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Noslēdzies skolēnu
nodarbinātības projekts

Pašvaldība aicina ieteikt novadniekus
apbalvojumam „Siguldas novada Gada
cilvēks 2013”

No 1. līdz 29.oktobrim Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
ieteikt novadniekus nominācijai „Siguldas novada Gada cilvēks 2013”.
Par sasniegumiem 2013.gadā var izvirzīt Siguldas novada iedzīvotājus vairākās nominācijās:
• Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;
• Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā;
• Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā;
• Par ieguldījumu novada tūrisma nozares attīstībā;
• Par ieguldījumu labdarībā;
• Par ieguldījumu Siguldas novada attīstībā;
• Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;
• Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē.
Konkursa nolikums paredz, ka
novadniekus nominācijām izvirza Siguldas novada iedzīvotāji. Izvirzītās
kandidatūras un pamatojumus to nominēšanai izvērtēs Siguldas novada
pašvaldības Apbalvojumu komisija,
bet nomināciju ieguvējus apstiprinās
Siguldas novada Domes deputāti.
„Aicinu novadniekus novērtēt savus
līdzcilvēkus, nominējot viņus apbal-

vojuma saņemšanai, jo kurš gan cits,
ja ne mēs – Siguldas novada iedzīvotāji – ikdienā sastopamies ar īsteniem sava novada patriotiem, sava
darba profesionāļiem un līdzcilvēkiem, kas nesavtīgi palīdz mūsu novadniekiem,” izvirzīt novadniekus apbalvojumam aicina Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,
norādot, ka īpaši svarīgs nominācijas

piešķiršanai būs norādītais pamatojums par personas sasniegumiem
2013.gadā.
Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks
aicinātas uz Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas svinīgo
pasākumu.
Saskaņā ar konkursa nolikumu
apbalvojumu nevar saņemt tās personas, kuras ir saņēmušas apbalvojumu „Siguldas novada Gada cilvēks
2012”.
Goda dienā tiks pasniegts arī augstākais Siguldas novada pašvaldības
apbalvojums – „Siguldas novada
Goda novadnieks”, kā arī vairāki novada uzņēmumi saņems nominācijas
„Gada uzņēmums 2013”.
Pieteikuma anketas no 1.oktobra
būs pieejamas pašvaldības iestādēs
un interneta vietnē www.sigulda.lv.
Anketas jānodod līdz 29.oktobrim.

Piedalies akcijā „Dāvini ideju Domei!”
Oktobrī jau piekto gadu notiek akcija „Dāvini ideju Domei”, kuras
laikā ikviens Siguldas novada iedzīvotājs var iesniegt savu ideju vai
ierosinājumu par to, kā pašvaldībai saimniekot lietderīgāk un kā ar
mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu visu novadnieku labā.
„Aicinot iedzīvotājus uz sadarbību, esam sapratuši, ka novadniekiem patiesi rūp pašvaldības
darba uzlabošana un jaunu ideju
realizācija. Esmu gandarīts, ka
kopā īstenoti lielāki un mazāki
projekti, tāpēc aicinu arī turpmāk
iesniegt idejas un ierosinājumus,
lai tie kļūtu par jūsu pienesumu

novada attīstībai. Šī ir reāla iespēja ikvienam piedalīties pašvaldības darbā un norādīt uz tām
lietām, kas, iespējams, palikušas
nepamanītas,” iesaistīties akcijā „Dāvini ideju Domei” aicina tās
idejas autors – Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Līdz 31.oktobrim izteikt ierosinājumus var ikviens novada
iedzīvotājs un uzņēmējs. Anketas iespējams aizpildīt un nodot
Siguldas novada pašvaldībā (Pils
iela 16), Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2.stāvs),
Mores pagasta pārvaldē (Siguldas
iela 11, More), Allažu pagasta
pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži).
Pieteikuma anketu var aizpildīt
arī Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv.

DĀVINI IDEJU DOMEI
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina novada iedzīvotājus palīdzēt ar labu
padomu – sniegt idejas un ierosinājumus par to, kā racionālāk un lietderīgāk izmantot pašvaldības
budžetu, izteikt viedokļus, kā veidot novada iedzīvotāju ikdienu labāku.
Jūsu ierosinājums

Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Ierosinājumus līdz 31.oktobrim lūdzam iesniegt: Siguldas novada pašvaldībā (Pils iela 16),
Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2. stāvs), Mores
pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More) vai Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži).
Paldies par uzticēšanos!
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Brīvā laika pavadīšanas
iespējas Siguldas novadā
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Noslēgusies vairāku
infrastruktūras objektu
būvniecība Siguldas novadā

Septembra pirmajā pusē pabeigti vairāku nozīmīgu infrastruktūras
objektu būvniecības darbi.

Foto: Andris Jenerts
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Turpinās infrastruktūras
sakārtošanas darbi Laurenčos

Siguldas 1.pamatskolas sporta laukums tika atklāts ar Gimeņu sporta dienu.
Septembrī ir noslēgusies Pulkveža Brieža ielas rekonstrukcija
posmā no Jaunās līdz Vārpas ielai. Turpinās Pulkveža Brieža ielas
gājēju/veloceliņa labiekārtošanas
darbi, kurus varēja uzsākt pēc ielas rekonstrukcijas.
Jau ziņots, ka 2012.gada rudenī
tika uzsākta apgaismotas gājēju
ietves un veloceliņa izbūve Pulkveža Brieža ielā, bet šovasar ielas
sakārtošana turpinājās, jo tika
uzsākta apjomīga Pulkveža Brieža
ielas renovācija posmā no Jaunās
līdz Vārpas ielai, kam pašvaldība
izlietojusi vairāk nekā 90 tūkstošus latu.
Lai noslēgtu šīs sezonas būvniecības darbus Pulkveža Brieža ielā,
pašvaldība noslēgusi iepirkuma
procedūru Pulkveža Brieža ielas
posmam no Nītaures līdz Melioratoru ielai asfalta virskārtas atjaunošanai. Drīzumā tiks uzsākti būvdarbi. Papildus tam tiks asfaltēts
arī ceļa posms starp ceļa ātruma
vaļņiem pie Siguldas 1.pamatskolas.
Pabeigta arī stāvlaukuma izbūve
pie koncertzāles „Baltais flīģelis”
Šveices ielā. Stāvlaukuma izbūvei,
kas nodrošinās Mākslu skolas un
kultūras pasākumu apmeklētājiem
iespēju ērti novietot vairāk nekā
40 automašīnas, pašvaldība izlietojusi turpat 40 tūkstošus latu.
Septembra sākumā tika atklāts
arī sporta laukums pie Siguldas
1.pamatskolas. Sporta laukumā,
kurš pieejams ikvienam Siguldas

novada iedzīvotājam, izveidots
skrejceliņš, vieglatlētikas sektors,
ieklāti mākslīgie futbola un basketbola laukumu segumi, izveidots
volejbola laukums un tāllēkšanas
bedre. Sporta laukumā ir uzstādīti
āra trenažieri, līdztekas, līdzsvara
baļķis un dubultā zviedru siena.
Apmeklētāju ērtībām ir sakārtota
zaļā zona, izveidoti gājēju celiņi,
izvietoti atpūtas soliņi, atkritumu
urnas un velonovietnes.
Sporta laukuma izbūve Siguldas
novada pašvaldībai, saskaņā ar
noslēgto līgumu, izmaksāja vairāk
nekā 330 tūkstošus latu.
Pilnībā aprīkots un izbūvēts ir
Allažu pamatskolas sporta laukums. Jau ziņots, ka Siguldas
novada pašvaldība pagājušā gada
vasarā saņēma apstiprinājumu no
Lauku atbalsta dienesta par projekta „Allažu ciema labiekārtošana” (Nr.12-04-L32100-000003)
apstiprināšanu un līdzfinansējuma
saņemšanu projekta realizēšanai
no Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekts tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.–2013.gadam
pasākuma
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir Ls 72 067,60, no kuriem
Ls 47 638,96 jeb 66% būs ELFLA
finansējums, bet pārējos izdevumus – Ls 24 428,64 jeb 34% segs
Siguldas novada pašvaldība.

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
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Turpinās infrastruktūras
sakārtošana Laurenčos
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes būvinženieris Aldis Ermansons informē, ka aktīvi turpinās
infrastruktūras sakārtošanas darbi Laurenčos, kur 1.septembrī tika atklāta Laurenču sākumskola, bet drīzumā tiks atklāts arī Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

faktiskās situācijas objektā. Lai
veloceliņam nebūtu jāvirzās pa
parku pie hosteļa, celiņš tiks novirzīts gar Laurenču ielas malu.
Būvinženieris skaidro, ja pašvaldība spēs sadarboties ar hosteļa „Haba” īpašniekiem un piesaistīt privātās investīcijas, daļēji
tiks sakārtota arī Puķu iela, kas
uzlabos apbraucamo ceļu ap hosteli.
Laurenču ielas izbūves darbu
laikā tiks pilnībā rekonstruētas
inženiertīklu komunikācijas. Plānota elektroapgādes līnijas izveidošana, kas uzlabos ielas apgaismojumu.
Turpinās arī Kalna ielas gājēju/
veloceliņa izbūve, kas savienos
Šveices ielas un Laurenču ielas
trotuārus – ir izveidota veloceliņa
trase, speciālisti apzinājuši visu
komunikāciju atrašanās vietu.
Būvuzņēmējs no Laurenču ielas noņēmis lielāko asfalta
Patlaban notiek pārrunas ar AS
seguma daļu un, turpinoties darbiem, tiks pilnībā rekons„Sadales tīkls” par elektrolīnijas
truētas ielas inženiertīklu komunikācijas, kā arī plānota
pārbūvi, jo vecie elektrības stabi
elektroapgādes līnijas izveidošana, kas uzlabos ielas ap- traucē un ir bīstami gājēju un velokustībai uz Kalna ielas trotuāra.
gaismojumu.
Speciālisti meklē risinājumu, kā
Laurenču ielas izbūve dažādu drīzumā tiks uzsākta stāvlauku- pārbūvēt elektropadeves līniju.
iemeslu dēļ ir aizkavējusies, tiek ma pārcelšana no Laurenču ielas Tikmēr būvniecības darbi sāksies
posmā no Laurenču līdz Gulbju iepārslēgts līgums ar darbu izpildī- uz Puķu ielu pie hosteļa „Haba”.
tājiem par termiņa pagarināšanu.
Laurenču ielas veloceliņam ir lai. Šajā posmā velobraucējiem
Patlaban būvuzņēmējs noņēmis koriģētas trases atzīmes, projek- būs jāapbrauc bērzs, pret kura nolielāko asfalta seguma daļu, un tā veiktas izmaiņas, vadoties no ciršanu protestēja iedzīvotāji.

SiguldasNovadaZiņas

Pašvaldība zemes īpašniekiem
atgādina noteikumus par
apsaimniekojamo teritoriju

Siguldas novada pašvaldības 2005.gada 11.maija saistošie noteikumi „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju un apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” (Nr.6, protokols Nr.10, § 24) nosaka
kārtību, kā jāuztur novada teritorijā esošie īpašumi. Saskaņā ar noteikumu
2.punktu katrs zemes īpašnieks ir atbildīgs un uztur kārtībā 5 metrus platu
apsaimniekojamajam zemes gabalam piegulošu teritoriju gar ielu, ceļu, kas
var ietvert zālienu, grāvi, ietvi vai brauktuvi. Gadījumos, kad 5 m platajā,
ārpus zemes gabala esošajā teritorijā atrodas daļa no ietves vai braucamās
daļas, jāapsaimnieko ietve visā tās platumā un braucamā daļa viena metra
platumā no ceļa malas visā gar ielu esošā zemesgabala robežas garumā.
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde zemes īpašniekiem atgādina, ka nav
pieļaujama žogu izbūve ārpus īpašuma
robežām – īpašumu žogi jāizvieto ielas
pusē pa sarkano līniju vai pa vēsturiski
iedibināto žogu līniju, bet stūra zemes
vienību stūros pa redzamības trīsstūriem (Siguldas novada Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi,
punkts 333.4. un 4.pielikums). Ja šie
nosacījumi nav ievēroti, lūdzam īpašniekus sakārtot žogu novietojumu,
pirms darbu uzsākšanas žoga veidu un
novietojumu saskaņojot pašvaldības
Būvvaldē.
Žogu augstums un caurredzamība
noteikta Siguldas novada Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu
333.5.punktā: žogiem ir jābūt ne
augstākiem par 1,6 m un 40% caurredzamiem (starp stabiem), perpendikulāri pret žoga plakni. Ja žoga caurredzamība pārsniedz 90%, pieļaujama

žoga paaugstināšana līdz 1,8 m ielas
pusē. Žoga augstums nosakāms, pieņemot par 0,00 līmeni pašreizējo vai
plānoto ietves līmeni ielas pusē.
Lai nodrošinātu autoceļu pārredzamību, redzamību ielu krustojumos,
transportlīdzekļu satiksmes drošību
un autoceļu uzturēšanu Siguldas novada teritorijā, tiek veikta autoceļu
aizsargjoslu un ielu sarkano līniju teritoriju kopšana, likvidējot apaugumu
(krūmus, kokus) pašvaldībai piederošajās teritorijās.
Aicinām arī autoceļiem un ielām piegulošo zemju īpašniekus sakopt savā
zemē esošās aizsargjoslas un sarkanās līnijas, atbrīvojot tās no apauguma,
kā arī lūdzam neveidot dzīvžogu stādījumus ārpus sava īpašuma robežām,
tiešā ielu un ceļu krustojumu tuvumā.
Papildu informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldē pa tālruni 67800951.

Pašvaldība izveidojusi koku
Domes priekšsēdētājs vada izbraukuma sēdes Morē zāģēšanas maksas kalkulatoru

11.septembrī Siguldas novada Domes deputāti piedalījās divās izbraukuma sēdēs Mores pagastā. Deputāti pulcējās uz Finanšu komitejas sēdi un uz Domes sēdi, kā arī apmeklēja Mores pagasta uzņēmumus
un iestādes.
Pirms izbraukuma sēdes deputāti iepazinās ar kamīnmalkas
ražotni „Nordstrom Industries”
un saliekamo paneļu māju ražotni „Husvik”. Deputāti apmeklēja
arī abas Mores pamatskolas ēkas

un Mores muzeju. Pēc izbraukuma sēdes Mores pagasta pārvaldē
Domes deputātiem un pašvaldības
speciālistiem tika dota iespēja iepazīties ar Mores Safari parku un
tā darbību.

Siguldas novada Domes nolikums paredz, ka komitejas un
Domes sēdes ir atklātas un tās
var apmeklēt ikviens interesents,
tāpēc aicinām izmantot iespēju
apmeklēt sēdi tuvāk dzīvesvietai
un iesaistīties lēmumu pieņemšanā, nodrošinot atklātību un
sadarbību.
Nākamās izbraukuma sēdes
plānotas 20.novembrī Jūdažos.

Apritējuši pieci gadi kopš Pakalpojumu centra
atklāšanas un gads kopš Siguldas dzelzceļa
stacijas rekonstrukcijas
1.septembrī apritēja pieci gadi, kopš darbu sācis Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrs, un gads, kopš atklāta rekonstruētā
Siguldas dzelzceļa stacijas ēka, kurā atrodas arī autoosta, novada Tūrisma informācijas centrs un Pašvaldības policija.
Pašvaldības Pakalpojumu centrā,
Raiņa ielā 3, iedzīvotāji var saņemt
galvenos pašvaldības pakalpojumus: nodot iesniegumus, saņemt
izziņas par deklarēto dzīvesvietu,
par pirmpirkuma atteikumu, par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu,
par atbilstību daudzbērnu ģimenes
statusam, saņemt tirdzniecības,
kuģošanas un taksometru atļaujas,
deklarēt dzīvesvietu, saņemt Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju
identifikācijas kartes, bez komisijas maksas veikt maksājumus pašvaldības kasē, saņemt pabalstus,

reģistrēt suņus, kā arī iepazīties
ar Domes lēmumiem, saņemt informāciju par pašvaldības administrācijām un iestādēm, kā arī izmantot
bezmaksas pieeju datoram un internetam. Pakalpojumu centrā apmeklētājus pieņem arī Siguldas novada
Bāriņtiesa un Pašvaldības policijas
jurists. Šeit darbojas projekta „Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība” komanda. Piecu gadu
laikā Pakalpojumu centrs guvis
iedzīvotāju atzinību, nedēļā to apmeklē aptuveni 200 cilvēku. Saziņa
ar centra darbiniekiem notiek arī pa

e-pastu pakalpojumucentrs@sigulda.lv un bezmaksas informatīvo tālruni 80000388, pa kuru ikdienā tiek
saņemti aptuveni 50 zvani.
Atgādinām, ka Pakalpojumu
centrs ir atvērts katru darba dienu
bez pusdienas pārtraukuma – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00
līdz 18.00, otrdienās, trešdienās no
plkst.8.00 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00.
Plānots, ka no 2014.gada Pakalpojumu centrs eksperimentālā
kārtā, lai novērtētu pakalpojuma
nepieciešamību, strādās ilgāk
piektdienās un apmeklētājus pieņems arī sestdienās, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu
pieejamību ikvienam novadniekam.

Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas daiļdārzniece Dita Laure informē, ka izveidots interaktīvs rīks – koku zāģēšanas maksas kalkulators, lai iedzīvotāji varētu apzināt savu koku vērtību. Aprēķinātā summa ir koku atjaunošanas vērtība, kas
iedzīvotājiem jāmaksā, ja vēlas nozāģēt koku pirms atļaujas saņemšanas.
Koku zāģēšanas maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.
Siguldas novada pašvaldība aicina iepazīties ar jauno rīku un veikt aprēķinus, pirms doties pēc koku ciršanas atļaujas. Kalkulators atrodams pašvaldības interneta vietnes sadaļā „Pašvaldība – Pakalpojumi”.

„Jumis” bez maksas
pieņems šķirotos atkritumus

Pašvaldības SIA „Jumis” informē, ka 27., 28. un 29.septembrī no
plkst.10.00 līdz 16.00 Siguldā, Augļu ielā 8, notiks šķiroto atkritumu savākšanas akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot papīru
(makulatūru), kartonu, PET pudeles, plēvi, stikla pudeles un burkas, logu
stiklu, sadzīves elektroniku (neizjauktā veidā ar visām komponentēm), dienasgaismas spuldzes, baterijas, liela izmēra atkritumus – dīvānus, skapjus
u.c., zaļos atkritumus – ābolus, lapas, zarus, zāli.
Akcijas laikā par maksu būs iespējams nodot arī būvgružus (12,10 Ls/m3).
Plašāka informācija par šķiroto atkritumu savākšanas akciju pieejama pa
tālruni 67972286.

Godinās Zelta pārus
Siguldas novada pašvaldība 2013.gada decembrī plāno organizēt pasākumu
Siguldas novada iedzīvotājiem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus un no
kuriem vismaz viens laulātais ir deklarēts Siguldas novadā.
Lūdzam līdz 2013.gada 10.novembrim pārus pieteikties Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā Siguldā, Lakstīgalas ielā 13.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem: pirmdienās no
plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz18.00, otrdienās no plkst.10.00 līdz
13.00, trešdienās no plkst.8.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00. Tālruņi informācijai: 67973300, 67976657.
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Noslēdzies skolēnu
Strauji palielinās pirmklasnieku skaits,
nodarbinātības projekts kopējais skolēnu skaits sarūk
IZGLĪTĪBA
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SIA „Tridens” (velosipēdu un sporta inventāra noma), nodibinājums „Allažu
bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, kā
arī īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts.
Lai Allažu pagasta bērniem atvieglotu ar transportu saistītās problēmas,
projektā tika iesaistīta arī Allažu pamatskola un Allažu pagasta pārvalde.
Kopumā šovasar tika nodarbināti
283 skolēni, bet 13 jaunieši, lai gan
bija pieteikušies un saņēmuši norīkojumu uz darbu, neieradās savās
norādītajās darbavietās. Projekta
izvērtējuma anketās darba devēji 71
jaunieša darbu novērtēja ļoti labi. Savukārt deviņiem skolēniem šajā gadā
bijuši disciplināri pārkāpumi, tādēļ
uzņēmēji viņus vairs nevēlas pieņemt
darbā, jo: „regulāri rodas nesaskaņas
ar darba devēju; tiek kavēts darba sākums; ir negodprātīga attieksme pret
darba pienākumiem; strādā ļoti lēni
un slinki”.
Izglītības pārvaldes apkopotajās
anketās pēc nodarbinātības beigām
skolēni atzīst, ka guvuši izpratni par
darbam nepieciešamajām prasmēm
un iemaņām, kuras noderēs arī turpmāk. Skolēni kā vērtīgu ieguvumu no-

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

„Skolēnu nodarbinātības projekta
mērķis ir radīt skolēniem vasaras
brīvlaikā iespēju apgūt darba prasmes un iemaņas, lietderīgi pavadīt
brīvo laiku un papildināt ģimenes
budžetu. Pateicoties šim projektam,
mēs investējam mūsu nākotnes
darbarokās, kas ir svarīgi ne tikai
pašvaldībai, bet arī vietējiem uzņēmējiem, jo nākotnē jaunieši var
atgriezties darbā pie kāda no uzņēmējiem, kas devis labu impulsu
profesijas izvēlē. Projektā iesaistīto
skolēnu atalgojums tika segts no
Siguldas novada pašvaldības budžeta, savukārt novada uzņēmēji
apmaksāja darba devēja sociālo
nodokli. Kopumā šim projektam Siguldas novada pašvaldība izlietojusi ļoti nozīmīgu summu – Ls 34 541,
kas ir par Ls 8580 vairāk nekā pērn.
Nākamajā gadā, ieklausoties novadnieku ierosinājumos, mainīsim
projekta noteikumus, dodot iespēju strādāt visiem skolēniem, kas ir
sasnieguši jau 19 gadu vecumu, bet
turpina mācības skolā, jo skolas
gaitas uzsākuši vēlāk,” skaidro Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Nākamajā gadā, ieklausoties novadnieku ierosinājumos,
tiks mainīti projekta noteikumi, dodot iespēju strādāt visiem skolēniem, kas ir sasnieguši jau 19 gadu vecumu, bet
turpina mācības skolā, jo skolas gaitas uzsākuši vēlāk.
2013.gadā skolēnu nodarbinātības projektam pieteicās 296 bērni
vecumā no 13 līdz 18 gadiem, no kuriem 179 – vecumā līdz 15 gadiem,
61 – vecumā no 17 līdz 18 gadiem.
Tā kā skolēnu atsaucība šogad bija
lielāka (salīdzinājumam: 2011.gadā
pieteicās 189 skolēni, 2012.gadā –
254), papildus tika meklētas jaunas
darbavietas, kā rezultātā projektā
iesaistījās vēl septiņi jauni uzņēmumi: SIA „Inpakt” (veikals „Zapping”),
SIA „Frīda” (kafejnīca „Mr.Biskvīts”),
SIA „Hello” (valodu centrs), SIA
„Lillija 88” (viesu nams „Līvkalni”),

rādījuši arī to, ka, pateicoties nodarbinātības projektam, viņiem būs lielāka
iespēja nopirkt tās skolas lietas, kuras paši kāro.
Vecāki savukārt ir pateicīgi Siguldas novada pašvaldībai par doto iespēju bērniem strādāt un iegūt jaunas
prasmes.
Siguldas novada pašvaldība pateicas sadarbības partneriem – uzņēmējiem, iestādēm un organizācijām – par
sadarbību un atsaucību, īstenojot projektu un rodot darbavietas novada
jauniešiem.
Sandra Ķirule

Bērnu skaits
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Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem,
Jaundzimu
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jau ceturto gadu īstenoja jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā
Siguldas novada izglītības iestādēs kopējais skolēnu skaits šajā mācību gadā ir samazinājies par 21 skoApmeklē skolu
230 183 165 150 152 172 157 170 148 143 127 154
lēnu. 2012.gadā skolās tika reģistrēti 1893 skolēni, bet šī mācību gada sākumā Siguldas novada izglītības
iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes bija 13 līdz 18 gadus
veciem jauniešiem: pirmkārt, tiem, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai
iestādēs mācības uzsākuši 1872 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Toties šajā gadā Siguldas novadā 1.klasi apmeklē
rekordliels skolēnu skaits – 230 bērni.
saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību un kuru dzīvesvieta deklarēta
Jaundzimušie – novadā deklarēte – bērni un skolēnu skaits
Siguldas novadā. Tomēr, pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, ar darbavietām tika nodrošināti visi novada skolēni pieteikšaJaundzimušo – novadā deklarētoattiecīgajā
– bērnu un skolēnu
skaita dinamika attiecīgajā vecumā
vecumā
nās kārtībā, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem: vecumam no 13 līdz
300
18 gadiem un deklarētai dzīvesvietai Siguldas novadā.
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Iet skolāskolu
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Apmeklē
skolu
„Siguldas
novadā pēdējos gados
pakāpeniski pieaug bērnu dzimstība, arī pirmklasnieku skaits gan
valstī, gan Siguldas novadā palielinās. Šajā gadā pirmklasnieku
skaits Siguldas novada skolās ir
rekordliels – 230 bērni. Taču kopējais skolēnu skaits gan Siguldas
novada skolās, gan valstī pēdējos
gados ir ievērojami samazinājies
un vēl joprojām turpina kristies,
īpaši izteikta ir vidējās izglītības
posma skolēnu skaita samazināšanās. Izvērtējot bērnu dzimstības
dinamiku un skaitu pirmsskolas
izglītības iestādēs, var prognozēt,
ka turpmākajos gados skolēnu
skaits pakāpeniski sāks palielināties. To pozitīvi ietekmē arī migrācija, jo daudzas ģimenes, kurām ir
bērni skolas vecumā, pārceļas uz
dzīvi Siguldā,” skaidro Siguldas
novada Domes priekšsēdētāja
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vietniece izglītības, kultūras un
sporta jautājumos Līga Sausiņa.
Siguldas Valsts ģimnāzijā mācības uzsākuši 460 skolēni, kas
ir par 25 skolēniem mazāk nekā
pērn. Siguldas pilsētas vidusskolā mācības uzsākuši 667 skolēni,
kas ir par 31 skolēnu mazāk nekā
2012.gadā. Siguldas 1.pamatskolā vērojams skolēnu pieaugums.
Šo mācību gadu uzsākuši 418
skolēni, kas ir par 23 skolēniem
vairāk nekā pērn. Laurenču sākumskolā mācības uzsākuši 119
skolēni. Allažu pamatskolā mācības uzsākuši 117 skolēni, kas
ir par pieciem skolēniem mazāk
nekā pērn. Mores pamatskolā mācības uzsācis 91 skolēns, un šāds
skolēnu skaits bijis arī iepriekšējā
gadā.
Siguldas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs šajā mācību

gadā mācības uzsāka 836 bērni.
Vecumā līdz pieciem gadiem bērnudārzu apmeklē 423 bērni, bet
obligātās pirmsskolas izglītības
apmācības grupas apmeklē 413
bērni.
Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka
pašvaldību padotībā esošajās
izglītības iestādēs salīdzinājumā
ar iepriekšējā mācību gada sākumu kopējais skolēnu skaits sarucis par 1%. Skolēnu skaits 1.–12.
klasēs samazinājies par 1%, pašvaldību profesionālajās izglītības
iestādēs audzēkņu skaits samazinājies par 10%, bet piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu skaits palielinājies par 3%.
Šogad valstī par 1% pieaudzis
skolēnu skaits 1.–4.klasēs, savukārt par 9% sarucis vidusskolēnu
skaits 10.–12.klasēs.

Siguldas novada Jaunrades centrs aicina
Septembra vidū sākušās dažādas nodarbības Siguldas novada Jaunrades centrā, kurā ikviens interesents dažādās vecuma grupās var apgūt jaunas
prasmes, attīstīt savus talantus, kā arī lietderīgi
pavadīt brīvo laiku.
Nodarbības centrā vada radoši pedagogi, un, atbilstoši novada izvirzītajiem mērķiem, bērniem un jauniešiem (no 2 līdz 25 gadiem) apmeklējums ir bez maksas.
Pirmsskolas skolēnus gaida rotaļu grupa „Kastanītis”, sākumskolas skolēniem pēc stundām ir atvērts
brīvā laika pavadīšanas centrs „Ideju namiņš” un
daudzveidīgi pulciņi, savukārt jauniešiem būs piemērots iniciatīvu centrs „Mērķis” projektu radīšanai un
veikšanai.
Tehniskās jaunrades jomā ir jaunums – Elektronikas
pulciņš, kuru vadīs skolotājs Edgars Bajaruns kopā ar
savu skolnieku Andri Jenertu. Pulciņā varēs darboties

ar jauniem elektronikas konstruktoriem, iegūstot lodēšanas iemaņas.
Siguldas novada Jaunrades centrs aicina 1.–4.klases
skolēnus uz Jušu dabas skolu, lai kopā pavadītu interesantas pēcpusdienas. Nodarbības notiek ik trešdienu no
plkst.15.00 līdz 18.00 Jaunrades centra 2.stāvā, Skolas
ielā 3.
Juši ir dziļuma pētnieki. Bolis izbola acis uz kātiņiem
un filmē visu, kas notiek apkārt, savukārt Tauša visu
grib aptaustīt un visur iebakstīt. Ozis ošņājas, smaržo
un ik pa brīdim šķauda, bet Auša visur bāž savu lielo
ausi. Smeķis – ai, Smeķis tik ēd un izgaršo visu. Būtis
visu labi sajūt un nojauš tieši tā, kā vari tikai tu.
Pulciņu sarakstu meklējiet Jaunrades centrā un pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.
Papildinformācija, kā arī pieteikšanās pulciņiem pa
tālruni 67972434.
Ilze Šulte

Aicina uz semināru par nometņu organizēšanu
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
10.oktobrī plkst.15.00 aicina uz izglītojošu semināru
par to, kā plānot un organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Seminārs notiks Siguldas novada
bibliotēkas zālē.
Seminārā ar nelielām prezentācijām klātesošos
iepazīstinās Siguldas novada pašvaldības 2013.
gadā atbalstīto nometņu organizētāji. Par citu pašvaldību un organizāciju pieredzi nometņu organizē-

šanā stāstīs Valsts izglītības satura centra (VISC)
speciāliste Inta Kraskeviča. Visiem dalībniekiem ir
iespēja sagatavot jautājumus saistībā ar nometņu
organizēšanas juridiskajiem aspektiem, jo seminārā
piedalīsies arī VISC jurists, kurš specializējies bērnu
un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas jautājumos.
Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 67970932
vai uzrakstot uz e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv.
Sandra Ķirule
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Uzsākta biļešu iepriekšpārdošana
uz pasākumiem Kultūras centrā
Ir uzsākta biļešu iepriekšpārdošana uz oktobra un novembra pasākumiem Siguldas
novada Kultūras centrā. Biļetes aicinām iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv.
• 20.oktobrī plkst.17.00 Lielajā zālē būs
skatāma muzikāla komēdija normāliem cilvēkiem „Gribu bērnu!”, kurā galvenajās lomās
būs aktieri Ģirts Ķesteris, Maija Doveika, Marija Bērziņa un Aldis Siliņš. Biļešu cena – Ls 5–7.
• 27.oktobrī plkst.17.00 Siguldas novada
Kultūras centrs aicina uz starptautisko laik-

metīgā baleta projektu „Borderless”, ko
piedāvās „Indras Reinholdes kamerbalets”
ar četru valstu dejotāju radošu sadarbību:
Nam Keun An (Dienvidkoreja), Raul Tamez
(Meksika), Marc Ballo (Spānija), Ieva Kemlere, Gabija Bīriņa un Anastasija Šņakina
(Latvija). Baleta meistari piedāvās laikmetīgu
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Venēcijas biennāles
Latvijas ekspozīcija Siguldā

izrādi „Gulbja dziesma” (fantāzija par Čehova
tēmām). Biļešu cena – Ls 5–7.
• 12.novembrī plkst.19.00 būs unikāla iespēja redzēt rokoperu „Lāčplēsis”, kurā varēs
satikties ar populārākajām un emocionālākajām Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes dziesSeptembrī Siguldā, Raiņa parkā, atklāta Latmām Latvijā populārāko dziedātāju un mūziķu vijas ekspozīcija „Iekšējā brīvība. Rīgas iela
sniegumā! Lomās – Latvijas populārākie solis- Venēcijā”, kas 2012.gadā piedalījās Venēcijas
ti. Biļešu cena – Ls 7–12.
biennāles 13.starptautiskajā arhitektūras izstā• 22.novembrī plkst.19.00 Siguldas nova- dē. Sigulda ir Rīgas oficiālais sadarbības partda Kultūras centrā būs skatāma „stand-up” neris projektā „Eiropas Kultūras galvaspilsēta
komēdija pieaugušajiem „Mana kaķa dienas- 2014”, tādēļ līdz pat 2014.gada nogalei instalāgrāmata”, kuras dramatizējumu un režiju ie- cija, kas piedāvā ieskatu dažādos Brīvības ielas
studējis Ivars Lūsis. Kaķa lomā iejutīsies aktie- fasāžu fragmentos un ēku iekšpagalmos, atradīris Jānis Jarāns. Biļešu cena – Ls 3,16–5,27.
sies Siguldas centrā.
Dace Pleša
Ekspozīcija Siguldā izvietota sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas institūtu, arhitekti Līgu Apini un
kuratori Ievu Kalniņu, nodibinājumu „Rīga 2014”,
radošo apvienību „Other Side Studio” (Aksels
Bruks, Kristaps Kleinbergs, Edgars Rožkalns, Helvijs Savickis, Austra Stupele).
Ekspozīcija „Iekšējā brīvība. Rīgas iela Venēcijā”
tika izgatavota 2012.gadā ar moto: „Iekšējā brīvība
Rasa, bērnu vokālā studija „Knīpas un knau- kā nākotnes domāšanas arhitektūra”. Ekspozīcija
ķi” (vadītāja Sanita Sējāne).
piedāvāja Venēcijas apmeklētājiem ieskatu dažā• Sestdien, 21.decembrī plkst.18.00, dos Brīvības ielas fasāžu fragmentos un ēku iekšmuzikāla Ziemassvētku pasaka bērniem pagalmos, tādā veidā kļūstot par „ielu ielā”.
„Sniegbaltītes Ziemassvētki”. SniegbaltīInstalāciju veido trīs daļas. Pirmā daļa ataino
te – Elīna Šimkus (soprāns), princis – Jānis Brīvības ielas fasādi, kas izgatavota no pulēta neKurševs (tenors), pamāte – Ilona Bagele, rūsējošā tērauda. Otrā ekspozīcijas daļā – instalāseptiņi rūķīši – P.Jurjāna mūzikas skolas cijas aizmugurē – tērauds ir daļēji nomainīts pret
mazie mežradznieki, Rihards Plešanovs autentisku koka faktūru, kas tika paņemta no Brī(klavieres), Kristiāna Šīrante (vijole), Jānis vības ielas pagalmu apbūves. Tā raksturo Rīgas
Pauls (čells).
iekšpagalmus, kur daudzviet vēl saglabājusies 19.
• Svētdien, 29.decembrī plkst.18.00, gadsimtam raksturīgā priekšpilsētu koka apbūve.
„Baltā flīģeļa” Vecgada koncerts.
Instalācijas trešā daļa ir veidota kā portāls, kas atBiļetes var iegādāties un rezervēt kon- rodas instalācijas centrā. Šeit apmeklētāju apņem
certzāles „Baltais flīģelis” kasē darba die- tikai tērauda spoguļu faktūra, un tajā ir redzams
nās no plkst.10.00 līdz 18.00, kases tālrunis tikai paša apmeklētāja bezgalīgi pavairotais attēls.
67974787, „Biļešu Paradīze” tirdzniecības Šāda instalācija katram piedāvā iespēju ieskatīties
vietās, kā arī www.bilesuparadize.lv.
sevī un apjaust savu iekšējo brīvību.
Jolanta Borīte
Inese Zagorska

„Baltais flīģelis” atklāj trīspadsmito koncertsezonu
Oktobrī koncertzālē „Baltais flīģelis” vičs (klavieres), Antra Stafecka (vokāls),
notiks divi koncerti:
Raimonds Macats (taustiņinstrumenti),
• Sestdien, 19.oktobrī plkst.18.00, Dzintars Beitāns (vijole), Modris Laizāns
„Kremerata Baltica” orķestra soliste Gunta (bass), Ivars Kalniņš (sitaminstrumenti).
Ābele /čells/ un Elīna Bērtiņa /klavieres/.
• Sestdien, 9.novembrī plkst.18.00, RīProgrammā: F.Bridžs, B.Britens, J.Vītols, gas Doma meiteņu koris un Latvijas NacioS.Bārbers, B.Martinu.
nālās operas solists Jānis Apeinis koncert• Sestdien, 26.oktobrī plkst.18.00, „Lat- programmā „Latvijai”. Diriģente Aira
vijas Lielās Mūzikas balvas 2012” laureāts Birziņa. Programmā: latviešu komponistu
nominācijā „Gada uzvedums” – „Cantando y dziesmas par Latviju, tautasdziesmu apdaAmando. Milonga. Pjacolla. Bagele”. Pieda- res, latviešu un Eiropas komponistu garīgā
lās: Latvijas Nacionālās operas soliste Ilona mūzika. Ar Siguldas ID kartēm – 10% atBagele (mecosoprāns), Ilze Ozoliņa (klavie- laide.
• Sestdien, 16.novembrī plkst.18.00,
res), Svetlana Okuņa (vijole), Inga Sunepa
(čells), Ivars Kalniņš (sitaminstrumenti), Ini- dziesmu autors, kurš rakstījis dziesmas
ta Āboliņa (akordeons), Oskars Petrauskis kaboverdiešu dziedātājai Sezārijai Evorai,
(saksofons), Mareks Auziņš vai Miša Hairu- pasaulslavens portugāļu ģitārists un dzieļins (kontrabass). Režisore Elita Bukovska, dātājs – Tito Pariss.
Decembra koncerti un pasākumi:
scenogrāfe Katrīna Neiburga.
• Svētdien, 15.decembrī plkst.12.00,
Novembra koncerti:
• Sestdien, 2.novembrī plkst.18.00, „Ziemassvētki Brīnumskapī”. Piedalās: Inkomponista un pianista Ulda Marhilēviča gus Ulmanis, Andris Sējāns, Baiba Vanaga,
autorprogramma. Piedalās: Uldis Marhilē- Aigars Voitišķis, Anrijs Grinbergs, Roberts

MĀKSLU SKOLA „BALTAIS FLĪĢELIS”

Sadraudzības koncerts ar orķestri
no Norvēģijas
Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
ielūdz uz Siguldas jauno mūziķu
un „Nesttun String Orchestra” (stīgu orķestris no Bergenas, Norvēģijas) koncertu, kas notiks 7.oktobrī
plkst.19.00. „Atskaņosim gan latviešu tautasdziesmu apdares, gan
norvēģu klasiķa Edvarda Grīga
ziemeļnieciski atturīgās norvēģu
melodijas, gan arī pienācīga daļa

koncerta tiks veltīta mūsdienu mūziklu lappusēm un pat popmūzikai,”
stāsta Siguldas Jauniešu kamerorķestra mākslinieciskais vadītājs
Pēteris Plūme.
Siguldas Jauniešu kamerorķestrim šī nebūs jauna pieredze, jo
kopā muzicēts jau ar Zviedrijas, Vācijas un Dānijas jauniešiem.
Ieeja koncertā – bez maksas.

Mākslu skolā jauni pedagogi
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Visu nodaļu metodiskajās komiFlīģelis” profesionālās izglītības sijās regulāri tiek veikts nopietns
programmās Mūzika un Māksla darbs ar mācību programmām, lai
jauno mācību gadu uzsācis 381 izveidotu tādas, kas labāk atbilstu
audzēknis un 45 pedagogi. Šinī katra audzēkņa spēju attīstībai.
mācību gadā skolas kolektīvam
Pedagogi savstarpēji bagātinās
pievienojušies vairāki jauni peda- „Pedagogu akadēmijā”. Neskatogogi – Armands Aleksandravičus ties uz aizņemtību, pedagogi rod
(mūzikas teorijas priekšmeti), Bi- iespēju brīvprātīgi un bez samakruta Pastare (mūzikas teorijas sas dalīties ar kolēģiem savā piepriekšmeti), Solveiga Selga-Tim- redzē. No plašā piedāvājumu klāspere (klavierspēle), Velga Šaršūne ta visaugstāk tika novērtēta
(vijoļspēle), Mākslas nodaļas va- iespēja apgūt runas mākslu pie
dītāja, interjera māksliniece Maija teātra studijas vadītājas Ārijas
Liepiņas-Stūrnieces, datoru gudrīAvota (kompozīcija).
Pedagogi pastāvīgi rūpējas par bas Arnolda Dimanta vadībā un
savu personisko un profesionālo mākslinieces Agitas Zālītes noizaugsmi, gan studējot augstsko- darbības gleznošanā. Šajā mācību
lās, gan apmeklējot daudzveidīgas gadā „Pedagogu akadēmija” ar
lekcijas un izcilāko pašmāju un ār- jaunu vērienu turpinās pavasarī
zemju pasniedzēju meistarkursus. aizsākto.

Mākslu skola aicina uz bērnu,
jauniešu un pieaugušo studijām

Jauno talantu
festivāls

Siguldas Mākslu skola „Baltais
Skolas vecuma bērniem un jauMākslu skola „Baltais Flīģelis” saFlīģelis” piedāvā iepazīties ar mū- niešiem Mākslu skola piedāvā Teāt- darbībā ar 22.starptautisko festivālu
ziku, mākslu, deju un teātri visu ve- ra studiju, Dizaina un mākslas Maxi „Jaunie talanti – mūzika bez robežām”
cumu bērniem, jauniešiem un pieau- studiju, kā arī deju studiju „A-Z art”.
aicina visus uz Starptautiskajai mūzigušajiem dažādās studijās. Mākslu
Arī pieaugušajiem ir iespēja apgūt kas dienai veltīto koncertu 1.oktobrī
skolā pirmsskolas vecuma bērniem kāda instrumenta spēli vai iemācī- plkst.16.00. Koncertā piedalīsies jaubūs iespēja iesaistīties Mini studijā, ties pareizi dziedāt. Individuālām no- nie talanti – konkursu laureāti no
dziedāt vokālajā studijā „Siguldiņa”, darbībām iespējams pieteikties, vie- Maskavas mūzikas skolām un kolekā arī dejot deju studijā „Sidrabiņš”. nojoties ar pedagogu un noformējot džām, kā arī siguldieši. Pēc koncerta
No piecu gadu vecuma iespējams iesniegumu Siguldas Mākslu skolas pieredzējuši profesori sniegs meisdarboties Baleta studijā, kā arī Vis- „Baltais Flīģelis” lietvedībā.
tarklases akordeona, klavieru un vipusīgās attīstības studijā.
Informācija pa tālruni 67971578.
joles spēlē. Interesentus uz meistarklasēm aicinām pieteikties, zvanot
uz skolu (26534240) vai pa e-pastu
muzika@baltaisfligelis.lv.
Mūzikas nodaļas labākie audzēkņi gatavojas starptautiskajam jauno izpildītāju konkursam „Kaunas Sonorum”, kas notiks no 5. līdz 8.novembrim.
Jaunais alta saksofonists Raivis Sieks (ped. E.Rudzītis) īpaši Kauņas konkursam gatavo mūsu skolas kompozīcijas pasniedzēja Imanta Zemzara „Tarantellu”. Centīgi programmu apgūst jaunā pianiste, konkursu laureāte EviMākslas nodaļas audzēkņu vata Grantiņa (ped. L.Circene). Novēlēsim audzēkņiem un viņu skolotājiem saras plenēra darbu izstādi oktobrī
labus panākumus, gatavojoties atbildīgajam pasākumam un, protams, pie- „Baltajā Flīģelī” varēs aplūkot katrs
daloties konkursā!
mākslas mīļotājs. Īpašs piedāvājums būs 4.oktobrī, kad Siguldas
ev.lut.baznīcā varēs aplūkot 3.kursa
audzēkņu vasaras plenēra darbu izMūzikas nodaļā oktobrī paredzēti vairāki nozīmīgi pasākumi. Klavieru stādi „Ainava”. No 4.oktobra Sigulapakšnodaļā 3.oktobrī plkst.15.00 notiks konkurss „Jaunais virtuozs”, lai das Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
dotu iespēju visiem pianistiem pārliecināties, kā pēc vasaras atpūtas kustas izstāžu telpā varēs skatīt arī mākspirkstiņi. Lai veicinātu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu apakšnodaļas linieces Aijas Bāliņas gleznas.
sadarbību ar vecākiem, 8. un 11.oktobrī plkst.16.00 notiks brīvi izvēlētu skaņVisi laipni aicināti!
darbu koncerti audzēkņu vecākiem. Iejusties karstasinīgas mūzikas ritmos
aicina akordeona klases audzēkņu atklātais koncerts „Tango akordeona skaInformāciju apkopoja
ņās” 24.oktobrī plkst.16.00. Koncertu apmeklējums ir bez maksas.
Guntars Zvejnieks

Skolēni gatavojas konkursam

Jaunas izstādes

Plašs koncertu piedāvājums

SABIEDRĪBA
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Amatiermākslas kolektīvu
nodarbības 2013./2014.gada
sezonā
Siguldas novada Kultūras centrā

Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Mēģinājumu laiki

Jauktais koris „Spārni”

Līga Ādamsone, tālr.29218240

Pirmdienās no plkst.19.30 līdz 22.00

Sieviešu koris „Teiksma”

Maija Feldmane, tālr.29529381

Pirmdienās no plkst.17.30 līdz 21.30

Senioru jauktais koris „Gāle”

Ņina Kiršteina, tālr.29478592

Otrdienās no plkst.15.00 līdz 17.00 un
ceturtdienās no plkst.11.00 līdz 13.00

Senioru deju kolektīvs
„Sidrabdancis”

Dagnija Liepiņa, tālr.29410037

Pirmdienās un ceturtdienās no
plkst.20.00 līdz 22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Siguldietis”

Ieva Roķe, tālr.28318764

Otrdienās un ceturtdienās no
plkst.19.30 līdz 22.00

Senioru balles deju kopa
„Sniegaroze”

Antra Zūkere, tālr.29230906

Otrdienās un ceturtdienās no
plkst.17.00 līdz 19.30

Folkloras kopa „Senleja”

Anda Skuja, tālr.29142319

Otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.30**

Bērnu folkloras kopa „Senlejiņa”

Daiga Kļaviņa, tālr.29567722

Ceturtdienās no plkst.18.30 līdz 20.30

Bigbends „Sigulda”

Pēteris Goldbergs, tālr.29136067

Trešdienās no plkst.19.00 līdz 22.00

Siguldas Tautas teātris

Ārija Liepiņa-Stūrniece, tālr.22130149

Trešdienās un piektdienās no
plkst.19.00 līdz 22.00

TLMS „Sigulda”

Astrīda Freimane, tālr.67970814

Darbdienās no plkst.10.00 līdz 17.00

Aerobikas studija*

Mārīte Konrāde, tālr.67970814

Pirmdienās un trešdienās no
plkst.19.00 līdz 20.00

Sporta dejas*

Iveta Zīle, tālr.29265335

Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 21.15,
ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 20.20

Vēderdejas*

Laura Ozola-Vainovska, tālr.25949674

Pirmdienās, trešdienās no plkst.20.15
līdz 21.15 un otrdienās no plkst.19.00
līdz 20.00

Siguldas pagasta Kultūras namā
Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Mēģinājumu laiki

Bērnu vokālā grupa „Zibsnis”

Atis Priedītis, tālr.26127364

Otrdienās un piektdienās no
plkst.14.30 līdz 18.00

Jauktais koris „Sigulda”

Līga Vasiļjeva, tālr.29649750

Otrdienās no plkst.18.30 līdz 21.00

TLMS „Vīgrieze”

Gundega Pētersone, tālr.28659982

Katru otro sestdienu plkst.10.00

Senioru deju kopa „Preilene”

Antra Zūkere, tālr.29230906

Trešdienās no plkst.16.30 līdz 18.30

Līnijdeju grupa „Step by step”*

Ineta Upeniece, tālr.26286597

Trešdienās plkst.19.00 līdz 21.00

Siguldas pagasta pūtēju orķestris

Gintis Kalniņš, tālr.26333185

Ceturtdienās no plkst.19.00 līdz 21.00

Pūtēju ansamblis „Sigulda”

Jānis Raslavs, tālr.67973484,
29173215

Trešdienās no plkst.19.30 līdz 21.30

Jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”

Indra Ozoliņa, tālr.29482755

Ceturtdienās un piektdienās no
plkst.19.00 līdz 22.00

Allažu pagasta Tautas namā
Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Mēģinājumu laiki

Vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs „Ķimelītis”

Aelita Ziemele, tālr.26818926

Pirmdienās un ceturtdienās no
plkst.20.00 līdz 22.00

Jauniešu tautas deju kolektīvs
„Ķimenīte”

Aelita Ziemele, tālr.26818926

Piektdienās no plkst.20.00 līdz 23.00

Sieviešu vokālais ansamblis
„Liepavots”

Ņina Kiršteina, tālr.29478592

Trešdienās no plkst.19.00 līdz 21.00

Amatierteātris „Aka”

Izolde Pētersone, tālr.28441040

Otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.00

Skolēnu teātra studija

Izolde Pētersone, tālr.28441040

Pirmdienās un piektdienās no
plkst.15.00 līdz 17.00

Liena Vija Teterovska, tālr.26347184

Pirmdienās no plkst.16.00 līdz 18.00

Bērnu un jauniešu folkloras kopa
„Tiptaiņi”

Mores pagasta Tautas namā
Kolektīvs

Vadītājs, kontaktinformācija

Mēģinājumu laiki

Sieviešu vokālais ansamblis „Ceriņi” Maija Ādamsone, tālr.20041080

Ceturtdienās no plkst.18.00 līdz 20.00

Senioru deju kolektīvs „Dāmītes”

Spodra Tutāne, tālr.29488372

Piektdienās no plkst.11.30 līdz 14.30

Mores amatierteātris „Oga”

Tiek precizēts

Tiek precizēts

* Par nodarbības maksu interesēties pie vadītāja.
** Nodarbību laiki var mainīties.
Nākamajās „Siguldas Novada Ziņās” tiks publicēta tabula ar interešu izglītības piedāvājumiem Siguldas novadā.
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Aicina pieteikties dalībai
„Gudrinieku tirdziņā”
Svētdien, 29.septembrī, no plkst.9.00 Siguldas novada iedzīvotāji un
viesi tiek aicināti atpūsties un piedalīties rudens „Gudrinieku tirdziņā”,
kas visas dienas garumā norisināsies Siguldas Svētku laukumā.
Amatnieki, zemnieki un mājražotāji ir laipni aicināti pieteikties dalībai tirdziņā, zvanot uz tālruņa numuru 66117114 (Andai) šādos laikos: otrdienās,
trešdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 19.00, ceturtdienās no plkst.8.00
līdz 17.00, bet sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00. Sigulda aizrauj, Sigulda
izgudro!
Ilze Jakubovska

„Swedbank” Siguldas filiāle
novadniekiem dāvina trīs
lietotus datorus

AS „Swedbank” Siguldas filiāle sadarbībā ar Siguldas novada Sociālo dienestu radusi iespēju uzdāvināt trīs lietotus datorus kādam, kam
tas būtu ļoti nepieciešams. Vienu datoru saņēma ģimene no Allažiem,
viens dators nonāca aktīvas pensionāres īpašumā, kura brīvprātīgi veic
sabiedrisku darbu iedzīvotāju labā, savukārt trešo datoru uzdāvināja
ģimenei, kurā vecmāmiņa viena audzina vairākus nepilngadīgus skolas
vecuma bērnus.
„Swedbank” Siguldas filiāles vadītāja Daina Dalke: „Par dāvanu visiem bija
liels prieks un pārsteigums! Visiem saņēmējiem tiešām datori bija nepieciešami, lai mācītos vai strādātu sabiedrības labā.”
Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests pateicas uzņēmējiem,
bankām un arī privātpersonām, kuras pēc savas iniciatīvas uzlabo līdzcilvēku dzīvi un rada prieku. Tāpat paldies visiem, kuri atsaucās uz Sociālā dienesta aicinājumiem ziedot konkrētas lietas, piemēram, divi zīdainīši Siguldas novadā ir ieguvuši gultiņas, un mazuļu ikdienas dzīve ir uzlabojusies.

Siguldas radio atsāk darbu
kā „Radio 7”

Augusta beigās Siguldas radio uzsācis darbu kā „Radio 7” (89,8 FM).
Tā jaunie īpašnieki – radio dīdžeji Egons un Einārs Reiteri – plāno izveidot jaunu programmu ar ziņām un ar autorraidījumiem, solot brīvību
mūzikas atlasē.
Vēl tiks ziņots, kādas būs „Radio 7” ētera personības, kā arī tiks paplašinātas iespējas radio interneta mājaslapā.
Autorraidījumi topošajā radiostacijā paredzēti katru darba dienas vakaru
plkst.19.00. Rītos un pēcpusdienu „braucamajā laikā” būs ziņu bloki, vakaros – autorraidījumi, bet pārējā laikā – mūzika. Tostarp liela loma būs arī
pašmāju mūziķu veikumam.
„Radio Sigulda” dibināts 1991.gadā, līdz šā gada vasarai tā īpašnieks bija
Aivars Plucis. Abi brāļi Reiteri agrāk jau strādājuši „Radio Sigulda”. Egons
Reiters iepriekš strādājis radio „SWH” un „Radio 101”, savukārt Einārs Reiters darbojies radio „SWH Rock”.

„Aicinājums Tev” –
10 gadu jubileja
30.augustā biedrība „Aicinājums Tev” svinēja 10 gadu jubileju, kas
tika apvienota ar Atvērto durvju dienu, kuras laikā bija iespēja aplūkot
biedrības paveikto un uzzināt nākotnes ieceres.
Biedrība „Aicinājums Tev” ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies
cilvēki ar dažāda veida invaliditātes izpausmes formām, viņu ģimenes locekļi, draugi un atbalstītāji ar kopīgu mērķi – pievērst sabiedrības uzmanību
cilvēku ar invaliditāti problēmām, veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju
sabiedrībā, lai uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti sociālā, informācijas, izglītības un nodarbinātības jomā. Biedrība dibināta 2003.gadā.

Siguldas Valsts ģimnāzijai – 95!
Siguldas Valsts ģimnāzija aicina visus skolas
absolventus, skolotājus un darbiniekus uz skolas
95 gadu jubilejas svinībām un absolventu salidojumu 2013.gada 9.novembrī.
Lūgums sekot līdzi informācijai.
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Piedalies nūjošanas sacensībās
Satiksmes ierobežojumi
Siguldas pusmaratona laikā

28.septembrī Siguldā notiks sa- distance, bet tiem, kas vēl mācās
censības – svētki nūjošanā. Pulcēša- nūjot, jāpieveic 4 kilometri.
nās sāksies no plkst.11.00 Siguldas
Pasākumu organizē Siguldas noLai nodrošinātu kvalitatīvu trasi un drošu sacensību norisi, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā vada pašvaldības Sporta pārvalde
pusmaratona laikā 12.oktobrī tiks slēgta satiksme:
sadarbībā ar nūjošanas speciālisti
Laurenčos.
Pirms starta plkst.11.40 notiks Lindu Andrusu. Līdz 26.septembrim
• no plkst.8.00 līdz 15.00 teLai nodrošinātu sabiedriskā trans- kopīga iesildīšanās pieredzējušu iespējams rezervēt nūjas, rakstot uz
ritorija ap Svētku laukumu – Cēsu porta kustību uz Turaidu, tiks mainīts instruktoru vadībā, bet plkst.12.00 e-pastu linda@nujo.lv vai zvanot pa
iela un L.Paegles iela no Svētku sabiedriskā transporta braukšanas tiks dots starts. Pieredzējušajiem tālr.29119717, norādot auguma galaukuma līdz Lāčplēša ielai;
maršruts laika posmā no plkst.8.00 nūjotājiem būs jāveic 12 kilometru rumu.
• no plkst.9.00 līdz 15.00 līdz 15.00. 12.autobuss un taksobusi,
L.Paegles iela posmā no Jāņa kas kursē uz Turaidu, brauks pa RaiRozes grāmatnīcas līdz Lāčplēša ņa ielu, Pils ielu, Cēsu ielu līdz Raiņa
ielai un no plkst.11.00 līdz 15.00 ielai, tālāk pa ierasto maršrutu.
L.Paegles iela posmā no Pils ielas
Sacensību organizētāji aicina Si5. un 6.oktobrī Siguldas pilsētas bet svētdien spēļu 8.kārta atsāksies
līdz Lāčplēša ielai;
guldas iedzīvotājus un skrējiena vidusskolā notiks Siguldas novada jau plkst.10.00.
• no plkst.10.00 līdz 15.00 sa- atbalstītājus 12.oktobrī būt atsau- atklātais čempionāts ātrajā šahā.
Sacensības organizē un vada Sitiksme tiks slēgta pārējā skrējiena cīgiem un sekot satiksmes regulē- Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām guldas novada pašvaldības Sporta
maršrutā šādās ielās: Raiņa ielas tāju un tiesnešu norādījumiem, īpaši notiks līdz 2.oktobrim plkst.17.00.
pārvalde sadarbībā ar Rīgas Šaha
posms no Cēsu līdz Pils ielai, Pils šķērsojot trasi. Tāpat aicinām pieTurnīrs notiks pēc Šveices sistē- federāciju un lielmeistaru Alekseju
ielas posms no Raiņa ielas līdz vērst uzmanību ceļa zīmēm un no- mas 12 kārtās, FIDE noteikumi, FIDE Širovu.
stāvlaukumam pie viesnīcas „Si- rādēm – jau 11.oktobrī trases mar- ātrā šaha reitinga aprēķins. ApdoDalību sacensībām var pieteikt pie
gulda”, ceļš no Pils ielas līdz Si- šrutā tiks aizliegta transportlīdzekļu mas laiks 12 minūtes uz visu partiju galvenā tiesneša Alberta Cimiņa:
guldas novada Kultūras centram, apstāšanās un stāvēšana. 12.oktobrī un 5 sekundes gājienam. 5.oktobrī e-pasts alberts.cimins@inbox.lv,
Šveices iela posmā no Pils līdz No- no plkst.6.00 sāksies trases marķē- reģistrācija sāksies no plkst.13.00, mob.tālr.28804664.
liktavu ielai.
šana, norobežojošo žogu, konusu
Transporta satiksme Turaidas izvietošana trasē, tāpēc apgrūtināta
virzienā tiks virzīta pa apbraucamo pārvietošanās būs jau visās iepriekšceļu – Ausekļa iela – Raiņa iela – minētajās ielās.
Pils iela – Cēsu iela (līdz Raiņa
Lūgums sekot līdzi informācijai
Septembrī gatavošanos jaunaGaidāmajai sezonai ir pieteikušās
ielai). No slimnīcas un poliklīnikas par iespējamajām izmaiņām pasā- jai sezonai kopā ar treneri Klāvu 14 komandas no visas Latvijas, kas
būs iespēja izbraukt pa Lakstīga- kuma norisē un satiksmes ierobežo- Bedrīti uzsāka basketbola kluba ir vairāk nekā iepriekšējā sezonā.
las un Pils ielām.
šanā Siguldas novada pašvaldības (BK) „Sigulda” spēlētāji. Gaidā- LBL-3 ģeogrāfija ir kļuvusi plašāka,
Lai garantētu drošību trasē, interneta vietnē www.sigulda.lv.
majā sezonā BK „Sigulda” startēs aptverot trīs no četriem Latvijas noskrējiena laikā trases maršrutā
Vairāk informācijas par pasāku- Latvijas Basketbola līgas 3.divī- vadiem. Regulārajā sezonā komantiks izvietoti Siguldas novada Paš- mu, kā arī pusmaratona nolikumu zijas (LBL-3) čempionātā, kura das izspēlēs divu apļu turnīru, ar
valdības policijas un Valsts polici- iespējams atrast mājas lapā izspēle sāksies oktobrī.
katru pretinieku spēlējot gan savā
jas darbinieki.
www.siguldasmaratons.lv.
Aizvadītajā sezonā BK „Sigulda” laukumā, gan izbraukumā. Izslēgveiksmīgi debitēja LBL-3 turnīrā, šanas spēlēm kvalificēsies astoņas
ceturtdaļfinālā divu spēļu summā labākās komandas.
sīvā cīņā atzīstot spēcīgā Iecavas
Arī šosezon BK „Sigulda” sastāva
„Dartija” pārākumu. BK „Sigulda” kodolu veidos vietējie spēlētāji, pašī būs jau otrā sezona Latvijas līdzot dažiem nosacītajiem viesspēBasketbola savienības rīkotajā lētājiem.
turnīrā.
Raimonds Rudzāts
15.septembrī notika Vislatvijas otrā Spēka diena, kuras spēka punktu Siguldas Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” neformālā jauniešu
grupa „Siguldas ielu vingrotāji” („Sigulda MultiMovement”) izveidoja
Sākot ar šo mācību gadu, Siguldas Sporta skolā tiek atvērta treniņgrupa
pie Siguldas dzelzceļa stacijas.
Šogad, 156 dalībniekiem pievelkoties 1876 reizes, siguldieši izcīnījuši Basketbola nodaļā arī meitenēm. Šobrīd trenēties tiek aicinātas 2006.–2004.
3.vietu tāpat kā pērn. Arī dalībnieku skaita ziņā Sigulda ir ierindojusies aug- gadā dzimušās meitenes. Treniņi notiks otrdienās un piektdienās Siguldas
stajā ceturtajā vietā. Šogad Spēka dienā piedalījās 146 vīrieši un 10 sie- Sporta skolas zālē, Gāles ielā 29, no plkst.14.00 līdz 15.30. Ir noorganizēta
vietes, no kurām labākais rezultāts pieder Sintijai Tīrumai (17 pievilkšanās arī audzēkņu atvešana no Siguldas skolām uz šiem treniņiem un pēc tiem
reizes), bet vīriešu konkurencē spēcīgākais bija Dāvis Zavickis (28 pievilk- nogādāšana atpakaļ pilsētā.
Par iespējām trenēties Siguldas Sporta skolā zvanīt pa tālr.22022898 vai
šanās reizes).
Kopumā Latvijā tika izveidoti 60 spēka punkti, kuros ikviens varēja nākt rakstīt uz e-pastu sportaskola@sigulda.lv.
un pievilkties, tādējādi pelnot punktus savai pilsētai.
Edijs Bērziņš

Notiks čempionāts ātrajā šahā

BK „Sigulda” gatavojas sezonai

Spēka dienā Siguldas spēka punkts
iegūst trešo vietu

Basketbols arī meitenēm

Aizvadītas vidusskolēnu sporta spēles

Ar „Victor Slovak Open 2013” sacensībām sākusies jaunā sezona
Siguldas badmintona spēlētājiem.
Šīs sacensības ir iekļautas Eiropas
sērijas un BWF reitinga sarakstā,
un tajās startēja daudzi Eiropas labākie spēlētāji.
Kristaps Jānis Gulbis un Jekaterina Romanova jaukto dubultspēļu
kategorijā, ceturtdaļfināla spēlē
piekāpjoties mājiniekiem B.Kaselam
un A.Vargovai, ierindojās dalītajā
piektajā vietā, kas ir līdz šim viņu
augstākais sasniegums, spēlējot
šāda līmeņa sacensībās.
Vienspēļu kategorijā K.J.Gulbis
zaudēja pirmo kvalifikācijas spēli,
bet J.Romanova sieviešu vienspēļu
pamatturnīrā sīvā cīņā ar rezultātu
1–2 (21–18, 19–21, 18–21) piekāpās
ungārietei E.Zsoltai.
Ainārs Gureckis

Skrituļslaloms
Vairāki vadošie Latvijas skrituļslalomisti augusta nogalē piedalījās Pasaules kausa noslēdzošajā
posmā, kas risinājās Čehijā – Nem
čičkos. Šosezon tas bija sestais
posms, pēc kura tika noskaidroti
arī labākie kopvērtējumā pēc visiem
posmiem.
Savu labāko un augstāko rezultātu šāda mēroga sacensībās spēja
uzrādīt Siguldas Sporta skolas un
sporta kluba „Pantera” trenere
Madara Meldere, izcīnot augsto 6.
vietu. Līdz šim viņas kontā ir 7., 8.
un 9.vieta dažādos Pasaules kausa
posmos. Pirmo trasi Madara veica ar
rezervi, lai droši finišētu un iegūtu
iespēju piedalīties finālbraucienā.
Līdz ar to pēc pirmā brauciena viņa
ieņēma 10.vietu. Otrais brauciens
izdevās daudz labāks, tajā Madara
spēja uzrādīt piekto labāko laiku,
kas abu trašu kopsummā ļāva pakāpties uz 6.vietu, kas līdz šim Pasaules kausa sacensībās nebija izdevies. Par Pasaules kausa
kopvērtējumu Madara šoreiz nevarēja cīnīties, jo no sešiem posmiem
piedalījās tikai divos.
Madara Meldere

Noskaidroti ātrākie renes skrējēji

6.septembris Siguldas novada skolu 10.–12.klašu skolēniem pagāja, nevis sēžot skolas solā, bet gan piedaloties Siguldas Sporta skolas organizētajās Siguldas novada Skolu sporta spēlēs.

31.augustā vairāk nekā 70 skrējēji pulcējās Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trasē, lai piedalītos skrējienu seriāla „Siguldas UP CUP” noslēdzošajā posmā – Renes skrējienā. Šāds skrējiens tiek organizēts jau
otro gadu, tāpēc dalībnieku bija vairāk nekā pērn. Bija ieradies arī skrējējs no Igaunijas.

Labāko rezultātu no Siguldas pilsētas vidusskolas klasēm sasniedza
12.b klase, ar 48 punktiem ierindojoties 6.vietā.
Interesantas bija klašu kapteiņu
sacīkstes. Kapteiņiem bija jāveic
divas alpīnisma trases, rezultāti
tika summēti. Visātrāk šo uzdevumu izpildīja SVĢ 12.e klases kapteinis Kristaps Buls. Arī klašu audzinātāji
sacentās
īpašā
atrakcijā – ar „ekskavatoru” cenšoties piepildīt spaini ar smiltīm. Vispilnākais spainis – 23,4 kg – izdevās SVĢ 12.b klases audzinātājai
Lienei Cērpai.
Ilze Ratniece

Šogad dalībniekiem tika piedāUzvarētāji pārējās vecuma gruvātas divu garumu distances, jo pa- pās: Līna Gaile (S10), Estere Vīksne
gājušajā gadā 400 m distance S18, (S14), Adrija Pelēce (S16), Kristīne
S20, V18, V20, V30, V40 grupu da- Vārna (S18), Gunta Blūmiņa (S30),
lībniekiem bija par īsu, lai noskaid- Rudīte Everte (S40), Aiga Auziņa
rotu ātrāko renes skrējēju. Šogad (S50), Niks Iesalnieks (V10), Erdalībnieki skrēja 800 m augšup pa nests Bērze (V12), Pauls Daugulis
reni. Attiecīgi tika izcīnītas arī divas (V14), Kārlis Zuters (V18), Daniels
titulbalvas: „Ātrākais mazās renes Kārkliņš (V20), Valdis Ņilovs (V40),
skrējējs” un „Ātrākais renes skrē- Juris Ostups (V50), Jānis Kaprālis
jējs”. 400 m distancē ātrākos laikus (V60, 400 m), Reins Margus (V60,
uzrādīja Krista Emīlija Grava (S14 800 m).
grupa – 1:08.24) un Edgars Daugulis
Tā kā šis bija skrējienu seriāla
(V16 grupa – 1:06.99). 800 m distan- „Sigulda UP CUP” noslēdzošais
cē ātrākie bija Elīna Štrausa (S20 posms, 31.augustā balvas saņēma
grupa – 3:57.79) un Jēkabs Dzenis arī seriāla kopvērtējuma pirmo triju
(V30 grupa – 2:51.84).
vietu ieguvēji visās vecuma grupās.

15 Siguldas skolu vidusskolas
grupas klasēm kopumā bija jāveic
septiņas disciplīnas: kombinētā
stafete, stafešu skrējiens, orientēšanās distance, kameršļūkšana,
„Dusmīgie putni”, loka šaušana, kapteiņu sacīkstes, kāpjot alpīnisma
sienā. Klašu vietas kopvērtējumā
tika noteiktas, saskaitot katrā disciplīnā iegūtās vietas.
Sportiskākā izrādījās Siguldas
Valsts ģimnāzijas (SVĢ) 12.a klase
(audzinātāja Anda Vīksna) – 22 punkti, 2.vietā ierindojās SVĢ 12.e klase
(audzinātāja Irēna Ivanova) – 38,5
punkti, 3.vietā – SVĢ 11.a klase (audzinātājs Alfons Saušs) – 40 punkti.

Badmintons

Kopvērtējumā tika vērtēti skrējēji,
kuri bija piedalījušies visos seriāla
posmos – „Serpentīnceļa skrējienā”, „Skrējienā Turaidas pils tornī”
un „Renes skrējienā”. Kopā visās
vecuma grupās visos skrējienos
piedalījušies 34 skrējēji.
Pirmās vietas savās vecuma grupās izcīnīja un kopvērtējuma uzvarētāja kausu saņēma: Frīda Saļņikova (S10), Estere Vīksne (S12),
Krista Emīlija Grava (S14), Adrija
Pelēce (S16), Kristīne Vārna (S18),
Eva Bērze (S20), Gunta Blūmiņa
(S30), Rudīte Everte (S40), Inese
Vīksne (S50), Patriks Legzdiņš
(V10), Daniels Iļjins (V12), Dāvis
Vīksne (V14), Kristaps Zeila (V16),
Kārlis Zuters (V18), Daniels Kārkliņš (V20), Andris Bergmanis
(V30), Mareks Kairis (V40), Roberts
Ivzāns (V50).
Ilze Ratniece
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu īpašniekiem*
JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
Restorāns „Kropotkins”
Latvijas propāna gāze

KULTŪRA

Koncertprogramma „Latvijai”
koncertzālē „Baltais flīģelis”
9.novembrī plkst.18.00
Siguldas novada Kultūras centrs
Koncertzāle „Baltais flīģelis”
Livonijas ordeņa Siguldas pils

SPORTS

Biedrība „A2”
Siguldas tenisa korti
Velo noma „Tridens”
Sporta klubs „Panatta Fitness”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

VEIKALI
„Elvi”

15% atlaide maltītei
Ls 1 par 50 l gāzes balona apmaiņu SIA „Sigris”

SIA „Merida – Latvija”
Skaisto dārzu darbnīca
Dārza lietas
Autonoma „ETS”
(Zinātnes
UD serviss iela 1A, Peltes)

KULTŪRAS PASĀKUMI
“Alternatīvais flīģelis” koncertzālē
“Baltais Flīģelis” 25.maijā
10% atlaide biļešu iegādei
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas
pilsdrupu estrādē 27. maijā
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu
estrādēLs
2.jūnijā
10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem.
1 atlaide
Brīvdabas
amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 1 atlaide
pārtikaskoncertprogramma
tirgotājiem
„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas
dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos pilsdrupu estrādē 9. jūnijā
Kamermūzikas maratons ar
10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem. 5%Gidonu
atlaideKrēmeru
jebkuru
unbiļešu
Kremerata
iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais flīģelis”Baltica
skolēniem,
studentiem,
solistiem
koncertzālē
“Baltais
Flīģelis”
7.jūlijā
pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem ar invaliditātiplkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
Bezmaksas ieejas biļete
Uvertīra (Liene Circene) Siguldas
Jaunās pils terasē 3.augustā
plkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.15.00
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
XX Siguldas Opermūzikas svētki
Opera „Traviata” Siguldas
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem –pilsdrupu
estrādē 4.augustā
plkst.21.00
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
XX Siguldas Opermūzikas svētki
– Grand Galā koncerts Siguldas
10% atlaide golfa spēlei
pilsdrupu estrādē 5.augustā
plkst.17.00

SPORTS

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanuBiedrība
kartes,„A2”
presi, cigaretes,
akcijas preces un nocenotas preces)
Siguldas tenisa korti
noma ”Tridens”
„Positcomes”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces Velo
Sporta klubs „Panatta Fitness”
„Zapping Milano”
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces Sporta veikals „Sport 2000”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
„Copes nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
VEIKALI
„Pūks”
5% atlaide rotaļlietu iegādei
„Elvi”
„Veloriba”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
„Positcomes”
„Datoru doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
„Zapping Milano”
„Copes nams”
Grāmatu veikals „Jānis Roze”
5% atlaide pirkumiem
„Pūks”
SIA „Dārza lietas”
10% atlaide stādu tirdziņā
“Veloriba”
“Datoru doktorāts”
Veikals „Mājas mīlulis”
5% atlaide pirkumiem
Grāmatu veikals
Veikals „Mārcis”
5% atlaide „Stihl”, „Viking” un „Fiskars” dārza un „Jānis
meža Roze”
tehnikas iegādei
Veikals „Purpurlāde”
10% atlaide „outlet” apģērbu iegādei; 5% atlaide PĀRVIETOŠANĀS
Latvijā radītu preču iegādei
LGK un
atrakcijas
Rehabilitācijas centrs „Krimulda” 5% atlaide kafejnīcas „Milly” preču (izņemot tabakas
alkohola
izstrādājumus) iegādei
„Impresso”
tūrisma
www.nospro.lv interneta veikals Īpaši pirkumu piegādes noteikumi: Siguldā pirkumuMakara
piegāde
bez birojs
maksas,
Siguldas novadā piegādes cena Ls 3,50, Siguldas AKTĪVĀ
novadā pasūtījumiem
ATPŪTA virs
Ls100 piegāde bez maksas
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Veikals „MāRe Deko”
10–15% atlaide dažādām preču grupām (sīkāka informācija
veikalā)
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”
Veikals „Sport 2000”
10% atlaide pirkumiem
Bobsleja un kamaniņu trase

PĀRVIETOŠANĀS
Desmit bezmaksas maršruti
Siguldas novadā
Gaisa trošu vagoniņš

„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
Latvijas gumijlēcēju klubs
Laivuīre.lv

DAŽĀDI

„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

15% atlaide pakalpojumiem
10% atlaide
stādu tirdziņā
SIA „Reklāmdizains”
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

SIA „Clean – serviss”
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15% atlaide pirkumiemVESELĪBA
interneta vietnē www.merida.lv un bezmaksas
pirkumu piegāde Siguldā
„Hercoga optika”
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
Mutes veselības 10%
centrsatlaide
Bezmaksas
konsultācija
10% atlaide pakalpojumiem
15% atlaide T–kreklu izgatavošanai;
maketēšanas
un un
dizaina
Vidzemes
aptieka
2% atlaide
preču
pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompen
izveides pakalpojumiem;
10% atlaide lielformāta
drukas
pakalpojumiem
(diennakts)
medikamentiem);
5% atlaide
gatavām brillēm;
10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas
pakalpojumiem

20% atlaide briļļu ietvariem;
10% atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 – 7.00;
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
Atlaide
Ls 1. Biļetes
cena Ls 2.
„A” aptieka
„Hercoga
optika”
50% atlaide redzes pārbaudei,
pasūtot brilles6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm
Mutes
veselības
centrsspēkā līdz 01.06.Bezmaksas konsultācija un 10% atlaide pakalpojumiem
Biļetes
cena Ls
4, piedāvājums
māmiņām);
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
„A
aptieka”
6%
atlaide
visu
medikamentu
un
citu
preču
iegādei
10% atlaide dūņu procedūrām;
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
sporta nodarbībām
(arīatlaide
grūtniecēm
un jaunajāmgrupu vingrošanā zālē vai ba
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās10%
10% atlaide dzemdībām;
māmiņām); 10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10% atlaide
10% atlaide paaugstināta
komforta palātās
10% atlaide ieejas biļetēm
dūņu procedūrām; 10%„Le
atlaide
grupu visiem
vingrošanā
zālē vai fizioterapeitu konsultācij
Fizio” sporta nodarbībām
10 % atlaide
pakalpojumiem:
baseinā; 10% atlaide dzemdībām;
10% atlaideārstnieciskajām
paaugstinātamasāžām;
komfortaārstnieciskajām
palātās
fizioterapijas centrs
vingrošanām indiv
grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar m
„LeFizio” fizioterapijas centrs
10% atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu
konsultācijām;
zīdaiņu
vingrošanai pēc Bobata metodes
Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām
vingrošanām
individuāli
un apmeklējumam
Viesnīca
„Segevold”
10% atlaide atpūtas
kompleksa
grupās; grūtnieču vingrošanām;
vingrošanām 20%
māmiņām
ar mazuļiem;
Viesnīca „Sigulda”
atlaide pirts
un baseinazīdaiņu
apmeklējumam pieaugušajiem
vingrošanai pēc BobataSIAmetodes
„Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
10% atlaide sertificēta uztura speciālista – konsultācijai veselīb
Viesnīca „Segevold”
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistie
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diēta
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
Atlaide
3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 2010%
(Biļešuatlaide
skaits ārsta–homeopāta
SIALs„Malus”
konsultācijām;Bezmaksas
10% atlaide
funkcionālai
I.Baltiņas zobārtsniecības
mutes
dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlai
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
privātprakse
pakalpojumiem
bērniem
diagnostikai; 10% atlaide
uztura un veselībaszobārstniecības
konsultācijām;
līdz 10% atlaide
SIA „Kaķītis”
apmeklējumam
masāžai, 20% atlaide masāžai
pensionāriem; 10%
10%publiskās
atlaidepirts
sejas
kopšanas

VESELĪBA

10% atlaide ieejas biļetēm

Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 procedūrām;
(Biļešu skaits
ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.

5% atlaide ārstniecisko produktu iegādei
SKAISTUMKOPŠANA
I.Baltiņas zobārstniecības
Bezmaksas mutes dobuma
profilaktiskā apskate un 10% atlaide
privātprakse
zobārstniecības pakalpojumiem
bērniem
Skaistumkopšanas
salons 10% atlaide solārija apmeklējumam;
„Ēra”
atlaide manikīra pakalpojumiem;
SIA „Kaķītis”
10% atlaide publiskās pirts
apmeklējumam 10%
10% atlaide matu veidošanai;
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
Redzesbiedrības
centrs „A2” organizētajos sporta
15%
atlaide briļļu ietvaru iegādei, kā arī bezmaksas
redzes
pārbaude,
50% atlaide
pasākumos
5% dāvanu
kartes
iegādei pasūtot
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāraoptiskās
nomai brilles
Skaistumkopšanas salons 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
20% atlaide
velosipēducentrs
nomas „Krimulda”
pakalpojumiem
„Elfrisa”
Rehabilitācijas
10% atlaide rehabilitācijas
pakalpojumiem: ārstnieciskai vingrošanai grupās,
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
saloni 10%inventāra
atlaide visiem
skaistumkopšanas
pakalpojumiem
rehabilitācijas maksas Skaistumkopšanas
programmām, nūjošanas
nomai,
dūņu
„Skaistuma ēra”
10% atlaide sporta preču iegādei
procedūrām
Eliēr
International
14%
atlaide
organisko
dūņu
kosmētikas
produktu iegādei
10% atlaide golfa spēlei
Skaistumkopšanas
salons 30%
solārija
pakalpojumiem
SPA viesnīca „Ezeri”
20% atlaide pirts kompleksa
apmeklējumam;
10%atlaide
atlaide
visiem
SPA
“Kolonna”
pakalpojumiem

IZKLAIDE

SKAISTUMKOPŠANA

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi,
cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
Kino „Lora”
10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Elvi” boulings
20% atlaide celiņa nomai
10% atlaide
pirkumiem, izņemot
akcijas
preces10% atlaide solārija apmeklējumam;
Skaistumkopšanas
salons
„Ēra”
10% atlaide
manikīra pakalpojumiem;
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas
motorus
10%un
atlaide
matu veidošanai; 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei; 5%
5% atlaide rotaļlietu iegādei
atlaide
dāvanu
kartes
iegādei
Restorāns „Aparjods”
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
„Raibais
suns”
10% atlaide maltītēm
Skaistumkopšanas
salons
5% atlaide kosmētikasKrodziņš
produktu
iegādei
Atlaides
dažādām preču grupām
un servisa pakalpojumiem
„Gustava
beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
„Elfrisa”
5% atlaide
pirkumiem
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
Skaistumkopšanas salons „Time 10% atlaide skaistumkopšanas
pakalpojumiem
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro un beķerejā
for beauty”
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
parkā „Rāmkalni”īpašas cenas divām skaistumkopšanas
66% atlaide
darba dienās unsalons
80% atlaide brīvdienās
braucienam
ar pakalpojumiem;
Skaistumkopšanas
30% atlaide
solārija
Siguldas
gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā
virzienā Ls 0,50
Bistromitrinoša
„Zaļumnieku
10% atlaide
bistro
„Kolonna”
procedūrām:
„Ella Bache”
sejas procedūra
– Lsmaltītēm
10 un „Guinot”
piestātne”
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas
attīrošāTūre”
sejas procedūra
„Hydraclean” – Ls 14;
30%
atlaide
matu
griešanai
ar
Ekspressrestorāni
10%
atlaide
gardām
maltītēm
Siguldā, Ādažos, Ķekavā un ar
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
karstajām šķērēm
„Ņamma”
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
„Segevold”
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Restorāns „Kropotkins”
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
Bārs
„Ritters”
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
Kino
„Lora”
10%
atlaide
kinoteātra
biļešu
iegādei
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

IZKLAIDE

10% „Elvi”
atlaideboulings
braucieniem ar bobsleja kamanām
20%

atlaide celiņa nomai
AUTO APKOPE

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Neste Oil
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
un Rīgā
„Īle un Herbst”
10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
Atpūtas
parks
„Rāmkalni”
10%
atlaide
braucieniem
ar
rodeļiem,
velo
un
laivu
nomai
Uzrādot ID karti – bez maksas
Restorāns
„Aparjods”
10%nomai,
atlaide
maltītēm restorānā
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide
aktīvās
atpūtas pakalpojumiem: velo
šķēršļu
trasei, skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
Krodziņš
„Raibais
suns”
10%mini
atlaide
maltītēm „Meistars”
un sporta
laukumiem
(pludmales volejbols,
futbols,
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar Siguldas laivām
„Balex ekspresis”
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegād
strītbols)
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiemDemetra
beķerejāKrain
gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā LsMakara
0,50 tūrisma birojs
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
20% atlaide laivu nomai
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei
Krodziņš
„Kaķītis”
10% atlaide
pirkumiem
krodziņā
LGK atrakcijas
30% atlaide
bērnu
piepūšamajām atrakcijām darba
dienās un
20%
20% atlaide braucieniem ar elektromobiļiem „Siguldas
Tūre”
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
atlaide brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
Bistro
„Kaķu
māja”
10%
atlaide
bistro
maksas
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
Laivuīre.lv
10% atlaide
laivuun
nomai
un atpūtas
laivu transporta
Krodziņš
bistro
parkāpakalpojumiem
10% atlaide gardumiemViesnīca
krodziņā
un bistro 10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
„Aparjods”
„Rāmkalni”
Atpūtas parks
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
„Reiņa trase”
Bistro sauszemes
„Zaļumnieku
piestātne”apdrošināšana
10% atlaide
maltītēm bistro
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide
transportlīdzekļu
(KASKO);
Hotel Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
15% atlaide
īpašuma un mantas
apdrošināšanai;
Ekspresrestorāni
„Ņamma”
10% atlaide gardām maltītēm
Ķekavā
arī Jelgavā!
Viesnīca Siguldā,
„Sigulda” Ādažos,
10%
atlaide un
nakšņošanas
pakalpojumiem
15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas biļetes
“Latroze”
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
15% atlaide
palīdzības
(ceļojumu)
apdrošināšanai
Restorāns
viesnīcā
„Segevold”
10%
atlaide
restorāna
pakalpojumiem
iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Swedbank
Jaunajiem Swedbank klientiem:
Bārs
„Ritters”
10%konts,
atlaide
ēdināšanas pakalpojumiem
- jaunā
klienta
komplekts bez maksas (multivalūtu
Maestro
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
norēķinu
karte, internetbanka,
telefonbanka, mobilā
banka);pasūtot tortes
Yamaha
skola
50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
Kafejnīca
„Mr.Biskvīts”
10%
atlaide,
unmūzikas
kliņģerus
- OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
piedāvājums var mainīties
SPA Swedbank
viesnīca „Ezeri”
10% atlaide restorānā**
„Gadalaiki”
klientiem
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā Esošajiem
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
Picērija
„Čili Pica”
10% atlaide maltītei picērijā TC „Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā; 10%
(cenrādī
Ls 5);**
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādīatlaide
Ls 1,50) tiek piemērota piegādes pasūtījumiem Siguldā, zvanot pa tālruni
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas
OPEN
67973955
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
konkursu un loteriju uzvarētājiem
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un
** debetkarte
Maestro
bez maksas esošiem klientiem,
kuriemmaltītei
nekad
Restorāns
„Re:Restaurant”
10% atlaide
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
iepriekš nav bijusi debetkarte
Janex - būve
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
20% atlaide laivu nomai
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darbaEvor
dienās un 20% atlaide
„Neste Oil”
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
SIA”Pūce
GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% „Īle
atlaide
un laikraksta
Herbst” abonēšanai Dienas centrā
10% atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI

VIESNĪCAS

DAŽĀDI

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

AUTO APKOPE

10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO);
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai; 15% atlaide vispārējai
civiltiesiskajai apdrošināšanai; 15% atlaide palīdzības (ceļojumu)
apdrošināšanai
Apdrošināšanas sabiedrība
10% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai; 5% atlaide ceļojumu
„ERGO”
apdrošināšanai; 5% atlaide privātīpašuma un iedzīves apdrošināšanai; 5%
atlaide KASKO apdrošināšanai. Apdrošināšanas pakalpojumus var iegādāties
Siguldā, Pils ielā 1 un Krišjāņa Valdemāra ielā 1A. Plašāka informācija pa
tālruni 1887
„Janex – būve”
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba
stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
„Evor”
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
SIA „Pūce GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
SIA „Skaisto dārzu darbnīca”
15% atlaide pakalpojumiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā Siguldā, Pils ielā 3A, un
zvanot pa tālr.67285522 vai 29198081
„Cruiselines Travel Agency”
10% atlaide MSC kruīzu iegādei, kā arī dažādas atlaides citu ceļojumu iegādei
„Latvijas lauku konsultāciju
5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām; 7% atlaide
un izglītības centrs” Pierīgas
biznesa plānu, projekta pieteikumu un kredītpieteikumu sagatavošanai; 10%
konsultāciju birojs
atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām
J.Grizāna veterinārā prakse
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem
SIA „Siguldas Minerālūdens”
10% atlaide, iegādājoties gāzēto minerālūdeni „Sigulda” un negāzēto ūdeni
„Turaida” ražotnē Pulkveža Brieža ielā 111C. Minerālūdeni var iegādāties
jebkura fiziska vai juridiska persona darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00
un no plkst.13.00 līdz 17.00, sākot no viena iepakojuma 0,5 l – 12 pudeles
iepakojumā un 1 l un 1,5 l – sešas pudeles iepakojumā

Autonoma SIA „ETS”
„UD serviss”

10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

„Balex ekspresis”
„Demetra Krain”

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

BŪVMATERIĀLI
„Vaks Serviss”

VIESNĪCAS

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
Hotel „Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
„Kaupo”
„Villa Alberta”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem; 15% atlaide ajūrvēdas sejas un
ķermeņa masāžai; 10% atlaide aktivitātēm „WelnessCamp” veselības un
mundruma nometnes ietvaros; 10% atlaide pirts un džakuzi atpūtas zonas īrei;
10% atlaide dalībai muzikālajos vakaros

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
„Yamaha” mūzikas skola
SIA Mācību centrs „Buts”

50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
10% atlaide apmācības programmu apguvei
* Piedāvājums var mainīties; par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.
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2013.gada 26.septembris

KULTŪRA

Laiks un vieta

Pasākums

28.septembrī plkst.12.00 Morē Mores kauju 69.gadskārtas atceres pasākums pie
Roznēnu ozola. Plkst.13.30 atceres pasākums notiks
Mores kauju piemiņas parkā
28.septembrī no plkst.11.00
līdz 13.00 Turaidas
muzejrezervātā
28.–29.septembrī plkst.12.00
līdz 15.00 Siguldas pils
kompleksā
29.septembrī no plkst.9.00
Siguldas Svētku laukumā

Antīko automobiļu kluba padomju laika automobiļu
izstāde. Ieeja ar Turaidas muzejrezervāta biļetēm –
Ls 0,80–3,50
Akcija „Glezno visi”. Aicināti visi, kuri vēlas izpausties
mākslā

1.oktobrī plkst.16.00 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

22.starptautiskais festivāls „Jaunie talanti – mūzika
bez robežām” veltīts Starptautiskajai mūzikas dienai.
Koncertā piedalīsies jaunie talanti – konkursu laureāti
no Maskavas mūzikas skolām un koledžām, kā arī
siguldieši. Ieeja – bez maksas
Klavierspēles apakšnodaļas audzēkņu konkurss
„Jaunais virtuozs”
Latviskie godi. Krustabas sendienās un 21.gs. Allažu
Tradīciju klubs aicina ikvienu interesentu, kas vēlas
izzināt latvisko godu tradīcijas. Ieeja – bez maksas

3.oktobrī plkst.15.00 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
3.oktobrī plkst.18.00 Allažu
pagasta pārvaldē
4.oktobrī plkst.13.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā
4.oktobrī plkst.14.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā

Miķeļdienas „Gudrinieku tirdziņš”

Jāņa Anmaņa personālizstādes atklāšana. Ieeja – bez
maksas
Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts pasākums ar
Nika Matvejeva un Gunta Pilsuma programmu „Nemet
dusmu krunku veciem zēniem!”. Vietu pie galdiņiem
iepriekš rezervēt līdz 1.oktobrim pa tālruņiem: Alfonam
(Inesei) 67971189, Rutai 67976217. Ieeja – bez maksas
Aijas Bāliņas gleznu izstādes atklāšana

4.oktobrī plkst.16.30 Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
5.oktobrī plkst.18.00 Siguldas Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva „Vizbulīte”
novada Kultūras centrā
atmiņu koncerts. Ieeja – Ls 1,50
6.oktobrī plkst.15.00 Turaidas Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju ansambļa
pils pagalmā
„Sigulda” koncerts. Diriģents Jānis Raslavs. Ieeja ar
Turaidas muzejrezervāta biļetēm – Ls 0,80–3,50
7.oktobrī plkst.19.00 Mākslu
Siguldas Jauniešu kamerorķestra draudzības koncerts
skolā „Baltais Flīģelis”
ar Bergenas (Norvēģija) jauniešu orķestri. Ieeja – bez
maksas
No 7. līdz 12.oktobrim
Brigāžu nedēļa
Siguldas pils kompleksā
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu apakšnodaļas
8.oktobrī plkst.16.00 un
audzēkņu koncerts vecākiem. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
10.oktobrī plkst.19.00 Jūdažu Sarunu cikls „Atklājot nezināmo” – tikšanās ar Velgu
Sabiedriskajā centrā
Vītolu. Ieeja – Ls 0,50
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu apakšnodaļas
11.oktobrī plkst.16.00 un
audzēkņu koncerts vecākiem. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
Akvelīna Līvmane un Juris Kalniņš ar izrādi „Kāpēc
11.oktobrī plkst.19.00
mums jāprecas?”. Biļešu iepriekšpārdošana – Ls 3–5.
Siguldas pagasta Kultūras
Biļetes nopērkamas Siguldas pagasta Kultūras namā
namā
darbadienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās,
svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00
15.oktobrī plkst.17.30
Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu „Bērniem ir
Siguldas novada bibliotēkā
vajadzīgi vecāki, kuriem ir savas robežas”. Dalības
maksa - Ls 1
Projekta „Tautastērps pašu rokām – tautiskais krekls
19.oktobrī no plkst.10.00
un aube” praktiskās un teorētiskās nodarbības. Dalības
līdz 14.00 Siguldas pagasta
maksa – Ls 1. Vairāk informācijas pie Sandras Kančas,
Kultūras namā
tālr.29179952, e-pasts sandra.kanca@gmail.com
19.oktobrī plkst.18.00
„Kremerata Baltica” orķestra soliste Gunta Ābele /čells/
koncertzālē „Baltais flīģelis”
un Elīna Bērtiņa /klavieres/. Programmā: F.Bridžs,
B.Britens, J.Vītols, S.Bārbers, B.Martinu. Biļetes
pieejamas „Biļešu Paradīzes” un „Baltā flīģeļa” kasēs
Izrāžu apvienības „Panna” izrāde „Gribu bērnu”. Lomās:
20.oktobrī plkst.17.00
Ģirts Ķesteris, Maija Doveika, Zane Daudziņa vai Marija
Siguldas novada Kultūras
Bērziņa un Aldis Siliņš. Biļešu iepriekšpārdošana
centrā
Siguldas novada Kultūras centra kasē, visās „Biļešu
Paradīzes” un www.bilesuparadize.lv kasēs.
Ieeja – Ls 5–7
24.oktobrī plkst.16.00 Mākslu Klātesošos iejusties karstasinīgas mūzikas ritmos
skolā „Baltais Flīģelis”
aicina akordeona klases audzēkņu atklātais koncerts
„Tango akordeona skaņās”. Ieeja – bez maksas
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
25.oktobrī plkst.14.30
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.
Siguldas pagasta Kultūras
Ieeja – bez maksas
namā
25.oktobrī plkst.19.00 Mores
Mores pagasta Tautas namā pulciņu prezentācijas
pagasta Tautas namā
koncerts „Kādā raibā dienā”. Ieeja – bez maksas
26.oktobrī plkst.17.00 Allažu
R.Blaumaņa luga „Paradīze” Allažu pagasta Tautas
pagasta Tautas namā
nama amatierteātra „Aka” (ar paplašinātu aktieru
ansambli) izpildījumā. Režisore Izolde Pētersone. Ieejas
maksa – Ls 1, bērniem un pensionāriem – Ls 0,50
26.oktobrī plkst.18.00
„Latvijas Lielās Mūzikas balvas” Gada uzvedums –
koncertzālē „Baltais flīģelis” „Cantando y Amando. Milonga. Pjacolla. Bagele”. Biļetes
pieejamas „Biļešu Paradīzes” un „Baltā flīģeļa” kasēs
Indras Reinholdes kamerbaleta jauniestudējums
27.oktobrī plkst.17.00
„Gulbja dziesma”. Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas
Siguldas novada Kultūras
novada Kultūras centra vai „Biļešu Paradīzes” un
centrā
www.bilesuparadize.lv kasēs
31.oktobrī pie Krišjāņa Barona Dziesmu rīts – folkloristam Krišjānim Baronam – 178
pieminekļa

Laiks
5.oktobrī plkst.18.00
12.oktobrī plkst.18.00

SVECĪŠU VAKARI

Pasākums
Svecīšu vakars Siguldas pilsētas kapos
Svecīšu vakars Mores pagasta kapos

PA S Ā K U M I
Laiks un vieta
Līdz 5.oktobrim Allažu
pagasta bibliotēkā
Līdz 13.oktobrim kultūras
un mākslas telpā „Siguldas
Tornis”
Līdz 19.oktobrim Siguldas
novada Kultūras centrā
Līdz 31.oktobrim „Namiņā”
Līdz 31.oktobrim Allažu
pagasta bibliotēkā
No 1. līdz 30.oktobrim Bērnu
literatūras nodaļā
No 1. līdz 31.oktobrim Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”
No 1. līdz 31.oktobrim
Siguldas novada bibliotēkā
No 3. līdz 25.oktobrim Mores
pagasta bibliotēkā
No 4.oktobra Siguldas ev.lut.
baznīcā
No 4. līdz 30.oktobrim
Siguldas novada bibliotēkā
No 4. līdz 30.oktobrim
Siguldas novada bibliotēkā
No 4. līdz 30.oktobrim
Siguldas novada bibliotēkā
No 6. līdz 15.oktobrim Mores
pagasta bibliotēkā
No 7. līdz 11.oktobrim Allažu
pagasta bibliotēkā
No 7. līdz 18.oktobrim Jūdažu
bibliotēkā
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IZSTĀDES

Pasākums
„Rudens nāca sētiņā” – kompozīciju izstāde no rudens
veltēm. Izstādi veidojuši bērni un viņu vecāki
Vitolda Kucina darbu izstāde „Paralēlās pasaules”
apskatāma piektdienās no plkst.12.00 līdz 16.00,
sestdienās no plkst.11.00 līdz 16.00 un svētdienās
no plkst.12.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika izstāde
apskatāma, zvanot pa tālruni 29218240 vai 29222099
Fotogrāfa Vladimira Tjurina jubilejas fotoizstāde
„Pro et contra”. Ieeja – bez maksas
Fotogrāfiju izstāde „Mana jūra 2013”. Izstāde
apskatāma darbadienās no plkst.9.00 līdz 17.00.
Ieeja – bez maksas
„Rudens nāca sētiņā” – Vijas Vāveres fotoizstāde
Biedrības „Aicinājums Tev” dalībnieku ādas plastikas
darbu izstāde (pedagoģe L.Speļģe)
Mākslas nodaļas audzēkņu vasaras plenēra darbu
izstāde
Ceļvedis senioriem „Aktīvai un veselai dzīvei”
Tematiska izstāde „Ābolu laiks. Vismaz vienu ābolu
dienā…”
Mākslas nodaļas 3.kursa audzēkņu vasaras plenēra
darbu izstāde „Ainava”
Izstāde „Māka distancēties no tā, kas ved tevi būrī” –
rakstniekam Albertam Belam – 75
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Petterapija – dzīvnieki ārstē cilvēkus”
Izstāde „Latvijas kultūras kanons literatūrā”
„Spēles uz nažiem” – rakstniekam Albertam Belam – 75
(1938)
Grāmatu, materiālu izstāde – Albertam Belam – 75
Laimonim Līkopam veltītā piemiņas fotoizstāde
„Pasaule manām acīm”. Izstāde apskatāma darba laikā:
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.12.00
līdz 20.00 un piektdienās no plkst.9.00 līdz 17.00,
trešdienās, sestdienās, svētdienās – slēgts. Ieeja – bez
maksas
Grāmatu literatūras izstāde – rakstniekam Albertam
Belam – 75 (1938)

No 7. līdz 18.oktobrim
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā
No 14. līdz 18.oktobrim Allažu Jauno grāmatu apskats – izstāde
pagasta bibliotēkā
No 15. līdz 30.oktobrim Bērnu Radošās aktivitātes „Tinam tautasdziesmu kamolā!”.
literatūras nodaļā
Folklorista Krišjāņa Barona jubilejas (31.oktobris)
mēnesī bibliotēkas apmeklētāji aicināti atcerēties,
sameklēt, skandēt, uzrakstīt tautas dainas, veidojot
savdabīgu „Dainu kamolu”
No 18. līdz 28.oktobrim
Grāmatu literatūras izstāde „Atkal bija pagājusi viena
Siguldas pagasta Centra
vasara, ogas pīlādžiem kļuvušas sārtas, raža novākta”.
bibliotēkā
Vācu rakstniekam Otfrīdam Preisleram – 90 (1923)
No 19. līdz 25.oktobrim Mores „Un klausījos ziedoni vēstošos vējos…” – rakstniecei,
pagasta bibliotēkā
tulkotājai Elīnai Zālītei – 115 (1898–1955)
No 19. līdz 31.oktobrim Bērnu Literārā izstāde „Mazā raganiņa, Mazais spociņš un
literatūras nodaļā
visi citi...”.
Vācu rakstnieka, ražīga bērnu grāmatu autora Otfrīda
Preislera (20.10.1923.–18.02.2013.) bibliotēkā pieejamo
grāmatu izstāde
No 21. līdz 25.oktobrim Allažu Grāmatu, materiālu izstāde, veltīta rakstniecei Elīnai
pagasta bibliotēkā
Zālītei – 115

SPORTS

Laiks un vieta

Pasākums

5.oktobrī plkst.12.00 Siguldas
apkārtnē

Orientēšanās sacensības „Siguldas rudens”

No 5. līdz 6.oktobrim no
plkst.13.00 Siguldas pilsētas
vidusskolā

II Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā

10.oktobrī plkst.18.00
Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centrā

Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2013” 7.kārtas
skrējiens

12.oktobrī plkst.8.00 Svētku
laukumā

Siguldas pusmaratons

19.oktobrī plkst.11.00 Sporta
skolas zālē

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija, Latvijas
čempionāts zēniem U15. Spēlē komandas „Sigulda” –
„Madona”

19.oktobrī plkst.12.30
Siguldas Sporta skolas zālē

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2.divīzija, Latvijas
čempionāts zēniem U19. Spēlē komandas „Sigulda” –
„Daugavpils/Krāslava”

No 19. līdz 20.oktobrim
plkst.9.00 Siguldas
1.pamatskolā
20.oktobrī plkst.12.00
Siguldas Sporta skolas zālē

11.starptautiskais YONEX atklātais turnīrs badmintonā
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 1.divīzija, Latvijas
čempionāts zēniem U14. Spēlē komandas „Sigulda” –
„Ķeizarmežs”

No 25. līdz 27.oktobrim
plkst.10.00 Siguldas Sporta
skolā

Basketbola sacensības „Siguldas grozs” 1999.gadā
dzimušajiem zēniem

26.oktobrī plkst.11.00 Svētku
laukumā

Siguldas kalnu maratons

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
apaļo septembra
jubileju
gaviļniekus
90 gadi
Jānis Kalvišs
Marija Vilsone
Zigrīda Babižecka
Velta Bite



85 gadi
Milda Kuļikova
Jekaterina Paškeviča
Dzidra Skulte



80 gadi
Anna Maslovska
Daina Kronīte
Dzintars Zālītis
Nadežda Vaska
Laimons Plūksnis
Rufina Dižkalpa
Alfons Slišāns







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā augustā
Reģistrētas 29 bērnu
piedzimšanas – 16 meitenes un 13 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Līva Elizabete, divas
Elizabetes, Nikija, Jūlija
Anna, divas Emīlijas,
divas Luīzes, Ieva,
Gabriela, Zane, Paula,
Šarlote, Beatrise, Grieta,
Valters, Pauls, Rūdolfs,
Kristers, Valfrīds, Dāvis,
Deivids, Markuss,
Rūdolfs, Rodrigo, Mārcis,
Emīls, Haralds.



Reģistrētas 26 laulības, no tām baznīcās –
piecas.

SiguldasNovadaZiņas

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

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 31.oktobrī.

