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Pulkveža Brieža ielā uzsākta asfalta frēzēšana;
mainīta satiksmes organizācija
Paralēli ielas renovācijas – pamatnes izbūves un asfalta seguma
atjaunošanas darbiem – SIA „Saltavots” veiks ielas inženiertīklu izbūvi,
izveidojot ūdensvada un kanalizācijas atzarus, pie kuriem nākotnē
varēs pieslēgties Pulkveža Brieža
ielas iedzīvotāji.
Kamēr notiks ielas renovācijas
darbi, satiksmes plūsma, tāpat kā
ID karšu bezmaksas pilsētas maršruts, tiks novirzīta pa Rožu ielu ar

vienu pagaidu apstāšanās pieturvietu Vārpas ielā.
Jau ziņots, ka 2012.gada rudenī
tika uzsākta apgaismotas gājēju
ietves un velo celiņa izbūve Pulkveža Brieža ielā, bet šovasar ielas
sakārtošana turpinās, jo uzsākta
apjomīga Pulkveža Brieža ielas renovācija posmā no Jaunās līdz Vārpas ielai.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām remontdarbu laikā!

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada pašvaldības Īpašumu nodaļa informē, ka Pulkveža
Brieža ielas posmā no Jaunās līdz Vārpas ielai uzsākta asfalta frēzēšana un minētais ceļa posms ir slēgts satiksmei. Plānots, ka satiksmes
organizācijas izmaiņas saglabāsies līdz septembra sākumam. Kopumā
pašvaldībai Pulkveža Brieža ielas posma rekonstrukcija izmaksās vairāk nekā 90 tūkstošus latu.

Pulkveža Brieža ielas posmā no Jaunās līdz Vārpas ielai ir uzsākta asfalta frēzēšana, un minētais ceļa posms ir slēgts satiksmei.
Remontdarbus plānots pabeigt līdz septembra sākumam.

Līgosim kopā Siguldas novadā!
Vasaras saulgrieži
Turaidas Jāņa kalnā
Turaidas Jāņu kalnā 21.jūnijā no plkst.19.00
līdz 5.00, gada garākajā dienā un īsākajā naktī,
jau vairākus gadus tiek svinēti vasaras saulgrieži. Šajā gadā vasaras saulgrieži Turaidā ir
Vidzemes ieskaņas pasākums XXV Vispārējiem
latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Ieejas maksa – par ziedojumiem.
Uz pasākumu norīkots bezmaksas transports,
plašāka informācija www.sigulda.lv.

Zāļu tirgus Svētku
laukumā
Lai pienācīgi sagatavotos svētkiem, 22.jūnijā no plkst.9.00 līdz 15.00 Svētku laukumā
notiks Zāļu tirgus ar andeli un Līgo lustēm,
piena slaukšanu, siera cilāšanu, vainagu mešanu un Silmaču izdarībām.

Foto: Dzintars Strads

Pasākums bērniem
„Pinu, pinu vainadziņu”
Jūdažos
Jūdažu Sabiedriskajā centrā 22.jūnijā
plkst.14.00 lieli un mazi aicināti uz pasākumu, kurā varēs iepazīt jāņzāļu dziedinošo spēku, apgūt tautasdziesmas un
iemācīties pīt zāļu vainadziņus. Ieeja bez
maksas.
Jūdažu bibliotēkā būs skatāma literatūras izstāde „Vasaras saulgrieži”.

Līgo ļembasts Morē
Pēc dažādu pārbaudījumu veikšanas 23.jūnijā
plkst.21.00 pie Mores pagasta Tautas nama
„Līgo ļembastā” tiks izraudzīti Mores „Līgotāja”
un Mores „Jāņotājs”. Būs krāšņo brunču konkurss, un tiks izvēlēts ietilpīgākais alus vēders.
Darbosies Jāņu mices darināšanas darbnīca.
Zaļumballē spēlēs Ainārs Ašaks. Ieeja – bez
maksas.

Līgo nakts Siguldā
Gada visīsākajā naktī, 23.jūnijā, plkst.22.00
Siguldas pilsdrupu estrādē kopā ar mums būs
folkloras kopa „Senleja”, grupa „Novadnieki” un
grupa „Sestā Jūdze”. Darbosies bufetes. Ieeja –
Ls 1,50, ar ID karti ieeja – bez maksas.

Skolēni uzsākuši
darbu pie 20
uzņēmējiem un
9 pašvaldības
struktūrvienībās

Pašvaldības finansētajā skolēnu vasaras nodarbinātības projektā jūnijā darbu uzsākuši jau
104 skolēni. Kopumā skolēnu nodarbinātības projektā šajā vasarā
iesaistījušies turpat 300 novada
skolēni. Pašvaldības aicinājumam
nodrošināt darbavietas atsaucās
20 uzņēmēji un biedrības, savukārt deviņas darbavietas nodrošina pašvaldības iestādes un struktūrvienības.

Šogad bērni strādās veikalā
„Zapping”, kafejnīcā „Mr.Biskvīts”,
viesu namā „Ezeri”, SIA „Furšets”,
SIA „Gartens” (apzaļumošanā),
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””, viesnīcā „Pils”, Turaidas
muzejrezervātā (arheoloģiskajos
izrakumos), viesnīcā „Livonija”, Mores muzejā, IU „Sandovs” (sporta
klubā), sociālās aprūpes biedrībā
„Saullēkts”, SIA „Hello” (valodas
centra bērnu nometnē), viesu namā
„Līvkalni”, veikalos „Elvi” un bistro, piedzīvojumu parkā „Tarzāns”,
SIA „Tridens” (velonomā), Allažu
Ģimeņu atbalsta centrā, Siguldas
1.pamatskolā, Jaunrades centrā,
Siguldas novada pašvaldības kancelejā, Pakalpojumu centrā, Kultūras pārvaldē, Attīstības pārvaldes
zaļumsaimniecībā un PA „Siguldas
Tūrisma attīstības aģentūra”.
Turpinājums 4.lpp. w
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Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas Nepieciešama kuģošanas
atļauja atpūtai Jūdažu ezerā
jomā Siguldas novadā
Ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanas izmaiņas Siguldas novadā,
novadniekiem, kuriem līdz šim bija noslēgti līgumi ar citiem uzņēmējiem
par atkritumu savākšanu, līdz 2013.gada 1.jūlijam ir jānoslēdz līgums
ar PSIA „Jumis”, jo iepriekš noslēgtie līgumi ar citiem komersantiem
zaudēs spēku. Lai atkritumu izvešanas cena būtu iedzīvotājiem draudzīgāka, Siguldas novada pašvaldība panākusi vienošanos ar PSIA „Jumis”
vadību un no 1.jūlija Siguldas novadā tiks samazināts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 25%. Turpmāk novadniekiem par vienu
kubikmetru (1 m3) sadzīves atkritumu būs jāmaksā Ls 6,61 bez PVN.
Siguldas pilsētas un pagasta iedzīvotāji jaunos līgumus var noslēgt
Siguldas pilsētas SIA „Jumis” klientu apkalpošanas centrā Blaumaņa
ielā 10, Siguldā, katru darba dienu no
plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.12.30
līdz 17.00, savukārt trešdienās un
piektdienās darba laiks ir pagarināts
līdz plkst.19.00. Iedzīvotāju ērtībai
līgumus būs iespējams noslēgt arī
sestdienās – 22.jūnijā un 29.jūnijā no
plkst.9.00 līdz 15.00 – Blaumaņa ielā
10, Siguldā. Kā arī ir iespēja atsevišķi
vienoties par vēlamo līguma slēgšanas laiku pa tālruņiem 26112288,
67972286 vai e-pastu info@jumis.lv.
Allažu pagasta pārvaldē PSIA „Jumis” speciālisti atbildēs uz iedzīvotāju
jautājumiem un organizēs jauno līgumu slēgšanu otrdienās un ceturtdienās
līdz 1.jūlijam no plkst.14.00 līdz 18.00,
savukārt Mores pagasta pārvaldē līdz
1.jūlijam trešdienās no plkst.9.00 līdz
13.00.
Iedzīvotājiem, kuriem jau ir noslēgts
līgums ar PSIA „Jumis”, jaunu līgumu
nav nepieciešams slēgt. Izmaiņas par
jauno tarifu stāsies spēkā automātiski
no 1.jūlija.

Vienošanās par grozījumu izdarīšanu koncesijas līgumā panākta starp Siguldas novada Domi un koncesionāru
SIA „Vaania”, kuram piešķirta koncesija uz Siguldas pašvaldības uzņēmumu
SIA „Jumis” par atkritumu apsaimniekošanu visā novada administratīvajā
teritorijā. Papildus panākta arī vienošanās, kas paredz līguma termiņa samazinājumu, nosakot 2018.gada 16.jūniju par līguma beigu termiņu.
Saskaņā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem „Par atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā”
no 2013.gada 1.jūlija Siguldas novada
administratīvā teritorija ir vienota, nedalāma atkritumu apsaimniekošanas
zona, kuru apkalpo viens atkritumu
apsaimniekotājs. Turpmāk PSIA „Jumis” visā novadā nodrošinās sadzīves
atkritumu savākšanu, tai skaitā nešķiroto atkritumu, dalīti vākto atkritumu,
pārstrādei derīgu atkritumu, izlietotā
iepakojuma, sadzīvei bīstamo atkritumu, bioloģisko atkritumu savākšanu
un izvešanu no konteineriem, atkritumu dalītās savākšanas punktiem, laukumiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām.

Tāpat PSIA „Jumis” visā novada
Siguldas novada pašvaldība infor- ļaujas varēs saņemt Siguldas noteritorijā iespēju robežās nodroši- mē, ka personām, kuras Jūdažu eze- vada pašvaldības Pakalpojumu
nās dalīto atkritumu vākšanu, kā rā vēlas izmantot mazizmēra moto- centrā, Raiņa ielā 3.
arī vienosies ar publisko pasākumu rizēto kuģošanas līdzekli (piemēram,
Plānots, ka vasaras vidū, kad
organizētājiem par pasākumu laikā ūdensmotociklu), Siguldas pagasta stāsies spēkā jauni pašvaldības
radušos atkritumu apsaimniekošanu Jūdažu bibliotēkā jāiegādājas atļau- saistošie noteikumi, kas regulēs
un sadarbībā ar pašvaldību nodroši- ja atpūtai Jūdažu ezerā. Jūdažu bib- kuģošanas atļauju izsniegšanu Jūnās lielgabarīta, bioloģiski noārdāmo liotēka ir atvērta pirmdienās, otrdie- dažu ezerā, atļaujas varēs saņemt
un videi kaitīgo atkritumu savākšanu. nās, ceturtdienās un piektdienās no gan Jūdažu bibliotēkā, gan PakalNoslēdzot līgumu, koncesionārs plkst.9.00 līdz 17.00. Iespējams ie- pojumu centrā.
SIA „Vaania” un PSIA „Jumis” apņe- gādāties divu veidu atļaujas – vienas
Atgādinām, ka mazizmēra motomas:
dienas atļauju, kas maksā Ls 5, un rizēto kuģošanas līdzekļu izmanto• no 2013.gada 1.jūlija samazināt sezonas atļauju – Ls 50, kas derīga šana ezerā atļauta katru dienu no
atkritumu
apsaimniekošanas no 1.jūnija līdz 30.septembrim.
plkst.10.00 līdz 23.00. Par atļauju
tarifu par 25% , nosakot tarifu
Laikā, kad no 1. līdz 31.jūlijam saņemšanu brīvdienām jārūpējas
Ls 6,61 (bez PVN par vienu kubik- Jūdažu bibliotēka nestrādās, at- savlaicīgi!
metru),
• līdz 2013.gada 1.oktobrim izveidot dalīto atkritumu savākšanas
laukumu (precizējot atrašanās
vietu),
• līdz 2014.gada 1.oktobrim izveidot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju slēgtā telpā
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu nodaļa informē, ka pašvaldība ieSiguldas novadā (precizējot atra- gādājusies 15 jaunus soliņus, kuri līdz jūlija sākumam tiks uzstādīti jaunšanās vietu),
izveidotās un esošās atpūtas vietās Siguldā, Morē un Allažos. Daļa soliņu
• līdz 2015.gada 1.janvārim izstrā- tiks uzstādīti vietās, kur to
dāt un ieviest projektu bioloģiski nepieciešamību ir norādījuši
noārdāmo atkritumu daudzuma iedzīvotāji.
samazināšanai,
Jaunie soliņi tiks uzstādīti
• līdz 2015.gada 1.jūlijam ierīkot 15 gan skvēros, gan vietās, kur
pazemes konteinerus atkritumu to nepieciešamību norādījuapsaimniekošanas sistēmas mo- ši novadnieki, piemēram, Indernizācijas ietvaros tūristu plūs- stitūta ielā pie rotaļu laukumas tuvumā.
ma un bezmaksas autobusa
maršruta pieturvietās.
Soliņu iegādei un uzstādīPapildu informācija: PSIA „Jumis”,
tālrunis 67972286, šanai pašvaldība plāno izlietot vairāk nekā 4000 latu.
e-pasts info@jumis.lv

Novadnieku ērtībām
uzstādīs 15 jaunus soliņus

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2013

2013.gada 1.jūnija
pašvaldību vēlēšanu
rezultāti Siguldas
novadā
Vēlēšanās piedalījās 6338 novadnieki, kas ir 45,69% no balsstiesīgo iedzīvotāju skaita, derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 6329.

Ievēlētie deputāti Siguldas novada Domē
Politiskā partija „Reģionu alianse”
Nr. kandidējot

Vārds, uzvārds

1.

Uģis Mitrevics

2.

Dainis Dukurs

5.

Jānis Strautmanis

6.

Eva Viļķina

Atzīmes
„+”

Svītrojumi
„–”

Punkti (balsu
skaits)

3181

57

7903

1359

177

5961

503

200

5082

452

210

5021

4.

Līga Sausiņa

524

314

4989

14.

Ņina Balode

383

266

4896

Sigulda atzīta
par vienu no
ģimenēm
draudzīgākajām
atpūtas vietām
Vidzemē

Labklājības ministrija ir apkopojusi iedzīvotāju vērtējumu par ģimenei draudzīgākajām atpūtas vietām
12.
Jānis Lazdāns
259
199
4839
visos Latvijas reģionos. Vidzemē
9.
Indra Ozoliņa
362
320
4821
par ģimenei draudzīgākajām atpūProcenti*
Vietas
tas
vietām atzīta Sigulda, Līgatnes
Kārtas Nr. Saraksts
Zīmes
7.
Guntars Zvejnieks
347
320
4806
(%)
(15)
dabas takas un atpūtas komplekss
13.
Ināra Paegle
241
216
4804
Partija „VIENOTĪBA”
197
3,11
0
1.
„Rakši”.
Aptaujas dati liecina, ka uz drau2.
„Reformu partija”
107
1,69
0
Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
dzīgumu ģimenēm norāda bērniem
3.
Politiskā partija „Reģionu alianse”
4779
75,51
12
un Brīvībai/LNNK”
piemērota vide, proti, bērnu rotaļu
Zaļo un Zemnieku savienība,
Punkti (balsu
vietas un to ierīču drošība, gaiss
Nr. kandidējot Vārds, uzvārds
Atzīmes „+” Svītrojumi
4.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 1164
18,39
3
„–”
skaits)
bez tabakas dūmiem, aprīkojuma
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Jānis Zilvers
540
66
1638
1.
nodrošinājums maziem bērniem.
Summa:
6247
Būtisks nosacījums ir pieejamība
6.
Māris Malcenieks
170
65
1269
iespējami plašam apmeklētāju lo8.
Ēriks Čoders
121
80
1205
*Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
kam, ko iespējams panākt ar saprātīgu cenu politiku, laipnu un bēr13.jūnijā jauno deputātu sasaukuma Siguldas novada Domes sēdē par Siguldas novada Domes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Uģis Mitrevics, niem draudzīgu apkalpošanu, īpaši
par Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajos jautājumos ievēlēts Jānis Zilvers, savukārt par priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras bērniem un ģimenei paredzētiem
un sporta jautājumos ievēlēta Līga Sausiņa.
pakalpojumiem.

Ievēlētās partijas un vietu skaits

3.

Jolanta Borīte

532

446

4865

15.

Mārtiņš Zīverts

308

238

4849
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Izmaiņas skolēnu un
ID karšu autobusu grafikos
Skolēnu vasaras brīvlaikā – no 1.jūnija līdz 1.septembrim – nekursēs
skolēnu autobusi, kuros bez maksas, uzrādot ID kartes, varēja pārvietoties arī novada iedzīvotāji.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

plkst.13.30, savukārt sestdienās nekursēs rīta reiss plkst.7.15 un vakara
reiss plkst.18.30 no Siguldas autoostas. Jāatzīmē, ka laikā, kad Pulkveža
Brieža ielā no Jaunās līdz Vārpas
ielai notiek remontdarbi, ID karšu
bezmaksas pilsētas maršruts tiks novirzīts pa Rožu ielu ar vienu pagaidu
pieturvietu Vārpas ielā.
Maršruti tiks atjaunoti līdz ar jaunā
mācību gada sākumu – 2.septembri.
Uzrādot Siguldas novada ID karti,
bez maksas no 1.maija līdz 31.oktobrim varēs pārvietoties maršrutā
Sigulda – Gleznotājkalns (Siguldas pilsētas kapi), kas pieejams no
piektdienas līdz svētdienai.
Uzrādot ID karti, bez maksas varēs
Sigulda – More un More – Nītaure – braukt arī maršrutā Sigulda – ĶipaMore.
ri – TV tornis – Sigulda, kas no SiBezmaksas pilsētas autobusa guldas autoostas atiet plkst.13.40 un
maršrutam Sigulda – Kaķīši – In- kursē darba dienās.
Citi šo abu maršrutu pasažieri
stitūts – Sigulda, kas pieejams no
pirmdienas līdz sestdienai, izņemot maksā biļetes cenu saskaņā ar AS
svētdienas, nekursēs autobusa reiss „CATA” cenrādi.

Skolēnu vasaras brīvlaikā nekursēs autobusi maršrutos: Sigulda – Krimulda – Sigulda, Sigulda – Mednieki – Jūdaži – Sigulda,
Sigulda – Nurmiži – Sigulda, Sigulda – Saltavots – Pelītes – Sigulda,
Sigulda – Allaži – Sigulda, More –

Pašvaldība aicina vidi degradējošo
objektu īpašniekus sakopt teritorijas
Siguldas novada Dome veikusi grozījumus saistošajos noteikumos
„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”. Šie noteikumi ir saistoši visām
fiziskām un juridiskām personām, un tie nosaka kārtību, kāda jānodrošina, lai uzturētu un koptu novadā esošās teritorijas, ēkas un būves.
Saistošajos noteikumos noteikts,
ka ēku (namu, māju) apsaimniekotājam jānodrošina ēku fasāžu (tajā
skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu kārtīgs
izskats un tīrība, to savlaicīga krāsošana, nepieļaujot, ka krāsojumā
ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai
apdares materiāla atslāņojumi. Žogi
un vārti laikus jāremontē, bet stipri
bojātie jāatjauno vai jānojauc. Saistošo noteikumu grozījumi paredz,
ka, ja neapdzīvotai un saimnieciskai
darbībai neizmantotai ēkai fasāde
gar ielu nav uzturama noteiktajā
kartībā, tad jānodrošina tās logu un
durvju aizvēršana vai logu un durvju aiļu aiznaglošana un vienlaicīga
fasādes aizklāšana ar dekoratīvu
materiālu, aizsedzot visas fasādes
plaknes, kas vērstas uz ielu. Šie

darbi un plānotais fasādes izskats ir
jāsaskaņo ar Siguldas novada pašvaldības Būvvaldi.
Siguldas novada administratīvajā teritorijā ir reģistrēti vairāk
nekā 100 vidi degradējoši objekti,
kas neatbilst saistošo noteikumu
prasībām. Šo ēku un teritoriju īpašniekiem izsūtītas brīdinājuma vēstules ar lūgumu sakopt īpašumus
noteiktā termiņā, pretējā gadījumā
īpašnieki var tikt saukti pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Siguldas novada Pašvaldības
policijas priekšnieks Māris Garjānis
norāda, ka „primāri vidi degradējoši objekti būs jāsakopj tūrisma vidi
ietekmējošās vietās. Kā viens no
pirmajiem objektiem, kas ar savu
ēkas fasādi un tai piegulošo terito-

riju bojā apkārtējo vidi, ir ēka Gaujas
senlejā, Turaidas ielā 6 (bijusī viesnīca „Senleja”). Siguldas novada
Pašvaldības policijas darbinieki šogad, tāpat kā iepriekš, ir apsekojuši
šo teritoriju un īpašniekam nosūtījuši brīdinājumu, kurā norādīts, ka
īpašums jāsakārto līdz noteiktam
termiņam. Nevar nepieminēt arī
graustu Peldu ielā (bijušo limonādes cehu), kā arī koka ēku Šveices
ielā blakus Mākslu skolai „Baltais
Flīģelis”. Siguldas novada Pašvaldības policija ir pateicīga jaunajam
zemes gabala Gāles ielā 4 īpašniekam, kurš šo teritoriju ir sakopis.”
Atgādinām, ka par šo noteikumu
neievērošanu fiziskām personām
var tikt uzlikts naudas sods līdz 250
latiem, bet juridiskām personām
līdz 1000 latiem.
Pašvaldības policija atgādina, ka
policijas mērķis nav sodīt iedzīvotājus par saistošo noteikumu un normatīvo aktu neievērošanu vai pārkāpšanu, bet gan rūpes par novada
vizuālo tēlu.

1.jūnijā spēkā stājušās izmaiņas
Būvniecības likumā
Siguldas novada Būvvalde informē, ka ir pieņemti grozījumi
Būvniecības likumā, kas stājušies
spēkā 2013.gada 1.jūnijā un paredz
noteikt īsākus termiņus būvatļaujas apstrīdēšanai un izmaiņas
sabiedrības informēšanas kārtībā.
Viens no likuma grozījumos paredzētajiem jauninājumiem ir tas,
ka būvētājam trīs dienu laikā no
būvatļaujas saņemšanas pirms

būvniecības uzsākšanas būs jāinformē to nekustamo īpašumu īpašnieki (valdītāji), kuru nekustamie
īpašumi robežojas ar zemes gabalu, kurā atļauts veikt būvdarbus.
Būvlaukumā arī jāizvieto būvtāfele,
kuras saturu nosaka Ministru kabinets.
Būvvalde lūdz ievērot likuma
prasības un savas kompetences
ietvaros sniegs skaidrojumus būv-

niecības dalībniekiem un citiem interesentiem.
Likums paredz, ka pašvaldībai
triju darba dienu laikā no attiecīgā
dokumenta saņemšanas būs jāpublicē pašvaldības interneta vietnē
informācija par saņemto būvniecības iesniegumu — uzskaites karte,
būvprojekts, kas iesniegts akceptēšanai, kā arī pieprasījums būvatļaujas saņemšanai.

2013.gada 20.jūnijs
Savukārt no 1.jūnija līdz 31.augustam tiks saglabāti darba dienu
reisi uz Siguldas pagasta Medniekiem, kas maksā saskaņā ar
AS „CATA” cenrādi. Autobusa maršruts Sigulda – Institūts – Jūdaži kursēs darba dienās un skolas
brīvdienās no Siguldas autoostas
plkst.6.55 un 15.10.
Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, sadarbībā ar AS „CATA” vasaras periodā saglabāts arī reiss
no Nurmižiem uz Siguldu un atpakaļ. Tas kursē divas reizes nedēļā –
pirmdienās un ceturtdienās – no
Siguldas autoostas plkst.9.45 un
plkst.12.35, kā arī no Nurmižiem
plkst.10.05 un plkst.12.55. Biļetes
cena – saskaņā ar AS „CATA” cenrādi.
Vēl AS „CATA” informē, ka marš
rutā Sigulda – Institūts reisi
plkst.15.00 no Siguldas autoostas
un plkst.15.19 no Institūta paredzēti sestdienās un skolas dienās.
Jau ziņots, ka kopš 2012.gada 
3.septembra Siguldas novadā pieejami 10 bezmaksas autobusu
maršruti, kuros novada iedzīvotāji,
uzrādot ID kartes, var pārvietoties
bez maksas, kā arī jauns zemās grīdas autobuss.
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Atklāta izsole
Zaļkalna ielas 3A
telpām
Siguldas novada pašvaldība piedāvā atklātā izsolē veikala telpu nomas
tiesības nekustamajam īpašumam
Zaļkalna ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas novadā. Izsoles sākotnējā
cena par kopējās platības vienu telpas kvadrātmetru mēnesī – Ls 1,20
un PVN. Izsoles solis tiek noteikts
Ls 0,10 apmērā par vienu telpas
kvadrātmetru. Pirms izsoles noteikumu saņemšanas ir jāiemaksā dalības maksa Ls 50 un drošības nauda
Ls 150 apmērā, ieskaitot to Siguldas
novada pašvaldības kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV15UNLA 0027 8001 3040 4 ar atzīmi par
dalību nekustamā īpašuma Zaļkalna
ielā 3A, Allažu pagastā, Siguldas
novadā, veikala telpu nomas tiesību
izsolē.
Izsole notiks 2013.gada 16.augustā plkst.11.00 Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta pārvaldes
telpās Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.sigulda.lv sadaļā „Izsoles”.

Par detālplānojuma projekta
apstiprināšanu Televīzijas ielā 17, Siguldā
Siguldas novada pašvaldība informē, ka ir apstiprināts detālplānojums
saskaņā ar 2013.gada 29.maija lēmumu „Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ar adresi Televīzijas iela 17, Sigulda,
Siguldas novads (kad.apz.80150021507)” (protokola Nr.11, 5.§).
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kā arī Siguldas novada
pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.

Atsavināšana zemesgabalam „Veclapaiņi”
Siguldas novada pašvaldība 2013.gada 29.maijā ir apstiprinājusi nekustamā īpašuma „Veclapaiņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.8042 008 0086, ar zemesgabala platību 12,18 ha atsavināšanas noteikumu projektu. Nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar zemes nomas līgumu ar
beigu termiņu līdz 2020.gadam. Nekustamam īpašumam ir pirmpirkumtiesīgā persona, kurai apliecinājums par nekustamā īpašuma pirkšanu jāiesniedz
viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas.

Atbalsts daudzdzīvokļu māju
renovācijai kļūst vēl pieejamāks
Ir grozīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņemšanas nosacījumi daudzdzīvokļu māju renovācijai, kas paplašinās atbalsta saņēmēju
loku, kā arī atvieglos atbalsta saņemšanu. Šī gada 10.jūnijā sākās projektu iesniegumu pieņemšana saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem aktivitātes
11.projektu iesniegumu atlases kārtā.
Jau ziņots, ka aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki
var saņemt 50–60% ERAF līdzfinansējumu mājas renovācijai. Aktivitātes
ietvaros vēl pieejamais publiskais finansējums ir mazliet vairāk par 8 miljoniem latu.
Informācija par finansējuma piesaisti pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā www.liaa.gov.lv.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju
(Anda.Lagzdina@em.gov.lv, tālr.67013161) vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas centru (liaa@liaa.gov.lv, tālr.67039499).
Papildu informācija pieejama arī Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punktā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29443257.
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SiguldasNovadaZiņas

Šogad bērnudārzu, pamatskolu vai
vidusskolu absolvē 476 novadnieki

Allažu pamatskolu šajā mācību
gadā absolvējuši 10 skolēni, klases
audzinātāja Dz.Ērmane.

Vidusskolā –
163 abiturienti

Uz skolu dosies 181
bērnudārznieks
Bērnudārzā „Ābelīte” šajā mācību gadā noticis izlaidums trijām
grupām, kurās pulcējās 60 bērni.
Pirmsskolas izglītības skolotājas:
S.Ošiņa, G.Tetere, I.Vītola, D.Vītola,
A.Čivča un G.Rende.
No bērnudārza „Saulīte” uz skolu dosies 53 bērni no trīs grupiņām.
Viņus skolai sagatavojušas pedagoģes: D.Lapa, G.Ķaune, I.Binde,
I.Berga, S.Eihvalde, A.Veģe, mūzikas skolotāja A.Ozola-Ozoliņa, kā
arī sporta skolotāja A.Grīnpūkala.
23 absolventi pulcējās bērnudārza „Pīlādzītis” izlaidumā. Bērnus skolai sagatavoja skolotājas
A.Garā, I.Štikāne, I.Žukovska un
B.Kudiņa, kā arī skolotāju palīdzes
I.Eglīte un D.Maško. Audzināšanas
darbā piedalījās arī sporta skolotāja M.Konrāde, logopēde D.Auzniece
un mūzikas skolotāja Z.Krastiņa.

Bērnudārzu „Ieviņa” absolvēja
18 bērni, kurus izglītoja skolotāja
I.Bērziņa un S.Vāle.
Siguldas novada Jaunrades
centra pulciņa „Kastanītis” pirmsskolas obligātās apmācības grupu absolvēja un mācības dažādās
skolās uzsāks 15 mazie „kastanīši”.
Skolai bērnus sagatavoja V.Z.Ozola,
A.Tomsone, D.Strazdiņa, L.Rumba
un L.Pētersone.
Allažu pamatskolas pirmsskolas
izglītības programmas apguvi šajā
gadā beiguši 12 audzēkņi, kurus izglītoja I.Āboliņa un skolotājas palīdze I.Linde.

Pamatskolu absolvējuši 132 skolēni
2012./2013.mācību gadā Siguldas
Valsts ģimnāzijas 9.klasi absolvējis
61 skolēns. 9.a klasi absolvēja 20
skolēni (klases audzinātāja V.Rišē),

Foto: Alberts Linarts

Šogad Siguldas novadā ir bagātīgs izlaidumu laiks, jo jau rudenī uz
1.klasi dosies 181 mazais bērnudārznieks. Pamatskolas izglītību ieguvuši
132 skolēni, bet vidusskolas absolvēšanas apliecību saņēmuši 163 skolēni.

9.b klasi absolvēja 21 skolēns (klases audzinātāja M.Baķe), 9.m klasi
pedagoģes K.Ķīseles vadībā absolvējuši 20 skolēni.
Siguldas 1.pamatskolu šajā mācību gadā absolvējuši 33 skolēni. Šī
gada absolventu klašu audzinātājas – A.Jāzepa un I.Slavinska.
Siguldas pilsētas vidusskolas
9.klasi absolvējuši 18 skolēni, kuru
klases audzinātājas ir L.Ločmele

un T.Arhipova (latviešu un krievu
plūsma).
Mores pamatskolu šogad absolvējuši 10 skolēni, no kuriem
seši skolēni pedagoģes V.Bērziņas
vadībā ieguvuši vispārējo pamatizglītību. Četri skolēni audzinātāju
M.Matvejas un R.Teterovskas vadībā ieguvuši speciālās izglītības
programmas absolvēšanas diplomus.

21.jūnijā Siguldas Valsts ģimnāziju absolvēs 102 skolēni. 12.a
klasi absolvēs 17 skolēni (klases
audzinātāja I.Zīriņa-Eglīte), 12.b
klasi absolvēs 22 skolēni (klases
audzinātāja A.Langenfelde), bet
skolotājas D.Ulānes vadīto 12.c
klasi absolvēs 15 skolēni. 12.d
klasi absolvēs 24 skolēni (klases
audzinātāja I.Janule) un arī 12.e
klasi absolvēs 24 skolēni (klases
audzinātāja L.Ločmele).
Siguldas pilsētas vidusskolas
12.klasi šajā mācību gadā absolvējis 61 skolēns. 12.a klasē
atestātus saņēmuši 26 skolēni
(klases audzinātāja G.Āboltiņa),
12.b klasi absolvēja 22 skolēni
(klases audzinātāja L.Šekstello),
savukārt 12.v klasi absolvējuši
13 skolēni (klases audzinātāja
M.Bērziņa).
Siguldas novada pašvaldība
sveic bērnudārza, pamatskolas un
vidusskolas izglītības dokumentu
saņēmējus un aicina izglītoties
tālāk, iegūstot jaunas zināšanas,
kuras izmantot Siguldas novada
izaugsmei!

Skolēni uzsākuši darbu pie 20 uzņēmējiem un 9 pašvaldības struktūrvienībās
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
SIA „Vita mārkets” ir viens no stabilākajiem sadarbības partneriem,
jo jau ceturto gadu pēc kārtas nodarbina visvairāk bērnu, šogad – 52.
Personāldaļas vadītāja Sandra Matisone atzīst, ka darbu vadītāji, pie
kuriem bērni strādā, ir apmierināti
ar jaunajiem strādniekiem, lai gan
no sākuma baidījušies, vai mazākie – 13 un 14 gadus vecie jaunieši – strādās apzinīgi un labi, tomēr
risks esot attaisnojies. Vairākus
gadus uzņēmums lūdz norīkot darbā pie viņiem allažnieci Lindu Bērzi, Marija un Raimonds sakopj bērnu rotaļu laukumu aiz Siguldas pagasta Kultūras
kura palīdz biroja administrācijā un nama. Viņu pienākums – izravēt nezāles no flīžu spraugām.
ir pierādījusi, ka viņai var uzticēt atbildīgus darbus.
gandarījumu. Nav kauns nezināt un
Arī vecāki atzinīgi novērtējuši noIU „Sandovs” (sporta klubs) va- neprast, kauns ir būt slinkam un ne- darbinātības projektu. Iveta Cirīte
dītājs Agris Lelis, kurš projektā ie- gribēt strādāt. Ir labi, ka pašvaldība atzīst: „Mans dēls Kristaps algosaistās jau ceturto gadu, atzīst, ka sniedz šādu iespēju! Šogad mani tu darbu strādā pirmo gadu, ir ļoti
skolēni pārsvarā strādā ļoti labi, un „audzēkņi” strādā labi, cerams, ka priecīgs un lepns par to, ka viņam
tā ir iespēja saviem darbiniekiem jūlijā pie mums strādās tikpat labi jāstrādā piedzīvojumu parkā „Tarpiešķirt atvaļinājumu vasarā, jo bērni.”
zāns”. Ar darbu ir apmierināts. Viņš
skolēni var strādāt administratīvo
Jau otro gadu pašvaldība noslē- ir viens no jaunākajiem un šobrīd
darbu. „Visas meitenes, kuras pie gusi līgumu ar SIA „Gartens”, kas veic dažādus palīgdarbus – lasa
mums ir strādājušas, ir kārtīgas un veic apzaļumošanas darbus Sigul- akmeņus, sakopj apkārtni. Priecākomunikablas, un es labprāt pie- das novadā. Uzņēmuma Siguldas jas, ka uzņēmuma īpašnieks atļauj
ņemšu darbā viņas arī nākamgad,” filiāles vadītāja Inese Hirša atzīst: izmēģināt rodeļtrasi. Dēls priecājas,
atzīst uzņēmējs.
„Bērni izdara daudz – grābj zāli, tīra ka pats nopelnīs un varēs skolai noSociālās aprūpes biedrības „Saul- bruģi no nezālēm. Darbs ir ārā, un pirkt to, ko pats vēlas.”
lēkts” vadītāja Ginta Goldmane šo laika apstākļi mēdz būt dažādi – ir
Gandarīta par iespēju bērniem
projektu vērtē kā sociāli atbildīgu: vējains, lietains, dažkārt saules ir iesaistīties skolēnu nodarbinātības
„Mēneša laikā bērni iegūst jaunu pie- par daudz, tomēr bērni nežēlojas un projektā ir arī Aiva Šūmane: „Dēls
redzi, pie mums vairāk ir zemes dar- nesaka, ka ir apnicis. Ar dažiem pui- projektā iesaistījies jau otro gadu,
bi – ravēšana, laistīšana un stādīša- šiem gadās pārrunāt disciplīnas jau- pagājušajā gadā strādāja „Elvi”, šona. Daudzi mūsdienās dzīvo dzīvoklī tājumus, tomēr tie ir tikai atsevišķi gad saņēmis norīkojumu uz jauno
un nekad dzīvē nav ravējuši, neprot gadījumi. Bērni saprot, ka pilsētai kafejnīcu „Mr.Biskvīts”. Meita strāatšķirt nezāli no puķes. Tomēr ma- jābūt tīrai un sakoptai, tādēļ ir apzi- dā trešo gadu, guvusi pirmo darba
zie darbiņi, kurus padarot rezultāts nīgi un aiz sevis nekādus atkritumus pieredzi „Elvi” un Jaunrades centrā,
ir acīmredzams, arī sniedz tūlītēju neatstāj.”
šogad strādā Siguldas novada Kul-

tūras centrā. Esam ļoti apmierināti,
jo bērni saprot, ko nozīmē strādāt,
un arī pašu nopelnītā nauda ir vērtīgāka nekā tā, ko iedod vecāki.”
Siguldas Valsts ģimnāzijas audzēkne Anna Šmite projektā iesaistās jau vairākus gadus un ir ļoti
apmierināta ar to, ka papildinājusi
savas komunikācijas prasmes, divus gadus strādājot IU „Sandovs”
un vienu – „Elvi”: „Jaunieši novērtē
šo projektu, jo tā ir ļoti laba iespēja iegūt jaunas zināšanas, iemaņas
un prasmes, kā arī iespēja nopelnīt
savu naudiņu.”
Izglītības pārvaldes 2012.gadā
apkopotajās anketās pēc nodarbinātības projekta beigām skolēni atzina,
ka guvuši izpratni par darbam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām,
kuras noderēs arī turpmāk. Tomēr
bija arī tādi skolēni, kas neieradās
uz norādītajām darbavietām, kā arī
tādi, par kuru darba kvalitāti sūdzējās uzņēmēji. Pērn uzņēmēji atzina,
ka bērni kopumā neprot darīt ikdie-

nas darbus – uzkopt telpas, mazgāt
traukus, strādāt virtuvē, ravēt dārzu.
Arī šajā gadā uzņēmējiem nācies
saskarties ar negodprātīgu attieksmi, jo sastādīti divi akti par disciplīnas pārkāpumiem darbavietās un, ja
situācija neuzlabosies, ar šiem skolēniem tiks lauzti darba līgumi, tādēļ
aicinām skolēnu vecākus pārrunāt ar
bērniem darba drošības jautājumus,
kā arī runāt par algotam darbam
nepieciešamajām pamatprasmēm –
disciplinētību, atbildību un prasmi
darboties komandā.
Jau ziņots, ka šajā gadā skolēnu
aktivitāte, piesakoties darbam vasarā, bijusi vēl augstāka nekā iepriekšējā gadā – pieņemti 296 skolēnu
pieteikumi, salīdzinājumam 2012.
gadā – 254. Visvairāk jauniešu darbam pieteikušies vecumā no 13 līdz
15 gadiem – kopumā 179, mazāk –
vecumā no 16 līdz 18 gadiem – kopumā 117. Šis projekts Siguldas novadā notiek jau ceturto gadu.
Sandra Ķirule

Siguldas novada bibliotēku darba laiks
Siguldas novada bibliotēka informē, ka novada bibliotēkās vasarā ir mainīti
darba laiki.
• Siguldas novada bibliotēkas darba laiks līdz 31.augustam darba dienās
nemainīsies, izņemot sestdienās – būs slēgts.
• Mores pagasta bibliotēka jūlijā strādās pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
• Siguldas pagasta Centra bibliotēka strādās 1., 8., 15., 22., 29.jūlijā un 5.augustā no plkst.10.00 līdz 14.00.
• Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka strādās 9. un 22.jūlijā no plkst.10.00
līdz 14.00.
• Allažu pagasta bibliotēka no 15.jūlija līdz 20.augustam strādās pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
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„Kremerata Baltica” festivāls
Siguldā skanēs jau desmito reizi
No 27. līdz 30.jūnijam Siguldā un 5.jūlijā Rīgā notiks desmitais „Kre- savas sirds, ne tikai pie „saprašanas”. Galvenā motivācija orķestrī
merata Baltica” festivāls ar devīzi „Mēs – romantiķi”. Sešos festivāla
koncertos, kuri norisināsies koncertzālē „Baltais flīģelis”, Siguldas „Kremerata Baltica” jau no paša
ev.lut. baznīcā, Siguldas Jaunās pils dārzā un Rīgā, Jāņa baznīcā, būs sākuma bija saistīta ar ideālismu,
iespēja dzirdēt pasaules mūziķi, vijolnieku Gidonu Krēmeru, „Grammy” un to vēl arvien, pēc 16 pieredzes
balvas ieguvēju – Baltijas kamerorķestri „Kremerata Baltica”, orķes- un ceļošanas gadiem visā pasaulē, var sajust katrā „Kremerata
tra solistus, ansambļus un festivāla viessolistus.
Baltica” koncertā. Tieši tāpēc
Šī gada festivāla atklājums mēs esam romantiķi,” par festibūs Ludviga van Bēthovena un vāla devīzi spriež Gidons Krēmers.
Franča Šūberta līdzgaitnieks un
Festivāls kļuvis par tradicionādraugs, komponists Anselms lu vērtību Latvijas kultūras dzīvē,
Šī gada festivāla solisti un vie- Hitenbreners (1794–1868). Fes- jo atnesis neskaitāmas tikšanās
si būs čellisti Miša Maiskis, Gun- tivālā tiks atskaņoti komponista ar jaunām, talantīgām mūzikas
ta Ābele, Giedre Dirvanauskaite, stīgu kvarteti, dziesmas un kla- zvaigznēm un sniedzis iespēju
pianisti Otāvija Marija Macerati- vierdarbi.
tikties klātienē ar mūsdienu mū„Māksliniekam vienmēr jābūt zikas „klasiķiem”.
ni, Oļegs Maizenbergs, Nikolajs
„Gidona Krēmera vārds, neapPuškarevs, Reinis Zariņš, Ingmars romantiķim, viņam jāredz tālāk
Zemzaris, Indre Baikštīte, flautis- un dziļāk. Viņa sapņi, pat tālu no šaubāmi, ir koncertzāles „Baltais
te Ilze Urbāne, dziedātāja Diāna realitātes, palīdz saskatīt dzīves flīģelis” zīmols, ar kuru jau desSilova un vibrafonists Andrejs jēgu... Tā tas bija „romantisma mit gadus dzīvo un elpo koncertPuškarevs. Diriģente Joana Mal- laikos”, bet man šķiet, ka arī zāles gars,” piebilst koncertzāles
vica.
šodien ir ļoti svarīgi turēties pie vadītāja Inese Zagorska.

Festivāla programma:
27.jūnijā plkst.20.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā notiks festivāla ieskaņas koncerts, kurā piedalīsies
„Kremerata Baltica” kameransambļi. Programmā: J.Vītols,
L. van Bēthovens, A.Hitenbreners,
J.Halvoresens, F.Latenas.
28.jūnijā plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” notiks atklāšanas koncerts „Gidons
Krēmers un „Kremerata Baltica””,
diriģente Joana Malvica, solisti:
Gunta Ābele (čells), Otavia Marija Maceratini (klavieres). Programmā: R.Šūmanis, F.Šūberts,
A.Hitenbreners,
P.Čaikovskis,
G.Pelēcis un citi pasaulē slaveni
komponisti.

29.jūnijā plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” notiks
kamermūzikas maratons „Pie
Šūberta”, kurā piedalīsies Gidons Krēmers, „Kremerata Baltica” solisti un viesi. Programmā:
F.Šūberts, A.Hitenbreners, F.Lists,
F.Šopēns, A.Skrjabins, P.Vasks.

līsies Gidons Krēmers, Reinis Zariņš un „Kremerata Baltica”, diriģente Joana Malvica, programmā:
R.Vāgners, F.Lists, V.Barkausks,
L.Desjatņikovs, D.Tabakova,
G.Pelēcis un A.Pjacolla – skaņdarbi par vasaras tēmu, veltīti Gidonam Krēmeram un „Kremerata
Baltica”.

30.jūnijā plkst.11.00 Sigul5.jūlijā
plkst.20.00
Rīgā,
das Jaunās pils dārzā Muzikālo
brokastu „Bēthovens un Sigulda” Jāņa baznīcā, notiks Rīgas konlaikā spēlēs „Kremerata Baltica” certs, kurā piedalīsies Miša Maissolists Andrejs Puškarevs (vibra- kis (čells) un „Kremerata Balfons) un Nikolajs Puškarevs (kla- tica”. Programmā: P.Čaikovskis,
R.Šūmanis, P.Vasks.
vieres). Ieeja – bez maksas.
30.jūnijā plkst.19.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” notiks
noslēguma koncerts, kurā pieda-

Biļetes: koncertzāles „Baltais
flīģelis” kasē un „Biļešu Paradīze”
tirdzniecības vietās.

ZEN projekta ietvaros tiek veikti
socioloģiski pētījumi
Siguldas novadā turpinās INTERREG IVC starpreģionu sadarbības
programmas projekts „Pasākumu
ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN). Projekta ietvaros kopš
2013.gada marta Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa veic pētījumu, lai
apzinātu iedzīvotāju, organizatoru
un dalībnieku pieredzes festivālos
un kultūras notikumos. Pētījumā
apkopotajās intervijās un aptaujās
iegūtā informācija tiks prezentēta
21.jūnijā.
Lai veicinātu projekta „Pasākumu
ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” veikto pētījumu daudzpusību,

Siguldas novada pašvaldība piesaistījusi Kembridžas Universitātes
sociālantropologu Viesturu Celmiņu,
kurš sadarbībā ar pētniecības un
konsultāciju firmu SIA „ExcoloLatvia” veic pētījumu par kultūras pasākumu un festivālu organizatoru
darba metodēm un pieredzi ārpus
Latvijas. Arī šī pētījuma, kas noslēgsies jūlija sākumā, rezultāti tiks
apkopoti ieteikumu formā Siguldas
novada pašvaldībai.
Projekta ietvaros 2013.gada
augustā, Siguldas Opermūzikas
svētku laikā, Siguldā viesosies
starptautiskie projekta sadarbības
partneri. Studiju vizītes laikā socio-
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Dziesmu un Deju svētki

Kora „Teiksma”
tautas tērps piedalīsies Tautas tērpu
skates uzvedumā
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku Tautas tērpu skatei tika iesniegti 105 pieteikumi: 22 koru tautas
tērpi; 35 deju kolektīvu tautas tērpi; 4 folkloras kopu, etnogrāfisko un koklētāju ansambļu tautas tērpi; 25 individuālie tautas tērpi – pašdarinātie
tautas tērpi; 11 individuālie tautas tērpi – nokomplektētie tautas tērpi, kā
arī astoņi tautas tērpi, kurus darinājuši uzņēmēji, tautas lietišķās mākslas
studijas, amatnieku biedrības un citi.
Tautas tērpu skates pieteikumus vērtēja barga žūrija, un esam lepni, ka
Siguldas novada sieviešu kora „Teiksma” tērps ir atzīts par vienu no desmit
labākajiem. Koris Dziesmu svētku laikā Latviešu Tautas tērpu skatē – uzvedumā piedalīsies speciāli veidotā iestudējumā – demonstrēs savu tērpu un
izspēlēs vienu no svarīgākajiem ģimenes godiem – krustabas.

Dziesmu un Deju svētku laikā
visā Latvijā pacels karogus
30. jūnijā visā Latvijā no plkst.13.12 līdz 13.40, kad saule būs sasniegusi
visaugstāko punktu debesīs, visos pilsētu un pagastu karogu mastos tiks
pacelti īpaši Dziesmu svētkiem veidoti karogi, kuros būs redzama katra novada iedziedātā zīme, dziesmas un novada nosaukums.
Svētku režisora Uģa Brikmaņa iecere tiks īstenota arī Siguldas novadā –
30.jūnijā plkst.13.30 pie Siguldas novada Kultūras centra, pie Siguldas pagasta Kultūras nama, Mores un Allažu pagastos pie pagasta pārvaldēm tiks
paceltas kolektīvu iedziedātas identitātes zīmes.
Aicinām ikvienu būt klāt šajā nozīmīgajā notikumā!

Aicina uz kopīgu Dziesmu un
Deju svētku koncertu
skatīšanos stacijas laukumā
Vispārējie Latviešu Dziesmu un Deju svētki gadu gaitā ir kļuvuši par nācijas identitātes svinībām. Svētku laikā arī Siguldas novada amatiermākslas
kolektīvi dažādos žanros demonstrēs savus sasniegumus, dodot iespēju
baudīt mūsu valsts kultūras daudzveidību.
Lai pēc iespējas lielāks skaits interesentu varētu sekot līdzi svētku norisēm, Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā tiks uzstādīts lielformāta ekrāns,
lai 6. un 7.jūlijā iedzīvotāji varētu sekot līdzi lielākajiem notikumiem – pūtēju orķestru dižkoncertam, deju uzvedumam „Tēvu laipa” un Dziesmu svētku
noslēguma koncertam „Līgo”, izjūtot kopību ar svētku dalībniekiem un novadniekiem.

Sigulda – Eiropas kultūras
galvaspilsētas Rīgas oficiālais
partneris

loģijas pētnieki no Erasmus universitātes Roterdamā, kas ir viena no
projekta partnerēm, veiks intervijas gan ar pārstāvjiem no Siguldas
novada pašvaldības, gan novada
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem un
Rīgā, Esplanādes parkā – lauku- telpa sarunām, kas uz pilsētu ļauj
pasākumu organizatoriem, lai iegū- mā pretim Raiņa piemineklim, arī paraudzīties citādi, un arvien vaitu salīdzinošu informāciju par dažā- šovasar darbosies nodibinājuma rāk jāizmanto moderno tehnoloģiju
dām pieredzēm un metodoloģijām „Rīga 2014” atvērtais birojs, kura iespējas kultūras lietojumā un cilpartnervalstu starpā.
mūsdienīgo veidolu izlolojuši Lat- vēku saziņā.
Projekts noslēgsies 2014.gada vijas jaunie arhitekti un kur ikviens
Atvērtais birojs darbosies no jūseptembrī, un tā rezultātā tiks pub- varēs izjust Eiropas kultūras gal- nija otrās puses līdz septembrim.
licēta „Labās Prakses ieteikumu vaspilsētas gada elpu. Šī būs telpa Šogad radoši informatīvā telpa
Rokasgrāmata”, ko paredzēts tul- radošumam, jauna tikšanās vieta „Esplanāde 2014” piedāvās plašu
kot desmit projekta dalībvalstu va- pilsētas centrā un ar mūsdienīgu norišu programmu un tajā no 13.jūlodās un izplatīt gan festivālu un arhitektūru iedvesmos rīdziniekus lija katru sestdienu no plkst.15.00
kultūras notikumu organizatoriem, un daudzos pilsētas viesus. No- līdz 17.00 būs „S!GULDA AIZRAUJ!”
gan pašvaldībām un kultūras iestā- dibinājums „Rīga 2014”, veidojot laiks. Radoši informatīvajā telpā
dēm, lai veicinātu kopīgu nulles ie- radoši informatīvo telpu, ņēmis varēs iepazīt Siguldas novada protekmes politikas un metodikas iz vērā, ka Rīgā ne tikai jāpaplašina jektus, kas prezentēs plānotās nostrādi.
kvalitatīvu kultūras pasākumu rises, priecēs ar koncertiem un citu
Uldis Elksnītis klāsts, bet jārada brīvi pieejama žanru notikumiem.

SPORTS
6 2013.gada 20.jūnijs
Siguldiešiem desmit medaļas Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiādē
No 13. līdz 15.jūnijam Ventspilī, Liepājā, Usmā, Jūrmalā un Brocēnos risinājās Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes sacensības 26 olimpiskajos
sporta veidos. Siguldas novadu olimpiādē pārstāvēja 27 sportisti piecos
sporta veidos – badmintonā, vieglatlētikā, pludmales volejbolā, golfā un
loka šaušanā. Mūsu sportisti šajā olimpiādē ieguva 10 medaļas, kas novadu
konkurencē ierindo Siguldas novadu augstajā 10.vietā.
Ar Siguldas novada jauno sportistu
triumfu beidzās Latvijas Jaunatnes
olimpiādes badmintona turnīrs – viņi
uzvarēja visās piecās spēļu kategorijās. Par Latvijas Jaunatnes olimpiādes absolūtajiem čempioniem, uzvarot visās spēļu kategorijās, kļuva
Jekaterina Romanova un Teodors
Kerimovs. Viņi bija labākie vienspēlēs
un, apvienojoties pārī, – arī jauktajās
dubultspēlēs. Dubultspēlēs jauniešiem un jaunietēm kopā ar Jekaterinu
un Teodoru par Latvijas Jaunatnes
olimpiādes čempioniem kļuva attiecīgi Ieva Eglīte un Kristaps Jānis
Gulbis. Ievai vēl divas sudraba godalgas vienspēlēs jaunietēm un kopā
ar Kristapu Jāni Gulbi jaukto pāru
cīņās. Jānim šajās sacensībās pilns
medaļu komplekts – viņam vēl bronza
vienspēlēs jauniešiem. Tūlīt aiz goda
pjedestāla – olimpiskajā sešiniekā –
ierindojās Kristaps Kalniņš un Jānis
Norvelis – dubultspēlēs jauniešiem
4.vieta, Rihards Sorokins un Aman-

da Agnese Arnicāne – jauktajās dubultspēlēs 4.vieta, Rihards Sorokins
un Nils Turauskis – dubultspēlēs jauniešiem 5.vieta, Kristaps Kalniņš un
Amanda Agnese Arnicāne – 6.vieta
vienspēlēs attiecīgi jauniešiem un
jaunietēm.
Badmintona turnīrā medaļu kopvērtējumā ar izcīnītajām piecām zelta,
divām sudraba un vienu bronzas godalgu siguldieši pārliecinoši apsteidza
Rīgas un Valmieras pilsētu komandas.
Pludmales volejbolā Siguldas novada jaunietes Lauma Enkure/Anete
Dzene bija pirmās, kas mūsu komandai izcīnīja medaļas olimpiādē. Jau
13.jūnija vakarā uz olimpiādes atklāšanas svētkiem meitenes ieradās ar
bronzas medaļām kaklā. Jauniešu
pāris Gvido Gailītis/Edgars Strads
pludmales volejbola turnīrā izcīnīja
6.vietu.
Lieliskus rezultātus sasniedza Siguldas novada vieglatlēti Ričards
Griezītis, Valters Rasnačs, Toms

Ķēdis un Edgars Daugulis. Spēcīgais vējš un lietus stipri apgrūtināja
šķēpmetēju startus, tomēr Ričardam Griezītim izdevās šķēpu aizmest
60,09 metrus, kas ierindoja viņu
2.vietā. Toms, sasniedzot personisko
rekordu, izcīnīja 8.vietu 1500 metru
distancē, Edgars tāpat ar personisko
rekordu iekļuva olimpiskajā sešniekā –
viņam 6.vieta 800 metru distancē. Valteram 4.vieta 100 metru distancē un
5.vieta 200 metru distancē, viņam pavisam nedaudz pietrūka līdz godalgām.
Tuvu bronzas medaļai bija arī loka
šāvējs Martins Ulmis, gala rezultātā
tomēr ceturtais.
Badmintonistu izcīnītās astoņas
medaļas kopā ar Ričarda Griezīša
sudrabu šķēpa mešanā un Laumas
Enkures/Anetes Dzenes bronzu pludmales volejbola sacensībās nodrošināja Siguldas novada komandai augsto desmito vietu Latvijas Jaunatnes
olimpiādes kopvērtējumā.
Apsveicam Siguldas novada trenerus, kuri sagatavoja audzēkņus veiksmīgiem startiem Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādē: badmintona treneri Aināru Gurecki, vieglatlētikas treneri Ainu Ziediņu, pludmales volejbola
treneri Normundu Šulti, kā arī loka
šaušanas treneri Jāni Bērziņu.

Siguldietis kļūst par Latvijas čempionu MTBO garajā distancē
Siguldietis, biedrības A2 pārstāvis Eduards Rēns jūnija sākumā kļuva par Latvijas čempionu MTB orientēšanās (MTBO) garajā distancē, līdz ar to viņš kā vienīgais Latvijas pārstāvis šajā distancē varēs piedalīties pasaules čempionātā, kas augusta
beigās notiks tepat kaimiņos – Igaunijā.
Sacenšoties garajā distancē ar kopējo startu, Eduards lielāko daļu distances bija līderu grupā un tikai pašās beigās nedaudz zaudēja pašiem spēcīgākajiem Igaunijas un Lietuvas sportistiem.
„Distances vidū biju pat nedaudz pārsteigts, kad skatītāji uzmundrinot sauca, ka esmu pirmais. Tiesa, pārsvars bija tikai
dažas sekundes, un nākamo distances trešdaļu braucām kopā ar Toni Ermu, kas nenoliedzami šobrīd ir spēcīgākais MTB
orientierists Baltijā. Distances otrajā daļā iestājās nogurums, taču, ticot, ka varu uzvarēt, piespiedu sevi saņemties un atdot
visus spēkus, un tas deva manu pirmo zelta medaļu. Tagad jāgatavojas pasaules čempionātam,” stāsta Eduards.
Garajā distancē E.Rēns ierindojās 4.vietā, taču no Latvijas sportistiem bija ātrākais, līdz ar to izcīnīja Latvijas čempionāta
zeltu.

Sporta skolas audzēkņiem izaugsme rezultātos
22. un 23.maijā Siguldas Sporta skolas Vieglatlētikas nodaļas audzēkņi piedalījās Rīgas Atklātajās jaunatnes meistarsacīkstēs vieglatlētikā. Sacensības notika Rīgā, Daugavas stadionā, un tajās piedalījās jaunie vieglatlēti no visas Latvijas.
Sīvā cīņā ar skrējējiem no Līvānu BJSS un Murjāņu Sporta ģimnāzijas/Valkas BJSS sudraba medaļu vidējā grupā 1500 m
distancē izcīnīja Toms Ķēdis.
Labu sniegumu parādīja Edgars Daugulis, vecākajā grupā izcīnot 5.vietu 800 m un 1500 m distancēs, kā arī tika sasniegti
personīgie rekordi un izpildīts Latvijas Jaunatnes olimpiādes normatīvs. Artis Rušiņš 100 m distanci veica 12,16 sek., kas
deva vienu vietu aiz finālskrējiena, tātad devītais, kā arī labākais personīgais rezultāts. Vēl vecākajā grupā piedalījās Dita
Dubovska un Amanda Stukāne, startējot 100 m distancē un tāllēkšanā.
Vidējā grupā Kristaps Bruners ar rezultātu 5.00.06, veicot 1500 m distanci, izcīnīja 6.vietu, Keitai Stalidzānei un Elīnai
Zvilnai 800 m distancē attiecīgi desmitā un vienpadsmitā vieta. Adrija Pelēce veiksmīgi startēja 400 m distancē, rezultāts
1.06.80, un zēnu konkurencē Ģirts Stankevičs uzrādīja rezultātu 1.01.97, abi dalībnieki divpadsmitie.
Visi audzēkņi uzlabojuši savus personīgos rezultātus, kas liecina par mērķtiecīgu un pakāpenisku izaugsmi.
Aina Ziediņa

SIGULDAS SPORTA SKOLA PIEDĀVĀ
•
•

Bērniem un jauniešiem no 7 gadu vecuma trenēties kādā no sporta veidiem: basketbols, badmintons, dambrete,
kalnu slēpošana, vieglatlētika;
Bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam sportot vispārējās fiziskās sagatavošanas grupās.
Uzņemšana Sporta skolā – treniņgrupu komplektēšana 2013./2014.mācību gadam notiek
no 19. līdz 30.augustam.
Visus interesentus gaidām Sporta skolā, Gāles ielā 29, no plkst.9.00 līdz 17.00.
Sporta skola šovasar aicina bērnus no 7 līdz 12 gadu vecumam iesaistīties dienas sporta –
atpūtas nometnē no 26. līdz 30.augustam.
Papildu informāciju par iestāšanos Sporta skolā un dalību dienas sporta un atpūtas nometnē varat iegūt,
rakstot uz e-pastu sportaskola@sigulda.lv vai zvanot pa tālr.22022898.

SiguldasNovadaZiņas
Noskaidroti Siguldas
„Divu tiltu skrējiena” uzvarētāji
Jau sesto gadu IK „Duvekors” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību organizēja tautas skrējienu „Divi tilti”. Tikpat tradicionāls kā skrējiens ir arī karstums
(starta brīdī gaisa temperatūra bija +29 grādi), kas ir papildu pārbaudījums visiem
skrējiena dalībniekiem.
Sacensībās tika piedāvātas katra dalībnieka spējām un meistarības pakāpei
atbilstošas distances, sākot no 1 km bērnu distances līdz 12,6 km distancei elites
sportistiem.
Visspraigākā cīņa izvērtās garajā distancē vīriešiem – tikai pēdējā kilometrā no
konkurentiem izdevās aizbēgt Uģim Karasevam no Kocēniem, kas 12,6 km garo
sarežģīto distanci veica 48 minūtēs 31 sekundē, otro vietu ar foto finiša palīdzību
izcīnīja Jānis Sukaruks no Priekuļiem (49 min. 15 sek.), trešā vieta – Valdim Ņilovam no Ozolniekiem (49 min. 16 sek.). Sievietēm garajā distancē uzvarēja Irita
Puķīte no Saulkrastiem (60 min. 46 sek.), kas apsteidza divas siguldietes Rudīti
Everti (62 min. 1 sek.) un Elīnu Vīksni (67 min. 13 sek.). Arī pārējās distancēs siguldieši izcīnīja godalgotas vietas. Sacensību rezultāti – www.ba2.lv.

Noslēdzies Siguldas Trek krosduatlons
2.jūnijā pirmo reizi Siguldā norisinājās Trek krosduatlons, kas bija arī Latvijas
triatlona federācijas 5.kausa izcīņas posms. Trek krosduatlons apvieno divas disciplīnas – sākumā dalībnieki skrien, tad brauc ar velosipēdiem, finišējot skriešus.
Dalībnieki sacentās 12 vecuma un meistarības grupās. Elites grupā (3 km skriešana + 18 km velo + 3 km skriešana) izvērtās ļoti nopietna cīņa starp siguldieti
Normundu Kuzāku, kurš bija distances vadībā līdz pēdējam skriešanas posmam,
un Uldi Žimantu no „Gandrs” komandas. Normundam pēdējā posmā nepietika ātruma, tāpēc Uldis viņu finišā apsteidza par 1 minūti un 46 sekundēm. Trešo vietu
ieguva Ričards Krims no Rīgas.
Sieviešu elites grupā uzvarēja Diāna Šika no Rīgas, arī siguldiete Elīna Vīksne
godam cīnījās ar Latvijas labākajām triatlonistēm un izcīnīja godalgoto 3.vietu,
tikai nieka 20 sekundes finišā zaudējot 2.vietas ieguvējai Laumai Čerņavskai no
Rīgas.
Sacensību rezultāti un fotogalerijas no Siguldas Trek krosduatlona –
www.ba2.lv.

Kristaps Konrāds veiksmīgi startē BMX trasēs
8. un 9.jūnijā Mežaparka trasē Rīgā risinājās Eiropas BMX čempionāta 9. un
10.posma sacensības, kurās piedalījās vairāk nekā 300 sportisti no dažādām Eiropas valstīm. Divu dienu garumā labākie latviešu BMX braucēji cīnījās „Challange”,
elites un junioru grupās.
Eiropas BMX čempionāts elites un junioru grupās risinās 12 posmos sešās dažādās valstīs, kur visas sezonas garumā tiek krāti kopvērtējuma punkti, lai sezonas beigās noteiktu stiprākos Eiropas 2013.gada sezonas BMX braucējus.
Sestdien „Challange” klasē, M17+ grupā, otrajā vietā ierindojās siguldietis Kristaps Konrāds, kurš, cīnoties ar veselības problēmām, spēja izcīnīt uzvaras visos
priekšbraucienos un pusfinālā, bet neliela kļūda startā liedza iespēju pacīnīties
par uzvaru arī finālā. Svētdien, uzvarot visus priekšbraucienus un pusfinālu, izdevās aizvadīt arī stabilu fināla braucienu, kurā pirmais finišēja Kristaps Konrāds
(Latvija), otrais Tautvīds Biknius (Lietuva), trešais – Zaurs Guzeinovs (Krievija).
Šobrīd Kristaps Konrāds ir M17+ grupas kopvērtējuma līderis. Kristaps pārstāv
„Māra Štromberga aģentūru” un „The Machine team”.

Novada atklātais turnīrs pludmales volejbolā
8.jūnijā Siguldā, Gaujmalas pludmales volejbola laukumos, risinājās atklātās
sacensības pludmales volejbolā vīriešiem un sievietēm. Par Siguldas novada pašvaldības dāvātajiem kausiem cīnījās 14 vīriešu un četras sieviešu komandas.
Uzvarētāji: sievietes – 1.vieta Arta Stelpe, Zane Berdinska, 2.vieta Sabīne Bičkova, Kristīne Lemberga, 3.vieta Laura Iraida, Elīna Štrausa; vīrieši – 1.vieta Ardis
Martinsons, Artūrs Akmens, 2.vieta Krišjānis Veinbergs, Ingmārs Veinbergs, 3.vieta Ralfs Ozoliņš, Kristaps Lazdiņš.
Normunds Šulte

Latvijas orientieristu komandas
sacenšas Silciemā
Siguldas Novada svētku laikā, 25.maijā, Silciemā pulcējās Latvijas spēcīgāko
orientieristu klubu komandas, lai piedalītos tradicionālajās „A2 stafetes” (Latvijas kausa posms) sacensībās. Dalībnieku grupās no 12 gadu vecuma līdz grupai
„195” (trīs etapu dalībnieku vecuma summa) kopā piedalījās 85 komandas. Biedrības „A2” kartogrāfi bija sagatavojuši jaunu karti, kas dalībniekiem piedāvāja ļoti
interesantu apvidu – priežu silu, Lorupes stāvās gravas ar pasakainām klintīm,
dažāda vecuma jaunaudzes.
Spraigas cīņas notika katrā etapā. Līderi mainījās vairākas reizes, bet, protams,
uzvarēja stiprākie – elites grupās dāmām uzvarēja „OK Meridiāna” komanda no
Cēsīm, vīriem labākie bija „ZVOC” komanda no Valmieras. Rezultātus var apskatīt
www.ba2.lv.
Jānis Lazdāns

Siguldas Novada Ziņas

ID KARTES

SiguldasNovadaZiņas

Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu īpašniekiem*

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI

7

2013.gada 20.jūnijs 13

ID KART

10% atlaide MSC kruīzu
iegādei, kā arī dažādas atlaides citu ceļojumu iegādei
VESELĪBA
5% atlaide grāmatvedības
pakalpojumiem un50%
konsultācijām;
7% atlaide
„Hercoga optika”
atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
SPA viesnīca „Ezeri”
biznesa plānu, projektaMutes
pieteikumu
kredītpieteikumu
sagatavošanai,
arī pakalpojumiem
veselībasun
centrs
Bezmaksas konsultācija
un 10% kā
atlaide
10% atlaide juridiskajiem
pakalpojumiem
un konsultācijām
Vidzemes
aptieka
2% atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompen
(diennakts)
5% atlaide veterinārajiem
pakalpojumiem medikamentiem);
5% atlaide gatavām brillēm;
20% atlaide briļļu
ietvariem;
KULTŪRAS PASĀKUMI
SIA „Merida Latvija”
15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv
un bezmaksas
10% atlaide lēcām;
pirkumu
piegāde
Siguldā
“Alternatīvais flīģelis” koncertzālē 10% atlaide ieejas biļetēm
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 – 7.00;
Līgo nakts Siguldas pilsdrupu
Ieeja – Ls 1,50, ar ID karti – bez maksas
“Baltais Flīģelis” 25.maijā
5% maketēšanas
atlaide asinsspiediena
mērāmiem aparātiem
SIA „Reklāmdizains”
15% atlaide t-kreklu izgatavošanai;10% atlaide
un dizaina
estrādē 23.jūnijā plkst.22.00
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
„A” aptieka
6% atlaide
medikamentu un citu preču iegādei
izveides pakalpojumiem;10%
atlaide lielformāta
drukasvisu
pakalpojumiem
IV Blūza festivāls Siguldas
Biļetes cena – Ls 8. Ar Siguldas ID karti līdz 1.jūlijam
– Ls estrādē
4.
pilsdrupu
27. maijā
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm
pilsdrupu estrādē 27.jūlijā
Pasākuma dienā – Ls 12.
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu BiļetesSIA
cena
Ls 4, piedāvājums
māmiņām);
„Clean
serviss” spēkā līdz 01.06.10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas
pakalpojumiem
estrādē 2.jūnijā
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
plkst.15.00
„Villa
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem;15%10%
atlaide
ajūrvēdas
sejas un
atlaide
dūņu procedūrām;
Brīvdabas koncertprogramma
Atlaide
Ls 1.Alberta”
Biļešu cena Ls 2 – 4.
Siguldas novada Kultūras centrs 10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem.
Atlaide
Ls Siguldas
1
10% atlaide
sportaveselības
nodarbībām
„Pasaule,
Pasaulīt”
ķermeņa masāžai; 10% atlaide aktivitātēm „Welness
Camp”
un grupu vingrošanā zālē vai ba
10% atlaide dzemdībām;
amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī pārtikas tirgotājiem
dalībai9. Siguldas
pilsdrupu estrādē
jūnijā
mundruma nometnes ietvaros; 10% atlaide pirts
un
džakuzi
atpūtas
zonas palātās
10% atlaide paaugstināta komforta
Kamermūzikas maratons ar
10% atlaide ieejas biļetēm
novada tematiskajos gadatirgos
īrei; 10% atlaide dalībai„Lemuzikālajos
vakaros 10 % atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācij
Fizio”
Krēmeru un Kremerata
Koncertzāle „Baltais flīģelis”
10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem. 5%Gidonu
atlaide
jebkuru
biļešu
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām indiv
Baltica
solistiem
koncertzālē
grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar m
iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais flīģelis” “Baltais
skolēniem,
studentiem,
Flīģelis”
7.jūlijā plkst.19.00
zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
XX Siguldas
Opermūzikas svētki – Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.
pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem
ar invaliditāti
Viesnīca „Segevold”
atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
Uvertīra (Liene Circene) Siguldas
„Hercoga optika”
50% atlaide redzes pārbaudei,
pasūtot brilles10%
Livonijas ordeņa Siguldas pils
Bezmaksas ieejas biļete
Jaunās pils terasē 3.augustā
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
plkst.19.00
Mutes veselības centrs
Bezmaksas konsultācija
un
10%
atlaide
pakalpojumiem
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
XX Siguldas Opermūzikas svētki – Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
10% atlaide sertificēta uztura speciālista – konsultācijai veselīb
„A aptieka”
6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistie
pilsdrupu
estrādē
4.augustā
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diēta
Biedrība „A2”
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
Rīgas
rajona
slimnīca
10%
atlaide
ārstnieciskajai
vingrošanai
grupās
(arī grūtniecēm un jaunajām
plkst.15.00
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
ūdens dziedniecības pakalpojumiem;10%
atlaide
Siguldas tenisa korti
10% atlaide kortu nomai; 20% atlaide inventāra nomai
XX Siguldas Opermūzikas svētki
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 māmiņām);
(Biļešu skaits 10% atlaide
I.Baltiņas zobārtsniecības Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlai
Opera „Traviata” Siguldas
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
dūņu procedūrām;10% privātprakse
atlaide sporta nodarbībām
– grupu vingrošana
zālēbērniem
vai
zobārstniecības
pakalpojumiem
Velo noma „Tridens”
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem –pilsdrupu
estrādē 4.augustā
baseinā;10% atlaide dzemdībām;10%
atlaide 10%
paaugstināta
komforta
palātās
SIA „Kaķītis”
publiskās pirts
apmeklējumam
plkst.21.00
Sporta klubs „Panatta Fitness”
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
„LeLsFizio”
fizioterapijas
atlaide
XX Siguldas Opermūzikas svētki
Atlaide
3 biļetēm,
kuru cena ircentrs
Ls 15 un Ls 2010%
(Biļešu
skaits visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācijām;
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide golfa spēlei
– Grand Galā koncerts Siguldas ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un
SKAISTUMKOPŠANA
pilsdrupu estrādē 5.augustā
grupās; grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām
māmiņām
ar mazuļiem;
zīdaiņu
Skaistumkopšanas
salons 10%
atlaide solārija
apmeklējumam;
plkst.17.00
vingrošanai pēc Bobata„Ēra”
metodes
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;
10% atlaide matu veidošanai;
SPORTS
„Elvi”
2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes,
Viesnīca „Segevold”
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
Biedrība „A2”
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
akcijas preces un nocenotas preces)
5% dāvanu kartes iegādei
Viesnīca
„Sigulda”
20%
atlaide pirts un baseina
apmeklējumam
pieaugušajiem
Siguldas tenisa korti
10% atlaide
kortu
nomai, 20% atlaide inventāra
nomai
Skaistumkopšanas
salons
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
„Positcomes”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
Velo noma ”Tridens”
20% atlaide
velosipēdu nomas pakalpojumiem
„Elfrisa”
SIA
„Malus”
10%
atlaide
ārsta
–
homeopāta
konsultācijām;
10% atlaide funkcionālajai
„Zapping Milano”
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces Sporta klubs „Panatta Fitness” 20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Skaistumkopšanas
saloni
10% atlaide visiem
diagnostikai; 10% atlaide uztura, veselības konsultācijām;
līdzskaistumkopšanas
10% atlaide pakalpojumiem
„Skaistuma ēra”
veikals „Sport 2000”
10% atlaide sporta preču iegādei
„Copes nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivasSporta
un motorus
masāžai, 20% atlaide pensionāriem;10%
atlaide
sejas
kopšanas
procedūrām;
Eliēr
International
14%
atlaide
organisko
dūņu kosmētikas produktu iegādei
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide golfa spēlei
5% atlaide ārstnieciskoSkaistumkopšanas
produktu iegādei
„Pūks”
5% atlaide rotaļlietu iegādei
salons 30% atlaide solārija pakalpojumiem
VEIKALI
“Kolonna”
„Veloriba”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
I.Baltiņas zobārstniecības
Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide
privātprakse
zobārstniecības
bērniem
„Elvi”
2% atlaide
pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu
kartes, presi, pakalpojumiem
„Datoru doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
IZKLAIDE
cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
Grāmatu veikals „Jānis Roze”
5% atlaide pirkumiem
SIA
„Kaķītis”
10%
atlaide
publiskās
pirts
apmeklējumam
Kino
„Lora”
10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
„Positcomes”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Elvi”
boulingskā arī bezmaksas
20% atlaide
celiņa
nomai pasūtot
„Dārza lietas”
10% atlaide stādu tirdziņā
„Zapping Milano”
10%„Redzes
atlaide pirkumiem,
centrs” izņemot akcijas preces15% atlaide briļļu ietvaru
iegādei,
redzes
pārbaude,
„Copes nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas
un motorus
optiskās
brilles
SIA „Mārcis”
5% atlaide dārza un meža tehnikas iegādei
ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI
„Pūks”
atlaide rotaļlietu iegādei
Veikals „Purpurlāde”
10% atlaide „outlet” apģērbu iegādei; 5% atlaide Latvijā
radītu preču iegādei 5%
Rehabilitācijas
centrs un
„Krimulda”
atlaide rehabilitācijas
pakalpojumiem
vingrošanai
grupās,
Restorāns
„Aparjods” – ārstnieciskai
10% atlaide maltītēm
restorānā
“Veloriba”
10% atlaide
lietotu velosipēdu
bērnu ratiņu10%
iegādei
rehabilitācijas maksas Krodziņš
programmām,
nomai, dūņu
„Raibais nūjošanas
suns”
10%inventāra
atlaide maltītēm
Rehabilitācijas centrs „Krimulda” 5% atlaide uzņēmuma veikala – kafejnīcas „Milly”“Datoru
preču (izņemot
doktorāts”tabakas un Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
procedūrām
„Gustava
beķereja”
10%
atlaide
pirkumiem
beķerejā
alkohola izstrādājumus) iegādei
Grāmatu veikals
5% atlaide pirkumiem
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
„Jānis Roze”
Veikals „Mājas mīlulis”
5% atlaide preču iegādei
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro un beķerejā
PĀRVIETOŠANĀS
www.nospro.lv interneta veikals Siguldā pirkumu piegāde bez maksas, Siguldas novadā
piegādes cena Ls 3,50,
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
parkā „Rāmkalni”
66% atlaide
darba dienās un
80% atlaide
braucienam
ar apmeklējumam;
Siguldas novadā pasūtījumiem virs Ls 100 piegādeLGK
bezatrakcijas
maksas
Skaistumkopšanas
salons
„Ēra”brīvdienās
10% atlaide
solārija
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
Bistro „Zaļumnieku
10% atlaide
maltītēm
bistro
10% atlaide matu veidošanai;
5% atlaide kosmētikas
produktu
iegādei;
piestātne”
„Impresso”
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas Tūre”
5%
atlaide
dāvanu
kartes
iegādei
Ekspressrestorāni
10%
atlaide
gardām
maltītēm
Siguldā, Ādažos, Ķekavā un ar
Makara tūrisma birojs
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
Skaistumkopšanas salons
5% atlaide kosmētikas „Ņamma”
produktu iegādei
AKTĪVĀ ATPŪTA
Restorāns
viesnīcā
10%
atlaide
restorāna
pakalpojumiem
10 autobusu maršruti Siguldas
Bezmaksas braukšanas biļete
„Elfrisa”
„Segevold”
novadā
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Restorāns „Kropotkins”
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Skaistumkopšanas salons
10% atlaide visiem skaistumkopšanas
pakalpojumiem
Piedzīvojumu
parks
„Tarzāns”
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
Gaisa trošu vagoniņš
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās
– brauciens
vienā
Bārs „Ritters”
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
„Time
for
beauty”
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
virzienā Ls 0,50
Bobsleja un kamaniņu trase
10% atlaide
braucieniem ar salons
bobsleja kamanām
Skaistumkopšanas
30%
atlaide
solārija
pakalpojumiem;
īpaša
cena
„Ella Bache” mitrinošajai
AUTO
APKOPE
„Impresso”
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas
Tūre”
„Sigulda”
„Kolonna”
sejas procedūrai – Ls 10;
īpaša
sejaspar
procedūrai
Neste
Oil cena „Guinot” attīrošajai
1 santīma atlaide
katru iegādāto degvielas litru
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis” 20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
Makara tūrisma birojs
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
„Hydraclean” – Ls 14; 30% atlaide matu griešanai ar karstajām šķērēm

KULTŪRA

Skaisto dārzu darbnīca
20% atlaide pirts kompleksa apmeklējumam; 10%Dārza
atlaide
visiem SPA
lietas
pakalpojumiem; 10% atlaide restorānā „Gadalaiki”Autonoma „ETS”
UD serviss

„Cruiselines Travel Agency”
„Latvijas lauku konsultāciju

15% atlaide pakalpojumiem
un izglītības
centrs” Pierīgas
10% atlaide
stādu tirdziņā
konsultāciju
birojs
10% atlaide
auto nomas
pakalpojumiem
10% atlaide
auto veterinārā
remonta pakalpojumiem
J.Grizāna
prakse

VESELĪBA

SPORTS
VEIKALI

SKAISTUMKOPŠANA

PĀRVIETOŠANĀS

AKTĪVĀ ATPŪTA

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

DAŽĀDI

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA”

„Swedbank”

„Janex – būve”
„Evor”
SIA „Pūce GP”
Laikraksts „Siguldas Elpa”
„Skaisto dārzu darbnīca”

un Rīgā
„Īle un Herbst”
10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
trasei, skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe
„Meistars”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols,
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegād
Kino „Lora”
10% atlaide kinoteātra„Balex
biļešuekspresis”
iegādei
strītbols)
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.) atlaide ieejas biļetei
Demetra Krain
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
Makara tūrisma birojs
20% atlaide laivu nomai
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām LGK atrakcijas
20% atlaide
celiņa
30% „Elvi”
atlaideboulings
bērnu piepūšamajām atrakcijām darba
dienās un
20% nomai
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
atlaide brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā maksas
Laivuīre.lv
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Viesnīca „Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
parks
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
Restorāns „Aparjods”
10% atlaide maltītēmAtpūtas
restorānā
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
„Reiņa trase”
Apdrošināšanas
sabiedrība
sauszemes
transportlīdzekļu
apdrošināšana
(KASKO);
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam,
kanoe laivām
un „BTA” 10% atlaide
Krodziņš
„Raibais
suns”
10%
atlaide
maltītēm
Hotel Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
Viesnīca „Sigulda”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
15%„Gustava
atlaide vispārējai
civiltiesiskajai apdrošināšanai;
beķereja”
10%
atlaide
pirkumiem
beķerejā
“Latroze”
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
20% atlaide laivu nomai
Krodziņš
„Kaķītis”
10%
atlaide
pirkumiem
krodziņā
Swedbank
Jaunajiem
Swedbank
klientiem:
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20% atlaide
- jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro
Bistro
„Kaķu
māja” telefonbanka, mobilā
10% atlaide
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
norēķinu
karte,
internetbanka,
banka); bistro
Yamaha mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
- OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Krodziņš un bistro atpūtas parkā 10% atlaide gardumiem
krodziņā un
** piedāvājums
varbistro
mainīties
Esošajiem
Swedbank
klientiem
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
„Rāmkalni”
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
(cenrādī
Ls 5);**
Bistro
„Zaļumnieku piestātne”
10% atlaide maltītēm bistro
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
* īpašas
OPEN programmas
atlaides, vērtīgas balvas
10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO);
Ekspresrestorāni
„Ņamma”
10% OPEN
atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā
konkursu
un
loteriju
uzvarētājiem
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai; 15% atlaide vispārējai
** debetkarte
Maestro
bez maksas
esošiem klientiem,
kuriem nekad
Restorāns
viesnīcā
„Segevold”
10%
atlaide
restorāna pakalpojumiem
civiltiesiskajai apdrošināšanai; 15% atlaide palīdzības apdrošināšanai
iepriekš nav bijusi debetkarte
Restorāns
„Kropotkins”
10%
Janex - būve
Meistara
bezmaksas
konsultācija pa tālruni, kā arī
10%atlaide
atlaide restorāna pakalpojumiem
Jaunā klienta komplekts:
darba
stundas
maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz
vienu stundu
Bārs
„Ritters”
10% atlaide
ēdināšanas pakalpojumiem
Bez maksas
Evor
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
Algas multivalūtu konts;
Kafejnīca
„Mr.Biskvīts”
10% atlaide, pasūtot tortes un kliņģerus
SIA”Pūce GP”
7% atlaide
grāmatvedības
pakalpojumiem
„Swedbank” debetkarte:
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

DAŽĀDI

IZKLAIDE

BŪVMATERIĀLI

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

VIESNĪCAS

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

- izsniegšana 0,00 LVL
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta, sākot ar otro mēnesi)
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa
pastu, bet 1,00 LVL, ja saņemsiet atjaunoto karti filiālē
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana;
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana;
Mobilās SMS bankas pieslēgšana.
Esošajiem klientiem:
„Swedbank” debetkarte:
- izsniegšana 0,00 LVL (klientiem, kuriem karte nav bijusi)
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta, sākot ar otro mēnesi)
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa
pastu, bet 1,00 LVL, ja saņemsiet atjaunoto karti filiālē
Valūtas konvertācija – bez maksas.*
Piedāvājums jūsu bērniem – „Swedbank” jauniešu programma OPEN
Bez maksas – OPEN komplekts
Norēķinu konts;
Norēķinu karte „Swedbank” OPEN karte** (no 7 līdz 24 gadu vecumam);
Norēķini par pirkumiem Latvijā un ārzemēs – bez maksas;
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana;
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana;
Mobilās SMS bankas pieslēgšana;
Īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un
loteriju uzvarētājiem.
*Tikai Siguldas filiālē Siguldā, Pils ielā 13
**Nākamā gada maksa „Swedbank” OPEN kartei – 3 LVL
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba stundas
maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
15% atlaide apzaļumošanas pakalpojumiem

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

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

„Balex ekspresis”
„Demetra Krain”

20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei; 20% atlaide pensionāriem PVC
logu un durvju iegādei; 10% atlaide mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un
minerālvati
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī
santehnikas iegādei; 5% atlaide skārdnieku darbnīcas pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI

„Vaks Serviss”

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

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

„Yamaha” mūzikas skola
Mācību centrs „Buts”

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

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

*piedāvājums var mainīties; par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
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2013.gada 20.jūnijs

SiguldasNovadaZiņas

SVEICAM

SPORTS

KULTŪRA
Laiks un vieta

Pasākums

Laiks un vieta

Pasākums

21.jūnijā no plkst.19.00
Turaidas muzejrezervātā

Vasaras saulgriežu svētki – Lai top gaisma Latvijā!
Piedalās 21 Vidzemes folkloras kopa. Ieejas maksa –
par ziedojumu

11.jūlijā plkst.18.00 Siguldas
Svētku laukumā

Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2013” 4.kārtas
sacensības

22.jūnijā no plkst.9.00 Svētku
laukumā

Zāļu tirgus

11.jūlijā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Latvijas Jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā,
Vidzemes zona

22.jūnijā plkst.14.00 Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

„Pinu, pinu vainadziņu” – tematisks pasākums bērniem

23.jūnijā plkst.21.00 Siguldas „Līgo nakts Siguldā”. Ieeja – Ls 1,50,
pilsdrupu estrādē
bez maksas

ar ID karti ieeja

23.jūnijā plkst.21.00 pie
Mores pagasta Tautas nama

Līgo svētki Morē

No 27. līdz 30.jūnijam
koncertzālē „Baltais flīģelis”

Gidons Krēmers, Baltijas orķestris „Kremerata Baltica”
un viessolisti.
Ceturtdien, 27.jūnijā plkst.20.00 – Siguldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā notiks kamermūzikas koncerts.
Piektdien, 28.jūnijā plkst.19.00 – festivāla atklāšanas
koncerts.
Sestdien, 29.jūnijā plkst.19.00 – kamermūzikas
maratons.
Svētdien, 30.jūnijā plkst.11.00 – Siguldas Jaunās pils
dārzā koncerts ciklā „Bēthovens un Sigulda”.
Svētdien, 30.jūnijā plkst.19.00 – festivāla noslēguma
koncerts.
Biļetes pieejamas koncertzāles kasē

29.jūnijā plkst.11.00 Mores
pagasta Tautas namā

Teātra svētki Morē par godu Mores pagasta Tautas
nama amatierteātra „Oga” 15 gadu jubilejai.
Plkst.21.00 – balle. Ieeja – bez maksas

30.jūnijā plkst.11.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā

Muzikālās brokastis koncertu ciklā „Bēthovens un
Sigulda”. Ieeja – bez maksas

30.jūnijā plkst.13.30 pie
Siguldas novada Kultūras
centra, pie Siguldas pagasta
Kultūras nama, pie Mores un
Allažu pagastu pārvaldēm

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku zīmes – Dziesmu svētkiem veidoto novada
amatiermākslas kolektīvu iedziedāto karogu pacelšana

7.jūlijā plkst.11.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā

Muzikālās brokastis koncertu ciklā „Bēthovens un
Sigulda”. Ieeja – bez maksas

12.jūlijā plkst.17.00 kultūras
un mākslas telpā „Siguldas
Tornis”

Gleznotājas Luīzes Avotiņas darbu izstādes
atklāšana

14.jūlijā plkst.11.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā

Muzikālās brokastis koncertu ciklā „Bēthovens un
Sigulda”. Ieeja – bez maksas

14.jūlijā plkst.15.00 Turaidas
muižas pārvaldnieka mājā

Voldemāram Gudovskim – 85. Izstādes „Mirkļa atspulgi”
atklāšana. Ieeja – bez maksas

14.jūlijā plkst.17.00 Dainu
kalnā, Turaidā

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XV Deju
svētku atsvēte. Ieejas maksa – Ls 0,80–3,50

21.jūlijā plkst.11.00
Siguldas Jaunās pils dārzā

Muzikālās brokastis koncertu ciklā „Bēthovens un
Sigulda”. Ieeja – bez maksas

21.jūlijā plkst.12.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā

Bērnības svētki

23.jūlijā plkst.10.00 „Moni”
veikalā

Iepazīšanās nodarbība 1 līdz 3 gadus veciem bērniem
bēbīšu skoliņā „Moni”. Dalības maksa Ls 3

27.jūlijā plkst.15.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē

IV Blūza svētki Siguldā.
Plkst.15.00 – III Latvijas Blūza konkursa finālistu
koncerti.
Plkst.18.00 – Festivāla koncerti.
Videofilmas par blūzu un džezu. Tematiska fotoizstāde.
Biļetes cena Ls 8. Pasākuma dienā – Ls 12.
Siguldas ID karšu īpašniekiem līdz 1.jūlijam ir
iespējams iegādāties biļeti par īpašu cenu Ls 4.
Biļetes nopērkamas Siguldas novada Kultūras
centrā Pils ielā 10.

No 27.jūlija līdz 3.augustam
Siguldas pils kompleksā

Starptautisks mākslas plenērs „Mans ir Tavs”

28.jūlijā plkst.11.00
Siguldas Jaunās pils dārzā

Muzikālās brokastis koncertu ciklā „Bēthovens un
Sigulda”. Ieeja – bez maksas

Laiks un vieta

Pasākums

IZSTĀDES
No 1. līdz 31.jūlijam
Siguldas novada bibliotēkā

„Apceļo savu novadu!” – uzziņu materiāli par
interesantiem tūrisma maršrutiem Siguldas novadā

No 1. līdz 31.jūlijam
Siguldas novada bibliotēkā

Izstāde „Mākslinieces Unas Leitānes ilustrācijas
A.Tomkalnas dzejoļu grāmatai „Uz meža dzīrēm””

No 3. līdz 31.jūlijam
Siguldas novada bibliotēkā

Izstāde „Notvert tīklā vēstures miglu” –
rakstniekam Aivaram Kļavim – 60 (1953)

No 3. līdz 31.jūlijam
Siguldas novada bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Aromterapija – kas tā tāda?”

No 3. līdz 31.jūlijam Bērnu
literatūras nodaļā

Izstāde „Rakstnieks, kurš mēģina iejusties „jauniešu
ādā”” – veltīta rakstniekam Mārim Rungulim

No 3. līdz 31.jūlijam Bērnu
literatūras nodaļā

Lasīšanas veicināšanas izstāde „Ko lasīsim vasarā?”

No 3. līdz 31.jūlijam Bērnu
literatūras nodaļā
No 12.jūlija līdz 18.augustam
kultūras un mākslas telpā
„Siguldas Tornis”

„Pieci brieži man arami, Piecas stirnas ecējamas” –
izzinoša literatūras izstāde par Latvijas briežiem
un stirnām
Gleznotājas Luīzes Avotiņas darbu izstāde

13.jūlijā plkst.11.00 Depo
laukumā

„Sigulda cup 2013” minifutbolā 2.posma izspēle

20.jūlijā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Siguldas pludmales volejbola turnīra 3.posma
sacensības

26.jūlijā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Latvijas Jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā,
Vidzemes zona

Jūlijā Siguldas Jaunās pils
dārzā notiks Muzikālās
brokastis
Siguldas Jaunajā pilī jeb grāfa Johana Georga fon Brauna vēsturiskajā
īpašumā 2008.gadā „Kremerata Baltica” festivālā stīgu kvartets „Euphonia”
atskaņoja L. van Bēthovena Trio, kurš
veltīts viņa draugam un mecenātam
grāfam Braunam, tā atklājot līdz šim
unikālu, nezināmu faktu – Bēthovena
saikni ar Siguldu.
Turpinot „Kremerata Baltica” festivālā iesākto tradīciju un iespēju
mūzikā stāstīt par šo aizraujošu faktu, kopš 2011.gada vasaras Siguldas
Jaunās pils dārzā svētdienu rītos skan
kamermūzikas koncerti „Bēthovens
un Sigulda”, kuri veltīti Bēthovenam

un viņa daiļradei. Koncertu programmās tiek atskaņota Bēthovena un viņa
laikabiedru, Vīnes klasiķu, mūzika.
Arī šovasar, sākot no 30.jūnija,
svētdienu rītos plkst.11.00 visi tiek
aicināti baudīt koncertzāles „Baltais
flīģelis” rīkotos vasaras kamermūzikas koncertus un brokastot Siguldas
Jaunās pils dārzā. Šīs vasaras koncertos muzicēs „Kremerata Baltica”
orķestra solists, vibrafonists Andrejs
Puškarevs, pianisti Ērika Apeine un
Nikolajs Puškarevs, baritons Kalvis
Kalniņš, Vidzemes kamerorķestris,
diriģents Andris Veismanis un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra trio
„NYX”.
Vasaras kamermūzikas koncertos
ieeja bez maksas.
Inese Zagorska

Teātra svētki Morē
29.jūnijā plkst.10.15 ar izstādes atklāšanu Morē aizsāksies Teātra
svētki par godu Mores amatierteātra „Oga” 15 gadu jubilejai. Uz Mori
ciemos sabrauks draugi, un visas dienas garumā dažādos spēles laukumos tiks rādītas izrādes.
Kā pirmie plkst.10.30 svētkus noslēgumā svinēsim R.Blaumaņa
atklās Nītaures lauku teātris 150.gadadienu ar divām izrādēm:
(rež. J.Feldmanis) ar H.Paukša „Īsa pamācība mīlēšanā”, ko rādīs
izrādi bērniem „Spiedze”. Tālāk Krimuldas novada Raganas amapar ģimenēs aktuālajām problē- tierteātris (rež. Z.Zīle), un „Trīnes
mām Ē.Kestnera izrādē „Divas grēki”, ko redzēsim Mālpils kulLotiņas” runās Siguldas Tautas tūras centra amatierteātra (rež.
teātris (rež. Ā.Liepiņa-Stūrnie- L.Cimža) izpildījumā.
ce). I.Ziedoni varēsim pieminēt,
Teātra svētku noslēgumā ap
skatoties Jērcēnu Dzejas teātra plkst.21.00 sāksies svētku balle.
(rež. G.Gailīte) poēmu par mai- Visas dienas garumā darbosies
zi „Viddivvārpa”. Par savas ze- bufete. Ieeja – bez maksas.
Uz svētkiem varēs nokļūt ar
mes mīlestību varēsim domāt,
skatoties P.Putniņa lugu „Mil- bezmaksas autobusu plkst.10.30
jonāra ugunsvieta” Inčukalna no laukuma pie viesnīcas „Sigulamatierteātra izpildījumā (rež. da”, bet atpakaļ varēs nokļūt pēc
Z.Ezeriņa). Nītaures lauku teātra pēdējās izrādes, ap plkst.20.30.
(rež. J.Feldmanis) izpildījumā va- Autobusa maršruts: laukums pie
rēsim iepazīties ar B.Jukņevičas viesnīcas „Sigulda” – TC „Šokolālugu „Pavasara neprāts”. Skatī- de” – pietura „Raibais suns” – Sitājus ar A.Čehova lugas „Lācis” guldas 1.pamatskola – Siguldas
iestudējumu priecēs Blomes pa- pagasta Kultūras nams – Jūdaži –
gasta amatierteātris „Nenolaid More.
rumpi” (rež. G.Skadiņa). Svētku
Ingūna Millere







Siguldas novada
pašvaldība sveic
apaļo jubileju
gaviļniekus jūnijā
90 gadi
Alīda Iliško
Zenta Šķudīte



85 gadi
Monika Gridjuško
Jānis Ādolfs Vikštrems
Guntars Pāvils Doriņš
Alise Briģe
Marija Mirdza Pelegrima
Sofija Linarte
Liliāna Kauša
Jevgēnija Igaune



80 gadi
Arnis Beniks
Gerhards Kristiņš
Ruta Veidemane
Valentins Smirnovs
Vija Velta Lemberga
Jānis Priedīte
Aleksandrs Maksimovs
Rasma Zīle
Ilona Ancāne
Jānis Kārkliņš
Ģedimins Remdenieks







Maijā
Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
Reģistrēta 31 bērna piedzimšana – 16 meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi: Simona,
Unda, Tīna Lote, Dārta, Izabella, divas Esteres, Ieva, Betija,
Anne, Sofija, Linda, Elza, Adriāna, Vanessa, Lote, Ādamss,
divi Markusi, trīs Gustavi, Mikus,
Herberts, divi Adriani, Daniels,
Hugo, Rūdolfs Rūdis, Raitis,
Ralfs.



Reģistrētas 14 laulības, no
tām baznīcās – 3.

SiguldasNovadaZiņas

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

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 25.jūlijā.

