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Pašvaldība līdzfinansēs
auklīšu apmācības
un sertificēšanu

Plāno atvērt
trīs jaunas
pirmsskolas grupas

Priekšrocības
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem

Siguldu apmeklē Ministru prezidents Krišjānis Kariņš
Vizītes laikā Ministru prezidents izcēla
Siguldai raksturīgo mērķtiecību un konkurētspējas stiprināšanu kā izglītībā un
sportā, tā arī kopējā pašvaldības attīstībā
un pozicionēšanā.
Premjera vizīte sākās Siguldas pils kvartālā, kur pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics iepazīstināja ar novada
sasniegumiem un iezīmēja nākotnes izaicinājumus, tajā skaitā iedzīvotāju skaita
pieaugumu un ar administratīvi teritoriālo reformu saistītos ieguldījumus infrastruktūrā, pašvaldību specializēšanos un
attīstības prioritātes.
Vēlāk Ministru prezidents apmeklēja Laurenču sākumskolu, kur skolas direktors
Kristaps Zaļais iepazīstināja ar skolas veidošanas ideju, sadarbību ar vecākiem un stāstu, kā mērķtiecīgas pašvaldības investīcijas
attīstījušas Laurenčus, kas savulaik bija pilsētas teritorija ar ne visai pievilcīgu tēlu.
Pēc Siguldas Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu korpusa jaunbūves apmeklējuma un
iepazīšanās ar mūsdienīgajiem skolas ēkas

risinājumiem Krišjānis Kariņš atzina, ka
Siguldas Valsts ģimnāzijas infrastruktūra pēc jaunā korpusa pabeigšanas būs ļoti
konkurētspējīga un nodrošinās skolēniem
kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi.
Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
tās valdes priekšsēdētājs Dainis Dukurs
viesus iepazīstināja ar nepieciešamajiem
pārbūves darbiem, lai trase būtu piemērota arī bobsleja četrinieku sacensībām un
tādējādi atbilstu gan olimpisko spēļu vajadzībām, gan trases izmantošanai nākotnē.
Savukārt Siguldas Sporta centra direktors
Juris Dzenis izrādīja lieliskās treniņu iespējas, ko izmanto ne vien siguldieši, bet
arī pasaules labākie atlēti.
Lai iepazīstinātu premjeru ar Siguldas
izaicinājumiem dzīvojamā fonda attīstībā, AS „Siguldas būvmeistars” valdes
priekšsēdētājs Jānis Libkovskis stāstīja
par 12 miljonu eiro lielo investīciju Dzērveņu ielas dzīvojamā kvartāla attīstībā,
kur šogad ekspluatācijā tiks nodota jauna daudzdzīvokļu māja. Tieši blakus šim
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17. maijā, mēnesi pirms lēmuma pieņemšanas par 2026. gada ziemas olimpisko
spēļu mājvietu, Siguldu apmeklēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, lai kopā ar
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu apmeklētu bobsleja
un kamaniņu trasi, Siguldas Sporta centru, kā arī citus nozīmīgus objektus.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” valdes priekšsēdētājs
Dainis Dukurs.
kvartālam nākotnē plānots jauns apbūves
kvartāls, kas, iespējams, kalpos olimpiskā
ciemata attīstībai.
Ministru prezidenta vizīte noslēdzās stereotaktiskās radioķirurģijas centrā un Siguldas slimnīcā, kas ir lielākais medicīnas
pakalpojumu eksportētājs Latvijā. Stereo-

taktiskās radioķirurģijas centra direktors
Māris Skromanis kopā ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju Valdi Siļķi iezīmēja
veselības aprūpes sistēmas iespējas, lai
nodrošinātu labāku veselības aprūpi ne
tikai ārvalstu pacientiem, bet arī Latvijas
iedzīvotājiem.

Svinēsim Mīlētākās pilsētas svētkus kopā!
Trīs dienas, no 31. maija līdz 2. jūnijam, Sigulda svinēs Mīlētākās pilsētas
svētkus. Novadnieki un pilsētas viesi
aicināti piedalīties svētku aktivitātēs,
baudot aizraujošu programmu un uzgavilējot svētku gājiena dalībniekiem.
Viena no novadnieku un pilsētas viesu
gaidītākajām svētku programmas sastāvdaļām būs gaisa balonu lidojumi un
nakts gaismošanās.
Piektdien, 31. maijā, atklājot Mīlētākās
pilsētas svētkus, Siguldas debesis iekrāsos
gaisa baloni un Svētku laukumu ieskandinās dažādu mūzikas grupu koncerti.
Svētku pirmās dienas vakars izskanēs ar
grupas „Carnival Youth” koncertu un gaisa balonu gaismošanos. Tāpat piektdienas
pasākumu programma priecēs ar Siguldas
novada uzņēmēju izstādes „Nākotnes burziņš” atklāšanu un projekta „Novadu garšas” aktivitātēm – umurkumuru, konkursiem, pavārzeļļu sacensībām, degustācijām
un uztura speciālista meistarklasi. Savu-

kārt Svētku laukumā būs iespēja apmeklēt īpašo svētku restorānu „Vasaras garšu
dārzs” un baudīt dažādu restorānu piedāvājumu nesteidzīgā atmosfērā ar gleznainu
skatu uz Gaujas senieleju.
Arī šogad svētkos iedzīvotāji un viesi varēs
piedalīties un gūt balvas uzņēmēju spēlēs
„Lielais aplis” un „Mazais aplis”, kurā dalībnieki iepazīs Siguldas novada uzņēmumus, to produktus un pakalpojumus, veicot
īpašu maršrutu pilsētā un izpildot uzņēmēju sagatavotos uzdevumus.
Sestdien, 1. jūnijā, kā jau ierasts, siguldiešus modinās novada pūtēju orķestri un
svētku īpašie viesi – instrumentālais ansamblis „Sambrassa” no Siguldas sadraudzības pilsētas Štūres Vācijā, bet Svētku
laukumā turpināsies Siguldas novada uzņēmēju izstāde „Nākotnes burziņš”, projekta „Novadu garša” aktivitātes un svētku
restorāns „Vasaras garšu dārzs”. Īpaši svētkos izskanēs siguldiešu iemīļotā muzikāli
teatrālā dziesmuspēle par Siguldu bērna
acīm „Es esmu Sigulda”. Koncertos Sigul-

das dzelzceļa stacijas laukumā un laukumā
pie kultūras centra „Siguldas devons” savu
prieku izdziedās, izdancos un mūzikas skaņās dāvās Siguldas novada amatiermākslas un radošie kolektīvi.
Svētki kulmināciju sasniegs ar Mīlētākās
pilsētas svētku gājienu no dzelzceļa stacijas laukuma uz Svētku laukumu – gājienā
apvienosies novada uzņēmēji, iestādes,
amatiermākslas kolektīvi, sabiedriskās
organizācijas, mākslinieki, mūziķi, pašvaldības darbinieki un svētku viesi. Arī
pēc gājiena svētku dalībniekus un viesus
priecēs gaisa balonu lidojumi, savukārt
pēc gājiena Svētku laukumā notiks Valtera Krauzes vadīts koncerts – vasarnīca „Ko mīl siguldietis” ar Dināru Rudāni,
Elzu Rozentāli, Ati Ieviņu, Miku Dukuru, Dailes teātra aktieriem Gintu Grāveli
un Leldi Dreimani, kā arī grupu „Lady’s
Sweet”. Koncertam sekos svētku balle ar
Ivo Grīsniņa-Grīšļa muzikālo apvienību.
Turpinājums 5. lpp.
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Ziņas īsumā
Atjauno gājēju pāreju marķējumu
un ielu horizontālos apzīmējumus

Maijā Siguldā uzsākta gājēju pāreju, veloceliņu un citu ceļu horizontālo apzīmējumu
atjaunošana. Uz pašvaldībai piederošajām
asfaltētajām novada ielām ar baltu un dzeltenu krāsu tiek uzklāti ielu horizontālie
apzīmējumi – līnijas, gājēju pārejas, bultas,
virzienu saliņas, transporta līdzekļu veidu
apzīmējumi. Apzīmējumi tiek atjaunoti arī
uz gājēju ietvēm un veloceliņiem.

Autoceļa A2 krustojumā
ar Pīlādžu ielu ierīkos gājēju pāreju

VAS „Latvijas Valsts ceļi” informē, ka Siguldā, uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene), krustojumā ar Pīlādžu ielu, uzsākti būvdarbi,
lai ierīkotu gājēju pāreju. Būvdarbus par
vairāk nekā 107 tūkstošiem eiro, ieskaitot
PVN, veic SIA „8CBR”. Darbus plānots pabeigt jūnija beigās.

Sākusies cietā seguma izbūve
ceļam uz Pelītēm

Maijā uz ceļa no valsts reģionālā autoceļa P8
Inciems–Sigulda–Ķegums līdz Pelītēm, posmā no autoceļa P8 līdz Saltavota ielai, sākušies cietā seguma izbūves darbi. Darbus
plānots pabeigt līdz jūnija vidum; tikmēr
ceļa posms no P8 līdz Saltavota ielai satiksmei slēgts. Ceļa uz Pelītēm remontdarbi tika
uzsākti pērn, un saskaņā ar iepirkuma procedūru tos veic SIA „Limbažu ceļi”; kopējās
projekta izmaksas ir 1,5 miljoni eiro. Ceļa
klātne tiks izbūvēta 1,2 km garumā, līdz
Saltavota ielai izbūvējot cieto segumu un tālāk ierīkojot kvalitatīvu grants segumu.

Pašvaldība jūnijā līdzfinansēs auklīšu apmācības un sertificēšanu

Atbalstot novada vecākus, kuru mazuļi šogad netiks uzņemti pašvaldības
bērnudārzos, pašvaldība jūnijā organizēs aukļu profesionālās pilnveides
izglītības programmu, kuras noslēgumā personas varēs reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienesta Aukļu
(bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja) reģistrā.

Kursi tiks organizēti Siguldā no 10. līdz
16. jūnijam.

Tiek noskaidroti „Siguldiešu
10 mīlētākie uzņēmumi 2019”

Līdz 30. maijam jau sesto gadu notiek akcija „S!guldieši balso, siguldieši svin!”,
kuras laikā tiks noskaidroti 10 siguldiešu
mīlētākie uzņēmumi – Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu programmas partneri
2019. gadā. Balsojuma uzvarētāji tiks paziņoti 31. maijā Mīlētākās pilsētas svētku laikā. Par katru pirkumu ar Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti vai mobilās lietotnes
QR kodu sadarbības partneru veikalos un
pakalpojumu sniegšanas vietās klientam
tiek izsniegts balsošanas žetons, ar kuru
katru dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00 tirdzniecības centra „Šokolāde” 1. stāvā līdz
30. maija plkst. 22.00 var nobalsot par savu
iemīļotāko Siguldas uzņēmumu – ID karšu
programmas partneri.

būt deklarētam Siguldas novadā ne vēlāk
kā no 2019. gada 1. janvāra plkst. 00.00,
kursa apguve jāuzsāk līdz 7. augustam,
bērnu uzraudzības pakalpojums jānodrošina Siguldas novadā un jāuzsāk ne vēlāk
kā trīs mēnešus pēc reģistrēšanās Aukļu
reģistrā.
Pieteikties bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju programmai iespējams līdz 7.
jūnijam, iesniedzot pieteikumu Izglītības
pārvaldē. Papildu informācija pieejama,
zvanot uz tālruņa numuru 67970914.

Informēs par SIA „Saltavots” plānotajām pakalpojumu tarifu izmaiņām
7. jūnijā plkst. 12.00 kultūras centra
„Siguldas devons” zālē „Digiti” notiks
uzklausīšanas sanāksme par SIA „Saltavots” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas apstiprināšanas
gadījumā varētu stāties spēkā šā gada
1. septembrī.
Iedzīvotājiem būs iespēja izteikt viedokli
par SIA „Saltavots” 15. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas paredz iespējamu
ūdensapgādes pakalpojumu tarifa pieaugumu par 15,79% (1,10 eiro līdzšinējo
0,95 eiro vietā) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa pieaugumu par 24,55% (1,37 eiro
līdzšinējo 1,10 eiro vietā).
Uzklausīšanas sanāksmē piedalīsies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un SIA „Saltavots” pārstāvji, kuri
skaidros tarifu projekta ekonomisko pa-

matojumu un atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem.
Interesenti aicināti pieteikt savu dalību sanāksmē līdz 6. jūnijam, zvanot uz tālruņa
numuru 67097271 vai rakstot uz e-pasta
adresi dace.burtniece@sprk.gov.lv.
Ar SIA „Saltavots” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var iepazīties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tīmekļa
vietnē www.sprk.gov.lv.

Turpinās publiskā apspriešana divām būvniecības iecerēm Siguldā
Siguldas novada Būvvalde līdz 6. jūnijam ir nodevusi publiskai apspriešanai
automazgātavas un gāzes uzpildes stacijas, kā arī privātās pirmsskolas iestādes
būvniecības ieceres.
SIA „Līrikera-M” ierosinājusi būvniecības
ieceri – gāzes uzpildes stacijas un automaz-

gātavas jaunbūvi Pulkveža Brieža ielā 31.
Savukārt biedrība „Harmoniskās attīstības
pirmsskola ESME” ierosinājusi būvniecības
ieceri – dzīvojamās mājas vienkāršotas atjaunošanas par privātu pirmsskolas izglītības
iestādi Krišjāņa Barona ielā 37; šīs ieceres
prezentācijas pasākums notiks 30. maijā
plkst. 17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zināt-

nes ielā 7. Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties abu ieceru publiskajā apspriešanā, līdz 6. jūnijam par katru no iecerēm
aizpildot un pašvaldības Būvvaldē iesniedzot
aptaujas lapu. Plašāka informācija, tajā skaitā aptaujas lapas, pieejama Siguldas novada
Būvvaldē Zinātnes ielā 7, kā arī Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 16. maijā

Veikta seguma atjaunošana
autoceļa posmam Jūdaži–Kārtūži

Maijā veikta ceļa seguma atjaunošana
VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā esošajam autoceļam V85 Jūdaži–Nītaure posmā no Jūdažiem līdz Kārtūžiem. Autoceļa grantētajam posmam no Jūdažiem
līdz Kārtūžiem atjaunots grants segums
un veikta dubultās virsmas apstrāde. Pēc
remontdarbiem grants ceļš ieguvis kvalitatīvu, asfaltam līdzīgu segumu, nodrošinot komfortablākus braukšanas apstākļus, kā arī novēršot ceļa putēšanu. Ceļa
seguma remontdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūru veic SIA „Binders”.

Tiem, kuri vēlas kļūt par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, pašvaldība
75% apmērā, bet nepārsniedzot 120 eiro
limitu, līdzfinansēs Siguldā un citviet notiekošos licencētos profesionālās pilnveides
kursus. Pēc to beigšanas būs jāreģistrējas
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Aukļu
reģistrā un vismaz vienu gadu jānodrošina
bērnu uzraudzības pakalpojums vismaz
vienam pašvaldībā deklarētam bērnam.
Lai saņemtu līdzfinansējumu, pretendentiem jāatbilst vairākiem nosacījumiem: jā-
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Apstiprināts Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāns 2019.–2029. gadam.
Nolemts paredzēt zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas izveidi nekustamajā īpašumā „Kreiļi” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Piešķirts līdzfinansējums dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Nolemts atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību grantu programmas
„(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Piešķirta naudas balva par augstiem sasniegumiem Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā.
Precizēti Siguldas novada pašvaldības
2019. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 8 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Siguldas novadā”.
Atcelts Siguldas novada pašvaldības domes 2015. gada 28. janvāra lēmuma „Par
zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai” 8., 11. un
20. apakšpunkts, 2012. gada 8. februāra lēmuma „Par zemes gabala nodošanu
īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai
daļai” 5. apakšpunkts, kā arī 2012. gada
26. septembra lēmums „Par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai”.
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Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2006. gada 20. septembra
lēmuma „Par funkcionāli saistītā zemes
gabala pirkuma līguma slēgšanu” pielikuma 1. apakšpunktā, 2003. gada 18. jūnija
lēmuma „Par funkcionāli saistītā zemes
gabala pirkuma līguma slēgšanu” pielikuma 14. apakšpunktā un domes 2005. gada
16. februāra lēmuma „Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” pielikuma 2. apakšpunktā.
Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības
domes saistošie noteikumi „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”.
Ievēlēts jauns Siguldas novada vēlēšanu
komisijas loceklis.
Apstiprināti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2016. gada 27. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Pagarināts
zemes
nomas
līgums
Nr. 2014/450.
Nolemts nodot atsavināšanai Siguldas
novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Kuršu iela 5, Siguldā, Siguldas novadā,
kā arī Siguldas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 12A,
Siguldā, Siguldas novadā.
Nolemts organizēt bērnu uzraudzības pakalpojuma profesionālās pilnveides kursus vai līdzfinansēt to apmaksu.
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Apstiprināti nekustamā īpašuma Mālpils
ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, turpmākās izmantošanas nosacījumi un izsoles
noteikumi.
Apstiprināti nekustamā īpašuma „Muižas koka māja” 1. stāva, Darbnīcas Nr. 1,
Nr. 2, Nr. 5., Nr. 7, Pils ielā 16, Siguldā,
Siguldas novadā, iznomāšanas un 6. izsoles noteikumi, nekustamā īpašuma
Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 2. izsoles noteikumi,
kā arī nekustamā īpašuma Garā iela 152,
Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā,
2. izsoles noteikumi.
Veikti grozījumi Siguldas Sporta skolas
nolikumā.
Nolemts piešķirt Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu „Atzinība”.
Apstiprināts domes priekšsēdētāja Uģa
Mitrevica komandējums.
Noteikta telpu nomas maksa ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā, Siguldas 1. pamatskolā, Siguldas
pilsētas vidusskolā un Siguldas Valsts
ģimnāzijā.
Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē
autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas
krustojuma un piegulošo ielu pārbūves
2. kārtas īstenošanai.

Plašāk ar pašvaldības domes sēžu materiāliem
aicinām iepazīties tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
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Pašvaldība līdzfinansē īpašuma pieslēgšanu
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Lai veicinātu privātīpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai, Siguldas novada
pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu
vairāk nekā 10 tūkstošu eiro apmērā
pieslēgumu būvniecībai pie nekustamajiem īpašumiem Miera, Saules, Kārklu
un Strēlnieku ielā Siguldā.
Līdzfinansējumam centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēguma
būvniecībai privātmāju īpašnieki var pieteikties līdz 1. oktobrim, pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē iesniedzot pieteikumu un akceptētu būvprojektu. Tehniskos

noteikumus būvprojekta izstrādāšanai bez
maksas iespējams saņemt SIA „Saltavots”
Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā.
Līdzfinansējumu 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu, var iegūt personas ar I invaliditātes grupu, kā arī ģimenes ar trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes statusu un
daudzbērnu ģimenes. Savukārt uz finansējumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 eiro
apmērā, var pretendēt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas
līdz lietotājam piederošai būvei.

Līdzfinansējumu līdz pat 90% apmērā var
saņemt arī daudzdzīvokļu ēku iebraucamo
ceļu pārbūves vai atjaunošanas darbiem, pagalmu, tajā skaitā slēgtu atkritumu tvertņu
novietņu un stāvlaukumu jaunai būvniecībai,
pārbūvei vai atjaunošanai pie daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2003. gada 1. jūnijam. Iebraucamo
ceļu atjaunošanu pašvaldība līdzfinansē:
l 50% apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto
vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
iedzīvotāji;
l 70% apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotāji;

90% apmērā, ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo
ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm.
Iekšpagalmu sakārtošanu pašvaldība atbalsta līdz 50% apmērā no attiecīgā objekta tāmes. Arī šim līdzfinansējumam var pieteikties līdz 1. oktobrim.
Papildu informācija par līdzfinansējuma
iespējām pieejama pie pašvaldības nekustamā īpašuma speciālista Normunda
Lemberga, rakstot uz e-pasta adresi
normunds.lembergs@sigulda.lv vai zvanot
uz tālruņa numuru 67800955.

l

Apstiprināts Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāns 2019.–2029. gadam
Siguldas novada pašvaldības dome apstiprinājusi Jūdažu ezera apsaimniekošanas plānu 2019.–2029. gadam. Plānu
Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēta projekta ietvaros pēc Siguldas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja
biedrība „Latvijas ezeri”, un tā mērķis
ir nodrošināt Jūdažu ezera resursu
ilgtspējīgu izmantošanu.
Eksperti secinājuši, ka Jūdažu ezers atbilst diviem īpaši aizsargājamu biotopu
veidiem – ezers ar piekrastē dominējošu
minerālgrunti un eitrofs ezers ar iegri-

mušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Šis
faktors būtiski ietekmē ezera apsaimniekošanas pasākumu izvēli un pastiprina
atbildību par tā stāvokli. Eksperti Jūdažu
ezera ekoloģisko stāvokli novērtējuši kā
vidēju, un par būtiskāko ezera piesārņotāju atzīta meliorācija, kas ezerā mākslīgi paātrina ūdens apmaiņu, ienesot ar
barības vielām pārbagātus, zemas caurredzamības ūdeņus, kas palielina zilaļģu savairošanās risku un veicina ezera
aizaugšanu, tādējādi samazinot gan rekreācijas iespējas, gan zivīm piemērotu apstākļu platības.

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, ir izstrādāti priekšlikumi Jūdažu ezera aizsardzības un ilgtspējīgas apsaimniekošanas
pasākumiem, kā arī ieteikumi nepieciešamajiem grozījumiem Siguldas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos par
Jūdažu ezera aizsardzību un uzturēšanu.
Galvenie turpmākās ezera apsaimniekošanas pasākumi ir pašvaldības izveidotās
peldvietas labiekārtošana, ūdensputnu
medību aizliegšana, platuma ierobežojuma noteikšana piekrastes zonai, ko drīkst
attīrīt no ūdensaugiem, ierīkojot jaunas
peldvietas, ezera ihtiofaunas izpēte (kon-

trolzveja) zivju krājumu papildināšanai,
kā arī pakāpeniska motorizēto kuģošanas
līdzekļu izmantošanas ierobežošana. Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāns pieejams
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Projektu „Jūdažu ezera apsaimniekošanas
plāna izstrāde” (projekts Nr. 1-08/60/2018.)
finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Gaujas pludmalē darbu sākuši kārtībnieki glābēji; pludmalē pacelts Zilais karogs
Līdz 15. septembrim jau ceturto gadu
Siguldas pilsētas oficiālajā pludmalē
pie Gaujas par atpūtnieku drošību rūpēsies Pašvaldības policijas kārtībnieki
glābēji.
Peldsezonas laikā ik dienu no plkst. 10.00
līdz 22.00 glābēji sekos līdzi peldvietas apmeklētāju drošībai, uzraudzīs sabiedriskās
kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī to,
lai atpūtnieki nepeldētu neatļautās vietās
un ūdenstransports netuvotos peldvietai,
apdraudot peldētājus. Nepieciešamības

gadījumā kārtībnieki glābēji sniegs pirmo
medicīnisko palīdzību.
25. maijā, atklājot peldsezonu, pludmalē pie Gaujas pacelts Zilais karogs, kas
ir starptautisks apliecinājums tam, ka
pludmale atbilst visaugstākajiem standartiem – tajā ir tīra vide, laba ūdens kvalitāte, tiek nodrošināta drošība krastā un uz
ūdens, kā arī pludmales teritorija ir atbilstoši labiekārtota.
Pludmalē pie Gaujas pieejami piknika
galdiņi ar soliem, atkritumu urnas un
pārģērbšanās kabīne. Volejbola laukumos

pie Gaujas veikta seguma izlīdzināšana
un kultivēšana, uzstādīti jauni norobežojošie tīkli. Ar Latvijas vides aizsardzības
fonda atbalstu īstenotā projekta „Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras
uzlabošana vides pieejamības veicināšanai” līdzfinansējumu pludmalē izveidota pārģērbšanās kabīne, kas piemērota
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā
arī labiekārtota pastaigu taka ar atpūtas soliņiem, tādējādi dodot iespēju ērtāk
piekļūt pludmalei arī vecākiem ar bērnu
ratiņiem. Gaujas krastā izbūvēta laivu

piestātne ar laivu uzvilkšanas iekārtu.
Pludmalē izvietots arī informatīvs stends,
uz kura būs pieejama informācija par
ūdens temperatūru un kvalitāti, savukārt
apmeklētāju drošībai izveidota trauksmes
poga – gadījumiem, ja nepieciešama steidzama glābēju palīdzība.

IZGLĪTĪBA

Atvērs trīs jaunas pirmsskolas grupas Ar darbu vasarā tiks nodrošināti
Ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc
vairāk nekā 380 skolēni
vietām bērnudārzos, pašvaldība radusi iespēju izveidot vairākas jaunas
pirmsskolas izglītības grupas.

Jaunas pirmsskolas izglītības grupas,
pašvaldībai investējot aptuveni 50 tūkstošus eiro, tiks atvērtas bērnudārzā
„Tornīši”, kā arī Allažu pamatskolā,
abās grupās kopā nodrošinot vietas
35–40 bērniem.
Mores pamatskolā tiks atvērta jauna
pirmsskolas izglītības grupa 1,6–3 gadus
veciem bērniem, piedāvājot vietu piec-

padsmit bērniem. Interesenti aicināti
uz tikšanos Mores pamatskolā 6. jūnijā
plkst. 18.00; plašāka informācija, zvanot
uz tālruņa numuru 64741217 vai rakstot
uz e-pasta adresi mores.skola@sigulda.lv.
Līdz 7. jūnijam pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu reģistrs tiks papildināts, atspoguļojot bērnudārzos pieejamās
vietas, un Izglītības pārvaldes speciālisti
informēs vecākus, kuru bērniem būs iespējams piedāvāt vietu pirmsskolas izglītības grupās.
Vecākiem līdz 21. jūnijam jāapstiprina,
vai bērns apmeklēs bērnudārzu.

Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad
īsteno jauniešu nodarbinātības projektu. Darbam vasarā šogad pieteikušies
384 skolēni, kuriem darbavietas piedāvās
50 uzņēmēji un 20 pašvaldības iestādes
un struktūrvienības.
Siguldas novada skolēni no 15 līdz 19 gadu
vecumam novada uzņēmumos strādās vienu
mēnesi nepilnu darba dienu – četras stundas
dienā, savukārt 13–14 gadus veciem bērniem

darbu vasarā nodrošinās pašvaldības struktūrvienības un izglītības iestādes. Skolēnu
atlase darbavietām tika veikta, pamatojoties
uz skolēnu pieteikumiem un darba devēju
pieprasījumu. Tiem skolēniem, kuru norādītajos uzņēmumos nebija iespējams nodrošināt darba vietu, piedāvātas vakances citos
uzņēmumos. Nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā finansē Siguldas novada
pašvaldība, projekta īstenošanai paredzot
67 tūkstošus eiro; uzņēmējiem būs jāsedz
vien darba devēja sociālais nodoklis.

IZGLĪTĪBA
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Mores pamatskolas skolēni viesojas Rumānijā
Siguldas bērnu un jauniešu
beigās vienpadsmit Mores pamat- projekta „Jauna mācību pieredze skolām,
brīvā laika pavadīšanas iespējas vasarā Aprīļa
skolas skolēni – pieci vispārizglītojošās kas īsteno iekļaujošo izglītību”, kurā MoTuvojoties vasarai, aktuālas kļūst bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
iespējas; jūnijā un jūlijā bērni un jaunieši aicināti aizraujoši pavadīt brīvo laiku
Siguldas novada Jaunrades centra bezmaksas pulciņu un interešu izglītības grupu
nodarbībās.
Siguldas novada Jaunrades centrs aicina apmeklēt:
l keramikas pulciņu – 3., 4., 10., 11., 17.,
18. un 25. jūnijā plkst. 14.00–17.00;
l rotu gatavošanas pulciņu – 4., 6., 11., 13.,
18., 20., 25. un 27. jūnijā plkst. 14.00–
16.00;
l break dance pulciņu – 4., 7., 11., 14., 18.,
21., 25. un 28. jūnijā plkst. 14.00–15.45;
l brīvā laika pavadīšanas centra „Ideju namiņš” nodarbības 1.–4. klašu skolēniem –
darbdienās plkst. 10.00–17.00 Jaunrades
centrā;
l dronu
skolas nodarbības 1.–12. klašu
skolēniem Sporta skolas zālē – 8., 15. un
22. jūnijā plkst. 11.00–13.00;

praktiskās elektronikas nodarbības bērniem vecumā no 9 līdz 14 gadiem – no
17. līdz 21. jūnijam (laiks tiks precizēts)
Jaunrades centrā. Jauniešiem no 15 gadu
vecuma nodarbības tiks organizētas no
1. līdz 5. jūlijam (laiks tiks precizēts);
l skeitborda treniņus kopā ar Latvijas Skeitborda asociācijas treneriem – 7., 14., 21. un
28. jūnijā atjaunotajā Raiņa parka skeitparkā;
l eSporta spēļu stratēģiju nodarbības – no
3. līdz 7. jūnijam plkst. 11.00–13.00;
l „GoBeyound” Jauno līderu programmu –
no 1. līdz 5. jūlijam Jaunrades centrā.
Vasaras nodarbībām iepriekš jāpiesakās,
zvanot uz tālruņa numuru 67973863.
l

un seši speciālās izglītības programmas
skolēni –, kā arī divi skolotāji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Rumāniju.
Pieredzes apmaiņas laikā skolēni piedalījās rumāņu skolotāju gatavotajās mācību
stundās, kā arī mācību vizīšu ietvaros apmeklēja Rumānijas ievērojamākās vietas.
Pieredzes apmaiņas brauciens bija daļa no

res pamatskola iesaistījās pagājušā gada
oktobrī. Projekta mērķis ir nodrošināt
jaunu pieredzi, lai pilnveidotu skolotāju
mijiedarbību ar izglītojamajiem no sociāli
nelabvēlīgām ģimenēm un izglītojamajiem
ar garīgās attīstības traucējumiem.
Projekts noslēgsies septembrī ar Rumānijas skolēnu un pedagogu vizīti Mores
pamatskolā.

Notiks intensīvās peldētapmācības nodarbības bērniem
Siguldas Sporta centrs aicina vecākus
pieteikt bērnus intensīvās peldētapmācības nodarbībām, kas notiks Siguldas Sporta centrā no 3. līdz 21. jūnijam.
Peldētapmācība notiks pirmdienās, trešdienās un piektdienās trīs vecuma grupās:
l plkst. 10.00 – 7 līdz 10 gadus veci bērni;
l plkst. 11.00 – 11 līdz 14 gadus veci bērni;

plkst. 16.00 – 5 līdz 7 gadus veci bērni.
Maksa par astoņām peldētapmācības nodarbībām un nodarbību cikla beigās ietverto ūdens atrakciju parka apmeklējumu
ir 60 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 10% atlaide.
Uz nodarbībām iepriekš jāpiesakās, zvanot
pa tālruņa numuru 25448860 vai rakstot
uz e-pasta adresi ssc@siguldassports.lv.
l

SPORTS

Ziņas īsumā
Pašvaldības sporta laukumi
gatavi vasaras sezonai

Lai nodrošinātu novadniekiem iespējas
piekopt aktīvu un sportisku dzīvesveidu,
veikti labiekārtošanas darbi Siguldas novada
sporta laukumos, to sakārtošanā investējot
vairāk nekā 10 tūkstošus eiro. Depo sporta
laukumā veikta futbola laukuma zāliena atjaunošana jeb smilšošana, lai uzlabotu zāliena kvalitāti, – zāliens pēc smilšošanas kļūst
līdzenāks, augsnes sastāvs uzlabojas, tas
kļūst nestspējīgāks un ūdens caurlaidīgāks.
Lai jaunais zāliens būtu izturīgs, iedzīvotāji
aicināti līdz jūnija sākumam neizmantot futbola laukumu sportiskām aktivitātēm. Tāpat
Depo sporta laukumā atjaunoti volejbola laukumu tīkli un smilts segums. Pludmalē pie
Gaujas, kur izvietoti pieci volejbola laukumi,
veikta smilts seguma izlīdzināšana un kultivēšana, kā arī iegādāti un uzstādīti jauni
norobežojošie tīkli. Arī sporta laukumā Peltēs
izvietots jauns volejbola inventārs. Sakārtoti
arī sporta laukumi pie Siguldas 1. pamatskolas un Allažu sporta laukuma un veikti nepieciešamie remontdarbi brīvpieejas āra trenažieru laukumos pie Siguldas 1. pamatskolas,
Allažu pagasta pārvaldes, Jūdažu Sabiedriskā centra, Morē un Raiņa parkā Siguldā, kur
veikti arī skeitparka rampu remontdarbi un,
uzklausot aktīvo novadnieku ierosinājumus,
tiks uzstādīti pieci jauni elementi.

Iespēja bez maksas
apgūt orientēšanās pamatus

Trijās orientēšanās seriāla „Siguldas kompass 2019” kārtās notiks Latvijas Orientēšanās federācijas un akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži” projekta „Mežs ir tavs
stadions” aktivitātes, kurās bez maksas varēs apgūt orientēšanās pamatus. Bezmaksas
apmācības un speciāli sagatavota distance
būs pieejama šādās „Siguldas kompasa” kārtās: 5. jūnijā Egļupē, 28. augustā maršrutā
Silciems–Avenkalni un 12. oktobrī Krimuldas novada Tālēnos.

Pirmsskolas izglītības iestādēs
aizvadītas vairāk nekā 1500 vingrošanas nodarbības
Lai veicinātu bērnu fizisko attīstību un pareizas stājas un gaitas veidošanos
vecumposmā, kad cilvēka muskulatūra un skelets attīstās visstraujāk, šajā
mācību gadā visos pašvaldības bērnudārzos un Allažu pamatskolas un Mores
pamatskolas pirmsskolas grupās notika fizioterapeita nodarbības 5–6 gadus
veciem bērniem. Astoņās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās aizvadītas
vairāk nekā 1500 vingrošanas nodarbības.
Šādas nodarbības tiek organizētas jau otro
gadu un notiks arī nākamajā mācību gadā.
Plānotais projekta finansējums vingrošanas
nodarbībām bērnudārzos ir 40 800 eiro. Pakalpojumu nodrošina SIA „Rehabilitācijas
centrs „Krimulda””, savukārt Mores pamatskolai – biedrība „Cerību spārni”.

Fizioterapeita nodarbības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros. Projekta mērķis ir
sekmēt veselības veicināšanas aktivitātes
un slimību profilaksi, radot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties veselību veicino-

šos, izglītojošos un profilaktiskos pasākumos un veicinot iedzīvotāju veselības
paradumu maiņu. Projekts tiek īstenots
kopš 2017. gada aprīļa un noslēgsies
2019. gada decembrī. Kopējais plānotais
projekta finansējums ir 200 132,27 eiro,
tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 170 112,42 eiro un valsts budžeta
finansējums 30 019,84 eiro.

Aicinām ģimenes uz aktīvu vasaru
„S!-Velo”, „S!-Skate” un „S!-Peld” seriālsacensībās!
Ar peldēšanas seriālsacensībām „S!-Peld” 15. maijā Siguldas Sporta centra
peldbaseinā atklāta aktīvā vasaras sporta sezona. Peldēšanas sacensības
„S!-Peld” šogad Siguldā notiek pirmo reizi, un pirmajā posmā startēja vairāk
nekā 80 dalībnieku 16 vecuma grupās. Pirmās vietas savā vecuma grupā izcīnīja
10 siguldieši. Otrais peldēšanas sacensību „S!-Peld” posms notiks 11. decembrī.
Savukārt 23. maijā Fischer Slēpošanas
centrā ar skrituļslidošanas sacensībām
„S!-Skate ” atklāta sezona riteņbraucējiem,
kā arī skrituļslidotājiem un rollerslēpotājiem. Šajā sezonā paredzēti vēl divi sacensī-

bu posmi – 20. jūnijā un 29. augustā. Riteņbraukšanas sacensību seriāls „S!-Velo” šogad notiks jau piekto reizi, un tajā būs iespēja startēt 22 grupās, sākot no pavisam
maziem sportotājiem dip-dap skrejriteņu

grupā līdz pat profesionāliem riteņbraucējiem. „S!-Velo” posmi notiks 6. jūnijā,
15. augustā un 12. septembrī.
Reģistrēties visām trim seriālsacensībām un
apmaksāt dalību var Siguldas Sporta centra tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv.
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem tiek piemērota 10% atlaide: dalības
maksa jauniešiem un pieaugušajiem – 7 eiro,
skolēniem – 4,50 eiro; bērniem (tikai „S!-Velo”
un „S!-Skate”) – 2 eiro par vienu posmu.

Siguldas Sporta centra peldbaseinā būs tehniskais pārtraukums
No 23. jūnija līdz 4. jūlijam Siguldas Sporta centra peldbaseinā un ūdens atrakciju parkā tiek plānots ikgadējais tehniskais pārtraukums, lai saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem nomainītu peldbaseina sistēmās ūdeni un veiktu nelielus
remontdarbus. Šajā laikā būs slēgta arī sporta centra kafejnīca „Eklers”.
Tehniskā pārtraukuma laikā ūdens atrakciju parkā un peldbaseinu zonā tiks veikta
arī pirts lāvu atjaunošana, flīžu, stikla virs-

mu, ģērbtuvju un dušu zonu ģenerāltīrīšana,
peldbaseina inženiertehnisko sistēmu pārbaude un citi remontdarbi, kurus garantijas

ietvaros par saviem līdzekļiem veiks pilnsabiedrība „Monum M”.
Sporta centra Spēka zāle, Vingruma zāle,
TRX zāle pārtraukuma laikā turpinās
darboties arī grupu nodarbības. Siguldas
Sporta centra peldbaseins un ūdens atrakciju
parks pēc tehniskā pārtraukuma durvis vērs
5. jūlijā.
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Siguldas ainavas no gaisa balona Mākslu skola aicina absolventus
Līdz 24. jūnijam tirdzniecības centrā
„Šokolāde” apskatāma fotoizstāde
„Siguldas ainavas un faktūras” – tajā
aplūkojamās fotogrāfijas uzņēmuši siguldieši Mareks Gaļinovskis un
Gunārs Dukšte, kopā ar gaisa balonu
piloti Ingu Ūli neskaitāmas reizes pārlidojot Siguldas novadu.
Foto darbos siguldieši ieraudzīs labi pazīstamus vides un tūrisma objektus, pilsētas panorāmas un dabas ainavas no putna
lidojuma.
Izstādes iniciators Mareks Gaļinovskis
fotogrāfijas no gaisa balona uzņem kopš

2015. gada, un „Siguldas ainavas un faktūras” būs pirmā izstāde Siguldā, kurā vienkopus apkopota šī viņa foto arhīva daļa.
Lai gan aptuveni divas trešdaļas no visām
Mareka fotogrāfijām veltītas sportam, tikpat lielu nozīmi viņa kā fotogrāfa darbībā
ieņem arī ainava un kultūras dzīve.
Savukārt Gunārs Dukšte ir gaisa balonu
sporta pionieris Latvijā un pilots ar vairāk
nekā 25 gadu pieredzi; par viņa fotogrāfa
talantu foto cienītāji jau pārliecinājušies
dažādās izstādēs, tostarp Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē veltītajā fotoizstādē „Lidojumā! Pieskārieni
Latvijai” 2015. gadā Luksembergā.

Vasaras saulgriežu svētki Turaidā
21. jūnijā no plkst. 19.00 līdz saules lēktam plkst. 4.45 Turaidā tiks svinēti vasaras saulgrieži, piedāvājot iedzīvināt
seno dzīvesziņu un Jāņu tradīcijas plašajā Turaidas muzejrezervāta sētā kopā
ar Jāņa māti – Turaidas muzejrezervāta
direktori Annu Jurkāni – un Jāņa tēvu –
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu.
Vasaras saulgriežu svētku programma:
l plkst. 19.00–21.00 pulcēšanās, zāļu vakars, gatavošanās Jāņu svinībām;
l plkst. 19.30–20.00 Turaidas sētas aplīgošana;
l plkst. 19.30–20.30 Jāņu gadskārtu spēle mazajiem;
l plkst.
20.00–20.30 Jāņa tēva un
Jāņa mātes daudzināšana, cienasts un
līgošana;
l plkst. 20.30–21.00 folkloras kopu sasaukšanās Dziesmu dārzā un Jāņa
kalnā;
l plkst. 21.00–21.10 gājiens Jāņa kalnā
un jāņuguns iedegšana;

plkst. 22.10–22.15 jāņuguns iedegšanas
rituāls Jāņa kalnā, saules pavadīšana;
l plkst. 22.15–22.30 uguns pūdeles aizdegšana;
l plkst. 22.30–23.15 rotaļas Jāņa kalnā;
l plkst.
23.15–00.00 lielā līgošana ap
Jāņu ugunskuru;
l plkst. 00.00–00.30 pērno vainagu dedzināšana Jāņa kalnā;
l plkst. 00.30–1.00 ugunsrata ritināšana
Jāņa kalnā kopā ar Birutu Ozoliņu un
Uģi Prauliņu;
l plkst. 1.00–3.00 sadancošana kopā ar
Rīgas Danču klubu;
l plkst. 1.00–2.30 Jāņu nakts dziesmas
Jāņa kalnā;
l plkst. 2.30–3.00 lēkšana pār ugunskuru
Jāņa kalnā;
l plkst. 3.00–4.00 gaismas ceļš pretim saulei,
mazgāšanās avotā un rīta rasas vākšana;
l plkst. 4.00–4.45 saules sagaidīšana ābeļu dārzā;
l plkst. 5.00 Jāņa uguntiņas pavadīšana.
Saulgriežu svētki tiek rīkoti ar Siguldas
novada pašvaldības finansiālu atbalstu.
l

Jauniešus aicina pieteikties dalībai
improvizācijas teātra mācību festivālā
No 17. jūnija līdz 21. jūnijam satikšanās
vietā „Pabūt” Raiņa ielā 3 norisināsies
improvizācijas teātra mācību festivāls.
Mācību laikā tiks trenēta spontanitāte,
reaģēšana, uzticēšanās sev un citiem,
atmiņa un koncentrēšanās, kā arī spēja
nebaidīties pieļaut kļūdas.
Mācību festivālu vadīs improvizators un pasākumu vadītājs Dzintars Rožkalns, kā arī

improvizācijas teātra „Tea Tree” vadītāja
un dibinātāja Mairita Strūberga. Festivāla
noslēgumā notiks improvizācijas teātra izrāde, dodot iespēju festivāla dalībniekiem
izmēģināt jaunās prasmes uz skatuves.
Improvizācijas teātra mācību festivālam
var pieteikties 13–18 gadus veci jaunieši,
rakstot uz e-pasta adresi merkis@sigulda.lv.
Dalība festivālā ir bez maksas, vietu skaits
ierobežots.

Noslēdzies radošo lasītveicināšanas nodarbību projekts
16. maijā ar Valmieras bērnu muzikālā
teātra studijas „Spēlīte” izrādi „Uzvāri
man pasaciņu!” Siguldas novada bibliotēkā noslēdzās izdevniecības „Liels
un mazs” lasītveicināšanas programma 4–8 gadus veciem bērniem „Mūsu
mazā bibliotēka”.
Tā vienlaikus norisinājās Latvijā, Igaunijā, Polijā un Slovēnijā; no Latvijas projektā
iesaistījās aptuveni 200 skolu, bibliotēku
un pirmsskolas izglītības iestāžu.

Radošās lasītveicināšanas nodarbības Siguldas novada bibliotēkā aizsākās pērn jūnijā. Siguldas novada bibliotēka tika atzīta
par vienu no aktīvākajām projekta dalībniecēm un bija viena no piecām Latvijas
bibliotēkām, kurā pagājušā gada oktobrī
viesojās populārais slovēņu bērnu grāmatu ilustrators Damjans Stepančičs. Mākslinieks kopā ar tulkotāju Māru Gredzenu
iepazīstināja bērnus ar slovēņu autora
Petera Svetinas bilžu grāmatu „Brīnumu
gredzens”, kuru pats ilustrējis.

iesaistīties jubilejas koncerta koporķestrī
Mākslu skolai „Baltais flīģelis” šogad
aprit 60 gadi, un, atzīmējot šo gadadienu, noritēs īpaši jubilejas pasākumi, kuru veidošanā Mākslu skolas
kolektīvs aicina iesaistīties arī skolas
absolventus.
7. jūnijā plkst. 18.00 notiks skolas 60. gadadienas svinības kultūras centrā „Siguldas
devons”. Svinību laikā tiks atklāta Mākslas nodaļas absolventu izstāde un izskanēs
koncerts. Skolas absolventi, kuri vēlas jubilejas koncertā kopā ar Mūzikas nodaļas

audzēkņiem uzstāties koporķestrī, aicināti sazināties ar skolas direktora vietnieci
Mūzikas nodaļā Rūtu Lankovsku, rakstot
uz e-pasta adresi muzika@baltaisfligelis.lv
vai zvanot uz tālruņa numuru 28240864.
Turpinot svinīgo jubilejas pasākumu virkni, 9. novembrī noritēs gadadienai veltīts
salidojums; tā laikā tiks atklāta Mākslas
nodaļas skolotāju un audzēkņu izstāde un
koncertēs skolas kolektīvi – Siguldas jauniešu pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”, Siguldas jauniešu kamerorķestris un Mākslu
skolas „Baltais flīģelis” koris.

Kokļu diena Mores pagasta „Kalna Vaizuļos”
9. jūnijā plkst. 16.00 Mores pagasta „Kalna Vaizuļos” notiks Kokļu diena – ikvienam būs iespēja izzināt kokli gan caur
stāstiem, gan pašiem muzicējot, gan
klausoties pieredzējušu muzikantu spēlē.
Kokļu diena sāksies ar meistarklasēm kopā ar
tautas muzikantēm Aigu Auziņu, Lienu Teterovsku un Rozīti Katrīnu Spīču. Etnogrāfe Indra Čekstere iepazīstinās ar kokles spēles tradīcijām Vidzemē, savukārt folkloras pētnieks
Ernests Spīčs stāstīs par siguldieša Hermaņa

Dzelzkalna (1909–2014) kokļu būves paņēmieniem. Būs iespēja atveidot dabas skaņas
mūzikā, piedalīties dabas materiālu radošajās
darbnīcās, nogaršot tradicionālos ēdienus, kā
arī ieskandināt vasaru kopā ar televīzijas šova
„Īstās Latvijas saimnieces” dalībnieci Māru
Zemdegu. Plkst. 19.00 notiks meistarklašu vadītāju koncerts, pēc koncerta apmeklētāji aicināti uz sadziedāšanos un dejām.
Pasākumam jāpiesakās iepriekš, zvanot uz
tālruņa numuru 29119750; apmeklētāju
skaits ir ierobežots. Dalība – bez maksas.

Svinēsim Mīlētākās pilsētas svētkus kopā!
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Svētdien, 2. jūnijā, turpinot tradīcijas, pils
dārzā notiks Siguldas novada izglītības iestāžu kopīgi rīkotā mākslas un jaunrades
darbu andele. Īpašais viesis – burvju mākslinieks Robijs Trankalis. Iegūtie līdzekļi tiks
ziedoti Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta
centram smilšu kastes izveidei. Savukārt vakarā bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
būs iespēja baudīt deju kolektīva „Vizbulīte”
A grupas koncertu „Nošvīkst mani goda svārki, pār pagalmu pārejot”.

Mīlētākās pilsētas svētku programma

Piektdien, 31. maijā, Svētku laukumā
l Plkst. 16.00 uzņēmēju izstāde „Nākotnes
burziņš”. Projekta „Novadu garša” meistarklases, konkursi, degustācijas, pavāru šovi.
l Plkst. 18.00 svētku atklāšana. Gaisa balonu lidojums – pacelšanās no Svētku laukuma. Grupu un dīdžeju ballīte; piedalās
Evija Vēbere, grupa „Kautkaili”, ansis,
Pionieris, Punkts uz i, Pēteris Upelnieks
un citi mūziķi no hip-hop apvienībām
„Kreisais krasts” un „Kontraflovs”, un
DJ Martin Birch. Siguldas svētku restorāns „Vasaras garšu dārzs”. Uzņēmēju
spēle „Mazais aplis”.
l Plkst. 22.00 grupas „Carnival Youth” koncerts.
l Plkst. 23.00 gaisa balonu gaismošanās.
DJ Martin Birch.
Sestdien, 1. jūnijā, Siguldas laukumos
l Plkst. 10.00 pilsētas muzikālā modināšana ar Siguldas novada orķestriem.
l Plkst.
11.15 novada amatiermākslas
un citu radošo kolektīvu koncerti. Īpašie

l

viesi – instrumentālais ansamblis „Sambrassa” (Štūre, Vācija).
Plkst. 19.00 Mīlētākās pilsētas svētku
gājiens no dzelzceļa stacijas laukuma uz
Svētku laukumu.

Svētku laukumā
l Plkst. 12.00 uzņēmēju izstāde „Nākotnes
burziņš”. Projekts „Novadu garša”. Uzņēmēju spēles „Lielais aplis” un „Mazais
aplis”. Siguldas svētku restorāns „Vasaras
garšu dārzs”.
l Plkst. 13.00 jauniešu centra „Mērķis” radošā programma „PABŪT svētkos”.
l Plkst. 15.00 dziesmu spēle bērniem „Es
esmu Sigulda”.
l Plkst.
20.00 Valtera Krauzes vasarnīca – koncerts „Ko mīl siguldietis”; piedalās Dināra Rudāne, Elza Rozentāle, Atis
Ieviņš, Miks Dukurs, Dailes teātra aktieri
Gints Grāvelis un Lelde Dreimane, grupa
„Lady’s Sweet”. Gaisa balonu lidojums.
l Plkst. 22.00 svētku balle kopā ar Ivo
Grīsniņu-Grīsli un DJ Edgaru Berci.
l Plkst. 23.00 gaisa balonu gaismošanās.
Svētdien, 2. jūnijā,
Siguldas pils kompleksā
l Plkst. 11.00 Siguldas novada izglītības
iestāžu labdarības pasākums „Mākslas
andele” un koncerts. Burvju mākslinieks
Robijs Trankalis, gaisa balonu ekspedīcija
un citas izklaides.
Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
l Plkst. 20.00 jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” koncerts „Nošvīkst mani goda svārki, pār pagalmu pārejot”.
Ieeja visos svētku pasākumos – bez maksas.
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāja
„Elvi”, Vidus iela 1,
Vidzemes šoseja 16, (TC „Raibais suns”)
„Copes nams”,
Gāles iela 12A, Sigulda
„Veloriba”, Ausekļa iela 7
„Datoru doktorāts”, Ausekļa iela 9
„Jānis Roze”, Leona Paegles iela 3A
„Dārza lietas”, Vidzemes šoseja 16
„Mājas mīlulis”,
Krišjāņa Valdemāra iela 1A

TIRDZNIECĪBAS VIETAS
2% atlaide preču iegādei, izņemot telekartes,
dāvanu kartes, presi, tabakas izstrādājumus,
akcijas un nocenotās preces
5% atlaide makšķerēšanas preču iegādei,
izņemot laivas, motorus un tārpus
10% atlaide velosipēdu iegādei
5% atlaide preču iegādei;
10% atlaide servisa pakalpojumiem
5% atlaide preču iegādei
10% atlaide stādu iegādei

„Milly”, Mednieku iela 3, Krimulda
„Pūks”, Vidzemes šoseja 16,
Sigulda (TC „Raibais suns”)
„Lāčuks”, Strēlnieku iela 2,
Sigulda (TC „Šokolāde”)
„Saimniecības palete”, Ausekļa iela 7
„My FASHION Space”,
Krišjāņa Valdemāra iela 1
„Okej”, Raiņa iela 1
„Cherry Picking”, Baznīcas iela 37, Rīga
„Siguldas saldējums”, Pils iela 16
„Cuisipro”,
www.veikals.cuisipro.lv
„Mantu galerija”, Ausekļa iela 7 (2. stāvs)
„Outlet Optika”,
Strēlnieku iela 2 (TC „Šokolāde”)
„Metropole”, Vidzemes šoseja 16,
Sigulda (TC „Raibais suns”)
„Baltu rotas”, Pils iela 16
Spieķu darbnīca, Pils iela 16
„Baloni”, Vidzemes šoseja 16,
Sigulda (TC „Raibais suns”)

„Siguldas Pērle”,
Strēlnieku iela 2 (TC „Šokolāde”)

„Gards”, Mazā Gāles iela 1
„Dina Dubina ART”,
Pils iela 1 (salons „Ieva”)
„Dēva”, Turaidas iela 10
„Ieva”, Pils iela 1
„Nature King”, www.natureking.lv
„Tilibs&Lacis”, www.tilibslacis.com
„Rozīnīte”, Paparžu iela 6
„Lakomso aizsargpalagi”, www.lakomso.lv
Veikals „Puzurs”,
Krišjāņa Valdemāra iela 3

5% atlaide preču iegādei
5% atlaide preču iegādei,
izņemot tabakas un alkohola izstrādājumus
5% atlaide rotaļlietu iegādei
10% atlaide preču iegādei.
Atlaide spēkā visos veikalos „Lāčuks”
5% atlaide preču iegādei
5% atlaide preču iegādei.
Atlaide nesummējas ar citām veikala atlaidēm
8% atlaide preču iegādei;
20% atlaide nesezonas preču iegādei
10% atlaide gaismas virteņu iegādei
10% atlaide visiem pirkumiem
Bezmaksas preču piegāde Siguldas novada
teritorijā. Atlaide spēkā interneta veikalā
www.veikals.cuisipro.lv
10% atlaide apavu un apģērbu iegādei
10% atlaide visiem briļļu ietvariem un saulesbrillēm.
Atlaide summējas ar veikala akcijām šiem produktiem
10% atlaide visiem briļļu ietvariem
10% atlaide rotām; 20% atlaide S! suvenīru
izgatavošanai. Izņemot labdarības kolekcijas
20% atlaide spieķu izgatavošanas nodarbībai;
10% atlaide gatavajai produkcijai
8% atlaide ar hēliju pildītiem lateksa baloniem
(bez apdrukas)
5% atlaide preču iegādei. Atlaides spēkā:
veikalā „Siguldas pērle” Strēlnieku ielā 2, Siguldā;
veikalā „Ogres pērle” Mednieku ielā 21/23, Ogrē;
veikalā „Ogres pērle” Rīgas ielā 23, Ogrē;
veikalā „Rabarbers” Mednieku ielā 21/23, Ogrē;
veikalā „Ādažu pērle” Rīgas gatvē 5, Ādažos;
veikalā „Ķekavas pērle” Rīgas ielā 22A, Ķekavā
5% atlaide preču iegādei
10% atlaide preču iegādei salonā „Ieva”
5% atlaide sudraba un bronzas baltu rotu iegādei
10% atlaide apģērbu un rotu iegādei; 15% atlaide
mākslinieka Andra Gūtmaņa gleznu iegādei
10% atlaide visiem pirkumiem.
Atlaide spēkā interneta veikalā www.natureking.lv
5% atlaide visai produkcijai.
Atlaide spēkā interneta veikalā www.tilibslacis.com
5% atlaide gatavajai precei. Apmeklējums iepriekš
jāpiesaka, zvanot uz tālruņa numuru 26310091
5% atlaide preču iegādei.
Atlaide spēkā interneta veikalā www.lakomso.lv
5% atlaide visiem pirkumiem

10% atlaide visiem pirkumiem, izņemot žāvētus
augļus, sēklas un riekstus. Atlaide spēkā
„Anatols”, „Kitiņi”, Siguldas novads
SIA „Anatols” ražotnes ofisā katru darbdienu
no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
„Herbas”, Krišjāņa Valdemāra iela 2
2% atlaide visiem pirkumiem
PĀRVIETOŠANĀS
Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā
Trīspadsmit autobusu maršruti
Siguldas novadā deklarētiem iedzīvotājiem,
kuri atbilst kādai no astoņām pasažieru kategorijām
Cenas braucienam ar vagoniņu:
pieaugušajiem 5 eiro vienā virzienā,
8 eiro abos virzienos; bērniem no 3 līdz 12 gadu
Siguldas vagoniņš, Jāņa Poruka iela 14
vecumam 3 eiro vienā virzienā,
5 eiro abos virzienos; bērniem no 3 līdz 4 gadu
vecumam atlaide spēkā, ja kāds no vecākiem
uzrāda ID karti.
15% atlaide braucienam ar elektromobili
„Impresso”
„Siguldas Tūre”. Atlaide spēkā nomai
bez vadītāja, minimālais brauciena laiks 1 h.
Bezmaksas autostāvvieta kempingā
„Makars”, Peldu iela 2
„Siguldas pludmale”
AKTĪVĀ ATPŪTA UN SPORTS
10% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkā
„Mežakaķis”, Senču iela 1
„Mežakaķis” Siguldā
20% atlaide ieejas maksai šķēršļu parkā; 50% atlaide
„Tarzāns”, Peldu iela 1
pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
„Reiņa trase”, „Kalnzaķi”, Krimuldas novads
10% atlaide slēpošanas pacēlāja izmantošanai
10% atlaide visām atrakcijām – rodeļiem,
kameršļūkšanai, lidojošajam krēslam, trakajam
„Rāmkalni”, „Vītiņkalni”, Inčukalna novads
rotoram, bērnu autoskolai, jautrajām gumijām,
velo un laivu nomai, velo slēpņošanai

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”,
Šveices iela 13

10% atlaide braucienam ar bobsleja kamanām

30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām
darbdienās; 20% atlaide bērnu piepūšamajām
„LGK atrakcijas”, „Atrakcijas”
atrakcijām brīvdienās; bezmaksas piegāde
Siguldas novada teritorijā
„Laivuire.lv”,
15% atlaide laivu nomai
Ganību iela 3, Siguldas pagasts
un laivu transporta pakalpojumiem
„Supgarage”, Avotu iela 30
10% atlaide sporta inventāra nomai
20% atlaide kanoe braucienam maršrutā
„Makars”, Peldu iela 2
Līgatne–Sigulda
„POLIGON 1”, Miera iela 15
10% atlaide lāzerkaujas spēlei
10% atlaide lidojumam vēja tunelī; 10% atlaide
dāvanu kartes iegādei. Atlaides spēkā,
„Aerodium”, Rīgas–Vidzemes šosejas 47. km
iegādājoties lidojumus un dāvanu kartes klātienē
„Aerodium” vēja tunelī.
10% atlaide golfa spēlei, inventāra nomai
„Reiņa trase”, „Kalnzaķi”, Krimuldas novads
un treniņlaukumam
10% atlaide dalības maksai biedrības
„Biedrība A2”
rīkotajos sporta pasākumos
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem.
„Tridens”, Cēsu iela 15
Piedāvājums spēkā grupām no 7 līdz
40 personām, ar iepriekšēju pieteikšanos
Viena brīvdabas treniņa cena 3,50 eiro
„Green Grass”, Siguldā
(standarta cena 4 eiro)
„Sigulda Adventures”,
10% atlaide „Smart bike” elektrisko
Jāņa Poruka iela 14
velosipēdu nomai
Siguldas futbolgolfa parks,
10% atlaide futbolgofla spēlei.
„Kraujiņas”, Krimuldas novads
Atlaide spēkā futbolgolfa spēles 1 aplim līdz 2 h
10% atlaide pacēlāja maksai; 10% atlaide inventāra
nomai; 10% atlaide slēpošanas un snovborda
Siguldas Pilsētas trase,
abonementiem; bezmaksas slēpošana Siguldas
Peldu iela 1
novada pensionāriem darbdienās no plkst. 12.00
līdz 14.00
10% atlaide saldētās un dabīgās trases lietošanai;
10% atlaide inventāra nomai; 10% atlaide
Fischer Slēpošanas centrs,
slēpošanas abonementam; bezmaksas trases
Puķu iela 4
lietošana Siguldas novada pensionāriem un bērniem
līdz 18 gadu vecumam
10% atlaide baseina, ūdens atrakciju parka,
fitnesa un trenažieru zāles pakalpojumiem;
Siguldas Sporta centrs,
20% atlaide ūdens atrakciju parka apmeklējumam
Ata Kronvalada iela 7A
svētku dienās un brīvdienās; 10% atlaide mēneša
un trīs mēnešu abonementam
VESELĪBA UN LABSAJŪTA
4% atlaide preču iegādei, izņemot valsts
kompensējamos medikamentus,
„Apotheka”, Pils iela 3
privāto apdrošinātāju apmaksājamo daļu
un akcijas preces
„Le Fizio”, Raiņa iela 5A
10% atlaide visiem pakalpojumiem
„Ģimenes sirds”, Gāles iela 27
10% atlaide fizioterapijai; 10% atlaide masāžai
10% atlaide zobārstniecības pakalpojumiem
Inetas Baltiņas zobārstniecības privātprakse,
bērniem; bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā
Ziedu iela 5
apskate
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei; bezmaksas redzes
„Redzes centrs”, Leona Paegles iela 3A
pārbaude, pasūtot optiskās brilles
„Kaķītis”, Senču iela 1
10% atlaide pirts kompleksa pakalpojumiem
10% atlaide SPA procedūrām; 20% atlaide saunas
„SPA Hotel Ezeri”, „Ezeri”, Siguldas pagasts,
un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
„GS Segevold”, Mālpils iela 4
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
5% atlaide uztura konsultācijām; 5% atlaide
masāžu kursam (10 reizes); 5% atlaide Baha ziedu
„Malus”, Mālpils iela 2A
terapijai; 5% atlaide jogas nodarbībām;
10% atlaide homeopāta konsultācijām
Viesnīca „Sigulda”, Pils iela 6
20% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
10% atlaide rehabilitācijas pakalpojumiem:
Rehabilitācijas centrs „Krimulda”,
ārstnieciskajai vingrošanai grupās,
Mednieku iela 3
nūjošanas inventāra nomai, dūņu procedūrām
„Masāžas kabinets”, Leona Paegles iela 7, k.1,
20% atlaide ķermeņa masāžai
Sigulda (salons „Tunissa”, 2. stāvs)
30% atlaide „LYL” produktu līnijai – vitamīniem
„Uz veselību”, www.well24.eu
un uztura bagātinātājiem. Atlaide spēkā interneta
veikalā www.well24.eu.
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai
grupās (pēc diagnozes); 10% atlaide grūtnieču
un jauno māmiņu vingrošanai grupā; 10% atlaide
grupu vingrošanai zālē vai baseinā ar fizioterapeitu
(abonements); 10% atlaide veselības vingrošanas
nodarbībām baseinā (grupā); 10% atlaide
ārstnieciskajām nodarbībām baseinā grupā
Siguldas slimnīca, Lakstīgalas iela 13
(pēc diagnozes); grupu vingrošanai fizioterapijas
zālē vai baseinā; 25% atlaide kriosaunai;
20% atlaide ūdensdzemdībām (ja ir noslēgts
līgums ar vecmāti); 20% atlaide relaksācijai vannā
dzemdībās (nav nepieciešams līgums ar vecmāti);
10% atlaide ūdensdzemdībām ar dežūrpersonālu
bez individuāla līguma ar vecmāti (pakalpojuma
pieejamība atkarīga no personāla noslogojuma)
SKAISTUMKOPŠANA
Salons „Ēra”, Pils iela 8A
5% atlaide kosmētikas produktu, preču iegādei
5% atlaide matu kosmētikas produktu iegādei;
„Saulespuķe”, Pils iela 1A
5% atlaide solārija kosmētikas iegādei
„Laine's Nail Art Studio”,
10% atlaide komplektam – manikīrs un pedikīrs
Mālpils iela 2A
vai skropstu pieaudzēšana un pedikīrs

07 | Maijs, 2019

PIEDĀVĀJUMS ID KARTES ĪPAŠNIEKIEM

ID kartes īpašniekiem – jau 8 gadus!
„Elfrisa”, Pils iela 1

5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
30% atlaide solārija pakalpojumiem; 30% atlaide
matu griešanai ar karstajām šķērēm. Īpašas cenas
„Kolonna”, Krišjāņa Valdemāra iela 1A
divām skaistumkopšanas procedūrām: „Ella Bache”
mitrinoša sejas procedūra – 15 eiro un „Guinot”
attīrošā sejas procedūra „Hydra clean” – 20 eiro
Īpašā cena ausu caurduršanai ar vienreizējiem
„Patti”, Pils iela 11
medicīniskajiem auskariem – 15 eiro
IZKLAIDE
Katru ceturtdienu, pērkot vienu biļeti,
„Kino Lora”, Strēlnieku iela 2 (TC „Šokolāde”)
otru var saņemt bez maksas
„Siguldas boulings”, Vidus iela 1
10% atlaide boulinga spēlei
„Siguldas tauriņi”, Lāčplēša iela 9A
10% atlaide tauriņu mājas apmeklējumam
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
„Ritters”, Pils iela 4B
10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
„Kaķu māja”, Pils iela 8
10% atlaide maltītēm bistro
„Zaļumnieku piestātne”, Pils iela 9
10% atlaide maltītēm bistro
„GUSTAVbeķereja”,
5% atlaide pašu gatavotām tortēm
Strēlnieku iela 2 (TC „Šokolāde”)
„ŅAMMA”,
8% atlaide maltītēm. Atlaide spēkā „Ņamma”
Vidzemes šoseja 16 (TC „Raibais suns”)
Siguldā, Ādažos, Ķekavā un Jelgavā
„RĀMKALNI”, „Vītiņkalni”, Inčukalna novads
10% atlaide maltītēm bistro un restorānā
„FAZENDA”, Vidzemes šoseja 14
10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide beļģu vafelēm
„DOMA”, Leona Paegles iela 15A
ar pašvārītu karameļu vai svaigu ogu mērci
„Mr.Biskvīts”, Ausekļa iela 9
10% atlaide tortēm un kliņģeriem
„Kaķītis”, Senču iela 1
10% atlaide maltītēm
„Čili Pizza”,
10% atlaide maltītēm picērijā Siguldā;
Strēlnieku iela 2, Sigulda (TC „Šokolāde”)
10% atlaide piegādes pasūtījumiem Siguldā
5% atlaide pakalpojumiem līdz 100 eiro;
„Aparjods”, Ventas iela 1A
10% atlaide pakalpojumiem virs 100 eiro
„Gadalaiki”, „Ezeri”, Siguldas pagasts,
10% atlaide maltītēm restorānā
Viesnīcas „Sigulda” restorāns, Pils iela 6
10% atlaide maltītēm restorānā
„Garšas frekvence”, Mālpils iela 4b
10% atlaide maltītēm restorānā
„La Pizza veloce”, Raiņa iela 2
5% atlaide visu veidu picām un dzērieniem
„Kungu rija”, Krimuldas pagasts
15% atlaide maltītēm restorānā
„Dabas laboratorija”, Atbrīvotāju iela 11a
10% atlaide „DABLAB” dienas sulu pakai
10% atlaide lielajai kafijai „Latte” (450 ml)
„CoffeeLab Latvia”, Leona Paegles iela 4
līdzņemšanai
„Valmiermuižas vēstniecība Siguldā”, Pils iela 16
10% atlaide visiem pirkumiem
„Stirna&avocado”,
15% atlaide banketu pakalpojumiem;
Krišjāņa Valdemāra iela 3
10% atlaide kūkām pēc pasūtījuma
10% atlaide dalības maksai
„Kūkas Gardas”, Dārza iela 29A
„Kūkas Gardas” rīkotajās meistarklasēs
AUTO
1,50 centu atlaide par katru iegādāto degvielas
„Neste”, Vidzemes šoseja 4
litru. Atlaide summējas ar „Neste” degvielas kartes
atlaidēm privātpersonām vai uzņēmumiem
5% atlaide autogāzes uzstādīšanai 4+
un 6. paaudzes gāzes iekārtām;
„VSM serviss”, Ventas iela 16
iegādājoties jaunu „Nokian” riepu komplektu,
riepu montāža bez maksas
4 centu atlaide no standarta cenas par katru ielieto
degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, autogāzes) litru;
10% atlaide kafijai un citiem karstajiem dzērieniem;
„Virši-A”, Gauja, Inčukalna pagasts
10% atlaide uzkodām, „Virši-A” sviestmaizēm un
karstmaizēm; 10% atlaide vējstiklu šķidrumiem;
10% atlaide auto mazgāšanai. Atlaides spēkā visās
pilna servisa „Virši-A” degvielas uzpildes stacijās
1,50 centu atlaide no standarta cenas par katru
ielieto degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas,
autogāzes) litru; 10% atlaide vējstiklu šķidrumiem;
„Totāls”, Rīgas–Veclaicenes šosejas
10% atlaide visiem karstajiem dzērieniem;
37. kilometrs, Inčukalna pag.
10% atlaide ātrās ēdināšanas restorāna „Subway”
30 centimetru sendvičiem. Atlaides nesummējas
ar citiem akcijas piedāvājumiem
10% atlaide auto rezerves daļām; 10% atlaide
„FIXUS Sigulda”,
velosipēdiem, to rezerves daļām un aksesuāriem.
Pulkveža Brieža iela 113
Atlaides darbojas visos „Baltic Auto Parts”
(„Fixus”) veikalos.
10% atlaide auto krāsām,
„Auto krāsas”, Pulkveža Brieža iela 65
krāsošanas materiāliem un instrumentiem
10% atlaide visām auto rezerves daļām;
„DML Auto”,
15% atlaide izlejamām eļļām; 10% atlaide auto
Helmaņa iela 11, Siguldas pagasts
servisa pakalpojumiem; 10% atlaide eļļām
un autoķīmijai
„TABAX”, Pulkveža Brieža iela 113A
10% atlaide visiem pirkumiem
5% atlaide auto virsbūves mazgāšanai;
„McClean”, Pulkveža Brieža iela 111C
5% atlaide auto salona tīrīšanai;
10% atlaide auto salona ķīmiskai tīrīšanai
BŪVNIECĪBA
10% atlaide jumta segumu un komplektējošo
„Kurzemes jumti”, Dārza iela 29
elementu iegādei; 10% atlaide PVC logiem
un durvīm + palodzes bez maksas
„Demetra Krain”, Pulkveža Brieža iela 38

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

10% atlaide visām precēm. Atlaides neattiecas
uz akcijas un pasūtāmajām precēm
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni;
„Janex – būve”,
10% atlaide darba stundas maksai,
Pulkveža Brieža iela 93B–26
ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
VIESNĪCAS
5% atlaide pakalpojumiem līdz 100 eiro;
„Aparjods”, Ventas iela 1A
10% atlaide pakalpojumiem virs 100 eiro
„GS Segevold”, Mālpils iela 4b
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
„Sigulda”, Pils iela 6
15% atlaide nakšņošanai viesnīcā
„SPA Hotel Ezeri”, „Ezeri”, Siguldas pagasts
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā;
„Villa Alberta”, Līvkalna iela 10A
10% atlaide banketu un konferenču pakalpojumiem
„Pils”, Pils iela 4B
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
100% atlaide iestāšanās maksai
„Yamaha”, Pils iela 13
mūzikas skolas ģitāras programmā
„Andžeja Grauda bungu skola”,
10% atlaide uzņēmuma pakalpojumiem
Rūdolfa Blaumaņa iela 10
PAKALPOJUMI
10% atlaide nelaimes gadījumu apdrošināšanai;
5% atlaide ceļojumu apdrošināšanai;
„ERGO”,
5% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
Krišjāņa Valdemāra iela 1A
5% atlaide sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšanai (KASKO, ar jaunajiem līgumiem)
20% atlaide īpašumu apdrošināšanai
(ieskaitot ģimenes komplekso polisi);
„Balta”, Ausekļa iela 5
20% atlaide civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai;
15% atlaide sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšanai (KASKO)
10% atlaide visu veidu pakalpojumiem
LLKC Pierīgas birojs, Dārza iela 2A
un konsultācijām
15% atlaide pirkumiem; bezmaksas pirkumu
„Merida–Latvija”, www.merida.lv
piegāde Siguldas novadā. Atlaide spēkā interneta
veikalā www.merida.lv.
„TentTex”, „Siljēkas”, Siguldas pagasts
10% atlaide visai uzņēmuma ražotajai produkcijai
Oskars Briedis
10% atlaide kāzu foto pakalpojumiem
20% atlaide personalizēta lietišķās
„Biznesastro.lv”
astroloģijas kalendāra abonementam
5% atlaide telšu nomai; 10% atlaide mēbeļu
„Teltis pasākumiem”
un inventāra nomai; bezmaksas piegāde
Siguldas novada teritorijā
„Vītolu apbedīšanas dienests”,
10% atlaide visu veidu apbedīšanas
Paparžu iela 6
piederumiem
5% atlaide vienas dienas ekskursijām
„Travel Biiz”, Rīgas iela 53, Cēsis
pa Latviju un Baltiju. Atlaides nesummējas
un neattiecas uz akcijas piedāvājumiem
30% atlaide bērnu pieskatīšanas
pakalpojumiem; 5% atlaide bērnu ballīšu
„Kā mājās”,
rīkošanas pakalpojumiem. Neattiecas
Leona Paegles iela 3A - 53A
uz akcijas piedāvājumiem uzņēmuma
„Facebook” lapā.
10% atlaide sūtījumu sagatavošanai.
DPD Latvija, eserviss.dpd.lv
Atlaide spēkā interneta sūtījumu
sagatavošanas rīkā eserviss.dpd.lv
„Skaisto dārzu darbnīca”,
10% atlaide apstādījumu projekta izstrādei
Vidzemes šoseja 16
un ikdienas dārza kopšanai
Bezmaksas konsultācijas jautājumos
par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem;
Marika Vanaga
10% atlaide nekustamo īpašumu aģenta
pakalpojumiem
Īpašā cena grāmatai „Mana gaidību rokasgrāmata”
14 eiro; 20 eiro atlaide dūlošanas pakalpojumam
Anita Oļukalna
„Dzemdību komplekts”. Īpašā cena spēkā, pērkot
grāmatu pie autores. Dūlošanas pakalpojuma
atlaide spēkā bērnu centrā „Kā mājās
10% atlaide „Coworking Sigulda” vienas darbdienas
„Coworking Sigulda”, Pils iela 16
vietas nomai
10% atlaide „Studijas Nr. 8” rīkotajiem pasākumiem.
Studija „Nr. 8”, Pils iela 16
Atlaide spēkā reizi mēnesī
„Siguldas Dizains”, Gāles iela 27
10% atlaide vizītkaršu digitālai drukai
„Akvedukts”, Pulkveža Brieža iela 111c

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa,
Raiņa iela 3

50% atlaide svinīgajai laulību reģistrācijas
ceremonijai Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas
telpās, ja viena laulājamā deklarētā dzīvesvieta
ir Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus;
100% atlaide svinīgajai laulību reģistrācijas
ceremonijai Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas
telpās, ja abu laulājamo deklarētā dzīvesvieta
ir Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus
KULTŪRA

Kultūras centrs „Siguldas devons”,
Pils iela 10
Koncertzāle „Baltais Flīģelis”, Šveices iela 19
Livonijas ordeņa Siguldas pils, Pils iela 16

20% atlaide biļetes cenai (ja biļetes cena
ir lielāka par 2 eiro); 40% atlaide biļetes cenai
(daudzbērnu ģimenei, ja biļetes cena ir lielāka
par 2 eiro)
10–40% atlaide biļešu iegādei uz koncertzāles
pasākumiem
Bezmaksas ieejas biļete

PASĀKUMI JŪNIJĀ
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Kultūra
31. V–2. VI

3. VI 18.00
Sirdsapziņas
skolā

Siguldas svētki
„Mīlētākās pilsētas svētki”
Sadziedāšanās cikls
„Dvēseles dziesma”.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot uz
tālruņa numuru 29463326.
Dalības maksa – 10 eiro.

7. VI 18.00
„Siguldas
devonā”

Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
audzēkņu un absolventu koncerts
skolas 60 gadu jubilejā. Siguldas
Mākslas skolas 25 gadu jubilejai
veltītas izstādes atklāšana

9. VI 16.00
Mores
pagasta
„Kalna
Vaizuļos”

Kokļu diena. Plašāka informācija
5. lpp. Pieteikšanās iepriekš,
rakstot uz e-pasta adresi
spridisaskola@inbox.lv vai zvanot
uz tālruņa numuru 29119750

14. VI 17.00
Pie piemiņas
akmens
„Lielā Stēla”

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas atceres pasākums

15. VI 18.00
„Siguldas
devonā”

Siguldas Tautas teātra pirmizrāde
„Tās dullās Paulīnes dēļ”.
Biļetes cena – 2,50 eiro, 2 eiro

17. VI 18.00
Sirdsapziņas
skolā

Sadziedāšanās cikls
„Dvēseles dziesma”.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot uz
tālruņa numuru 29463326.
Dalības maksa – 10 eiro.

20. VI 18.00
Turaidas
muzejrezervātā
21. VI 13.00
no Jūdažu
Sabiedriskā
centra

21. VI 19.00
Turaidas
muzejrezervātā

23. VI 19.00
Siguldas
pilsdrupu
estrādē

Jāņu ielīgošanas pasākums
„Vīsim ozolu vītni saulgriežiem!”.
Novadpētniecības pārgājiens
uz Zušu sēravotu
Vasaras saulgriežu svētki Turaidas
muzejrezervāta Jāņkalnā. Kopā
ar Latvijas folkloras kopām un
nodibinājumu „Māras loks” visas
nakts garumā tiks izdzīvoti saules
un uguns rituāli un citas Jāņu
nakts tradīcijas. Savukārt saullēkts
tiks sagaidīts Dainu kalnā
Līgo nakts Siguldā. Brīvdabas
izrāde – Rūdolfa Blaumaņa luga
„Skroderdienas Silmačos”.
Pēc izrādes Jāņu ugunskura
iedegšanas rituāls un Līgo
nakts zaļumballe kopā ar Ati
Auzānu un deju orķestri Jura
Kristona vadībā. Biļetes cena
iepriekšpārdošanā – 10 eiro, ,
iegādājoties biļeti kultūras centra
„Siguldas devons” kasē, – 50%
atlaide. Pasākuma dienā biļetes
cena – 15 eiro, – 8 eiro. Bērniem
līdz 12 gadu vecumam ieeja bez
maksas. Ieejas maksa tikai uz balli
pēc plkst. 00.00 – 5 eiro

28. VI 19.00
Mores pagasta
Tautas namā

Mores amatierteātra „Oga”
pirmizrāde „Ansītis un Grietiņa”.
Biļetes cena – 2 eiro

29. VI 19.00
Allažu pagasta
Tautas namā

Allažu amatierteātra „AKA”
pirmizrāde „Dūdene zin”.
Biļetes cena – 2 eiro

29. VI 22.00
pie Allažu
pagasta
Tautas nama

Pēterdienas zaļumballe,
kuru ieskandinās Līgatnes
pūtēju orķestris.
Muzicēs Indra Raila un Ēriks
Budēvics no grupas „Hameleoni”.
Biļetes cena – 2 eiro

30. VI 11.00
Siguldas pils
kompleksā

Muzikālās brokastis.
Džeza saksofonu kvartets
„Atomos”

30. VI 15.00
„Baltajā flīģelī”

Jauktā kora „Spārni”
un sadraudzības kolektīvu
koncerts

Izstādes
Līdz 30. VI
Turaidas
muzejrezervātā

Mākslinieka Oskara Plāciņa
jubilejas izstāde „Retrospekcija”.
Ieeja tikai izstādē – 1,15 eiro

Līdz 30. VI
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiskā izstāde
„Parku un dārzu pilsēta Sigulda”

Līdz 31. VIII
Mores pagasta
bibliotēkā

Literārā izstāde
„Lasīsim arī vasarā”

3.–15. VI
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārā izstāde „Mākslinieka,
grafiķa, multfilmu animāciju
autora Jura Petraškeviča devums
bērnu grāmatu ilustrācijā”
ciklā „Bērnu grāmatu ilustratori”

3.–20. VI
Siguldas novada
bibliotēkā

Starptautiskajai Bērnu
aizsardzības dienai veltīta
tematiskā izstāde „Mēs nākam
no bērnības”

3.–28. VI
Jūdažu
Sabiedriskajā
centrā

Izstāde „Puķu pilna pasaulīte”

3.–28. VI
Jūdažu
bibliotēkā

Tematiskā literatūras izstāde
„Visa laba jāņuzāle, ko plūc
Jāņu vakarā!”

7.–30. VI
Siguldas novada
bibliotēkā

Literārās izstādes
„Es rakstīšu tā, kā mana roka
raksta. Dzejniekam
Jānim Peteram – 80”;
„Saglabāt savu identitāti.
Dzejniecei Annai Rancānei – 60”

10.–30.VI
Siguldas novada
bibliotēkā

Tematiskā izstāde
„Mana skaistā Latvija
vasaras saulgriežu laikā”

10.VI–31.VII
Siguldas novada
bibliotēkā

Mākslu skolas „Baltais flīģelis”
Mākslas nodaļas audzēkņu darbu
izstāde „Mākslas vēsture cauri
gadsimtiem”

Sports
3., 10.,
19., 26. VI
19.00
Fischer
Slēpošanas
centrā
5. VI
Egļupē
5. VI 19.00
Svētku laukumā
6.VI 18.00
Fischer
Slēpošanas
centrā

Bezmaksas
rollerslēpošanas nodarbība

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”
Bezmaksas skriešanas nodarbība

Riteņbraukšanas sacensības
bērniem un pieaugušajiem
„S!-Velo”, 1. posms

7., 14. VI 12.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas nodarbība Spēka zālē
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 26761072

8., 29. VI 9.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas vispārējās
fiziskās sagatavotības nodarbība
jauniešiem

8. VI 10.00
Siguldas pilsētas
stadionā
un Depo
sporta laukumā

Futbola kluba „Sigulda”
minifutbola turnīrs

13. VI 18.00
Pludmales volejbola sacensības
Gaujas pludmalē „KS čempionāts”, 1. posms

15. VI 13.00
Siguldas
Sporta centrā

Bezmaksas peldēšanas nodarbība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 26879835

19. VI 17.00
pie Roķēnu
ūdenskrātuves

Orientēšanās sacensību seriāls
„Siguldas kompass 2019”

19. VI 18.00
pie Roķēnu
ūdenskrātuves

Bezmaksas orientēšanās
nodarbība

20. VI 17.00
Fischer
Slēpošanas
centrā
Ceturtdienās
16.00
Siguldas
Sporta centrā

Skrituļslidošanas seriāla
sacensības bērniem
un pieaugušajiem „S!-Skate”,
2. posms
Bezmaksas peldēšanas nodarbība
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Pieteikšanās iepriekš, zvanot
uz tālruņa numuru 25448860

– pērkot biļeti iepriekšpārdošanā, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem pieejama norādītā atlaide vai biļetes cena.
Pasākumos, kuros biļetes cena nav norādīta, ieeja ir bez maksas.

Nākamais izdevums piektdien, 21. jūnijā
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža:
7100 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu
tālrunis 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Par saturu atbildīga
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī
Reģistrēti 25 jaundzimušie – 9 zēni un 16 meitenes.
Bērniem doti vārdi: Emmelija, Agnese, Paula, Valentīna, Melānija (divām meitenēm), Alise,
Vanesa, Dārta, Nora, Kortnija, Annija, Sofija, Māra, Marlēna, Līva, Ernests (diviem zēniem),
Kristers Ēriks, Armands, Roberts, Kolins, Henriks, Artūrs , Kristians.
Reģistrētas sešas laulības.

