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Goda diena Siguldas novadā

“Es sveicu jūs visus mūsu valsts
svētkos – mūsu valsts dzimšanas
dienā! Šodien, mēģinot saprast,
kā dzima mūsu valsts, nešauboties
varam teikt: mūsu valsti izveidoja spēcīgi cilvēki, cilvēki ar kopīgu
ideālu apziņu un gatavību šo ideālu vārdā cīnīties un grūti strādāt.
Mūsu valsti izveidoja cilvēki, kuriem ir kopīga identitāte, līdzīga
pasaules uztvere, sapratne par pagātni un nākotni. Mūsu valsti izveidoja cilvēki, kuri savas izjūtas –
priekus, bēdas, dusmas un apbrīnu –
var cits citam pateikt vai nodziedāt
vienā valodā. Šodien, 2011. gada 18.
novembrī, jau citā gadsimtā, ja mēs
cits citam pajautātu – kas ir pirmais,
ko iedomājamies un sajūtam, izdzirdot vārdus “Mūsu brīvība”, nekļūdītos, teikdams, ka ikviens no mums
atbildētu: “Tā ir mūsu Latvija.” Un
par to nav grūti pārliecināties, jo:
• Vai mūsu brīvībai ir sava smarža? Ir – tā smaržo pēc agrā rītā saules
staros kūpošas Latvijas zemes.
• Vai mūsu brīvībai ir sava garša? Ir – tā garšo pēc Latvijas laukos
audzētu rudzu, Latvijā ceptas rudzu
maizes.
• Vai mūsu brīvībai ir sava skaņa?
Ir – tā nāk no vējā šalkojoša Latvijas
meža, jūras viļņu sitieniem pret krastu.
• Vai mūsu brīvībai ir arī savs
izskats? Ir – tas Latvijas skats mums
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katram ir acīs, kad neesam mājās un
esam ārpus mūsu valsts.
Mūsu brīvība, mūsu dzīves jēgas
priekšnoteikums, mūsu vislielākā
mīlestība, arī tad, ja mēs to neapzināmies, ir viena – Latvija. Mums ir sava
valsts, un tas ir ļoti, ļoti daudz, tādēļ
šodien, rīt un vienmēr – Dievs, svētī
Latviju,” atklājot Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltīto
pasākumu, teica Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Šogad par izvirzītajām nominācijām anketēšanā piedalījās un balsoja 827 respondenti, kuri noteica šī
gada uzvarētājus. Svinīgajā pasākumā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Atzinības
rakstus un sudraba goda nozīmītes
pasniedza konkursa “Siguldas novada Gada cilvēks 2011” laureātiem
šādās nominācijās:
• “Par ieguldījumu Siguldas
novada uzņēmējdarbības attīstībā”: konditorejas un kulinārijas
“Eklers” īpašniece Solvita Soldāne – par jauna uzņēmuma izveidošanu Siguldas novadā (309 balsis);
• “Par ieguldījumu Siguldas
novada attīstībā”: SIA “Anatols”
īpašnieks Anatolijs Kitins – par
ilgstošas, stabilas un kvalitatīvas ražošanas attīstību un darbavietu nodrošināšanu (238 balsis);
• “Par ieguldījumu Siguldas

Iedzīvotāju tikšanās ar
pašvaldības speciālistiem 2. lpp.
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18. novembrī Siguldas pilsētas kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai veltīta Goda diena un svinīgs
koncerts “Skani, Latvija!”, kurā savas Dzimtenes izjūtas dziesmās
izdziedāja šī gada jubilāri – Siguldas pilsētas kultūras nama jauktais
koris “Spārni” un Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Atvars”.
Svinīgā pasākuma laikā pašvaldības Atzinības un Pateicības rakstus
saņēma konkursu “Siguldas novada Gada cilvēks 2011”, “Sakoptākā
vide Siguldas novadā 2011”, “Gada labākais sētnieks 2011” laureāti,
kā arī Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogi un skolēni, kultūras
un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai veltītā Goda dienas pasākumā tika sumināti laureāti konkursā
“Siguldas novada Gada cilvēks 2011”: no kreisās otrajā rindā Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers,
Kaspars Kārkliņš, Ilze un Jānis Vētras. Pirmajā rindā no kreisās: Inese Berga, Solvita Soldāre, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Eva Viļķina un Anatolijs Kitins. Pateicības rakstu saņēma arī Inese Zagorska un Markovu ģimene.
novada kultūras dzīves attīstībā
un popularizēšanā”: koncertzāles
“Baltais “Flīģelis” vadītāja Inese
Zagorska – par profesionālās mākslas popularizēšanu un veiksmīgu
koncertzāles “Baltais Flīģelis” darbības nodrošināšanu (234 balsis);
• “Par ieguldījumu Siguldas
novada izglītības attīstībā”: Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Inese Berga – par vēstures popularizēšanu Siguldas novadā un
Siguldas novada vārda popularizēšanu Latvijas un pasaules mērogā
(327 balsis);
• “Par ieguldījumu Siguldas novada sabiedriskajā dzīvē”:
biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina – par darbu pie
kopienas “Cerību sēta” izveides un
bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijas Siguldas novada sabiedris-

Siguldas novads
prezentēts Londonā 4. lpp.

kajā dzīvē (352 balsis);
• “Par ieguldījumu labdarībā”:
Vētru ģimene – par atbalstu projektam “Cerību sēta”, dāvinot zemi projekta īstenošanai (324 balsis);
• “Par ieguldījumu Siguldas
novada sporta dzīves attīstībā un
popularizēšanā”: skrējienu “Siguldas apļi”, “Siguldas tilti” un
skrējiena Turaidas tornī iniciators
un organizators Kaspars Kārkliņš – par jaunas tradīcijas – Siguldas pusmaratona – iedibināšanu
(202 balsis);
• “Par ieguldījumu Siguldas
novada lauksaimniecības attīstībā”: Siguldas pagasta zemnieku
saimniecības “Ķikši” īpašnieki
Markovu ģimene – par ieguldījumu
augkopības un dārzkopības nozaru
attīstībā (286 balsis).
Pateicības raksti “Par sakop-

Bobsleja un kamaniņu trase
pārspēj rekordu 5. lpp.

tāko vidi Siguldas novadā 2011”
tika pasniegti šādās nominācijās: “Skaistākais daiļdārzs” –
Lausku ģimenei Saules ielā
20, Siguldas pilsētā; “Sakoptākā un skaistākā viensēta” –
Bērziņu ģimenei “Lejas –
Lapaiņi 1”, Allažu pagastā;
“Skaistākais gaisa dārzs” –
Bērziņu ģimenei Gaismas ielā
4, Siguldas pilsētā; “Sakoptākais
un skaistākais ražošanas vai sabiedriskais objekts” – viesnīcai
“Santa”, “Kalnjāņi”, Siguldas pagastā.
Pateicības raksts tika pasniegts
arī konkursa “Gada labākais sētnieks 2011” nominācijas ieguvējām
Annai Slivjukai un Birutai Juhņevičai par ieguldīto darbu Siguldas
novada sakopšanā.
Turpinājums 5. lpp.

Jaunākais ID karšu
piedāvājums 7. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Aktualitātes

Iedzīvotāji aktīvi iesaistās Siguldas novada attīstībā
Lai rosinātu iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties Siguldas
novada dzīvē, 2012. gada budžeta plānošanā un līdzdarboties
lēmumu pieņemšanā, kā arī pašvaldības uzsākto projektu īstenošanā, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
jau otro gadu novadniekus aicināja piedalīties akcijā “Dāvini
ideju Domei”, bet trešo gadu pēc kārtas – uz iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldības speciālistiem.

Akcija “Dāvini ideju Domei”
gūst lielu atbalstu

Oktobra vidū noslēdzās akcija
“Dāvini ideju Domei”, kurā ikviens
iedzīvotājs varēja iesniegt savu ideju
vai ierosinājumu par to, kā saimniekot lietderīgāk, kā ar mazākiem
finanšu līdzekļiem sasniegt labāku
rezultātu visu novadnieku labā un
kā dzīvot kvalitatīvāk. Šo tradīciju
pirms diviem gadiem ieviesa U. Mitrevics. Viņš ir gandarīts, ka iedzīvotāji ir ļoti aktīvi iesaistījušies savu
ideju dāvināšanā, un ir pārliecināts,
ka, tāpat kā iepriekš pašvaldība īstenojusi vairākas idejas, arī nākamā
gada budžetā tiks iedalīts finansējums novadnieku ideju realizēšanai.
“Esmu pateicīgs par to, ka ik
gadu novadnieku aktivitāte pieaug. Šogad esam saņēmuši apmēram 50 novadnieku idejas, no
kurām daļu īstenosim jau nākamā
gada budžeta ietvaros, jo daudzos
iedzīvotāju pieminētajos jautājumos mūsu domas sakrīt,” stāsta
U. Mitrevics, turpinot: “Mūsu aprēķini liecina, ka nākamajā gadā
pašvaldība no saviem budžeta
līdzekļiem varētu izbūvēt gājēju
trotuāru un varbūt arī daļēji veloceliņu pusotra kilometra garumā
gar P. Brieža ielu no Nītaures ielas
līdz Gaismas ielai.” Šo gājēju celiņu
Siguldas novada iedzīvotāji savās
idejās pieminējuši jau vairākkārt,
un pašvaldība divas reizes mēģinājusi piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu, bet līdzekļi netika piešķirti.
Pilna projekta realizācija varētu
pārsniegt vienu miljonu latu, tādēļ
šobrīd tiek meklēti risinājumi, kā
ar pašvaldības rīcībā esošiem bruģa un citiem materiāliem, kurus
noņēma no rekonstruētā veloceli-

ņa, un vienkāršotiem projekta risinājumiem gājēju celiņš varētu tikt
izveidots. Šobrīd tiek aprēķinātas
izmaksas gājēju celiņa izveidei arī
gar Blaumaņa ielu no Dārza līdz
P. Brieža ielai. Pēc iedzīvotāju iesūtītām idejām, pašvaldība turpinās
jaunu bērnu rotaļu laukumu izveidošanu Siguldas novadā – Zinātnes ielas un Jaunatnes ielas rajonā,
kā arī tiks uzstādīti jauni atpūtas
soliņi, lai gājējiem, mērojot garus
ceļa gabalus, būtu iespēja atpūsties.
Nākamā gada budžetā tiks rasta iespēja turpināt izgaismot ielas,
kuras līdz šim nav izgaismotas.
Pēc stacijas rekonstrukcijas
pabeigšanas nākamajā vasarā
beidzot Siguldā būs kvalitatīvas
publiskās labierīcības.
“Turpināsim aktīvi runāt ar
valdību par valsts investīcijām
mūsu Bobsleja un kamaniņu
trases rekonstrukcijai un jauna
sporta kompleksa būvniecībai,”
uzsver U. Mitrevics.
Šo ideju uzskaitījums ir tikai
neliela daļa plānoto darbu apjoma, kas tiks paveikti nākamajā
gadā. “Ne tikai šīs, bet arī ļoti
daudzas citas iedzīvotāju ierosinātās idejas tiks īstenotas, tajā
pašā laikā gan godīgi jāsaka, ka
atsevišķas lietas nav mūsu spēkos paveikt, kā, piemēram, gājēju
un veloceliņa izbūve gar šoseju
A2 – Rīga–Veclaicene. Mūsu spēkos ir turpināt prasīt šīs lietas no
valsts,” skaidro Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs.

Pašvaldības darbinieku
tikšanās ar iedzīvotājiem

Lai klātienē pārrunātu jautājumus, kas aktuāli iedzīvotājiem,

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs 3. decembrī
plkst. 17.00 aicina lielus un mazus uz svētku egles
gaismiņu iedegšanu Siguldas Svētku laukumā.
Visas dienas garumā Siguldā notiks pasākumi, kas
radīs svētku noskaņu ikvienam!
No plkst. 12.00 Mākslu skolā “Baltais Flīģelis” notiks
Rūķu darbnīcas, bet ārā – “Baltais tirdziņš”,
kurā piedalīsies amatnieki un
Mākslu skolas audzēkņi.
Plkst. 16.00 notiks koncertuzvedums “Gaisma pazemes ielā”
Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”.
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Uzziņai
Akcijas “Dāvini ideju Domei” ietvaros Siguldas novada pašvaldība saņēmusi idejas un informāciju, kurām aicina pievērst
uzmanību vairāki novadnieki un iedzīvotāju grupas.

un sniegtu atskatu par pašvaldības
paveikto, jau trešo gadu Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības darbiniekiem.
“Kā ierasts, tikšanās laikā informēsim par 2011. gadā paveikto,
uzklausīsim iedzīvotāju ieteikumus par to, kādas aktivitātes pašvaldībai jāparedz nākamā gada
budžetā, kā arī atbildēsim uz jautājumiem un uzklausīsim ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem novadā,” iedzīvotājus uz
tikšanos aicina Uģis Mitrevics.
Siguldas novada pašvaldības
speciālisti aicina novadniekus jau
šobrīd aktīvi pārdomāt jautājumus,
par kuriem būtu vēlams diskutēt
iedzīvotāju tikšanās laikā. Novadnieki savus jautājumus pašvaldībai
var sūtīt elektroniski uz e-pasta
adresi prese@sigulda.lv vai arī uzdot novada pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv, izmantojot
kontaktformu “Vēstule pašvaldībai”.
Pagājušajā gadā tikšanos ar
pašvaldības darbiniekiem apmeklēja vairāk nekā 150 novadnieki.
Pērn klātesošos galvenokārt interesēja jautājumi par novada infrastruktūru, namu apsaimniekošanu, sociālās palīdzības saņemšanas
iespējām, daudzdzīvokļu māju
teritoriju labiekārtošanas iespējām
un izglītības sistēmas uzlabošanu
novadā. Sarunu laikā pašvaldības
darbinieki saņēma vairākus vērtīgus ierosinājumus par darbiem,
kuri tika īstenoti 2011. gadā.
Siguldas novada pašvaldība arī
šogad aicina novadniekus uz tikšanos un līdzdalību novada attīstībā!
Tikšanās ar novada
iedzīvotājiem notiks:
• 22. novembrī plkst. 16.00 –
tikšanās ar novada iedzīvotājiem
Mores pagasta pārvaldē;
• 24. novembrī plkst. 17.30 –
tikšanās ar Siguldas novada uzņēmējiem Siguldas novada pašvaldības Deputātu zālē;

• Iedzīvotāju priekšlikumi pārsvarā saistās ar novada infrastruktūras uzlabošanu – ceļu labošanu,
asfaltēšanu, kā arī bedrīšu aizlāpīšanu daudzdzīvokļu māju pagalmos.
Novadnieki vēlas, lai pašvaldība
izbūvē papildu luksoforus, veloceliņus un gājēju ietves, kas uzlabotu
pārvietošanās drošību īpaši diennakts tumšajā laikā un ziemā. Vairāki
iedzīvotāji izteikuši vēlmi par gājēju
celiņa izbūvi no Peltēm līdz t/c “Raibais suns”, kā arī pa P. Brieža ielu.
• Lai uzlabotu drošību Siguldas
novadā, iedzīvotāji vēlas, lai tiktu
palielināts Pašvaldības policijas inspektoru štata vietu skaits.
• Iedzīvotāji aicina pašvaldību
vērst uzmanību uz dažādu norāžu
(uz iestādēm, apskates objektiem)
pilnveidošanu un uzstādīšanu.
• Pieminēta arī iedzīvotājiem,
tūristiem un pašvaldībai sāpīgā
tēma – sabiedriskās tualetes.
• Iedzīvotājiem ir idejas, kā ietaupīt finanšu līdzekļus, neattīrot
no sniega ar smago traktortehniku vairākus sabiedriskos objektus,
piemēram, parkus.
• Vairākus novadniekus interesē iespēja izveidot jaunus bērnu
rotaļu laukumus vai atpūtas vietas
gar gājēju ietvēm.
• Iedzīvotāji norūpējušies par
sabiedriskā transporta pieejamību
Siguldas novada teritorijā.

• Izskanējusi ideja par atkritumu saimniecības sakārtošanu Siguldas novada kapu teritorijā.
• Pašvaldībai aizrādīts par novecojušām Siguldas novada teritorijas kartēm, kurās nav iekļauts
Allažu pagasts.
• Ir saņemti priekšlikumi, kādus
veikalus vajadzētu atvērt vai kā sadarboties ar uzņēmējiem dažādu pakalpojumu sniegšanā/saņemšanā.
• Novadnieku idejas saistās
ar kultūras dzīves organizēšanu –
inovatīvu pasākumu, festivālu, akciju,
brīvdabas kino un koncertu iedibināšanu, kultūrvēsturisko objektu sakārtošanu un Gaujas senielejas taciņu
atjaunošanu.
• Novadnieki aicina paplašināt
interešu izglītības piedāvājumu
eksakto zinātņu novirzienā, lai
ieinteresētu skolēnus par ķīmiju,
fiziku un citām zinātnēm.
• Iedzīvotāji mudina pašvaldību aktīvi strādāt pie sporta kompleksa būvniecības, kurā tiks izbūvēts publiskais peldbaseins.
• Vairākas idejas liecina par to, ka
Siguldas novadam būtu jāpievērš lielāka uzmanība veselīga dzīvesveida
popularizēšanai.
• Novadnieki arī izklāstījuši savas idejas par to, kā labāk informēt
sabiedrību un tūristus par gaidāmiem notikumiem un citu svarīgu
informāciju.

• 29. novembrī plkst. 17.00 –
tikšanās ar novada iedzīvotājiem
Allažu pagasta pārvaldē;
• 1. decembrī plkst. 18.00 –
tikšanās ar novada iedzīvotājiem
Siguldas pagasta kultūras namā;
• 6. decembrī plkst. 17.00 –
tikšanās ar novada iedzīvotājiem
Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
• 8. decembrī plkst. 18.00 –
tikšanās ar novada iedzīvotājiem
koncertzālē “Baltais Flīģelis”;
• 9. decembrī plkst. 11.00 –
tikšanās ar Siguldas novada zemniekiem Siguldas pagasta kultūras namā.

“Vēstule pašvaldībai”.
Iespēju saņemt atbildi uz konkrētu jautājumu nedēļā izmanto
apmēram 10 novadnieki. Tiesa,
jāņem vērā, ka šī kontaktforma
nav paredzēta iesniegumiem, bet
gan jautājumiem par konkrētām
dzīves situācijām, kas nesatur fizisko personu datus un līdzīga
rakstura informāciju.
“Esmu gandarīts, ka ar katru
gadu pieaug mūsu iedzīvotāju interese par norisēm novadā, ka Siguldas novada sabiedrība nav vienaldzīga un neatsaka labu padomu,
atbalstu un droši iesaistās sarunās
ar pašvaldību. Ir svarīgi, lai katrs
novadnieks apzinās, ka mēs veidojam šo vietu kopā, ka problēmas var
atrisināt, par tām runājot, ka jāstrādā ir kopā, lai Siguldas novads būtu
lieliska dzīvesvieta mums, mūsu
bērniem, lai šeit varētu augt un īstenot savus sapņus,” piedalīties aktivitātēs aicina U. Mitrevics.

Palielinās iedzīvotāju saziņa ar
pašvaldību internetā
Arvien lielāku popularitāti iegūst Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnes www.sigulda.lv
piedāvātā iespēja iedzīvotājiem
uzdot savus jautājumus elektronisi, izmantojot kontaktforumu

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. novembris, 2011
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Apstiprināti noteikumi par reklāmas
izvietošanu Siguldas novadā
Novembra sākumā spēkā stājušies Siguldas novada saistošie
noteikumi Nr. 13 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas
novada teritorijā”, kas nosaka reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu projektēšanas, saskaņošanas, izvietošanas un
apsaimniekošanas kārtību Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar noteikumiem reklāmu Siguldas novada administratīvajā teritorijā atļauts izvietot
tikai ar Siguldas novada būvvaldes rakstisku saskaņojumu. Bez
saskaņojuma novada teritorijā ir
aizliegts izvietot jebkādu reklāmu neatļautās vietās (uz sētām,
namu fasādēm, durvīm u. c.),
izņemot neliela izmēra banerus
(līdz 1,5 x 2,5 m), kas informē par
konkrētā objekta, pie kura baneris
atrodas, pārdošanu vai izīrēšanu.
Noteikumi paredz, ka novada
administratīvajā teritorijā ir aiz-

liegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un azartspēļu
reklāmas izvietošana. Reklāmas
nedrīkstēs aizsegt dabas ainavas
apstādījumos, kā arī izjaukt ielas
kopskata savdabīgumu. Noteikumi nosaka arī reklāmu un informācijas objektu izvietošanu gar
ielām, ceļiem un Vidzemes šoseju.
Reklāmas uzstādīšana Siguldas
novadā turpmāk būs atļauta tikai
tad, ja būs veikti attiecīgās teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvvaldei ir tiesības pieprasīt reklāmas
objekta vai izkārtnes demontāžu,

Siguldas novadā izglītoti
227 velosipēdu vadītāji

Šogad Siguldas novada Pašvaldības
policija
izsniegusi
227 velosipēdu vadītāju apliecības novada iedzīvotājiem, kuri
izmantoja pašvaldības piedāvātos
bezmaksas veloapmācības kursus. Topošo velosipēdu vadītāju
sagatavošanas nodarbību cikls
notika no aprīļa līdz oktobrim.
“Ņemot vērā straujo veloceliņu izbūvi visā Latvijā un
velosipēda kā alternatīvā trans-

portlīdzekļa popularizēšanu sarežģītās ekonomiskās situācijas
apstākļos, velosipēdu vadītāju
izglītošana ir būtisks un nepieciešams ieguldījums nākotnē
satiksmes drošības jomā,” stāsta
Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Garjānis.
Jau ziņots, ka 2010. gadā Siguldas novada Pašvaldības policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes
drošības direkciju uzsāka velosi-

Siguldas pilsdrupās
nosvinēti Spāru svētki
Tuvojas noslēgumam rekonstrukcijas darbi projektā “Siguldas
pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai”, kuru līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds,
tādēļ 1. novembrī tika svinēti Spāru
svētki pils galerijā, kas savieno Dien-

vidu torni ar Konventa ēku. Projekta
ietvaros jau izbūvēti skatu laukumi,
izveidoti jauni un atjaunoti esošie celiņi, veikti apzaļumošanas darbi pils
teritorijā, nostiprināti pils mūri, kā
arī atjaunots ceļš uz pili.
Rekonstruējot un kvalitatīvi
pilnveidojot Siguldas pilsdrupu

ja objekta apkārtne vai ēkas fasāde
netiek uzturēta atbilstoši saistošo
noteikumu prasībām.
Par Siguldas novada saistošo
noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas novada
teritorijā” ievērošanu administratīvi
atbildīgs ir reklāmas izvietotājs vai
zemes, ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks. Par noteikumu pārkāpšanu
Siguldas novada Pašvaldības policija vai novada būvinspektors varēs
izteikt brīdinājumu vai – atkārtota
pārkāpuma gadījumā – piemērot
naudas sodu 250 latu apmērā.
Ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties Siguldas novada
pašvaldības administrācijās vai
interneta vietnē www.sigulda.lv
sadaļā “Dokumenti”.

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. novembris, 2011

“Cerību spārni” Lauku kopienas
resursu centra “Viss notiek” projekta ietvaros tika iegādātas mēbeles
telpu iekārtošanai, biroja tehnika,
velosipēdi, bērnu velosēdeklīši un
velo drošības inventārs.
Resursu centrā Siguldas novada Jūdažu ciema iedzīvotāji varēs īstenot savu iniciatīvu,

Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvalde informē, ka
nupat veikti pēdējie darbi, lai
pabeigtu Bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošanu Jēkaba laukumā,
Lauktehnikas rajonā.
Rotaļu laukumā uzstādīta
smilšu kaste ar rotaļu namiņu,
karuselis (bērniem no divu gadu
vecuma), balansa šūpoles (bērniem no trīs gadu vecuma), kā
arī rotaļu pilsētiņa un šūpoles.
Šo elementu uzstādīšana un lau-

kuma sagatavošanas darbi pašvaldībai izmaksājuši 7000 latu.
Papildus tam Siguldas novada
pašvaldība pagājušā gada nogalē
saņēma dāvinājumu no apdrošināšanas sabiedrības “BTA” – rotaļu vilcieniņu (bērniem no trīs
līdz sešu gadu vecumam), kas
atradīsies minētajā laukumā.
Siguldas novada pašvaldība
no nākamā gada budžeta plāno
izbūvēt jaunus rotaļu laukumus
Siguldas novadā.

Pabeigti ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu būvdarbi Ķiparos
Oktobrī Ķiparos, Siguldā, ekspluatācijā nodoti 1,47 km izbūvētie ūdensapgādes tīkli, 3,77 km
kanalizācijas tīkli, rekonstruētā
kanalizācijas sūkņu stacija, divas
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un astoņi elektromagnētiskie plūsmas mērītāji. Līdz ar to

palielinājies iedzīvotāju skaits,
kuriem tiks nodrošināta dzeramā
ūdens piegāde un kanalizācijas
pakalpojuma pieejamība, samazināts ūdens zudums, veicināta
racionālu energoresursu izmantošana, kā arī samazināts vidē
novadītais piesārņojums.

Siguldas tehniskās apskates stacija
strādās arī pēc iepriekšēja pieraksta
pēdu vadītāju apmācību un sagatavošanu eksāmenu kārtošanai,
lai iegūtu velosipēdu vadītāja
apliecību, kurai saskaņā ar Ceļu
satiksmes noteikumiem ir jābūt
klāt katram 12 gadu vecumu sasniegušam velosipēda vadītājam,
kurš vēlas braukt ar velosipēdu
pa brauktuvi vai nomali. Pagājušajā gadā velosipēdu vadītāju
apliecības ieguva vairāk nekā
100 velosipēdu vadītāju.

No 1. novembra CSDD saviem klientiem Siguldas tehniskās apskates stacijā piedāvās
jaunu pakalpojumu – iespēju
veikt tehnisko apskati, iepriekš
piesakoties uz konkrētu laiku,
šādā veidā klienti varēs izvēlēties
pakalpojumu sev izdevīgā un noteiktā laikā.
Pakalpojuma saņemšanai jāpiesakās pa tālruni 67970140 vismaz vienu dienu iepriekš.

Arī pārējiem klientiem ir uzlabota pakalpojuma saņemšanas
sistēma – ir ieviesta numuriņu
sistēma. Dodoties uz tehnisko
apskati Siguldā, klientam jānovieto automobilis stāvvietā,
jāveic maksājums, un kasiere izsniegs kārtas numuriņu. Līdzīga
sistēma darbojas arī citās CSDD
nodaļās, un klienti ir izteikuši
atzinību par tās darbību, ziņo
CSDD.

Siguldas novada bibliotēka
atvērta Jaunrades centrā
vidi, objekts kļūs publiski pieejams
un tiks iekļauts tūrisma maršrutā,
veicinot tā atpazīstamību pasaulē
kā unikālu ekoloģiski tīras vides un
kultūrvēstures apvienojumu.
Projekta ietvaros plānotos
būvdarbus Siguldas pilsdrupās
veic Pilnsabiedrība “IP Būve”.

Jūdažos atklāts Lauku kopienas
resursu centrs
Novembra sākumā Jūdažu Sabiedriskajā centrā tika atklāts Bērnu
un jauniešu ar invaliditāti biedrības
“Cerību spārni” Lauku kopienas
resursu centrs “Viss notiek”, kas
tika izveidots, pateicoties Lauku
atbalsta dienesta un Siguldas novada pašvaldības atbalstam. Bērnu
un jauniešu ar invaliditāti biedrības

Izveidots bērnu rotaļu
laukums Lauktehnikas rajonā

pilnveidoties un attīstīt dažādas
prasmes, tā uzlabojot savas dzīves kvalitāti. Centrs piedāvās dažādas aktivitātes jaunajiem vecākiem, vecvecākiem un bērniem –
atbalsta un apmācību grupas,
pašpalīdzības grupas, izglītojošos
seminārus, radošās darbnīcas,
sporta un citus pasākumus.

Zīmīgā datumā un laikā –
2011. gada 11. novembrī plkst.
11.11 – tika atklāta Siguldas novada bibliotēka Siguldas novada
Jaunrades centrā Skolas ielā 3.
Turpmāk bibliotēka darbosies pēc ģimenes bibliotēkas
principa: vienuviet bibliotēkā
būs iespēja atrast kādu interesantu nodarbi visai ģimenei –
gan bērnam, gan pieaugušajam,
atbilstoši interesēm – vai nu
lasīt grāmatu, skatīties filmu,
izmantot internetu, apskatīt
izstādi, vai apmeklēt kādu pasākumu. Līdz ar bibliotēkas izvietošanu jaunajās telpās ieguvēji ir visi lasītāji, jo bibliotēka
beidzot ir iemantojusi plašākas
telpas, jaunas mēbeles un mūsdienīgu interjeru, kura veidošanā iesaistījās Latvijas Mākslas
akadēmijas Dizaina nodaļas
studenti.

Bibliotēkas darba laiks:

• pirmdien 11.00–18.00;
• otrdien 11.00–19.00;
• trešdien 11.00–18.00;
• ceturtdien 11.00–18.00;
• piektdien 11.00–18.00;
• sestdien 11.00–15.00;
• svētdien – slēgts.
Mēneša pirmā trešdiena –
spodrības diena – apmeklētajiem
slēgta. Tālruņi: abonements
67973258, lasītava 67700865, bērnu literatūras nodaļa 67972425.
Bibliotēkā ir arī neliela izstāžu
telpa, kurā šobrīd apskatāma novadnieka Elmāra Gaigalnieka smilšu
gleznu izstāde “Mistika un realitāte”.
Sakarā ar bibliotēkas atvēršanas svētkiem lasītājiem līdz novembra beigām netiks iekasēta
soda nauda par laikus nenodotajām grāmatām!
Visi mīļi gaidīti jaunatvērtajās
bibliotēkas telpās!
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Tūrisms

Londonā popularizēts Siguldas novads
No 7. līdz 10. novembrim Londonā norisinājās starptautiskā
tūrisma profesionāļu izstāde “World Travel Market”, kurā Latvijas stendā Siguldas novada tūrisma piedāvājumu popularizēja
pašvaldības aģentūras “Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”
direktore Laura Konstante.
Lielbritānijas tūrisma tirgum
tika popularizēts novada aktīvās
atpūtas piedāvājums, kas ir unikāls Baltijas līmenī un piesaista
ne tikai individuālos tūristus, bet
arī darījumu tūrisma kompānijas
ar aizraujošu un vienreizēju piedzīvojumu komplektu.
Tā kā Lielbritānija ir augsti
potenciāls tirgus arī no medicīnas tūrisma viedokļa, izstādē Rīgas rajona slimnīcas piedāvājumu svara samazināšanas operācijām popularizēja SIA “Nordmed
Tour” direktore Ilva Urbanoviča.
“World Travel Market” ir viena no pasaulē lielākajām tūrisma

izstādēm, kuru katru gadu apmeklē aptuveni 27 000 tūrisma
profesionāļu no visas pasaules.
Jāpiebilst, ka septembra beigās
noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros finansētā atlase komersantiem,
pašvaldībām un ostu pārvaldēm
atbalsta saņemšanai dalībai nacionālajā stendā starptautiskajās tūrisma izstādēs 2012. gadā.
Siguldas novada Domes sagatavotais pieteikums kopā ar Cēsu,
Līgatnes un Amatas pašvaldībām
akcentē Gaujas nacionālo parku kā
vienu no Latvijas nozīmīgākajām
tūrisma piesaistēm un paredz parka

Siguldas tūrisma attīstības aģentūras
direktore Laura Konstante (no kreisās) un SIA “Nordmed Tour” direktore
Ilva Urbanoviča..

Siguldas novada tūrisma iespējas un Rīgas rajona slimnīcas medicīnas
pakalpojumus prezentēja starptautiskajā tūrisma profesionāļu izstādē
“World Travel Market” Londonā.
teritorijā iekļauto novadu sadarbību
tūrisma piedāvājuma popularizēšanā.
Dalība apstiprināta šādos tū-

risma gadatirgos 2012. gadā:
• “MATKA” Helsinkos, Somijā no 19. līdz 22. janvārim;

• “Tourest” Tallinā, Igaunijā,
no 17. līdz 19. februārim;
• “Vivattur” Viļņā, Lietuvā,
no 2. līdz 4. martam;
• “ITB” Berlīnē, Vācijā, no
7. līdz 11. martam;
• “MITT” Maskavā, Krievijā,
no 21. līdz 24. martam;
• “TUR”, Gēteborgā, Zviedrijā, no 22. līdz 25. martam.

Atklāts Tautas ekskursijas vilciens uz Siguldu
Oktobra beigās ar īpašu atklāšanas reisu un milzīgu atsaucību
tika atjaunota pirmās brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dibinātā
Tautas ekskursiju tradīcija doties uz Siguldu, Līgatni un Cēsīm,
ceļošanai izmantojot vilcienu.
Kopumā šim braucienam tika
reģistrēti 1379 pasažieri, no kuriem 475 izvēlējās doties uz Siguldu. Lai šo pasažieru skaitu nogādātu uz Gaujas nacionālā parka pērlēm, ceļā devās rekordliels vagonu
sastāvs, kāds pēdējo reizi komplektēts pirms divdesmit gadiem.
Kopā ar pasažieriem uz Si-

vakance
Siguldas novada
pašvaldība aicina darbā

Pašvaldības policijas
inspektoru(-i)
Prasības pretendentiem:
• vidējā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
• teicamas latviešu valodas un
labas krievu valodas zināšanas, citu
svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• iemaņas darbā ar datoru (MS
Office programmas, internets);
• B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 3 gadu pieredzi);
• laba fiziskā sagatavotība (tests).
Pieteikuma vēstules un CV
lūdzam sūtīt līdz 30. novembrim
uz e-pasta adresi dome@sigulda.lv
vai pa pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruņiem 67972008,
67895799.
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guldu ar vilcienu devās arī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, atzīstot, ka
ar vilcienu neiznāk braukt bieži
un pēdējais brauciens bijis pirms
krietna laika. “Izjūtas tiešām bija
sen neizbaudītas – būt cilvēku
drūzmā, kas no Siguldas dzelzceļa
stacijas dodas izbaudīt pilsētu un

dabu. Tā pa īstam šo atjaunoto
tradīciju Siguldu apmeklējušie tūristi varēs izbaudīt tikai nākamajā
vasarā, kad Siguldas apmeklējums
sāksies no kvalitatīvi rekonstruētas dzelzceļa stacijas, Siguldas
“Laimas” pulksteņa un laukuma
ap to. Siguldieši ir mazās Latvijas
patrioti, jo vienmēr cenšas piedāvāt kvalitatīvas un bieži vien tikai
šeit izbaudāmas atpūtas iespējas,
ik gadu radot kaut ko jaunu, kas
kalpo gan pašiem, gan viesiem,”
pārdomās dalās U. Mitrevics.

“Lielāko gandarījumu sagādāja tas, ka ar šo atklāšanas reisu
mums izdevies uzrunāt tādus Rīgas iedzīvotājus, kuri Siguldā bijuši ļoti sen vai vispār nemaz. Atbraukušie rīdzinieki norādīja uz
nepieciešamību šādus maršrutus
piedāvāt regulāri, tāpēc kopā ar
tūrisma uzņēmējiem jādomā, ko
varam pastāvīgi piedāvāt mūsu
galvaspilsētas
iedzīvotājiem,”
piebilst pašvaldības aģentūras
“Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.

Sadarbojoties a/s “Pasažieru vilciens” un Siguldas novada Tūrisma
informācijas centram, pilsētas viesiem tika organizēti vairāki maršruti, apskatot Siguldas viduslaiku
pilsdrupu rekonstrukciju, Elmāra
smilšu namiņu, Luterāņu baznīcu,
Spieķu parku, Bobsleja un kamaniņu trasi, kā arī mākslas telpu “Tornis” un “Dzintara darbnīcu”.
Turpmāk plānoti regulāri ekskursiju piedāvājumi, sadarbojoties
a/s “Pasažieru vilciens” un Siguldas, Līgatnes un Cēsu novadam.

attīstība

Siguldas novads piedalās projektā
“Ainavu plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām”
Projekta “Ainavu plānojumu
izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām” (EUROSCAPE
“Green management plans for
European urban and peri-urban
Landscapes”) ietvaros šoruden
Siguldas novada pārstāvji piedalījās divās nozīmīgās konferencēs un kārtējā projekta darba
sanāksmē.
No 21. līdz 23. septembrim
Valmierā, Vidzemes augstskolā,
notika ATLAS starptautiskā zinātniskā konference “Tūrisma un ainavas pretrunīgais raksturs”. Konferences apakšsesijā “Ainava un
tūrisms: ilgtspēja un plānošanas
aspekti” tika sniegts ziņojums par
Siguldas novada pieredzi, pieda-

loties projektā EUROSCAPES, un
turpmākās darbības izklāsts.
No 20. līdz 21. oktobrim notika projektu partneru sestā sanāksme Viterbo (Itālija), kuras
temats ir “Ainavu plānošana un
kultūras mantojums: metodes un
pielietojamie instrumenti”.
Tikšanās reizē Sigulda novads
kā partneris prezentēja Siguldas
novada Ainavu plāna izstrādes
gaitu Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023. gadam
ietvaros un labas prakses piemēru no Latvijas: Vidzemes reģiona Latvijas–Igaunijas pārrobežu
projektu “Neapzinātās kultūras
mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā”.

“Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un
letonikas 4. kongresa” ietvaros
apakšsesijā “Latvijas kultūrainava laikmetu griežos”, kas norisinājās 25. oktobrī Rīgā tika sniegts
ziņojums par Siguldas novada
pieredzi dalībā projektā EUROSCAPES un turpmākās darbības
izklāsts.
2012. gads projektā ir noslēdzošais. Galvenās projekta aktivitātes būs:
• darbs pie konkrētu ainavu
zonu attīstības plānu izstrādes saskaņā ar Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam;
• paredzētas trīs projekta
partneru darba sanāksmes un

divi pieredzes apmaiņas pasākumi. Darba sanāksmes notiks
Granollers pašvaldībā Spānijā,
Siguldas novadā Latvijā un noslēguma konference Valmabuee
Starpmunicipālā attīstības aģentūrā Francijā, kas ir arī projekta
vadošais partneris. Pieredzes
apmaiņas pasākumi paredzēti
Loures pašvaldībā Portugālē un
Wetzlar pašvaldībā Vācijā.
Darba sanāksme Siguldā
norisināsies 2012. gada 21. un
22. jūnijā. Sanāksmē partneri
tiks iepazīstināti ar Siguldas novada ainavu daudzveidību un to
apsaimniekošanas plānu izstrādi,
kā arī tiks risināti projekta noslēguma jautājumi.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. novembris, 2011
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Izglītība

Aicina piedalīties izglītības
un kultūras projektu konkursā
Līdz 2. decembrim Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras
komiteja aicina fiziskas un juridiskas personas piedalīties projektu
konkursā un saņemt pašvaldības finansējumu par izglītības un
kultūras aktivitātēm Siguldas novadā 2012. gadā.
“Konkurss izstrādāts ar mērķi sekmēt Siguldas novada specifisko materiālo un nemateriālo
kultūras vērtību saglabāšanu,
popularizēšanu, attīstību un pieejamību, kultūras un izglītības
kontaktu attīstību, inovatīvu un
starpnozaru projektu realizāciju.
Saskaņā ar nolikumu konkursā
galvenokārt paredzēts atbalstīt tos
projektus, kuru ieviešana sekmē
Siguldas novada kultūras daudzveidības saglabāšanu, kultūrvides
tālāku attīstību, kā arī visa novada
līdzsvarotu attīstību,” stāsta Siguldas novada pašvaldības Kultūras
pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.
2011. gadā līdzīgā konkursā

no saņemtajiem 43 iesniegumiem
atbalstu guva vien 24 iesniegumi, jo kopējā pieprasītā naudas
summa, mazliet vairāk nekā
42 167 latu, ievērojami pārsniedza
piešķirtās naudas daudzumu –
Ls 12 035. Toties komisija secināja, ka novadā palielinājies ne vien
iesniegto projektu skaits, bet arī
būtiski uzlabojusies to kvalitāte.
Projekta pieteicējam, iesniedzot projektu konkursam saskaņā
ar konkursa nolikumu, jānorāda projekta realizētājs, detalizēta
tāme, noteiktais realizācijas laiks,
projekta mērķis un uzdevumi, kā
arī sasniedzamais rezultāts. Projektiem nepieciešams saskaņojums ar

iestādes vai sabiedriskās organizācijas/biedrības vadītāju. Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti,
kuru aktivitāšu realizācijas laiks iekļaujas termiņā no 2012. gada februāra līdz 2012. gada decembrim.
Projekti, kas noformēti atbilstoši konkursa nolikumam,
iesniedzami līdz 2011. gada
2. decembrim Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā
(Raiņa ielā 3).
Informācija pieejama, zvanot
pa tālruni 26198322 vai rakstot
uz jolanta.borite@sigulda.lv.
Projektu konkursā saskaņā ar
nolikumu nevar piedalīties projekti,
kuri nav atskaitījušies par 2011. gadā
realizētajiem projektiem.
Ar projektu konkursa nolikumu
un dokumentiem iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.

Goda diena Siguldas novadā
Turpinājums, sākums 1. lpp.

Pateicības rakstus par ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā un
popularizēšanā pasniedza: Spodrai
Tutānei – par ieguldījumu novada
kultūras dzīves un dejas mākslas
attīstībā un popularizēšanā Mores
pagastā; Allažu pagasta bibliotēkas
vadītājai Dainuvītei Bērziņai – par
ieguldījumu novada kultūras dzīves
attīstībā un novadpētniecības darbā Allažu pagastā; Siguldas novada
bibliotēkas bibliotekārei Ilmārai Biteniecei – par ieguldījumu novada
kultūras dzīves attīstībā un bibliotekārajā darbā; Elmāram Gaigalniekam – par jauna kultūrtūrisma produktu radīšanu, izveidojot “Elmāra
Smilšu valstību” un iniciējot akciju
“Glezno visi”; izdevējai, žurnālistei
Anitai Mellupei – par grāmatas “Satiekamies Siguldā” izdošanu.
Pateicību par brīvprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā saņēma: Juris Ivars Čivčs – Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas
nodaļas vadītājs; Alfons Jumiķis –
Pensionāru biedrības “Sigulda” valdes
priekšsēdētājs; Jānis Šmits – “Daugavas Vanagi Latvijā” Centra nodaļas
dalībnieks un leģionārs.
Atzinības rakstus par ieguldījumu
kultūras dzīves attīstībā pasniedza: Siguldas pagasta kultūras nama pūtēju
ansambļa “Sigulda” mākslinieciskajam vadītājam Jānim Raslavam – par
ieguldījumu Latvijas pūtēju orķestru
mūzikas attīstībā, ilggadēju un nesavRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. novembris, 2011

tīgu darbu jauno mūziķu audzināšanā; Siguldas pilsētas kultūras nama
Tautas lietišķās mākslas studijas “Sigulda” vadītājai Astrīdai Freimanei –
par nozīmīgu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanā,
uzturēšanā un tālāknodošanā; Allažu
Tautas nama deju kolektīvu “Ķimelītis” un “Ķimenīte” vadītājai Aelitai Ziemelei – par radošu darbu un
ieguldījumu deju mākslas attīstībā
Siguldas novadā; gleznotājam Voldemāram Gudovskim – par mūža
ieguldījumu Siguldas kultūrvides veidošanā; Bioloģijas zinātņu doktorei
Gaidai Ābelei – par mūža ieguldījumu dabas daudzveidības popularizēšanā un sabiedrības izglītošanā.
Atzinības rakstu saņēma Kārlis
Bērziņš – par projekta “Brūnā granīta ceļš” ideju un realizēšanu, kura
ietvaros uz Sibīriju uz Tomskas apgabalu tika nogādāts represēto piemiņas akmens.
Atzinības raksti par ieguldījumu
izglītībā tika pasniegti: PII “Saulīte”
pedagoģei Sandrai Vaicekauskai –
par radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību; PII “Pīlādzītis” pedagoģei Agritai Garajai – par radošu
un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību;
PII “Ābelīte” pedagoģei Līgai Kirtovskai – par radošu un mērķtiecīgu
pedagoģisko darbību; PII “Ieviņa”
pedagoģei Sarmītei Zandovskai –
par precizitāti un radošu, mērķtiecīgu pedagoģisko darbību; Allažu
pamatskolas pedagoģei Sandrai
Tukišai – par pašaizliedzīgu un ra-

došu mācību darba organizēšanu un
vadīšanu, skolēnu sagatavošanu sekmīgai dalībai novada un valsts olimpiādēs, ieguldījumu skolas tēla veidošanā un popularizēšanā; Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas pedagoģei Ievai Āboliņai – par radošu un
nesavtīgu darbu audzēkņu sagatavošanā skolai; Mores pamatskolas pedagoģei Sintijai Laizānei – par aktīvu,
nesavtīgu un pašaizliedzīgu ārpusklases darba organizēšanu; Siguldas novada vidusskolas pedagogam Jānim
Migliniekam – par ilggadīgu darbu
Siguldas novada vidusskolā, atbalstu
skolas ārpusklases pasākumu organizēšanā un projektu darbā; Siguldas 1.
pamatskolas pedagoģei Evijai Rozenai – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem un aktīvu sabiedrisko
darbību; Siguldas pilsētas vidusskolas
pedagoģēm Vitai Brivkai – par profesionalitāti, radošumu un teicamu darbu ar skolēniem; Vinetai ŠķestereiBukai – par radošu pieeju mācību
procesam, teicamu darbu ar skolēniem un aktīvu līdzdalību skolas izglītības projektos; Rimai Sitņikovai –
par ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā; Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagoģēm Anitai Ūdrei –
par radošu darbu, skolēnu patriotisko
audzināšanu, par ieguldījumu dažādu
projektu un konkursu īstenošanā, par
metodiskās darbības veikšanu, kā arī
par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem; Daigai
Jēkabsonei – par pašaizliedzību un

Drīzumā Siguldas novada
skolas aprīkos ar jaunām
tehnoloģijām
2009. gada decembrī Siguldas novada pašvaldība parakstīja
līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projektam “Siguldas novada
izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2009/0308/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/587).
Projekta ietvaros sešas Siguldas novada skolas tiks apgādātas ar
124 stacionārajiem un 12 portatīvajiem datoriem, iegādāti seši
multimediju kabineta aprīkojumu
komplekti – interaktīvās tāfeles un
projektori, kā arī iekārtoti lokālie
datortīkli. Projekta laikā novada
skolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās
plašāku un efektīvāku IT izmanto-

šanu izglītības iestādēs, tā uzlabojot
izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Šobrīd ir noslēdzies Izglītības
un zinātnes ministrijas izsludinātais iepirkums, un drīzumā Siguldas novada izglītības iestādēm
sāks piegādāt projektā plānoto
aprīkojumu.
No projekta kopējām izmaksām 100 % sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

profesionālo meistarību, gatavojot
skolēnus un gūstot augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos matemātikā, par ieguldījumu darbā ar
talantīgajiem skolēniem, par SVĢ
pieredzes popularizēšanu valsts mērogā; Ingunai Vuškānei – par ilggadēju un radošu darbu SVĢ, inovāciju
ieviešanu mācību procesā un skolas
attīstībā, par skolēnu sagatavošanu
latviešu valodas olimpiādei, kā arī
par veiksmīgu ieguldījumu metodiskajā darbā un skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu organizēšanā un
koordinēšanā; Mākslu skolas “Baltais
Flīģelis” pedagogiem Larisai Surikovai – par teicamu, pašaizliedzīgu darbu un inovatīvu mācību materiālu izstrādni un ieviešanu mācību procesā,
Raitam Tikumam – par pašaizliedzīgu, radošu darbu un jauninājumu
ieviešanu mācību procesā; Siguldas
Sporta skolas pedagoģei Sandrai
Melderei – par radošu, pašaizliedzīgu
darbu jauno kalnu slēpotāju sagatavošanā, kā arī Siguldas novada Jaunrades centra pedagoģei Vijai Zitai
Ozolai – par radošumu un teicamu
darbu ar bērniem ar jauniešiem.
Atzinības raksti par teicamām
sekmēm un dalību skolu sabiedriskajā dzīvē tika pasniegti: Allažu pamatskolas audzēknei Lindai Bērzei – par
labiem un teicamiem mācību rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbu; Mores pamatskolas audzēknim Ingum
Kurzemniekam – par labām un teicamām sekmēm mācībās un dalību
mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos; Siguldas novada vidusskolas audzēknei Ilutai Andresonei – par
labiem mācību rezultātiem un aktīvu

darbību skolēnu domē, organizējot ārpusklases pasākumus; Siguldas 1. pamatskolas audzēknei Aigai Vesperei –
par augstiem mācību rezultātiem un
sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs; Siguldas pilsētas vidusskolas audzēknēm Signei Laukmanei –
par labiem un teicamiem mācību
rezultātiem, aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē; Sabīnei Birzniecei – par
labiem un teicamiem mācību rezultātiem, aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē; Agnesei Upītei – par teicamiem
un izciliem sasniegumiem mācībās;
Siguldas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem Sabīnei Janiselai – par neatlaidību un mērķtiecību zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanā un sasniegumiem latviešu valodas olimpiādē;
Līvai Mačai – par teicamiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs
un aktīvu iesaistīšanos skolas un novada pasākumos; Kārlim Mārtiņam
Briedim – par teicamiem rezultātiem
mācību priekšmetu olimpiādēs; Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” audzēknēm
Evitai Grantiņai – par teicamiem
panākumiem konkursos un aktīvu
koncertdarbību; Danielai Proškinai –
par aktīvu līdzdalību skolas mācību
procesā un radošajos pasākumos;
Sporta skolas badmintona nodaļas
audzēknim Paulam Gureckim – par
labiem sportiskajiem sasniegumiem –
trīskārtēja čempiona titula izcīnīšanu
Latvijas jaunatnes 2011. gada vasaras
olimpiādē badmintonā.
Siguldas novada pašvaldība sirsnīgi sveic visus Pateicības un Atzinības ieguvušos novadniekus un pateicas, par ieguldīto laiku un darbu,
kopīgi veidojot Siguldas novadu!
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Siguldas Novada Ziņas

Sports

Rekordliels sportistu apmeklējums
Bobsleja un kamaniņu trasē Siguldā
Šī gada oktobris kopš 1994. gada bija noslogotākais mēnesis Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trasē. Treniņus Siguldā jau aizvadījuši vairāk nekā 200 Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Šveices,
Grieķijas, Francijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Austrijas, Itālijas, Korejas, Norvēģijas, Slovākijas,
Polijas, Dienvidāfrikas un Slovēnijas sportistu. Trasi paspējuši iemēģināt arī septiņi olimpiskie čempioni un elites sportisti, kuri ieguvuši godalgotas vietas Pasaules un Eiropas kausu čempionātos.
“Šādu sportistu plūsmu spēj nodrošināt ne tikai trases treniņu grafiks, bet arī Siguldas novada
infrastruktūra – viesnīcas, ēdināšanas un citi pakalpojumi,” secina Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trases direktors Dainis Dukurs, kurš uzsver, ka ārvalstu sportisti mūsu trasi novērtē kvalitatīvā
ledus un apkalpošanas dēļ.

Siguldā – ātrs
un kvalitatīvs ledus

Šajā sezonā Siguldas Bobsleja
un kamaniņu trasi oktobra vidū
ar pirmo braucienu atklāja daudzsološā sportiste, siguldiete Lelde
Priedulēna. Ikdienā trases ledus
tiek sagatavots divas reizes dienā – no rīta un pēcpusdienā, bet
ir dienas, kad tas notiek pat piecas
reizes dienā, viss atkarīgs no laika
apstākļiem. Ledu apkopj 12 cilvēki.
“Mēs strādājam ar moto: Siguldā
ir ātrs un kvalitatīvs ledus! Un es
ticu, ka tieši šī iemesla dēļ Siguldas
trase kļūst arvien populārāka treniņu bāzes vieta. Esam uzbūvējuši
arī mākslīgā ledus starta estakādi,
kurā sportisti var noslīpēt savu
starta skrējienu,” stāsta D. Dukurs.
Par trases noslogojumu liecina tas, ka ir dienas, kad pirmie
treniņi sākas plkst. 7.15 no rīta,
bet beidzas tikai pusstundu pirms
pusnakts. Laba līmeņa sportisti
stundā spēj veikt 30 nobraucienus, jaunāki sportisti – apmēram 20 nobraucienus. Treniņu
nometnes laikā ārvalstu sportisti
Siguldā uzturas 1–3 nedēļas.
Padomju laikā trasē strādāja
apmēram 180 darbinieku, šobrīd
trases funkcijas nodrošina 37 dar-

binieki, no kuriem astoņi visu
diennakti apsargā teritoriju, kas
skaitās paaugstinātas bīstamības
objekts, jo saldēšanas iekārtas darbojas uz amonjaka bāzes. Uzticams
un nemainīgs kolektīvs, kas strādā
ar ļoti lielu atdevi, trasē darbojas
jau vairāk nekā piecus gadus.

Trase piesaista arī tūristus

Paralēli treniņiem Siguldas trasē notiek arī dažāda mēroga sacensības. Nesen tika aizvadītas oficiālās
treniņnometnes, uz kurām ieradās
arī sportisti no eksotiskām valstīm.
Savukārt no 12. līdz 18. decembrim
notiks Interkontinentālās sacensības skeletonā, bet februārī – Pasaules kausa posms kamaniņu sportā.
“Tūristiem un aktīvas atpūtas cienītājiem Bobsleja un kamaniņu trase
brīvdienu pēcpusdienās, ja nenotiek sacensības, piedāvā izbraukt ar
bobsleja četrinieka ekipāžu, ko vada
pieredzējis stūrmanis, nobraukt pa
trasi ar vučko vai “zaļo vardi” – piepūšamo skeletona kamanu, kas ir
ļoti droši,” apgalvo D. Dukurs, kurš
kopā ar citiem speciālistiem meklē
jaunus sportistus, kas arī turpmāk
varētu atnest Siguldai un Latvijai
godalgotas vietas mūsu un arī pasaules trasēs.

Strādā ar
pozitīviem rādītājiem

Pasaulē ir tikai 17 bobsleja un
kamaniņu trases, no kurām četras
atrodas Vācijā, kuras tiek dotētas un
rekonstruētas par valsts naudu. Siguldas Bobsleja un kamaniņu trase
no valsts saņem 170 tūkstošus latu
dotāciju gadā, no kuriem apmēram
100 tūkstošus samaksā par elektroenerģiju. “Neraugoties uz lielajiem
izdevumiem, mēs strādājam ar pozitīvu bilanci. Piesaistītais sportistu
skaits, kuri šeit trenējas un ar kuriem esam nodibinājuši kontaktus,
pierāda, ka strādājam kvalitatīvi un
viņi vēlas šeit atgriezties, pagarinot
treniņnometnes ilgumu. Jau 15 gadus pēc kārtas Siguldā trenējas
Austrijas izlase, šogad piesaistot arī
jauniešu sastāvu. Un katra diena, ko
šeit pavada ārvalstu sportists, nodokļu veidā nonāk valsts budžetā.
Tomēr, lai nodrošinātu arī turpmāko trases darbību un Latvijas vārda
izskanēšanu pasaulē, ir nepieciešamas valsts investīcijas trases rekonstrukcijā,” uzskata trases direktors.

Jāuzlabo trases infrastruktūra

Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases vadība sadarbībā ar
Siguldas novada Domi valdī-

bai ir prezentējusi projektu par
trases rekonstrukciju un sporta
bāzes paplašināšanu, kas paredz
arī sporta kompleksa un baseina būvniecību, kurā Latvijas un
ārvalstu sportisti varētu aizvadīt
pilnvērtīgus treniņus. Siguldas
trasei ir jāpaaugstina konkurētspēja un jākļūst mūsdienīgai.
D. Dukurs stāsta, ka ļoti būtiski,
lai nosargātu 6000 m2 apjomīgo
ledu, atjaunot saules aizsargus
un modernizēt aukstumsaimniecību. Nepieciešams uzstādīt
jaunu tablo, kā arī apskaņošanas
iekārtas.
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics atgādina, ka Siguldai un Latvijai
ir ticis liels gods, izcīnot tiesības
rīkot 2015. gada Pasaules čempionātu kamaniņu sportā. “Tāda
ranga sacensības prasa uzņemties
lielu atbildību Siguldas novada
pašvaldībai un Latvijas valstij, cītīgi pirms tam pastrādājot trases
un ar to saistītās infrastruktūras
atjaunošanā un pilnveidošanā.
Pasaulē ir tikai 16 tādas līdzīgas
kamaniņu un bobsleja trases kā
Siguldā. Siguldas trase 25 gadu
laikā ir nesusi mūsu valstij daudz
augstākā līmeņa godalgu ar trasi saistītos ziemas sporta veidos,
ļaujot Latvijai atrasties šo sporta
veidu lielvalstu elitē, kas mazai
valstij ir ļoti svarīgi. Turklāt šis ir
vienīgais sporta veids, kurā Latvijā katru gadu notiek pasaules līmeņa sacensības, kas tiek translētas TV kanālos Eiropā (Eurosport
un citos) ar 9,5 miljonu skatītāju
auditoriju,” pauž U. Mitrevics.

Nepieciešamas investīcijas

“Sigulda ir Latvijas eksporta
prece – Bobsleja un kamaniņu
trase ik gadu valsts budžetā ienes aptuveni miljonu eiro, ko šeit
atstāj citu valstu sportisti, tādēļ
šobrīd ir svarīgi investēt 25 gadus lietotās trases rekonstrukcijā
un sporta kompleksa būvniecībā,
ko varēs ātri vien atgūt, jo valsts
nopelnītie ieņēmumi no ārvalstu
sportistiem un sporta tūristiem
varētu būt pat lielāki. Līdzīgi ir
ar tūrisma jomu – pašvaldība
investē līdzekļus, lai izveidotu
kvalitatīvu tūrisma infrastruktūru, kuru Latvija pārdod, gūstot ieņēmumus, un valsts iegūst
papildu nodokļus, bet mums
neatliek finansējuma, lai uzceltu
saviem iedzīvotājiem, piemēram,
baseinu, kā to var izdarīt tās pašvaldības, kurām valsts piešķir
vairākus miljonus latu attīstībai,”
norūpējies ir Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases vadītājs
Dainis Dukurs. Viņš ir pārliecināts, ka tiks panākta vienošanās
par valsts dotācijas piešķiršanu
trases rekonstrukcijai un Siguldas sporta kompleksa būvniecībai, piebilstot, ka Siguldas trase
ir ļoti sarežģīta un daudzu valstu izlases vienību sportisti vēlas
šeit trenēties, tāpēc jādara viss
iespējamais, lai pagarinātu trases darbošanās laiku. Līdz šim
trases strādājusi no oktobra vidus līdz 31. martam, bet rekonstrukcija varētu ļaut pagarināt
sezonu, līdz ar to piesaistīt vairāk sportistu un tūristu, un arī
vairāk naudas.

Sporta pasākumu plāns decembrim Siguldas kalnu maratonā uzvar Kažemaka un Griņus
Datums
Sacensību nosaukums
3.
“Swedbank” Latvijas
decembris Jaunatnes basketbola
līga, LV čempionāts
Sigulda–Rīga/Rīdzene2
10.
Siguldas novada sporta
decembris spēles “Zolīte”

Laiks, vieta
Siguldas Sporta
skolas sporta zāle,
Gāles iela 29,
plkst. 11.00
Dienas centrs, Pils
iela 4a, sacensību
sākums plkst. 11.00,
pieteikšanās līdz
plkst. 10.45
10.–11.
Latvijas čempionāts
Siguldas
decembris badmintonā jauniešiem 1. pamatskolas
sporta zāle,
P. Brieža iela 105,
plkst. 9.00
12.–18.
Internacionālais kauss
Siguldas bobsleja un
decembris skeletonā, 3. un 4. posms kamaniņu trase
20.–22.
Latvijas kauss kamaniņu Siguldas bobsleja
decembris sportā
un kamaniņu trase
26.
Siguldas novada
Siguldas 1. pamatdecembris atklātais turnīrs volejbolā skolas sporta zāle,
“Ziemassvētku kauss”
sacensību
sākums plkst. 11.00
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Organizatori, atbildīgie
www.siguldassportaskola.lv

Karīna Putniņa,
tālr. 29360283
www.sigulda.lv
www.siguldassports.lv
Ainārs Gureckis,
tālr. 29265140

Latvijas Bobsleja federācija
www.bobslejs.lv
Latvijas Kamaniņu sporta
federācija, tālr. 29430454,
D. Gods-Romanovska
Karīna Putniņa,
tālr. 29360283
www.sigulda.lv
www.siguldassports.lv

Oktobra beigās Siguldā notika skrējiens “NIKE Siguldas
kalnu maratons 2011”, kas jau daudzus gadus ir skarbākais
apvidus skrējiens Baltijā. Maratona distancē – 55 km – uzvaru
absolūtajā vērtējumā izcīnīja Latvijas soļotāja Anita Kažemaka
un Lietuvas ultramaratonists Ģedimins Griņus.
Anita Kažemaka sarežģīto trasi
pa Siguldas gravām un nogāzēm
veica 6:07:53.4. Trīs minūtes vēlāk
finišēja Anita Liepiņa (6:11:22.7),
vēl viena pazīstama Latvijas
soļošanas sporta elites pārstāve,
kas Siguldas kalnu maratonā bija
uzvarējusi 2008. gadā. Bet trešajā
vietā ierindojās divkārtējā maratona uzvarētāja (2007, 2010) Dace
Traniņa – 6:27:34.8.
Vīru konkurencē lietuvietis
Ģedimins Griņus finišēja ar laiku

5:10:31.2. Otro vietu jau trešo gadu
pēc kārtas ar laiku 5:26:52.9 izcīnīja
Arnis Rumbenieks, kas arī pārstāv
Latvijas soļotājus. Bet trešais palika
pazīstamais garo distanču skrējējs
Kaspars Tūbelis – 5:32:40.5.
Siguldas kalnu maratons kāpj
pāri klasiskā maratona rāmjiem. Tas
izceļas ne tikai ar maksimālo distances garumu, bet arī to, ka trasē 95 %
ir dažādas kvalitātes takas, pamatīgi
kāpumi un kritumi, ieskaitot Siguldas slaloma kalnus, un neiztrūks-to-

šas Gaujas senlejas ainavas.
Vienlaikus ar 55 km maratonu notika arī divi satelītskrējieni –
11 km un 33 km distancēs, kur savus spēkus Siguldas nogāžu pievārēšanā varēja izmēģināt arī tie, kas vēl
nav gatavi ultramaratonam. 33 km
distancē absolūti labākos laikus
uzrādīja Inga Dauškāne (3:37:01.2)
un Kristaps Bērziņš (2:38:48.4).
Savukārt 11 km ātrākie bija Ilona
Marhele (1:04:30.2) un Miroslavs
Bloško no Lietuvas (54:22.9). Kopumā pasākumā piedalījās gandrīz
550 skrējēju, no kuriem 114 pievārēja 55 km maratona distanci.
Plašāka informācija par skrējienu pieejama skrējiena interneta
vietnē www.raid.lv.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. novembris, 2011

Siguldas Novada Ziņas

ID karšu piedāvājums

Siguldas novada identifikācijas kartes piedāvātās priekšrocības 2011. gadā**
JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI

“Janex – būve”

JD Tehnika
Zobārstes I. Baltiņas
zobārstniecības privātprakse
Laikraksts “Siguldas Elpa”
Bārs “Ritters”

“Evor”
SIA “Pūce GP”

10 % atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10 % atlaide
zobārstniecības pakalpojumiem bērniem
10 % atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
7 % atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

KULTŪRAS PASĀKUMI

PRIEKŠROCĪBAS UZ PASĀKUMIEM 2011. GADĀ
Koncertzāle “Baltais Flīģelis”
10 % atlaide biļešu iegādei uz Valtera Pūces un Artūra Cingujeva
koncertu “Jaunie mūzikā” 26. novembrī
Siguldas pilsētas
Atlaide Ls 1 uz Ziemassvētku koncertu “Ar eņģeļa pieskārienu”
kultūras nams
(biļetes ar atlaidi pieejamas līdz 28.11. Siguldas pilsētas kultūras
namā), kas notiks 11. decembrī plkst. 16.00. Biļešu cenas: Ls 3–5
PASTĀVĪGAS PRIEKŠROCĪBAS
Siguldas pilsētas kultūras nams 10–50 % atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem
Koncertzāle “Baltais Flīģelis”
10–20 % atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem
Koncertzāle “Baltais Flīģelis”
5 % atlaide jebkuru biļešu iegādei pasākumiem koncertzālē “Baltais
Flīģelis” skolēniem, studentiem, pensionāriem, maznodrošinātajiem,
kā arī iedzīvotājiem ar invaliditāti
Siguldas pilsētas
Ls 1 atlaide amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 2 atlaide pārtikas
kultūras nams
tirgotājiem dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos

SPORTS

Biedrība “A2”
Siguldas tenisa korti
Velo noma “Tridens”
Sporta klubs “Panatta Fitness”
Sporta veikals “Sport 2000”
Atpūtas parks “Reiņa trase”
Olimpiskais centrs “Sigulda”
Olimpiskais centrs “Sigulda”
Slēpošanas trases Kaķīškalnā

VEIKALI

“Elvi”
“Positcomes”
“Zapping Milano”
“Copes nams”
“Pūks”
“Lelle”
Grāmatu veikals “Jānis Roze”

PĀRVIETOŠANĀS
Latvijas gumijlēcēju klubs
“Impresso”
Makara tūrisma birojs

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

DAŽĀDI
“Swedbank”

Apdrošināšanas sabiedrība
“BTA”

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. novembris, 2011

50 % atlaide biedrības “A2” organizētajos sporta pasākumos
10 % atlaide kortu nomai, 20 % atlaide inventāra nomai
20 % atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
20 % atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10 % atlaide sporta preču iegādei
10 % atlaide golfa spēlei
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Siguldas pilsētas trasē
Bezmaksas slēpošana pensionāriem darba dienās līdz plkst. 15.00
Siguldas pilsētas trasē
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

VESELĪBA

“Hercoga optika”
Mutes veselības centrs
Vidzemes aptieka (diennakts)

“A” aptieka
Rīgas rajona slimnīca

“Le Fizio” fizioterapijas centrs

“Hotel Segevold”
Viesnīca “Sigulda”
SIA “Malus”

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
50 % atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
bezmaksas konsultācija un 10 % atlaide pakalpojumiem
2 % atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts
kompensējamiem medikamentiem);
5 % atlaide gatavām brillēm;
20 % atlaide briļļu ietvariem;
10 % atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no plkst. 22.00 līdz 7.00;
5 % atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
6 % atlaide visiem medikamentiem un precēm, izņemot valsts
kompensētos medikamentus
10 % atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un
jaunajām māmiņām);
10 % atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10 % atlaide dūņu procedūrām;
10 % atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10 % atlaide dzemdībām;
10 % atlaide paaugstināta komforta palātās
10 % atlaidi visiem pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām;
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un grupās;
grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
10 % atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
20 % pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
10 % atlaide ārsta homeopāta konsultācijām;
10 % atlaide sertificēta uzturspeciālista konsultācijai veselības
jautājumos, ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem,
sportistiem un aktīviem cilvēkiem, maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem, speciālās diētas;
5 % atlaide ārstniecisku produktu iegādei
10 % publiskās pirts apmeklējumam

2 % atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi,
cigaretes, akcijas un nocenotas preces)
5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
10 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
5 % atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
5 % atlaide rotaļlietu iegādei
7 % atlaide pirkumiem, 15 % atlaide pirkumiem gaviļniekiem
5 % atlaide pirkumiem

SIA “Kaķītis”

66 % atlaide darba dienās un 80 % atlaide brīvdienās braucienam ar
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
20 % atlaide braucieniem ar elektromobīļiem “Siguldas Tūre”
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā “Siguldas pludmale”

Skaistumkopšanas salons “Elfrisa”

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

Kino “Lora”
“Elvi” boulings

10 % atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20 % atlaide boulinga celiņa nomai

Restorāns “Aparjods”
“Gustava beķereja”
Krodziņš “Kaķītis”
Bistro “Kaķu māja”
Krodziņš un bistro
atpūtas parkā “Rāmkalni”
Bistro “Zaļumnieku piestātne”
Ekspressrestorāni “Ņamma”
“Hotel Segevold”
Restorāns “Kropotkins”

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

“Neste Latvija”
“Īle un Herbst”
“GrosAuto”

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
10 % atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem
Iespēja saņemt 2. līmeņa “GrosAuto” klienta karti,
kas piedāvā atlaides līdz 35 % rezerves daļu,
riepu iegādei un servisa pakalpojumiem

50 % atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g. v.) atlaide ieejas
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā “Tarzāns”
10 % atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
20 % atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos “Mežakaķis”
Siguldā un Rīgā
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 laivām un
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
20 % atlaide laivu nomai
30 % atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20
% atlaide brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
maksas
Jaunajiem “Swedbank” klientiem:
• jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro
norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
• OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
Esošajiem “Swedbank” klientiem:
• jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
(cenrādī Ls 5);**
• valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu
un loteriju uzvarētājiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
iepriekš nav bijusi debetkarte

10 % atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana
(KASKO);
15 % atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
15 % atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
15 % atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai

SKAISTUMKOPŠANA

Skaistumkopšanas salons “Ēra”

IZKLAIDE

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

AUTO APKOPE

BŪVMATERIĀLI

10 % atlaide maltītēm bistro
10 % atlaide gardām maltītēm
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem

“Meistars”
“Balex ekspresis”

5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
20 % atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei

Viesnīca “Aparjods”
Atpūtas parks “Reiņa trase”
“Hotel Segevold”
Viesnīca “Sigulda”

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

“Yamaha” mūzikas skola

50 % atlaide iestāšanās maksai (no Ls 10 uz Ls 5)

VIESNĪCAS

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.
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Kultūra
decembra pasākumu plāns Siguldas novadā
LAIKS
11. novembrī–
3. decembrī
17. novembrī–
10. decembrī
24. novembrī
plkst. 19.00
25. novembrī
25. novembrī
plkst. 14.30
26. novembrī
plkst. 12.00
1.–10. decembrī
2. decembrī
plkst. 18.00

PASĀKUMS
Audējas V. Bērziņas izstāde “Cauri dzīvei ar aicinājumu”
A. Taukula foto izstāde “Latviešu karavīru misija Afganistānā”
Vakarošanas cikls “8 Dimensiju pārvērtības”. Garantiju dimensija
kopā ar apdrošināšanas aģenti Rantu Fārnasti – “Kā izaudzēt zelta
zosi?”. Ieeja: Ls 0,50
Projekta “Kompass” mākslas prezentāciju cikls – diskusijas par
Latvijas laikmetīgo mākslu un kultūru
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves mūzikas
pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis
Cikla “Jaunās reliģiskās kustības Latvijā” 4. lekcija, kuru vada mācītājs
Juris Uļģis
Tematiskā literatūras izstāde “Visi ceļi pavērās ar Baibiņas lomu” –
aktrisei Esmeraldai Ermalei – 55
Projekta “2Annas” Eiropas komēdiju programma

VIETA
Siguldas pagasta
kultūras nams
Jūdažu
Sabiedriskais centrs
Jūdažu
Sabiedriskais centrs
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pagasta
kultūras nams
Turaidas baznīcā
Jūdažu bibliotēka

Siguldas pilsētas
kultūras nama
Kinozāle
3. – 31. decembris Skolēnu darbu izstāde “Rūķu zeme svētku noskaņās”
“Baltais Flīģelis”
izstāžu telpā
3. decembrī
Ziemassvētku egles gaismiņu iedegšana Morē
Pie Mores
plkst. 16.00
kultūras nama
3. decembrī
Rūķu darbnīca un “Baltais tirdziņš”
Mākslu skola
plkst. 12.00
“Baltais Flīģelis”
3. decembrī
Koncertuzvedums “Gaisma pazemes ielā”. Piedalās Siguldas Mākslu Koncertzāle
plkst. 16.00
skolas “Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas un teātra studijas audzēkņi “Baltais Flīģelis”
3. decembrī
Svētku egles iedegšana
Svētku laukums
plkst. 17.00
4. decembrī
Bērnu mūzikas, dzejas un dejas programmas “Ziemassvētki
Koncertzāle
plkst. 12.00
brīnumskapī” koncerts. Ieeja: Ls 3–5, bērniem līdz 12 g. v. biļetes
“Baltais Flīģelis”
cena ar sēdvietu Ls 3,50
7.–16. decembrī Tematiskā literatūras izstāde “Dedzināties mākslas vārdā” – aktrisei Jūdažu bibliotēka
Agnesei Zeltiņai – 40
9. decembrī
Dekupāžas radošā darbnīca. Dalības maksa Ls 4.
Mores kultūras
plkst.16.00
Pieteikšanās līdz 5. decembrim pa tālruni 64147200
nams
9. decembrī
TLMS “Vīgrieze” gadskārtējās Ziemassvētku izstādes “Atspulgi”
Siguldas pagasta
plkst. 17.00
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 22. decembrim
kultūras nams
10.–19. decembrī Tematiskā literatūras izstāde “Vienmēr uz dzīvi skatos optimistiski” – Jūdažu bibliotēka
aktierim Harijam Liepiņam – 85
10.–19. decembrī Tematiskā literatūras izstāde “Kad pasaules ļaunumam nav varas” – Jūdažu bibliotēka
rakstniecei Zentai Mauriņai – 115
10. decembrī
Jubilejas pasākums folkloras kopai “Senlejiņa – 20”
Siguldas pilsētas
plkst. 12.00
kultūras nams
10. decembrī
Delfīnu gleznotu gleznu izstādes “Ūdens zīmes” atklāšana. Izstāde Jūdažu
plkst. 15.00
apskatāma līdz 6. janvārim
Sabiedriskais centrs
11. decembrī–
Festivāls – pilsētvides mākslas radošuma līdzdalības platforma
Siguldas pilsētas
31. janvāris
“Nature.Urban.Future” – Zaļā pasaka. Izstādes, radošas darbnīcas, centrs
tikšanās, mākslas objekti pilsētvidē, performances
11. decembrī
Ziemassvētku koncerts “Ar eņģeļa pieskārienu”. Piedalās: E. Zālīte, Siguldas pilsētas
plkst. 16.00
I. Akurātere un Z. Muktupāvels. Ieeja Ls 3–5
kultūras nams
16. decembrī
Bērnu Ziemassvētku eglīšu programmas “Svētku virpulis pasaku zemē”. Siguldas pilsētas
plkst. 15.00
Aicinām pieteikt bērnus līdz 12. decembrim
kultūras nams
un 18.00
(tālr. 67970814, 29548365)
Dalības maksa: Ls 5 (kopā ar saldumu paciņu),
vecākiem ieeja bez maksas
17. decembrī
Biedrības “Cerību spārni” bērnu Ziemassvētku pasākums
Siguldas pagasta
plkst. 12.00
kultūras nams
17. decembrī
Paaudžu pēcpusdiena
Mores kultūras
plkst. 14.00
nams
17. decembrī
Siguldas Tautas teātra viesizrāde “Polianna”
Allažu Tautas nams
18. decembrī
Ziemassvētku tirdziņš
Svētku laukums
plkst. 9.00–15.00
19.–27. decembrī Tematiskā literatūras izstāde “Mani visu laiku nesuši spārni” –
Jūdažu bibliotēka
rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 85
19.–30. decembrī Tematiskā literatūras izstāde “Ziemassvētki sabraukuši rakstītām
Jūdažu bibliotēka
kamanām” – Ziemassvētki tautas tradīcijās
20. decembrī
Pasaules operu solista Egila Siliņa (basbaritons) un Helmuts Duetsch Koncertzāle
plkst. 19.30
(klavieres, Vācija) koncerts. Programmā: F. Šūberts
”Baltais flīģelis”
21. decembrī
Ziemassvētku pasākums Siguldas pagasta pensionāriem. Siguldas Siguldas pagasta
plkst. 17.00
Tautas teātra muzikāli – poētiskais uzvedums “Tā gribas dzīvi
kultūras nams
apgaismotu...”. Ieeja: brīva
22. decembrī plkst. Deju kolektīva “Vizbulīte” Ziemassvētku uzvedums “Ziemas pasaka” Siguldas pilsētas
10.00; 12.30; 19.00
kultūras nams
22. decembrī
Koncerts Mākslu skolas vecāko klašu audzēkņiem “Ziemas sapnis” Koncertzāle
plkst. 17.00
“Baltais Flīģelis”
23. decembrī
Ziemassvētku pasākums Siguldas novada senioriem
Siguldas pilsētas
plkst. 14.00
kultūras nams
23. decembrī
Mores pamatskolas Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku pasaka” Mores kultūras
plkst.18.00
nams
27. decembris
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem "Pūķītes
Mores kultūras
plkst. 11.00
Dūdītes Ziemassvētki"
nams
29. decembris
Vakarošanas cikls „8 Dimensiju pārvērtības” Ziemassvētku dimensija Jūdažu
plkst. 19.00
ar Siguldas pagasta kultūras nama jaukto kori „Sigulda”. Ieeja – brīva Sabiedriskais centrs
28. decembris
,,Baltā flīģeļa” Vecgada koncerts: Igo un Svētku orķestris, diriģents Koncertzāle „Baltais
plkst. 19.30
Andris Veismanis. Biļešu iepriekšpārdošana koncertzāles „Baltais
Flīģelis”
flīģelis" un ,,Biļešu Paradīze" kasēs
31. decembris
Jaunā gada sagaidīšana – svētku uzrunas un laimes vēlējumi, torte Siguldas Svētku
plkst. 23.30
un karstvīns, krāsainie uguns raksti salūtā un sniegoti karstas dejas laukums
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Tirāža: 7200 eksemplāru
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv

8

Siguldas Novada Ziņas
Koncerts “Baltajam Flīģelim – 10”
Šā gada 21. oktobrī Siguldas
Mākslu skolas mūzikas pedagogu
koncerts un darbu izstāde bija veltīta
“Baltā Flīģeļa” 10 gadu jubilejai, un tā
bija kā pateicība skolas celtniekiem,
daudzajiem labvēļiem un galvenajai
arhitektei Natālijai Bukovskai, kas ir
šīs celtnes idejas autore.
Koncertu atklāja vokālais ansamblis “Putni” ar Imanta Zemzara skaņdarba pirmatskaņojumu a capella
ar persiešu dzejnieka O. Haijama vārdiem “Mūsu pasaule – rožu lapene”.
Skaņdarbs ievadīja klausītājus nopietna romantisma atmosfērā. Šo noskaņojumu vēl vairāk pastiprināja katra
koncerta dalībnieka pateicības vārdi,
apsveikums jubilejā savai skolai pirms
katra skaņdarba. Viņi pauda lepnumu par to, ka ir piederīgi šai vēsturis-

ki tik nozīmīgajai vietai – komponista
Alfrēda Kalniņa mājvietā uzceltajai
skolai. Solo numuri mijās ar ansambļiem, dodot iespēju muzicēt visu
skolas mūzikas specialitāšu pedagogiem. Galvenais koncerta kritērijs
bija augstas kvalitātes izpildītāji un
ļoti veiksmīgi saplānota daudzpusīga
programma, tā pārliecinot klausītājus, ka pedagogi ļoti nopietni gatavojušies, jo, lai iestudētu šādu nopietnu
programmu, daudz laika jāvelta kopīgiem mēģinājumiem. Koncerts noslēdzās ar atraktīvu “jautro daļu”, kurā
izskanēja arī moderni džeza mūzikas
ritmi.
Vienmēr “aiz kadra” paliek teorētisko priekšmetu skolotāji, kuri
neparādās uz skatuves, bet dara savu
svētīgo darbu – izglīto audzēkņus,

veidojot nākamo mākslinieku mūzikas izpratni. Daudzi pedagogi, kuri
nespēlēja šajā koncertā, ar gandarījumu klausījās savu bijušo audzēkņu –
pašreizējo kolēģu – mūzikas interpretācijā. Katram izpildītājam bija prieks
saņemt pateicības vārdus un sajūsmu
no saviem skolēniem, kuri ļoti sekoja
līdzi savu pedagogu sniegumam. Ja
jau mūsu skolā strādā tik labi mūziķi
pedagogi, tad audzēkņu perspektīvas
ir drošās rokās.
Noklausoties visu koncertu,
šķiet, ka Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļa izvērtusies
ne tikai plašumā, bet arī dziļumā.
Mākslinieciski un tehniski augstvērtīgais pedagogu koncerts – tā ir
māksla, kurai ir, ko teikt!
Daina Samta

Notiks Rūķu darbnīcas
Atzīmējot “Rūķu darbnīcu”
desmitgadi, tiks izveidota vēsturiska ekspozīcija, kas ļaus pasākuma apmeklētājiem iepazīties ar
šī tradicionālā pasākuma vēsturi,
kurā tiks izstādītas dažādas lietas
no darbnīcu vēstures (fotogrāfijas,
plakāti, bērnu veidotie darbi utt.).
Pasākumu kuplinās Siguldas
novada pirmsskolas un vispārizglītojošās iestādes audzēkņi ar saviem
darbiem, kas radīti vizuālās mākslas
konkursā “Rūķu zeme svētku noska-

ņās”. Konkursa darbu izstāde tiks
eksponēta Siguldas Mākslu skolas
“Baltais Flīģelis” izstāžu telpā un būs
apskatāma līdz 15. decembrim.
“Rūķu darbnīcas” notiks sestdienā, 3. decembrī, no plkst. 12.00
līdz 16.00. Mākslas nodaļas telpās
tiks izveidota Rūķu valstība. Radošās darbnīcās Virsrūķu – skolotāju un Rūķu palīgu, mākslas
nodaļas vecāko kursu audzēkņu, –
vadībā notiks dažādas radošas un
izglītojošas nodarbes saistītas ar

11. decembrī plkst. 16.00
Siguldas pilsētas kultūras namā

“Baltais tirdziņš”

Ziemassvētku koncertprogramma

“Ar eņģeļa pieskārienu”
Skanēs visiem zināmas un iemīļotas
Ziemassvētku dziesmas Evitas Zālītes,
Ievas Akurāteres, Zigfrīda Muktupāvela un
citu profesionālu mūziķu izpildījumā.
Dažas no koncertprogrammā iekļautajām dziesmām:
“Ticot, mīlot un gaidot”, “Šai svētā naktī”, “Cik savādi”,
“Eņģeļus mēs dzirdējām”, “Klusa nakts, svēta nakts” u. c.

dāvanu un svētku noformējuma
gatavošanu. Arī šajā gadā paredzēts
darbnīcās veidot dažādas apsveikuma kartiņas, svētku noformējumu,
mazas svētku dāvaniņas no dažādiem materiāliem, kā arī cept un
rotāt piparkūkas.
Plkst. 16.00 skolas koncertzālē notiks jaunāko klašu audzēkņu koncertuzvedums “Gaisma pazemes ielā”, kur
mūzikas un teātra nodaļas audzēkņi
iejutīsies pazemes iemītnieku tēlos.
Ieva Vanaga

3. decembrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 Mākslu
skolā “Baltais Flīģelis” notiks
“Baltais tirdziņš”, kurā varēs iegādāties skolas
audzēkņu, mājražotāju un amatnieku preces;
notiks tējas dzeršana pie ugunskura,
mielošanās ar karstu zupu, dažādas atrakcijas.

Ieeja – Ls 3–5. ID karšu īpašniekiem,
iegādājoties biļeti Siguldas pilsētas kultūras namā
līdz 28. novembrim, – atlaide Ls 1.

Mājražotājiem, amatniekiem, lauksaimniekiem, kuri vēlēsies piedalīties tirdziņā,
ir jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni
27840160, 26341991 vai rakstot uz
e-pastu stefanija.stiebre@llkc.lv.

Siguldas novada Dome sveic novembra jubilārus
90 gadi Alfrēds Kalniņš
80 gadi Gaida Draiska, Rita Stradiņa, Ausma Lapiņa,
Manefa Ulanova, Ženija Jenča, Ina Vikmane

85 gadi Guna Vidas, Inta Medne, Milda Rudze, Klavdija
Nikolajeva, Alīda Andže, Veronika Ciagune, Laima Banka

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī reģistrētas
25 bērnu piedzimšanas – 14 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi: Elizabete Linda, divas Elizabetes, divas Samantas,
Alise, Agate, divas Melānijas, Nikola, Enija, Andželīna, Elīza, Denīza,
Alessandro, Otto, Gustavs, Niks Eduards, Olivers, Harijs, Eriks,
Kristofers, Mikus, Kārlis, Ričards Maikls.
Reģistrētas deviņas laulības, no tām Siguldas novada baznīcās – divas.

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. novembris, 2011

