiem rodams latviešu
tautas kultūras tradīciju pārmantošanā, kopšanā un turpināšanā.
•

Muzikālā apvienība „Nielslens Lielsliens” manifestē
latviešu valodu kā mūsdienu
mākslā organiski iederīgu un
spēcīgu izteiksmes līdzekli.
Izmantojot dažādu paaudžu
dzejdaru tekstus, muzikālā
apvienība tos ietērpj emocionāli tuvās skaņās, jauneklīgās balsīs un poētiskās
atbalsīs.

• „Elkupe” izveidota projekta „Gadalaiku Elpas Siguldā”
ietvaros, kurā apvienojušies
neatkarīgās mūzikas pārstāvji, arī no Siguldas. Īpaša
loma projektā ir video projekcijām.
• Skaņu mākslinieks Oskars
Herliņš izceļas ar akadēmiski
pamatotu un reizē avangarda
strāvojumos uzsūktu pieeju
laikmetīgajai mūzikai. Īpaši
tuva šī nesteidzīgā melanholija liksies tiem, kuriem bijusi
vai joprojām tuva zinātniskā
fantastika, diapozitīvu un
kosmosa apguves kultūra.
• „Das Sonntags Legion” izceļas ar niansēm bagātu, atmosfēriski plašu skanējumu,

kas tuvinās simfoniska skaņu
celiņa dramatikai kādas psihedēliskas ceļojumu ﬁlmas
noslēguma ainās.
Aicinām apmeklēt Ziemas festivāla
noslēguma pasākumu un izbaudīt
latvisko skaņu meklējumus. Ieeja
pasākumā bez maksas.

Balso par labāko
sniega skulptūru
No 24. līdz 29.februārim Siguldas pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv iespējams nobalsot par interesantāko Siguldas Ziemas festivāla
skulptūru, ko veidojuši novada
iedzīvotāji. Balsojot ir jānorāda kontaktinformācija, kā arī
vārds, anonīmi balsojumi netiek ieskaitīti.

2012.gada 23.februāris

Aicina iesniegt pieteikumus vasaras
nometņu projektu konkursam!
Siguldas novada pašvaldība aicina
pieteikties bērnu un jauniešu vasaras
nometņu projektu konkursam. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu
saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu,
kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un ﬁzisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā
laika organizēšanā. Projekta mērķgrupa ir Siguldas novada pašvaldības skolu skolēni un novadā deklarētie bērni
un jaunieši vecumā no septiņiem līdz
18 gadiem. Projekta pieteicējs var būt
ﬁziska vai juridiska persona, kura atbilst 2009.gada 1.septembra Ministru
Kabineta noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības
kārtība” prasībām. Maksimālais pie-
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ejamais ﬁnansējums vienam pretendentam ir Ls 700. Kopējais ﬁnansējums
2012.gada budžetā šim konkursam ir
Ls 5000.
Projektus var iesniegt līdz 1.aprīļa
plkst.12.00 Siguldas novada Pakalpojumu centrā, Siguldā, Raiņa ielā 3. Nolikumu, pieteikuma un atskaites veidlapu var saņemt Pakalpojumu centrā,
Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, kā arī
elektroniski – Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Projektus vērtēs komisija saskaņā ar
projektu vērtēšanas kritērijiem, kas
atrodami nolikuma pielikumā.
Sīkāku informāciju un skaidrojumus
varat saņemt Izglītības pārvaldē,
e-pasts sandra.kirule@sigulda.lv,
tālr.: 67970932, 26496642.

Jaunrades centra piedāvājums skolēnu
pavasara brīvdienās 12.–16.martā
Skolēnu pavasara brīvdienās visu nedēļu jūs gaidīsim Jaunrades centrā (Skolas ielā 3) uz Trakajām dienām ar moto „Pielaiko sev pulciņu!”.
Mēs piedāvāsim viesoties jau esošajos pulciņos (aplūko www.sigulda.lv sadaļā Jaunrades centrs) un Jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”, kā arī nodarbību
centrā „Ideju namiņš”. Nedēļas laikā varēs gūt ieskatu un izmēģināt savas spējas
šādos jaunajos piedāvājumos:
• Mūzikas instrumentu gatavošana
• Slēpņošanas jeb dārgumu meklēun muzicēšana;
šanas (geocaching) spēle;
• Pašaizsardzības paņēmieni meite- • Jauniešu brīvprātīgā darba prenēm un dāmām;
zentācija;
• Mūzikas studija;
• Radošo darbu darbnīca „Pava• Makšķernieku darbnīca;
saris”;
• Kokapstrādes darbnīca;
• Moto darbnīca;
• Metālapstrādes, rotu darbnīca;
• Smilšu darbnīca;
• Folkloras studija;
• Tikšanās ar Siguldas novada
• Jušu sajūtu darbnīca;
Jauniešu domi.
15.martā ir iespēja piedalīties vides projektā, kurā daudz uzzināsim un
vecām lietām dosim jaunu dzīvi!
Marta sākumā informēsim par norises laikiem un papildus piedāvājumiem!

Apstiprināts atbalsts izglītības un kultūras
projektiem 2012.gadā
Siguldas novada Dome atbalstījusi ﬁnansējuma piešķiršanu vairāk nekā 12 tūkstošu latu apmērā 21 izglītības
un kultūras projektam 2012.gadā no tiem, kas tika iesniegti pašvaldības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
pērn decembrī. Kopumā tika iesniegti 39 projekti.
Projektus izvērtēja Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komiteja. Projektu pieteikumi tika vērtēti, ņemot vērā to aktualitāti, sabiedrisko nozīmi, atbilstību konkursa mērķiem, piedāvāto ideju oriģinalitāti, ilgtspēju, sasniedzamos rezultātus, tāmes precizitāti. Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte uzsver, ka „šogad komisija ļoti
stingri vērtēja projekta atbilstību nolikuma prasībām. Visbiežāk pieļautās kļūdas bija iztrūkstoši dokumenti un neprecizitātes tāmē. Atbalstu nesaņēma arī projektu pieteicēji, kuri iepriekšējā projektu konkursā nepildīja saistības”.
Projektu konkursa mērķis bija noteikt Siguldas novadam piemērotākos izglītības un kultūras projektus, kas veicinātu kultūrvides attīstību, kultūras un izglītības nozaru attīstību, jaunrades procesus, kultūras un izglītības norišu daudzveidību, kvalitāti, kultūras un izglītības vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta nosaukums
Ceļojošā izstāde „Atpazīsti gleznotāju”

Siguldas pagasta kultūras nams

„Vides kvalitātes monitorings tūrisma pilsētā Siguldā”
„OMAbike tūre”
Jaunie reindžeri – aleju pētnieki Siguldas novadā
„Krimuldas muižā – 90 un 190”
Īsﬁlmu konkurss „Triecienkadrs”
Mūzika Dievnamā
2.Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu
konkurss
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Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta
biedrība

425

„Brēmenes muzikanti Siguldā”

Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

1000

„Cita skatuve Siguldā”

Siguldas pilsētas kultūras nams

Fotoizstāde „Sigulda. Māksla dabā.”
„Sateseles kaujai – 800”
Informatīvo materiālu izveide par kultūrvēsturisko objektu „Siguldas gaisa trošu ceļš atmiņās un nostāstos”
„Siguldas muiža atmiņās un stāstos”
„Pa gadskārtu taku”
„Gleznot varu – skolas gleznu daru!”
Hip-hop deju teātris „Dejātris”

500

Turaidas muzejrezervāts

700

Siguldas novada bibliotēka

700

Ieva Vītola
Allažu Tautas nams
Mores pamatskola
„JVclubs” deju studija
Biedrība „Veselības un Sporta skola”

Jauno dzejnieku daiļrade

Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana

dagogs J.Kronītis, koncertmeistars
A.Dimants), Felikss Jānis Rencis –
II vietu (pedagogs E.Šķetris, koncertmeistars A.Dimants).
Arī Mākslas nodaļas audzēkņu dalība starptautiskos konkursos ir bijusi veiksmīga – Laura Cekule (pedagogs D.Viļumsone) ieguva zelta
balvu, bet Zane Pudņika (pedagogs
E.Brempele) – bronzas balvu 19.
Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā Japānā.
Signe Ruduka

jas un citu valstu mūzikas skolām,
lai piedalītos II Starptautiskajā
Lūcijas Garūtas jauno pianistu
konkursā. To rīko Siguldas Mākslu
skola „Baltais Flīģelis” sadarbībā
ar Lūcijas Garūtas fondu un Siguldas novada pašvaldību. Konkursa
mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu komponistu klaviermūziku un izpildītājmākslu, pilnveidot audzēkņu
uzstāšanās pieredzi un kvalitāti,

1000
300

Gleznošanas studija „Dzeltenā Dzeņa Ordenis”

1000

Biedrība „Mores muzejs”

200

Indras Zālītes gleznu
izstāde veltīta Mīlestībai

Līdz 13.martam Siguldas Mākslas
telpā „Baltais Flīģelis” būs skatāma
mākslinieces Indras Zālītes gleznu
izstāde, kas veltīta Mīlestībai, mūsu
Dievišķībai. Gleznas atspoguļo autores skatījumu uz šo lielo vārdu – Mīlestība. Izstāde ir veidota romantiska,
maiga. Gleznas ir košas un sievišķīgas. Izstādītas gan jaunākās, gan arī
kāda no agrāk jau redzētām gleznām.
Gleznu autore aicina sajust Mīlestības pinekļus klātienē, apmeklējot
izstādi.

Starptautiskais jauno pianistu konkurss Siguldā

Izcilajai latviešu komponistei guldas Mākslu skolas „Baltais
un pianistei Lūcijai Garūtai šajā Flīģelis” pedagogi un audzēkņi
gadā atzīmējam 110.dzimšanas ir aktīvi iesaistījušies fonda rīkodienu. Komponistes personības tajos pasākumos, piemēram, pienozīmība novērtēta ne tikai Latvi- daloties ikgadējos Lūcijas dienu
jas, bet arī starptautiskajā mēro- koncertos komponistes memogā. Lūcijas Garūtas vārds iekļauts riālajā dzīvoklī Rīgā, atskaņojot
„Pasaules sieviešu enciklopēdijā” – jaunajiem pianistiem veltītos klalīdzās citām pasaulē nozīmīgām vierdarbus.
personībām.
14.martā Siguldas Mākslu skolā
Kopš Lūcijas Garūtas mūzikas „Baltais Flīģelis” (Šveices ielā 19)
fonda dibināšanas 2002.gadā Si- pulcēsies bērni no dažādām Latvi-
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Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”

„Ārpus kupola”

500

Gunārs Dukše

Multimediju projekts „Gadalaiku Elpas Siguldā”

Siguldas Mākslu skolas audzēkņu sasniegumi
ets Marta Bosulajeva un Amanda
Strakša I Jāņa Norviļa starptautiskajā jauno pianistu konkursā Madonā (pedagogs V.Garūta). Janvārī
Arta Elizabete Dimante ieguva II
vietu XVII Starptautiskajā jauno
pianistu konkursā Valmierā (pedagogs A.Dimante). Veiksmīga bijusi arī
pūšaminstrumentu klases audzēkņu
dalība XVII Latvijas mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā, kur
Kārlis Rencis ieguvis I vietu (pe-

765

Siguldas Valsts ģimnāzija, Dabaszinātņu skoliņa
Laura Cimža
Gaujas nacionālā parka fonds
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””
Radošā apvienība „Cits Skats”
Siguldas ev. lut. draudze

MĀKSLU SKOLA „BALTAIS FLĪĢELIS”
Radošie konkursi ir lieliska iespēja
veicināt jauno mūziķu un mākslinieku interesi par mūzikas vai mākslas aktuālajām norisēm, pilnveidot
uzstāšanās prasmi un kvalitāti, kā
arī apmainīties pieredzē. Siguldas
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņiem šis mācību gads ir radošiem panākumiem bagāts. Gan Mūzikas, gan Mākslas nodaļas audzēkņi
guvuši vērā ņemamus sasniegumus
dažādos starptautiskos konkursos.
Oktobrī II vietu ieguva klavieru du-

Piešķirtā
summa
(LVL)

Projekta pieteicējs

kā arī apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem. Konkursā piedalīsies bērni trijās grupās vecumā no 9 līdz 16 gadiem
un atskaņos vienu obligāto L.Garūtas skaņdarbu un pretēja rakstura brīvas izvēles skaņdarbu.
Konkursu vērtēs starptautiska
žūrijas komisija, un uzvarētāji saņems vērtīgas balvas.
Visi interesenti laipni aicināti!

Iespēja apgūt
foto un video
mākslu
Vai jūti, ka fotogrāﬁja un video
ir veids, kā tev izpausties? Ja
jā, tad foto kursi fotogrāfa Jura
Abramenko vadībā un video kursi
vīdžeja Lindas Konones vadībā ir
piemēroti tieši tev! Trīs mēnešu
laikā tu iepazīsi fotoaparātu, video
kameru visos tās sīkumos, apgūsi
kompozīcijas pamatus, praktizēsi
fotografēšanu un video uzņemšanu
nodarbībās, tversi mirkli un iemūžināsi to.
Siguldas Mākslu skola „Baltais
Flīģelis” aicina jaunus audzēkņus
vecumā no 14 līdz 25 gadiem darboties Foto studijā un Video studijā.
Nodarbības:
• Foto studijā notiks trešdienās
plkst.18.00–20.00,
• Video studijā ceturtdienās
plkst.18.00–20.00.
Plānotā studijas maksa – Ls 15
mēnesī.
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Siguldas Novada Ziņas

Atbalstīts projekts par sporta
laukuma renovāciju Raiņa parkā
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda
Abzalone informē, ka Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Siguldas
novada Domes sagatavoto projektu
„Sporta laukumu renovācija Raiņa
parkā” (projekta Nr.11-04-LL01L413203-000006). Minētais projekts
tika iesniegts Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā Lauku
attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas

teritorijā” 5.1.aktivitātes ietvaros.
Projekts tiks līdzﬁnansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai.
Z.Abzalone: „Izvērtējot programmas iespējas un ņemot vērā mūsu
vajadzības, sagatavojām projekta
pieteikumu par sporta laukuma renovāciju Raiņa parkā, kur lielākais
uzsvars ir likts uz skeitrampu renovāciju, kas šobrīd ir kritiskā stāvoklī.
Esam jau vairākkārt mēģinājuši piesaistīt projektu ﬁnansējumu skeitparka sakārtošanai, bet līdz šim tas
nebija izdevies, tāpēc vēl jo lielāks

prieks bija, saņemot šī projekta apstiprinājumu.” Projekts paredz saņemt publisko ﬁnansējumu 12 600
latu apmērā, bet Siguldas novada
pašvaldības līdzﬁnansējums projekta realizācijai būs 4480 lati. Kopējās
projekta izmaksas ir 17 080 lati.
„Ņemot vērā jauniešu interesi un
lai veicinātu jauniešu aktīvu dzīvesveidu, ir nepieciešams atjaunot
skeitparku atbilstoši jauniešu vēlmēm. Šobrīd esam uzsākuši projekta realizāciju, bet renovācijas darbi
tiek plānoti šī gada vasarā,” stāsta
Zanda Abzalone.

Sporta pasākumu kalendārs martam
Datums

Sacensību nosaukums

Laiks, vieta

Organizatori, atbildīgie

Kaķīškalna trase, Senču iela 1,
Sigulda, plkst.19.00

www.kakiskalns.lv

Olimpiskais centrs „Sigulda”

www.ocs.lv, sporta klubs „Virsotne”

3.–4.marts

„Siguldas kauss 2012”
kalnu slēpošanā

Olimpiskais centrs „Sigulda”

Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar
olimpisko centru „Sigulda”;
www.ocs.lv, www.siguldassports.lv

4.marts

„Siguldas kauss 2012”
distanču slēpošanā

Aktīvās atpūtas centrs „Reiņa
trase”

Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar
sporta biedrību „A2”;
www.ba2.lv, www.siguldassports.lv

„Lāse 2012” 1.posma sacensības 2.grupā volejbolā

Siguldas Valsts ģimnāzijas
sporta zāle, K.Barona iela 10

Siguldas Sporta skola;
A.Fridrihsons, tālr.29427341;
www.volejbols.lv, www.siguldassports.lv

8.–11.marts

Latvijas čempionāts,
Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiāde kamaniņu sportā

Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trase

Latvijas kamaniņbraukšanas sporta federācija, www.kamanas.lv,
www.latvijasolimpiade.lv

10.–11.marts

Latvijas apvienotā badmintona līga

Siguldas 1.pamatskolas
sporta zāle, P.Brieža iela 105,
plkst.10.00

A.Gureckis, tālr.29265140;
www.sigbadminton.lv, www.siguldassports.lv

Olimpiskais centrs „Sigulda”

Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar
Siguldas snovborda skolu „Snow pistol”;
J.Mellups, tālr.29275770, www.ocs.lv,
www.siguldassports.lv

2.marts

„Carlsberg” kausa izcīņa,
„SKI BOX” balvas izcīņa
kalnu slēpošanā, 4.posms

3.marts

Vilciņa kauss „Kūku mači”

8.marts

10.–11.marts

„Siguldas kauss 2012”
snovbordā

„Elvi” boulings, Vidus iela 1,
Sigulda, sacensību sākums
plkst.19.00

13.marts

Siguldas boulinga amatieru līga

17.–18.marts

Latvijas badmintona
Grand Prix – 3

Siguldas 1.pamatskolas
sporta zāle, P.Brieža iela 105,
plkst.10.00

A.Gureckis, tālr.29265140,
www.sigbadminton.lv, www.siguldassports.lv

17.–18.marts

Latvijas čempionāts
bobslejā „Visas ledus
zvaigznes tiekas Siguldā”

Siguldas Bobsleja un kamaniņu trase

www.bobslejs.lv, www.sigulda.lv,
www.siguldassports.lv

23.marts

Siguldas novadu skolu
sacensības „Lielā balva”

SVĢ sporta zāle, K.Barona
iela 10

Siguldas novada pašvaldība, Siguldas Sporta skola, www.siguldassports.lv

24.marts

Siguldas novada atklātās
sacensības volejbolā
veterāniem 65 +

Siguldas 1.pamatskolas
sporta zāle, P.Brieža iela 105,
plkst.11.00

Siguldas novada pašvaldība;
K.Putniņa, tālr.29360283,
J.Turauskis, tālr.26433939,
www.siguldassports.lv

24.marts

Siguldas novada 2012.gada
sporta spēles sacensības
telpu futbolā

Siguldas Sporta skolas sporta
zāle, Gāles iela 29

K.Putniņa, tālr.29360283,
www.siguldassports.lv,
www.sigulda.lv

24.marts

Latvijas čempionāts 100
lauciņu dambretē, ﬁnālsacensības U–10 vecuma
grupā

Siguldas novada Jaunrades
centrs

E.Ratnieks, tālr.29711798

27.marts

Siguldas boulinga amatieru līga

„Elvi” boulings, Vidus iela 1, Sigulda, sacensību sākums plkst.19.00

Ilze Meca, tālr. 26133446, 67970007

Ilze Meca, tālr. 26133446, 67970007

2012.gada 23.februāris

Siguldiešu rezultāti Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiādē
Februāra vidū jau astoņpadsmito reizi notika Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde. Šoreiz Ērgļos Siguldas novadu pārstāvēja 37 skolēni: 20
no Siguldas Valsts ģimnāzijas (SVĢ), 11 no Siguldas pilsētas vidusskolas (SPV) un seši no Siguldas 1.pamatskolas.
Siguldieši tradicionāli piedalās
kalnu slēpošanas un snovborda
sacensībās. Tajās skolēni uzrādīja
augstākos sasniegumus, kopā izcīnot 13 medaļas. Šajā olimpiādē
priecēja snovbordistu sniegums.
Viņu kontā astoņas medaļas. Zelta medaļu V1 grupā izcīnīja Ansis
Blumbergs, kurš pārstāvēja SVĢ.
Arī otrajā un trešajā vietā šajā grupā siguldieši: Pauls Alviķis no SPV
un Oskars Vīksne no SVĢ. Sudraba
medaļas izcīnīja Signe Turauska S2
grupā, Venija Ozola S3 grupā, abas
no Siguldas 1.pamatskolas, un
Markus Daniels Lasmanis – Dimza
V3 grupā no SPV. Par izcīnītajām
trešajām vietām varēja priecāties
arī Linda Zvaigzne un Uģis Zariņš
no SVĢ.
Kalnu slēpošanas sacensībās
aizvien nopietnāku konkurenci uz-

rāda Rīgas, Cēsu un citu novadu
skolu skolēni. Šajā Ziemas olimpiādē mūsējiem piecas godalgotās
vietas: zelta medaļu izcīnīja Ieva
Meldere S1 grupā, sudrabu – Evelīna Gasūna S2 grupā (abas no SVĢ).
Bronzas medaļas S3 grupā Luīzei
Brauerei (SPV), Elīnai Sabīnei
Nežbotei S2 grupā (Siguldas 1.pamatskola) un Kristapam Stefanam
V2 grupā (SVĢ).
Otro gadu pēc kārtas siguldieši
startē arī distanču slēpošanas sacensībās. SPV skolnieks Viesturs
Veits 60 dalībnieku konkurencē trīs
kilometru klasiskajā slēpojumā izcīnīja 22.vietu, bet viņa skolasbiedrs
Kristaps Bruners brīvā stilā sprinta
sacensībās – 14.vietu. Tieši distanču slēpošanas sacensībās piedalījās
kuplākais skolēnu skaits – 373 dalībnieki.

Pasaules Jaunatnes olimpiādē
siguldieši izcīna divas medaļas
No 13. līdz 22.janvārim Austrijas pilsētā Insbrukā notika Pasaules
Jaunatnes I ziemas olimpiskās spēles. Latviju tajās pārstāvēja 16 jaunie sportisti septiņās disciplīnās. To skaitā bija arī četri siguldieši – kamaniņu braucēji Ulla Zirne, Riks Kristens Rozītis, Rihards Lozbers un
skeletonists Dāvis Dreimanis.
Latvija
Pasaules
Jaunatnes
I ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja
pilnu medaļu komplektu. Zeltu – Augusts Valdis Vasiļonoks hokejistu
individuālo prasmju turnīrā, bet
abas pārējās medaļas siguldiešiem –
sudrabs kamaniņu braucējam Rikam
Kristenam Rozītim, bronza kamaniņu braucējai Ullai Zirnei. Siguldietis,
kamaniņu braucējs Rihards Lozbers
sacensībās ieguva 6.vietu 25 dalībnieku konkurencē, bet skeletonists
Dāvis Dreimanis izcīnīja 8.vietu 14
sportistu konkurencē.
Siguldas novads lepojas ar to,
ka mūsu novadā izauguši jauni
Olimpisko spēļu medaļnieki. Tas
apliecina, ka šeit radīta labvēlīga
vide sportisko talantu izkopšanai.

Siguldas vārdu pasaulē nes ne tikai
atzītie skeletona un kamaniņu sporta meistari brāļi Dukuri un brāļi Šici,
bet nu jau arī jaunie ziemas sporta
veidu pārstāvji – Riks Kristens Rozītis, Rihards Lozbers, Ulla Zirne,
Dāvis Dreimanis, Lelde Priedulēna,
arī kalnu slēpotāja Lelde Gasūna un
citi, kuri pirmos soļus sportā spēruši tepat – Siguldā.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic jaunos
novadniekus ar augstajiem sasniegumiem ziemas sporta veidos, paužot lepnumu par siguldiešiem –
sportistiem, treneriem, pedagogiem,
vecākiem, atbalstītājiem, mums visiem kopā, kas ir daudz strādājuši,
lai Latvijai šādi panākumi būtu.

Brāļiem Dukuriem Pasaules
kausā – zelts un bronza

Siguldietis, skeletonists Martins
Dukurs trešo sezonu pēc kārtas
kļuvis par Pasaules kausa ieguvēju
skeletonā. 9.februāra naktī viņš izcīnīja uzvaru astotajā posmā, kas
risinājās Kalgari, Kanādā, un kopvērtējumā saglabāja līdera pozīcijas.
Savukārt Tomass Dukurs sezonas
kopvērtējumā izcīnīja trešo vietu,
kas ir viņa karjeras augstākais sasniegums.
Kā zināms, brāļi šogad svinēja
dubultuzvaru Eiropas čempionātā skeletonā – Martins izcīnīja zelta
medaļu, Tomass sudraba.
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem**
DAŽĀDI

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
„Līvkalns”

10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
30% atlaide īpašajiem piedāvājumiem

„Latroze”

10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

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

„Swedbank”

KULTŪRAS PASĀKUMI
Leļļu izrāde bērniem „Kas zaķīti pasargās” Siguldas pilsētas kultūras namā 25.februārī plkst.12.00

Atlaide Ls 0,50 no vecāku biļetes. Biļetes cena Ls 2 (gan bērnam, gan pieaugušajam).

Divi komēdiju viencēlieni „Jautrais tandēms” Siguldas pilsētas kultūras namā 26.februārī plkst.17.00

Atlaide Ls 1, biļešu skaits ir ierobežots. Biļešu cenas – Ls 3–5.

Modernā baleta viencēlienu vakars „Diptihs” Siguldas pilsētas kultūras namā 3.martā plkst.19.00

Atlaide Ls 1. Biļešu cenas – Ls 3–5.

Siguldas novada deju kolektīvu koncerts Siguldas
pilsētas kultūras namā 11.martā plkst.16.00

Atlaide Ls 0,50. Biļešu cenas – Ls 1,50.

Senioru deju svētki „Mēs tikāmies martā” Siguldas pilsētas kultūras namā 31.martā plkst.14.00

Atlaide Ls 0,50. Biļešu cenas – Ls 1,50.

Čello trio „Melo–M” jaunā programma „Dejas” Siguldas pilsētas kultūras namā 8.aprīlī plkst.17.00

Atlaide Ls 1 (biļešu skaits ierobežots). Biļetes cena Ls 3–6.

* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un loteriju uzvarētājiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad iepriekš nav bijusi debetkarte

„Janex – būve”

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

„Evor”

10% atlaide apsardzes pakalpojumiem

SIA „Pūce GP”

Biedrība „A2”

50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos

Siguldas tenisa korti

10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai

Velo noma „Tridens”

20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem

VESELĪBA

Atpūtas parks „Reiņa trase”

10% atlaide golfa spēlei

Olimpiskais centrs „Sigulda”

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

Olimpiskais centrs „Sigulda”

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

Slēpošanas trases Kaķīškalnā

Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

VEIKALI
„Elvi”

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

„Positcomes”

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles

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

2% atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompensējamiem medikamentiem);
5% atlaide gatavām brillēm;
20% atlaide briļļu ietvariem;
10% atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana plkst.22.00–7.00;
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem

„A aptieka”

6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei

Sporta klubs „Panatta Fitness” 20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Sporta veikals „Sport 2000” 10% atlaide sporta preču iegādei

7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem

Laikraksts „Siguldas Elpa” 10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā

„Hercoga optika”

SPORTS

Jaunajiem „Swedbank” klientiem:
• jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
• OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma)*.
• Esošajiem „Swedbank” klientiem:
• jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas (cenrādī Ls 5)**;
• valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50).

Rīgas rajona slimnīca

„Le Fizio” ﬁzioterapijas
centrs
Viesnīca „Segevold”

10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām māmiņām);
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10% atlaide dūņu procedūrām;
10% atlaide grupu nodarbībām – vingrošana zālē vai baseinā;
10% atlaide dzemdībām;
10% atlaide paaugstināta komforta palātās
10% atlaide visiem pakalpojumiem: ﬁzioterapeitu konsultācijām; ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām
māmiņām ar mazuļiem; zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam

Viesnīca „Sigulda”

20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem

SIA „Malus”

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

„Zapping Milano”

10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Copes nams”

5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus

„Pūks”

5% atlaide rotaļlietu iegādei

„Lelle”

7% atlaide pirkumiem, 15% atlaide pirkumiem gaviļniekiem

I.Baltiņas zobārtsniecības privātprakse

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

„Veloriba”

10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei

SIA „Kaķītis”

10% atlaide publiskās pirts apmeklējumam

„Datoru doktorāts”

Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem katru mēnesi

Grāmatu veikals „Jānis Roze”

5% atlaide pirkumiem

SKAISTUMKOPŠANA
Skaistumkopšanas salons „Ēra”

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

PĀRVIETOŠANĀS
„Latvijas gumijlēcēju klubs”

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

Skaistumkopšanas salons „Elfrisa”

„Impresso”

20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas Tūre”

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

„Makara tūrisma birojs”

Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”

AKTĪVĀ ATPŪTA
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

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

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” 10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

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

Atpūtas parks „Rāmkalni”

10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai

Atpūtas parks „Reiņa trase”

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

„Makara tūrisma birojs”

20% atlaide laivu nomai

„Latvijas gumijlēcēju klubs”

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

IZKLAIDE
„Elvi” boulings

10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20% atlaide celiņa nomai

VIESNĪCAS
Viesnīca „Aparjods”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem

Atpūtas parks „Reiņa trase”

10% atlaide nakšņošanai viesu mājā

„Hotel Segevold”
Viesnīca „Sigulda”

10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Yamaha mūzikas skola

14% atlaide organisko dūņu kosmētikas produktu iegādei

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Kino „Lora”

„Eliēr International”

50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā

Restorāns „Aparjods”

10% atlaide maltītēm restorānā

Krodziņš „Raibais suns”

10% atlaide maltītēm

„Gustava beķereja”

10% atlaide pirkumiem beķerejā

Krodziņš „Kaķītis”

10% atlaide pirkumiem krodziņā

Bistro „Kaķu māja”

10% atlaide bistro un beķerejā

Krodziņš un bistro atpūtas parkā „Rāmkalni”

10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro

Bistro „Zaļumnieku piestātne”

10% atlaide maltītēm bistro

Ekspresrestorāni „Ņamma”

10% atlaide gardām maltītēm

Restorāns viesnīcā „Segevold”

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

Restorāns „Kropotkins”

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

Bārs „Ritters”

7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

AUTO APKOPE
„Neste Latvija”

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru

„Īle un Herbst”

10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem

„GrosAuto”

Iespēja saņemt 2.līmeņa „GrosAuto” klienta karti, kas piedāvā atlaides līdz
35% rezerves daļu, riepu iegādei un servisa pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI
„Meistars”

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Balex ekspresis”

20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
** piedāvājums var mainīties

Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.

8 KULTŪRA

Siguldas Novada Ziņas

Pasākumi martā Siguldas novadā
Laiks
24.februāris
plkst.17.00
24.februāris
plkst.21.00
25.februāris
25.februāris
plkst.11.00
25.februāris
plkst.18.00
25.februāris
plkst.19.00
26.februāris
plkst.17.00

Pasākums

Konkursa „Sev un saviem draugiem” 1.pusﬁnāls
Grupas „Colt” jaunā diska „Sapņi lido debesīs” prezentācija. Ieeja – Ls 3
Meteņdiena Turaidā

Vieta
Siguldas pagasta
kultūras namā
Izklaides centrā
„Latroze”
Turaidas muzejrezervāts

Meteņdiena Allažos

Ābelītes kalnā

Valta Pūces jubilejas koncerts „Gadalaiku dziesmas” ar kori „Balsis” (diriģents I.Teterovskis)

Koncertzāle „Baltais
Flīģelis”

Kāzu kleitu izstāde „Ar mīlestības pinekļiem”. Ieeja Ls 0,50

Mores kultūras nams

Izrāde „Jautrais tandēms” (G.Virkava un J.Rafalsons). Ieeja – Ls 3–5.

,,Džeza nakts”, spēlē „Carl Winther Quartet”

Siguldas pilsētas
kultūras nams
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Siguldas novada
bibliotēkā
Jūdažu bibliotēka
Koncertzāle „Baltais
Flīģelis”

3.marts
plkst.12.00–15.00

Jušu ziemas prieku diena: jauno olimpiešu godināšana, sniega tēlniecības
čempionāts, ziemas atrakcijas un vizināšanās suņu pajūgā

Svētku laukums

3.marts
plkst.12.00–15.00

Brīvdabas izstāde „Spārni” – Janas Čudas tekstila darbi dažādās izpildījuma
tehnikās

Siguldas novads

Līdz 13.martam
Līdz 15.martam
1.marts
plkst.11.50
1.–6.marts
2.marts
plkst.20.00

3.marts
plkst.19.00
3.marts
plkst.21.00
5.–9.marts
7.marts – 5.aprīlis
8.martā
plkst.17.00
8.marts
plkst.19.00
8.marts
plkst.14.00
8.–15.marts

Indras Zālītes gleznu izstāde – veltīta Mīlestībai
O.Gukas stikla apgleznojumu izstāde „Stikla melodijas”. Ieeja – bez maksas
Grāmatas bērniem „Petra un Sniegpārslu Meistars” atvēršana un sniegpārslu pētīšanas laboratorija
„Sniega un pavasara dzejnieks” – gleznotājam Vilhelmam Purvītim – 140

„Diptihs”. Modernā baleta viencēlienu vakars „Tabulu rasa” un „Klaunu
dienasgrāmatas”. Biļešu cena Ls 3–5. ID karšu īpašniekiem atlaide Ls 1
Multimediāls uzvedums: „Laiks. Laikmets. Laime”
„Vajadzība stumdīt mākoņus” – rakstniekam, ārstam E.Rudzītim – 70

Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pilsdrupu
estrāde
Jūdažu bibliotēka

Latvijas Tekstilmākslas asociācijas izstāde „Tekstils LV”, veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas 50 gadu jubilejai. Ieeja – bez maksas

Siguldas pagasta
kultūras nams

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestra ansambļu koncerts „Vienīgi
Jums”, veltīts sievietēm. Ieeja bez maksas

Koncertzālē „Baltais
Flīģelis”
Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Siguldas pilsētas kultūras nama Kinozāle
Jūdažu bibliotēka

Dueta „Sandra” koncerts „Laika slota”. Ieejas maksa – Ls 2
Pasākums Siguldas novada pensionāriem – gada atskaites sapulce
„Ar slavu pārbaudīta” – basketbolistei Uļjanai Semjonovai – 60

9.marts
plkst.19.00

Koncerts „Latviskās skaņas meklējumos”. Piedalās: muzikālā apvienība „Nielslens
Lielsliens”, „Elkupe”, skaņu mākslinieks Oskars Herliņš, „Das Sonntags Legion”

Siguldas pilsētas kultūras nama Kinozāle

10.marts
plkst.18.00
10.marts
plkst.20.00
10.marts
plkst.22.00

Klavieru duets Sana Villeruša & Francis gaiļus /Vācija/. Programmā:
G.Mālers, A.Pjacolla, M.Ravēls, D.Mijo
Koncertšovs „Dīvu nakts Morē”. Ap plkst.22.00 balle kopā ar grupu „Patafons”. Ieejas maksa – Ls 1

Koncertzāle „Baltais
Flīģelis”

Deju vakars ar grupas „Musiqq” koncertu. Ieeja – Ls 3–5

Klubs „Kaķis”

11.marts
plkst.16.00
12.–18.marts
12.–30.marts
15.marts–13.
aprīlis
16.marts
plkst.19.00
16.marts
plkst.19.00

Siguldas novada deju kolektīvu koncerts. Piedalās deju kolektīvi
„Sidrabdancis”, „Siguldietis” un „Vizbulīte”. Ieeja – Ls 1,50, ID karšu
īpašniekiem atlaide Ls 0,50
Radošās darbības nedēļa 2012. Plašāka informācija www.sigulda.lv
„Nepalikt vienai tumsā” – dziedātājai Norai Bumbierei – 65
Gunta Pilsētnieka foto izstāde
Tikšanās ciklā „Sarunas pie tējas tases” par tēmu – „Cilvēka kā vērtības
atspoguļojums kino un teātrī” kopā ar režisoru Jāni Streiču. Ieeja – Ls 1
„Khachaturyan Trio” /Armēnija/ – Armīne Grigorjana /klavieres/, Karens
Šahgaldjans /vijole/, Karens Kočarjans /čells/.

Mores kultūras nams

Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas novads
Jūdažu bibliotēka
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
Siguldas pagasta
kultūras nams
Koncertzāle „Baltais
Flīģelis”
Turaidas muzejrezervāts
Siguldas pagasta
kultūras nams

17.marts

Pateicības pasākums „Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrībai – 10”

23. marts
plkst.14.00
24.marts
plkst.13.00
24. marts
plkst.18.00

Pasākums Siguldas novada lauksaimniekiem „Tik dažāda dzīve laukos...”
Interesentus lūdzam pieteikties līdz 21.martam pa tālr.26341991(Ineta).
Teātra diena. Piedalās Krimuldas novada amatierteātra izrāde „Latvieši”.
Balle
Īsﬁlmu konkursa „Triecienkadrs” apbalvošanas ceremonija

Siguldas pilsētas kultūras nama Kinozālē

29.marts
plkst.18.30
29.marts
plkst.19.00
29.marts
plkst.20.00

Maijas Kupčas gleznu izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 13.aprīlim.
Ieeja – bez maksas
Vakarošanas cikla „8 Dimensiju pārvērtības” mākslas dimensija kopā ar
mākslinieku, interjeristu, dizaineri, scenogrāfu E.Gaigalnieku. Ieeja – Ls 0,50
Mores amatierteātra „Oga” izrāde – Tija Banga „Septiņas vecmeitas”. Režisore Ingūna Millere. Ieeja – bez maksas

Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Jūdažu Sabiedriskais
centrs

Mores kultūras nams

SVEICAM
Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļā janvārī:
Reģistrēta 31 bērna piedzimšana – 15 meitenes un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi: Amēlija, Keita, Šarlote, Emīlija, Marija,
Elza, Herta, Elīza, Monta, Gerda, Dārta, Leila, Monika Laura,
Šarlote Anna, Lauma Anna, Oskars, Emīls, Guntars, Tomass,
Darels, Toms, Valters, Raivis, Renārs, Jēkabs, Mārtiņš,
Krists, Rafaels, Edvards, Raimonds Mariss, Maiks Stefans.
Reģistrētas 10 laulības, no kurām visas Siguldas novada baznīcās.

Siguldas novada pašvaldība sveic
apaļo jubileju gaviļniekus:
90 gadi

Alberts Šķetris

85 gadi

Zoja Potapova, Stepanida Magiča, Silvija Upeniece

80 gadi

Daina Otīlija Kaparkalēja, Ārija Irbīte, Eduards Bautris,
Mečislavs Tomkevičs, Agaﬁja Derkača, Rasma Šoka,
Regīna Matisova, Olga Barišņikova

2012.gada 23.februāris

Aicina uz leļļu izrādi visai
ģimenei „Kas zaķīti pasargās?”
25.februārī plkst.12.00 aicinām mazos skatītājus uz leļļu izrādi bērniem
„Kas zaķīti pasargās?” Siguldas pilsētas kultūras nama Kinozālē.
Leļļu izrāde bērniem „Kas zaķīLugas autors Māris Putniņš. Izrādē
ti pasargās?” ir jauna, mūsdienīgi darbojas pazīstamie leļļu teātra akasprātīga leļļu izrāde visai ģimenei. tieri: Laila Kirmuška, Edgars Lipors un
Izrādes darbība risinās mežā, kur Jānis Kirmuška. Izrādes mākslinieks –
spraigi darbojas Ezis, Skunkss, Bru- Māris Putniņš, muzikālais noformēņurupucis, Zaķis un Vilks. Zaķa un jums – Edgars Lipors, leļļu meistares –
Vilka mūžīgais konﬂikts traucē pā- Dace Rožlapa un Ilze Kiršteina, bet
rējo iemītnieku mierīgajai ikdienas režiju veidojuši Laila Kirmuška, Edgars
dzīvei. Tiek meklēti dažnedažādi Lipors un Jānis Kirmuška.
praktiski risinājumi, lai to novērstu.
Biļetes iespējams iegādāties SiBet, kas der vienam, neder otram,
guldas pilsētas kultūras namā. Ieeja:
un rezultātā situācija kļūst komis- bērniem (neatkarīgi no vecuma) –
ka, neatrisināta. Viss nostājas savās
Ls 2, pieaugušiem – Ls 2. ID karšu
vietās tikai tad, kad izrādes personā- īpašniekiem – Ls 1,50 vecāku biļetei.
ži sāk domāt ar galvu.
Ģimenes biļete (3 cilvēki) – Ls 5.

Modernā baleta viencēlienu
vakars „Diptihs”
3.martā plkst.19.00 Siguldas pilsētas kultūras namā viesosies vienīgais
modernā baleta teātris Latvijā – Indras Reinholdes kamerbalets. Spilgtā un
savdabīgā horeogrāﬁja, kā arī emocionāli piesātinātā jauno dejotāju skatuves valoda aicinās skatītāju ļauties līdzpārdzīvojumam un izbaudīt dejas
mākslas maģiju.
Baleta viencēlienu vakarā „Diptihs”
„Klaunu dienasgrāmatas” – grotespiedalīsies Latvijas Nacionālās operas ka kolāža, A.Šnitkes mūzika.
baleta mākslinieki Baiba Beitika un
Izrāde veidota izteikti teatrālā
Antons Freimanis.
tēlainībā, kur groteski sakāpinātā
Programmā: modernā baleta vien- veidolā atspoguļojas pasaule. Pusnocēlieni Indras Reinholdes horeogrāﬁjā:
pietni, nedaudz ironiski skatoties uz
„Tabula rasa” – L.van Bēthovena, dzīves parādībām, tiek izstāstīti pieA.Pērta, K.de Sermizī, A.Vivaldi mūzika. ci dažādi stāsti par prieku, skumjām,
Stāsts par harmonisku attiecību radošu degsmi, mīlestību, cerībām un
neiespējamību, par ilūziju, ka būša- vilšanos.
na divatā glābs no vientulības. Izrādē
Biļešu iepriekšpārdošana uz
mijas divas savstarpēji kontrastējošas
baleta viencēlienu „Diptihs” „Biļetēmas – cilvēka dzīves drāma ar viņa
šu Paradīze” kasēs visā Latvijā,
centieniem, cīņu, nepiepildītām cerī- www.bilesuparadize.lv, kā arī Sibām un savstarpējo attiecību samez- guldas pilsētas kultūras namā,
glojumiem un iedomāta, ideāla sapņu
darba dienās plkst. 10.00–18.00.
pasaule, kur valda harmonija, miers un
Biļešu cena Ls 3–5, ar ID karti
prieks par pasaules skaistumu.
tiek piemērota atlaide – Ls 1.

Aicina pieteikties konkursam
„Siguldas novada Cālis 2012”
Siguldas pilsētas kultūras nams aicina mazos dziedātājus pieteikties
vokālistu konkursam „Siguldas novada Cālis 2012”.
Lai veicinātu pirmskolas vecuma priekšnesuma sarežģītības pakāpei,
bērnu muzikālo spēju attīstību, Si- mākslinieciskajai kvalitātei un dalībguldas pilsētas kultūras nams aicina nieku vizuālajam tēlam.
Siguldas novada mazos vokālistus
Veiksmīgākais vokālists iegūs gallīdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) veno balvu – titulu „Siguldas novada
pieteikties dalībai konkursā „Sigul- Cālis 2012”, tāpat piemiņas balvas
das novada Cālis 2012”, kas notiks saņems ikviens konkursa dalībnieks.
svētdien, 1.aprīlī, plkst.12.00 Sigul- Pieteikšanās konkursam Siguldas
das pilsētas kultūras nama studijā pilsētas kultūras namā līdz 28.mar„Cosmo”.
tam. Informācija pa tālr.67970814,
Konkursa dalībniekiem būs jāizpil- 29548365.
da viena dziesma pēc brīvas izvēles,
Konkursa nolikumu un pieteikuma
to izvēloties atbilstoši izpildītāja
vecumam un balss spējām. Konkuranketu meklējiet Siguldas novada
santu sniegumu vērtēs profesionāla
pašvaldības informatīvajā interneta
vietnē www.sigulda.lv.
žūrija, pievēršot uzmanību izvēlētā
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta
adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais izdevums 29.martā!

