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Skolēnu vasaras
nodarbinātības projektā
iesaistījušies 323 skolēni un
39 uzņēmēji
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pieteikties līdzfinansējumam
daudzdzīvokļu namu infra
struktūras sakārtošanai

Uzsāks Siguldas novada iedzīvotāju jauno ID karšu izsniegšanu
Atzīmējot piecu gadu jubileju kopš Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identifikā
cijas karšu (turpmāk tekstā – ID kartes) programmas ieviešanas, Siguldas novada
pašvaldība aicina novadā deklarētos iedzīvotājus saņemt jauno ID karti. Jaunā ID
karšu programma ietver lielāku ID karšu personalizācijas pakāpi un plašāku pie
ejamo pakalpojumu klāstu.
Siguldas novada svētku laikā – 27. un 28.maijā – Siguldas novadā deklarēto
iedzīvotāju ID kartes bez maksas varēs saņemt Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā.

Ātri saņemamas, mūsdienīgas kartes

Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID kartes varēs noformēt pāris minūšu laikā.
Iedzīvotājiem būs jāaizpilda pieteikuma anketa, jānofotografējas un par kartes izsniegšanu jāsamaksā pieci eiro. ID karti bez maksas varēs saņemt Siguldas novada bērni un skolēni no piecu līdz 16 gadu vecumam, pensionāri, maznodrošinātie, daudzbērnu ģimenes un
iedzīvotāji ar invaliditāti, kuri kopā ar pieteikuma anketu uzrādīs arī attiecīgo apliecību
vai izziņu.
Iedzīvotāju izvēlei būs pieejamas četru dizainu kartes – viena oranžā krāsā ar saukli „Es
esmu siguldietis”, trīs ar raksturīgākajām Siguldas ainavām Gaujas senielejā vasarā, rudenī vai ziemā ar saukli „Es esmu siguldietis”.
Iepriekš izsniegtajām ID kartēm ir noteikts pārejas periods līdz 2016.gada 1.septembrim,
līdz šim laikam novada iedzīvotājiem sava vecā ID karte ir jānomaina uz jaunās programmas ID karti.
Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID kartes no 30.maija varēs saņemt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6.

Norisināsies Siguldas novada svētki

Kā ierasts, maija beigās – no 27.maija līdz 29.maijam – norisināsies Siguldas novada
svētki ar krāšņu pasākumu piedāvājumu dažādām gaumēm, kā arī pārsteidzot ar vēl nebijušu kultūras un aktivitāšu piedāvājumu. Tiks atzīmēta ID karšu piecu gadu jubileja,
baudīts izcils ēdiens un kultūras piedāvājums „Siguldas svētku restorānā”, kopā dosimies svētku gājienā un pēc tam svinēsim svētkus koncertā – ballē. Svētdien ikviens aicināts mieloties ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica ceptām pankūkām, baudīt kultūras piedāvājumu Siguldas novada Dziesmu un deju dienā.

Plašāks pieejamo pakalpojumu klāsts

Tāpat kā līdz šim, ID karšu īpašnieki varēs saņemt aptuveni 200 pakalpojumu ar atlaidēm,
īpašos piedāvājumus, kā arī vērā ņemamas priekšrocības, apmeklējot vai piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos.
Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu jaunā programma paredz, ka turpmāk iedzīvotāji ID karti varēs izmantot atvieglojumu saņemšanai Siguldas novada sabiedriskajā
transportā, iekļūšanai Siguldas novada izglītības iestādēs un lasītāja kartes vietā novada
bibliotēkās.
Ar visu plašo ID karšu programmas piedāvājumu iedzīvotāji var iepazīties Siguldas novada
pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības administrācijās.

ID karte sabiedriskajā transportā

1.jūnijā spēkā stāsies saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”, kuri nosaka braukšanas maksas atvieglojumus šādos maršrutos:
Sigulda–Turaida–Krimulda, Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži, Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda, Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda, Sigulda–Ķipari, Sigulda–Gleznotājkalns un Sigulda–Nurmiži.
Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā ar jauno ID karti varēs saņemt Siguldas
novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Tāpat braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā varēs saņemt Siguldas novadā
deklarētie iedzīvotāji, kuri atbilst kādai no šīm pasažieru kategorijām:
• pirmsskolas vecuma bērnu un vispārējo izglītības iestāžu izglītojamo līdz 6.klasei pavadošā persona;
• trūcīgās un maznodrošinātās personas;
• daudzbērnu ģimenes;
• pensionāri;
• pilna laika studenti;
• personas ar III invaliditātes grupu;
• personas, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā;
• personas, kuru mēneša vidējie ienākumi pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz 70% no
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo pagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra. Šī kategorija attiecas uz iedzīvotājiem, kuru vidējie ienākumi mēnesī 2015.gadā ir bijuši 572,60 eiro
pirms nodokļu nomaksas, ņemot vērā, ka valstī vidējie iedzīvotāju ieņēmumi ir bijuši
818 eiro mēnesī.
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, iedzīvotājiem būs jāsaņem jaunā ID karte, kurai tiks noteikts derīguma termiņš braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai
atbilstoši konkrētajai pasažieru kategorijai.

Novada svētkos ID karti saņem bez maksas!

Novadnieki,

–
sanakam!

Ar Siguldas novada svētku programmu
iespējams iepazīties 4.lpp.

Gluži tāpat kā pirms pieciem gadiem, pirmo reizi izsniedzot ID kartes, arī šoreiz Siguldas
novada svētku laikā novadnieki varēs saņemt jauno ID karti un rokasspiedienu no Siguldas novada Domes priekšēdētāja Uģa Mitrevica.
Bez maksas ID karti varēs saņemt Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa
ielā 6 – piektdien, 27.maijā, no plkst.18.00 līdz 22.00 un sestdien, 28.maijā, no plkst.12.00
līdz 19.00. Iedzīvotāju ērtībām abas svētku dienas pie Siguldas novada Tūrisma informācijas centra darbosies elektroniskā rindu sistēma, lai sniegtu iespēju netraucēti baudīt
svētku programmu.
Karšu izsniegšana no 30.maija turpināsies gan Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, gan Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3.
Plašāka informācija par Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu programmu pieejama Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā vai piezvanot uz bezmaksas tālruni
80000388, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, kā arī pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
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Aktualitātes

Siguldas novada Domes sēdē Noskaidrotas konkursa „Māmiņa.

Siguldiete. Uzņēmēja” uzvarētājas

27.aprīļa Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Nolemts piedalīties Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātās atlases konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas
Otrdien, 17.maijā, noskaidrotas pirmā Siguldas novada biznesa ideju kon
patēriņa ēkas” ar projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
kursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” uzvarētājas – septiņas drosmīgas un
Siguldas novada Kultūras centra ēkā”.
uzņēmīgas siguldietes, kuras saņems pašvaldības finansējumu savu biznesa
• Apstiprināts pārskata ziņojums par Siguldas novada Bāriņtiesas darbu 2015.gadā.
ideju realizēšanai.
• Iznomāti zemesgabali Siguldas ielā 3, Morē, un Zaļā ielā 1, Allažos, tiesiskā valdījumā
esošās garāžas un kūtiņas uzturēšanai.
Pašvaldības finansējumu 2000 eiro apmērā saņēma Kristīne Pavasara, lai īstenotu
• Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” 2016.gada bu- biznesa ideju par silto smilšu kasti „Dabas studija”. Finansējumu 1785 eiro apmērā
džetā papildus piešķirti 11 000 eiro Siguldas starptautiskās atpazīstamības veicināša- uzņēmējdarbības uzsākšanai ieguva Nadīna Grigule ar veselīgā našķa ideju „Monnai un Siguldas zīmola popularizēšanai.
key Pop”, 1425 eiro piešķirti Dacei Zilverei par lampu un suvenīru ideju „Moss”.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta 1000 eiro piešķirti Katrīnai Leitānei un Agnesei Nēliusai par bērnu īslaicīgās piesaistošo noteikumu Nr.26 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu no- skatīšanas telpas biznesa ideju „Kā mājās”, kā arī Jevgēnijai Sprinķei par bērnu pavietnes vieta Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”’ un „Par kārtību, kādā
sākumu organizēšanas ideju „Flamingos”. Pašvaldības finansējumu 500 eiro apmērā
tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
saņēma Iveta Mazīte idejas „Mājas fotostudija” realizēšanai un Iveta Mauriņa idejas
• Noslēgts nomas līgums ar akciju sabiedrību „CATA” par nekustamā īpašuma nomu „Ilusion” īstenošanai.
Raiņa ielā 3.
„Siguldas novads ir vieta, kas attīstās un kur iedzīvotāju skaits palielinās. Te dzīvo
• Iepirkuma procedūrā uzvarējušajiem pretendentiem iznomātas bērnudārzu „Ābelīte”, daudz drosmīgu un uzņēmīgu māmiņu, kuras domā par oriģinālām idejām, jauniem
„Ieviņa”, „Pasaciņa”, „Pīlādzītis” un „Saulīte” telpas ar virtuvēm un palīgtelpām, lai
produktiem un pakalpojumiem. Ticu, ka viņu idejas un drosme iedvesmos arī citus
nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumus bērnudārzos.
saņemties īstenot savas ieceres,” konkursa ieguvumus vērtē Siguldas novada Domes
• Apstiprināta Siguldas novada pašvaldības konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
vērtēšanas komisija.
Jau ziņots, ka konkursa „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” noslēguma kārtai tika
• Apstiprināts precizētais deleģēšanas līguma projekts ar SIA „Saltavots”.
izvirzītas septiņas labākās biznesa idejas, kuras pirmajā atlases kārtā ieguva vis• Apstiprināta vienošanās par 2003.gada 2.maija Siguldas novada Domes un SIA „Ma- vairāk punktu. Konkursa žūrija, vērtējot dalībnieču biznesa dzīvotspēju ilgtermiņā,
kara tūrisma birojs” līguma pirmstermiņa laušanu. Veikti grozījumi Siguldas novada
idejas oriģinalitāti, biznesa projekta pamatojumu un izklāstu, tirgus pieprasījumu
Domes un SIA „Makara tūrisma birojs” noslēgtajā zemes nomas līgumā.
un mērķauditoriju, nolēma piešķirt finansējumu visām septiņām labākajām biznesa
• Veikti grozījumi nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
idejām. Trīs no tām tiks atbalstītas pieprasītās summas apmērā.
• Akciju sabiedrībai „Swedbank” apakšnomā nodots nekustamā īpašuma telpas viens
Konkursa pieteikumus vērtēja žūrija – Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
kvadrātmetrs Raiņa ielā 3 bankas automāta ekspluatācijai un apkopei.
Mitrevics, SIA „Venda 2” izpilddirektore, SIA „Lejasbēršas” valdes locekle Elita
• Atļauts apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi nekustamā īpašuma „Pandas-1” Gobzema, SIA „Avotēni” valdes loceklis Sandis Jansons, SIA „Censuva” valdes locekteritorijā Allažu pagastā.
le Jana Drēviņa un SIA „Baltic Hospitality Group” valdes locekle Mairita Kalhoja.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2016.gada
13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”” un „Grozījumi Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums””.
• Grozīts Siguldas novada Domes 3.februāra lēmums „Par kredīta ņemšanu”.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Saltavots””.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par Siguldas novada Domes 2012.gada 11.janvāra
Šobrīd aktīvi notiek Siguldas Sporta centra būvniecība Ata Kronvalda
saistošo noteikumu Nr.2 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibināju- ielā 7, tādēļ līdz 1.jūlijam noteikti transporta kustības ierobežojumi.
miem projektu realizēšanai Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
• Atstāts negrozīts Dzīvokļu komisijas lēmums „Par atteikumu anulēt ziņas par perso- Ata Kronvalda ielā, posmā no Pērsieša ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, transporta
nas deklarēto dzīvesvietu”.
kustība būs iespējama tikai vienā virzienā. Šajā laika posmā var izmantot apbrau• Izdarīti grozījumi noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iz- camos ceļus – Krišjāņa Barona ielu, Atbrīvotāju ielu un Jēkaba Dubura ielu. Līdz
nomāšanas kārtību”.
1.jūlijam Krišjāņa Barona ielā un Atbrīvotāju ielā tiks noņemta aizlieguma zīme,
• Dzīvokļu īpašnieku kopībai iznomāta daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pulkveža Brie- kas liedz veikt labo pagriezienu.
ža ielā 22 piekrītošās zemes daļa 30 m2 platībā atkritumu konteineru laukuma izbūvei. Satiksmes ierobežojumi neattiecas uz sabiedrisko transportu – autobusu kustība
Ata Kronvalda ielā paliks nemainīga.

Satiksmes ierobežojumi
Ata Kronvalda ielā

Vasarā nekursēs daļa autobusu
Skolēnu vasaras brīvlaikā – no 1.jū
nija līdz 1.septembrim – nekursēs
skolēnu autobusi, kuros, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
novada iedzīvotāji var pārvietoties
bez maksas.
Skolēnu vasaras brīvlaikā autobusi
nekursēs deviņos maršrutos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sigulda–Krimulda–Sigulda,
Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda,
Sigulda–Nurmiži–Sigulda,
Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda,
Sigulda–Allaži–Mālpils
plkst.7.10 un 15.20,
Mālpils–Allaži–Sigulda
plkst.8.00 un 16.10,
Stīveri–Allažmuiža–Stīveri,
More–Sigulda–More,
More–Nītaure–More.

Pilsētas autobusa maršrutā Sigulda–
Kaķīši–Institūts–Sigulda, kas kursē
no pirmdienas līdz sestdienai, izņemot
svētdienas, nekursēs autobusa reiss
plkst.13.30. Maršruti tiks atjaunoti
līdz ar jaunā mācību gada sākumu –
1.septembri.
Uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, novadnieki no 1.maija
līdz 31.oktobrim bez maksas varēs
pārvietoties maršrutā Sigulda–Gleznotājkalns (Siguldas pilsētas kapi), kas
kursē no piektdienas līdz svētdienai.
Tāpat arī, uzrādot ID karti, bez maksas
varēs braukt maršrutā Sigulda–Ķipari–TV tornis–Sigulda, kas darbdienās
plkst.13.40 kursē no Siguldas autoostas. Šo maršrutu pasažieriem, kuriem
ID kartes nav, jāiegādājas biļete saskaņā ar AS „CATA” cenrādi.

Jau gadu darbojas preču zīme
„Radīts S!guldā”
Maija beigās apritēs gads, kopš izveidota preču zīme „Radīts Siguldā”. Gada laikā
preču zīmes lietošanai pieteicies jau 51 uzņēmums.
Lai atbalstītu novada uzņēmējus, 2015.gada novada svētkos Siguldas novada pašvaldība
atklāja preču zīmi „Radīts S!guldā”, kas apliecina, ka produkta vai pakalpojuma izcelsmes vieta ir Siguldas novads. Tās mērķis ir popularizēt dažādus Siguldas novadā radītos
produktus un sniegtos pakalpojumus, kā arī veicināt to atpazīstamību, identificējot ar
Siguldas novadu.
Gada laikā preču zīmes lietošanai pieteicies 51 uzņēmums, kas pārstāv dažādas nozares. Uzņēmumu vidū ir aktīvās atpūtas pakalpojumu sniedzēji, tūrisma nozares pārstāvji,
mēbeļu, pārtikas, suvenīru un citu preču ražotāji. Uzņēmumi preču zīmi lieto, iestrādājot
to savu produktu iepakojuma materiālos un uzņēmuma veidlapās.
Siguldas novada pašvaldība turpinās iesākto darbu, lai veicinātu vietējo ražotāju un tūrisma pakalpojumu atpazīstamību, kā arī attīstītu preču zīmes „Radīts S!guldā” lietošanu.
Novada uzņēmēji aicināti pievienoties „Radīts S!guldā” lietotāju pulkam. Lai pieteiktos preču zīmei, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, kas atrodams interneta vietnē
www.sigulda.lv, sadaļā „Uzņēmējdarbība”, un nosūtīt to uz e-pastu ina.stupele@sigulda.lv
vai iesniegt Uzņēmējdarbības atbalsta punktā.
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Izlaidumi Siguldas novada
izglītības iestādēs
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” – 27.maijā plkst.17.00
Laurenču sākumskolā, 6.klasei – 30.maijā plkst.13.00
Siguldas 1.pamatskolā, 9.klasēm – 9.jūnijā plkst.18.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā, 9.klasēm – 9.jūnijā plkst.18.00
Allažu pamatskolā, 9.klasēm – 10.jūnijā plkst.17.00
Mores pamatskolā, 9.klasēm – 10.jūnijā plkst.17.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā, 12.klasēm – 10.jūnijā plkst.18.00
Siguldas pilsētas vidusskolā, 9.klasēm – 11.jūnijā plkst.13.00
Siguldas pilsētas vidusskolā, 12.klasēm – 11.jūnijā plkst.15.00
Siguldas Sporta skolā – 17.jūnijā plkst.17.00

Pašvaldība sniegs finansiālu
atbalstu ģimenēm aukļu apmaksai

No 31.maija tiks pārtraukts valsts atbalsts privātajiem bērnu uzrau
dzības pakalpojuma sniedzējiem jeb auklēm. Lai sekmētu vecāku
iesaistīšanos darba tirgū, Siguldas novada Domes deputāti 18.maija
sēdē nolēma piešķirt finansiālo atbalstu tām novadā deklarētajām
ģimenēm, kuru bērniem no pusotra gada vecuma pašvaldība vēl ne
var nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzos. Pašvaldības atbalsts
tiks pārtraukts, tiklīdz bērns tiks uzņemts pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē.
Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu, kurš saņems uzraudzības pakalpojumu, būs 106,41 eiro. Pašvaldības atbalstu varēs saņemt
par bērniem, kuri ir vismaz pusotru gadu veci, kuri ir reģistrēti rindā uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, bet kuriem pašvaldība šobrīd vietu bērnudārzā nevar nodrošināt. Bērnam un vismaz vienam no vecākiem
(vai tā likumiskajiem pārstāvjiem) jābūt deklarētiem Siguldas novadā.
Pašvaldības finansiālo atbalstu varēs saņemt, ja aukle būs reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā un nodrošinās bērnu uzraudzības
pakalpojumu ne mazāk kā astoņas stundas darba dienās. Auklei jābūt reģistrētai kā juridiskai personai, individuālajam komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam.
Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu starp aukli, bērna vecākiem un pašvaldību būs jānoslēdz trīspusējs līgums.
Plānots, ka finansiālo atbalstu par bērna uzraudzības pakalpojumiem varēs saņemt, sākot ar jūliju, par jūnijā saņemtajiem pakalpojumiem.
Lai saņemtu finansiālo atbalstu, bērna vecākiem, sākot ar 1.jūniju, jāiesniedz pieteikums, kas pieejams pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē Skolas
ielā 3. Ar saistošajiem noteikumiem pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā jūnijā varēs iepazīties pašvaldības interneta vietnē. Plašāka informācija pieejama pašvaldības Izglītības
pārvaldē Skolas ielā 3 vai piezvanot uz tālruni 67970863.

Izglītība

Olimpiešu svētkos godināti skolēni un pedagogi

kai, Stefi Pinsonei, Haraldam Ozolam, Līvai OliCeturtdien, 12.maijā, Mākslu skolā „Baltais
ņai, Ingum Kurzemniekam, Kristīnei Jakovļevai,
Flīģelis” notika Olimpiešu svētki, un tajos
Danielam Dīcmanim un Teodoram Kerimovam;
tika godināti novada skolēni un pedagogi, kuri
saņēmuši godalgas un nominācijas novadu, • Siguldas 1.pamatskolas skolniecēm Lienei Beātei Arnicānei, Alisei Annai Stīpniecei un Paulai
valsts un starptautiskās olimpiādēs, kā arī da
Luīzei Biteniecei;
žādos konkursos un skatēs.

Siguldas novada un starpnovadu olimpiāžu laureāti, skolēni, kuri ieguvuši nominācijas reģionālajās,
valsts un starptautiskajās olimpiādēs, konkursos,
skatēs un sacensībās, saņēma pašvaldības Pateicības. Pateicības par skolēnu sagatavošanu nozīmīgiem pārbaudījumiem saņēma arī pedagogi.
Pašvaldības Pateicības tika pasniegtas:
• Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem Lotei
Katrīnai Cērpai, Paulam Daugulim, Edgaram
Daugulim, Niklāvam Kadiķim, Laurai Kļaviņai,
Esterei Kozlinskai, Valtam Krūmiņam, Evai Pūkai, Elīzai Ilzei Malceniecei, Aleksai Vihlo, Mārtiņam Zemlītim, Edgaram Straumanim, Justīnei
Timermanei, Marijai Terlanovai, Ligitai Pudņi-

• Siguldas pilsētas vidusskolas skolēniem Annai
Agnesei Pētersonei, Kristianam Lelim, Andrim
Jenertam, Dairim Rihardam Irbem un Diānai
Aleksejevai;
• Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
audzēkņiem Valdim Paulam Zariņam, Līvai
Spriņģei un Keitai Marcinkevičai;
• Siguldas Sporta skolas audzēkņiem Keitai Eglītei, Liānai Lencevičai, Jekaterinai Romanovai,
Oto Laivam, Jēkabam Niklāvam Janovam, Esterei Vīksnei, Magdai Ciglei un Markam Truhinam.
Diplomi tika pasniegti arī skolēniem, kuriem ir
sasniegumi interešu izglītībā un godalgotas vietas
Siguldas novada un starpnovadu olimpiādēs.

Pašvaldības atbalstu guvušas 15 nometnes
bērniem un jauniešiem
Jau piekto gadu Siguldas novada pašvaldība organizē atklātu konkursu bērnu un jauniešu vasaras
nometņu projektiem.

To mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu
brīvā laika organizēšanā.
Kopumā šogad tika pieteikti 18 projekti, kuru pieprasītais līdzfinansējums bija 14 019 eiro. Pašvaldības
atbalstu ieguva 15 projekti, kuru kopējais finansējums ir 7000 eiro.
Siguldas novadā organizētās un pašvaldības atbalstītās vasaras nometnes:
• „GūtMaņu vasara” (6.–17.jūnijs) Siguldas novada Jaunrades centra „Ideju namiņā”. Vadītāja – Vija Zita
Ozola. Dienas nometne 24 bērniem vecumā no septiņiem līdz 11 gadiem. Dalības maksa – 60 eiro. Organizē Siguldas novada Jaunrades centrs; tālrunis informācijai 67973863.
• „Nākotnes portāls: mehatronikas autonomo robotu būve” (27.jūnijs–1.jūlijs) Siguldas novada Jaunrades
centrā. Vadītāja – Ilze Vilciņa. Dienas nometne 15 bērniem vecumā no deviņiem līdz 16 gadiem. Dalības
maksa – 40 eiro. Organizē Siguldas novada Jaunrades centrs; tālrunis informācijai 67972432.
• „Nākotnes portāls Lego robotiķiem” (8.–12.augusts) Siguldas novada Jaunrades centrā. Vadītāja – Ilze
Vilciņa. Dienas nometne 15 bērniem vecumā no deviņiem līdz 12 gadiem. Dalības maksa – 40 eiro. Organizē Siguldas novada Jaunrades centrs; tālrunis informācijai 67972432.
• „Beidzot brīvdienas ir klāt II” (6.–10.jūnijs) Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas apkārtnē. Vadītāja – Andra Fridrihsone. Dienas nometne 30 bērniem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem. Dalības maksa – 75 eiro. Organizē Siguldas pilsētas vidusskola sadarbībā ar sporta klubu „Sportotprieks”; tālrunis
informācijai 26434461.
• „Beidzot brīvdienas ir klāt III” (13.–17.jūnijs) Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas apkārtnē. Vadītāja – Andra Fridrihsone. Dienas/diennakts nometne 30 bērniem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem. Dalības maksa – 80 eiro. Organizē Siguldas pilsētas vidusskola sadarbībā ar sporta klubu „Sportotprieks”;
tālrunis informācijai 26434461.
• „Mākslas meklējumi dabas stihijās” (13.–18.jūnijs) Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas apkārtnē.
Vadītāja – Gunta Blūmiņa. Dienas nometne 40 bērniem vecumā no septiņiem līdz 11 gadiem. Dalības
maksa – 32 eiro. Organizē Siguldas pilsētas vidusskola; tālrunis informācijai 22844890.
• „Esi stiprs un vesels” (25.–29.jūlijs) Valkas ģimnāzijā. Vadītāja – Andra Fridrihsone. Diennakts nometne 15 bērniem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem. Dalības maksa – 100 eiro. Organizē sporta klubs
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem,
„Sportotprieks”; tālrunis informācijai 26434461.
arī šogad īstenos jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespē
• Aktīvās atpūtas un vispārējās sagatavotības nometne (15.–19.augusts) Siguldas Sporta skolā un Sija strādāt un apgūt pirmās darba prasmes būs Siguldas novadā dek
guldas apkārtnē. Vadītājs – Aivars Fridrihsons. Dienas nometne 30 bērniem vecumā no septiņiem līdz
larētiem skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Siguldas novada
12 gadiem. Dalības maksa – 30 eiro. Organizē Siguldas Sporta skola; tālrunis informācijai 29427341.
pašvaldība projekta īstenošanai ieplānojusi 45 700 eiro.
• „Radošās dienas Siguldā 2016. Jubileja” (15.–19.augusts) Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un
Siguldas apkārtnē. Vadītāja – Liene Circene. Dienas nometne 52 bērniem vecumā no pieciem līdz
Kopumā šogad saņemti 323 skolēnu pieteikumi: 157 no 13–15 gadus ve21
gadam. Dalības maksa – 50 eiro. Organizē Lienes Circenes kultūrizglītojošā biedrība; tālrunis inforciem jauniešiem, 166 no 15–19 gadus veciem jauniešiem. Darbu skolēniem
mācijai 29497947.
nodrošinās 39 uzņēmēji un 20 pašvaldības iestādes vai struktūrvienības.
• „Vasaras saulgrieži” (13.–17.jūnijs) Mores pamatskolā. Vadītāja – Sigita Irša. Dienas nometne 15 skolas
Vecākie skolēni mēnesi strādās pie uzņēmējiem, jaunākie – divas nedēļas
skolēniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem. Organizē Mopašvaldības nodrošinātās darbavietās.
res pamatskola; tālrunis informācijai 64147217.
Skolēniem, kuri ir iesnieguši pieteikumus par vasaras nodarbinātību, 24., • „Bonifācija brīvdienas” (6.–10.jūnijs) Siguldas 1.pamatskolā. Vadītāja – Guntra Purmale. Dienas nomet25. un 27.maijā no plkst.14.00 līdz 18.00 Siguldas novada Jaunrades centrā
ne 40 bērniem vecumā no septiņiem līdz astoņiem gadiem. Dalības maksa – 50 eiro. Organizē Siguldas
Skolas ielā 3 ir jāsaņem norīkojums, kurš būs jāiesniedz, stājoties darbā.
1.pamatskolas atbalsta biedrība; tālrunis informācijai 29131300.
Skolēniem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri strādās pie uzņēmējiem, dar- • „Arheoloģiskā tautastērpa darināšana” (1.–12.augusts) Allažu pamatskolā. Vadītāja – Līga Dombrovska.
Dienas nometne 15 bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem. Dalības maksa – 35 eiro. Organizē Allažu
ba drošības instruktāžu nodrošinās uzņēmēji, savukārt skolēniem, kuri
pamatskola; tālrunis informācijai 26456062.
strādās pašvaldības iestādēs, pirms stāšanās darbā obligāti nepieciešama
darba drošības instruktāža, kas notiks 30. un 31.maijā plkst.15.00 Sigul- • „Izzini un esi aktīvs dabā” (18.–22.jūlijs) hostelī „Kaba”. Vadītāja – Baiba Auziņa. Dienas nometne
20 bērniem vecumā no septiņiem līdz 13 gadiem. Dalības maksa – 55 eiro. Organizē SIA „BA Skaitļu
das novada Jaunrades centra zālē Skolas ielā 3.
pasaule”; tālrunis informācijai 29288567.
Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt arī algas nodokļa
• „Hello, summer 2016” (4.–8.jūlijs) Siguldas 1.pamatskolā. Vadītāja – Guntra Purmale. Dienas nometne
grāmatiņu. To var izdarīt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vai elektroniski,
20 bērniem vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem. Dalības maksa – 80 eiro. Organizē Siguldas Valodu
izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
centrs bērniem SIA „Hello”; tālrunis informācijai 29131300.
Plašāka informācija par Siguldas novada skolēnu vasaras nodarbinātības • „Ritms” (26.jūnijs–1.jūlijs) Lādezera pamatskolā. Vadītāja – Diāna Meirāne. Diennakts nometne 20 Siprojektu pieejama Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, pieguldas 1.pamatskolas audzēkņiem vecumā no astoņiem līdz 14 gadiem. Dalības maksa – 140 eiro. Orgazvanot uz tālruni 67970932.
nizē Siguldas Valodu centrs bērniem SIA „Hello”; tālrunis informācijai 26544582.

Skolēnu vasaras nodarbinātības
projektā iesaistījušies
323 skolēni un 39 uzņēmēji

Siguldas Novada svētki
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Siguldas novada svētku programma

No 27.maija līdz 29.maijam

Piektdien, 27.maijā
Vieta, laiks

plkst.18.00–24.00
Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā

Pasākums

Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu piecu gadu jubilejas svinības.

• No plkst.18.00 līdz 22.00 bērnu un ģimeņu programma, konkursi, atrakcijas.
• No plkst.18.00 līdz 21.30 „Lielais aplis” un „Mazais aplis” – spēles par balvām ar uzdevumu apmeklēt maršruta
kartē norādītos punktus un sakrāt zīmodziņus.

• No plkst.18.00 līdz 22.00 Siguldas novada iedzīvotāju jauno ID karšu bezmaksas izsniegšana Tūrisma
informācijas centrā.

• Bezmaksas T-kreklu apdruka.
• Balsošanas kampaņas „Siguldiešu mīlētākie uzņēmumi 2016” noslēgums un apbalvošana.
• Muzikālā programma:

Sestdien, 28.maijā
Vieta, laiks

plkst.9.00–12.00
visā novadā
plkst.10.00
pie sociālā uzņēmuma „Pogotava”
plkst.11.00
Siguldas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā

Lai visiem novadniekiem būtu iespēja piedalīties
novada svētku aktivitātēs, Siguldas novada paš
valdība nodrošinās bezmaksas transportu.
Piektdien, 27.maijā

Allaži–Sigulda
 plkst.18.05 Prāgas ielu teātris „V.O.S.A.”;
Plkst.17.15 autobusu pietura Allažu centrā,
 plkst.18.50 jauktais koris „Atvars”;
plkst.17.20 Stīveri, plkst.17.30 laukums pie viesnīcas
 plkst.19.25 grupa „Laika suns”;
„Sigulda”.
 plkst.20.10 grupa „Pienvedēja piedzīvojumi”;
Sigulda–Allaži
 plkst.20.55 grupa „Laime pilnīga”;
 plkst.21.45 Prāgas ielu teātris „V.O.S.A.”;
Plkst.22.00 laukums pie viesnīcas „Sigulda”,
 plkst.22.20 grupa „Rīgas Modes”;
plkst.22.10 Stīveri, plkst.22.15 autobusu pietura
 plkst.23.20 grupa „Carnival Youth”.
Allažu
centrā.
Ieeja – bez maksas
More–Sigulda
Plkst.17.00 autobusu pietura Mores centrā,
Pasākums
plkst.17.20 Jūdaži, plkst.17.40 laukums pie viesnīcas
Modināšana.
„Sigulda”.
Siguldas novada iedzīvotājus modinās Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju orķestris, Siguldas jauniešu pūSigulda–More
tēju orķestris „Sudrabskaņa” un Siguldas Absolventu orķestris
Plkst.22.00
laukums pie viesnīcas „Sigulda”,
Projekta „Brīnišķīgo mākslu festivāls” māla rozīšu gatavošanas radošā darbnīca.
plkst.22.20
Jūdaži,
plkst.22.40 autobusu pietura MoDalība – bez maksas
res
centrā.
Ekumēnisks novada svētku dievkalpojums.

plkst.12.00–19.00
Tūrisma informācijas centrā

Siguldas novada iedzīvotāju jauno identifikācijas karšu bezmaksas izsniegšana.

plkst.12.00–16.00
Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā

Durvis vērs „Siguldas svētku restorāns”, kurā vienlaikus darbosies vairāki Siguldas novada, kā arī viesu restorāni un kafejnīcas. Svētku apmeklētāju labsajūtai tiks radīta īpaša restorāna atmosfēra par tēmu „Ar dabu šķīvī”
par godu Rīgas un Gaujas reģionam kā Eiropas Gastronomijas galamērķim 2017.gadā. Šefpavāra lomā iejutīsies
radio SWH moderators un improvizācijas teātra „Spiediens” līderis Kaspars Breidaks, jo restorāna apmeklējums
vienmēr ir dzīves baudīšanas improvizācija.
• „Siguldas svētku restorāns” priecēs ar izcilu muzikālo ēdienkarti:
 plkst.12.00 bigbenda „Sigulda” diksilends, Siguldas novada Radošo talantu konkursa laureāti, grupa
„Papa Pa” un trio „Kafija”;
 plkst.13.00 grupa „Dzelzs Vilks”, Elza Rozentāle un viņas muzikālais projekts;
 plkst.14.00 grupa „Neon Saturdays” un Jāņa Reseļa Siguldas svētku muzikālā apvienība;
 plkst.15.00 grupa „Bellacord”, Daumanta Kalniņa džeza kvintets, improvizācijas izaicinājums „Zied ievas
Siguldā” un dzirkstošais siguldiešu tosts;
 plkst.16.00 svinību vīna karte „Ir mirklis, kad jānoreibst no prieka” kopā ar DJ Carlo.
• No plkst.12.00 līdz 15.30 norisināsies orientēšanās spēles, „Jaunais Lielais aplis” un „Radīts Siguldā” aplis.
• Plkst.15.30 notiks orientēšanās spēļu balvu izloze. Galvenās balvas – lidojums ar gaisa balonu ģimenei un viena
mēneša abonements ģimenei Siguldas Sporta centrā.
• Bezmaksas T-kreklu apdruka.
Ieeja un dalība aktivitātēs – bez maksas

plkst.13.00–16.00
pie Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” un Maija parkā

Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu koncerti, radošās aktivitātes un darbnīcas. Mākslas darbnīcās varēs zīmēt ar krītiņiem uz asfalta, gleznot „restorānā”, gatavot tauriņus un darboties fotosalonā,
mūzikas darbnīcās – pamēģināt dažādu instrumentu spēli, dejas darbnīcā – izdejot latviešu dančus, bet teātra
darbnīca apmeklētājus aizraus cirka pasaulē.
Dalība – bez maksas

plkst.15.00
pie Siguldas Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis”

Vara Klausītāja Zīmējumu teātra izrāde „Vilks”, kurā aicinātas līdzdarboties ģimenes ar bērniem.
Ieeja – bez maksas

plkst.20.00
Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā
(pulcēšanās no plkst.19.00)

Svētku gājiens no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma līdz Livonijas ordeņa Siguldas pilij.
Pulcēšanās laikā gājiena dalībniekus priecēs Kaspars Breidaks un DJ Carlo. Gājiena noslēgumā taps unikāls
svētku kopfoto ar gājiena dalībnieku pārstāvjiem.
Dalība – bez maksas

plkst.20.30
Siguldas pilsdrupu estrādē

Koncerts – balle ar trīs aizraujošiem orķestriem – „Lõuna – Eesti Noorte bigband” (Igaunija), Normundu Rutuli
un „Slaveno Rīgas orķestri”, kā arī Jāni Reseli un šim pasākumam īpaši izveidoto „Siguldas deju orķestri”.
Ieeja ballē līdz plkst.21.00 – bez maksas, pēc tam – 3 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašnie
kiem – bez maksas

Svētdien, 29.maijā
Vieta, laiks

Bezmaksas
autobusi Siguldas
novada svētkos

Pasākums

plkst.10.30–13.00
papīrmākslas darbnīcā „Viktora
vēstules” Siguldas pils kompleksā

Projekta „Papīrs&Eksperiments” papīra mūzikas instrumentu gatavošanas darbnīca un kopīga
muzicēšana.
Dalība – bez maksas

plkst.11.00–12.30
Siguldas pils kompleksā

Novadnieku brokastis ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu.
Apmeklētājiem būs iespēja baudīt nesteidzīgas sarunas, brokastu kafiju un paša mēra ceptas pankūkas. Saviesīgās sarunas bagātinās grupas „Vēja radītie” muzikālais pavadījums, iespēja gleznot uz ūdens virsmas jeb Ebru
tehnikā, darbošanās smilšu kino radošajā animācijas darbnīcā, bet mazākos svētku viesus priecēs pārsteigumi no
Latvijas Gumijlēcēju kluba. Ikviens aicināts iegriezties arī Siguldas pils kompleksa rekonstruētajā staļļa ēkā, kur
darbojas rotkaļu, tekstila, ādas un tradicionālo Siguldas spieķu darbnīcas.
Ieeja – bez maksas

plkst.16.00
Siguldas pilsdrupu estrādē

Siguldas novada Dziesmu un deju diena.
Brīvdabas izstādē „Trejādas pūra lādes” novadniekus priecēs Siguldas novada lietišķās mākslas studijas un folkloras kopas, bet svētku koncerts atjaunos 1933.gadā aizsākto Siguldas Dziesmu dienas tradīciju, pulcējot Siguldas
un apkārtnes novadu korus, Siguldas novada pūtējus, novada pieaugušo un izglītības iestāžu deju kolektīvus,
amatierteātrus un vokālo ansambļu dalībniekus.
Ieeja – bez maksas

Sestdien, 28.maijā

Allaži–Sigulda
• Plkst.11.30 autobusu pietura Allažu centrā,
plkst.11.35 Stīveri, plkst.11.45 laukums pie viesnīcas „Sigulda”.
• Plkst.18.30 autobusu pietura Allažu centrā,
plkst.18.35 Stīveri, plkst.18.45 laukums pie viesnīcas „Sigulda”.
Sigulda–Allaži
• Plkst.16.00 laukums pie viesnīcas „Sigulda”,
plkst.16.10 Stīveri, plkst.16.15 autobusu pietura
Allažu centrā.
• Plkst.23.00 laukums pie viesnīcas „Sigulda”,
plkst.23.10 Stīveri, plkst.23.15 autobusu pietura
Allažu centrā.
More–Sigulda
• Plkst.11.15 autobusu pietura Mores centrā,
plkst.11.35 Jūdaži, plkst.11.55 laukums pie viesnīcas „Sigulda”.
• Plkst.18.00 autobusu pietura Mores centrā,
plkst.18.20 Jūdaži, plkst.18.40 laukums pie viesnīcas „Sigulda”.
Sigulda–More
• Plkst.16.00 laukums pie viesnīcas „Sigulda”,
plkst.16.20 Jūdaži, plkst.16.40 autobusu pietura
Mores centrā.
• Plkst.23.00 laukums pie viesnīcas „Sigulda”,
plkst.23.20 Jūdaži, plkst.23.40 autobusu pietura
Mores centrā.

Svētdien, 29.maijā

Allaži–Sigulda
Plkst.15.00 autobusu pietura Allažu centrā,
plkst.15.05 Stīveri, plkst.15.15 stāvlaukums pie Siguldas pils kompleksa.
Sigulda–Allaži
Plkst.20.30 stāvlaukums pie Siguldas pils kompleksa, plkst.20.40 Stīveri, plkst.20.45 autobusu pietura
Allažu centrā.
More–Sigulda
Plkst.14.50 autobusu pietura Mores centrā,
plkst.15.10 Jūdaži, plkst.15.30 stāvlaukums pie
Siguldas pils kompleksa.
Sigulda–More
Plkst.20.30 stāvlaukums pie Siguldas pils kompleksa, plkst.20.50 Jūdaži, plkst.21.10 autobusu pietura
Mores centrā.

KULTŪRA
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Vasaras saulgrieži
Siguldas novadā
Jūdažos

18.jūnijā plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā notiks Jāņu ielīgošana,
kuras laikā varēs piedalīties vainagu pīšanas un vasaras saulgriežu ēdienu gatavošanas radošajās darbnīcās, kā arī mācīties līgo dziesmas un rotaļas. Pasākumu
vadīs Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete un
Siguldas folkloras kopas „Senleja” dalībnieces Aiga Auziņa un Santa Jermičuka.
Ieeja – bez maksas.

Turaidā

21.jūnijā, gada īsākajā naktī, no plkst.19.00 Turaidas muzejrezervāta Jāņkalnā jau desmito gadskārtu tiks svinēti vasaras saulgrieži. Svētki iesāksies
ar zāļu vakaru un gatavošanos Jāņiem – siera siešanu, vainagu vīšanu, rotaļu mācīšanos, pirts un zāļu zinšu apgūšanu kopā ar folkloras kopām no dažādiem Latvijas novadiem, seno amatu un zinšu teicējiem, kā arī svētku viesiem. Bērniem būs
iespēja piedalīties interaktīvā Jāņu uzvedumā. Tiks aplīgota sēta un lauki, kā arī
svētīta Jāņa sētas saime, Jāņa māte – Turaidas muzejrezervāta direktore Anna
Jurkāne un Jāņa tēvs – Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. Īsi
pirms plkst.21.00 kalnā tiks kopīgi nesta ozollapu spēka vija un iedegts gaismas un
tikumu ugunskurs. Pēc saules pavadīšanas būs rotaļas un Jāņu dziesmu sadziedāšanās. Nakts vidū ar īpaša rituāla palīdzību tiks atvairīts ļaunais, dedzināti pērnie
vainagi, bet pēc tam ritināts ugunsrats. Nakts laikā pie lejas ugunskura kopā ar
Rīgas Danču klubu varēs izdejot latviskos dančus, bet Jāņkalnā – sadziedāt spēka
dziesmas kopā ar Inesi Kozuliņu. Sagaidot rīta gaismu, notiks rīta rasas vākšana,
bet pēc saules uzlēkšanas jāņuguni aizvadīs Gaujas līkumos.
Pasākumu rīko nodibinājums „Māras loks” un Turaidas muzejrezervāts sadarbībā
ar Siguldas novada pašvaldību. Ieejas biļete – dziesma.

Morē

22.jūnijā plkst.17.00 Mores pagasta Tautas namā ikviens tiek aicināts uz
Līgo ieskandināšanas pasākumu. No plkst.17.00 darbosies Jāņu tradīciju radošās darbnīcas, plkst.18.00 apmeklētājus priecēs Allažu amatierteātris „Aka” ar
nesen pirmizrādi piedzīvojušo izrādi „Jaunu laiku mīlestība”, kas režisores Izoldes
Pētersones vadībā tapusi pēc T.Marijana darbu motīviem, bet no plkst.20.00 būs
Jāņu dziesmas un danči kopā ar tautas muzikantiem.
Ieeja – bez maksas.

Siguldā

23.jūnijā no plkst.20.00 Līgo nakts tiks svinēta Siguldas pilsdrupu estrādē.
Plkst.20.00 apmeklētājus gaidīs jautri piedzīvojumi kopā ar Rūdolfa Blaumaņa
personāžiem Tērvetes amatierteātra „Trīne” brīvdabas izrādē „Trīnes grēki”. Izrāde ir ne mazāk populāra komēdija kā „Skroderdienas Silmačos” – komisku situāciju piesātināta, ar intrigām, pārpratumiem, pārģērbšanos, indēšanos, slēpšanos
skapī un, protams, par laimīgu un nelaimīgu mīlestību. Plkst.22.00 sāksies Līgo
nakts zaļumballe kopā ar radiostacijas „Latvijas Radio 2” DJ Aivi un grupu „COCO
Orchestra”, kuras sastāvā Jāņu naktī spēlēs Valters Frīdenbergs, Jānis Olekšs, Dāvis Ābrams, Jānis Ķergalvis un Mārtiņš Opmanis. Neizpaliks arī Līgo dziesmas, siers,
alus, lielais Jāņu ugunskurs un bufete. Ieejas maksa izrādē – 3 eiro;
Siguldas no
vada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – bez maksas. Ieejas maksa ballē – 3 eiro.

Ziņas īsumā

„Baltais Flīģelis”
Siguldas koncertzālē
„Baltais Flīģelis” uzstāsies
„Duo Russo & Vilensky”
Sestdien, 4.jūnijā, plkst.15.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks
dueta „Duo Russo & Vilensky” meistarklases, bet plkst.19.00 Siguldas kon
certzālē „Baltais Flīģelis” – dueta „Duo Russo & Vilensky” diska prezentāci
jas koncerts.
„Duo Russo & Vilensky” ir unikāls duets, kurā mūzikā satiekas divi spilgti mūziķi –
viens no pazīstamākajiem jaunās paaudzes Eiropas čellistiem Ruslans Viļenskis
un komponists, pianists, bandoneonists Paolo Ruso, kurš nesen debitējis slavenajā
Ņujorkas Kārnegi zālē. Projekta „Duo Russo & Vilensky” programmā ir oriģinālas Paolo Ruso kompozīcijas, slavenā argentīnieša Astora Pjacollas (Astor Piazzolla)
skaņdarbi, Djego Skisi (Diego Schissi), Oskara Stroka mūzika un citu komponistu
populāru melodiju aranžējumi.
Ieeja meistarklasēs – bez maksas, ieejas maksa koncertā – no 8 līdz 15 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
uzņem jaunus audzēkņus
2016./2017.mācību gadā Siguldas Mākslu skola piedāvā bērniem, jauniešiem
un pieaugušajiem apgūt profesionālās ievirzes un interešu izglītības prog
rammas mūzikā, mākslā, teātrī un dejā.
Paralēli vispārējai pamatizglītībai var apgūt profesionālās ievirzes programmas –
dažādu mūzikas instrumentu spēli, vokālo mākslu, vizuāli plastisko mākslu un teātra mākslu. Atkarībā no izvēlētās programmas apmācības ilgums ir no trīs līdz
astoņiem gadiem, bet uzņemšana notiek no septiņu līdz 12 gadu vecumam.
Konsultācijas par iestājpārbaudījumiem visās profesionālās ievirzes programmās
notiks 30. un 31.maijā no plkst.14.00 līdz 18.00, bet iestājpārbaudījumi – 1.jūnijā
no plkst.14.00 līdz 18.00. Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez
iestājpārbaudījumiem.
Mūzikas nodaļas vokālajā studijā „Siguldiņa” tiek uzņemti bērni no četru līdz septiņu gadu vecuma, mūzikas instrumentu spēles un dziedāšanas nodarbības notiek
bērniem no četru gadu vecuma, kā arī jauniešiem un pieaugušajiem.
Mākslas nodaļas Mini studija gaida dalībniekus no četru līdz septiņu gadu vecumam, bet Grima mākslas Make-up un Dizaina un mākslas studija – jauniešus no
14 gadu vecuma, kā arī pieaugušos. Savukārt Teātra studijā tiek uzņemti dalībnieki
no 10 līdz 18 gadu vecumam, deju studijā „Sidrabiņš” no trīs līdz septiņu gadu vecumam, bet baleta studija gaida dalībniekus no sešu gadu vecuma. Skolā darbojas arī
vispusīgās attīstības studija bērniem no sešu gadu vecuma.
Papildu informācija pieejama, piezvanot uz tālruni 22005612, kā arī interneta vietnē www.baltaisfligelis.lv.

Grupa „The Sound Poets” izsludina
papildkoncertu Siguldā

trīs cilvēka maņas – dzirdi, lai sadzirdētu, garšu,
lai izgaršotu, un redzi, lai saredzētu. Uz festivāla
skatuves kāps „Latvian Voices”, „Rupa & the April
Tā kā biļetes uz grupas „The Sound Poets” koncertu
Siguldas pilsdrupu estrādē 27.augustā tika izpārdo- Fishes”, Rihards Zaļupe un Raimonds Petrauskis,
tas nepilnu divu nedēļu laikā, ir izziņots papildkon- „Future Folk Orchestra” un citi mākslinieki. Apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt pārsteidzošus garcerts 26.augustā.
šu salikumus un iegūt jaunu ēdienu gatavošanas
Biļetes uz papildkoncertu no 16.maija pieejamas
„Biļešu Servisa” tirdzniecības vietās. Biļešu cena – pieredzi Latvijas pavāru un garšu ekspertu – Aijas
Gabrānes, Ērika Dreibanta un Artūra Taškāna –
18 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 15 eiro. Ģimenēm ar bērniem pieeja sniegumā.
Ieejas maksa – 23 eiro;
mi īpaši biļešu komplekti.
Siguldas novada iedzīvo
tāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro atlaide.

Norisināsies Latvijā pirmais Skaņu un
garšu festivāls

13.augustā no plkst.16.00 līdz pusnaktij Siguldas
Jaunās pils dārzā norisināsies Latvijā pirmais
Skaņu un garšu festivāls. Tā koncepts ir apvienot

Siguldā notiks seno motociklu salidojums

18. un 19.jūnijā Siguldā norisināsies seno motociklu
salidojums „Siguldas serpentīns 2016”, kura laikā
plānoti vairāki pārbraucieni Siguldas pilsētā un tu-

vākajā apkārtnē, seno motociklu izstāde un regularitātes braucieni Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” teritorijā. Pasākumā piedalīsies gan pašmāju
divriteņu tehnikas restauratori un braucēji, gan
Lietuvas un Igaunijas senās tehnikas entuziasti.

Bibliotēku darba laiki vasarā

Siguldas novada bibliotēka vasaras mēnešos būs
atvērta pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst.11.00 līdz 18.00, otrdienās no
plkst.11.00 līdz 19.00, bet sestdienās un svētdienās – slēgtas. Mores pagasta bibliotēka no 6. līdz
30.jūnijam būs slēgta, savukārt Siguldas pagasta
Centra bibliotēka būs slēgta no 6.jūnija līdz 3.jūlijam. Siguldas pagasta Jūdažu un Allažu pagasta
bibliotēka jūnijā strādās bez izmaiņām.
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Sports

Notiks SEB MTB Eiropas XCM
čempionāts; plānoti satiksmes
ierobežojumi
5.jūnijā Siguldā notiks SEB Latvijas kalnu divriteņu maratona posms. Šogad popu
lārās sacensības iegūs jaunu nozīmi, jo pirmo reizi viens no posmiem – Siguldas –
būs arī Eiropas XCM (maratona) čempionāts, dodot iespēju sportistiem apliecināt
savus spēkus, startējot Eiropas līmeņa sacensībās.
Eiropas čempionāta braucieni: starts vīriešiem plkst.9.30, sievietēm plkst.9.40 pie Raiņa
un Cēsu ielas krustojuma (svinīgais starts) un plkst.9.50 pie serpentīna ceļa (tehniskais
starts). Finišs plānots ap plkst.12.30–13.30 Cēsu ielā.
SEB MTB brauciens: starts plkst.14.30 pie serpentīna ceļa. Finišs plānots ap plkst.15.40
Cēsu ielā.

Pasākuma laikā visas dienas garumā plānotas izmaiņas ceļu satiksmes or
ganizācijā.

Satiksme uz visu dienu tiks slēgta Spieķu parka teritorijā: no plkst.8.00 līdz 18.00 Cēsu
ielas posms no Raiņa ielas līdz Svētku laukumam; Lāčplēša ielas posms no J.Poruka ielas
līdz L.Paegles ielai un J.Poruka iela.
Satiksme tiks slēgta Gaujas un Turaidas ielas posmā Sigulda – Turaida no plkst.9.20
līdz 10.30, no plkst.11.15 līdz 12.00, no plkst.12.20 līdz 14.50 un no plkst.15.30 līdz 16.30.
Norādītie laiki var mainīties, ņemot vērā dalībnieku plūsmu trasē.
Pārējā laikā no plkst.9.20 līdz 17.30 satiksme uz brauciena laiku tiks īslaicīgi slēgta vai
ierobežota maršrutā Raiņa iela (no Cēsu ielas) – Pils iela – Šveices iela – Kalnu iela –
Lorupes ceļš – Laurenču iela – Kalna iela – Peldu iela – Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda” – Šveices iela – Lakstīgalas iela – Ziedu iela – Peldu iela – Cēsu iela – Gaujas
iela (Gaujas kalns) – Pils iela – Gaujas iela (zemes ceļa posms gar Gauju) – Turaidas
iela – Turaida – autoceļš P7 (līdz „Kungu Rijai”) – autoceļš P8 posmā no Turaidas līdz
„Igauņiem” – autoceļš P7 pie Krimuldas baznīcas – Turaidas iela – Gaujas iela.
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta Leona Paegles ielas abās pusēs
posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam, Raiņa ielas posmā no Cēsu ielas līdz Pils
ielai, visā Šveices ielas un Kalna ielas garumā, Lakstīgalas ielā un Gaujas ielā zemes ceļa
posmā. Sacensību dalībniekiem aizliegts novietot transportlīdzekļus daudzdzīvokļu namu
pagalmos.
Reģistrēties sacensībām var interneta vietnē www.velo.lv, kā arī Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā, kur
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašnieki saņems 20%
atlaidi dalībai Siguldas posmā.

Vieglatlēti startē Jēkabpilī un Bauskā

Aprīļa beigās Jēkabpils stadionā notika 27.Jēkabpils atklātais čempionāts viegl
atlētikā pieaugušajiem un U16 grupai, kurā startēja 15 Siguldas Sporta skolas
vieglatlēti.
U16 vecuma grupā zēniem dubultuzvara tāllēkšanā: pirmajā vietā Jēkabs Niklāvs Janovs,
otrajā vietā Oto Laiva. 400 metru distancē Jēkabs Niklāvs Janovs izcīnīja sudraba godalgu.
Meitenēm trešo ātrāko rezultātu 1500 metru distancē uzrādīja Estere Vīksne.
Pieaugušo konkurencē Edgars Daugulis 400 metru sprintā izcīnīja otro vietu, bet Pauls
Daugulis turpat aiz goda pjedestāla – ceturtajā vietā.
6.maijā Siguldas Sporta skolas U14 un U16 grupu vieglatlēti startēja Bauskā.
U14 vecuma grupā meitenēm teicamu sniegumu tāllēkšanas sektorā demonstrēja Elīna
Balandina, iegūstot trešo vietu, Dārtai Auziņai – ceturtā vieta. Dārtai arī bronzas godalga
300 metru sprintā. Vēl labu sniegumu – ceturto vietu – sasniedza Līna Gaile un Matīss
Filippovs 800 metru distancē.
U16 grupā Reinis Burtnieks 1500 metru distancē izcīnīja otro vietu. Oto Laiva tāllēkšanas
pēdējā mēģinājumā par vienu centimetru apsteidza konkurentu, tādējādi nodrošinot sev
trešo vietu. Daniels Strods 400 metru distancē, sacenšoties ar gadu vecākiem vieglatlētiem, izcīnīja ceturto vietu. Kristīne Brunere uzvarēja 800 metru distancē. Elzai Lešinskai
divas godalgas individuālajās disciplīnās – pirmā vieta tāllēkšanā un otrā vieta 400 metru
skrējienā. Esterei Vīksnei trešā vieta 400 metru skrējienā. Sacensību noslēgumā 4x100
metru stafetē Elza Lešinska, Kristīne Brunere, Elizabete Ābola un Estere Vīksne izcīnīja
pirmo vietu.

Siguldas 1.pamatskolas futbola
komandas sasniegumi

Siguldas 1. pamatskolas 6./7.klašu komanda startēja Latvijas skolu futbola čempionāta
finālā, kur ieguva piekto vietu. Komandas sastāvs: Rūdolfs Zeņģis, Elvis Pētersons, Kristiāns Maisaks, Markuss Krieviņš, Matīss Krauja, Ģirts Rimicāns, Harijs Brants, Ralfs
Celmiņš un Nauris Teivāns.

Aicina piedalīties Latvijas
Izturības pārgājienā
Sestdien, 18.jūnijā, Siguldas apkārtnē jau trešo reizi notiks Latvijas Izturības pār
gājiens. Dalībniekiem, pārvietojoties kājām (soļojot, skrienot vai nūjojot), noteikta
jā kontrollaikā būs jāpieveic 50 vai 25 kilometri marķētā trasē.
50 kilometru pārgājiena dalībnieku uzdevums ir saviem spēkiem veikt distanci laikā, kas
nav īsāks par piecām stundām un nepārsniedz 12 stundas. Ikviens, kurš kontrollaikā
veiks pārgājiena maršrutu, saņems piemiņas medaļu un diplomu, kurā fiksēts trasē pavadītais laiks.
Mazā – 25 kilometrus garā – pārgājiena (no Siguldas līdz Līgatnei) dalībnieki, kuri veiks
maršrutu ātrāk nekā astoņās stundās, saņems piemiņas balvas.
Pieteikties pārgājienam var interneta vietnē www.walkingfox.lv. Dalības maksa 50 kilometru pārgājiena dalībniekiem – 20 eiro (komandai ar vismaz astoņiem dalībniekiem –
15 eiro par katru komandas dalībnieku), 25 kilometru pārgājiena dalībniekiem – 15 eiro.

Siguldieši kāpj uz pjedestāla
pludmales volejbola sacensībās
8.maijā pludmales volejbola hallē „Beach Box” norisinājās jauniešu pludmales
volejbola līgas „Finstar Series” fināls.
Pludmales volejbola spēlētāji tika sadalīti divās vecuma grupās: vecākā grupa – 1998.gadā
dzimušie un jaunāki; jaunākā grupa – 2001.gadā dzimušie un jaunāki. „Finstar Series”
finālā jaunākajā vecuma grupā zēniem Siguldu pārstāvēja trīs komandas. Dāvis Vēvers
un Gustavs Auziņš izcīnīja otro vietu, bet Mārtiņš Auziņš un Kristaps Liepa – trešo vietu.

Aizvadīts skolu pavasara kross
Aprīļa beigās Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā notika Siguldas novada
skolu atklātās sacensības krosā. Sacensībās piedalījās 146 dalībnieki no sešām
skolām – Siguldas 1.pamatskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas
vidusskolas, Allažu pamatskolas, Laurenču sākumskolas un Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošās vidusskolas.
Katra no skolām devās mājup ar medaļām: Siguldas Valsts ģimnāzijai deviņas medaļas –
četras zelta, trīs sudraba, divas bronzas; Siguldas pilsētas vidusskolai deviņas medaļas –
trīs zelta, trīs sudraba, trīs bronzas; Allažu pamatskolai un Siguldas 1.pamatskolai divas
medaļas – viena zelta un viena bronzas; Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola izcīnīja vienu sudraba medaļu un Laurenču sākumskola – vienu bronzas.

Siguldieši triumfē Latvijas
čempionātā badmintonā jauniešiem
Ar Siguldas badmintona kluba/Siguldas Sporta skolas badmintonistu triumfu no
slēdzies Latvijas 2016.gada čempionāts badmintonā jauniešiem U11–U17 vecuma
grupās.
Summējot visas vecuma grupas un spēļu kategorijas, siguldieši izcīnīja piecpadsmit zelta,
vienpadsmit sudraba un sešas bronzas medaļas. Par absolūtajiem valsts čempioniem, uzvarot visās spēļu kategorijās, kļuva Liāna Lenceviča, Ardis Daniels Bedrītis (U17), Amanda Azarova un Patriks Krūze (U15).

Latvijas Skolu orientēšanās kausā
izcīnītas godalgotas vietas
20.aprīlī Siguldā pirmo reizi norisinājās Latvijas Skolu orientēšanās kauss, pulcējot
650 skolēnu no 85 Latvijas skolām.
Augsto ceturto vietu skolu komandu vērtējumā izcīnīja Siguldas Valsts ģimnāzija, savukārt sesto vietu – Siguldas pilsētas vidusskola.
Finālskrējienos iekļuva un augstas vietas izcīnīja četri Siguldas skolu pārstāvji: Magda
Cigle (Siguldas Valsts ģimnāzija) – pirmā vieta S2 grupā; Kristīne Brunere (Siguldas pilsētas vidusskola) – pirmā vieta S3 grupā; Kristaps Bruners (Siguldas Valsts ģimnāzija) –
trešā vieta V1 grupā; Nils Ciglis (Siguldas pilsētas vidusskola) – piektā vieta V3 grupā.
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Sabiedrība

Amatiermākslas kolektīvi ar
Pašvaldība aicina pieteikties
nozīmīgiem rezultātiem noslēdz
līdzfinansējumam daudzdzīvokļu
namu infrastruktūras sakārtošanai ikgadējās skates
Siguldas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus un daudzdzīvokļu namu
apsaimniekotājus pieteikties pašval
dības līdzfinansējumam daudzdzī
vokļu namu infrastruktūras sakār
tošanai. Pašvaldības līdzfinansējums
daudzdzīvokļu namu iebraucamo
ceļu, stāvlaukumu vai iekšpagalmu
sakārtošanai var sasniegt līdz pat
90% no kopējām izmaksām.

cina iedzīvotājus un namu apsaimniekotājus nekavēties ar pieteikumu sagatavošanu
un iesniegšanu, jo piešķirtā finansējuma
apjomā kāda nerealizējama projekta apjomā ir iespējams realizēt citu apstiprināto
projektu, par kuru ir saņemta nepieciešamā dokumentācija.
Pašvaldības saistošajos noteikumos „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanā” norādīts, ka
juridiskas vai fiziskas personas var saņemt
līdzfinansējumu iebraucamo ceļu pārbūves
vai atjaunošanas darbiem pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, iebraucamo ceļu,
pagalmu, tajā skaitā 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 šādā kārtībā: 50% apmērā – ja
iebraucamo ceļu izmanto vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji; 70%
apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotāji; 90% apmērā – ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem
iebraucamo ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji
nokļūšanai līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm. Iekšpagalmu sakārtošanai no ierosinātāja līdzekļiem tiek
segtas izmaksas ne mazāk kā 50% apmērā
no attiecīgā objekta tāmes summas.
Siguldas novada pašvaldība aicina izmantot iespēju uzlabot un sakopt ikdienā lietojamās teritorijas. Plašāka informācija pieejama pie pašvaldības nekustamā īpašuma
speciālistes Natālijas Balodes, piezvanot
uz tālruni 67800947.

Siguldas novada amatiermākslas kolektīvi ar nozīmīgiem rezultātiem noslē
guši ikgadējās skates. Visaugstāko novērtējumu saņēmis jauktais koris „At
vars”, jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte” un senioru deju kolektīvs „Sidrab
dancis”.

Visstraujākā izaugsmes dinamika šogad skatēs bijusi sieviešu korim „Teiksma”,
jauniešu deju kolektīvam „Ķimenīte” un senioru vokālajam ansamblim „Melodija”.
Kolektīviem piepulcējies Siguldas Absolventu orķestris, bet vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Siguldietis” mainījis savu nosaukumu uz „Dūka”.
Siguldas koru apriņķa vokālo ansambļu skatē Siguldas novada Kultūras centra
senioru vokālais ansamblis „Saltavots” (vadītāja Ārija Aņēna) un Mores pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Ceriņi” (vadītāja Maija Ādamsone)
„Siguldas novada pašvaldība jau vairākus
ieguva II pakāpes vērtējumu, bet Allažu pagasta Tautas nama sieviešu vokālais
gadus mērķtiecīgi tupina darbu pie pubansamblis „Liepavots” (vadītāja Ņina Kiršteina) un Siguldas novada Kultūras cenliskās infrastruktūras sakārtošanas. Aicitra senioru vokālais ansamblis „Melodija” (vadītāja Inga Jansone) – I pakāpes
nām arī iedzīvotājus līdzdarboties Siguldas
vērtējumu. Ansamblis „Liepavots” izcīnīja tiesības piedalīties Vidzemes reģiona
novada teritorijas sakārtošanā, uzlabojot
skatē, kurā ieguva III pakāpes novērtējumu.
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu stāvlaukuSiguldas Tautas teātris (režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece), piedaloties Latvijas
mus, iebraucamos ceļus vai namu pagalamatierteātru iestudējumu „Gada izrāde 2015” reģionālajā skatē, saņēma II pamus, lai siguldiešu ikdiena būtu ērtāka un
kāpes vērtējumu.
vizuāli pievilcīgāka. Pašvaldības atbalsts
Tautas lietišķās mākslas studiju darbība tiek vērtēta pēc darbu atlases, ko dalībai
un līdzfinansējuma apjoms ir vērā ņemams
izstādēs izraugās žūrija. Tā, pagājušā gada novembrī Rīgas Centrālās bibliotēkas
un ļaus iedzīvotājiem ietaupīt, izbūvējot
Mākslas un mūzikas nodaļā notikušajā dažādo rokdarbu tehnikās pašdarināto
kvalitatīvu, ikdienā visvairāk lietojamo
tērpu skatē „Radošais nemiers” atlasīti tika arī Alīdas Lindes lietišķās mākslas
infrastruktūru,” pieteikties pašvaldības
studijas dalībnieču darinājumi, bet šā gada sākumā Līgatnes kultūras namā nolīdzfinansējumam mudina Domes priekštikušajā izstādē „BALTS zvaigžņu sniegputenis” kopā ar citu, kopskaitā 48, tausēdētājs Uģis Mitrevics.
tas lietišķās mākslas studiju dalībnieku darbiem savus darinājumus demonstrēja
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuarī Siguldas novada Kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija „Sigulda”
mam 2017.gadā, iedzīvotājiem līdz šā gada
(vadītāja Astrīda Freimane), Alīdas Lindes lietišķās mākslas studija un Siguldas
1.oktobrim jāiesniedz pieteikums, izmaksu
pagasta Kultūras nama tautas lietišķās mākslas studija „Vīgrieze” (vadītāja Linda
aprēķinu tāme, ieceres skice un apraksts,
Riekstiņa-Džeriņa). Visas trīs studijas bija arī pērn rudenī Cēsīs notikušās izstābūvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nodes „Linu dvieļi un māla krūzes” dalībnieku skaitā.
sacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts
Allažu pagasta Tautas nama bērnu folkloras kopa „Tiptaiņi” (vadītāja Liena Vija
un, ja nepieciešams, arī tehniskais proTeterovska) ieguva I pakāpes diplomu par sniegumu bērnu folkloras kopu tradijekts. Ja ierosinājums par infrastruktūras
cionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā
objektu jaunas būvniecības, pārbūves vai
teku 2016” reģionālajā skatē.
atjaunošanas darbiem tiks atbalstīts, tiks
VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā piedalījās trīs mūsu novada pūtēju orķesnoslēgts līdzfinansēšanas līgums par līdztri: Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju
finansējuma summu un projekta realizēšaorķestris „Sudrabskaņa” (diriģenti Elmārs Rudzītis un Arnis Šmitiņš), Siguldas
nas kārtību, kā arī tiks veikta iepirkumu
pagasta Kultūras nama pūtēju orķestris (diriģents Gintis Kalniņš) un Siguldas noprocedūra. Siguldas novada pašvaldība aivada Kultūras centra Siguldas Absolventu orķestris (diriģents Andris Muižnieks).
Orķestru vērtēšana šogad notika pēc jauniem principiem – vērtējot piecās grūtības pakāpes grupās, kur visaugstākās grūtības pakāpes grupa ir piektā. Siguldas
pagasta pūtēju orķestris, piedaloties otrās zemākās grūtības pakāpes grupā, ieguva otro vietu, arī Absolventu orķestris, piedaloties ceturtās augstākās grūtības
14.jūnijā plkst.17.00 pie piemiņas akmens „Lielā Stēla” notiks Komunistiskā pakāpes grupā, ieguva otro vietu.
Siguldas koru apriņķa koru skatē visaugstāko punktu skaitu un augstākās pakāgenocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums.
pes vērtējumu saņēma Siguldas novada Kultūras centra jauktais koris „Atvars”
(diriģents Jānis Baltiņš). Siguldas novada Kultūras centra jauktais koris „Spārni”
Atceres pasākumā, pieminot Latvijas vēstures traģiskos notikumus, klātesošos uzrunās
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un Latvijas Politiski represēto ap- (diriģente Līga Ādamsone) un sieviešu koris „Teiksma” (diriģente Maija Feldmane) saņēma I pakāpes, bet Siguldas pagasta Kultūras nama jauktais koris „Sigulvienības Siguldas nodaļas vadītājs Juris Ivars Čivčs. Atceres pasākuma apmeklētāji spēka
da” (diriģente Līga Vasiļjeva) un Siguldas novada Kultūras centra senioru koris
vārdus smelsies no siguldietes, politiski represētās un dzejnieces Lauras Puriņas dzejas un
„Gāle” (diriģente Ņina Kiršteina) – II pakāpes vērtējumu. Maija nogalē jauktie
folkloras kopas „Senleja” dziesmu pūra.
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā no 7. līdz 22.jūnijam būs apskatāma fonda „Sibī- kori sadziedāsies Vidzemes un Latgales Dziesmu dienā Alūksnē, bet sieviešu kori
rijas bērni” ceļojošā izstāde „Sibīrijas bērni”, kas veltīta 1941.gada 14.jūnija deportācijām, jūnija sākumā – Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā Cēsīs.
Maija vidū tautas deju ansambļu (A grupa) deju uzveduma „Gredzenus mijot”
kurās cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāji. Izstādi veido 23 roll-up baneri ar fotogrāfijām un
koprepertuāra apguves skatē Siguldas pagasta Kultūras nama jauniešu deju koatmiņu fragmentiem, un tā apmeklētājus uzrunā tieši un emocionāli, mudinot interesēties
lektīvs „Vizbulīte” (vadītāja Indra Ozoliņa) ieguva augstākās pakāpes novērtējupar savas dzimtas un Latvijas vēsturi.
mu. Krimuldas novada Lēdurgas kultūras namā notikušajā Siguldas deju apriņķa
tautas deju kolektīvu skatē arī Siguldas novada Kultūras centra senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis” (vadītāja Dagnija Liepiņa) ieguva augstākās pakāpes noSestdien, 11.jūnijā, plkst.11.00 Siguldas novada pašvaldības Dienas centra vērtējumu. I pakāpes vērtējumu nopelnīja visi pārējie novada kolektīvi: Allažu
Dāmu klubs „Madaras” aicina uz Rokdarbu dienas pasākumu „Pretī vasarai!” pagasta Tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Ķimenīte”, šogad startējot vienu
grūtības pakāpi augstākā grupā, Allažu pagasta Tautas nama vidējās paaudzes
Sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 1.
deju kolektīvs „Ķimelītis” (abu kolektīvu vadītāja Aelita Ziemele) un Siguldas novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dūka” (vadītāja Ieva Roķe).
Programmā plānota rokdarbu modes parāde un izstāde, koncerts, padomi un konsultācijas
4.jūnijā deju kolektīvi piedalīsies Pierīgas deju svētkos Baldonē.
rokdarbu modē, kā arī rokdarbu ideju apmaiņa. Ikvienam Rokdarbu dienas apmeklētājam
Visi mūsu amatierkolektīvi vienuviet sadziedās, sadejos un saspēlēs Siguldas nobūs iespēja satikties ar izcilākajām novada rokdarbniecēm un gūt iedvesmu. Ieeja – bez
vada Dziesmu un deju dienas koncertā 29.maijā Siguldas pilsdrupu estrādē.
maksas.

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas atceres pasākumi

Rokdarbu diena Dienas centrā

Pasākumi
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Kultūra
04.06.

plkst.15.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Čellista Ruslana Viļenska un komponista, pianista
un bandoneonista Paolo Ruso dueta „Duo Russo &
Vilensky” meistarklases.
Ieeja – bez maksas

04.06.

plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”
„Duo Russo & Vilensky” diska prezentācijas koncerts.
Ieejas maksa – no 8 līdz 15 eiro; Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

11.06.

plkst.18.00 Allažu pagasta Tautas namā
Allažu deju kolektīva 55 gadu jubilejas
koncerts „... allaž dejo Allažos”.
Koncertu kuplinās lauku kapela
„Kreicburgas ziķeri”. Ieeja – bez maksas

11.06.

plkst.22.00 Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”
tehniskajā zonā
Jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte” saziņas koncerts
„No ... līdz”.
Koncertā piedalīsies deju skola „Dzirnas”.
Ieejas maksa – 5 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 4 eiro

01.06.–
01.09.

Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā
Naura Daiņa fotogrāfiju izstāde „Durvis. Sākums”

03.06.–
30.06.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Tematiskā izstāde „Ar misijas apziņu”. Literatūrzinātniekam, kritiķim, dzejniekam Ilgonim Bērsonam – 85

07.06.–
22.06.

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
1941.gada 14.jūnija deportācijas piemiņai veltīta fonda „Sibīrijas bērni” ceļojošā izstāde „Sibīrijas bērni”

07.06.–
30.06.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Ceļojošā izstāde „Mana novada pieturzīmes”

07.06.–
30.07.

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības tematiskā izstāde „Siguldas viesnīcas stāsts” izstāžu ciklā „Izzini valsts un novada
nozīmes vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā”

10.06.–
30.06.

Siguldas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā
Jaunieguvumu izstāde „Grāmatas lasīšanai saulainās un lietainās vasaras dienās”

13.06.–
30.06.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Lai līgojam, lai svinam!”

14.06.

plkst.17.00 pie piemiņas akmens „Lielā Stēla”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums

18.05.–
19.05

plkst.10.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
Seno motociklu salidojums Siguldā

20.06.–
30.06.

18.06.

plkst.17.00 Siguldas pagasta Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
Jāņu ielīgošana. Ieeja – bez maksas

Siguldas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā
Tematiskā izstāde „Vasaras saulgriežu laiks”

20.06.–
11.07.

Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Visa laba Jāņu zāle”

20.06.

plkst.18.00 Turaidas muzejrezervātā
Ozollapu vijas vīšana un Jāņu ielīgošana „Gatavojamies svētkiem!”. Piedalās Siguldas novada Kultūras
centra sieviešu koris „Teiksma”. Dalība – bez maksas

20.06.–
11.07.

Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde „Ārstniecības augi”

21.06.

plkst.19.00 Turaidas muzejrezervātā
Vasaras saulgriežu svētki Jāņkalnā.
Ieeja – par ziedojumiem

22.06.

plkst.17.00 Mores pagasta Tautas namā
Līgo svētku ieskandināšana. Ieeja – bez maksas

23.06.

plkst.20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Tērvetes amatierteātra „Trīne” izrāde „Trīnes grēki”.
Ieejas maksa – 3 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – bez maksas

23.06.

plkst.22.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Līgo nakts zaļumballe. Spēlē DJ Aivis un grupa
„COCO orchestra”.
Ieejas maksa – 3 eiro

Izstādes
līdz
23.06.

Siguldas pils kompleksa izstāžu galerijā
Jāņa Straupes personālizstāde
„Svārsts, skrienošais Hindenburgs”

Sports
02.06.

plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skrituļošanas seriāla „S!–SKATE” otrais posms

04.06.

plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas
(Peldu ielā 2)
Pludmales volejbola turnīra „Sigulda Open” pirmais
posms

05.06.

plkst.9.30 Spieķu parkā
Eiropas XCM čempionāts

05.06.

plkst.14.30 pie serpentīna ceļa
SEB Latvijas kalnu divriteņu maratona trešais
posms

09.06.

plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Siguldas seriāla „Siguldas apļi 2016” trešais posms

16.06.

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
centrā
Bērnu riteņbraukšanas seriāla „S!–VELO” otrais
posms

līdz
30.06.

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, Siguldas novada
Kultūras centrā un Pils ielā
Siguldas novada mākslinieku izstāde

līdz
01.09.

Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”.
Ieejas maksa tikai uz izstādi – 1,15 eiro

01.06.–
17.06.

Allažu pagasta bibliotēkā
Novadpētniecības materiālu izstāde „Allažu Tautas
namam – 90”

01.06.–
10.06.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Kamolā tinēja”.
Vizmai Belševicai – 85

18.06.

plkst.11.00 Siguldas Pilsētas trasē
Skrējienu seriāla „Sigulda Up Cup 2016” otrais
posms – Siguldas Pilsētas trases skrējiens

01.06.–
14.06.

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta
tematiskā izstāde „Dzīves pavasaris – gaišais bērnības laiks”

30.06.

plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
centrā
Skrituļošanas seriāla „S!–SKATE” trešais posms

Nākamais izdevums 28.jūnijā

18.06.

plkst.8.30 Siguldas stacijas laukumā
Starts Latvijas Izturības pārgājiena 50 km distancei
plkst.11.30 Līgatnē, Spriņģu ielā 1
Starts Latvijas Izturības pārgājiena 25 km distancei

18.06.

plkst.10.00 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas
(Peldu ielā 2)
„KS tournament” treniņsacensības pludmales volejbolā

Siguldas novada
pašvaldība sveic
maija apaļo
jubileju
gaviļniekus
95 gadi

Hilda Lilija Jansone
Erna Jaunķiķe

85 gadi

Irena Ādamsone
Maija Berga
Vija Bērziņa
Jānis Bērziņš
Ausma Krūmiņa
Astra Matisone
Alīna Sārna
Aprīlī 85 gadu
jubileju svinēja
Marija Gudakovska

80 gadi

Uldis Balodis
Benita Berķe
Maiga Bullīte
Ērika Graudiņa
Grigorijs Ivanovs
Arvīds Kleinšmits
Rasma Līgute
Mihails Netlis
Lidija Sārna
Brigita Švāna
Aivars Tomsons
Aija Vītiņa
Lidija Zālīte
Zigrīda Zemlīte
Genovefa Šķirpāne

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā aprīlī
Reģistrēti 23 jaundzimušie – 12 meitenes un 11
zēni.
Bērniem doti vārdi:
Tabita, Elza, Natālija Nata,
Annija, Anna, Amanda,
Laura, Sevelīna Emma,
Elīza, Kitija, Amēlija, Emīlija, Rūdolfs, Ernests, Adrians, Mārtiņš, Lars, Emīls,
Matīss, Alekss, Tomass,
Aleks, Miks.
Martā Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts Jānis Aleksis.
Reģistrētas četras laulības,
no tām viena baznīcā.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība,
Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

