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ID kartes īpašniekiem

Pašvaldība sveic 2015.gada pirmajā pusgadā dzimušos
novadniekus
Sestdien, 25.jūlijā, Siguldas Jaunās pils dārzā
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis
Siguldas novadā” sveica 121 šā gada pirmajā
pusgadā dzimušo novadnieku un viņu ģimenes.
„Mīlestība, nesavtīga došana otram, aizrautība,
dzīvība – tie šodien ir vārdi par jums un jūsu
ģimenēm. Lai šī piemiņas zīme „Esmu dzimis
Siguldas novadā” ir kā apliecinājums un atgādinājums mazajiem novadniekiem, ka viņu dzīves ceļa sākums ir iesakņojies Gaujas senielejas
krastos,” pasākuma dalībniekus uzrunāja Uģis
Mitrevics. Katrs jaundzimušais novadnieks no
Domes priekšsēdētāja saņēma īpaši veidotu mo-

nētu, kurā iegravēts novada ģerbonis, mazuļa
dzimšanas gads un Siguldas Jaunās pils kontūra.
Šis bija jau septītais novadā dzimušo mazuļu
sveikšanas pasākums, kurā monētas saņemt
tika aicināta 121 ģimene.
Aicinām ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, sazināties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi pa tālruni 67970848, lai
saņemtu piemiņas monētu.
Nākamais pasākums „Esmu dzimis Siguldas
novadā” plānots 2016.gada februārī, kad tiks
godināti 2015.gada otrajā pusgadā dzimušie
novadnieki.
Plašāka informācija pieejama pie Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas, zvanot uz tālruni 67973300.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgajā
pasākumā sveica 121 mazo novadnieku
Foto: Alberts Linarts

Aicina pieteikties līdzfinansējumam
Rīgas–Gaujas reģions iegūst Eiropas
daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai Gastronomijas reģiona titulu
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam
daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai. Nākamajā gadā plānoto infrastruktūras projektu līdzfinansējumam, kas var
sasniegt pat 90% no kopējām daudzdzīvokļu namu piebraucamo ceļu, stāvlaukumu
vai iekšpagalmu sakārtošanas izmaksām,
iedzīvotāji var pieteikties līdz 1.oktobrim.

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka
juridiskas vai fiziskas personas var saņemt
līdzfinansējumu iebraucamo ceļu pārbūvei vai
atjaunošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, kā arī iebraucamo ceļu, pagalmu un
stāvlaukumu jaunai būvniecībai, pārbūvei
vai atjaunošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz
2003.gada 1.jūnijam.
Iebraucamo ceļu atjaunošanu pašvaldība līdzfinansē šādā kārtībā: 50% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji; 70% apmērā – ja
iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji; 90% apmērā – ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo ceļu izmanto vēl
citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz pašvaldības vai
valsts sabiedriskajām iestādēm. Iekšpagalmu
sakārtošanai no ierosinātāja līdzekļiem tiek

segtas izmaksas ne mazāk kā 50% apmērā no
attiecīgā objekta tāmes summas.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu 2015.gadā
tiek labiekārtoti iekšpagalmi Pulkveža Brieža
ielā 28 un Melioratoru ielā 2, kā arī Krišjāņa
Barona ielā 14. Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana paredzēta arī Leona
Paegles ielā 4, kur jau veikta cenu aptauja, Leona Paegles ielā 12, kur izsludināts iepirkums,
Pulkveža Brieža ielā 24 un Jāņa Poruka ielā
14, kur paredzēti ūdensvada, kanalizācijas un
lietusūdens kanalizācijas rekonstrukcijas darbi.
Novada iedzīvotāji var pieteikties pašvaldības
līdzfinansējumam ne tikai piebraucamo ceļu,
bet arī stāvlaukumu vai iekšpagalmu sakārtošanai. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam 2016.gadā, iedzīvotājiem līdz šā gada
1.oktobrim jāiesniedz pieteikums, izmaksu aprēķinu tāme, ieceres skice un apraksts, būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu
izpildi vai paskaidrojuma raksts un, ja nepieciešams, arī tehniskais projekts. Ja ierosinājums
par infrastruktūras objektu jaunas būvniecības,
pārbūves vai atjaunošanas darbiem tiks atbalstīts, tiks noslēgts līdzfinansēšanas līgums par
līdzfinansējuma summu un projekta realizācijas kārtību, kā arī veikta iepirkumu procedūra.
Atbalsts novadniekiem iekšpagalmu sakārtošanai tiek sniegts kopš 2007.gada, bet iebraucamo
ceļu sakārtošanai un izbūvei – kopš 2012.gada.

Veiksmīgi aizstāvot pieteikto kandidatūru starptautiskai žūrijai, Rīgas–Gaujas reģions ieguvis iespēju 2017.gadā kļūt par
Eiropas Gastronomijas reģionu (European Region of Gastronomy). Šo titulu ieguvusi arī Orhūsa Dānijā un Lombardijas reģions Itālijā.

Rīgas–Gaujas reģions, kura vadošais partneris ir Rīgas Tūrisma attīstības birojs, bet sadarbības partneri – Gaujas nacionālā parka
tūrisma klasteris, Siguldas, Valmieras un Cēsu pašvaldība, izstrādājis īpašu pasākumu un sadarbības programmu, ko kopīgi realizēs
2017.gadā. Projekts galvenokārt vērsts uz gastronomijas tūrisma
veicināšanu un Gaujas nacionālā parka kā tūrisma galamērķa stiprināšanu. Vienlaikus vērība tiks pievērsta izglītībai, pilsētu un lauku mijiedarbībai, veselīgas pārtikas un uztura jautājumiem, ēdienu
tradīcijām, restorānu un viesmīlības nozīmei un kultūrai, uzņēmējdarbībai, inovāciju nozīmei gastronomijā, ko īstenos katrs projekta
partneris.
Eiropas Gastronomijas reģiona vispārējais mērķis ir uzlabot dzīves
kvalitāti Eiropas reģionos, saglabājot nacionālo ēdienu kultūru un
tradīcijas, vienlaikus sekmējot gastronomisko jaunradi, vietējo ražojumu kvalitāti un vērtību, kā arī tūristu piesaisti reģionam.
„Siguldai kopā ar Cēsīm un Valmieru tā, pirmkārt, ir lieliska platforma Rīgas tūristu piesaistei, otrkārt, izcila iespēja papildināt jau
izstrādāto „Enter Gauja” mārketinga stratēģiju ar jaunu produktu,
kurā apvienots reģiona gastronomiskais mantojums un mūsdienu vērtības,” skaidro PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore
Laura Konstante. „Siguldas novada viesmīlības nozares uzņēmējiem tas tuvākajos gados nozīmē ļoti lielu koncentrēšanos uz sava
piedāvājuma izvērtēšanu, sadarbības iespēju meklēšanu un inovāciju veidošanu kopā ar pārējiem projekta partneriem.”
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Tiks uzstādīts Vienības Siguldas novada
velobraucienam veltīts Domes sēdē
17.jūnija Domes sēdē pieņemtie lēmumi
vides objekts

• Nolemts ņemt ilgtermiņa kredītu Latvijas Republikas

Valsts kasē jumta siltināšanas un seguma atjaunošanas,
Atzīmējot Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrausporta zāles fasādes, vestibila un divu klašu remontdarciena 25.jubileju, Siguldā tiks uzstādīts vides objekts,
bu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā, kā arī Siguldas
kurā būs iemūžināti visu šā gada dalībnieku vārdi.
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” fasādes un iekštelpu
Kopumā velobraucienam varēs pieteikties līdz 7000
remontam, skatuves iekārtu iegādei, piegādei un uzstābraucēju. Organizētāji ir apņēmības pilni šajā Vienības
dīšanai, koncertzāles akustisko paneļu iegādei, uzstādībraucienā, kas 6.septembrī norisināsies jau 25.reišanai, ventilācijas modernizācijai.
zi, uzstādīt rekordu un sapulcināt lielāko dalībnieku
skaitu tā vēsturē. Vienības velobrauciens Siguldā no- • Piešķirtas naudas balvas sportistam par 10.vietu 45.FIL
Pasaules čempionātā kamaniņu sportā un sportista trerisinās jau vairāk nekā 15 gadus.

•

•

•
Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciena rīkotājs
Igo Japiņš un Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
Foto: Zigismunds Zālmanis
„Siguldai – Latvijas aizraujošākajai pilsētai, kas ne reizi
vien ir apliecinājusi savu spēju īstenot vērienīgus dažādu
sporta veidu un kultūras pasākumus, – ir liels gods uzņemt 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciena
dalībniekus. Šī velobrauciena dalībnieku rekords tika sasniegts 1939.gadā, kad tajā startēja 6226 velomīļi. Nozīmīgajā velobrauciena jubilejā vēlamies pārspēt pirms vairāk
nekā 70 gadiem uzstādīto rekordu, tādēļ, lai atstātu vēstures liecību par šo nozīmīgo un Latvijas iedzīvotājus vienojošo sporta notikumu, plānojam Siguldā izveidot vides
objektu Latvijas riteņbraucējiem. Vides objektā tiks iemūžināti visu 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciena dalībnieku vārdi,” pavēstīja Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, aicinot cilvēkus piedalīties
braucienā un ierakstīt savu vārdu velobraukšanas vēsturē.
Šobrīd sagatavotas divas piemiņas objekta skices. Tas,
kura no tām tiks īstenota un pārtaps vides objektā, kas
turpmāk atradīsies Siguldas Svētku laukumā, būs jāizlemj pašiem velobraucējiem. Izdarīt izvēli un nobalsot
var interneta vietnēs www.velo.lv un www.sigulda.lv līdz
25.augustam.
Pieteikties 25.Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienam līdz pat 1.septembrim var vietnē www.velo.lv un Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā.
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties
Tūrisma informācijas centrā, 20% atlaide dalības maksai.

Aicina sabiedrību iesaistīties
cīņā pret agresīviem braucējiem
Aizvien biežāk Siguldas sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju mieru traucē pārgalvīgi autobraucēji, kas ar
automašīnām driftē (brauc, kontrolējot automašīnu
vadāmā sānslīdē) pilsētas ielās un stāvlaukumos tuvu
gājēju plūsmām, kā arī dzīvojamajām mājām.
Siguldas novada Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un ziņot par kārtības traucētājiem, zvanot uz diennakts tālruni 26160288. Iedzīvotāji
aicināti, ja iespējams, policijai nodot šādu informāciju:
automašīnas valsts reģistrācijas numurs, personas
vārds un uzvārds, kā arī drifta vieta un laiks.
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•

•

•
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nerim par ieguldījumu augsto rezultātu sasniegšanā.
Piešķirtas naudas balvas diviem sportistiem, kā arī finansējums biedrībai „Sporta un interešu klubs „RO”” par
ieguldījumu abu sportistu augsto rezultātu sasniegšanā
2014./2015.gada sezonā.
Piešķirts finansējums biedrības „SKELETON LV” organizētā pasākuma „Beton on Fire” organizatorisko izdevumu segšanai.
Veikta mērķdotācijas pārdale no Siguldas pilsētas vidusskolai piešķirtās uz Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu divu skolēnu izglītošanai.
Apstiprināts Siguldas novada pašvaldībai piederošā
zemes gabala „Krastiņi” Allažmuižā, Siguldas novadā,
atsavināšanas paziņojums. Atzīts par pabeigtu zemes
gabala „Krastmalas” Allažmuižā, Siguldas novadā, atsavināšanas process. Apstiprināts Siguldas novada pašvaldībai piederošā ½ domājamās daļas no zemes gabala
Robežu ielā, Siguldā, atsavināšanas paziņojums.
Mainīts Koncesijas uzraudzības komisijas sastāvs. Veiktas izmaiņas Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Noteikts, ka Siguldas novada Domei piekrīt zemes vienība „Starpgabals pie Senču ielas” Siguldā, Siguldas novadā, kas nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
Likvidētas adreses Nurmižu iela 2, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Nurmižu iela 4, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Nurmižu iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Nurmižu iela 8, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Nurmižu iela 10, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Dārza iela 26B, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Dārza iela 26C, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Dārza iela 28A, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons; Dārza iela 28B, Sigulda, Siguldas
novads, Rīgas rajons.
Slēgta vienošanās ar 12 personām par zemes gabalu Siguldas novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamajai daļai.
Nodoti patapinājumā Siguldas novada pašvaldības SIA
„Saltavots” ilgtermiņa ieguldījumi, noteikts patapinājuma līguma termiņš – 5 gadi.
Palielināts SIA „Siguldas slimnīca” pamatkapitāls.
Apstiprināts publiski pieejamo interneta pieejas punktu
maksas pakalpojumu cenrādis.
Nolemts piedalīties projektā „Lietus ūdeņu pārvaldība –
metodes un iniciatīvas ilgtspējīgai pilsētu plānošanai”.
Atbalstīta dalība projektā par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Siguldā.
Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības noteikumi
„Reprezentācijas un citu pasākumu izdevumu uzskaites
un norakstīšanas kārtība”. Apstiprināti Siguldas novada
Domes noteikumi „Par transportlīdzekļu izmantošanas
un izdevumu uzskaites kārtību”. Apstiprināts nolikums
„Par preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanu”.
Nolemts iznomāt Siguldas novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Ieviņa” telpas iepirkuma procedūrā uzvarējušam pretendentam ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Par tiesisku atzīta Siguldas novada Būvvaldes faktiskā
rīcība, veicot ārējās kanalizācijas būvniecības kontroli
un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projekta apstiprināšanu 2010.gadā īpašumā Siguldas novadā.

15.jūlija Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Nolemts ņemt kredītus Valsts kasē automašīnas „Škoda
Yeti Active 2.0 TDI” iegādei, bērnudārza „Ābelīte” remontam, bērnudārza „Saulīte” teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai un Laurenču sākumskolas pagrabstāva rekonstrukcijai un pārbūvei.
• Par PA „Siguldas Attīstības aģentūra” pārraudzības atbildīgo noteikta Siguldas novada Domes priekšsēdētāja
vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga
Sausiņa.
• Izdarīti grozījumi nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”. Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai
piederošajiem afišu stabiem un sludinājumu dēļiem
Siguldas novadā”. Izdarīti grozījumi noteikumos „Par
Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību”. Izdarīti grozījumi lēmumā „Par līdzfinansējumu SIA „CDzP””.
• Apstiprināts Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums. Izdarīti grozījumi Siguldas novada Tūrisma konsultatīvās padomes
nolikumā un Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās
padomes nolikumā.
• Atbalstīta amatu savienošana, apvienojot PA „Siguldas
attīstības aģentūra” direktores un SIA „Olimpiskais
centrs „Sigulda”” valdes locekļa amatus.
• Atzīts par pabeigtu ½ domājamās daļas no zemes gabala
Robežu ielā 5, Siguldā, atsavināšanas process; atsavināts Siguldas novada pašvaldībai piederošais zemes gabals „Jaunlaugas” Siguldas pagastā; atsavināta Siguldas
novada pašvaldībai piederošā zeme ½ domājamās daļas
apmērā no zemes gabala „Lejaslapaiņi” Allažu pagastā.
• Nodotas izsolē nomas tiesības uz daļu no nekustamā īpašuma „Roķēni” Siguldas pagastā.
• Noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības ar nosaukumu „Autoostas laukums” iznomāšanu teritorijas
labiekārtošanai un apsaimniekošanai par nomnieka līdzekļiem. Noslēgts zemes nomas līgums par valstij piederošā nekustamā īpašuma „Gaujas NP Siguldas novads”
nomu ar apbūves un ceļa būvniecības tiesībām, nodrošinot pašvaldības ceļa Dainas–Bēršas nepārtrauktību. SIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iznomāta pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes
vienības daļa. Nolemts iznomāt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Pulkveža Brieža iela” zemes vienības īpašumam piegulošās teritorijas labiekārtošanai un
apzaļumošanai.
• Apstiprināti ielu nosaukumi „Klusā iela” un „Sapņu iela”
dzīvojamajā kvartālā „Sintijas” Peltēs. Valsts adrešu reģistrā likvidētas adreses: Mākoņu iela 1, Mākoņu iela 3,
Mākoņu iela 5, Mākoņu iela 7, Mākoņu iela 8 un Mākoņu
iela 9, Peltes.
• Noslēgts patapinājuma līgums par īpašumu „Gravas”,
„Jaunrūķīši” un „Rūķīši” Allažos nodošanu Siguldas novada pašvaldības bezatlīdzības lietošanā plānotās ielas
uzturēšanai. Patapinājumā pieņemtajai ielai piešķirts
nosaukums „Kļavu iela”.
• Grozīts 1994.gada 9.augusta Siguldas pagasta padomes
lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz īpašumu „Sāri” Siguldas pagastā.
• Nolemts pirkt ēku Morē pašvaldības funkciju realizēšanai.
• Slēgtas piecas vienošanās par zemes gabalu Pulkveža
Brieža ielā 12, Siguldā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamajai
daļai.
• Nolemts iestāties biedrībā „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.
• Palielināts SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” pamatkapitāls.
• Iegādāti zemes gabali Puķu ielā 1, Puķu ielā 3, Puķu
ielā 5 un Laukrožu ielā 2 Puķu ielas un automašīnu
stāvlaukumu izbūvei.
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Aicina doties pastaigā, aplūkojot
Siguldas vēsturiskās ēkas
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs ir sagatavojis jaunu „Siguldas pastaigu” maršrutu, kas iepazīstina ar Siguldas vēsturiskajām
ēkām – arhitektūras pieminekļiem.
Sekojot pastaigu kartei un baltai norādei
ar Siguldas spieķa simbolu, ikviens apmeklētājs no Tūrisma informācijas centra
dzelzceļa stacijas ēkas var doties izpētīt
Siguldas vēsturisko apbūvi. Pastaigu maršrutā ir iekļautas 12 ēkas, kuras ir valsts,
vietējas vai novada nozīmes arhitektūras

pieminekļi, kā arī divas ēkas, kuras reiz
nesušas cēlo villas vārdu un ir lieliski Siguldas kā kūrorta pilsētbūvniecības simboli.
Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi dalīties atmiņās vai fotostāstos ar Siguldas novada Tūrisma informācijas centru gan par
šo, gan arī citu Siguldas vēsturisko ēku
sendienām, lai jau apkopotais materiāls
taptu vēl bagātīgāks.
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrs turpmāk katru sezonu piedāvās aktuālu „Siguldas pastaigu” maršrutu.

Izmaiņas Siguldas novada
atkritumu apsaimniekošanā
Siguldas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums PSIA „Jumis”
informē, ka no 3.augusta tiks ieviesta
jauna transporta maršrutēšanas sistēma un Siguldas novadā mainīsies atkritumu izvešanas grafiks.
Līdz šim atkritumi tika izvesti noteiktu
reižu skaitu mēnesī, piemēram, katra mēneša pirmajā piektdienā, bet no 3.augusta
„Jumis” pāriet uz nedēļu ciklu grafiku, proti,
atkritumi tiks izvesti reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, reizi četrās nedēļās, bet lauku
teritorijā – reizi astoņās nedēļās. Grafiks
tiks veidots ar stabilu 28 dienu ilgu starpperiodu. Ja līdz šim atkritumi tika izvesti reizi mēnesī, turpmāk tas notiks reizi
četrās nedēļās. Piemēram, ja atkritumu
izvešanas grafikā norādīts, ka pirmā atkritumu izvešana plānota 3.augustā un atkritumu izvešanas biežums ir vienu reizi četrās nedēļās (pēc līguma vienu reizi mēnesī),
nākamā izvešanas reize būs 31.augustā.
Ja pārejas periodā – augustā – atkritumu
izvešana pēc jaunā grafika ir ātrāk nekā
iepriekš un konteiners nav piepildīts, iedzīvotāji, sazinoties ar uzņēmumu „Jumis”,

var pārcelt atkritumu izvešanu uz citu nedēļu augustā. Savukārt, ja radīsies papildu
atkritumi, šim nolūkam ir iespējams iegādāties speciālus marķētus maisus papildu
atkritumu apjoma savākšanai. Maisi ir pieejami „Jumis” Klientu apkalpošanas centrā Rūdolfa Blaumaņa ielā 10, Siguldā. Ja,
mainoties atkritumu izvešanas grafikam
augustā, atkritumu izvešanas reize izkrīt,
ir iespējams pieteikt papildu izvešanu.
Mainoties atkritumu izvešanas grafikam,
dažiem klientiem atkritumu izvešana būs
biežāka, nekā 2015.gada otrā pusgada rēķinā norādīts. Klientiem, kuriem līdz ar
atkritumu izvešanas grafika maiņu atkritumu izvešanas biežums gadā palielināsies
par vienu reizi, ir iespēja no tās atteikties,
to savlaicīgi piesakot.
Ņemot vērā sistēmas maiņu, 2015.gada
beigās klienti saņems pārrēķinus par PSIA
„Jumis” sniegtajiem pakalpojumiem.
Atbildes uz jautājumiem par atkritumu
izvešanas grafiku maiņu iedzīvotāji var
saņemt PSIA „Jumis” Klientu apkalpošanas centrā, zvanot uz tālruni 26112288
vai 67972286, kā arī rakstot uz e-pastu
info@jumis.lv.

Ziņas īsumā
Meklē nekustamo īpašumu komercdarbībai

PA „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta klients
meklē nekustamo īpašumu komercdarbībai. Vācijas kompānija, kas Siguldā jau
izveidojusi nelielu šūšanas darbnīcu, paplašinot uzņēmuma darbību, meklē nekustamo īpašumu Siguldas pilsētas vai pagasta teritorijā vieglās rūpniecības ēku
celtniecībai. Īpašumam jāatbilst šādām prasībām: zemes gabala minimālā platība
10 000 m2 ražošanas apbūves teritorijās; iespēja pieslēgt inženierkomunikācijas
(gāze, elektrība, ūdens/kanalizācija); ērti sasniedzams no Vidzemes šosejas. Piedāvājumus lūdzam iesniegt, rakstot uz e-pastu ina.stupele@sigulda.lv vai zvanot
uz tālruni 29414798.

Luksofori arī gājējiem Zinātnes ielas un autoceļa A2 krustojumā

Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, autoceļa A2 krustojumā ar Zinātnes ielu divi
luksofori papildināti ar sekcijām gājējiem, uzlabojot gājēju drošību. Siguldas novada
pašvaldībai luksoforu uzstādīšana izmaksājusi vairāk nekā divus tūkstošus eiro.
Atgādinām, ka uz autoceļa A2, posmā no degvielas uzpildes stacijas līdz Zinātnes
ielas krustojumam, turpinās seguma atjaunošanas darbi.

Izmaiņas vagoniņa kursēšanas grafikā

No 31.augusta līdz 7.septembrim nekursēs Siguldas gaisa trošu ceļa vagoniņš. Šajā
laikā vagoniņam tiks veikta ikgadējā pārbaude un apkopes darbi.

Pašvaldība iegādājas ēku
Mores centrā
Siguldas novada pašvaldība par 8800
eiro iegādājusies ēku Morē, Siguldas
ielā 7, lai nākotnē telpas izmantotu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu papildināšanai Mores ciemā.

Nekustamais īpašums atrodas Mores pagasta centrā un būs ērti sasniedzams ikvienam pagasta iedzīvotājam. Plānots, ka
iegādātajā ēkā tiks izvietotas Mores pamat-

skolas mājturības un tehnoloģijas kabineta
telpas, kuras varēs izmantot gan skolēni,
gan iedzīvotāji sevis pilnveidošanai un brīvā laika pavadīšanai. Tāpat ēkā, sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldības Sociālo
dienestu, iecerēts veidot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu. Telpas Mores pagasta
centrā būs pieejamas arī vietējām nevalstiskajām organizācijām, kā arī lieti noderēs,
rīkojot dažādas tikšanās un sanāksmes.

Novadā izveidoti ar datortehniku
aprīkoti interneta pieejas punkti
Projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un uzlabošana Siguldas
novadā” ietvaros izveidoti četri ar datortehniku aprīkoti interneta pieejas punkti.
Siguldas novada iedzīvotājiem pieejams dators, bezvadu internets, kā arī iespēja skenēt,
kopēt un izdrukāt dokumentus ir Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas
centrā, Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā, Mores pagasta pārvaldē un Allažu
pagasta Tautas namā.
Saskaņā ar Domes sēdes lēmumu publiskajos datortehnikas un interneta pieejas punktos
ir noteikta maksa par drukāšanas un kopēšanas pakalpojumiem: kopēšanas un datorizdrukas cena par A4 formātu – 0,03 centi (no vienas puses) un 0,05 centi (no abām pusēm),
A3 formāta lapas izdrukas cena – 0,05 centi (no vienas puses) un 0,08 centi (no abām
pusēm).
Projekta attiecināmās izmaksas ir 13 643 eiro, no tām 85% – ERAF finansējums, 1,5% –
valsts budžeta dotācija, 13,5% – Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Uzsākta pieteikšanās preču zīmes
„Radīts S!guldā” lietošanai
PA „Siguldas Attīstības aģentūra” aicina Siguldas
novada ražošanas, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumus, kā arī mājražotājus pieteikties
preču zīmes „Radīts S!guldā” lietošanai.
Preču zīme izstrādāta, lai paaugstinātu Siguldas novada uzņēmumu konkurētspēju, veicinātu klientus izdarīt izvēli par labu Siguldas novada produktiem un pakalpojumiem, nodrošinātu uzņēmumu atpazīstamību un Siguldas novada popularizēšanu.
Preču zīmes atpazīstamības veicināšanai tiek plānotas vairākas aktivitātes – vienota preču/pakalpojumu stenda izveide, preču zīmes lietotāju datubāzes izveide, bukleta „Radīts
S!guldā” izstrāde u.c.
Lai saņemtu atļauju lietot preču zīmi, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, kas pieejams
pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Uzņēmējdarbība”. Aizpildītu pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu ina.stupele@sigulda.lv vai iesniegt Uzņēmējdarbības atbalsta punktā Pils ielā 10.

Aicina pieteikties pārus, kas
laulībā nodzīvojuši 50 gadu

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties Siguldas novada iedzīvotājus – pārus, kas 2015.gadā atzīmē Zelta kāzu jubileju.

Godinot novadniekus, kas laulībā nodzīvojuši pusgadsimtu, Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces apkopo stāstus par Zelta pāru satikšanos,
kāzām un atziņām, kas laulātajiem kopdzīvē palīdzējušas. Novembrī plānots laulāto pāru godināšanas pasākums, kurā svinīgā ceremonijā pāriem tiks pasniegtas atjaunotas laulību apliecības.
Pārus, kuru kopdzīves ilgums ir vismaz 50 gadu, aicinām pieteikties līdz 1.novembrim Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā vai pa tālruni
67973300.
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Plānoti remontdarbi divos bērnudārzos
un Laurenču sākumskolā

Siguldas novada pašvaldība šovasar plāno veikt remontu bērnudārzā „Ābelīte”, labiekārtot bērnudārza „Saulīte” teritoriju, kā arī rekonstruēt Laurenču sākumskolas
pagrabu. Arī citās novada izglītības iestādēs šovasar tiek veikti dažādi remontdarbi.

Bērnudārzā „Ābelīte” plānots uzlabot apgaismojumu nodarbību telpās, ierīkot ugunsdrošības signalizāciju un remontēt ēdnīcas telpas, kas savu laiku jau ir nokalpojušas. Pašvaldība bērnudārza „Ābelīte” remontam ņems ilgtermiņa kredītu 33 890 eiro apmērā.
Bērnudārzā „Saulīte” tiks atjaunots bērnudārza nožogojums un apstādījumi, nomainīts
celiņu segums, izlīdzināts reljefs, atjaunots zālājs, izbūvēts velodroms un labiekārtotas
rotaļu zonas. Šo darbu veikšanai pašvaldība izlietos vairāk nekā 175 tūkstošus eiro.
Pieaugot skolēnu skaitam, pašvaldība Laurenču sākumskolas pagrabstāva telpas rekonstruēs par ģērbtuvi, līdzšinējo garderobju vietā izveidojot mācību telpas. Laurenču sākumskolas pagrabstāva rekonstrukcijai un pārbūvei, kā arī kāpņu izbūvei plānoti līdzekļi
80 366 eiro apmērā. Attīstot Laurenču sākumskolas teritoriju, Siguldas novada pašvaldība
89 tūkstošu eiro apmērā Laurenčos iegādājusies četrus zemes gabalus, lai attīstītu sākumskolas un Sporta un aktīvās atpūtas centra infrastruktūru, nodrošinot pietiekamu auto
stāvvietu skaitu un uzlabojot transporta plūsmu.

Siguldas Valsts ģimnāzijai 3.vieta
Latvijas skolu reitingā 2015.gadā
Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā 2015.gadā Siguldas Valsts
ģimnāzija lielo skolu kategorijā ierindojusies 3.vietā (1.vietā – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 2.vietā – Daugavpils Krievu vidusskola-licejs), saņemot „Lielās Pūces” balvu. Lielo skolu kategorijā vērtētas vairāk nekā 80 skolas. Mazo skolu kategorijā,
kurā tika sadalīta 91 vieta, 18.vietā ierindojusies Siguldas 1.pamatskola, 34.vietu
ieguvusi Siguldas pilsētas vidusskola, bet 73.vieta – Laurenču sākumskolai.
Lielo skolu kategorijā ietilpst skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēnu, savukārt
mazo skolu kategorijā – skolas, kur ir mazāk nekā 100 vidusskolēnu. Novērtējums tiek
veidots, aprēķinot skolēnu gūtos panākumus mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātnisko darbu konferencē attiecīgajā mācību gadā, kā arī iepriekšējā
gada starptautiskajās olimpiādēs. Skolu novērtējumā tiek iekļautas tās Latvijas skolas,
kuru skolēni konkrētajā mācību gadā ir guvuši apbalvojumus mācību priekšmetu valsts,
atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencē.

Siguldas novada skolēnu rezultāti
centralizētajos eksāmenos

Visi 67 Siguldas Valsts ģimnāzijas un 27 Siguldas pilsētas vidusskolas absolventi ir
to 19 906 jauniešu vidū, kuri 30.jūnijā saņēma centralizēto eksāmenu sertifikātus.
Valsts izglītības satura centrs, apkopojot centralizēto eksāmenu rezultātus, min, ka šajā
mācību gadā skolēni nedaudz uzlabojuši rezultātus matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē,
franču, krievu un vācu valodā, taču nedaudz zemāki rezultāti bijuši latviešu un angļu
valodā un fizikā. Tāpat šogad bijuši arī tādi jaunieši, kuri eksāmenā nav sasnieguši 5%
robežu, līdz ar to nav ieguvuši sertifikātu, – 27 latviešu valodā, 62 matemātikā, seši angļu
valodā un viens vēsturē.
Trīs obligātos centralizētos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā un vienā svešvalodā
kārtoja visi skolēni, savukārt ceturtais bija izvēles eksāmens.
Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti Siguldas novada skolās
Siguldas Valsts ģimnāzija

Siguldas pilsētas vidusskola

Eksāmens

Kārto

Vidējais

91% – 100%

Valstī vidējais

Kārto

Vidējais

Matemātika

67

67,32%

8

43,6%

27

33,08%

Latviešu valoda

67

70,42%

1

48,7%

27

56,20%

Angļu valoda

67

66,55%

3

54,1%

26

51,70%

Lai apliecinātu valsts ģimnāzijas statusu, Siguldas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem centralizētajos eksāmenos jāsasniedz vismaz 10% virs vidējiem rādītājiem valstī. Arī šajā mācību
gadā Siguldas Valsts ģimnāzija to pierādīja, sasniedzot centralizētajos eksāmenos vidējo
rādītāju 68,6%, savukārt valstī vidējais rādītājs bija 50,17%. Līdz ar to Siguldas Valsts
ģimnāzija, tāpat kā Bauskas Valsts ģimnāzija un Cēsu Valsts ģimnāzija, sasniedz augstākos rādītājus eksāmenos pilsētu valsts ģimnāziju grupā.
Siguldas pilsētas vidusskolā centralizētos eksāmenus kārtoja arī skolēni, kuri apgūst vidējo izglītību vakara/neklātienes programmā, un viņu rezultāti tika iekļauti skolas kopējā
vidējā rādītājā – 49,0%.
Izvēles eksāmenu vēsturē Siguldas Valsts ģimnāzijā kārtoja 8 skolēni, vidējais rezultāts
82,56% (valstī 47,5%), eksāmenu fizikā kārtoja 10 skolēni, vidējais rezultāts 60,6%, (valstī
50,3%), bet bioloģijā eksāmenu kārtoja 6 skolēni, vidējais rezultāts 73,97% (valstī 62,5%).
Astoņi Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni uzrādījuši rezultātu virs 91% matemātikā, trīs
skolēni angļu valodā, viens vēsturē un viens vācu valodā, bet Siguldas pilsētas vidusskolā –
viens skolēns krievu valodā.
Siguldas Valsts ģimnāzijā diviem skolēniem – Magdalēnai Mudulei un Jurģim Kalniņam –
visi eksāmenu rezultāti ir virs 80 procentu atzīmes.
Maija Bruģe

Aizvadīti XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Ilgi gaidītā XI Skolu jaunatnes dzies- „Baltais Flīģelis” pūtēju orķestrim „Sudrabmu un deju svētku darbīgā, mīlestības skaņa” pirmās pakāpes diploms; orķestris
un rūpju piepildītā nedēļa ir aizvadīta. piedalījās arī defilē programmā pie BrīvīSvētkos Siguldas novadu pārstāvēja 531 bas pieminekļa un lielajā noslēguma kondalībnieks. Siguldas novada pašvaldība certā 12.jūlijā Mežaparkā.
skolēnu dalībai Skolu jaunatnes dzies- Siguldas 1.pamatskolas zēnu korim un
mu un deju svētkos izlietoja finansēju- 5.–9.klašu korim skatē pirmā pakāpe, bet
Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais koris
mu 45 424 eiro apmērā.
Vislielākos laurus šogad plūkuši dejotāji.
Skatē novada tautas deju kolektīviem – 10
laureāta pakāpes: Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvam „Vizbulīte” – septiņām
grupām, „Purenītei” – divām un Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” deju studijai „Sidrabiņš”. 6.jūlijā Dailes teātrī prestižajā
Laureātu koncertā šogad piedalījās piecas
tautas deju kolektīva „Vizbulīte” grupas.
Svētkos piedalījās arī Allažu pamatskolas
tautas deju kolektīvs „Avotiņi”, Laurenču sākumskolas tautas deju kolektīvs un
Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes
„Ābelīte” deju kolektīvs „Ābolītis”. Pateicoties novada tautas deju virsvadītājas
Indras Ozoliņas mērķtiecīgajam darbam,
tautas deju joma interešu izglītībā Siguldas novadā ir ļoti augstā līmenī.
Pūtēju orķestru finālskatē Siguldas Valsts
ģimnāzijas un Siguldas Mākslu skolas

atlases skatē ieguva otro pakāpi.
Pirmo reizi Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos kā pilntiesīgi dalībnieki piedalījās arī jauniešu kamerorķestri – Siguldas
novadu pārstāvēja Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” Siguldas jauniešu kamerorķestris, kurš pastāv jau sesto gadu.
Uz vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
darbu izstādi „Rakstu raksti” Dzelzceļa
muzejā Rīgā tika izvirzīti 12 Siguldas novada skolēnu darbi.
Paldies visiem Siguldas novada kolektīvu
vadītājiem – Indrai Ozoliņai, Dzintrai Fogelei, Ilonai Šimei, Lilitai Jansonei, Olitai
Gailītei, Pēterim Plūmem, Elmāram Rudzītim, Arnim Šmitiņam, Jānim Rožkalnam, Evijai Rozenai un Ievai Roķei.
Par Siguldas novada dalībnieku ikdienu
svētku laikā rūpējās Rīgas 21.vidusskolas
un Rīgas 9.vakara maiņu vidusskolas darbinieki, kā arī Siguldas novada dežuranti –
Māra Taimiņa, Terēzija Leimane, Santa

Jermičuka, Linda Lepiksone, Jeļena Ozoliņa un Ineta Bērziņa, mediķi – Anita Šķestere un Inta Vagele. Sātīgas ēdienreizes
gādāja SIA „Liduga” un SIA „Fristar” pavārītes, bet par bērnu drošību ikdienā gādāja
SIA „PROFART security” darbinieki. Drošu un komfortablu transportu nodrošināja AS „Nordeka” un AS „Cata” šoferīši, kā
arī atsaucīgie pašvaldības šoferīši – Ivars

Sproģis, Aivis Liepiņš, Viktors Timofejevs,
Arnis Krastiņš un Aivars Veigulis.
Un vislielākais paldies visiem pavadošajiem skolotājiem par pacietību, rūpēm un
līdzi jušanu. Mēs varam lepoties ar ikvienu,
kurš piedalījās, līdzdarbojās un atbalstīja
mūsējos, kas godam nesa Siguldas novada
vārdu Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos!

Siguldas novadu svētkos pārstāvēja 531 dalībnieks
Foto: no Siguldas novada pašvaldības arhīva

KULTŪRA
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Notiks XXIII Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki
No 31.jūlija līdz 2.augustam Siguldā
notiks XXIII Starptautiskie Siguldas
Opermūzikas svētki, kas pie mums
atved daudzus Eiropā un pasaulē plaši pazīstamus operas māksliniekus.
Svētku galvenais notikums būs unikāls brīvdabas operas oriģināliestudējums – Arvīda Žilinska opera „Zelta
zirgs”.
Piektdien, 31.jūlijā, plkst.19.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī notiks
lielkoncerts „Mēs no Latvijas”. Tajā
uzstāsies latviešu solisti Kalvis Kalniņš,
Dināra Rudāne, Andžella Goba, Liene
Kinča, Krišjānis Norvelis, Romans Poļisadovs, Andris Ludvigs, Rihards Mačanovskis un citi. Piedalīsies festivāla orķestris, pareizticīgo vīru koris „Logos” un
festivāla koris. Biļetes cena – no 20 līdz
30 eiro.
Sestdien, 1.augustā, plkst.15.00 Jaunās pils dārzā notiks koncerts „Jaunie talanti”. Koncertā piedalīsies Londonas Karaliskās Mūzikas akadēmijas
studente Laura Lolita Peresivana, jaunā
un talantīgā vijolniece Ticiana Geitus,
tenors Mihails Čulpanovs, Zābera vokālā konkursa Grand Prix ieguvējs Valts
Urtāns un arī vairāku starptautisku konkursu laureāts Reinis Sprūde (mežrags).
Biļetes cena – 3 eiro.
Sestdien, 1.augustā, plkst.21.00 Arvīda Žilinska operas „Zelta zirgs”
brīvdabas oriģināliestudējums Gunta Gailīša režijā; diriģents – Atvars Lakstīgala. Galvenajās lomās: Antiņš – Jānis
Kurševs, Saulcerīte – Jolanta Strikaite,
Baltais tēvs – Jānis Apeinis, Melnais
Princis – Andris Ludvigs, citās lomās –

Juris Ādamsons, Andris Lapiņš, Kristīne Gailīte, Irma Pavasare, Aira Rūrāne,
Krišjānis Norvelis, Liene Lasmane u.c.
Dekorācijas un tērpi – Krista un Reinis
Dzudzilo. Pēc pasākuma apmeklētāju ērtībai no Siguldas dzelzceļa stacijas kursēs
nakts vilciens Sigulda–Rīga ar atiešanas
laiku plkst.1.00. Biļetes cena – no 20 līdz
40 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem Siguldas novada
Kultūras centra biļešu kasē pieejamas biļetes C1 sektorā, kuru cena ir 18 eiro. Biļešu skaits ir ierobežots.
Svētdien, 2.augustā, plkst.13.00 koncerts Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Melodiskās Emīla Dārziņa
solodziesmas izdziedās Miervaldis Jenčs
un Antra Bigača. Pavadījums – Gints Bērziņš. Ieeja – bez maksas.
Svētdien, 2.augsustā, plkst.18.00
Starptautisko Siguldas Opermūzikas
svētku greznais Galā koncerts „Ielūdz Klementīne Margēna un Marselo Alvaress”. Koncertā piedalīsies pasaulē vispieprasītākais tenors no Argentīnas
Marselo Alvaress un franču izcilais mecosoprāns Klementīne Margēna, kura pagājušā gada Siguldas Opermūzikas svētkos
iejutās Karmenas lomā. Biļetes cena – no
25 līdz 60 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē ir pieejamas biļetes C1 sektorā, kuru cena ir 18 eiro.
Biļešu skaits ir ierobežots.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētkiem
var iegādāties „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās.
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem, iegādājoties biļetes
Siguldas novada Kultūras centra biļešu
kasē iepriekšpārdošanā, 10% atlaide.

Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki sniegs izcilu mūzikas baudījumu gleznainajā Siguldas pilsdrupu estrādē
Foto: Ilmārs Znotiņš

Opermūzikas svētku laikā plašs
kultūras notikumu piedāvājums
Arī šogad svētku organizatori padomājuši par papildu kultūras programmu Siguldas Jaunās pils dārzā. Ieeja šajos pasākumos ir bez maksas.
Sestdien, 1.augustā, no plkst.19.30 līdz 20.30 sievišķīgā un siltā balss tembra īpašnieces
Elzas Nathas koncerts – tautas mūzika džeza aranžējumā. Savukārt pēc operas „Zelta
zirgs” no plkst.24.00 līdz 1.00 ikviens aicināts baudīt „Klasikas un vīna nakti” pils terasē
un klausīties pasaules klasikas pērles vinila platēs.
Svētdien, 2.augustā, no plkst.16.45 līdz 17.45 uz muzikālu baudījumu aicinās Daumants
Kalniņš koncertprogrammā „Vasaras muzikālās improvizācijas”. Pēc Galā koncerta no
plkst.20.30 līdz 21.30 „Melodijas un stāsti” ģitāras virtuoza Kaspara Zemīša izpildījumā.
Papildus muzikālajiem pasākumiem svētku apmeklētāji aicināti baudīt arī mākslas piedāvājumu. No 31.jūlija līdz 2.augustam Siguldas pils kompleksā norisināsies mākslinieces
Agitas Zālītes mākslas performance „Mākslas impulsi stikla kalnā” un mākslinieces Dinas
Dubiņas personālizstāde „Pārvērtības”. Opermūzikas svētku laikā darbosies arī kafejnīcu,
restorānu un bāru zonas, kas parūpēsies par apmeklētāju labsajūtu.

Siguldieši folkloras festivālā Vasaras spēles „Satiksimies Morē!”
Jau otro gadu pēc kārtas augusta sākumā More
„Baltica 2015”
pulcinās ļaudis uz vasaras spēlēm „SatiksiNo 15. līdz 19.jūlijam Latvijā norisinājās Starptautiskais folkloras
festivāls „Baltica 2015”. Mūsu novadu šajos svētkos pārstāvēja Siguldas novada Kultūras centra folkloras kopa „Senleja” Andas Skujas vadībā.

mies Morē!”. Šogad tās notiks 8.augustā, un ikvienam, kurš ieradīsies, būs iespēja rast savām
interesēm atbilstošu nodarbi daudzveidīgajā
pasākuma programmā visas dienas garumā.

Senlejiešus dzirdēt un redzēt varēja pašos nozīmīgākajos festivāla pasākumos – koncertā „Ozols auga debesīs” Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
lielkoncertā–daudzinājumā „Mantojums. Dainu kalnam – 30” Turaidas
muzejrezervātā, festivāla dižkoncertā „Četru tāvu bagateiba” Rēzeknē,
Saimes rītā Rēzeknes pilskalnā un festivāla gājienā Rēzeknē.
16.jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notikušajā koncertā „Ozols auga
debesīs” tika godināti „Baltica” dibinātāji un tradicionālās kultūras zinātāji, kuri aizgājuši aizsaulē, tostarp siguldiete Aina Salmane. Pasākumā
tika uzsvērts viņu devums tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā,
popularizēšanā un tālāknodošanā. Folkloras kopas „Senleja” dibinātāju un
ilggadējo vadītāju Ainu Salmani koncertā sirsnīgi daudzināja siguldieši.
17.jūlijā Siguldas novadā – Allažos, Morē, Jūdažos un Siguldas pilsētā –
sadziedāja 29 folkloras kopas no Latvijas un Igaunijas. Vakarā folkloras
kopas tikās lielkoncertā „Mantojums. Dainu kalnam – 30” Turaidas Dziesmu dārzā, kur pasākumu ar dziesmu „Stāvēju, dziedāju” atklāja „Senlejas”
dalībniece Rūta Skuja. Ar šo dziesmu pirms 30 gadiem tika atklāts Dainu
kalns, un toreiz to dziedāja „Senlejas” vadītāja Anda Skuja.
Starptautisko folkloras festivālu „Baltica” rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām.

Plkst.12.00 sāksies reģistrācija pludmales volejbola sacensībām, un svētku dalībniekus priecēs

muzikāls sveiciens, savukārt plkst.13.00 notiks
svinīgā svētku atklāšana. Plkst.13.30 bērni varēs piedalīties jautrās atrakcijās un radošajās
darbnīcās kopā ar Pepiju Garzeķi. Būs iespēja
baudīt muzikālus priekšnesumus un teātra izrādi. Būs arī īpašās Mores pankūkas. Vakara
noslēgumā, plkst.21.00, visi aicināti uz zaļumballi kopā ar grupu „Kārklu blūzs”. Satiksimies
Morē!

Izstāžu cikls par Siguldas vēsturisko ēku stāstiem
Augustā Siguldas novada bibliotēka uzsāk
novadpētniecības izstāžu ciklu „Izzini valsts
un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” par ēkām,
kuru stāsti atklāj liecības par kultūras mantojumu.
Šā cikla pirmā izstāde „Radošās inteliģences tikšanās vietai – Zuzes mājai – 110 gadi” atklās stāstu
par māju, kurā dzīvojis un strādājis grafiķis Zigurds Zuze, kura tēvs Jānis Zuze – savulaik Rakstnieku pils bibliotekārs un pilsētas domnieks – šeit
pulcinājis tā laika literātus. Izstādē būs skatāmi
materiāli no bibliotēkas novadpētniecības krāju-

ma un Z.Zuzes arhīva. Sākt izstāžu ciklu tieši ar
šo ēku bibliotēka izvēlējās, jo augusts ir Z.Zuzes
dzimšanas mēnesis, kā arī ēkai šogad aprit 110
gadi.
Turpmākās izstādes būs veltītas Krūmiņa mājai,
„Villa Zaļā”, Siguldas Jaunajai jeb Rakstnieku pilij,
Grīnberga vasarnīcai, Malvīnes Grīnbergas vasarnīcai, villai „Agnese” u.c.
Iedzīvotāji tiek aicināti atsaukties un palīdzēt
izstādēm tapt bagātākām ar saviem atmiņu stāstiem, senajām fotogrāfijām vai atklātnēm par šīm
ēkām. Tieši nepublicētās ziņas, fakti un fotogrāfijas no siguldiešu personīgā arhīva veidos nozīmīgāko pienesumu izstādes materiālu klāstā.

SPORTS
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Siguldas novada komanda izcīna 11 medaļas Siguldas vieglatlēti – Latvijas
čempionāta medaļnieki
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē
Jūnija beigās Ogres stadionā risinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā U18 vecuma grupā, kurā piedalījās vairāk nekā 300 jauniešu
no visas Latvijas. Siguldas Sporta skolas vieglatlēti ar panākumiem
piedalījās galvenajās vasaras sezonas sacensībās, izcīnot jaunatnes
čempiona un vicečempiona titulus.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ar olimpiādes dalībniekiem
Foto: Ginta Virziņa

Jūlija sākumā labākie jaunie sportisti Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē cīnījās par
236 medaļu komplektiem 26 olimpiskajos
sporta veidos – riteņbraukšanā, triatlonā,
badmintonā, basketbolā, galda tenisā, boksā, futbolā, vieglatlētikā, vingrošanā, regbijā,
jāšanas sportā, handbolā, džudo u.c. Siguldas novada sportisti izcīnīja 11 medaļas.
Medaļu kopvērtējumā līdera pozīcijās ar izcīnītām 167 medaļām ierindojās Rīga, otrajā
vietā – Daugavpils komanda, bet trešo vietu
ieņēma Jūrmalas jaunie sportisti. Siguldas novada sportisti, iegūstot 11 medaļas – četras zelta, četras sudraba un trīs bronzas –, ierindojās
12.vietā.
Siguldas novada komandā astoņas medaļas
izcīnīja badmintonisti: Jekaterinai Romanovai
trīs zelta medaļas – sieviešu vienspēlēs (WS),
sieviešu dubultspēlēs (WD) un jauktajās dubultspēlēs (XD), bet Teodoram Kerimovam divas zelta medaļas – vīriešu dubultspēlēs (MD)
un XD, kā arī bronzas medaļa vīriešu vienspēlēs (MS), Kristapam Jānim Gulbim viena zelta
medaļa MD, divas sudraba medaļas MS un XD,
Amandai Agnesei Arnicānei viena zelta medaļa
WD, viena sudraba medaļa XD un ceturtā vieta
WS, Kristapam Kalniņam, Jānim Norvelim –
sudraba medaļa MD sacensībās. Olimpiskajā
sešiniekā iekļuva arī Kristiāna Elīna Paceviča,
izcīnot piekto vietu XD pārī ar Kristapu Kalniņu, savukārt Jānim Norvelim – piektā vieta
MS, Ardim Danielam Bedrītim – sestā vieta
MS un pārī ar Edgaru Tropu piektā vieta MD
sacensībās.
Jāatzīmē, ka Jekaterina Romanova kļuva par
divkārtējo absolūto Latvijas Jaunatnes vasaras

olimpiādes čempioni, šogad viņa atkārtoja savus panākumus, ko guva pirms diviem gadiem
Ventspilī.
Divas medaļas uz Siguldu atveda Siguldas Sporta skolas Vieglatlētikas nodaļas audzēkņi Kristaps Bruners un Pauls Daugulis. Pirmajā sacensību dienā 2000 metru kavēkļu skrējienā trešo
vietu saspringtā finišā izcīnīja Kristaps Bruners,
kurš arī otrajā dienā, startējot 3000 metru skrējienā, ierindojās ceturtajā vietā. Otru bronzu ieguva Pauls Daugulis 800 metru distancē; labu
rezultātu viņš uzrādīja arī 1500 metru distancē
un ierindojās sestajā vietā. Lieliski startēja Magda Cigle, abās savās disciplīnās – 1500 metros
un 3000 metros – ierindojoties augstajā piektajā
vietā. Labi startēja visa vieglatlētu komanda –
Patriks Kikusts 100 metru un 200 metru skrējienos, Reinis Rocēns 100 metru skrējienā, Madis Ciglis 200 metru, Liene Paula Modnika 400
metru un Loreta Lemberga 800 metru skrējienā.
Vēl vienu sudraba medaļu novadam izcīnīja džudo kluba „Sigulda” audzēknis Renārs Hans, kurš
startēja svara kategorijā līdz 66 kilogramiem.
Paldies par startiem sacensībās arī golfa spēlētājiem Katrīnai Zaķītei un Andrim Fridrihsonam,
loka šāvējiem Martinam Ulmim, Artūram Hermanim, Devarši Kārkliņam un Edijam Tomsonam!
Paldies Siguldas Sporta skolas badmintona nodaļas treneriem Aināram Gureckim un Didzim
Gureckim, vieglatlētikas nodaļas trenerēm Ainai Lonijai Ziediņai un Guntai Blūmiņai, Siguldas džudo kluba trenerim Ivo Alksnim, golfa trenerim Austrim Brutānam, loka šāvēju treneriem
Jānim Bērziņam (junioram) un Jānim Bērziņam
(senioram) par ieguldīto laiku un spēku, lai sagatavotu savus audzēkņus veiksmīgiem startiem!

Spēcīgajā konkurencē 800 metru distancē Pauls Daugulis izcīnīja zelta medaļu un pirmo vietu ar jaunu personīgo rekordu 2:01,91, finišā apsteidzot
liepājnieku Edvīnu Vildi (2:02,44). Savukārt Kristaps Bruners 3000 metru distancē izcīnīja otro vietu un sudraba medaļu, rezultāts – 9:48,59, arī
uzlabojot personīgo rekordu, bet 1500 metru distancē Kristaps sestais un
Pauls septītais.
27. un 28.jūnijā Jēkabpilī par Latvijas čempionu godu sacentās Latvijas
jaunie vieglatlēti divās vecuma grupās – juniori (U20) un jaunieši (U16).
Siguldas Sporta skolas junioru stafetes komanda mazajā zviedru stafetē
(100 m–200 m–300 m–400 m) izcīnīja sudraba godalgas, piekāpjoties Valmieras BSS kvartetam par 0,2 sekundēm, bet trešās vietas SS „Arkādija”
komandu apsteidzot par 0,39 sekundēm. Siguldas Sporta skolas komandā
startēja Valters Reinis Rasnačs, Artis Rušiņš, Nauris Juris Deksnis un
Edgars Daugulis, trenere – Aina Ziediņa.
Individuālajās disciplīnās šķēpmetējam Ričardam Griezītim otrā vieta, raidot šķēpu 65,72 metru tālumā. Edgaram Daugulim otrā vieta 800 metru
skrējienā (1:58,69) un bronzas godalga 1500 metru (4:16,70) distancē. Aizraujošā 100 metru finālskrējienā Valteram Reinim Rasnačam ceturtā vieta
ar rezultātu 11,50 sekundes, bet 200 metrus Valters veica 23,61 sekundē,
kas deva desmito vietu. Artim Rušiņam 100 metru priekšskrējiena rezultāts – 11,95 sekundes, 200 metru – 23,83 sekundes un 13.vieta. Naurim
Jurim Deksnim 400 metru sprintā uzrādītais laiks – 55,54 sekundes. Vienīgā Siguldas Sporta skolas pārstāve juniorēm Dita Dubovska startēja 100
metru skrējienā.
U16 grupā visaugstākais sasniegums Jānim Urtānam – 200 metru sprintā
izcīnīta septītā vieta. Reinim Rocēnam 100 metru distancē uzrādīts jauns
sportista rekords – 12,56 sekundes, tāpat arī 200 metru distancē labots
personīgais rekords (25,71).
Gunta Blūmiņa un Aina Ziediņa

ID kartes īpašniekiem atlaide dalības
maksai Siguldas pusmaratonā
10.oktobrī Siguldā notiks 5.Siguldas pusmaratons. Ir sākusies
iepriekšēja reģistrācija sacensībām – to var izdarīt interneta
vietnē www.siguldasmaratons.lv,
kā arī Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā, kur reģistrēšanās notiks līdz 27.septembrim.
Sacensību dalībniekiem būs iespēja startēt četrās distancēs: pusmaratonā (21,097 km), „Nike” Tautas
skrējienā (10,55 km), Tautas skrējienā (5,27 km) un „SEB” bērnu

skrējienā (500 m). Dalības maksa:
pusmaratonā – piesakoties līdz
9.augustam, 15 eiro, pēc tam 20
eiro un dārgāk; „Nike” Tautas skrējienā – piesakoties līdz 9.augustam,
10 eiro, pēc tam 12 eiro un dārgāk;
Tautas skrējienā – piesakoties līdz
9.augustam, 7 eiro, pēc tam 10 eiro
un dārgāk; „SEB” bērnu skrējienā –
2,50 eiro, sacensību dienā 5 eiro.
Pieteikties sacensībām varēs arī
sacensību dienas rītā.
Siguldas novada iedzīvotāja ID
kartes īpašniekiem atlaide dalības
maksai 30%.

Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē notiks vēl nebijušas sacīkstes
15.augustā plkst.11.00 Siguldas
Bobsleja un kamaniņu trasē pirmo reizi Austrumeiropā notiks
„SEBA Beton on Fire” sacīkstes.
Sacensības skrituļslidotājiem (inline), „dēļotājiem” (longboard) un
speciālo rollertērpu (buggy rollin)
braucējiem norisināsies visas dienas garumā un solās būt aizraujošs šovs.

Septītajā sezonā „Beton on Fire” pirmo reizi pietur Siguldā, dodot iespēju Latvijas un
Siguldas līdzjutējiem klātienē vērot ekstrēmākos pasaules rollersporta pārstāvjus ne
mazāk ekstrēmā sacensību norises vietā –
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē.
Sacensības pulcēs labākos skrituļslidotājus, longbordistus un skrituļotājus no 12
pasaules valstīm – skatītājiem būs iespēja
redzēt tādas „RedBull Crashed Ice” zvaig-

znes kā Kilian Braun (Šveice), Phillipp
Auerswald (Vācija), longborda smagsvaru
Danny Strasser (Vācija) un pasaulslaveno
kaskadieri „The Rollerman” – Jean Yves
Blondeau (Francija).
Arī līdzjutējiem būs iespēja iesaistīties
aktivitātēs un izklaidēs visas dienas garumā – pasākuma laikā notiks ekstrēmais
frīstaila šovs no „Greentrials”, longborda
skola iesācējiem, „RedBull back2back” DJ

šovs, līdzjutēju viktorīnas, akcijas no „Optibet” u.c.
„Beton on Fire” pirmo reizi norisinājās pirms
septiņiem gadiem Altenbergā, kur savā
starpā sacentās trakākie skrituļslidotāji,
traucoties pa trasi ar 90 km/h lielu ātrumu.
Ieejas biļetes cena – 3 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem,
bērniem un pensionāriem ieeja pasākumā
bez maksas.
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Veikali

piedāvājums ID kartes īpašniekiem

„Elvi”

2% atlaide pirkumiem (atskaitot telekartes, dāvanu kartes, presi,
tabakas izstrādājumus, akcijas un nocenotas preces)
„Zapping Milano”, Ventas iela 1, Sigulda
5% atlaide pirkumiem, atskaitot akcijas preces
„Copes nams”, Gāles iela 12/1, Sigulda
5% atlaide makšķerēšanas precēm (atskaitot laivas un motorus)
„Veloriba”, Ausekļa iela 7, Sigulda
10% atlaide velosipēdu iegādei
„Datoru doktorāts”, Krišjāņa Valdemāra iela 1A, 5% atlaide preču iegādei, 10% atlaide servisa pakalpojumiem
Sigulda
Grāmatu veikals „Jānis Roze”, Leona Paegles 5% atlaide pirkumiem
iela 3A, Sigulda
Interneta veikals „NosPro”; www.nospro.lv
Pirkumu piegāde Siguldas novada teritorijā – bez maksas
„Dārza lietas”, TC „Raibais suns”, Vidzemes šoseja 16 10% atlaide stādu iegādei
Veikals „Mājas mīlulis”, Krišjāņa Valdemāra
5% atlaide visiem pirkumiem
iela 1A
Veikals un serviss „Mārcis”, Vidzemes šoseja
5% atlaide „Stihl”, „Viking” un „Fiskars” dārza un meža tehnikas
22, Sigulda
iegādei
Kafejnīca „Milly”, rehabilitācijas centrs „Krimul- 5% atlaide preču (atskaitot tabakas un alkohola izstrādājumu)
da”, Mednieku iela 3, Krimulda
iegādei
Veikals „Pūks”, TC „Raibais suns”, Vidzemes
5% atlaide rotaļlietām
šoseja 16
Veikals „Saimniecības palete”, Ausekļa iela 7, 5% atlaide pirkumiem
Sigulda
„Baltic Hospitality Group”, Ventas iela 1A,
10% atlaide „Stölzle Lausitz” „Ultra”, „Classic Long-Life” un „WeinSigulda; www.balthos.com
land” glāzēm;
10% atlaide „SOLA Switzerland” „City” galda piederumiem
Veikals „Fenomens”, Strēlnieku iela 2, Sigulda
10% atlaide vīriešu apģērbiem, apaviem un uzvalkiem
Veikals „My FASHION Space”, Krišjāņa Valde- 5% atlaide no pirkuma summas (atlaide nesummējas ar citām
māra iela 1, Sigulda; www.hbtextiles.eu
atlaidēm)
Veikals „Okej”, Raiņa iela 1, Sigulda; www.okej.lv 8% atlaide visām precēm un velosipēdu nomai;
25% atlaide velosipēdu iegādei no 1.novembra līdz 31.martam
Veikals „Cherry Picking”, Baznīcas iela 37,
10% atlaide gaismas virteņu iegādei;
Rīga; www.cherrypicking.lv
5% atlaide kāzu, pasākumu, telpu, skatlogu noformēšanā
Saldējuma ražotājs „Siguldas saldējums”,
Saldējums 450 ml kārbās – 3,50 eiro (cena parasti – 4 eiro)
Pils iela 1, Sigulda, vai pie saldējuma „velosipēda”;
www.siguldassaldejums.lv
Bērnu mēbeļu ražotājs „Troll Smiltene”,
5% atlaide katram pirkumam
Lauku iela 7/9, Sigulda; www.trollonline.lv

Pārvietošanās

Vienpadsmit autobusu maršruti
Siguldas gaisa trošu vagoniņš, Poruka iela 14,
Sigulda
„Impresso”
Makara tūrisma birojs, Peldu iela 2, Sigulda

Bez maksas, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti
50% atlaide braucienam ar Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā 2 eiro
20% atlaide braucieniem ar elektromobiļiem „Siguldas Tūre”
Bezmaksas autostāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”

Atpūtas parks „Mežakaķis”,
Senču iela 1, Sigulda

10% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkā „Mežakaķis” Siguldā
un Rīgā; 5 centu atlaide no pamatcenas vienai pacēlāja reizei uz lielā
slēpošanas kalna
20% atlaide ieejas maksai šķēršļu parkā;
50% atlaide braucienam ar krēslu pacēlāju (pieaugušajiem)
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumu maksai

Aktīvā atpūta

Atpūtas parks „Tarzāns”, Peldu iela 1, Sigulda
Atpūtas parks „Reiņa trase”, „Kalnzaķi”,
Krimuldas novads
Aktīvās atpūtas parks „Rāmkalni”,
„Vītiņkalni”, Inčukalna novads
Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”,
Šveices iela 13, Sigulda
LGK atrakcijas, Sigulda; www.lgk.lv

10% atlaide visām atrakcijām – rodeļiem, kameršļūkšanai, lidojošajam krēslam, trakajam rotoram, bērnu autoskolai, jautrajām
gumijām, velo un laivu nomai, velo slēpņošanai
10% atlaide braucienam ar bobsleja kamanām

30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
atlaide brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
maksas
„Laivuire.lv”, Ganību iela, Siguldas pagasts
15% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Makara tūrisma birojs, Peldu iela 2, Sigulda
20% atlaide kanoe braucienam maršrutā Līgatne–Sigulda
Olimpiskais centrs „Sigulda”, Siguldas pilsētas trase Bezmaksas slēpošana Siguldas novada pensionāriem
Drosmes tornis „Vells”, Puķu iela 4, Sigulda
20% atlaide atvērtās programmas maksai

Izklaide

Kino „Lora”, Strēlnieku iela 2, Sigulda
„Elvi” boulings, Vidus iela 1, Sigulda

Ēdināšanas pakalpojumi
Bārs kafejnīca „Ritters”, Pils iela 4B, Sigulda,
viesnīca „Pils”
Bistro „Kaķu māja”, Pils iela 8, Sigulda
Bistro „Zaļumnieku piestātne”, Pils iela 9,
Sigulda
„GUSTAVbeķereja”, Ventas iela 1, Sigulda
Ekspresrestorāni „Ņamma”, Sigulda, Ādaži,
Ķekava, Jelgava
Bistro un restorāns atpūtas parkā
„Rāmkalni”, „Vītiņkalni”, Inčukalna novads
Kafejnīca „Mr.Biskvīts”, Ausekļa iela 9, Sigulda
Krodziņš „Kaķītis”, Senču iela 1, Sigulda
Picērija „Čili Pica”, Strēlnieku iela 2, Sigulda,
TC „Šokolāde”
Restorāns „Aparjods”, Ventas iela 1A, Sigulda
Restorāns viesnīcā „Segevold”,
Mālpils iela 4, Sigulda
Restorāns „Gadalaiki” SPA viesnīcā
„Ezeri”, Siguldas pagasts, Siguldas novads
Restorāns „Kropotkins”, Pils iela 6, Sigulda
Kafejnīca „DOMA”, L.Paegles iela 15A, Sigulda
Kafejnīca „Fazenda”, Vidzemes šoseja 14, Sigulda
Grilbārs „Lava”, Raiņa iela 5A-1K, Sigulda

Auto

„Neste Oil”, Vidzemes šoseja 4, Sigulda
Autonoma „ETS”, Brīvības gatve 223, Rīga
„UD serviss”, Zinātnes iela 21, Peltes, Siguldas
pagasts
„Auto Īle un Herbst”, Mālpils iela 1, Sigulda
„Mile Auto”, Mālpils iela 1, Sigulda
Veikals „FIXUS Sigulda”,
Mālpils iela 1, Sigulda; www.bap.lv
Veikals „Auto krāsas”,
Pulkveža Brieža iela 65, Sigulda

Viesnīcas

10% atlaide dalības maksai biedrības rīkotajos sporta pasākumos
10% atlaide kortu nomai; 20% atlaide inventāra nomai
Ziemas sezonā, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, var
slēpot bez maksas; 10% atlaide sporta inventāra nomai
10% atlaide trenažieru zāles abonementa iegādei

iela 49–5, Sigulda
Mācību centrs „Buts”, Ausekļa iela 5, Sigulda

„A aptieka”, Pils iela 3, Sigulda

6% atlaide medikamentu un citu preču iegādei

Fizioterapijas centrs „Le Fizio”,
Raiņa iela 5A, Sigulda
I.Baltiņas zobārstniecības privātprakse,
Ziedu iela 5, Sigulda
Mutes veselības centrs, Pulkveža Brieža iela
24A–10, Sigulda
Siguldas slimnīca, Lakstīgalas iela 13, Sigulda

Mutes dobuma profilaktiskā apskate bez maksas un 10% atlaide
zobārstniecības pakalpojumiem bērniem
10% atlaide zobu higiēnas pakalpojumam

10% atlaide visiem centra pakalpojumiem

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 ūdensdzemdībām; 10% atlaide paaugstināta komforta palātās
Veselības profilakses centrs „Malus”,
5% atlaide uztura konsultācijām; 5% atlaide masāžu kursam
Pils iela 13, Sigulda
(10 reizes); 5% atlaide Baha ziedu terapijai; 10% atlaide smilšu
spēles terapijai
Redzes centrs, L.Paegles iela 3A,
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei, kā arī bezmaksas redzes pārbauSigulda „Siguldas terases”
de, pasūtot optiskās brilles
Atpūtas komplekss „Kaķītis”, Senču iela 1, Sigulda 10% atlaide pirts kompleksa īrei
SPA viesnīca „Ezeri”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads
Viesnīca „Segevold”, Mālpils iela 4, Sigulda
Viesnīca „Sigulda”, Pils iela 6, Sigulda
Rehabilitācijas centrs „Krimulda”

Salons „Figura Line”, Ausekļa iela 9;
www.figura-line.lv

Skaistumkopšana
Salons „ĒRA”, Pils iela 8A, Sigulda

Salons „Elfrisa”, Pils iela 1, Sigulda

Salons „Time for beauty”, Strēlnieku iela 2,
Sigulda, TC „Šokolāde”

Salons „Kolonna”, Krišjāņa Valdemāra iela 1A,
Sigulda
Salons „Patti”, Pils iela 11, Sigulda;
www.salonspatti.lv

10% atlaide SPA procedūrām;
20% atlaide saunas un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
20% atlaide saunas un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
10% atlaide rehabilitācijas pakalpojumiem: ārstnieciskajai vingrošanai grupās, rehabilitācijas maksas programmām, nūjošanas
inventāra nomai, dūņu procedūrām
Viena 60 min. ilga limfas stimulācijas procedūra bez maksas
(pēc iepriekšēja pieraksta)
10% atlaide salona pakalpojumiem;
5% atlaide kosmētikas produktu un dāvanu kartes iegādei
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
10% atlaide skaistumkopšanas pakalpojumiem
30% atlaide solārija pakalpojumiem; īpašas cenas divām skaistumkopšanas procedūrām: „Ella Bache” mitrinoša sejas procedūra –
15 eiro un „Guinot” attīrošā sejas procedūra „Hydra clean” – 20 eiro;
30% atlaide matu griešanai ar karstajām šķērēm
10% atlaide „lielajām” stila pārvērtībām (iekļauti stilista, friziera un
kosmētiķa pakalpojumi);15% atlaide ausu caurduršanai ar vienreizējiem medicīniskajiem auskariem

10% atlaide maltītēm bistro
10% atlaide pirkumiem beķerejā
10% atlaide maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un Jelgavā
10% atlaide maltītēm bistro un restorānā
10% atlaide, pasūtot tortes un kliņģerus
10% atlaide maltītēm krodziņā „Kaķītis”
10% atlaide maltītēm picērijā Siguldā; 10% atlaide piegādes pasūtījumiem Siguldā, zvanot uz tālruni 67973955
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
15% atlaide ēdieniem
10% atlaide beļģu vafelēm ar pašvārītu karameļu vai svaigu ogu mērcīti
10% atlaide „Cafe Fazenda” pakalpojumiem
10% atlaide grilbāra pakalpojumiem

1,50 centu atlaide par katru iegādāto degvielas litru (atlaide nesummējas ar citām „Neste Oil” atlaidēm un/vai bonusiem)
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide servisa pakalpojumiem
15% atlaide servisa pakalpojumiem
15% atlaide servisa pakalpojumiem
10% atlaide auto rezerves daļām un 10% atlaide velosipēdiem, to
rezerves daļām un aksesuāriem. Atlaides darbojas visos SIA „Baltic
Auto Parts” (FIXUS) veikalos: Siguldā (Mālpils iela 1), Rīgā
(Lielirbes iela 32A un Dārzciema iela 60), Valmierā (Rīgas iela 103)
un Jelgavā (Paula Lejiņa iela 4)
10% atlaide auto krāsām, krāsošanas materiāliem un instrumentiem

25% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei;
25% atlaide PVC logiem un durvīm + palodzes bez maksas
„Demetra Krain”, Pulkveža Brieža iela 38, Sigulda 15% atlaide PVC logu un durvju iegādei;
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei;
10% mājas siltināšanai ar ekovati, HK–35 un minerālvati
„Vaks Serviss”, Pulkveža Brieža iela 113, Sigulda 5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī
santehnikas iegādei;
5% atlaide skārdnieku darbnīcas pakalpojumiem

20% atlaide dalības maksai
10% atlaide golfa spēlei, inventāra nomai un treniņlaukumam

Veselība

10% atlaide maltītēm bistro

„Balex ekspresis”, Dārza iela 29, Sigulda

Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens
Atpūtas parks „Reiņa trase”, „Kalnzaķi”,
Krimuldas novads
Biedrība „A2”
Siguldas tenisa korti, O.Kalpaka 2A, Sigulda
Sporta un aktīvās atpūtas centrs,
Puķu iela 4, Sigulda
Sporta klubs „Panatta Fitness”,
Depo iela 1, Sigulda
Velonoma „Tridens”, Cēsu iela 15, Sigulda
„Green Grass”, outdoor treniņi Siguldā;
tālrunis 23308008, 26797362

20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
Viena brīvdabas treniņa cena ar Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti – 3,50 eiro, citiem – 4 eiro

10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

Būvmateriāli

Viesnīca „Aparjods”, Ventas iela 1A, Sigulda
Atpūtas parks „Reiņa trase”,
„Kalnzaķi”, Krimuldas novads
Viesnīca „Segevold”, Mālpils iela 4, Sigulda
Viesnīca „Sigulda”, Pils iela 6, Sigulda
SPA viesnīca „Ezeri”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads
Viesnīca „Kaupo”, Jaunbeites, Siguldas pagasts,
Siguldas novads
Villa „Alberta”, Līvkalna iela 10, Sigulda

Sports

10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei. Akcija „1+1” – no pirmdienas
līdz ceturtdienai, iegādājoties kino biļeti un uzrādot Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti, otru biļeti varēs saņemt bez maksas
20% atlaide celiņa nomai

Interešu
izglītība
„Yamaha” mūzikas skola, Pulkveža Brieža
Pakalpojumi

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA”,
Ausekļa iela 5, Sigulda
Apdrošināšanas sabiedrība „ERGO”,
Pils iela 1 un Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda
„Janex – būve”,
Pulkveža Brieža iela 93B–26, Sigulda
„Evor”, Leona Paegles iela 15–1, Sigulda
SIA „Pūce–GP”, Jura Ozola iela 39, Sigulda
„Pierīgas konsultāciju birojs”,
Dārza iela 2A, Sigulda
SIA „Siguldas Minerālūdens”,
Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda
J.Grizāna veterinārā prakse, Leona Paegles
iela 9, Sigulda
SIA „Merida–Latvija”; www.merida.lv

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā, banketu un konferenču pakalpojumiem

50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
10% atlaide apmācības programmu apguvei
10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO);
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
15% atlaide mājokļa vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
20% atlaide ceļojumu apdrošināšanai
10% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai;
5% atlaide ceļojumu apdrošināšanai; 5% atlaide īpašuma un mantas
apdrošināšanai;
5% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO)
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
10% atlaide grāmatvedības konsultācijām
5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām;
7% atlaide biznesa plānu, projekta pieteikumu un kredītpieteikumu sagatavošanai; 10% atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām
10% atlaide, iegādājoties gāzēto minerālūdeni „Sigulda” un negāzēto
ūdeni „Turaida”, sākot no viena iepakojuma
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem

15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv un bezmaksas pirkumu piegāde Siguldā
SIA „Clean–serviss”, Raiņa iela 3, Sigulda
10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem
Latvijas Propāna gāze, Zinātnes iela 1A, Peltes, Sigulda 1,42 eiro atlaide 50 l gāzes balona apmaiņai
SIA „Dēva”, Turaidas iela 10, Sigulda
5% atlaide baltu rotām no sudraba un bronzas
SIA „Palma Travel”, Ausekļa iela 9, Sigulda
2% atlaide ceļojumu iegādei; 5% atlaide ceļojumu apdrošināšanai;
10% atlaide „Pure Fiji” dabīgās kosmētikas iegādei
SIA „Exito ZV”, Leona Paegles iela 4–12, Sigulda
5% atlaide pirmajam rēķinam par grāmatvedības pakalpojumiem
(tālrunis 29154700, e-pasts exitozv@inbox.lv)
SIA „TentTex”, „Siljēkas”, Siguldas pagasts
10% atlaide uzņēmuma „TentTex” ražotajai produkcijai
(tehniskās apskates stacijas teritorijā); www.tenttex.lv
Fotogrāfs Oskars Briedis (tālrunis 26449143,
10% atlaide kāzu foto pakalpojumiem
e-pasts oskars@oskarsbriedis.lv); oskarsbriedis.lv
„Mājas fotostudija” (tālrunis 26514530, e-pasts
15% atlaide foto pakalpojumiem
manaskartinas@gmail.com); www.majasfotostudija.lv
„Biznesastro.lv”; www.biznesastro.lv
20% atlaide astrokalendāra abonēšanai

Kultūra

Siguldas novada Kultūras centrs,
Pils iela 10, Sigulda
Koncertzāle „Baltais flīģelis”,
Šveices iela 19, Sigulda
Livonijas ordeņa Siguldas pils,
Pils iela 16, Sigulda

10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem
10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem; 5% atlaide biļešu iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais flīģelis” skolēniem, studentiem,
pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem ar invaliditāti
Ieejas biļete bez maksas

Pasākumi
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Kultūra
Līdz
02.08.

Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Agitas Zālītes mākslas
performance „Mākslas impulsi stikla kalnā”. Ieeja – bez maksas

01.08.

plkst.15.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Talantīgāko Latvijas jaunās
paaudzes mūziķu koncerts „Jaunie talanti”. Biļetes cena – 3 eiro

01.08.

Plkst.19.30 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Elzas Nathas un draugu
tautas mūzikas koncerts džeza aranžējumā. Ieeja – bez maksas

01.08.

01.08.
02.08.

06.08.–
27.08.

plkst.21.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Arvīda Žilinska operas „Zelta
zirgs” brīvdabas oriģināliestudējums. Biļetes cena – no 20 līdz 40 eiro. Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra biļešu
kasē pieejamas biļetes C1 sektorā, kuru cena ir 18 eiro, biļešu skaits ierobežots
plkst.24.00 Siguldas Jaunās pils terasē
„Klasikas un vīna nakts”. Pasaules klasikas pērles vinila platēs.
Ieeja – bez maksas

02.08.
02.08.

02.08.
08.08.
09.08.
20.08.
29.08.

plkst.15.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Emīla Dārziņa solodziesmu
koncerts Miervalža Jenča un Antras Bigačas izpildījumā. Ieeja – bez maksas
plkst.16.45 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Daumants Kalniņš un draugi koncertprogrammā „Vasaras muzikālās improvizācijas”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Galā koncerts „Ielūdz
Klementīne Margēna un Marselo Alvaress”. Biļetes cena – no 25 līdz 60 eiro.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras
centra biļešu kasē pieejamas biļetes C1 sektorā, kuru cena ir 18 eiro, biļešu skaits
ierobežots

Līdz
20.08.
Līdz
23.08.
Līdz
31.08.
03.08.–
14.08.
03.08.–
31.08.
04.08.–
31.08.
04.08.–
31.08.
06.08.–
27.08.

01.08.

plkst.17.00 stāvlaukumā pie Allažu sporta centra
Riteņbraukšana mazajiem (pirmsskolas vecuma bērniem)

02.08.

plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 1)
Siguldas novada pludmales volejbola turnīrs MIX un veterāni (80+)

06.08.

plkst.19.30 Allažu Sporta centra stadionā
Strītbols A grupai (2001.g.dz. un jaunāki) un B grupai (2000.g.dz. un vecāki)

08.08.

plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolas stadionā
Siguldas CUP 2015 kauss minifutbolā

08.08.
09.08.
09.08.
13.08.
14.08.
15.08.

no plkst.12.00 Mores pagastā
Vasaras spēles „Satiksimies Morē!” Ieeja – bez maksas

21.08.

plkst.14.00–17.00 Turaidas muzejrezervātā
Pils diena „Šodien pils pieder bērniem!” – interaktīvas darbnīcas ģimenēm „Viduslaiku mācības” (aritmētika, kaligrāfija, mūzika, latīņu valoda, astronomija), vīru
spēles, galda spēles, kalēja amata prasmes. Ieejas maksa – no 1,14 līdz 4,98 eiro

21.08.

plkst.14.00 Allažu pagasta Tautas namā
Allažu pagasta Tautas nama amatierteātra „Aka” izrāde „Visas labas lietas ir trīs”
pēc Zeiboltu Jēkaba „Dullais barons Bunduls” motīviem. Režisore – Izolde Pētersone. Ieejas maksa – 2 eiro, bērniem līdz 12 gadiem un pensionāriem – 1 eiro

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „„Bērnu žūrijas” grāmatu kolekcija”
Siguldas Mākslas un kultūras telpā „Siguldas Tornis”
Mākslinieces Ingunas Krolles-Irbes darbu izstāde. Izstāde atvērta ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00, citā laikā,
piesakoties pa tālruni 29222099 vai 29218240. Ieeja – par ziedojumiem
Siguldas novada bibliotēkā
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltīts izstāžu kopums
„Latvieša dvēsele dzied un dej”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematisko materiālu izstāde „Apceļosim Latviju”
Siguldas novada bibliotēkā, lasītavā
Izstāžu cikla „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” izstāde „Radošās inteliģences tikšanās vietai – Zuzes
mājai – 110 gadi”
Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Karikatūrista, literāta Jāņa Dreslera 120 gadu jubilejai veltīta izstāde „Dzīvesprieka eliksīrs”
Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Izstāde „Zili stikli, zaļi ledi” par Raiņa lugu „Zelta zirgs”, kas veidota pēc
igauņu tautas pasakas motīviem
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Vasara burciņās”. Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās piektdienās no plkst.10.00 līdz 17.00, trešdienās, sestdienās,
svētdienās – slēgts

Nākamais izdevums 28.augustā

21.08.
22.08.
23 –
24.08.
27.08.
29.08.

Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Mākslinieces Dinas Dubiņas personālizstāde „Pārvērtības”

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S!–MTB VELO!” sacensību 4.posms

07.08.

16.08.

Izstādes

Līdz
02.08.

Sports

plkst.20.30 Siguldas Jaunās pils dārzā
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Kaspara Zemīša ģitāras
koncerts „Melodijas un stāsti”. Ieeja – bez maksas

plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Tematiskā pēcpusdiena „Vasara burciņās”. Tikšanās ar recepšu grāmatu autori
Ivetu Galēju par konservēšanas paņēmieniem, ogu un dārzeņu konservēšanas
receptēm. Konservējumu degustācija. Ieeja – bez maksas

Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Ceļojošā izstāde „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes”. Izstāde
apskatāma pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās piektdienās no plkst.10.00 līdz
17.00, trešdienās, sestdienās, svētdienās – slēgts.
Ieeja – bez maksas

30.08.
30.08.
30.08.

plkst.14.00 Nītaurē
Siguldas kauss 2015 orientēšanās sportā
plkst.12.00 Nītaurē
Siguldas kauss 2015 orientēšanās sportā
plkst.5.00 Serpentīna ceļa pakājē
Izturības velobrauciens „RED Bull Uzvaras mežs”
plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2015” sacensību 5.kārta
plkst.18.00 Allažu Sporta centra stadionā
Futbols jauniešiem no 16 gadu vecuma
plkst.12.00 Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
„SEBA Beton on Fire” rollersporta sacīkstes. Biļetes cena – 3 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, bērniem un pensionāriem ieeja bez maksas
plkst.10.00 Reiņa trases golfa laukumā, Krimuldas pagastā
Siguldas kauss 2015 golfā
plkst.18.00, Raiņa parkā
„Ghetto” basketbols
plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 1)
Cēsu, Gulbenes, Siguldas novada jaunatnes pludmales volejbola atklātais
čempionāts. Finālspēles A un C grupām
plkst.16.00–19.00 Raiņa parkā
„Latvijas spēcīgākā pilsēta”, 9.posms, Spēka sacensības
plkst 16.00, pulcēšanās pie Laimas pulksteņa
(Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā)
„Skirt bike” velo izklaides brauciens
plkst.18.00 Allažu Sporta centrā
„Siguldas kauss” basketbolā 2001.gadā dzimušiem jauniešiem
plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S!-Skate” skrituļošanas seriāla 5.posms
plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 1)
Livonijas kauss pludmales volejbolā
plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 1)
Veterānu pludmales volejbols (210+)
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S! – Powerslide” kausa izcīņa 2015
plkst.11.00 Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
„Sigulda UP CUP 2015” renes skrējiens

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic jūlija
apaļo jubileju
gaviļniekus
90 gadi

Lilija Puktiņa

85 gadi

Ausma Skaidrīte Berķe
Jānis Kārkliņš
Cilda Kļaviņa
Lidija Laletina
Guna Lauka
Modris Matisons
Benita Tiltiņa
Helēna Timermane
Ausma Vētra
Rasma Lejiņa

80 gadi

Vija Briede

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūnijā
Reģistrēti 22 jaundzimušie – 8 meitenes un
15 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Olīvija, Viktorija, Luīze
Marija, Anna, Elizabete,
Undīne, divas Līvas,
Jēkabs Dominiks, Daniels,
divi Jāņi, Matīss, Krišjānis, Emīls, Miķelis, Juris,
Jēkabs, Raivo, Mārtiņš,
Ričards, Mariss, Regnārs
Reģistrēta 21 laulība,
no tām septiņas baznīcā

Kapusvētki un svecīšu vakari Siguldas novadā
Siguldas pilsētas kapos:

Kapusvētki, kā ierasts, notiks augusta pirmajā sestdienā – 1.augustā plkst.12.00. Ekumēniskos
dievkalpojumus vadīs evaņģēliski luteriskās Siguldas Svētā Bērtuļa draudzes mācītājs Andris
Grots, Romas Katoļu baznīcas Siguldas draudzes prāvests Rihards Rasnacis un Siguldas baptistu
draudzes sludinātājs Sandijs Aizupietis.
Svecīšu vakars notiks oktobra pirmajā sestdienā – 3.oktobrī plkst.18.00.

Allažu pagasta kapos:

Kapusvētki notiks augusta pēdējā svētdienā – 30.augustā plkst.14.00. Dievkalpojumu vadīs evaņģēliski luteriskās Siguldas Svētā Bērtuļa draudzes mācītājs Andris Grots.
Svecīšu vakars notiks oktobra otrajā svētdienā – 11.oktobrī plkst.14.00. Dievkalpojumu vadīs
evaņģēliski luteriskās Siguldas Svētā Bērtuļa draudzes mācītājs Andris Grots.

Mores pagasta kapos:

Kapusvētki notiks septembra pirmajā sestdienā – 5.septembrī plkst.12.00. Svinīgo brīdi vadīs
Māra Kraukle. Svecīšu vakars notiks oktobra otrajā sestdienā – 10.oktobrī plkst.18.00.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 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 pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

