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Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Siguldas novada attīstība iedzīvotāju labklājībai

Par spīti krīzei, novads
attīstās

2007. un 2008. gadā Siguldas
novada pašvaldības budžets strauji
palielinājās, taču 2009. gada Latvijas ekonomiskā krīze, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa samazinājums
un pieaugošais bezdarbs, kā arī
palielinātais neapliekamais minimums un pievienotā vērtības
nodokļa palielinājums būtiski ietekmēja 2009. gada budžetu, kas
saruka par 1,1 miljonu latu attiecībā pret 2008. gada budžetu. Pašvaldībai bija jāoptimizē sava darbība,
lai taupītu līdzekļus un spētu attīstīties. Tika optimizēts pārvaldes un iestāžu darbs, samazināti
pārvaldes izdevumi, atlīdzību un
saimniecisku līgumu apjomi, kā arī
samazināts darbinieku skaits. Tajā
pašā laikā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Siguldas novadam pievienojās Allažu pagasts.
Tomēr 2009. gadā tika paveikti
ļoti lieli un veiksmīgi projekti. Realizēti vai uzsākti 13 investīciju piesaistes projekti, uzlabojot tūrisma
infrastruktūru, novada izglītības
iestādes, parakstīts līgums par jauna bērnudārza būvniecības finansēšanu un piecu iestāžu siltināšanu.

Šoreiz LASIET:
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Piektdiena, 22. jūlijs, 2011

Visās izglītības iestāžu ēkās turpinās
darbs, saglabāta 5–6 gadus veco bērnu izglītības programma, izveidota
vienota Mākslu skola “Baltais flīģelis” un Siguldas Mūzikas vidusskola.
Izdevies saglabāt arī Rīgas rajona
slimnīcu, kurā šobrīd darbojas plašs
rehabilitācijas piedāvājums un pirms
nedēļas tika atjaunota valsts programma par bezmaksas fizioloģiskām
dzemdībām Rīgas rajona slimnīcas
Dzemdību nodaļā. Tika pabeigta autostāvlaukuma būvniecība Pils ielā
un ņemta aktīva līdzdalība Siguldas evaņģēliski luteriskās baznīcas
teritorijas labiekārtošanā. Par spīti
budžeta samazinājumam, tika saglabāts Latvijā lielākais jaundzimušo
pabalsts Siguldā deklarētajām ģimenēm. 2009. gadā Sigulda kļuva par
Rīgas partnerpilsētu projektā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2014.
gadā.
“Siguldas novads atšķiras no
citiem Latvijas novadiem ar to, ka
krīzes laikā, strādājot racionāli, mēs
spējām palielināt tūristu plūsmu un
tas deva iespēju novadam attīstīties
un mēģināt celt mūsu iedzīvotāju
dzīves labklājību. Sadarbojoties ar
uzņēmējiem, īstenojot investīciju
projektus un strādājot saimnieciski,

Apkures cenas
necelsies 2. lpp.

Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Ir pagājuši divi gadi, kopš darbu uzsāka 2009. gada pašvaldību
vēlēšanās ievēlētā Siguldas novada Dome, kuras 15 deputātu
koalīcija 2009. gada 7. jūlijā par Domes priekšsēdētāju vienbalsīgi
ievēlēja Uģi Mitrevicu.
Šie divi gadi ne valstij kopumā, ne arī Siguldas novadam nav bijuši
viegli, tomēr, par spīti budžeta samazinājumam, novada pašvaldība
aizsākusi vērienīgu projektu īstenošanu, spējusi palielināt sociālo
budžetu, kas palīdz novada mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem,
kā arī veiksmīgi uzsākusi izglītības sistēmas reorganizāciju un
uzlabojusi kopējo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Siguldas
novada iedzīvotājiem. “Esmu gandarīts par deputātu un pašvaldības
darbinieku paveikto un esmu apņēmības pilns darboties tālāk,”
lakonisks ir Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Siguldas novada Domes sastāvs 2009. gada 7. jūlijā.
esam palīdzējuši saglabāt un radīt
darbavietas mūsu iedzīvotājiem,
palielināt dažādu pakalpojumu pieejamību. Iespējams, šī bija viena no
mūsu panākumu atslēgām, kāpēc
ekonomiski skarbajā laikā esam spējuši izdzīvot un turpināt attīstīties,”
2009. gadu atceras U. Mitrevics.

Palielinājies sociālais
budžets

Arī 2010., tāpat kā 2009. gadā,
vēlreiz tika palielināts pašvaldības
sociālais budžets. Divu gadu laikā
tas kāpis par 61 000 latu. “Iespēja
saglabāt un pat palielināt mūsu sociālo budžetu ir bijusi, pateicoties
Siguldas novada attīstībai – racionālam un saimnieciskam pašvaldības darbam,” skaidro U. Mitrevics.
Savukārt ar valsts finansiālu atbalstu novadā veiksmīgi risinājās 100 latu
stipendiātu programma. Nozīmīgs
bija arī pašvaldības piešķirtais finansējums Siguldas novada skolēnu nodarbinātībai vasaras periodā. Šis projekts

Izglītības
reorganizācija 5. lpp.

notika gan 2009., gan 2010. un tiek
īstenots arī šajā gadā.
2009. gada pašvaldības budžets tika noslēgts ar vairāk nekā
vienu miljonu latu atlikumu, kas
deva iespēju pašiem līdzfinansēt
un īstenot vērienīgus Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus
2010. gadā. Viens no apjomīgākajiem projektiem bija bērnudārza
“Ieviņa” būvniecība, kā arī vairāku
izglītības iestāžu siltināšana. Tika
panākta vienošanās par pašvaldības Īres nama būvniecību.
Pērn noslēdzās iepirkuma procedūra par Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju. Būvdarbi šobrīd rit
pilnā sparā, un drīzumā objekts
kļūs publiski pieejams – varēs apskatīt pilsdrupu torņus, izbaudīt
senatnīguma auru un ainavas, kas
pavērsies uz Gaujas senleju.
Tika uzsākta Siguldas novada
Attīstības programmas 2011.–2017.
gadam izstrāde, kuras galīgo redakciju apstiprināja 2011. gada sākumā.

Siguldiešiem septiņas
medaļas 6. lpp.

Joprojām lielākais
jaundzimušo pabalsts

Pērn jaundzimušo pabalsts tika
palielināts uz 200 latiem, un no
2010. gada 1. novembra stājās spēkā
grozījumi saistošajos noteikumos
“Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, kas nosaka,
ka tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir: ja abi vecāki ne
mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna
reģistrācijas ir deklarējuši savu pamata dzīvesvietu Siguldas novadā, ja
bērna dzimšana ir reģistrēta Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļā, kā
arī ja jaundzimušā dzīvesvieta tiek
deklarēta Siguldas novadā. Ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus
pirms bērna dzimšanas ir deklarējis
tikai viens no jaundzimušā bērna
vecākiem, pabalsta apmērs ir 50 %
no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. Šajā periodā 60 % ģimeņu
pabalstu saņēmušas pilnā apmērā,
40 % – 100 latus.
Turpinājums 2. lpp.

ID karšu piedāvājums
7. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Aktualitātes
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

“Sigulda aizrauj!”

2010. gada nogalē tika atklāts
jauns Siguldas novada tūrisma
zīmols – “Sigulda aizrauj!”, kura
koncepts pauž novada identitāti ar
dinamiku, pamanāmību un spēju
aizraut. Saspringtais un mērķtiecīgais darbs Siguldas iedzīvotāju
labklājības uzlabošanai turpinās
arī šogad – iedzīvināts Siguldas novada Identifikācijas karšu projekts,
kas sniedz novadā deklarētiem iedzīvotājiem dažādas priekšrocības
un atlaides. “Iedzīvotāju atsaucība
ir ļoti liela. Jāsaka godīgi, ka uz tik
lielu novadnieku atsaucību sākumā
nebijām cerējuši. Bet tas tikai apstiprina šīs idejas pareizību, mūsu
patriotismu un nepieciešamību
būt vienotiem kā Siguldas novada
iedzīvotājiem. Šī projekta svarīgākā puse ir ideja apvienot mūsu
novada iedzīvotājus. Un jāatzīst –
tā ir izdevusies, jo karti saņēmuši
vairāk nekā 3000 iedzīvotāju! Gandarījumu šai programmai sagādājuši mūsu sadarbības partneri –
uzņēmēji, kuriem izsaku pateicību
par ieguldījumu, atvieglojot mūsu
novadnieku ikdienas izdevumus,”
pateicas priekšsēdētājs.

Aizsāktie projekti turpinās

2010. gadā tika aizsākts arī Siguldas Dzelzceļa stacijas un apkārt esošās teritorijas labiekārtošanas projekts, kuram šobrīd rit sabiedriskā
apspriešana. Stacijas rekonstruēšana
ir ļoti nozīmīgs projekts Siguldas novada iedzīvotājiem, jo tiks uzlabota
transporta kustība, iegūstot vēl vienu
sakārtotu un modernu objektu pašā
novada centrā, kurā tiks uzstādīts arī
Mīlestības pilsētas apliecinājums –
“Laimas” pulkstenis.
Allažu pagastā tika sakārtota
apkures sistēma tautas namam, bet
Mores pagastā – uzlabota ūdenssaimniecība. Savukārt apkures sistēmas
rekonstrukcija šobrīd notiek Sabiedriskajai ēkai Birzes ielā 4, Allažos.
Pagājušā gada nogalē tika aizsākta diskusija par izglītības reformu Siguldas novadā, apvienojot
2. vidusskolu un 3. pamatskolu.
Tās rezultātā šogad tiks izveidota
Siguldas pilsētas vidusskola un,
restrukturizējot interešu izglītības
pulciņus, izveidots Siguldas novada Jaunrades centrs, kas atradīsies
tā sauktajā Tornīšu skolā. Siguldas
novadā veidojas stiprs izglītības
pamats visām vecuma grupām, jo
attīstīta arī mūžizglītība.
2011. gadā dažādu projektu un
investīciju īstenošanai plānots ieguldīt vairāk nekā 2,7 miljonus latu, tas
nozīmē, ka Siguldas novads turpina
attīstīties, lai kļūtu par sakārtotu un
pievilcīgu vietu kā mums pašiem, tā
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ciemiņiem un tūristiem, kas atstāj
šeit savu naudu. Šobrīd notiek aktīvi
būvdarbi 11 kilometrus gara veloceliņa izbūvēšanā un bērnudārza “Saulīte” rekonstruēšanā.

Attīstība prioritārā secībā

“Jebkura Siguldas novada iedzīvotāja dzīves līmeņa kvalitāte ir
atkarīga no tā, vai mūsu novads attīstās, tādēļ pašvaldības uzdevums
joprojām ir ekonomiska un efektīva saimniekošana – pašvaldība
konsolidē budžetu, ceļot kvalitāti
un darba efektivitāti, kas dod iespēju mūsu novada iedzīvotājiem
dzīvot labāk. Mūsu attīstības prioritātes ir izglītība, kultūra, sports
un tūrisms – šīs ir nozares, kuru
kvalitatīvs darbs un atdeve dos pievienoto vērtību Siguldas novada
iedzīvotājiem. Novada attīstība ir
atkarīga no mūsu novada uzņēmējiem – darba devējiem un nodokļu
maksātājiem, ar kuriem Siguldas
novada Dome pēdējos gados uzsākusi veiksmīgu sadarbību, – mēģinot palīdzēt uzņēmējiem, dodot
nodokļu atlaides, iesaistoties savstarpējās diskusijās par sadarbības
uzlabošanu, kā arī veidojot ID karšu un citus projektus. Pašvaldība ir
kļuvusi atvērtāka jaunām uzņēmēju iniciatīvām, un mēs meklējam
iespējas strādāt kopā, mūsu iedzīvotāju labā,” uzsver Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Arī kultūras dzīves kvalitātē
pēdējos pāris gados ir sasniegti
ievērojami panākumi, jo piedāvātais kultūras apjoms un pieejamība
ir uzlabota visā Siguldas novadā.
Šeit notiek dažāda mēroga festivāli
un pasākumi.
Pēdējie lēmumi izglītības infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai un
izvirzītie mērķi izglītības sistēmas
kvalitātes celšanai ir labi uzsākts
darbs, kuru jāturpina realizēt.
Savukārt tūrisma jomas attīstību ir sekmējis jaunais Siguldas novada zīmols un pašvaldības mārketinga aktivitātes. “Tūristu skaits
ir palielinājies, un tā ir laba zīme,”
atzīst U. Mitrevics.
Šobrīd tuvākajā nākotnē liela
uzmanība jāpievērš sporta nozares
attīstībai Siguldas novadā.

Sporta infrastruktūras
uzlabošana

Pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu Eiropas Savienības līdzfinansējumam Aktīvās atpūtas un
sporta centra izveidei Laurenčos.
Tur tiks veidota 1,4 kilometrus
gara distanču slēpošanas trase, kas
daļēji būs aprīkota ar saldēšanas
iekārtām, pagarinot tās lietošanas
sezonas ilgumu. Sporta centrā tiks
izveidotas arī trases un aktīvās atpūtas iespējas vasaras sporta vei-

diem – braukšanai ar skrituļslidām
un velosipēdiem, nūjošanai un citiem sporta veidiem.
Labiekārtots ir Depo sporta
laukums, kurā aizrit dažādu sporta veidu sacīkstes, tostarp Lietuvas
čempionāts regbijā. Tuvākajos gados tiks sakārtoti un uzlaboti sporta stadioni pie Siguldas 1. pamatskolas, Allažos un Morē.
Jūlija sākumā Berlīnē nolēma,
ka Siguldā notiks 2015. gada Pasaules čempionāts kamaniņu sportā. “Siguldai un Latvijai ir liels gods
izcīnīt tiesības rīkot 2015. gada Pasaules čempionātu kamaniņu sportā. Tāda ranga sacensības prasa
uzņemties lielu atbildību Latvijas
kamaniņu sporta federācijai, Siguldas novada pašvaldībai un Latvijas
valstij, cītīgi pirms tam pastrādājot
trases un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošanā un pilnveidošanā. Pasaulē ir tikai 16 tādas līdzīgas kamaniņu un bobsleja trases
kā Siguldā. Siguldas trase 25 gadu
laikā ir nesusi mūsu valstij daudz
augstākā līmeņa godalgas ar trasi
saistītos ziemas sporta veidos, ļaujot Latvijai atrasties šo sporta veidu
lielvalstu elitē, kas mazai valstij ir
ļoti svarīgi. Bobsleju un kamaniņu
trasei, atrodoties pasaules elites apritē, ir arī iespējas ik gadu Latvijai
piesaistīt vairāk nekā vienu miljonu eiro no citu valstu sportistiem,”
spriež U. Mitrevics, uzsverot, ka
šobrīd turpinās cīņa par investīciju
piesaistīšanu bobsleja un kamaniņu trases infrastruktūras uzlabošanai un sporta kompleksa būvniecībai pie Siguldas pilsētas vidusskolas, kas dotu iespēju skolēniem
un Siguldas novada iedzīvotājiem
beidzot saņemt pelnīto peldbaseinu un modernu sporta infrastruktūru, kā arī dotu iespēju kvalitatīvi
trenēties tiem sportistiem, kuri
gatavotos svarīgām sporta sacensībām gan ziemas, gan arī vasaras
sporta veidos.
Svarīgi, ka drīzumā uzsāks veidot bērnu rotaļu laukumu Lauktehnikā. “Domāju, ka bērnu rotaļu laukumi tuvāko gadu laikā tiks
sakārtoti un radīti arī citur pilsētā
un novadā,” saka novada Domes
priekšsēdētājs.
“Daudzas labas lietas ir paveiktas, daudzas ir uzsāktas, gan runājot par investīcijām, gan strukturālām un saturiskām izmaiņām.
Tomēr sagaidāmie rezultāti un
citi nozīmīgi darbi mums visiem
vēl ir priekšā. Ir prieks, ka svarīgākās lietas mēs, visi novadnieki,
mēģinām darīt kopā – uzklausot,
sadarbojoties, esot vienoti. Paldies Siguldas novada iedzīvotājiem
par atbalstu svarīgos brīžos, un
turpināsim strādāt kopā,” aicina
Uģis Mitrevics.

Apkures cenas Siguldā šajā
sezonā netiks palielinātas
Kaut arī ir sadārdzinājusies siltuma piegāde, siltuma piegādātājs
SIA “Wesemann – Sigulda” šogad neplāno celt apkures cenas.
Uzņēmums piesaista investorus un dažādos veidos cenšas ietaupīt,
lai netiktu apgrūtināti novada iedzīvotāji.
Sakarā ar nodokļu izmaiņām
šī gada 1. aprīlī tika celti elektroenerģijas tarifi un no 1. jūlija arī
dabasgāzes tarifi paaugstinājās, tā
rezultātā siltumapgādes uzņēmumiem ir palielinājušās izmaksas.
Elektroenerģija un gāze ir galvenie
siltuma nodrošinātāji, trešais ieguves veids ir koksne šķeldu veidā. Tā
kā ir palielinājušās cenas gāzei un
elektroenerģijai, SIA “Wesemann –
Sigulda” ir atraduši investorus, lai
izveidotu koģenerācijas staciju, kas
ražo enerģiju ar šķeldām. Pagaidām šī stacija darbojas testa režīmā, bet ir jau redzams, ka tā darbosies efektīvi. Tā rezultātā zaudējumi no elektroenerģijas un gāzes
tiks izlīdzināti no ietaupījuma
koģenerācijas stacijā. Šobrīd tiek
izbūvēts lielāks laukums šķeldu
uzglabāšanai, lai tās varētu iepirkt
vasarā, kad ir mazāka cena.
Tāpat ar Eiropas Savienības
(ES) līdzfinansējumu no Kohēzijas
fonda un SIA “Wesemann – Sigulda” investīcijām šovasar tiek novērsti zudumi siltuma trasēs. Aktīvi tiek labotas virszemes siltuma
trases, lai tās atbilstu ES standartiem un tajās nebūtu siltumenerģijas zudumi. Vietām virszemes
siltumtrases tiek demontētas un to
vietā liktas jaunas pazemes trases.
Daudzās vietās novadā tiek laboti

arī siltummezgli. Šogad ir pārpirkta Laimas ielas katlumāja, kurā
tiks veikta rekonstrukcija, kas šim
rajonam nodrošinās tādas pašas
siltuma cenas kā visā pilsētā. SIA
“Wesemann – Sigulda” pārstāvis
norāda, ka iedzīvotāju ietaupījums
būs lielāks, ja būs sakārtota mājas
iekšējā siltumefektivitāte un siltuma piegāde, jo SIA “Wesemann –
Sigulda” var nodrošināt efektīvu
siltumenerģijas nokļuvi tikai līdz
dzīvojamajām ēkām.
SIA “Wesemann – Sigulda” valdes loceklis Ivars Paurs saka: “Ņemot vērā gaidāmo elektroenerģijas
un gāzes sadārdzināšanos, SIA
“Wesemann – Sigulda” jau kopš
pagājušā gada vasaras strādāja pie
programmas, kas ļautu nepaaugstināt siltumenerģijas tarifus šoziem.
Šodien var droši teikt, ka šī programma tiek veiksmīgi īstenota un
līdz apkures sezonas sākumam tiks
pabeigta. Līdz ar to var apgalvot,
ka tarifu paaugstināšana Siguldā
netiek plānota.”
SIA “Wesemann – Sigulda” ir
uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvaldi
un realizāciju. Uzņēmuma pārvalde un galvenā siltumenerģijas
ražotne atrodas Siguldā, Pulkveža
Brieža ielā 109, tālrunis uzziņām:
67973565.

Rīgas rajona slimnīcā atjaunotas valsts
apmaksātas fizioloģiskās dzemdības
No 2009. gada 1. septembra valsts pārtrauca apmaksāt
dzemdības Rīgas rajona slimnīcā. Tie Siguldas novada un apkārtnes iedzīvotāji, kuri paši nespēja apmaksāt šo pakalpojumu,
bija spiesti izvēlēties bezmaksas
dzemdības Rīgā vai Cēsīs.
Siguldas novada Dome un
SIA “Rīgas rajona slimnīca” vadība vairākkārtīgi vērsās Veselības
ministrijā ar aicinājumu atjaunot
valsts apmaksātas dzemdības Rīgas rajona slimnīcā, bet nesekmīgi.
“Tomēr mūsu slimnīcā 2010. gadā
maksas dzemdībās nāca pasaulē
207 mazuļi. Tas liecina par slimnīcas kolektīva augsto profesionalitāti un mājīgo dzemdību nodaļu,” atklāj “Rīgas rajona slimnīcas” valdes
loceklis Valdis Siļķe.

Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers: “Šī
gada 3. martā Siguldā viesojās Veselības ministrijas izveidota darba
grupa slimnīcas darba optimizācijai, kura bija patīkami pārsteigta
par “Rīgas rajona slimnīcas” sniegto pakalpojumu kvalitāti, tostarp
sekmīgi strādājošo Dzemdību nodaļu. Pateicoties pašvaldības neatlaidībai un Veselības ministrijas
vadošo darbinieku izpratnei, no šī
gada 11. jūlija “Rīgas rajona slimnīcā” pēc divu gadu pārtraukuma
ir atjaunotas valsts apmaksātas fizioloģiskās dzemdības. Priecājos,
ka Siguldas novada iedzīvotājām
būs iespēja tik svarīgā dzīves brīdī
būt tuvu savām mājām, un ceru,
ka tas palielinās jauno siguldiešu
skaitu.”
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 22. jūlijs, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Aktualitātes
Pašvaldība organizē transportlīdzekļu izsoli
Siguldas novada pašvaldība
nodod atsavināšanai pašvaldībai
piederošo kustamo mantu – automašīnas:
• Audi 80, reģ. nr. FG 8130, izlaiduma gads – 1994, pārdošanas
cena – Ls 220,
• Ford Transit, reģ. nr. HD
7594, izlaiduma gads – 2004, pārdošanas cena – Ls 1150,
• Renault Master, reģ. nr. EP

6258, izlaiduma gads – 2002, pārdošanas cena – Ls 2300,
• KIA Sportage, reģ. nr. GL 691,
izlaiduma gads – 2007, pārdošanas
cena – Ls 1000.
Izsole notiks 2011. gada 4. augustā plkst. 17.00 Siguldas pagasta administrācijas telpās Zinātnes
ielā 7, Siguldas pagastā. Tālrunis
uzziņām – 67976657 vai 29162478
(Inguna Zirne). Pretendentu pie-

teikšanās notiek līdz 2011. gada
2. augustam plkst. 17.00 (uz pieteikšanās brīdi jābūt nokārtotiem
izsoles maksājumiem). Izsolāmo
kustamo mantu iespējams apskatīt,
iepriekš sazinoties ar Jāni Rozenbahu pa tālruni 26591069.
Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties Siguldas novada
pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

Novada vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā par 10. Saeimas atlaišanu

23. jūlijā notiks tautas nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu. Tiesības
piedalīties tautas nobalsošanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri nobalsošanas dienā ir sasnieguši 18 gadu
vecumu.
Balsošanas iecirkņi vēlētājiem
būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, vēlētāju
reģistrs netiks lietots. Vēlētājiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs
nobalsot vēlēšanu iecirknī, ir iespēja
pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā no līdz 23. jūlijam.

Siguldas novadā darbosies seši
iecirkņi – trīs Siguldā, pa vienam iecirknim Siguldas pagastā, Allažu un
Mores pagastā.

Siguldas novada
vēlēšanas iecirkņi:

• Siguldas pilsētas kultūras namā,
Pils ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā,
• Siguldas 1. pamatskolā, Pulkveža
brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā,
• Siguldas pagasta administrācijā,
Zinātnes ielā 7b, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,

• Mores pagasta administrācijā,
Siguldas ielā 11, Morē, Mores pagastā
Siguldas novadā
• Allažu pagasta pārvaldē, Birzes
iela 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas
novadā.
Tautas nobalošanas dienā – 23. jūlijā – visi Siguldas novada vēlēšanu
iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz
22.00.
Kontaktinformācija: Centrālās
vēlēšanu komisijas informatīvais
tālrunis – 67715000, Siguldas novada Vēlēšanu komisijas tālrunis –
67970842.

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu
Siguldas novada Dome saskaņā
ar Ministru kabineta 2009. gada 6.
oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 71. punktu 2011. gada
8. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu “Par
detālplānojuma pirmās redakcijas
projekta nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai teritorijai, kurā atrodas
nekustamie īpašumi ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda, Siguldas novads
(kadastra Nr. 8015 002 3334), Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads
(kadastra Nr. 8015 002 3333), Ausekļa iela 8, Sigulda, Siguldas novads

(kadastra Nr. 8015 002 3321), Ausekļa iela 12, Sigulda, Siguldas novads (kadastra Nr. 8015 002 3335)”
(sēdes prot. Nr.11,10.§). Siguldas
novada Attīstības pārvaldē, Zinātnes
ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, tiks izstādīta detālplānojumu
1. redakcija un 2011. gada 1. augustā
plkst. 16.00 notiks detālplānojuma
sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Visas ieinteresētās personas
var iepazīties ar detālplānojumu un var iesniegt rakstiskus
priekšlikumus, norādot fiziskām personām – vārdu, uz-

vārdu, pastāvīgās dzīvesvietas
adresi, juridiskām personām –
nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, Siguldas
novada pašvaldības Attīstības
pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
LV 2150, trīs nedēļu laikā no
paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze”
un “Latvijas Vēstnesis”.
Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Siguldas novada
pašvaldības informatīvajā vietnē
www.sigulda.lv.

Siguldieši piedalās Ideju dienā
Jūlija sākumā Siguldas novada
pašvaldībā notika Ideju diena, kuras
ietvaros noritēja divas paralēlas aktivitātes – Ideju galds un Ideju siena. Pie
Ideju galda Siguldas novadā tika skatītas vides un enerģētikas tematika no
speciālistu puses, par to, kā pašvaldības
iedzīvotājiem un viesiem sadzīvot ar
unikālo dabas un vides daudzveidību
novadā un kādus pienākumus dabas
kapitāla saglabāšanas nepieciešamība
uzliek novada iedzīvotājiem un tūristiem. Savukārt Ideju siena paredzēja
sabiedriski aktīvo pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos, lai kopā radītu
projektus dzīves kvalitātes uzlabošanai, atbildot uz jautājumu: Kā mēs paši
varam uzlabot dzīves kvalitāti mūsu
pilsētā?. Aktivitātes mērķis bija idejas
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 22. jūlijs, 2011

ne tikai radīt, bet arī uzņemties pašiniciatīvu tās realizēt.
Iedzīvotāju idejas no Ideju sienas
tika apkopotas un izvērtētas. Iedzīvotāji
vēlas, lai novadā tiktu attīstītas atpūtas iespējas bērniem, piemēram, baleta skola
grācijas izkopšanai vai bērna laukumiņu
izveide pilsētas nomalēs. Tāpat vajadzētu izveidot vietu, kur jauniešiem vakarā
satikties, izklaidēties, skatīties filmas.
Iedzīvotājiem ir arī vēlme, lai tiktu izveidots klubiņš “Tiem, kam pāri 30”. Tika
pieminēta arī iespēja atdzīvināt Gaujas
senieleju, kā arī izveidot vietu, kur naktī
varētu paēst.
Izglītības jomā tika rosinātas
idejas par veselīga uztura un dzīvesveida skolas izveidi Siguldā, lekciju
rīkošanu par uzņēmējdarbību, lat-

vāņiem, izglītību, tūrismu, kā arī rast
iespēju izglītot skolniekus, rīkojot
ekskursijas pa uzņēmumiem Siguldā
un Latvijā, informējot, ko tie ražo, ko
eksportē.
Vērtīgi bija ierosinājumi par to,
ka varētu izveidot uzlīmi “Es esmu
siguldietis”, ko līmēt kā atpazīšanas
zīmi uz automašīnām, velo un somām. Iedzīvotāji rosināja nodrošināt
bezvadu interneta pieeju pilsētā. Tāpat varētu veidot hitchhicking vietni
siguldiešiem, lai apvienotos kopīgiem braucieniem uz Rīgu un Cēsīm, kas iedzīvotājiem varētu ietaupīt laiku un naudu. Daudzi vēlējās,
lai tiktu vairāk sakārtota pilsētvide,
piemēram, padomāts vairāk par velo
un gājēju celiņiem, novada ielām.

Jūnijā rekordliels tūristu skaits

Šī gada jūnijā Siguldas novada
Tūrisma informācijas centru apmeklējis rekordliels tūristu skaits –
3019. Salīdzinoši ar pagājušā gada
apmeklētāju skaitu jūnijā šogad tas
palielinājies par 30 %.
Kopumā 2011. gada pirmā
pusgada apmeklētāju skaits Tūrisma informācijas centrā salīdzinājumā ar 2010. gadu ir palielinājies
par 25 %. Ar katru gadu tiek novērots arvien plašāks pārstāvēto
valstu skaits. Līdz šim visvairāk
apmeklētāju gada laikā Siguldā bija
no Vācijas, bet šogad pirmo pozīciju skaita ziņā pārliecinoši ieņem

tūristi no Krievijas.
“Mūsu komanda var būt ļoti
apmierināta ar pirmajiem sezonas
rādītājiem. Tie apliecina, ka Tūrisma informācijas centra veiktās
aktivitātes tūristu piesaistei strādā efektīvi, un iedrošina turpmāk
darboties vēl aktīvāk,” uzskata
Tūrisma pārvaldes vadītāja Laura
Konstante. Paralēli tūristu apkalpošanai sezonas laikā norisinās
sagatavošanās darbs tūrisma pārdošanas sezonai – rudens un ziemas sezonā, kā arī darbs pie jauna
dizaina Siguldas novada tūrisma
vietnei.

Dzimtsarakstu nodaļā mainīti
apmeklētāju pieņemšanas laiki
Siguldas novada pašvaldība
informē, ka no 18. jūlija Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļas
apmeklētāju pieņemšanas laiki ir:
• pirmdienās plkst. 8.00–
13.00 un no plkst. 14.00–18.00,
• trešdienās plkst. 8.00–13.00,
• ceturtdienās plkst. 14.00–

18.00,
• piektdienās plkst. 8.00–
12.00.
Dzimtsarakstu nodaļa galvenokārt veic dzimšanas, miršanas
un laulību reģistrācijas, tā atrodas Lakstīgalas ielā 13, Siguldā,
tālr. 67973300.

Uz Rīgu kursē vilciena ekspresis
Akciju sabiedrība “Pasažieru
vilciens” informē, ka no 11. jūlija pasažieru ērtākai nokļūšanai
uz Rīgu darba dienās ir norīkots
papildu dīzeļvilciens – ekspresis
Sigulda–Rīga.
Dīzeļvilciens Nr. 637* Sigul-

da–Rīga no Siguldas stacijas atiet
plkst. 6.49, no Inčukalna – plkst.
7.01, no Garkalnes – plkst. 7.15,
no Juglas – plkst. 7.26, no Čiekurkalna – plkst. 7.33, no Zemitāniem – plkst. 7.40 un Rīgā pienāk plkst. 7.49.

Siguldas novada pašvaldība aicina
darbā KANCELEJAS VADĪTĀJU
Prasības pretendentiem:

• augstākā izglītība;
• pieredze biroja vadītāja
amatā vai līdzīgā vadošā amatā
ne mazāk kā 2 gadi;
• teicamas saskarsmes un
komunikācijas prasmes;
• teicamas lietvedības zināšanas;
• ar darba pienākumu izpildi
saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
• labas iemaņas darbā ar MS
Office datorprogrammām;
• teicamas latviešu valodas
zināšanas;
• labas angļu un krievu valodas zināšanas;
• augsta atbildības izjūta,
precizitāte un spēja strādāt dinamiskos apstākļos.

Galvenie pienākumi:

• vadīt (plānot, organizēt un
kontrolēt) Kancelejas darbu;

• administrēt dokumentu
pārvaldības sistēmu un nodrošināt dokumentu apriti pašvaldībā;
• izstrādāt lietvedību reglamentējošos dokumentus, iniciēt
citu iekšējo normatīvo aktu izstrādi vai piedalīties to izstrādē;
• izstrādāt, uzturēt un attīstīt
apmeklētāju apkalpošanas standartus;
• administrēt Domes sēdes.

Piedāvājam:

• atbildīgu, interesantu un
dinamisku darbu;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV
lūdzam sūtīt līdz 2011. gada
29. jūlijam uz e-pasta adresi
dome@sigulda.lv vai pa pastu:
Siguldas novada Dome, Pils
iela 16, Sigulda, LV 2150. Uzziņas pa tālruni 67970852.
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Attīstība
Notiek bērnudārza “Saulīte” rekonstrukcija
  

Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes Investīciju
nodaļa informē, ka šobrīd pilnā
sparā notiek projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
rekonstrukcija Siguldā” (Vienošanās Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/
VRAA/003/033) realizācija, kuras
ietvaros plānotos rekonstrukcijas
darbus veic SIA “YIT Celtniecība”.

Plānots, ka projekta ietvaros 2011. gada vasarā tiks veikta pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulīte” novecojušo iekšējo un
daļēji arī ārējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija, kas radīs iespēju ieekonomēt energoresursus,
kā arī uzlabos ēkas funkcionalitāti
un sadzīves apstākļus 224 novada
bērniem. Līdz ar to tiks pabeigti

vērienīgi remontdarbi, kurus pašvaldība uzsāka jau pagājušajā vasarā – nosiltinot ēku.
Kopējās projekta izmaksas ir
371 610 latu, rekonstrukcijas attiecināmas izmaksas ir 245 870 latu.
Plānotais finansiālais atbalsts no
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
projektam ir 208 989 lati (85 % no
attiecināmām izmaksām), valsts
budžeta dotācija 5532 lati, kopējās
Siguldas novada pašvaldības budžeta izmaksas – 157 089 lati.

Tiek izstrādāts Teritorijas plānojums 2012.–2023. gadam
  

Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa
jau informējusi, ka 2010. gada decembrī ar Valsts reģionālās attīstības
aģentūru tika parakstīta vienošanās
par Eiropas Sociālā fonda finansētās
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.
aktivitātes “Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

projekta “Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–2017.
gadam un Teritorijas plānojuma
2012.–2023. gadam izstrāde” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/034/008) īstenošanu.
Šobrīd projekta ietvaros tiek izstrādāts Siguldas novada Teritorijas
plānojums 2012.–2023. gadam, kura
izstrādi veic SIA “Metrum”. Projekta
ietvaros jau izstrādāta Siguldas no-

vada Attīstības programma 2011.–
2017. gadam. Šie ir nozīmīgākie novada līmeņa plānošanas dokumenti,
kurus 100 % apmērā finansēs Eiropas Sociālais fonds (ESF). Kopējās
projekta izmaksas ir Ls 29 931.
Teritorijas plānojuma izstrāde
sekmēs ilgtspējības principu, kas
nodrošinās esošajām un nākamajām
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras
mantojuma attīstību un saglabāšanu
Siguldas novadā.

Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
  

  

Siguldas novadā tiek veikta
Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu un maģistrālās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Pamatojoties uz 2010. gada 8. oktobrī
noslēgto līgumu, darbus veic a/s
“Siguldas Būvmeistars”.
Krimuldas centralizētā notekūdeņu sistēma apkalpo Siguldas
pilsētas Mednieku, Krimuldas ielas
un tai piegulošās teritorijas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus.

Līdz 2011. gada jūnijam ir rekonstruēta esošā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēka un divi esošie dūņu
lauki. Veikti nepieciešamie demontāžas darbi un uzsākta tehnoloģisko
iekārtu uzstādīšana. Rekonstruēti
94 % no projektā plānotā maģistrālā
pašteces kanalizācijas tīkla. Būvdarbu teritorijā turpinās labiekārtošanas
darbi. Plānotais būvdarbu nodošanas termiņš – 2011. gada oktobris.
Noslēgtais līgums, kura līgumsumma ir 325 779 lati (bez PVN), tiek
realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

Siguldas novada Siguldas pilsētā, III
kārta”
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/
VIDM/018) īstenošanas ietvaros.
Projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018)
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta
ietvaros ir SIA “Saltavots”. Projekta
administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
Informāciju sagatavoja SIA
“Saltavots”

Jaunrades centrs izsludina konkursu par logo un moto
22. jūnija Siguldas novada
Domes sēdē tika apstiprināts
jaunais Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra nosaukums – Siguldas novada Jaunrades centrs. Līdztekus tam
plānotas arī izmaiņas tā formā
un saturā – jaunas interešu un
neformālās izglītības programmas, elastīgāks darba laiks, jaunas telpas.
Līdz ar to tiek izsludināts
konkurss, kura mērķis ir izstrā-
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dāt Jaunrades centra logo un
moto, lai veicinātu tā atpazīstamību un vienotu vizuālo tēlu.
Jaunrades centram jāasociējas
ar vietu, kurā var radoši darboties, attīstīties, jārada priekšstats par viesmīlīgu, aicinošu,
harmonisku, drošu, dinamisku,
pievilcīgu un aktīvu vidi.
Konkursa darbus var iesniegt līdz 15. augusta plkst.
17.00 Siguldas novada Jaunrades centra lietvedībā Skolas

ielā 3, Siguldā, LV 2150. Papildu informāciju par konkursu
var saņemt pa tālruni 67972432,
e-pasta adrese: jc@sigulda.lv.
Siguldas novada Jaunrades centra logo tiks izmantots dažādos
iestādes informatīvajos un prezentācijas materiālos, arī uz suvenīriem, interneta vidē u. c.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta
vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas Novada Ziņas
Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu būvniecība Siguldā
  

  

Siguldas novadā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, kurus saskaņā ar 2010. gada 16.
novembrī noslēgto līgumu veic a/s “Siguldas Būvmeistars”.
Līdz 2011. gada jūnijam no līguma
ietvaros plānotā ir izbūvēti 95 % ūdensvada, 56 % pašteces kanalizācijas, 81 %
kanalizācijas spiedvada tīklu, uzsākta
vienas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas
izbūve un vienas esošās sūkņu stacijas
rekonstrukcija. Būvdarbu teritorijā turpinās labiekārtošanas darbi.
Būvdarbi ir veikti Vildogas, Nākotnes, Ievu, Riekstu, Ogu, Jāņogu,
Dārza, Pīpeņu, Ķiparu, Gravas, Tilta, Nākotnes, Viršu ielu un Nurmižu
ceļa rajonā. SIA “Saltavots” pieņem
iesniegumus no iepriekš minēto ielu
iedzīvotājiem par pieslēguma tehnisko nosacījumu saņemšanu projekta
ietvaros izbūvētajai centralizētajai sistēmai. Kontakttālrunis informācijai –
67974011.
Pēc būvobjekta nodošanas eks-

pluatācijā iedzīvotāji tiks aicināti saņemt pieslēguma tehniskos nosacījumus un veikt pieslēgumu izbūvi. Plānotais būvdarbu nodošanas termiņš –
2011. gada 18. oktobris, bet šobrīd
izpildītais būvdarbu apjoms liecina, ka
būvdarbi tiks pabeigti ātrāk.
Noslēgtais līgums, kura līgumsumma ir 487 484,39 lati (bez PVN),
tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/
IPIA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros.
Projektu
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018)
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros
ir SIA “Saltavots”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības
uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Informāciju sagatavoja SIA “Saltavots”

Izsludināti konkursi “Gada labākais
sētnieks 2011” un “Sakoptākā vide 2011”
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi piedalīties un
iesniegt savu pieteikumu konkursiem “Gada labākais sētnieks 2011”
un “Sakoptākā vide Siguldas novadā 2011”. Pieteikumus konkursiem
var iesniegt līdz 26. augustam.
Konkursa “Gada labākais sētnieks 2011” mērķis ir noskaidrot
labākos Siguldas novada sētniekus,
kas uzkopj pašvaldības teritorijas, kā
arī teritorijas ap daudzdzīvokļu mājām un ap sabiedriskajām ēkām.
Iesniegto pieteikumu vērtēšana
notiks, nosakot labākos sētniekus
trīs dažādās nominācijās – tos,
kuri kopj pašvaldības teritoriju,
kuri apkopj daudzdzīvokļu māju
teritorijas, un tos, kuri apkopj sabiedrisko ēku teritorijas. Vērtēta
tiks teritorijas tīrība un kārtība,
kā arī iedzīvotāju vai darba devēju
sniegtās atsauksmes.
Savukārt konkursa “Sakoptākā vide Siguldas novadā 2011”
mērķis ir noskaidrot sakoptākās
Siguldas pilsētas, Siguldas pagasta,
Mores pagasta un Allažu pagasta
teritorijas, ēkas un to īpašniekus
(apsaimniekotājus), kā arī noteikt
skaistākā, atraktīvākā gaisa dārza īpašniekus (apsaimniekotājus).
Konkursā tiks vērtētas individuālās dzīvojamās mājas, pagastu

viensētas, daudzdzīvokļu mājas,
novada ražošanas objekti, sabiedriskie objekti (veikali, kafejnīcas,
kredītiestādes, skaistumkopšanas
saloni u. c.).
Apbalvojumi tiks pasniegti šādās nominācijās: skaistākais
daiļdārzs, sakoptākā un skaistākā
viensēta, sakoptākā daudzdzīvokļu
māja, sakoptākais un skaistākais
ražošanas vai sabiedriskais objekts,
skaistākais gaisa dārzs.
Pieteikumi abiem konkursiem
jāiesniedz līdz 26. augustam Siguldas novada pašvaldības administrācijās: Pils ielā 16 (tālr. 67970844,
e-pasta adrese dome@sigulda.lv)
vai Zinātnes ielā 7 (tālr. 67800952,
26341991,
e-pasta
adrese
ineta.eriksone@sigulda.lv
vai
dita.laure@sigulda.lv), Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, (bezmaksas tālrunis 80000388). Pieteicējiem ir jānorāda savs vārds, uzvārds, kā arī nominētās teritorijas/
sētnieka apkopjamā objekta adrese
un kontaktinformācija.
Konkursu “Sakoptākā vide
Siguldas novadā 2011” un “Gada
labākais sētnieks 2011” noslēguma
pasākums notiks Siguldas pagasta
kultūras namā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, 2011. gada 18. novembrī.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 22. jūlijs, 2011
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Izglītība

Reorganizācija – sākums Siguldas pilsētas vidusskolai
1. augustā pēc Siguldas 2. vidusskolas un 3. pamatskolas
apvienošanas juridiski darbu uzsāks Siguldas pilsētas vidusskola.
Skolas ēkā Ata Kronvalda ielā 7 mācības notiks 5.–12. klašu
skolēniem, bet sākumskolas skolēni zinības apgūs Siguldas Valsts
ģimnāzijas korpusā Krišjāņa Barona ielā 10, kurā agrāk mācījās
Siguldas 3. pamatskolas 5.–6. klašu skolēni.
Līdz 1. augustam juridiski vēl darbojas Siguldas 2. vidusskola un 3. pamatskola, lai
izsniegtu skolēniem liecības,
apliecības par pamatizglītības
iegūšanu, atestātus par vidējo
izglītību, kā arī sertifikātus par
centralizēto eksāmenu nokārtošanu. Arī pieteikties mācībām
jaunajam mācību gadam 1. klasē iespējams Siguldas 3. pamatskolā, bet 10. klasē – Siguldas
2. vidusskolā. Siguldas pilsētas
vidusskola turpmāk būs abu
skolu saistību pārņēmēja, līdz
ar to vecākiem un bērniem nebūs jāraksta papildu iesniegumi
ar lūgumu uzņemt jaunajā skolā, tas notiks automātiski.
Šajā mācību gadā Siguldas
pilsētas vidusskolā tiek uzņemtas trīs 1. klases, arī Siguldas
1. pamatskolā tiek uzņemti trīs
1. klašu komplekti. Precīzs skolēnu skaits Siguldas pilsētas vidusskolā un arī pārējās novada
skolās kopā un pa klašu grupām
būs zināms tikai 1. septembrī,
jo skolēni iesniegumu par uzņemšanu skolā var iesniegt līdz
31. augustam (īpaši potenciālie
vidusskolēni).

Sākumskolai jaunas,
labiekārtotas telpas

Galvenā problēma, kura tika
atrisināta skolu reorganizācijas
rezultātā, bija 3. pamatskolas
telpu noslogojums un neatbilstība skolas vajadzībām Skolas
ielā 3. Šobrīd notiek pēdējie
remontdarbi, lai sākumskolas
bērniem būtu skaistas un gaišas telpas Siguldas Valsts ģimnāzijas korpusā. Katrā no trīs
stāviem ir kosmētiski izremontēti četri mācību kabineti, kas
būs piemēroti, lai uzņemtu līdz
trīsdesmit skolēniem. Papildus
tam ir izbūvēti vēl trīs nelieli
kabineti – angļu valodas nodarbībām un logopēdam. Šie kabineti tiek veidoti no jauna katrā
stāvā, atvēlot tiem nelielu daļu
no rekreācijas telpas. Ievērojot
vecāku lūgumu, šajos kabinetos
uz gaiteņa pusi ir izbūvēti logi,
kas gaiteņiem dod papildu apgaismojumu. Skolēni iegūs arī
plašākus mākslas un mūzikas
kabinetus. Siguldas Valsts ģimRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 22. jūlijs, 2011

nāzija kopā ar gaiteni nodeva
lietošanai Siguldas pilsētas vidusskolai 3. stāva ģeogrāfijas
kabinetu, kurā tiks iekārtota
bibliotēka un līdzās tai izbūvēta
klase kristīgās ētikas nodarbībām.
Drīzumā tiks pabeigts arī
deju kolektīva “Vizbulīte” mēģinājumu zāles remonts, kurā
notiks ne tikai deju nodarbības:
sākumskolas klašu skolēni varēs
to izmantot sporta un ritmikas
nodarbībām. Kosmētiskais remonts tiks veikts arī tualetēs
un garderobēs. “Uzskatu, ka sākumskolas bērni iegūs skaistas
un plašas telpas salīdzinājumā
ar to, kā viņi mācījās Skolas
ielā 3. Tam piekrīt arī vecāki,
kuri iesaistījās remontdarbos
un palīdzēja pārvietot skolēnu
solus un citus mācību piederumus,” stāsta Siguldas novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
vadītāja M. Bruģe.
Siguldas pilsētas vidusskolas
sākumskolas skolēni pusdienas
ēdīs Siguldas Valsts ģimnāzijas
ēdnīcā, un, sakārtojot mācību
grafiku, sporta stundas varēs
norisināties arī ģimnāzijas lielajā sporta zālē. Pēc noteikta
grafika, saskaņojot to ar ģimnāzijas vadību, sākumskola varēs izmantot arī aktu zāli. Tiks
veikti remontdarbi arī sporta
angārā – nomainīs apgaismes
lampas un veiks grīdas seguma
remontu.

Skolēniem vairāki
ieguvumi

Siguldas pilsētas vidusskolas 5.–12. klašu skolēni mācības
turpinās Ata Kronvalda ielā 7.
Šajā ēkā mācības turpinās arī tie
skolēni, kuri apgūst mazākumtautību (krievu valodas) pamatizglītības programmu. Šogad
šajā programmā 1. klase netiek
uzņemta, skolēni mācīsies no
2. līdz 9. klasei. Klašu komplektu gan būs mazāk, jo lielākajā
klasē ir 10 skolēnu, mazākajā –
tikai trīs, būs jāveido apvienotās klases.
Pāreja
uz
mācībām
A. Kronvalda ielā 7 ir ieguvums 5.–6. klašu skolēniem,
jo ar Eiropas Savienības līdz-

finansējumu tur ir iekārtotas
modernas dabaszinību klases
(ķīmijas, fizikas un bioloģijas
kabineti), kas ir nodrošinātas
ar moderniem mācību materiāliem. Skolā ir arī moderna datorklase, kuru skolēni
varēs izmantot informātikas
stundās. Par pašvaldības līdzekļiem tiek remontēta skolas ēdamzāles ventilācijas
sistēma, bet firma “Kretingos
maistas”, kas skolā nodrošina
ēdināšanu, veiks ēdamzāles
remontu un jaunu mēbeļu piegādi, lai palielinātu ēdamzāles
ietilpību.
Pagaidām skolēniem sporta stundas notiks apvienotajā
aktu/sporta zālē, kura diemžēl
mūsdienu prasībām vairs neatbilst, tomēr, raugoties nākotnē,
siguldiešiem pie pilsētas stadiona ir cerības sagaidīt mūsdienīgu sporta kompleksu, ko varēs
izmantot arī Siguldas pilsētas
vidusskolas skolēni. Siguldas
pilsētas vidusskolas 5.–9. klašu zēniem mājturības kabinets
koka un metāla tehnoloģiju
apguvei tiks iekārtots Skolas
ielā 3. Līdz šim Siguldas 2. vidusskolā zēnu mājturības kabineta nebija.

Pedagogu sastāvs
nemainīgs

Siguldas pilsētas vidusskolā darbu turpinās gandrīz
visi Siguldas 3. pamatskolas
un Siguldas 2. vidusskolas pedagogi. Kopumā visas klases
saglabās savus līdzšinējos pedagogus. Par skolas direktori
Siguldas novada Domes deputāti jūnijā apstiprināja Ņinu
Balodi – līdzšinējo Siguldas
3. pamatskolas direktori, bet
Rima Sitņikova būs direktores
vietniece izglītības jomā. Divi
pedagogi ir devušies pensijā, bet dažiem pedagogiem,
kā jau katru gadu, ir iespējamas nelielas slodzes maiņas.
Kopš principa “nauda seko
skolēnam” ieviešanas vasaras
periodā ir grūti prognozēt pedagogu darba apjomu un algas
apmēru, jo tas tiek aprēķināts
pēc bērnu skaita.
Šobrīd Siguldas pilsētas vidusskolas direktore kārto jaunizveidotās skolas reģistrēšanas
dokumentus un izglītības programmu licencēšanu, kā arī veido skolas nolikumu, kas tiks iesniegts apstiprināšanai Siguldas
novada Domei.

Direktore – Ņina Balode

Siguldas novada vidusskolas direktore Ņina Balode ir
beigusi Latvijas Universitātes
Fizikas un matemātikas fakultāti kā matemātikas pasniedzēja, iegūts maģistra grāds
izglītības vadībā. “Sigulda ir
mana pirmā darba vieta, un
šis mācību gads būs 25. pēc
kārtas. Savukārt par direktori
strādāju jau devīto gadu, bet
vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības
iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperte esmu ceturto
gadu. Šī pieredze ir ļoti vērtīga, jo, braucot akreditācijās uz
dažādām Latvijas skolām, var
daudz redzēt un mācīties – salīdzinot skolas, var labāk novērtēt sevi. Ar gandarījumu
vienmēr konstatēju, ka mēs
savā skolā strādājam ļoti labi.
Paldies skolotājām, jo tas ir komandas darbs,” stāsta Ņ. Balode. Viņu vienmēr ir interesējis, kā pedagogi strādā skolās
citās valstīs, tāpēc par vienu
no svarīgiem darbības virzieniem uzskata labas prakses
gūšanu no ārzemju kolēģiem.
“Universitāti beidzot, mana
diplomdarba tēma saistījās ar
toreizējās Čehoslovākijas izglītības sistēmu, matemātikas
pasniegšanas metodiku. Studējot apmaiņas programmā
Kārļa Prāgas universitātē, ieguvu draugus uz mūžu. Viņi
arī ir izglītības darbinieki, šad
tad viesojas pie manis Siguldā.
Vienmēr apspriežam aktuālo. Kad pēdējo reizi runājām,
pedagoģe Hanna uzsvēra, ka
jauniešu problēma ir tajā, ka
viņi nevēlas mācīties eksaktās zinātnes, līdz ar to arvien
grūtāk komplektēt tehnisko
augstskolu studentu grupas un
studiju sākumā jāmāca vēlreiz
skolas kurss,” atceras direktore, uzsverot, ka pie mums
esot līdzīgi. Viņa cer, ka pozitīvu grūdienu eksakto zinātņu
pievilcībai dos dabaszinātņu
programma.
“Skolā tiks licencētas visas
esošās izglītības programmas
un klāt vēl nāks pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Jaunajā mācību gadā
sagatavosim
priekšnoteikumus EKO skolas izveidei un
darbosimies šajā virzienā. Nopietni apsveru iespēju vidus-

skolā izveidot klasi ar militāru
novirzienu. Vidusskolas klasēs
ir daudz puišu, un militārais
virziens būtu tieši tas, kas piesaistītu jauniešus, vairotu patriotismu. Ne visi jaunieši kļūtu par militārpersonām, bet
ieguvums no militārās mācību
programmas apguves būtu ļoti
vērtīgs,” par nākotnes iecerēm
stāsta Ņ. Balode.
Siguldas pilsētas vidusskolas direktore Ņina Balode uzskata, ka skolu apvienošanās
procesā ļoti liela nozīme būs
pedagogu profesionalitātei un
attieksmei, kuriem jāiedzīvina apvienotās skolas izjūta un
vienotība.

Reorganizācija –
veiksmīga

“Diskusijas par izmaiņām
novada izglītības infrastruktūrā, kuras pagājušā gada nogalē rosināja Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics, tiekoties ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem, ir devušas rezultātu –
sarunu ceļā ir atrasts racionāls
variants, kas apmierina visas
iesaistītās puses. Pašvaldība ir
uzklausījusi un īstenojusi saņemtos ierosinājumus. Vecāki
ir apmierināti ar izmaiņām, jo
saprot, ka skolēni tā iegūs kvalitatīvāku izglītību, jo mācības
notiks ērtākās telpās un labāk
aprīkotos kabinetos,” rezumē
Izglītības pārvaldes vadītāja
Maija Bruģe, turpinot: “Jebkuras pārmaiņas līdzi nes arī
zināmu nedrošību vai uztraukumus, bet tas ir mazinājies,
jo solītie uzlabojumi ir kļuvuši
par īstenību!”
Izglītības pārvaldes vadītāja pateicas visiem, kuri iesaistījās skolu reorganizācijas
procesā, palīdzēja pārnest mēbeles un veica remontdarbus.
Viņa ir pārliecināta, ka visas
iesaistītās puses ātri pieradīs
pie esošajām izmaiņām un izglītības infrastruktūra Siguldas novadā būs sakārtota un
kvalitatīva. “Reorganizācijas
mērķis nav veidot konkurenci
Siguldas pilsētas vidusskolas
un Valsts ģimnāzijas starpā.
Mēs vēlamies, lai kopējiem
spēkiem tiktu uzlabota un sakārtota izglītības infrastruktūra, kas dotu iespēju iegūt
kvalitatīvu un savām vajadzībām atbilstošu izglītību ikvienam,” skaidro M. Bruģe.
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Sports

Siguldiešiem septiņas medaļas! Oktobrī notiks pirmais

Foto: Personīgais arhīvs

Siguldas pusmaratons

Siguldas novada olimpiešu komanda Jūrmalā.
Siguldas novada sportisti
veiksmīgi startējuši Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes finālsacensībās, kas no 1. līdz 3. jūlijam
notika Jūrmalā, – mājup tika atvestas septiņas medaļas.
Vairāk nekā 2200 sportistu
no 71 pašvaldības bija pulcējušies Jūrmalā, lai sacenstos Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes
finālsacensībās 26 sporta veidos.
Siguldas novada sportisti startēja
badmintona, pludmales volejbola,
pieskārienregbija un vieglatlētikas
sacensībās.
Par Latvijas Jaunatnes olimpiādes absolūto čempionu bad-

mintonā, uzvarot visās trijās spēļu
kategorijās, kļuva Pauls Gureckis.
Viņš uzvarēja vienspēlēs jauniešiem, vēl divas zelta godalgas
Pauls izcīnīja dubultspēlēs jauniešiem kopā ar Oskaru Akmeni un
jauktajās dubultspēlēs pārī ar Ievu
Eglīti. Oskaram un Ievai vienspēļu kategorijās otrās vietas un
Olimpiādes vicečempionu tituli.
Bronzas godalgas izcīnīja
Siguldas novada jaunie sportisti – Inga Mauriņa un Aiva Romanovska pludmales volejbolā
un Daniels Kārkliņš vieglatlētikas
sacensībās 2000 metru kavēkļu
skrējienā.

Siguldas novads pašvaldību
kopvērtējumā ar izcīnītām trīs
zelta, divām sudraba un divām
bronzas medaļām ieņem dalītu
16.–17. vietu. Lielākais medaļu
skaits Rīgas komandai – 57 zelta, 53 sudraba un 49 bronzas.
Olimpiādes saimnieki jūrmalnieki pašvaldību vērtējumā
ierindojās 6. vietā ar astoņām
zelta, septiņām sudraba un
15 bronzas medaļām.
Apsveicam Siguldas novada jaunos sportistus un viņu
trenerus ar gūtajiem panākumiem!
Ainārs Gureckis

Sporta pasākumu kalendārs augustā
DATUMS, Laiks
3. augustā plkst. 10.00
6. augustā plkst. 9.00

SACENSĪBU NOSAUKUMS
Latvijas čempionāts pludmales volejbolā
jauniešiem. Siguldas reģions 3.
noslēdzošais posms
Siguldas novada atklātais turnīrs
minifutbolā

VIETA
Gaujmalas
pludmales volejbola
laukumi
Depo stadions

11. augustā plkst. 18.00–
19.00

Skriešanas sacensības “Siguldas apļi”,
5. kārta

Starts pie
Gūtmaņalas

13. augustā plkst. 17.00

Latvijas čempionāts futbolā 2. līga,
Vidzemes zona. FK “Sigulda” – FK
“Staiceles Bebri”

Depo stadions

13. augustā plkst. 10.00

Atklātais amatieru čempionāts pludmales
volejbolā “Beach Ball 2011”, 13. posms

Gaujmalas
pludmales volejbola
laukumi
Aktīvās atpūtas
centrs “Reiņa trase”

ORGANIZATORI, ATBILDĪGIE
Normunds Šulte, tālr. 27529828
FK “Sigulda”, FK “Supernova”, Jānis
Eņģelis, tālr. 29667834
Biedrība “A2”, Kaspars Kārkliņš,
tālr. 29184203, www.ba2.lv.
Karīna Putniņa, tālr. 29360283
FK “Supernova”, Jānis Eņģelis,
tālr. 29667834, www.supernova.lv
Aldis Riekstiņš, tālr. 26513129,
www.beachball.lv
Austris Brutāns, tālr. 29331001,
golfs@reinatrase.lv

14. augustā

Golfa turnīrs “Pohjola Open”

19. augustā

Baltijas daudzdienu velobrauciens

Siguldas apkārtne

Igo Japiņa aģentūra, www.velo.lv

20. augustā plkst. 19.00

Siguldas novada atklātais turnīrs
pludmales volejbolā veterāniem

Jānis Turauskis, tālr. 26433939

20. augustā plkst. 9.00

Siguldas novada atklātais turnīrs
minifutbolā

Gaujmalas
pludmales volejbola
laukumi

21. augustā plkst. 10.00

Golfa turnīrs “Sigulda Open 2011”

21. augustā plkst. 12.00

Orientēšanās sacensības “Latvijas Gāzes
kauss”, 4. kārta

Aktīvās atpūtas
centrs “Reiņa trase”
Ziedlejas

20.–21. augustā

Velosacensības “Downhill”

Kordes trase

20.–21. augustā

Starptautiskais bērnu futbola turnīrs
“Sigulda cup 2011”

Siguldas pilsētas
stadions
Gaujmalas
pludmales volejbola
laukumi
Aktīvās atpūtas
centrs “Reiņa trase”

27. augustā plkst. 10.00
27. augustā
28. augustā plkst. 18.00
27.–28. augustā
26.–28. augustā
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Depo stadions

“Livonijas kauss 2011” pludmales volejbolā
Golfa turnīrs “Pohjola Open”
Latvijas čempionāts futbolā 2. līga,
Vidzemes zona. FK “Sigulda” – FK “Valka”

Depo stadions

Starptautiskais bērnu futbola turnīrs
“Sigulda cup 2011”
Siguldas atklātais turnīrs basketbolā
zēniem

Siguldas pilsētas
stadions
Siguldas novada
sporta zāles

FK “Sigulda”, FK “Supernova”, Jānis
Eņģelis, tālr. 29667834
Austris Brutāns, tālr. 29331001,
golfs@reinatrase.lv
Kaspars Kārkliņš, tālr. 29184203,
www.ba2.lv
Latvijas riteņbraukšanas savienība,
Gusts Ošmucnieks, tālr. 26398776
FK “Supernova”, Jānis Eņģelis,
tālr. 29667834
Karīna Putniņa, tālr. 29360283
Austris Brutāns, tālr. 29331001,
golfs@reinatrase.lv
Futbola klubs “Supernova”, Jānis
Eņģelis, tālr. 29667834,
www.supernova.lv
FK “Supernova”, Jānis Eņģelis,
tālr. 29667834
Ēvalds Tukišs, tālr. 29390733

15. oktobrī Siguldā notiks vēl
nebijis liela mēroga pasākums skrējējiem – “Sport2000 Siguldas pusmaratons”, kas pulcēs skrējējus un aktīvā
dzīvesveida piekritējus no visas Latvijas, kā arī daudzus ārvalstu sportistus.
Siguldas pusmaratons ir unikāls ar to, ka ir noslēdzošais posms
jaunam skriešanas projektam –
“SkrienLatvija”, kurā apvienojušās
sešas Latvijas pilsētas – Rīga, Ventspils, Liepāja, Kuldīga, Valmiera un
Sigulda.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics: “Mūsu novads
ir bagāts ar sporta tradīcijām, un Siguldas pusmaratons lieliski papildinās
novada aktīvās dzīves daudzveidību
un Latvijas pusmaratonu kalendāru.
Aicinu visus aktīvos sportot gribētājus 15. oktobrī piedalīties Siguldas
pusmaratonā un apliecināt savu
neatlaidību un izturību, pieveicot
Latvijā visskaistāko 21,097 kilometru garo distanci. Esmu pārliecināts,
ka Siguldas pusmaratons viskrāšņākajā – Zelta lapu – laikā plecu pie
pleca ar mūsu Latvijas lepnumu –

siguldiešiem, Olimpisko spēļu dalībniekiem, – būs liels izaicinājums
un iespēja ikvienam pierādīt savus
spēkus, izbaudot kopības izjūtu. Uz
tikšanos distancē!”
Lai popularizētu skriešanu Siguldas iedzīvotāju vidū un gatavotos Siguldas pusmaratonam, sporta biedrība “A2” sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldību un “Sport2000” no aprīļa
katra mēneša otrajā ceturtdienā organizē skriešanas seriālu “Siguldas
apļi – 2011”. Treniņskrējieni tiek
rīkoti, lai dalībnieki varētu pierast
pie sacensību režīma, uzlabotu savu
fizisko formu un rezultātus. “Tiem,
kas vēl šaubās, vai piedalīties, ir vērts
sameklēt savu skriešanas ekipējumu
vai iegādāties to no jauna un doties
ārpus telpām sajust svaigo gaisu un
gūt gandarījumu no dzīvespriecīgā
solī veikta skrējiena,” aicina organizatori.
Gaidām visus skrējējus un sportot gribētājus 11. augustā uz skrējiena “Siguldas apļi” 5. kārtu! Papildu
informācija un online pieteikšanās
interneta vietnē www.ba2.lv.

Atklāta pieteikšanās 21. Latvijas
riteņbraucēju Vienības braucienam
Ir sākusies pieteikšanās gada plašākajam riteņbraucēju pasākumam –
21. Latvijas Vienības braucienam,
kuram starts tiks dots 4. septembrī
Siguldā. Pieteikties Vienības velobraucienam interesenti var Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrā
vai interneta vietnē www.velo.lv līdz
1. septembra plkst. 23.00.
Vienības velobrauciens norisināsies trīs distancēs: šosejas Sporta
brauciens 100 km, MTB brauciens
47 km un šosejas Tautas brauciens
37 km.
Siguldas novada iedzīvotājiem – ID karšu īpašniekiem 20 %
atlaide dalības maksai, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā Raiņa ielā
3.
Pēc finiša pie balvām tiks
ikviens – katras distances ātrākos
velobraucējus gaida goda pjedestāls
un uzvarētāju kausi. Savukārt tie,
kam neizdosies tikt labāko spicē,
saņems īpaši izgatavotu piemiņas
medaļu par dalību gada plašākajā
11. 07.–
7. 08.
12–18 gadi
(1999.–1993. dz. g.)
19–59 gadi
(1992.–1952. dz. g.)
Virs 60 gadiem
(1951. dz. g. un v.)

8.–
21. 08.

Latvijas velobraucienā.
Vienības velobrauciena pirmsākumi meklējami Latvijas pirmās
brīvvalsts 30. gados. Sacensības notika no 1936.–1939. gadam un tika
sauktas par Latvijas riteņbraucēju
Vienības braucienu. Nosaukumā
tika ietverta dibināšanas dziļākā
jēga – vienotība. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ar tiešu prezidenta Gunta Ulmaņa, Murjāņu
Sporta ģimnāzijas trenera Ernesta
Pūces un domubiedru iniciatīvu velobrauciens tika atjaunots
1995. gadā.
Kopš 1999. gada velobraucienu organizē “Igo Japiņa sporta
aģentūra”, pulcējot arvien vairāk dalībnieku no gada uz gadu.
2009. gadā braucienā piedalījās
3784 velomīļi, bet 2010. gadā –
jau 4457 dalībnieki. Pašlaik nepārspēts ir palicis 1939. gadā sasniegtais rekords, kad no visiem
Latvijas novadiem uz Rīgu devās
6090 velobraucēju.
22.–
28. 08.

29. 08.–
1. 09.

Uz vietas

Ls 6

Ls 7

Ls 10

Ls 12

Ls 15

Ls 8

Ls 12

Ls 15

Ls 20

Ls 25

Ls 6

Ls 7

Ls 10

Ls 12

Ls 15

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 22. jūlijs, 2011
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ID karšu piedāvājums

Siguldas novada identifikācijas kartes piedāvātās priekšrocības 2011. gada vasarā**
PĀRTIKAS PRECES

Jaunie sadarbības partneri
Uzņēmuma nosaukums

Piedāvājums

Siguldas tenisa korti

10 % atlaide kortu nomai, 20 % atlaide inventāra nomai

“Tridens” velo noma

20 % atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem

“Copes nams”

5 % atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus

Kurzemes jumtu serviss

20 % atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei

“Positcomes”

5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

“Zapping Milano”

10 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

“Hotel Segevold”

10 % atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam, 10 % atlaide restorāna
pakalpojumiem, 10 % atlaide nakšņošanai viesnīcā
Viesnīca “Sigulda”
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem, 10 % nakšņošanas
pakalpojumiem, 20 % pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
“Le Fizio” fizioterapijas centrs 10 % atlaidi visiem pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām, ārstnieciskajām masāžām, ārstnieciskajām
vingrošanām individuāli un grupās, grūtnieču vingrošanām, vingrošanām
māmiņām ar mazuļiem, zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes

Kultūras pasākumi
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Koncertzāle “Baltais flīģelis”

10–50 % atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem

Koncertzāle “Baltais flīģelis”

5 % atlaide jebkuru biļešu iegādei pasākumiem koncertzālē “Baltais flīģelis” skolēniem, studentiem, pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem ar
invaliditāti
Ls 1 atlaide amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 2 atlaide pārtikas tirgotājiem dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos

Siguldas pilsētas kultūras
nams

10–20 % atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Siguldas pilsētas kultūras
nams

10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no vienas
ģimenes pirmsskolas vecuma bērnu deju studijā
10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no vienas
ģimenes pirmsskolas vecuma bērnu vokālajā studijā

Uzņēmuma nosaukums

Piedāvājums

“Elvi”

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

AUTO APKOPE
“Neste” Latvija

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru

“Īle un Herbst”

10 % atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem

“GrosAuto”

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

PĀRVIETOŠANĀS
Latvijas gumijlēcēju klubs

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

“Impresso”

20 % atlaide braucieniem ar elektromobīļiem “Siguldas Tūre”

Makara tūrisma birojs

Bezmaksas auto stāvvieta kempingā “Siguldas pludmale”

BŪVMATERIĀLI
“Meistars”

5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

APDROŠINĀŠANA
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

VESELĪBA
“Hercoga optika”

50 % atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles

Mutes veselības centrs

Bezmaksas konsultācija un 10 % atlaide pakalpojumiem

Biedrība “A2”

50 % atlaide biedrības “A2” organizētajos sporta pasākumos

21. Latvijas riteņbraucēju
Vienības brauciens
Sporta klubs “Panatta
Fitness”

20 % atlaide dalībai, reģistrējoties Siguldas novada TIC Raiņa ielā 3

2 % atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompensējamiem
medikamentiem);
5 % atlaide gatavām brillēm;
Vidzemes aptieka (diennakts) 20 % atlaide briļļu ietvariem;
10 % atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no 22.00 līdz 7.00;
5 % atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem

20 % atlaide pakalpojumiem sporta klubā

“A.” aptieka

6 % atlaide recepšu medikamentu iegādei

Sporta veikals “Sport 2000”

10 % atlaide sporta preču iegādei

Atpūtas parks “Reiņa trase”

10 % atlaide golfa spēlei

Olimpiskais centrs “Sigulda”

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

Rīgas rajona slimnīca

Olimpiskais centrs “Sigulda”

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

10 % atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām
māmiņām);
10 % atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10 % atlaide dūņu procedūrām;
10 % atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10 % atlaide dzemdībām;
10 % atlaide paaugstināta komforta palātās

Slēpošanas trases
Kaķīškalnā

Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

SPORTS

AKTĪVĀ ATPŪTA
“Aerodium”

Ls 1 atlaide par katru lidojuma minūti

Piedzīvojumu parks “Tarzāns” 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 10 % atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
“Sigulda”
Piedzīvojumu parks
20 % atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos “Mežakaķis” Siguldā un
“Mežakaķis”
Rīgā
Atpūtas parks “Rāmkalni”
10 % atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
Atpūtas parks “Reiņa trase”

Makara tūrisma birojs

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)
20 % atlaide laivu nomai

Skaistumkopšanas salons
“Ēra”

Skaistumkopšanas salons
“Elfrisa”

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

GRĀMATNĪCA
Grāmatu veikals “Jānis Roze” 5 % atlaide pirkumiem

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Restorāns “Aparjods”
“Gustava beķereja”
Krodziņš “Kaķītis”
Bistro “Kaķu māja”
Krodziņš un bistro atpūtas
parkā “Rāmkalni”
Bistro “Zaļumnieku piestātne”
Ekspresrestorāni “Ņamma”

10 % atlaide maltītēm restorānā
10 % atlaide pirkumiem beķerejā
10 % atlaide pirkumiem krodziņā
10 % atlaide bistro un beķerejā
10 % atlaide gardumiem “Rāmkalnu” krodziņā un bistro
10 % atlaide maltītēm bistro
10 % atlaide gardām maltītēm

VIESNĪCAS

IZKLAIDE
Kino “Lora”

10 % atlaide kinoteātra biļešu iegādei

“Elvi” boulings

20 % atlaide celiņa nomai

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 22. jūlijs, 2011

SKAISTUMKOPŠANA

“Aparjods”
Atpūtas parks “Reiņa trase”

10 % atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10 % atlaide nakšņošanai viesu mājā

** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv. Ar plašāku ID karšu piedāvājumu
iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.
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Kultūra
PASĀKUMI JŪlIJĀ sIGULDAS NOVADĀ
Laiks

Pasākums

Vieta

23. jūlijā
plkst. 14.00

Blūza svētki Siguldā

Siguldas pilsdrupu
estrāde

24. jūlijā plkst.
11.00

Svētdienas Muzikālās brokastis – muzicēs
siguldietis saksofonists, komponists un aranžētājs
Artis Gāga un draugi
XIX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki

Siguldas Jaunā
pils

29.–31. jūlijā
31. jūlijā
plkst. 11.00
31. jūlijā
plkst. 13.00
5. augustā
plkst. 19.00
7. augustā
plkst. 12.00
7. augustā
plkst. 13.00–
17.00
13. augustā
plkst. 18.00
28. augustā
plkst. 13.00–
16.00
28. augustā
plkst. 11.00

Svētdienas Muzikālās brokastis – Rīgas Doma
kora skolas vokālās nodaļas studente Laima
Lediņa (soprāns)
Garīgās mūzikas koncerts

Siguldas pilsdrupu
estrāde
Siguldas Jaunā
pils
Siguldas ev. lut.
baznīcā

Amerikas latviešu vokāli instrumentālā ansambļa
“Čikāgas piecīši” 50 gadu jubilejas koncerts.
Biļešu cena: Ls 3–6
Bērnības svētki

Siguldas pilsdrupu
estrāde

Turaidas pils diena

Turaidas
muzejrezervāts

R. Blaumaņa joku luga “Trīnes grēki”. Spēlē Allažu
tautas nama amatierteātris “Aka”, režisore Izolde
Pētersone
Līvu diena

Allažu tautas nams

Muzikālās brokastis – kamermūzikas koncertu
cikls “Bēthovens un Sigulda” – “Trio Silk”:
Ieva Šablova (arfa), Liene Kļava (alts), Sondra
Lejmalniece (alts)

Siguldas Jaunās
pils dārzs

Siguldas pagasta
kultūras nams

Turaidas
muzejrezervāts

Izstādes Siguldas novada bibliotēkā augustā
1.–31. augustā “Draizera
Amerika”: amerikāņu rakstniekam Teodoram Draizeram – 140
1.–31. augustā Ciklā Biblioterapija izstāde “Iedvesmojošas
personības”
1.–31. augustā “1991. gada

21. augusts”, izstāde veltīta Latvijas valsts faktiskās neatkarības
atjaunošanas 20. gadadienai
20. jūlijā–31. augustā “Jaunatne darbībā” – par brīvprātīgā
darba un studiju iespējām Eiropas
Savienībā

Kapusvētki un svecīšu vakari Siguldas novadā
Siguldas pilsētas kapi:
- Kapusvētki notiks kā allaž –
augusta pirmajā sestdienā – šogad,
6. augustā plkst. 12.00.
Ekumēniskos dievkalpojumus
vadīs Romas Katoļu baznīcas Siguldas draudzes prāvests Ronalds
Melkers, Evaņģēliski luteriskās Siguldas Sv. Jāņa draudzes mācītājs
Andris Grots un Latvijas baptistu
Siguldas draudzes mācītājs Sandijs
Aizupietis. Muzikālo pavadījumu
nodrošinās Vilnis Daņiļevičs un
Ilona Haņina.
- Svecīšu vakars notiks tradicio-

nālajā oktobra pirmajā sestdienā –
šogad, 1. oktobrī plkst. 18.00.
Allažu pagasta kapi:
- Kapusvētki notiks augusta pēdējā svētdienā – šogad, 28. augustā
plkst. 14.00.
Dievkalpojumu vadīs Evaņģēliski luteriskās Siguldas Sv. Jāņa
draudzes mācītājs Andris Grots.
- Svecīšu vakars notiks 9. oktobrī plkst. 14.00
Mores pagasta kapi:
- Kapusvētki notiks septembra
pirmajā sestdienā – šogad, 3. septembrī plkst. 12.00.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 26. AUGUSTā

8

Šajā nedēļas nogalē – Blūza svētki Siguldā
23. jūlijā visas dienas garumā
līdz pat pusnaktij Siguldas pilsdrupu estrādē atkal skanēs blūzs.
Plkst. 14.00 uz skatuves kāps Pirmā Nacionālā blūza izpildītāju
konkursa finālisti, lai noskaidrotu, kurš pārstāvēs Latviju Eiropas galvenajā blūza notikumā –
“European Blues Challenge 2012”.
Plkst. 16.00 sāksies festivāla
koncerti. Patlaban savu dalību ir
apstiprinājuši gandrīz visi Latvijas
labākie blūzmeņi: Ainars Pūpols
& pBlues, Bite's Blues Band, D11
Blues Band, Fortress, Hot Dogs &
Jānis Vanadziņš, Mitrokhin's Mas-

ter Band, Louie Fontaine & Starlight Searchers, The Blues Gang
un The Twins Peek. Ar īpašu
programmu paplašinātā sastāvā
uzstāsies Mirta & Hot Acoustics +
Electrics. Pasākuma noslēgumā uz
skatuves kāps īpašā viešņa Peaches
Staten no Čikāgas. Papildus izcilam blūza vokālam skatītāji varēs
apbrīnot viņas spēli uz Amerikā
iecienīta blūzmeņu instrumenta
– veļas dēļa.
Papildus koncertiem būs apskatāma blūza fotogrāfiju izstāde no kolekcijas “Epson Roots
and Fruits”, darbosies “Tour du

Monde” blūza un džeza mūzikas
ierakstu veikals, festivāla suvenīru bode un vinilplašu tirgotava, kā arī kafejnīcas un bāri.
Savukārt ‘‘Epson’ Blūza kinozālē
tiks demonstrēta Robert Johnson
100 gadu jubilejai veltīta filmu
programma.
Turpinot Pirmajos Blūza svētkos ieviesto tradīciju, plkst. 1.30
uz Rīgu dosies muzikālais Blūza
vilciens.
Otros Blūza svētkus Siguldā
rīko Latvijas Blūza atbalsta biedrība sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldību.

Pēc operas izrādes “Jevgeņijs Oņegins”
no Siguldas kursēs papildvilciens
Pēc XIX Starptautisko Siguldas
Opermūzikas svētku brīvdabas oriģināliestudējuma Pētera Čaikovska
operas “Jevgēņijs Oņegins” ir norīkots nakts papildvilciens uz Rīgu,
kas aties plkst. 00.30 un kursēs
maršrutā Sigulda–Rīga ar pieturām Egļupe, Inčukalns, Garkalne,
Jugla, Zemitāni. Operas izrāde
notiks Siguldas Pilsdrupu estrādē
plkst. 21.00.
Jau vēstīts, ka no 29. līdz
31.
jūlijam
norisināsies
XIX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, kas uz Latviju
atvedīs Eiropā un pasaulē plaši
pazīstamus operas māksliniekus.
Pēc trīs gadu pārtraukuma Siguldā būs iespēja dzirdēt izcilo
un pašreiz pasaulē pieprasītāko
latviešu operdīvu Maiju Kovaļevsku Tatjanas lomā. Oņegina lomā
Metropolitena megazvaigzne –
baritons Neitans Gans (Nathan
Gunn, ASV). Īpašu šarmu svētkiem piešķir tas, ka operas iestudējumi un koncerti notiek atklātā
estrādē zem jumta uz lieliski sa-

glabājušās viduslaiku arhitektūras
pieminekļu un iespaidīgu dabas
skatu fona.

Tā kā norit Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas darbi un pasākuma dienā satiksme pilsētā būs
ierobežota, aicinām svētku viesus
ierasties laikus. Par patīkamu no-

skaņu pirms pasākuma rūpēsies
Pilsmuižas restorāns, kas atrodas
Siguldas Jaunajā pilī tieši blakus
Pilsdrupu estrādei. Svētku laikā

pilsētā norisināsies vairāki mākslas projekti un pasākumi, kuros
ieeja būs bez maksas.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētkiem iespējams
iegādāties “Biļešu Paradīzes”
kasēs visā Latvijā un elektroniski –
www.bilesuparadize.lv.
XIX Siguldas Opermūzikas
svētkus piedāvā Dainis Kalns kopā
ar “Rietumu Banku” un Siguldas
novada pašvaldību.

SVEICAM!
Siguldas novada Dome sirsnīgi sveic

JŪNIJA apaļo jubileju gaviļniekus:
80 gadi Tamāra Janule,
85 gadi Vilija Jansone,
90 gadi Ādolfs Cekuliņš,

Ausma Miķelsone, Irēna Bērziņa, Anna Grauba, Gaida Klapere,
Velta Jenerte
Elfrīda Daugaviete, Jānis
Jausma Podegrade, Velta Šmite, 95 gadi Antonija Slesare
Jansons, Laimonis Ratnieks,
Valentīna Gibze, Māra Zepa
Lidija Mickēviča, Egils Ozoliņš

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā reģistrētas
26 bērnu piedzimšanas – 11 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi – Elīna, Zane, Samanta, Līga, Kate, Anna, Rota,
Diāna, Karolīna, Dārta Nadīna, Reičela Anna, Kārlis, Artūrs, Roberts,
Dāvis, Adrians, Fricis, Leo, Matīss, Kristers, divi Gustavi, Martins,
Regnārs, Robins, Olivers Alekss.
Reģistrētas 11 laulības.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 22. jūlijs, 2011

