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Godināti Siguldas novada Gada cilvēki, uzņēmumi
un Goda novadnieks
Svinīgajā pasākumā „Saknes jau
vējš neizplēš...”, kas notika Siguldas novada Kultūras centrā, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
U.Mitrevics klātesošos sveica, sakot: „Esiet sveicināti mūsu Latvijas
dzimšanas dienā! Pārskatot mūsu
valsts, mūsu tautas 94 gadu mūžu,
saprotam, ka ir bijuši sliktāki un ir
bijuši labāki laiki.
Piedzimstot Latvijas valstij 1918.
gada 18.novembrī, nebija nekā – ne
savas armijas, ne naudas, ne karogu pie namu sienām dzimšanas
dienā – tik tumšās darba drānās
tērpti cilvēki uz ielām kā valsts
pasludināšanas liecinieki. Tomēr
tajā dienā mūsu tautai bija kaut
kas svarīgāks – ticība uz savu zemi,
savu valsti. Pagāja gadi, un Latvijas
tauta sāka dzīvot labāk, pārticīgāk.
Bija izaugsme ekonomikā un citās
jomās. Tad pienāca 2.pasaules karš,
Padomju Savienības okupācijas
laiks ar labām, sliktām – citādākām
lietām. Visiem bija darbs, atlīdzība
vairāk vai mazāk līdzīga, bez lielām
izaugsmes iespējām, it kā stabilitāte, tajā pašā laikā bezcerība, represijas, tautas nacionālās pašapziņas
iznīcināšanas plāns, izvešanas, nošaušanas. Un tad atnāca otrā brīvā
Latvija – ar atkal durvīm plaši vaļā
un iespējām ikkatram... un tajā pašā
laikā bez iespējām, ja katram pašam nav degsmes kaut ko sasniegt.
Kas ir Latvija? Vai Latvija ir tikai
teritorija pasaules kartē? Nē, Latvija ir tauta, kas dzīvo šajā zemē, ar
savām pazīmēm, saknēm, kādas ir
tikai vienai tautai un vienā vietā uz
pasaules. Latvijas valsts, Latvijas
tautas identitāte neaizsākās 1918.
gada 18.novembrī, tāpat kā ikkatra
identitāte nesākas ar mūsu dzimšanas dienu, jo mūsos taču ir daļa
no mūsu tēviem, vectēviem, vecvectēviem. Ja var ticēt vēsturniekiem,
šeit, šajā zemē, pirms 4500 gadiem
ienāca senbaltu, senlatviešu ciltis
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ar akmens cirvjiem rokā, ar ko karot un līdumus līst. Un, ja mēs tam
ticam un saprotam, ka mums ikkatram ģimenē dzīves laikā ir lemts
satikties trīs četrām paaudzēm – ar
mūsu dēliem, tēviem, vectēviem –
tad sanāk, ka šeit, šajā vietā, pirms
mums uz šīs zemes jau ir stāvējušas 180 paaudzes, mūsu tēvutēvu
paaudzes, daļiņas no mums – tās ir
mūsu saknes!
Šajā tūkstošu gadu ritējumā
mums atkal ir brīvība, un mēs atkal esam saimnieki savā zemē, kurā
ir mūsu saknes, nevis citu. Un būs
jābūt atkal ļoti gudriem, lai šo iespēju nepalaistu garām. Par Latviju
vienmēr ir bijis un būs jācīnās – kara
laikos ar kara laika ieročiem, miera
laikos – ar miera laika ieročiem. Un
mēs tam esam gatavi! Arī tad, ja
mēs neapzināmies, – mūsu ikkatra
mūža vislielākā mīlestība ir Latvija.
Šeit ir mūsu zeme, mūsu mājas. Un
mums nav citur, kur iet! Es sveicu
jūs visus svētkos – Dievs, svētī Latviju!”
Saņemot Siguldas novada Domes
Atzinības rakstu, kas ir augstākais
pašvaldības apbalvojums, un Siguldas novada ģerboņa sudraba
piespraudi, nominācijā „Siguldas
novada Gada cilvēks 2012” par laureātiem kļuva:
„Siguldas novada Gada cilvēks
izglītībā 2012” – Guntars Zvejnieks – par inovatīvu un radošu
pieeju profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”,
skolas audzēkņu, interešu izglītības
kolektīvu un studiju sasniegumiem
valsts un starptautiskos konkursos
un skatēs;
„Siguldas novada Gada cilvēks
kultūrā 2012” – Aina Salmane –
par mūža ieguldījumu Siguldas
novada kultūrvides veidošanā, tradicionālās kultūras popularizēšanā
Ziemassvētku egles iedegšana Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā
2.lpp.

Foto: Alberts Linarts

Svētdien, 18.novembrī, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics svinīgā pasākumā – Goda dienā, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, sveica novadniekus un godināja Siguldas novada Gada cilvēkus, Goda novadnieku, un pasniedza Atzinības
rakstus un Pateicības par sasniegumiem uzņēmējdarbībā, izglītībā,
kultūrā un citās jomās. Kopā tika godināti 75 novadnieki.

Nomināciju „Siguldas novada Gada cilvēks 2012” laureāti: otrā rindā no kreisās – Dainis Paeglītis, Guntars Zvejnieks, Jānis
Zilvers, Māris Ansis Mitrevics; pirmā rindā no kreisās – Oļegs Zubkovs, Māra Paeglīte, Laura Cimža, Uģis Mitrevics, Aivars Janelsītis, Aina Salmane un Maruta Mitrevica. Aizkadrā – Kaspars Rums un Anita Isajeva.

un par folkloras kopas „Senleja” sa- Paeglīšu ģimene – par ieguldījumu matemātikas olimpiādēm, ieguldīsniegumiem valsts un starptautiskā netradicionālās lopkopības nozares jumu Siguldas novada matemātikas
mērogā;
attīstībā Safari parkā Mores pagas- skolotāju tālākizglītībā;
Allažu pamatskolas direktorei
„Siguldas novada Gada cilvēks tā;
sportā 2012” – Maruta un Māris
„Siguldas novada Gada cilvēks Sandrai Tukišai par mērķtiecīgu
Ansis Mitrevici – par mūža iegul- sabiedriskajā dzīvē 2012” – Laura ieguldījumu kvalitatīva un radoša
dījumu orientēšanās sacensību Cimža – par iniciatīvu „OMAbike” mācību procesa organizēšanā un
„Siguldas rudens” organizēšanā 40 projekta izveidošanā un paaudžu vadīšanā Allažu pamatskolā, pirmsskolas izglītības grupu paplašināšagadu garumā;
saliedēšanā.
nā, pilnveidē un rezultatīvu, radošu
„Siguldas novada Gada cilvēks
tūrismā 2012” – SIA „Aerodium”
Dāvanā nomināciju „Gada cilvēks latviešu valodas skolotājas darbu;
komanda (personīgi Kaspars 2012” ieguvēji saņēma laikraksta
Dainim Kalnam par nozīmīgu ieRums) – par Siguldas novada tūris- „Siguldas Elpa” dāvanu karti – abo- guldījumu Siguldas novada kultūrma pakalpojuma sniegšanu ar aug- nementu, SIA „Siguldas Minerāl- vides attīstībā un ilggadēju ieguldīstu pievienoto vērtību un uzstādīto ūdens” dāvanu karti minerālūdens jumu Siguldas Opermūzikas svētku
Ginesa rekordu;
iegādei, kā arī grupas „Gūtmans” organizēšanā;
„Siguldas novada Gada cilvēks kompaktdisku un Siguldas novaGrupai „Gūtmans” par ieguldījulabdarībā 2012” – Oļegs Zubkovs – da jauno dzejnieku dzejas burtnīcu mu mūzikas mantojuma un Siguldas
novada popularizēšanas projektā
par Zviedrijas privāto ģimnāziju tīk- „Jaunais ceļš”.
„Gūtmans”;
la ﬁnansējuma piesaisti projektam
Siguldas Sporta skolas peda„Cerību sēta”;
Pārējiem nominācijas „Siguldas
„Siguldas novada Gada cilvēks novada Gada cilvēks 2012” kandi- gogam Aināram Gureckim par ieSiguldas novada attīstībā 2012” – dātiem tika pasniegtas Siguldas no- guldījumu Siguldas novada sporta
„Siguldas Rotari klubs” (personīgi vada Domes Pateicības:
dzīves attīstībā un starptautisku
Anita Isajeva) – par ieguldījumu
Siguldas Valsts ģimnāzijas peda- badmintona turnīru organizēšanā;
Siguldas pilsētas vidusskolas
Siguldas novada Jaunrades centra goģei Daigai Jēkabsonei par rezulTehnoloģiju torņa izveidē;
tatīvu darbu skolēnu sagatavošanā pedagoģei Andrai Fridrihsonei par
„Siguldas novada Gada cilvēks matemātikas centralizētajam ek- ieguldījumu skolēnu personības
lauksaimniecības attīstībā 2012” – sāmenam, novada un valsts līmeņa
Turpinājums 6.lpp. 
Siguldas novada Uzņēmējdarbības
atbalsta punkta informācija 3.lpp.

Siguldas Valsts ģimnāzija ieņem
1.vietu pilsētu ģimnāziju grupā 4.lpp.

Aicina veidot gaismas objektus
Siguldas novadā
5.lpp.
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Pirmajā adventē iedegs Siguldas
Ziemassvētku egli
Svētdien, 2.decembrī plkst.17.00, Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā notiks Siguldas Ziemassvētku egles iedegšanas svētki. Siguldas
novada galvenā Ziemassvētku eglīte būs 10 metrus augsta, un tās noformējumam tiks izmantoti zelta, zaļi un sarkani rotājumi.
Ziemassvētku egles iedegšanas
svētkos galvenos svētku brīnumvārdus teiks Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, noķert
brīnumu aiz astes palīdzēs īsts Brīnumdaris ar īstiem brīnumtrikiem un
Siguldas Rūķi ar jautrām dziesmām un
dejām. Brīnumu bērnu sirdīs un svētku
karalienes zaros iedegs uguņošanas
meistara Kalvja Kalniņa ugunselﬁ, izzīlēt brīnumus nākotnei palīdzēs Laimes
Kalējs, bet nobaudīt Ziemassvētku brīnumgaršu piedāvās Mr.Biskvīts. Košo
Brīnumu parādi diriģēs un bērnu pantiņus cītīgi uzklausīs pats Ziemassvētku
vecītis!

Dāvā savu sirds brīnumu arī tu –
paņem līdzi savu brīnumsvecīti, lai
pasākumā varam iedegt savas labās domas visi kopā – mūsu eglītei,
mūsu Siguldas novadam!
Līdz ar galvenās Ziemassvētku
egles iedegšanu dzelzceļa stacijas
laukumā tiks iedegti svētku rotājumi arī citviet novadā. Īpaša svētku
rota tiks veidota Svētku laukumā,
kur 31.decembra vakarā novadnieki
tiks aicināti uz gadu mijas pasākumu.
Egles iedegšanas svētkos plānoti
satiksmes ierobežojumi – sekojiet
līdzi informācijai!

2012.gada 29.novembris

Valsts svētku laikā četri novadnieki
guvuši valsts atzinību
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18.novembrī, Melngalvju namā notika Triju Zvaigžņu
ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija. Par Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieri tika iecelts SIA
„Rīgas rajona slimnīca” valdes loceklis un galvenais ārsts, ķirurgs
Valdis Siļķe par lielo personīgo
un pašaizliedzīgo ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpē
un ārstniecībā, īpaši Siguldas pilsētā un novadā, kā arī siguldietis,
dramaturgs Harijs Gulbis par nopelniem Latvijas kultūrā un izcilu
radošā mūža ieguldījumu Latvijas
dramaturģijas un teātra mākslas
attīstībā.
16.novembrī Ministru kabineta
balvas pasniegšanas svinīgā ceremonijā tika apbalvots Latvijas
Bobsleja un skeletona federācijas
valdes loceklis, skeletona treneris

Dainis Dukurs par nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā.
Ministru kabineta balva ir augstākais valdības apbalvojums par izcilu
veikumu Latvijas attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē,
ko piešķir reizi gadā pieciem savas
jomas spožākajiem talantiem un
darbiniekiem. Ministru kabineta balva tiek pasniegta jau 17.reizi kopš
1995.gada. Balvas laureāti saņem
naudas summu 5000 latu apmērā,
kā arī nozīmīti un Goda diplomu.
Šogad kopumā Ministru kabineta
balvai tika pieteikts 21 pretendents.
Savukārt Ministru kabineta Atzinības raksts šogad piešķirts Turaidas muzejrezervāta direktorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda
loceklei Annai Jurkānei par unikāla
Eiropas nozīmes kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – izveidošanu un attīstīšanu par pasaules mēroga tūrisma objektu.

Rūķu darbnīcas un citi
pasākumi Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis” decembrī

Foto no MK arhīva

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina Siguldas novada iedzīvotājus un
uzņēmējus rotāt un izgaismot savus īpašumus, skatlogus un pilsētvidi,
radot svētku sajūtu jau Pirmajā adventē.
Arī pilsētas ielas un dažādi objekti, kā arī novada apdzīvotās teritorijas
svētku tērpu uzvilks jau šajā nedēļas nogalē, jo drīzumā tiks
pabeigti pēdējie svētku
dekorēšanas elementu uzstādīšanas darbi.
Iedegsim svētku sajūtu visā novadā kopā!

Ministru kabineta Balvu saņēmis Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” direktors, Siguldas novada Domes deputāts Dainis Dukurs (vidū). To viņam pasniedza Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis (no labās) un Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis.

Iespēja saņemt pabalstu kurināmā
iegādei un apkures maksājumu segšanai

cembrī no plkst.12.00 līdz 15.00.
Aicināti gan lieli, gan mazi, lai
Ziemassvētku noskaņās radošās
darbnīcās Rūķu vadībā darbotos
Siguldas novada pašvaldības
mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz
ar dažādiem materiāliem, veido- Sociālais dienests atgādina, ka
75% no valstī noteiktās minimājot svētku rotājumus un svētku pašvaldības saistošie noteikumi nolās darba algas;
dāvaniņas, zīmētu un veidotu da- saka kritērijus sociālās palīdzības • ģimene, kurā kopā dzīvo tikai nežādas apsveikumu kartiņas, ceptu saņēmējiem, lai saņemtu pabalstu
strādājoši pensionāri vai invalīdi,
piparkūkas, skatītos Rūķu kino un kurināmā iegādei un pabalstu apkukuru ienākumi uz katru ģimenes
kopā veidotu lielo svētku egli. Par res maksājumu veikšanai dzīvoklī:
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā
vizuālo noformējumu būs parūpē- • ģimene ar nepilngadīgiem bērmēnesī nepārsniedz 70% no valjušies Mākslas nodaļas profesioniem vai bērniem, kuri turpina
stī noteiktās minimālās darba
nālās ievirzes un interešu izglītīmācības, bet ne ilgāk kā līdz 25
algas.
bas audzēkņi.
gadiem, kuru ienākumi uz katru
Kurināmā iegādei pabalstu izPēc Rūķu darbnīcām, plkst.15.00,
ģimenes locekli pēdējo trīs mēne- maksā vienu reizi kalendārajā gadā.
gaidīsim visus uz krāšņu jaunāko
šu laikā mēnesī nepārsniedz 70% Pabalsta apmērs ir no 65 latiem līdz
klašu audzēkņu koncertuzvedumu
no valstī noteiktās minimālās 90 latiem vienai ģimenei/mājsaim„Laimes meklējumos”, kurā piedadarba algas;
niecībai.
līsies Mūzikas nodaļas un Teātra • ģimene (persona), kuras ienākumi
Pabalstu apkures maksājumu
studijas audzēkņi, bet dekorācijas
uz katru ģimenes locekli pēdējo veikšanai dzīvoklī vienu reizi mēveidos Mākslas nodaļas audzēkņi
trīs mēnešu laikā mēnesī nepār- nesī no 15.oktobra līdz 15.aprīlim
un pedagogi.
sniedz 60% no valstī noteiktās pārskaita komunālo pakalpojumu
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” pasākumi Ziemassvētku
11.decembrī plkst.15.00 Mūzikas
minimālās darba algas;
sniedzējam. Pabalsta apmērs ir no
gaidīšanas laikā jau klauvē pie durvīm. Drīz mājās ienāks piparkūku nodaļas audzēkņi Ziemassvētku • vientuļš (kam nav Civillikumā 25 līdz 35 latiem vienai ģimenei/
un egļu zaru smarža. Ziemassvētkiem senie latvieši savulaik gatavoju- noskaņās
muzicēs
Turaidas
noteikto apgādnieku), nestrādā- mājsaimniecībai. Ģimenēm ar bēršies ļoti ilgi — sakopuši sētu, izpušķojuši istabu... Arī Siguldas Mākslu muzejrezervātā. Savukārt 13.dejošs pensionārs vai invalīds, kura niem – līdz 30 latiem mēnesī un par
skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņi un pedagogi rūpīgi gatavojušies, lai cembrī plkst.16.00 vecāko klašu
ienākumi pēdējo trīs mēnešu lai- katru bērnu 5 lati mēnesī apkures
iepriecinātu ikkatru novadnieku ar jaukiem un sirsnīgiem Ziemassvētku audzēkņi priecēs savus klausītājus
kā mēnesī nepārsniedz 90% no sezonas laikā.
valstī noteiktās minimālās darba
Informācija par sociālajiem pabalpasākumiem.
ar klasisku Ziemassvētku koncerta
programmu.
algas;
stiem pieejama Siguldas novada
Kā jau katru gadu, Mākslu sko- un Siguldas viesus uz tradicionālo
• nestrādājošs pensionārs vai inva- pašvaldības Sociālajā dienestā, Zila „Baltais Flīģelis” ielūdz Sigul- pasākumu „Rūķu darbnīcas”. ŠoVisos pasākumos ieeja bez
līds, kurš dzīvo atsevišķi no bēr- nātnes ielā 7, vai pa tālruni
das novada ģimenes ar bērniem gad visi tiks gaidīti svētdienā, 2.demaksas. Būsiet mīļi gaidīti!
niem un kura ienākumi pēdējo trīs 67381455.

ATTĪSTĪBA 31

Siguldas Novada Ziņas

2012.gada 29.novembris

Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa informē, ka 2012.gada
11.maijā tika noslēgta vienošanās
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/
SIF/077/100) ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Siguldas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savienības politiku instrumentu
un citu ﬁnanšu palīdzības līdzﬁnansēto projektu īstenošanā”
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/077)
īstenošanu.
Projekta laikā tiks organizētas
apmācības pašvaldības darbinie-

kiem, kas veicinās efektīvu un
kvalitatīvu Siguldas novada pašvaldības līdzdalību dažādu Eiropas
Savienības ﬁnanšu instrumentu
projektu apgūšanā un ieviešanā.
Projekts tiks realizēts no 2012.
gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.aprīlim. Patlaban ir uzsāktas projektā
plānotās apmācības.
Kopējās projekta izmaksas –
21 520 lati, no kuriem 100% ﬁnansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Aicina uz sabiedrisko
apspriešanu par elektropārvades
līnijas izmaiņām
Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
(IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu projektam „Igaunijas – Latvijas
trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”.
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība
„Latvijas elektriskie tīkli”.
Paredzētās darbības iespējamās
norises vietas plānotas arī Siguldas
novadā un reģionā ap to: Krimuldas
novads (Krimuldas pagasts), Inčukalna novads (Inčukalna pagasts), Siguldas novads (Allažu pagasts) un citos
Latvijas novados.
Paredzētās darbības apraksts:
lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus

mežu zonas zaudējumus un mazāku
ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām
teritorijām, un īpašumiem, elektropārvades līnijas „Igaunijas – Latvijas
trešā starpsavienojuma” projektu
plānots veikt pa jau esošajām elektropārvades līniju trasēm. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt
elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda
sprieguma vadus. Jaunu 330 kV elektropārvades līniju paredzēts izbūvēt
tikai posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai. Elektropārvades līnijas
orientējošais kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Notiek pašvaldības darbinieku Siguldā atklāta distanču slēpošanas trase
apmācības administratīvās
kapacitātes stiprināšanai
Gatavojoties ziemas aktivitātēm,
Siguldā, Laurenčos, jau iespējams
bez maksas baudīt distanču slēpošanu vairāk nekā 300 metrus garā
distanču slēpošanas aplī.
Lai nodrošinātu distanču slēpošanu pirms īstā sniega, Siguldas
novada pašvaldība sadarbībā ar
biedrību „A2” un sporta klubu „Lidojošais slēpotājs” iepriekšējā ziemas sezonā sagatavoja un visu vasaru uzglabāja sniegu. Šobrīd trasē
ir ieklāti apmēram 500 kubikmetri
pērnā sniega, un, tiklīdz laikapstākļi ļaus, tiks ražots papildu sniegs.
Patlaban tiek uzstādīts arī papildu
apgaismojums, lai Siguldas novada
iedzīvotāji un viesi varētu izbaudīt
slēpošanas prieku pēc darba.
Mākslīgā sniega distanču slēpošanas aplis ir jaunā Laurenču sporta
un aktīvās atpūtas centra pilotprojekts, lai apjaustu uzglabātā sniega
kvalitāti un noturību. Latvijā šis ir
unikāls projekts, kas paredz, ka jau

2013.gada distanču slēpošanas sezonu Siguldā varēs uzsākt sporta un aktīvās atpūtas centrā Laurenčos, kura
būvniecības darbi norisinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „SVS
ACTIVETOUR” ietvaros. Ar šīs programmas atbalstu Siguldā top unikāla
slēpošanas trase ar iebūvētu aukstuma iekārtu mākslīgā sniega seguma
saglabāšanai un servisa māja. Vasarā
trasi varēs izmantot skrituļslidošanai,
kā arī tā būs piemērota skriešanai,
ko nodrošinās koka mulčas seguma
josla gar asfaltēto daļu visā trases

Informācijas par IVN procedūru:
Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu
un šā likuma 1.pielikuma „Objekti,
kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012.gada
8.oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.502
par ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
organizēšanu paredzētajai darbībai.
Informācija par paredzēto darbību: interesenti varēs iegūt informāciju par paredzēto darbību un
iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem. Šobrīd to var izdarīt:

• AS „Latvijas elektriskie tīkKaimiņu pašvaldībās sabiedrisli”, Dārzciema iela 86, Rīga,
kās apspriešanas notiks:
www.let.lv;
• Inčukalna novada pašvaldībā
• AS „Augstsprieguma tīkls”,
Inčukalnā, Atmodas ielā 4,
Dārzciema iela 86, Rīga,
3.decembrī plkst.14.30;
www.ast.lv;
• Krimuldas novada Tautas
• Vides pārraudzības valsts binamā Raganā, Parka ielā 1,
rojs, Rūpniecības iela 23, Rīga,
3.decembrī plkst.17.00.
www.vpvb.gov.lv;
• attiecīgajās novadu pašvaldīRakstiskus priekšlikumus par
bās un pagastu administrācijās. paredzēto darbību var iesniegt ViParedzētās darbības sākotnē- des pārraudzības valsts birojā
jā sabiedriskā apspriešana Si- Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
guldas novadā notiks 5.decem- tālr.67321173, vai AS „Latvijas
brī plkst.15.00 Allažu pagasta elektriskie tīkli” Dārzciema ielā 86,
pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažu Rīgā, LV-1073, tālr.67725233, līdz
pagastā, Siguldas novadā.
2012.gada 24.decembrim.

garumā. Projekta „SVS ACTIVETOUR”
Siguldas novada pašvaldības attiecināmo izdevumu kopsumma ir 850 000
eiro (597 383 lati), no kā programmas
līdzﬁnansējums ir 90%.
Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam
ﬁnansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu
attīstības pasākumus, lai uzlabotu
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā
potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas
Federāciju.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Uzņēmējdarbības atbalsta punkts aicina
Kopš septembra Siguldas novada Kultūras centra telpās IgaunijasLatvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Pārtikas mājražošanas pārrobežu sadarbības tīkla attīstības veicināšana lauku teritorijās” (FOODART) ietvaros darbojas Uzņēmējdarbības atbalsta punkts.
Tā vadītājs ir Kristaps Turauskis, kurš informē, ka atbalsta punkta darbības laikā sniegtas konsultācijas vairākiem desmitiem interesentu ar
mājražošanu un uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.
Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv izveidota sadaļa
„Uzņēmējdarbība”, kurā iespējams
atrast ar uzņēmējdarbību saistīto informāciju, piemēram, kas
nepieciešams, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, Eiropas Savienības
pieejamie ﬁnanšu instrumenti,
pakalpojumu sniedzēji novadā un
cita informācija. Tiesa gan, mājaslapas saturs visu laiku mainās un
tiek papildināts. Semināru formātā

ik pa diviem mēnešiem interesenti tiek informēti par aktualitātēm
saistībā ar Eiropas Savienības
pieejamajiem ﬁnanšu instrumentiem. Uzņēmējdarbības atbalsta
punkts aktīvi apkopo informāciju
par uzņēmējdarbības vidi, komunicējot par aktuālajiem jautājumiem
ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, apmeklējot seminārus un
darba grupas, lai varētu sniegt pēc
iespējas plašāku atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai novadā.

Atbalsta punkts bija kā iniciators
Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkts aicina
semināram par inovatīvu uzņēmējdarbību un atbalsta iespējām, kas
visus interesentus vērsties ar ierosinājumiem un jautājunorisinājās novembra vidū Sigulmiem Pils ielā 10, Siguldā, katru pirmdienu un ceturtdienu
das Valsts ģimnāzijā. Tajā piedalīno plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00.
jās 10.-12.klašu skolēni no četrām
novada vidusskolām. Skolēni iepazinās ar Latvijas un ārzemju interesentus vērsties ar ierosi- un lauksaimnieku iesūtītā inforuzņēmumu veiksmes stāstiem, ra- nājumiem un jautājumiem Pils mācija – uzņēmuma vai saimdoša biznesa attīstības metodēm, ielā 10, Siguldā, katru pirmdienu niecības nosaukums, piedāvāto
komandas veidošanas pamatiem, un ceturtdienu no plkst.8.00 līdz pakalpojumu apraksts un konlīdzekļu piesaistīšanas iespējām 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00. taktinformācija – tiks izvietota
un produkta virzīšanu tirgū, kā arī
Lai veicinātu uzņēmējdarbī- interneta vietnes www.sigulda.lv
praktiski varēja izstrādāt savu pir- bas attīstību un novada uzņē- sadaļā
„Uzņēmējdarbība”/„Pamo biznesa plānu. Skolēni atzina, mēju sadarbību, Siguldas no- kalpojumu sniedzēji”.
ka šādi semināri ir ļoti vērtīgi un vada pašvaldība aicina novada
Informāciju lūdzam sūtīt Sigularī turpmāk nepieciešams padzi- uzņēmējus, lauku uzņēmējus un das novada Uzņēmējdarbības atļināt zināšanas uzņēmējdarbības lauksaimniekus izvietot savu balsta punkta vadītājam Kristajomā.
kontaktinformāciju un piedāvāto pam Turauskim uz e-pastu
Siguldas novada Uzņēmējdarbī- pakalpojumu aprakstu interneta kristaps.turauskis@sigulda.lv,
bas atbalsta punkts aicina visus vietnē www.sigulda.lv. Uzņēmēju tālrunis informācijai 29443257.

4 IZGLĪTĪBA

Siguldas Novada Ziņas

Domes priekšsēdētājs
tiekas ar bērniem

2012.gada 29.novembris

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas Valsts ģimnāzija ieņem Nodarbības
1.vietu pilsētu ģimnāziju grupā
Māmiņu klubā

Bērnudārza „Ieviņa” bērni tiekas ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu.

14.novembrī Siguldas novada Do- darīt pareizās izvēles,” uz jauniem
mes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sasniegumiem un izaicinājumiem
tikās ar 13 Allažu pamatskolas sko- skolēnus mudināja Domes priekšlēniem – teicamniekiem, novada un sēdētājs.
Savukārt 21.novembrī Siguldas
Latvijas mēroga konkursu dalībniekiem, labiem māksliniekiem, spor- novada pašvaldībā viesojās bērnutistiem, zemessargiem un sabied- dārza „Ieviņa” audzēkņi no grupas
riski aktīviem bērniem. Tiekoties ar „Dzērvenītes”. Piecus un sešus gaskolēniem, Domes priekšsēdētājs dus vecie bērni aplūkoja Deputātu
pastāstīja par Siguldas novadu, zāli un sēdēja krēslos, kuros DoSiguldas novada Domes darbu un mes lēmējvara pieņem svarīgus lēikdienu. Allažu pamatskolas labā- mumus. Bērni stāstīja par to, kas
kajiem skolēniem un pedagogiem viņi būs, kad izaugs lieli, un iepriepriekšsēdētājs dāvāja īpašu raks- cināja Domes priekšsēdētāju, uztāmpiederumu komplektu un iespē- dāvinot pašu veidotu zīmējumu alju šī gada nogalē nobraukt ar vučko. bumu, kurā attēlota Siguldas
„Jūs esat cīnītāji, un jums ir iespējas novada pašvaldības darbība un Sidzīvē daudz ko sasniegt. Esiet ne- guldas Jaunā pils, kā arī ar rokām
atlaidīgi – lai īstenotu savus sapņus darinātu logo „S!” ar bērnu domām,
un sasniegtu mērķus, ir daudz jāmā- kāpēc viņiem patīk Siguldas nocās – tikai tā jūs pratīsiet dzīvē iz- vads.

Lai novērtētu izglītības līmeni ir labākā pilsētu ģimnāziju grupā un
Latvijas skolās, Draudzīgā aicinā- trešā – ģimnāziju grupā.
Skolu reitinga algoritms ir balsjuma fonds kopā ar „Nordea” banku
apkopojis jaunākos skolu reitinga tīts uz centralizēto eksāmenu rerezultātus, nosakot labākās skolas zultātiem. „Draudzīgā aicinājuma
Latvijā. Apbalvojums ir simboliska „Skolu reitings 2012” ir ieguvis viepiemiņas balva „Lielā Pūce”.
notu pamata atskaites bāzi un iezīSiguldas Valsts ģimnāzija pilsētu mē pirmos salīdzināmos rezultātus
ģimnāziju grupā ir 1.vietā, ģimnāziju ar 2011.gadu. Skolēnu centralizēto
grupā – 6. un kopvērtējumā – 8.vietā. eksāmenu rezultāti atklāj gan neĻoti labi sasniegumi Siguldas mainīgu stabilitāti, piemēram, ģimValsts ģimnāzijai ir saistībā ar lat- nāzijas un pilsētu skolu grupās, gan
viešu valodas vērtējumu, tā atzīta izteiktas svārstības, kam vairāk papar labāko pilsētu ģimnāziju grupā kļautas lauku skolas,” stāsta Jānis
un trešo labāko ģimnāziju grupā. Endele, Draudzīgā aicinājuma fonda
Augsts novērtējums ir arī dabaszi- vadītājs un „Skolu reitinga 2012” iznībās – Siguldas Valsts ģimnāzija strādātājs.

Aicina iesniegt projektus
ﬁnansējuma saņemšanai
Vēl līdz 3.decembrim iespējams
iesniegt dokumentāciju projektu
konkursam par iespēju saņemt Siguldas novada pašvaldības ﬁnansējumu izglītības un kultūras aktivitātēm Siguldas novadā 2013.gadā.
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 organizā-

cijas/biedrības vadītāju. Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti,
kuru aktivitāšu realizācijas laiks
iekļaujas termiņā no 2013.gada
februāra līdz 2013.gada decembrim.
Dokumenti jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3). Plašāka informācija pieejama pa tālruni 26198322 un
e-pastu jolanta.borite@sigulda.lv.
Jāpiebilst, ka konkursā saskaņā
ar nolikumu nevar piedalīties projekti, kuri nav atskaitījušies par
2012.gadā realizētajiem projektiem.

decembrī

Siguldas Māmiņu klubs aicina uz
nodarbībām decembrī, kas notiks „Namiņa” telpās, O.Kalpaka ielā 9, Siguldā:
Otrdien, 4.decembrī plkst.11.00, –
nodarbība par krūts ēdināšanu;
Otrdien, 4.decembrī plkst.15.30, –
vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā;
Otrdien, 11.decembrī
plkst.11.00, – jaundzimušā aprūpe
un handlings;
Otrdien, 11.decembrī
plkst.15.30, – vingrošana kopā ar
bērniem ﬁzioterapeites vadībā;
Otrdien,
18.decembrī plkst.11.00, –
enerģētiskā sveču vingrošana;
nodarbība tikai pieaugušajiem;
Otrdien, 18.decembrī
plkst.15.30, – vingrošana kopā ar
bērniem ﬁzioterapeites vadībā;
Ceturtdien, 20.decembrī
plkst.11.00, – Māmiņu kluba Ziemassvētku eglīte – Ziemassvētku
ieskandināšana.
Pieteikties uz nodarbībām, rakstot
uz e-pastu maminu_klubs@inbox.lv
vai zvanot pa tālr.26665790 Līvai.

Valodu apguve Jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”

Ģimnāzijas skolnieces plūc laurus fotogrāﬁju konkursā

Siguldas novada Jaunrades
centra Jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” katru otrdienu no
plkst.16.00 līdz 18.00 jaunieši var
papildināt savas zināšanas angļu
valodā. Nodarbības vada aktīvs
jaunietis Krišjānis Polāns.
Savukārt katru piektdienu no
plkst.16.30 līdz 18.00 jaunieši

Lai veicinātu skolēnu interesi pamatojumā pastāstīt, kā katrs
Visi darbu autori tika aicināti
par valsts aizsardzību un drošī- saprot savas ģimenes, draugu, apmeklēt Saeimu un piedalīties
bu, Saeimas Aizsardzības komi- skolas vai visas valsts drošību. fotogrāﬁju izstādes atklāšanā.
sija un Nacionālo bruņoto spēku No Siguldas Valsts ģimnāzijas Uzvarētāji balvā saņēma eksklukomandieris R.Graube aicināja konkursā piedalījās 12 skolēni, zīvu iespēju doties izbraukumā ar
jauniešus piedalīties fotogrāﬁju iesūtot 14 darbus, bet konkursā pirmo Latvijā būvēto patruļkuģi
konkursā „Drošs savā Latvijā”. uzvarēja – Elīna Jēkabsone no „Cēsis”, kā arī ekskursiju uz Rīgas
Skolēni tika rosināti paraudzīties 11.e klases, Ilze Zuce-Tenča un kuģu būvētavu.
Anita Ūdre
uz mūsu valsts drošību un idejas Anna Alvīne Vītola no 12.b klases.

viens otram palīdzēs labāk apgūt krievu valodu. Nodarbības
palīdzēs vadīt arī skolotāja Lāse
Vilka.
Ja vēlies apgūt vai papildināt
esošās zināšanas, piesakies uz
nodarbībām JIC „Mērķis” pa tālruni 67974168.
Klinta Eigenfelde

SPORTS

Renovēta Siguldas Sporta skolas fasāde

Martins Dukurs izvirzīts līdzjutēju
balsojumam par gada populārāko sportistu

Noslēdzies Siguldas Sporta skolas fasādes vienkāršotas renovācijas un siltināšanas projekts, kas
Siguldas novada pašvaldībai izmaksājis 45 tūkstošus latu. Skolas
fasāde laika gaitā bija jau nodrupusi, un tās sienas nenodrošināja
mūsdienu prasībām atbilstošu siltumizolāciju, iekštelpas bija vēsas
un drēgnas.

Šogad siguldietis Martins Dukurs
izvirzīts līdzjutēju balsojumam par
gada populārāko sportistu. „Latvijas
Gada balvas sportā 2012” balsojums
par 2012.gada populārāko sportistu/
sportisti norisinās no 22.novembra
līdz 20.decembrim portālā „Delﬁ” un
www.olimpiade.lv.
Šoreiz balsojums risināsies divos
posmos. Pirmajā posmā balsošana būs
līdz 10.decembra pusnaktij. Pirmā posma rezultāti tiks paziņoti 11.decembrī.

Renovācijas darbus profesionāli un paredzētajos termiņos veica
AS „Siguldas Būvmeistars”. Skolai
jau iepriekš bija nomainīti logi, un
fasāde renovācijas laikā tika siltināta ar akmens vati, pievēršot īpašu uzmanību detaļām un pieslēgumiem, apdarei izmantotas fasādes
proﬁlētā tērauda un gludā tērauda
loksnes vienā krāsā. Ir saglabāts

kopējais ēku kompleksa fasādes vizuālais izskats.
Ap ēkas perimetru atjaunota betona apmale, kā arī sakārtota lietus
ūdens savākšanas sistēma, labiekārtota apkārtējā teritorija, kurā
notika remontdarbi. Plānots, ka fasādes siltināšana uzlabos mikroklimatu skolas iekštelpās, kā arī samazinās maksājumus par apkuri.

Tautas bumbā triumfē Siguldas pilsētas vidusskola
20.novembrī Allažu sporta centrā
risinājās Vidzemes reģiona skolu ﬁnālsacensības tautas bumbā, kurās
piedalījās Siguldas, Valmieras, Limbažu, Rūjienas un Cēsu novadu spēcīgākās zēnu un meiteņu komandas.
Sacensības organizēja Siguldas
Sporta skola.

Maksimālo rezultātu – uzvaru visās spēlēs – sasniedza Siguldas pilsētas vidusskolas komandas, izcīnot pārliecinošu 1.vietu gan zēnu,
gan meiteņu konkurencē. Godalgoto
trijniekā iekļuva arī citas Siguldas
novadu pārstāvošas komandas –
1.pamatskolas meiteņu komanda

ierindojās 2.vietā, bet Allažu pamatskolas zēnu komanda, kas
pirms nedēļas negaidīti bija uzvarējusi Siguldas novada sacensībās,
Vidzemes skolu konkurencē ierindojās 3.vietā, kas arī ir ļoti labs sasniegums.
Ilze Ratniece

Otrajā kārtā līdzjutēji varēs balsot par
trijiem populārākajiem sportistiem –
tiem, kuri pirmajā kārtā iegūs visvairāk
balsu. Otrās kārtas balsošana noslēgsies 20.decembra pusnaktī, bet 2012.
gada Latvijas populārākā sportista
vārds tiks paziņots „Gada balvas sportā 2012” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 21.decembrī.
Lai iegūtu objektīvākus rezultātus,
katru dienu internetā no vienas IP adreses varēs nobalsot vienu reizi.

Sveiks Sporta laureātu 2012
Vēl līdz 30.novembrim var paspēt nobalsot par savu „Siguldas novada Sporta laureātu 2012”. Sīkāka informācija un anketas atrodamas www.sigulda.lv.
Izvirzītās kandidatūras un pamatojumu to nominēšanai izvērtēs darba grupa.
Laureātus sveiks svinīgā pasākumā „Siguldas novada Sporta laureāts 2012”,
kas notiks 14.decembī plkst.19.00 Siguldas pagasta kultūras namā. Šajā pasākumā tiks atzīmēta arī Siguldas Sporta skolas desmit gadu jubileja.

2012.gada 29.novembris

Aicina veidot gaismas
objektus Siguldas novadā
2012.gada decembrī un 2013.gada idejas: Alvīne Kalniņa un Līva Pitejanvārī Siguldas novadā otro reizi rāne piedalīsies ar objektiem „Prāta
notiks pilsētvides mākslas un līdzda- kults”, „Progress” un „Varonība”;
lības festivāls „NATURE/URBAN/FU- Rūdolfs Štamers ar „Slavinājums
TURE” („DABA/PILSĒTA/NĀKOTNE”). bērnišķībai” un „Slavini”; Karīna
Festivāla mērķis ir aktivizēt dažādu Sidorova ar objektu „Plaisa”; Aiva
mākslas jomu un iedzīvotāju sadar- Paste un Baiba Andersone veidos
bību un aktīvu līdzdalību. Tā ietvaros „Zīmes”; Elīna Kadakovska – „Un ja
siguldieši un viesi tiek aicināti domāt nu tomēr...?”; Atis Šnēvelis – „Slapar dabas un pilsētvides savstar- vinājums X”; Dace Andžāne un Alise
pējām attiecībām vakar, šodien un Brante – „Plīša strūklaka”.
nākotnē. Festivāla tēma šogad ir
„Pirmo reizi sadarbojamies ar gais„...ieraksti sev zināmās zīmes”.
mas festivālu „Staro Rīga”, lai gada
Sadarbojoties ar gaismas festi- tumšajā laikā iedegtu gaismas arī
vālu „Staro Rīga”, Siguldas novada Siguldā. Jauniešu darbi ir kā mudināpašvaldība ieguvusi desmit jauniešu jums uzdrīkstēties un attīstīt radoveidotus mazo formu vides gaismas šumu ikvienam Siguldas novada ieobjektus. No 10.decembra tie būs ap- dzīvotājam,” ir pārliecināta Kultūras
skatāmi Siguldas Jaunās pils dārzā.
pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.
Vairāki autori un autoru grupas
Lai Siguldas novada iedzīvotājiem
ieguvušas iespēju realizēt dažādas un viesiem pastaigas laikā ielas un

mūzikas pasākumi ražo 400 tonnu CO2 gadā. Dažādos pētījumos
iegūtie dati no 649 festivāla apmeklētājiem Lielbritānijā, Vācijā
un Nīderlandē liecina, ka 80% respondentu bija bažas par troksni,
82% domā par atkritumu negatīvo
ietekmi, 84% – norūpējušies par
satiksmes un transporta ietekmi,
savukārt 60% pauda bažas par
ūdens un augsnes bojāšanu. Mūsu
uzdevums ir ﬁksēt, vai Latvijā vispār vides un kultūras mantojuma
degradēšanas problēmas pastāv
un vai politikas izstrāde ir stratēģiski svarīga. Varbūt tā ir inovatīva
metodika, ko var izstrādāt Latvijā
un izmantot kā nākotnes projektu
politikas nostādņu pieņemšanā,
kuru mērķis ir aizsargāt kultūras
mantojumu?
Šogad ar partneriem Siguldas
novada speciālisti tikušies darba
sanāksmēs Itālijas pilsētā Perudžā (Perugia) un Londonas Universitātē Lielbritānijā. Decembrī
notiks studiju vizīte Roterdamā,
Erasmus Universitātē, kas paredz
jaunu zināšanu ieguvi un labās
prakses analīzi. Partneriem vēstīsim par mūsu mērķiem un plāniem
turpmākajā projekta periodā:
• Vienošanās ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļu par
studentu mācību praksi, nodrošinot iespēju analizēt liela
mēroga festivālus visā Latvijā;
• Darbs ar neatkarīgiem ekspertiem ar dažādām pieredzēm;
• Ar Izglītības un kultūras projektu konkursa atbalstu šogad
izveidota Dabaszinātņu skoliņa, kurā darbojas 20 Siguldas
novada pamatskolu 4.-8.klašu
skolēni un 10 Siguldas Valsts
ģimnāzijas 10.-11.klašu skolē-

Brīnumskapis svinēs
Ziemassvētkus Siguldā

nami iemirdzētos negaidītās krāsās
un formās, aicinām ikvienu iesaistīties festivāla programmas veidošanā. „Tu vari izmantot gaismu, krāsu,
attēlu, animāciju, jaunās tehnoloģijas vai citu atjautīgu un negaidītu metodi, lai stāstītu savu stāstu.
16.decembrī
plkst.12.00
un
Par savu ideju vai veikumu informē plkst.15.00 Siguldas koncertzālē
pa tālruni 26198322 vai uz e-pastu „Baltais Flīģelis” jau tradicionāli Latjolanta.borite@sigulda.lv, lai par to vijas bērni un vecāki Ziemassvētkus
varam pastāstīt arī citiem,” aicina svinēs Brīnumskapī. Šogad Kaķītis
J.Borīte.
Laķītis ir uzaicinājis savas labākās
„NATURE/URBAN/FUTURE” festi- skolnieces – pelītes – svinēt Zievāla ietvaros janvārī Siguldā notiks massvētkus kopā Brīnumskapī.
dažādas aktivitātes – izstādes, inŠoreiz Ziemassvētku stāsts būs
stalācijas, līdzdalības akcijas, kon- par to, ka ikviens šajā pasaulē ir bicerti.
jis bērns, kurš skaitījis pantiņus pie
Festivāls „NATURE/URBAN/FU- Ziemassvētku eglītes un kura prieks
TURE” ir viena no projekta „Eiropas par dāvanām ir redzams joprojām
kultūras galvaspilsēta 2014” akti- viņa acīs. Brīnumskapja un skatīvitātēm, ar ko Sigulda piesaka jaunas, novatoriskas un interesantas
norises savā pilsētā, kas veicina
radošuma attīstību. Festivāla organizators ir Siguldas novada pašvaldība un pasākumu operators
„UNTITLED”.
7.decembrī plkst.19.00 Siguldas
novada Kultūras centrā dejas teātra kompānija „Stars’ Well” piedāvā
dejas izrādi „TURpinĀJUMS”. Tā
ir izrāde par cilvēku savstarpējo
attiecību mijiedarbību pilsētvidē –
attiecības starp pilsētā un laukos
uzaugošu cilvēku. Vai ir un kādas ir
iespējamās atšķirības? Kā veidojas
sadarbība starp šīm divām cilvēku
grupām?
Izrāde veidota kā diplomdarbs
ni. Izveidotas četras pētījumu Mākslas akadēmijas absolventei
grupas ar atšķirīgiem darba Kristai Osei un kā pirmais dejas
uzdevumiem: skaņas stipruma izrādes darbs jaunajai komponismērīšana, ultravioletā starojuma un gaismas intensitātes
mērīšana, vēja stipruma un gaisa spiediena mērīšana, kā arī
oglekļa dioksīda un skābekļa
Jau otro gadu latviešu tēlniecības
koncentrācijas mērīšana dažā- klasiķa Teodora Zaļkalna dzimtajos
dās Siguldas vietās. No 2012. Allažos notiks „Tēlniecības diena”,
gada aprīļa līdz septembrim at- kura veltīta vienmēr laikmetīgai
bilstoši izstrādātajam plānam mākslas tēmai – portretam tēlnietika veikti regulāri vides kva- cībā. Ikvienam interesantam būs
litātes monitoringa mērījumi, iespēja izzināt portretu mākslas nouzkrājot datus par gaisa un pil- slēpumus un pašam kļūt par portresētvides kvalitāti. Gaisa un pil- tistu. Pasākuma apmeklētāji varēs
sētvides kvalitātes parametru noklausīties unikālu lekciju, kā arī
noteikšanu skolēni veica sko- līdzdarboties modeļa vai mākslinielotāju M.Pētersones, J.Bukina ka lomā. Darbam tiks izmantoti īsti
un L.Sausiņas vadībā, izman- tēlnieku māli. Tajos izveidotos portojot vides parametru sensorus. tretus dalībnieki konsultantu vadībā
Balstoties uz skolēnu interesi atlies ģipsī, iegūstot mākslas darbus,
un saredzot labas iespējas kurus vēlāk varēs izstādīt goda vietā.
skolēnus iesaistīt kopīgos
pētniecības procesos, projekts
tiek turpināts, un skolēni veiks
gaisa un pilsētvides kvalitātes
parametru mērījumus festivālu
laikā;
• Sadarbībā ar biedrību „Latvijas
Pasākumu producentu asoci2012.gada 11.maijā Siguldas noācija” informācijas un viedokļu vada Dome noslēdza vienošanos
apmaiņas pasākumi un kvalitā- (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/077/100)
tes standartu izstrāde uzrau- ar Sabiedrības integrācijas fondu
dzībai un brīvdabas kultūras par projekta „Siguldas novada pašpasākumu ietekmes samazinā- valdības kapacitātes stiprināšana
šanai ar liela mēroga festivālu Eiropas Savienības politiku instruorganizatoriem;
mentu un citu ﬁnanšu palīdzības
• 2012.gada 23.oktobrī izskatīts līdzﬁnansēto projektu īstenošanā”
Ministru kabinetā un 25.oktobrī (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/077)
iesniegts izskatīšanai Saeimā īstenošanu.
Valsts Nacionālā attīstības
Projekta ietvaros notiek profesioplāna 2014.-2020.gadam pro- nālās pilnveides programmas „Kuljekts, kas paredz rūpēties arī tūras vadības pamati” apguve, kuras
par dabas kapitāla saglabāša- laikā 17 kultūras iestāžu vadītāji,
nu.
darbinieki un kolektīvu vadītāji, asisJolanta Borīte tenti un koncertmeistari no novembra

Siguldas novadā īsteno projektu „Pasākumu
ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN)
Šogad Siguldas novada pašvaldība INTERREG IVC programmas
ietvaros uzsākusi īstenot projektu
„Pasākumu ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN), kura
mērķis ir nodot un gūt pieredzi
12 partneriem no Itālijas, Spānijas, Grieķijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Lietuvas, Lielbritānijas,
Nīderlandes un citām valstīm.
Balstoties uz gūtajām atziņām,
nepieciešams izstrādāt kopīgu
metodoloģiju, lai samazinātu festivālu un kultūras notikumu ietekmi uz vēsturiskajiem centriem
un vidi. Projekta ietvaros šajā
gadā analizēta kultūras situācija
un vēsturiskais festivālu un notikumu fons, veikta viena festivāla
analīze. Labās prakses izpētei ar
ekonomisko, sociālo un vides indikatoru palīdzību tika analizēti XX
Opermūzikas svētki. Šis festivāls
notiek jau divdesmit gadus, un
tam ir arī ilgtspējīga ietekme uz
Siguldas pilsētvidi un uz konkrētu
vietu, kur festivāls notiek. Pēdējo
sešu gadu investīcijas pilsdrupu
teritorijas labiekārtošanā, stratēģijas izstrāde Siguldas Jaunās
pils kompleksam kopumā, jaunu
pārvaldības formu ieviešana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai – tas viss
lielā mērā ir saistīts ar festivālu
un notikumu rīkošanu šajā teritorijā. Secināts, ka vairāk uzmanības
jāvērš pētniecībai un objektīvai
datu ieguvei, kas līdz šim nav ticis
praktizēts. Minētā projekta ietvaros tiks sniegti risinājumi Eiropas
Savienības līmenī: plānots izstrādāt pašiem savu metodoloģiju un
ieviest „nulles ietekmes” politiku,
kāda līdz šim nav bijusi pieņemta.
Projekta partneri norāda par
notikumu un festivālu pozitīvo ietekmi uz tūrismu, kultūras
daudzveidību un vietējo ekonomiku, akcentējot arī ietekmi uz vidi.
Lielbritānijā tiek lēsts, ka dzīvās
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tāju zāles noformējums būs īpaši
smaržīgs un garšīgs, ar piparkūkām,
pīrāgiem un Ziemassvētku makaroniem. Un ja vēl šos gardumus gatavo
uz vietas un pasniedz Brīnumskapja
varoņi? Kā tos neēdīsi? Brīnumskapī mīt Ingus Ulmanis, Andris Sējāns,
Aigars Voitišķis, Roberts Rasa, Baiba Vanga, Anrijs Grinbergs un „Knīpas un knauķi”.
Biļetes nopērkamas „Biļešu Paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv,
Siguldas novada Kultūras centra un
koncertzāles kasēs.

Laikmetīgā dejas teātra izrāde
Siguldas novada Kultūras centrā
tei un saksofonistu kvarteta „Next
Move” vadītajai Ingai Meijerei. Izrādes horeogrāfe, režisore – Lilija
Lipora. Dejotāji/aktieri: Eva Vancāne, Gabija Bīriņa, Reinis Rešetins, Daumants Švampe, Ilga Gruševa, Madara Luīze Muzikante,
Elīna Caune, Ramona Remese,
Guntis Trops. Ieejas maksa Ls 4,
ID karšu īpašniekiem, iegādājoties
biļeti iepriekš Siguldas novada Kultūras centrā, ieejas maksa – Ls 3.
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas
novada Kultūras centra kasē un
www.bilesuparadize.lv.

Tēlniecības diena Allažos

Jaunajiem māksliniekiem palīdzēs tēlnieki Gundega Evelone,
Agita Šteinberga, Laima Daberte,
Rihards Ābeltiņš un Andris Maračkovskis.
Tēlniecības diena notiks 30.novembrī plkst.13.00 Allažu pamatskolas zālē. Pasākuma apmeklētājus lūdzam ierasties darba drēbēs
un apavos, ko nav žēl ziedot mākslas vārdā. Dalība pasākumā ir bez
maksas.
Tēlniecības dienu Allažos organizē Allažu pagasta Tautas nams sadarbībā ar Allažu pamatskolu un
Latvijas Mākslas akadēmiju.

Uzsākta kultūras speciālistu apmācība
piecus mēnešus apgūs menedžmenta un mārketinga pamatus kultūras
projektu attīstībai. Apmācību īsteno
Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras koledža, un tās kopējās izmaksas
ir 3560 lati. Programma veidota tā,
lai ne tikai iegūtu jaunas zināšanas,
bet arī gūtu jaunus impulsus savas
personības izaugsmē un iepazītos ar
interesantām, radošām personībām.
Kopējās projekta izmaksas ir
21 520 lati, no kuriem 100% ﬁnansē
Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu.
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Godināti Siguldas novada Gada cilvēki,
uzņēmumi un Goda novadnieks
Turpinājums. Sākums 1.lpp. 

veidošanā, atbildīgu attieksmi pret
jaunās paaudzes audzināšanu un
aktīvu iesaistīšanos Siguldas novada sporta aktivitātēs;
Ivaram Ciagunam par vērienīgu
ieguldījumu Siguldas novada tūrisma produkta attīstībā un Siguldas
novada popularizēšanā;
Jurim Dudko par ieguldījumu
Siguldas novada tūrisma nozares
izaugsmē, vadot Gaujas nacionālā
parka tūrisma klastera projektu;
Gunāram Dzenim par SIA „Kokpārstrāde 98” atbalstu Allažu pamatskolas daudzbērnu ģimenēm,
Allažu pamatskolai un basketbola
klubam „Sigulda”;
Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei par ieguldījumu
Siguldas novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un Turaidas muzejrezervāta attīstībā;
Valdim Siļķem par pakalpojumu piedāvājuma pilnveidošanu un
jaunu pakalpojumu attīstīšanu SIA
„Rīgas rajona slimnīca”;
Vāgneru ģimenei (zemnieku
saimniecībai „Bajāri”) par ieguldījumu piensaimniecības un graudkopības nozarē un novada lauksaimniecības attīstībā;
Zilveru ģimenei (zemnieku
saimniecībai „Pīlādži”) par ieguldījumu augļkopības nozares attīstībā un novada lauksaimniecības
attīstībā;
Mārim Ansim Mitrevicam par
ilggadēju ieguldījumu darbā ar Siguldas novada bērniem un jauniešiem, veicinot vides izglītību;
Rutai Kupcei par brīvprātīgo darbu un ieguldījumu Siguldas novada
nevalstisko organizāciju stiprināšanā.
Šogad pirmo reizi Siguldas novada pašvaldība godinājusi „Siguldas novada Goda novadnieku
2012”, un nominācijas ieguvējs
ir Aivars Janelsītis – par mūža
ieguldījumu Siguldas novada attīstībā. Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Goda novadniekam
pasniedza Siguldas novada ģerboņa sudraba piespraudi un Atzinības rakstu, savukārt dāvanā
A.Janelsītis saņēma laikraksta „Siguldas Elpa” dāvanu karti – abonementu, SIA „Siguldas Minerālūdens”
dāvanu karti minerālūdens iegādei,
grupas „Gūtmans” kompaktdisku
un Siguldas novada jauno dzejnieku dzejas burtnīcu „Jaunais ceļš”.
„Pateicos visiem klātesošajiem – tā
ir liela atbildība,” uzrunājot svinīgā pasākuma dalībniekus, sacīja
A.Janelsītis, uzsverot: „Nav lielākas laimes – atrast tādu vietu,
kurai veltīt savu dzīvi un darbus.
To var tikai Siguldā! Te ir svētupe
Gauja, kuras krastos paaudzēm
esam cīnījušies par brīvu Latviju.
Siguldas skaistums ir neapbrīnojams, tāpēc pateicos visiem par tā
izkopšanu un attīstību – to mēs darām no paaudzes paaudzē! Kalpoju
Siguldai!” Klātesošie Goda novadnieku sveica skanīgiem aplausiem,
stāvot kājās.

Lai apkopotu informāciju par
uzņēmējdarbības
sasniegumiem
Siguldas novadā reģistrētiem uzņēmumiem, tika analizēti Valsts
ieņēmumu dienesta un SIA „Lursoﬅ”
dati. Apbalvojumus „Gada uzņēmums 2012” vairākās nominācijās
saņēma:
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājs, kura uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas
novadā, – SIA „Vita Mārkets”.
• Otrais lielākais iedzīvotāju ienā- „Siguldas novada Goda novadnieks
2012” – Aivars Janelsītis.
kuma nodokļa maksātājs, kura
uzņēmējdarbība reģistrēta Siguldas novadā, – SIA „R.D.A.”.
• Trešais lielākais iedzīvotāju ie- ģisko darbu, pirmsskolas izglītības
nākuma nodokļa maksātājs, kura iestādes „Ieviņa” pedagoģei Ilzei
uzņēmējdarbība reģistrēta Sigul- Bērziņai par apzinīgu, radošu un
das novadā, – AS „Siguldas Būv- aktīvu darbu, sagatavojot bērnus
meistars”.
skolas gaitu uzsākšanai, Allažu pa• Lielākais iedzīvotāju ienākuma matskolas pedagoģei Ingunai Kalnodokļa maksātājs, kura uzņē- višai par pašaizliedzīgu un radošu
mējdarbība reģistrēta Siguldas darbu un aktivitāti sabiedriskajā
novada Allažu pagastā, – SIA dzīvē, Allažu pamatskolas pirms„Kokpārstrāde 98”.
skolas grupas pedagoģei Ievai
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma Āboliņai par radošu un nesavtīgu
nodokļa maksātājs, kura uzņē- darbu, Mores pamatskolas pedamējdarbība reģistrēta Siguldas goģei Kristīnei Gailītei par aktīvu,
novada Mores pagastā, – SIA nesavtīgu, radošu, pašaizliedzīgu
„Husvik”.
darbu un ārpusklases darba organi• Lielākais iedzīvotāju ienākuma zēšanu, Siguldas novada vidusskonodokļa maksātājs, kura uzņē- las pedagoģei Dainai Neimanei par
mējdarbība reģistrēta Siguldas ilggadēju darbu Siguldas novada
novada Siguldas pagastā, – AS vidusskolā, atbalstu skolas ārpus„Siguldas ciltslietu un mākslī- klases pasākumu organizēšanā un
gās apaugļošanas stacija”.
starptautisku projektu īstenošanu,
• Lielākais iedzīvotāju ienākuma Siguldas 1.pamatskolas pedagoģei
nodokļa maksātājs, kura uzņē- Inārai Smonei par augstiem pedamējdarbība reģistrēta Siguldas goģiskā darba rezultātiem un aktīvu
novada Siguldas pilsētā, – SIA sabiedrisko darbību, Siguldas pilsē„Vita Mārkets”.
tas vidusskolas pedagoģei Guntrai
• Lielākais apgrozījums iepriekšējā Āboltiņai par ilggadēju, radošu pegadā uzņēmumam, kura juridiskā dagoģisko darbu, ieguldījumu skolēadrese ir Siguldas novadā, – SIA nu personības veidošanā, veiksmīgu
„Vita Mārkets”.
skolēnu sagatavošanu bioloģijas
• Straujāk augošais uzņēmums olimpiādēm un metodiskā darba
Siguldas novadā – SIA „TT organizēšanu skolā, Siguldas pilsēSystems”.
tas vidusskolas pedagoģei Tatjanai
• Lielākais investētājs nekusta- Arhipovai par ieguldījumu skolēnu
majā īpašumā uzņēmējdarbības personības veidošanā, atbildīgu
veikšanai Siguldas novadā – SIA attieksmi pret jaunās paaudzes au„Rīgas rajona slimnīca”.
dzināšanu un metodiskā darba or• Gada jaunais Siguldas novadā re- ganizēšanu skolā, Siguldas Valsts
ģistrētais uzņēmums – SIA „Velo ģimnāzijas pedagogam Pēterim ZaMachine”.
riņam par profesionālo meistarību,
• Gada amatnieks – rotkaļi Inita gatavojot skolēnus un gūstot augsun Vitauts Straupe (SIA „Baltu tus sasniegumus valsts pārbaudes
rotas”).
darbos matemātikā, ieguldījumu
• Gada mājražotājs – Gunta Kur- darbā ar talantīgiem skolēniem, gamīte un Aivars Tabulēvics (pie- tavojot valsts un starptautiskajām
mājas saimniecība „Lielgro- olimpiādēm informātikā, Siguldas
des”).
Valsts ģimnāzijas pedagoģei Ind• Inovatīvu produktu attīstītājs – rai Upītei-Dambītei par ieguldīto
SIA „Brain How” (produkts „Si- darbu un pašaizliedzību, gatavojot
guldas svaigais gaiss”).
skolēnus un gūstot labus sasniegumus valsts pārbaudes darbos mateSiguldas novada Domes Atzinības mātikā, Siguldas Valsts ģimnāzijas
rakstus par sasniegumiem izglītībā pedagoģei Ilzei Zīriņai-Eglītei par
pasniedza: pirmsskolas izglītības profesionālo meistarību, gatavojot
iestādes „Saulīte” pedagoģei Inai skolēnus un gūstot augstus sasnieGarnizonei par profesionāli mērķ- gumus valsts pārbaudes darbos
tiecīgu un ilggadēju pedagoģisko latviešu valodā, ieguldījumu darbā
darbu, pirmsskolas izglītības ies- ar talantīgiem skolēniem, gatavojot
tādes „Pīlādzītis” pedagoģei Olitai starpnovadu latviešu valodas un liSkredelei par ilggadēju un mērķ- teratūras olimpiādēm, Mākslu skotiecīgu pedagoģisko darbu, pirms- las „Baltais Flīģelis” pedagogam
skolas izglītības iestādes „Ābelīte” Pēterim Plūmem par iniciatīvu un
pedagoģei Dailai Auzniecei par inovatīvu pieeju starpnozaru promērķtiecīgu un ilggadēju pedago- jekta „Brēmenes muzikanti Sigul-

dā” sagatavošanā un īstenošanā,
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
pedagoģei Agitai Zālītei par teicamu un pašaizliedzīgu darbu jaunu,
inovatīvu programmu īstenošanā,
Siguldas Sporta skolas pedagogam
Aināram Gureckim par radošu,
pašaizliedzīgu darbu un labiem audzēkņu panākumiem Latvijas čempionātos, starptautiskos turnīros
un Latvijas III vasaras olimpiādē,
Siguldas novada Jaunrades centra pirmsskolas grupu „Kastanītis”
vadītājai Marutai Mitrevicai par
ilggadēju, radošu un teicamu darbu.
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nei Artai Elizabetei Dimantei par
teicamām sekmēm profesionālās ievirzes izglītības programmā
mūzikā, panākumiem konkursos
un aktīvu koncertdarbību, Mākslu
skolas „Baltais Flīģelis” audzēknei
Zanei Pudņikai par teicamām sekmēm profesionālās ievirzes izglītības programmā mākslā un 3.vietu
19.Starptautiskajā bērnu mākslas
konkursā Japānā, Siguldas Sporta
skolas vieglatlētikas nodaļas audzēknim Ričardam Griezītim par
augstiem sportiskajiem sasniegumiem – izcīnīto Latvijas „B” grupas čempiona titulu šķēpa mešanā, uzvaru Latvijas Vieglatlētikas
savienības kausa izcīņā, 1.vietu
starptautiskajās bērnu sacensībās
Brno, Čehijā.

Par labām sekmēm, panākumiem mācību olimpiādēs un sasniegumiem sportā, kā arī par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā
dzīvē Siguldas novada Domes AtKā allaž arī šogad „Swedbank”
zinības rakstu pasniedza: Allažu
pamatskolas 9.klases audzēknim balvu par ieguldījumu izglītībā paArmandam Kļaviņam par labiem sniedza Siguldas ﬁliāles vadītāja
un teicamiem mācību rezultātiem Daina Dalke: „Lai jaunā paaudze
un sasniegumiem sportā, Mores būtu gudra, tai ir jābūt labam skopamatskolas 7.klases audzēknei lotājam!” Par mērķtiecīgu darbu un
Vinetai Ošai par aktīvu un rado- veselīga dzīvesveida veicināšanu
šu līdzdarbību Mores pamatskolas grāmatnīcas „Zvaigzne ABC” dāvaārpusklases pasākumos, Sigul- nu karti Ls 25 vērtībā saņēma Alladas novada vidusskolas 12.klases žu pamatskolas un Siguldas Sporta
audzēknei Leldei Miķelsonei par skolas skolotāja Agnija Labrence,
labiem un teicamiem mācību rezul- bet datoru – par ieguldījumu iztātiem un aktīvu līdzdalību klases glītības attīstībā Siguldas novadā
un skolas pasākumos, Siguldas un darbu ar cilvēkiem ar īpašām
1.pamatskolas 9.klases audzēknei vajadzībām, kā arī nometņu orgaPaulai Rubīnai par augstiem mācī- nizēšanu bērniem – saņēma Mores
bu rezultātiem un aktīvu sabiedris- pamatskolas direktore Gundega
ko darbu, Siguldas pilsētas vidus- Pētersone.
skolas 6.klases audzēknim Mārim
Siguldas novada Domes PateiMaiklam Mitrevicam par teicamiem mācību rezultātiem, aktīvu cības par sasniegumiem kultūras
iesaistīšanos skolas sabiedriskajā jomā un aktīvu dalību sabiedrisdzīvē un kultūras pasākumos, Si- kajā dzīvē tika pasniegtas: Jānim
guldas pilsētas vidusskolas 7.kla- Baltiņam par nozīmīgu ieguldījuses audzēknim Andrim Jenertam mu kordziedāšanas mākslas popar teicamiem mācību rezultātiem, pularizēšanā jauniešiem un labiem
aktīvu iesaistīšanos jauno tehno- sasniegumiem starptautiskā koru
loģiju ieviešanā mācību procesā un konkursā Gdaņskā, Polijā, Izoldei
par darbu Skolēnu padomē, Sigul- Pētersonei par ilggadēju ieguldas pilsētas vidusskolas 11.klases dījumu amatierteātru kustības
audzēknei Viktorijai Bondarjono- popularizēšanā un uzturēšanā dakai par labām un teicamām sekmēm, žādām paaudzēm Allažu pagastā,
aktīvu dalību skolas sabiedriskās Ivonnai Kļaviņai par ieguldījumu
dzīves organizēšanā un darbu bibliotekārajā darbā un Mores paSkolēnu padomē, Siguldas Valsts gasta sabiedriskajā dzīvē, Dzintrai
ģimnāzijas 12.klases audzēknim Siliņai par brīvprātīgo darbu un
Ojāram Vilmāram Ratniekam par ieguldījumu Siguldas novada neSiguldas Valsts ģimnāzijas goda valstisko organizāciju stiprināšanā,
aizstāvēšanu, iegūstot atzinību Alfonam Jumiķim par brīvprātīgo
valsts matemātikas olimpiādē, darbu un ieguldījumu Siguldas no2.vietu valsts informātikas olimpi- vada nevalstisko organizāciju stipādē, bronzas medaļu Vispasaules rināšanā.
Siguldas novada Domes Atziskolēnu 24.informātikas olimpiādē
Itālijā, Sirmionē, Siguldas Valsts nības rakstu un Pateicību ieguvēji
ģimnāzijas 10.klases audzēknei dāvanā saņēma grupas „Gūtmans”
Magdalēnai Mudulei par Siguldas kompaktdisku un Siguldas novada
Valsts ģimnāzijas goda aizstāvēša- jauno dzejnieku dzejas burtnīcu
nu un labiem rezultātiem Siguldas „Jaunais ceļš”.
novada latviešu valodas, vēstures
Svinīgajā koncertā savās dzimun bioloģijas olimpiādēs, iegūto
2.vietu valsts vēstures olimpiādē, tenes sajūtās dalījās Siguldas
1.vietu valsts bioloģijas olimpiādē, Valsts ģimnāzijas jauktais koris
bronzas medaļu 10.Eiropas valstu „Atvars” un Mākslu skolas „Baltais
dabas zinātņu olimpiādē, Siguldas Flīģelis” pedagogi – klavieru duets
Valsts ģimnāzijas 11.klases au- Inta un Arnolds Dimanti, kā arī mūdzēknim Kārlim Mārtiņam Brie- ziķi: Vijoles, čella un klavieru trio
dim par Siguldas Valsts ģimnāzijas un grupa „Teacher’s Band”.
goda aizstāvēšanu un labiem rezultātiem Pierīgas novadu mateSiguldas novada pašvaldība
mātikas, novadu apvienības ﬁzikas sveic visus Atzinības rakstu un Paolimpiādē, iegūto 2.vietu valsts teicību ieguvušos novadniekus un
matemātikas olimpiādē un 2.vietu pateicas par ieguldīto laiku un darvalsts ﬁzikas olimpiādē, Mākslu bu, kopīgi veidojot Siguldas novaskolas „Baltais Flīģelis” audzēk- du!
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JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
SIA „Merida – Latvija”

15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv un
15%
atlaide pakalpojumiem
bezmaksas
pirkumu piegāde Siguldā

Skaisto dārzu darbnīca
Dārza lietas
Autonoma „ETS”
UD serviss

KULTŪRAS PASĀKUMI

10% atlaide stādu tirdziņā
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

Siguldas Tautas teātra izrāde „Pollianna” Atlaide – Ls 0,50. Ieejas biļetes cena bez ID kartes – Ls 1,50
KULTŪRAS
2.decembrī
plkst.19.00 PASĀKUMI
Siguldas novada
Kultūras
centrā flīģelis” koncertzālē 10% atlaide ieejas biļetēm
“Alternatīvais
Kompānijas
deju izrāde
Atlaide Ls 1. Biļešu cena bez ID kartes – Ls 4
“Baltais„Star's
Flīģelis”Well”
25.maijā
„TURpinĀJUMS”
novada
„Izlaidums Siguldas
brīnumskapī”
Siguldas Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
Kultūras
centrā
7.decembrī
plkst.19.00
pilsdrupu estrādē 27. maijā

SPORTS

„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu Biļetes cena Ls 4, piedāvājums spēkā līdz 01.06.
estrādē 2.jūnijā
Brīvdabas
Atlaidebiedrības
Ls 1. Biļešu
cena
Ls 2 – 4. sporta pasākumos
Biedrība
„A2” koncertprogramma50% atlaide
„A2”
organizētajos
„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas
Siguldas
tenisaestrādē
korti 9. jūnijā 10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
pilsdrupu
Velo Kamermūzikas
noma „Tridens” maratons ar 20% atlaide
velosipēdu
pakalpojumiem
10% atlaide
ieejasnomas
biļetēm
Gidonu
Krēmeru un
Kremerata
Sporta
klubs „Panatta
Fitness”
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Baltica
solistiem
koncertzālē 10% atlaide golfa spēlei
Atpūtas
parks
„Reiņa trase”
“Baltais Flīģelis” 7.jūlijā plkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki – Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.
Uvertīra (Liene Circene) Siguldas
„Elvi” Jaunās pils terasē 3.augustā
2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes,
plkst.19.00
akcijas preces un nocenotas preces)
XX
Siguldas
Opermūzikas
svētki
– Atlaide
Ls 1. Biļetes
cena
Ls 2.preces
„Positcomes”
5% atlaide
pirkumiem,
izņemot
akcijas
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
„Zapping
Milano”estrādē 4.augustā
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
pilsdrupu
„Copesplkst.15.00
nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
Atlaide
Ls 3 biļetēm,
„Pūks”XX Siguldas Opermūzikas svētki
5% atlaide
rotaļlietu
iegādei kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
– Opera „Traviata” Siguldas
ierobežots).
Biļešu cena
Ls 12-17.
„Veloriba”
10% atlaide
lietotu velosipēdu
un bērnu
ratiņu iegādei
pilsdrupu estrādē 4.augustā
„Datoru
doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
plkst.21.00
Grāmatu
veikals „Jānis
Roze” svētki
5% atlaide
pirkumiem
XX Siguldas
Opermūzikas
Atlaide
Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
– Grand
Galā koncerts Siguldas
ierobežots).
Biļešu cena Ls 12 – 17.
SIA „Dārza
lietas”
10% atlaide
stādu tirdziņā
pilsdrupu
estrādē2000”
5.augustā
Sporta
veikals „Sport
10% atlaide sporta preču iegādei
plkst.17.00

VEIKALI

SPORTS
PĀRVIETOŠANĀS

Biedrība
„A2” maršruti
atlaide
Desmit
bezmaksas
Uzrādot 50%
ID karti
– bezbiedrības
maksas „A2” organizētajos sporta pasākumos
Siguldas
tenisa korti
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
Siguldas
novadā
Velo noma ”Tridens”
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
LGK atrakcijas
66% atlaide
dienās
un 80% atlaide brīvdienās
braucienam ar Siguldas
Sporta klubs „Panatta Fitness”
20%darba
atlaide
gaisa trošu
vagoniņu
–pakalpojumiem
brauciens vienā sporta
virzienāklubā
Ls 0,50
Sporta veikals „Sport 2000”
10% atlaide sporta preču iegādei
„Impresso”
20% atlaide
ar spēlei
elektromobīļiem „Siguldas Tūre”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10%braucieniem
atlaide golfa
Makara
tūrisma
birojs
Bezmaksas
auto
stāvvieta
kempingā
„Siguldas pludmale”
VEIKALI

AKTĪVĀ ATPŪTA
„Elvi”

„Positcomes”
„Kaķīškalns”
„Zapping Milano”
SIA „Olimpiskais
centrs
„Copes nams”
„Sigulda””
„Pūks”
“Veloriba”
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”
“Datoru doktorāts”
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”
Grāmatu veikals
„Jānis Roze”

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi,
cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
Ls 0,05 atlaide
katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
Siguldas5%
pensionāri
darba dienās līdzprecēm,
plkst.15.00
slēpo bez
maksas.
Ls 0,05
atlaide makšķerēšanas
izņemot
laivas
un motorus
atlaide vienam
braucienam
ar iegādei
pacēlāju
5% atlaide
rotaļlietu
10% pieaugušajiem
atlaide lietotubraucienam
velosipēduar
unkrēslu
bērnupacēlāju
ratiņu iegādei
50% atlaide
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
Ls 2 (pieaugušajiem)
un
Ls
1,50
(bērniem
līdz
16
g.v.)
atlaide ieejas biļetes
5% atlaide pirkumiem

iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Bobsleja un kamaniņu trase
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
PĀRVIETOŠANĀS
„Sigulda”
LGK atrakcijas
66% ieejas
atlaide
darbapiedzīvojumu
dienās un 80%
atlaide
brīvdienās
braucienam
Piedzīvojumu
parks
20% atlaide
maksai
parkos
„Mežakaķis”
Siguldā
un Rīgā ar
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50
„Mežakaķis”
„Impresso”
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas Tūre”
Atpūtas
parkstūrisma
„Rāmkalni”
10% atlaide
braucieniem
rodeļiem,kempingā
velo un laivu
nomai pludmale”
Makara
birojs
Bezmaksas
autoar
stāvvieta
„Siguldas
Atpūtas
parks
„Reiņa
trase”
10%
atlaide
aktīvās
atpūtas
pakalpojumiem:
velo
nomai,
šķēršļu trasei,
AKTĪVĀ ATPŪTA skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe
laivām un sporta
laukumiem
(pludmales
volejbols,
mini
futbols,
strītbols)
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”
Ls 2 (pieaugušajiem)
un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
Makara
tūrisma birojs
20% atlaide
laivu nomai
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Latvijas
gumijlēcēju
klubs trase30% atlaide
piepūšamajām
darba
dienās un 20% atlaide
Bobsleja
un kamaniņu
10% bērnu
atlaide
braucieniematrakcijām
ar bobsleja
kamanām
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”
20%laivu
atlaide
ieejas
maksai
piedzīvojumu
parkos „Mežakaķis” Siguldā
Laivuīre.lv
10% atlaide
nomai
un laivu
transporta
pakalpojumiem

DAŽĀDI

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
10% atlaide
sauszemes
transportlīdzekļu
apdrošināšanai
(KASKO);
laivām
un sporta
laukumiem (pludmales
volejbols,
mini futbols,
15% atlaide
īpašuma un mantas apdrošināšanai;
strītbols)
15% atlaide
vispārējai
civiltiesiskajai
apdrošināšanai;
20% atlaide laivu nomai
15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
atlaide
brīvdienās,
kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
Jaunajiem
„Swedbank”
klientiem:
maksaskomplekts bez maksas (multivalūtu konts, MasterCard norēķinu
- jaunā klienta
karte, internetbanka,
telefonbanka,
banka); pakalpojumiem
10% atlaide laivu
nomai un mobilā
laivu transporta

Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

Apdrošināšanas sabiedrība
„BTA”
Makara tūrisma birojs
LGK atrakcijas

„Swedbank”

Laivuīre.lv

- OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
Esošajiem „Swedbank” klientiem:
- jaunas debetkartes MasterCard izsniegšana bez maksas (cenrādī Ls 1);**
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
- valūtas15%
maiņa
bez komisijas
(cenrādī
Ls 1,50)
atlaide
īpašuma maksas
un mantas
apdrošināšanai;
* īpašas15%
OPEN
programmas
atlaides,
vērtīgas
balvas OPEN konkursu un
atlaide
vispārējai
civiltiesiskajai
apdrošināšanai;
loteriju15%
uzvarētājiem
atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
** debetkarte
MasterCard
bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
Swedbank
Swedbank klientiem:
iepriekšJaunajiem
nav bijusi debetkarte
- jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro
karte,
internetbanka,
telefonbanka,
mobilādarba
banka);
„Janex – būve”
Meistaranorēķinu
bezmaksas
konsultācija
pa tālruni,
kā arī 10% atlaide
stundas
jauniešulaiks
komplekts
bezvienu
maksas
(no 7 gadu vecuma);*
maksai,-jaOPEN
pakalpojuma
pārsniedz
stundu
Esošajiem Swedbank klientiem
„Evor”
10% atlaide
apsardzes
pakalpojumiem
- jaunas
debetkartes
Maestro izsniegšana bez maksas
(cenrādī
Ls 5);** pakalpojumiem
SIA „Pūce GP”
7% atlaide
grāmatvedības
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
* īpašas
OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN
SIA „Skaisto dārzu darbnīca”
15% atlaide
pakalpojumiem
konkursu un loteriju uzvarētājiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide
laikraksta abonēšanai
Dienas
centrā
Siguldā,
Pils ielākuriem
3a, un nekad
** debetkarte
Maestro bez
maksas
esošiem
klientiem,
zvanot pa
tālr.67285522
vaidebetkarte
29198081
iepriekš
nav bijusi
Janex Travel
- būveAgency”
Meistara
bezmaksas
konsultācija
pa tālruni,
arī ceļojumu
10% atlaide
„Cruiselines
10% atlaide
MSC kruīzu
iegādei,
kā arī dažādas
atlaideskācitu
iegādei
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
„Latvijas
5% atlaide
pakalpojumiem
un konsultācijām;
Evorlauku konsultāciju
10%grāmatvedības
atlaide apsardzes
pakalpojumiem
un izglītības
centrs”
7% atlaide
projekta pieteikumu
un kredītpieteikumu
SIA”Pūce
GP” Pierīgas
7% biznesa
atlaide plānu,
grāmatvedības
pakalpojumiem
konsultāciju
birojs
Laikraksts
„Siguldas Elpa” sagatavošanai;
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
10% atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām
J.Grizāna veterinārā prakse
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem Pils ielā 1a, Siguldā, tālr.26400111
SIA „Siguldas Minerālūdens”
5% atlaide, iegādājoties gāzēto minerālūdeni „Sigulda” un negāzēto ūdeni
„Turaida” 0,5 l iepakojumu (12 pudeles), 1 l un 1,5 l pudeļu iepakojumu (6
pudeles) ūdens ražotnē Siguldā, P.Brieža ielā 111c

DAŽĀDI

ID KARŠU PIEDĀVĀJUMS
ID KARTES 7 7

SiguldasNovada
NovadaZiņas
Ziņas
Siguldas

VESELĪBA
VESELĪBA

„Hercoga
optika”
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
„Hercoga optika”
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
Bezmaksas
konsultācija
un 10%
atlaide
pakalpojumiem
Mutes veselības centrs
centrs
Bezmaksas
konsultācija
un 10%
atlaide
pakalpojumiem
Vidzemesaptieka”
aptieka(diennakts)
2% atlaide
preču
pirkumiem
virsvirs
Ls 20
(izņemot
valsts
kompensējamiem
„Vidzemes
2%
atlaide
preču
pirkumiem
Ls
20
(izņemot
valsts
kompensējamiem
(diennakts)
medikamentiem);
medikamentiem);
5% atlaide
gatavām brillēm;
5%
atlaide
gatavām
brillēm;
20% atlaide briļļu ietvariem;
atlaide
briļļu ietvariem;
10%20%
atlaide
lēcām;
10% atlaide
lēcām;
bezmaksas
apkalpošana
no plkst.22.00 – 7.00;
bezmaksas
apkalpošanamērāmiem
no plkst.22.00
līdz 7.00;
5% atlaide
asinsspiediena
aparātiem
5%
atlaide
asinsspiediena
aparātiem
„A” aptieka
6% atlaide visu medikamentumērāmiem
un citu preču
iegādei
Rīgas
rajona slimnīca
10%6%
atlaide
ārstnieciskajai
vingrošanai
(arī grūtniecēm un jaunajām
„A”
aptieka
atlaide
visu medikamentu
un citugrupās
preču iegādei
māmiņām);
Rīgas rajona slimnīca
10%
atlaide
ārstnieciskajai
vingrošanai
grupās
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
grūtniecēm
un jaunajām māmiņām);
10%(arī
atlaide
dūņu procedūrām;
atlaide
ūdens
dziedniecības
pakalpojumiem;
10%10%
atlaide
sporta
nodarbībām
grupu
vingrošanā zālē vai baseinā;
atlaide
dūņu procedūrām;
10%10%
atlaide
dzemdībām;
atlaide
sporta nodarbībām
grupu
vingrošanā zālē vai baseinā;
10%10%
atlaide
paaugstināta
komforta
palātās
atlaide
dzemdībām;
„Le Fizio”
10 %10%
atlaide
visiem
pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācijām;
10% atlaide paaugstināta
komforta palātās
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām
masāžām; ārstnieciskajām
vingrošanām individuāli un
grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
„Le Fizio” ﬁzioterapijas centrsgrupās;
10%vingrošanai
atlaide visiem
pakalpojumiem:
ﬁzioterapeitu konsultācijām; ārstnieciskajām
zīdaiņu
pēc
Bobata metodes
masāžām;
ārstnieciskajām
vingrošanām
individuāli un grupās; grūtnieču
Viesnīca „Segevold”
10%vingrošanām;
atlaide atpūtas
kompleksa
apmeklējumam
vingrošanām
māmiņām
ar mazuļiem; zīdaiņu vingrošanai pēc
Viesnīca „Sigulda”
20%Bobata
atlaidemetodes
pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
Viesnīca „Segevold”
atlaide
atpūtasuztura
kompleksa
apmeklējumam
10%10%
atlaide
sertificēta
speciālista
– konsultācijai veselības jautājumos,
ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistiem un aktīviem
Viesnīca „Sigulda”
20%
atlaide
pirts
un
baseina
apmeklējumam
pieaugušajiem
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās
diētas;
5% atlaide
ārstniecisku
produktu konsultācijām;
iegādei
SIA „Malus”
10% atlaide
ārsta-homeopāta
10%
atlaide
sertiﬁ
cēta
uztura
speciālista
konsultācijai
veselības
I.Baltiņas zobārtsniecības Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide jautājumos,
ēšanas programmas
topošām māmiņām,
privātprakse
zobārstniecības
pakalpojumiem
bērniem bērniem, sportistiem un aktīviem
iedzīvotājiem, speciālās diētas;
SIA „Kaķītis”
10%cilvēkiem,
publiskās maznodrošinātajiem
pirts apmeklējumam
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
I.Baltiņas zobārstniecības
Bezmaksas mutes dobuma proﬁlaktiskā apskate un 10% atlaide zobārstniecības
SKAISTUMKOPŠANA
privātprakse
pakalpojumiem bērniem
Skaistumkopšanas salons 10% atlaide solārija apmeklējumam;
SIA „Kaķītis”
atlaide
publiskās
pirts apmeklējumam
„Ēra”
10%10%
atlaide
manikīra
pakalpojumiem;
10%15%
atlaide
matu
veidošanai;
„Redzes centrs”
atlaide
briļļu
ietvaru
iegādei, kā arī bezmaksas redzes pārbaude, pasūtot
5% atlaide
produktu iegādei;
optiskāskosmētikas
brilles
5% dāvanu kartes iegādei

SKAISTUMKOPŠANA

Skaistumkopšanas salons 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
„Elfrisa”
Skaistumkopšanas saloni 10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem
Skaistumkopšanas
10% atlaide solārija apmeklējumam;
„Skaistuma
ēra” salons „Ēra”
10% atlaide
manikīra
pakalpojumiem;
Eliēr International
14% atlaide organisko
dūņu
10% atlaide
matukosmētikas
veidošanai;produktu iegādei
Skaistumkopšanas salons 30% atlaide solārija
pakalpojumiem
5% atlaide
kosmētikas produktu iegādei;
“Kolonna”
5% atlaide dāvanu kartes iegādei

Skaistumkopšanas salons „Elfrisa”
IZKLAIDE

5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
Skaistumkopšanas salons „Time
for
10% atlaidebiļešu
solāriju pakalpojumiem;
10% atlaide kinoteātra
10% atlaide matu iegādei
griešanai un veidošanai;
20% atlaide celiņa
nomai
20% atlaide matu griešanai un krāsošanai
Skaistumkopšanas salons
„Kolonna”
30% atlaide solārija pakalpojumiem
ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI
Kino
„Lora”
beauty”
„Elvi” boulings

IZKLAIDE

Restorāns „Aparjods”
10% atlaide maltītēm restorānā
Krodziņš „Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
Kino „Lora”beķereja”
10% atlaide
kinoteātra
biļešu iegādei
„Gustava
10% atlaide
pirkumiem
beķerejā
Krodziņš
„Kaķītis”
10% atlaide
pirkumiem
krodziņā
„Elvi”
boulings
20% atlaide
celiņa
nomai
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro un beķerejā
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
parkā „Rāmkalni”
Restorāns
„Aparjods”
10% atlaide
maltītēm
Bistro
„Zaļumnieku
10% atlaide
maltītēm
bistro restorānā
piestātne”
Krodziņš „Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
Ekspressrestorāni
10% atlaide
gardām
maltītēmbeķerejā
Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā!
„Gustava
beķereja”
10% atlaide
pirkumiem
„Ņamma”
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro
„Segevold”
Krodziņš
un
bistro
atpūtas
parkā
10% atlaide
gardumiem
krodziņā un bistro
Restorāns „Kropotkins”
10% atlaide
restorāna
pakalpojumiem
„Rāmkalni”
Bārs „Ritters”
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Bistro „Zaļumnieku piestātne”

10% atlaide maltītēm bistro
10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā!
Restorāns
10%atlaide
atlaidepar
restorāna
pakalpojumiem
Neste
Oil viesnīcā „Segevold”
1 santīma
katru iegādāto
degvielas litru
Restorāns
„Kropotkins”
10% atlaide
restorāna pakalpojumiem
„Īle
un Herbst”
10% atlaide
auto mazgātuves
pakalpojumiem
Bārs „Ritters”
10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

AUTO
APKOPE
Ekspresrestorāni
„Ņamma”
BŪVMATERIĀLI

AUTO APKOPE
„Meistars”
„Balex ekspresis”

„Neste
Oil”Krain
Demetra
„Īle un Herbst”
SIA „ETS”
„UD
serviss”
VIESNĪCAS

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
1 santīma
katruiegādei
iegādāto degvielas litru
15% atlaide
PVC atlaide
logu unpar
durvju
10% atlaide
auto mazgātavas
20% atlaide
pensionāriem
PVC logupakalpojumiem
un durvju iegādei
10% mājas
Ekovati,
HK-35 un minerālvati
10%siltināšanai
atlaide autoarnomas
pakalpojumiem

10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI

Viesnīca „Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
Atpūtas parks
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
„Reiņa
trase”
„Meistars”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
Hotel
Segevold”
10% atlaide
nakšņošanai
viesnīcai elementu iegādei
„Balex ekspresis”
20% atlaide
jumta segumu
un komplektējošo
Viesnīca Krain”
„Sigulda” 15% atlaide
10% atlaide
pakalpojumiem
„Demetra
PVC logunakšņošanas
un durvju iegādei;
“Latroze”
10% atlaide
viesnīcas
ēdināšanas
pakalpojumiem
20% atlaide
pensionāriem
PVCun
logu
un durvju iegādei;

INTEREŠU
„Vaks
Serviss”

10% atlaide mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
IZGLĪTĪBA
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī santehnikas iegādei;

5% atlaide
darbnīcasmaksai
pakalpojumiem
Yamaha mūzikas skola
50%skārdnieku
atlaide iestāšanās
Yamaha mūzikas skolā
** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv

VIESNĪCAS

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
Hotel „Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
„Līvkalns”
„Latroze”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā;
30% atlaide īpašajiem piedāvājumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Yamaha mūzikas skola

50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.

8 PASĀKUMI
Kultūras pasākumu plāns decembrim
Laiks
1.decembris
plkst.14.00
1.decembris
plkst.16.00
1.decembris
plkst.16.00
1.decembris
plkst.17.00
2.decembris no
plkst.12.00 līdz
16.00
2.decembris
plkst.15.00
2.decembris
plkst.15.00
2.decembris
plkst.17.00
2.decembris
plkst.19.00
3.decembris
plkst.18.00
7.decembris
plkst.19.00
8.decembris
plkst.11.00

8.decembris
plkst.11.00
8.decembris
plkst.13.00
8.decembris
plkst.18.00
8.decembris
plkst.19.00
9.decembris
plkst.15.00
10.decembris
plkst.18.00
11.decembris
plkst.15.00
13.decembris
plkst.14.30
13.decembris
plkst.16.00
14.decembris
plkst.19.00
15.decembris
plkst.15.00 un
18.00
15.decembris
plkst.12.00
15.decembris
plkst.12.00
15.decembris
plkst.15.00

Pasākums
Vieta
2012.gada atskats fotogrāﬁjās un videomateriālos „Namiņš”

TLMS „Vīgrieze” 40 gadu jubilejas izstādes
„Vīgriezes laiks” atklāšana. Ieeja – bez maksas
Mores amatierteātra „Oga” pirmizrāde Anitas
Grīnieces viencēlienam „Ziņu dienests strādā”
Sergeja Jēgera un Diānas Jaunzemes koncerts
„Ave Maria”. Ieeja – par ziedojumiem
Radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem „Rūķu
darbnīcas”
Ziemassvētku koncertuzvedums „Laimes
meklējumos”
Svētku egles iedegšanas pasākums ar muzikālu
pasaku „Laiks brīnumlādi vaļā vērt”, ieskandinot
Pirmo adventi
Ziemassvētku egles iedegšana
Siguldas Tautas teātra izrāde „Pollianna”.
Ieeja – Ls 1,50. ID karšu īpašniekiem,
iegādājoties biļeti iepriekš, – atlaide Ls 0,50
Tikšanās Allažu Tradīciju klubā par Ziemassvētku
tradīcijām un ieražām
„Cita skatuve Siguldā” – dejas teātra kompānijas
„Star’s Well” izrāde „TURpinĀJUMS”. Ieeja – Ls 4.
ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti
iepriekš, – atlaide Ls 1
Mores pagasta Tautas nama deju kopa „Dāmītes”
ielūdz uz senioru deju kopu atpūtas pasākumu
„Sniegpārslu virpulī”. Piedalās deju kopas
„Preilenes” un „Sniegarozes” no Siguldas, „Astras”
no Ogres, „Aspazijas” un „Saule” no Rīgas
„Real Vocal String Quartet” /Kalifornija, ASV/
meistarklases stīgu instrumentu apakšnodaļas
audzēkņiem (vijole, čells)
Sarunas ar psiholoģi Marutu Līvenu: „Kāpēc
bērnam vajadzīgas robežas?”. Tēma: „Kāpēc
īslaicīgas ciešanas ir laba pamācība jūsu bērnam?”
Programmā „No džeza līdz rokam” – kvartets
„Real Vocal String Quartet”
Brāļi Auzāni un slavenais Jersikas orķestris.
Notiek biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada
Kultūras centrā
Sveču darināšanas darbnīca, ieskandinot Otro
adventi. Dalības maksa – Ls 7. Vietu skaits
ierobežots. Dalību pieteikt līdz 3.decembrim pa
tālruni 26161781
Tikšanās Allažu Tradīciju klubā par Ziemassvētku
tradīcijām
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas nodaļas
audzēkņu tematiskais Ziemassvētku koncerts
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs
Atis Priedītis
Ziemassvētku koncerts vecākajām klasēm

Siguldas pagasta
kultūras nams
Mores pagasta
Tautas nams
Siguldas ev.lut.
baznīca
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Mores pagasta
Tautas nams
Dzelzceļa stacijas
laukums
Siguldas novada
Kultūras centrs
Allažu pagasta
pārvalde
Siguldas novada
Kultūras centrs
Mores pagasta
Tautas nams

Koncertzāle
„Baltais Flīģelis”
Siguldas novada
bibliotēka
Koncertzāle
„Baltais Flīģelis”
Siguldas novada
Kultūras centrs
Mores pagasta
Tautas nams
Allažu pagasta
pārvalde
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas pagasta
kultūras nams

Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Koncerts „Ziemas noskaņās...”. Ielūdz sieviešu
Siguldas novada
koris „Teiksma” un draugi. Ieeja – bez maksas
Kultūras centrs
Ziemassvētku programma „Svētku virpulis pasaku Siguldas novada
mežā”. Aicinām pieteikt bērnus līdz 10.decembrim Kultūras centrs
pa tālruni 67970814, 29548365. Dalības maksa –
Ls 5 (kopā ar saldumu paciņu), vecākiem (2 pers.)
ieeja bez maksas
Biedrības „Cerību spārni” bērnu Ziemassvētku
Siguldas pagasta
pasākums
kultūras nams
Senioriem veltīts Ziemassvētku ieskandināšanas
Mores pagasta
pasākums pie galdiņiem „Balts sniedziņš snieg uz Tautas nams
skujiņām...”
Bluķa vilkšana Allažu pagastā. Ziemassvētku
Pie Allažu
ieskandināšana kopā ar ķekatu muzikantiem.
pagasta
Dziesmas, danči, mielasts ar pīrāgiem un karstu
pārvaldes
tēju. Ieeja – bez maksas
Ziemassvētku tirdziņš
Svētku laukums

16.decembris
no plkst.9.00
līdz 15.00
16.decembris
Ziemassvētku svinības bērniem un vecākiem.
Koncertzāle
plkst.12.00 un Mūzikas, dejas un dzejas programmā bērniem
„Baltais Flīģelis”
plkst.15.00
„Brīnumskapis” skanēs 2012.gada albuma „Actiņas,
Austiņas” dziesmas. Biļetes iespējams iegādāties
„Biļešu paradīze” kasēs, www.bilesuparadize.lv,
Siguldas novada Kultūras centra un koncertzāles
kasē
16.decembris
Koncerts „Es skaistu vietu zinu” – piedalās Evita
Siguldas ev.lut.
plkst.12.00
Zālīte, Marts Kristiāns Kalniņš un Artis Robežnieks. baznīca
Biļetes cena iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes”
kasēs – Ls 3, pasākuma dienā pirms koncerta – Ls 4
16.decembris
Dekupāžas nodarbība, ieskandinot Trešo adventi. Mores pagasta
plkst.15.00
Dalības maksa – Ls 10. Vietu skaits ierobežots.
Tautas nams
Dalību pieteikt līdz 10.decembrim pa tālruni
26161781
19.decembris
Ziemassvētku pasākums pensionāriem. Allažu
Allažu pagasta
plkst.14.00
amatierteātra „AKA” izrāde pēc Annas Brigaderes Tautas nams
lugas „Čaukstenes” motīviem. Ieeja – bez maksas
19.decembris
Tematiskais koncerts „Spēlēju, dancoju
Mākslu skola
plkst.18.00
Ziemassvētku vakarā”
„Baltais Flīģelis”
20.decembris
Deju kolektīva „Vizbulīte” izrāde dejā „Velniņi”.
Siguldas novada
plkst.11.00 un Ieeja – Ls 1
Kultūras centrs
12.30
20.decembris
Konkursa „Mans Ziemassvētku stāsts” darbu
Jūdažu bibliotēka
plkst.18.00
lasījums
20.decembris
Mores pamatskolas Ziemassvētku eglītes
Mores pagasta
plkst.18.00
pasākums „Čiekuru zvaniem skanot, atnāk
Tautas nams
Ziemsvētku laiks”
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību
nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 13.decembrī

Siguldas Novada Ziņas
21.decembris
plkst.12.00
21.decembris
plkst.17.00

21.decembris
plkst.18.00
22.decembris
plkst.13.00
22.decembris
plkst.14.00
23.decembris
plkst.14.00
27.decembris
plkst.11.00
27.decembris
plkst.19.00

29.decembris
plkst.18.00
31.decembris
plkst.23.30
31.decembris
plkst.24.00

Deju kolektīva „Vizbulīte” izrāde dejā „Velniņi”.
Ieeja – Ls 1
Ziemassvētku pasākums „Ticiet Ziemassvētku
klusajam brīnumam...” Siguldas pagasta
pensionāriem. Anitas Grīnieces viencēliena teātra
izrāde „Ziņu dienests strādā” Mores amatierteātra
„Oga” izpildījumā, režisore Ingūna Millere. Ieeja –
bez maksas
Deju studijas „Sidrabiņš” Ziemassvētku koncerts
„Sidrabiņš sidraboja Ziemassvētku vakarā...”
Sarunas ar psiholoģi Marutu Līvenu: „Kāpēc
bērnam vajadzīgas robežas?” Tēma: „Kaprīzes
nevar turpināties mūžīgi. Protests pret slikto –
galvenā bērna robeža”
Ziemassvētku pasākums Siguldas novada
pensionāriem
Dievkalpojums un koncerts kopā ar Haraldu
Sīmani koncertciklā „No Ziemassvētkiem līdz
Vasarsvētkiem”. Ieeja – bez maksas
Eglīte pašiem mazākajiem „Ziemassvētku
Zemes noslēpumi”. Paciņas pieteikt iepriekš līdz
22.decembrim Mores pagasta pārvaldē pie Zentas
Bites, samaksājot Ls 2,50, pa tālruni 64147240
Sirsnīgo sarunu cikls „Dilemma – dot vai ņemt?”
Ziemassvētku dilemma – jauniešu kora „Gaismas
ceļā” un instrumentālā ansambļa koncerts
„Svētīts”. Diriģents Mārtiņš Subatovičs. Ieeja – bez
maksas
Koncertzāles „Baltais Flīģelis” vecgada koncerts.
Olga Rajecka un Vidzemes kamerorķestris.
Diriģents Andris Veismanis
Jaunā gada sagaidīšana
Vecgada masku balle „Čūskas līkumos” kopā ar
muzikālo apvienību „Patafons”. Rezervēt vietu pie
galdiņiem. Ieeja – bez maksas

Siguldas novada
Kultūras centrs
Siguldas pagasta
kultūras nams

Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”
Siguldas novada
bibliotēka
Siguldas novada
Kultūras centrs
Allažu evaņģēliski
luteriskā baznīca
Mores pagasta
Tautas nams
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Koncertzāle
„Baltais Flīģelis”
Svētku laukums
Mores pagasta
Tautas nams

Izstādes Siguldas novadā

Laiks
Pasākums
Vieta
Līdz
Dāmu klubiņa „Madaras” izstāde
„Namiņš”
17.decembrim „Ziemassvētki tuvojas”
Līdz
Antona Salīša klūdziņu dekoru izstāde „Kārklu Jūdažu
21.decembrim simfonija latvju zīmēs”. Izstāde apskatāma
Sabiedriskais
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 centrs
līdz 20.00; piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00
1.-11.decembris „Pret visiem es izturēšos taisni un savus
Jūdažu bibliotēka
pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas” –
Vairai Vīķei-Freibergai – 75
1.-22.decembris TLMS „Vīgrieze” 40 gadu jubilejas izstāde
Siguldas pagasta
„Vīgriezes laiks”. Izstāde atvērta darba dienās no
kultūras nams
plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās, svētdienās no
plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas
1.-31.decembris Izstāde „Gaišo domu karuselis”
Siguldas novada
bibliotēka
3.decembris –
Sandras Silevicas gleznu izstāde
Mākslu skola
7.janvāris
„Baltais Flīģelis”
4.-30.decembris Izstāde „Laimes lāci meklējot...” – rakstniekam
Siguldas novada
Andrejam Upītim – 135
bibliotēka
4.-31.decembris Izstāde „Ar likteni uz „Tu”” – dzejniekam,
Siguldas novada
tulkotājam Edvīnam Raupam – 50
bibliotēka
4.-31.decembris Tematiskā izstāde „Pasaku terapija” ciklā
Siguldas novada
„Grāmatu terapija”
bibliotēka
4.-31.decembris Ligitas Valaines eņģeļu kolekcijas izstāde
Siguldas novada
bibliotēka
12.-19.
„Slavēta un nīsta, mīlēta un aizliegta” – Zentai
Jūdažu bibliotēka
decembris
Mauriņai – 115
15.-28.
Izstāde „Ziemassvētku noskaņās” – ziemas
Siguldas novada
decembris
saulgriežus gaidot
bibliotēka
20.-27.
Izstāde „Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes
Jūdažu bibliotēka
decembris
mirdz,/ Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds./
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,/ Tas
palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!”
27.decembris – Raimonda Vinduļa fotoizstāde
Jūdažu
25.janvārim
Sabiedriskais
centrs

Sporta pasākumi decembrī
Laiks
1.decembris
plkst.11.00
1.decembris
plkst.17.00
2.decembris
plkst.11.00
7.decembris
plkst.20.00
8.decembris
plkst.11.00
8.decembris
plkst.12.30
8.-9.decembris
9.decembris
plkst.9.00
14.decembris
plkst.19.00

Sacensību nosaukums
Latvijas Jaunatnes Basketbola līga, Latvijas
čempionāts zēniem, U-14, 1.divīzija. Sigulda –
Valmiera
Latvijas Jaunatnes Basketbola līga, Latvijas
čempionāts zēniem, U-14, 1.divīzija. Sigulda –
Cēsis
Latvijas Jaunatnes Basketbola līga, Latvijas
čempionāts zēniem, U-19, 2.divīzija. Sigulda –
Pārdaugava
Latvijas Basketbola līga 3. BK „Sigulda” –
„Dartija”
Latvijas Jaunatnes Basketbola līga, Latvijas
čempionāts zēniem, U-14, 1.divīzija. Sigulda –
Ķeizarmežs
Latvijas Jaunatnes Basketbola līga, Latvijas
čempionāts zēniem, U-19, 2.divīzija. Sigulda –
ZVĢ SAC „Ziemelis”
Latvijas Jaunatnes čempionāts badmintonā
Sacensības loka šaušanā „Siguldas spieķis
2012/2013”
Siguldas novada „Sporta laureāts 2012”,
Siguldas Sporta skolas 10 gadu jubilejas
pasākums
Latvijas badmintona klubu čempionāts

15.decembris
plkst.10.00
14.-16.
decembris

„Viessmann” Pasaules kausa posms kamaniņu
sportā

21.decembris
plkst.19.30
22.decembris
plkst.11.00
26.decembris
plkst.11.00

Latvijas Basketbola līga 3. BK „Sigulda” –
„Jūrmala”
Vispārējās ﬁziskās sagatavotības sacensības
Siguldas Sporta skolas audzēkņiem
Siguldas novada atklātās sacensības volejbolā
„Ziemassvētku kauss”

Vieta
Siguldas Sporta
skolas zāle, Gāles
iela 29
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas
1.pamatskolas
sporta zāle
Siguldas Sporta
skola
Siguldas pagasta
kultūras nams
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas Bobsleja
un kamaniņu
trase
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas Sporta
skolas zāle
Siguldas
1.pamatskolas
sporta zāle

2012.gada 29.novembris

SVEICAM
Siguldas novada
pašvaldība sveic
novembra apaļo
jubileju
gaviļniekus!
95 gadi
Agripīna Lasmane
90 gadi
Emīlija Janeviča
85 gadi
Daumants Fogelis
Gaļina Sudņika
Benita Lubgane
80 gadi
Skaidrīte Biezbārde
Malda Paegle
Nellija Kažus
Jānis Dūmiņš
Reinis Puriņš
Brigita Rozenberga
Ārija Dunde
Valija Dzintra Cimža
Ernests Aleksandrs
Brikmanis
Elza Viļumsone
Laimonis Andersons
Elga Zemberga
Milda Krieviņa

Siguldas novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā oktobrī:
Reģistrētas 22 bērnu piedzimšanas – 7 meitenes
un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Elīza, Patrīsija,
Viktorija, Dārta, Marta
Luīze, Emīlija, Linda,
Gvido, Ernests, Ņikita,
Trents Pauls, Martins,
Dāvids, Hugo, Ralfs,
Toms, Marjans,
Marts Martijs,
Artis, Pauls,
Dominiks, Rūdolfs.
Reģistrētas
14 laulības.

