SIG U L DAS
Siguldas novada svētki!
28. maijs
18.00 	Siguldas pagasta kultūras namā studijas
“Dzeltenā Dzeņa ordenis” izstādes atklāšana.
18.00 	Mores kultūras namā koncerts “Raibais skolas
gads”.
19.00 “Alternatīvais flīģelis” koncertzālē “Baltais
flīģelis”. Grupas The Shin (Gruzija, Vācija)
koncertprogramma Ibero caucasian style.
Ieejas maksa – 3–10 latu.
21.00 “Alternatīvais flīģelis” koncertzālē “Baltais
flīģelis”. Olgas Žitluhinas dejas kompānijas un
grupas “Dzelzs vilks” izrāde “Un atkal par to
pašu”. Ieejas maksa – 5 lati.
23.00 “Alternatīvais flīģelis” koncertzālē “Baltais
flīģelis”. Programma “Nakts gaitas” J. Pelše
(pozitīvs, harmonijs), DJ Monsta, P. Brīniņš
(video). Ieejas maksa – 5 lati.
Mākslas izstādes – Patrīcija Brekte (gleznas),
Jānis Noviks, Ansis Dobičins (tēlniecība).
29. maijs
16.00 7. Vislatvijas modes un talantu festivāls “Modes
Atspere” – festivāla atklāšana un talantu šovs
“Dvēseles krāsas” Siguldas pilsētas kultūras
namā. Ieejas maksa – 3 lati.
19.00 Novada svētku gājiens (no dzelzceļa stacijas
līdz Krišjāņa Barona piemineklim) un svētku
atklāšana .
21.00 Novada svētku koncerts Siguldas ev. lut.
baznīcā – piedalās Atis Stepiņš (ērģeles), Edgars
Stepiņš (perkusijas), Artis Gāga (saksofons).
23.00 Pasaulē vienīgais “Švāģer’ mūzikas festivāls”
Siguldas pilsdrupu estrādē. Piedalās
“Labvēlīgais Tips”, “Ufo grupa”, duets “Karakums”
un “2 Old Babes”. Ieejas maksa – 3–5 lati.
30. maijs
10.00 Suņu izstāde un sacensības Latvijas
nacionālajā daudzcīņā pie Siguldas
2. vidusskolas.
12.00 	Ekstrēmais velonobrauciens Red Bull Road
Rage pie Bobsleja un kamaniņu trases.
12.00 7. Vislatvijas modes un talantu festivāls “Modes
Atspere” – talantu šovs “Dvēseles krāsas”,
konkurss topošajiem modeļiem un “Modes
atsperes talantu čempionāts” Siguldas pilsētas
kultūras namā. Ieejas maksa – 3 lati.
12.00–17.00 Alternatīvas brīvā laika pavadīšanas
iespējas programmā “Citādā Sigulda” Svētku
laukumā:
 Ritma svētki – ritmu grupu koncerti,
meistaru radošās darbnīcas un meistarklases;
 Ģimeņu sporta diena – sportiskas un
intelektuālas aktivitātes visiem;
 Grafiti konkurss;
 Zaļa punkta ekspedīcija – fotoorientēšanās
stafete ģimeņu un draugu komandām;
 Ielu basketbola sacensības Ghetto Basket
Summer Edition;
 Talantu skatuve;
 Kūku festivāls, kurā savas prasmes rādīs
Latvijas labākie kūku meistari, izcepot
rekordlielu kūku Siguldas novada logo formā;
 Gaujas nacionālā parka administrācijas
interaktīvie pasākumi dabas un kultūrvides
izglītības veicināšanai;
 Siguldas telpiskie attīstības scenāriji;
 Siguldas Valdorfa bērnudārza radošais
piedāvājums – lellīšu gatavošana, teātra
spēlēšana, ziepju burbuļu pūšana un citas
interesantas lietiņas;
 Mākslu skolas koncerts un radošās
darbnīcas;
 Sabiedrībā pazīstamu cilvēku mantu izsole;
 Atrakcijas, izstādes, pikniks.
14.00 Pie K. Barona pieminekļa akcija “Dzijām
savienotās pilsētas” un 2. Latvijas ātradīšanas
čempionāts.
15.30 	Allažu tautas namā pašdarbības kolektīvu
sezonas noslēguma koncerts “Ceļojums”.
16.30 Skrējiens Turaidas pils tornī “Ātrākais
ziņnesis”.
18.00 Novada svētku noslēguma koncerts “Spēle
labirintā” Siguldas pilsdrupu estrādē. Piedalās
“Dzelzs vilks”, “Vēja radītie”, Candy, Siguldas
zvaigžņu koris, Siguldas novada deju kolektīvi,
senioru dāmu deju grupas, folkloras kopas,
Siguldas teātris, Siguldas Mākslu skolas
Mūzikas nodaļas audzēkņi, konkursa Siguldas
“Jauniešu Mis & Misters” dalībnieki.
www.sigulda.lv

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. maijs, 2010
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Siguldas
Siguldas novada Domes informatīvais izdevums

Klāt Siguldas
novada svētki!

Vasara Siguldas novadā tradicionāli aizsākas ar Siguldas novada
svētkiem “Citādā Sigulda”, kas norisināsies no 28. līdz 30. maijam, aicinot
jautri un radoši pavadīt brīvdienas.

Citādāk nekā parasti
Lielākā daļa novada svētku aktivi
tāšu piedāvājumu būs kaut kas unikāls.
Koncertzālē “Baltais flīģelis” 28. maijā
notiks programma “Alternatīvais flīģe
lis”, kas piedāvās cita stila mūziku sa
vienojumā ar mākslu. Koncertzālē un
uz “Baltā flīģeļa” terases uzstāsies grupa
The Shin (Gruzija,Vācija), bet Olgas
Žitluhinas dejas kompānija un grupa
“Dzelzs vilks” apvienosies izrādē “Un
atkal par to pašu”. “Alternatīvā flīģeļa”
noslēgumā – programma “Nakts gaitas”
J. Pelše (pozitīvs harmonijs), DJ Monsta,
P. Brīniņš (video). Pasākuma laikā kon
certzāles galerijā būs skatāmas Patrīcijas
Brektes gleznas un Jāņa Novika, Anša
Dobičina tēlniecība.
Tradicionālais svētku gājiens sāk
sies sestdien, 29. maijā, plkst. 19.00 no
dzelzceļa stacijas un virzīsies līdz Krišjāņa
Barona piemineklim. Kā ierasts, gājienā
aicinām piedalīties ikvienu iestādi, uz
ņēmumu, sabiedrisko organizāciju vai
domubiedru grupu. Pēc gājiena Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks vir
tuozā ērģelnieka un savdabīgā kompo
nista Ata Stepiņa, perkusionista Edgara
Stepiņa un saksofonista Arta Gāgas
koncerts, bet Siguldas pilsdrupu estrā
dē notiks nu jau otrais pasaulē vienīgais
“Švāģer’ mūzikas festivāls”, kurā piedalī
ties grupa “Labvēlīgais Tips”, “Ufo grupa”,
duets “Karakums” un “2 Old Babes”.
Novada svētku pasākumi iecerēti ne
tikai novada centrā – 28. maijā Mores
kultūras namā notiks Mores pamatskolas
audzēkņu koncerts “Raibais skolas gads”
un 30. maijā Allažu tautas namā aicinās
tradicionālais pašdarbības kolektīvu sezo
nas noslēguma koncerts “Ceļojums”.
Alternatīvas brīvā laika
pavadīšanas iespējas
Dažādojot pilsētvides iespējas ģime
nēm un atbalstot ģimeniskās vērtības,
svētdienas programma veidota tā, lai
veicinātu radošas izpausmes visās tās
formās: mūzikā, dejā, drāmā, kino, dzejā,
radošajās mākslās un noformēšanā.
Svētdienā notiks grafiti konkurss,
kurā izveidotie mākslas darbi tiks izvie
toti dzelzceļa stacijas logos, norisināsies
tradicionālais skrējiens Turaidas pils tor
nī, ģimeņu sporta dienas ietvaros ikvie

nu aicinās sportiskas un intelektuālas
aktivitātes, GNP administrācijas inter
aktīvie pasākumi dabas un kultūrvides
izglītības veicināšanai, ielu basketbola
sacensības, sabiedrībā pazīstamu cilvēku
mantu izsole, visiem iemīļotās atrakcijas,
tirdziņi un īsts svētdienas pikniks. Svētku
ietvaros savas prasmes Kūku festivālā
rādīs Latvijas labākie kūku meistari, kuri
izceps rekordlielu kūku Siguldas novada
logo formā.
Rūpējoties par apkārtējās vides
tīrību, zaļo dzīvesveidu un atkritumu
šķirošanu, pirmoreiz Latvijas Zaļais
punkts aicina uz Ekspedīciju stafeti ar
fotografēšanas, sacensību un piedzīvo
jumu elementiem. Pieteikšanās pasā
kuma norises dienā plkst. 12.00 Svētku
laukumā, reģistrējoties pie Zaļā punkta
simbola – Punktuāļa. Starts tiks dots
pulksten 13.00, kad, sajūtot piedzīvo
jumu kāri, ikviens varēs uzsākt cīņu
par garšīgāko balvu – “ELVI” sarūpēto
pārtikas grozu.
Svētdien Siguldā notiks arī Otrie rit
ma svētki, piedāvājot gan pārsteidzošus
ritma priekšnesumus uz skatuves, gan
iespēju līdzdarboties instrumentu veido
šanas darbnīcā un sitamo instrumentu
apmācību meistarklasēs. Ritma svētku
noslēgumā uz skatuves tiks aicināti Si
guldas jaunieši kopā ar pieredzējušiem
māksliniekiem, lai uzstātos ar oriģinālu,
svētkiem veltītu priekšnesumu.
Ekstrēmo sportu cienītāji tiek aici
nāti uz Kamaniņu un bobsleja trasi, kur
notiks sacensības velo nobraucienā – Red
Bull Road Rage.

Noslēguma koncerts – spēle
labirintā
Siguldas novada svētki noslēgsies
ar koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē
“Spēle labirintā”. Latviešiem šis ir īsto lē
mumu, īstās izvēles un pareizā ceļa mek
lējuma laiks. Dzīve – kā spēle labirintā.
Labirints – tas ir sazarots iespēju lauks,
kurā uzdrīkstoties, mainot, pasmaidot
pašiem par sevi un radoši riskējot, mēs
atrodam pareizo virzienu labākai rītdie
nai! Koncertuzvedumā piedalīsies grupas
“Dzelzs vilks” un “Vēja radītie”, Liene
Bronuša – Candy, Siguldas zvaigžņu
koris, Siguldas novada deju kolektīvi,
folkloras kopas, Siguldas Mākslu skolas
Mūzikas nodaļas ritma grupa, konkur
sa Siguldas “Jauniešu Mis & Misters”
dalībnieki un Siguldas tautas teātris.
Koncertu vadīs Kaspars Zvīgulis, Jānis
Vimba, Artūrs Krūzkops un Jānis Āma
nis, režisore – Ilze Jakubovska.
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Esiet
sveicināti
novada
svētku laikā!
Klāt ir Siguldas novada svētku
laiks – laiks, kad visi domājam labas domas, darām labus darbus,
tiekamies košos pasākumos, lai
svinētu svētkus Siguldā, Siguldas
pagastā, Mores pagastā un arī Allažu pagastā.
Mūsu lielākā vērtība ir cilvēki,
kuri dzīvo Siguldas novadā, tādēļ
esmu gandarīts par tiem daudzajiem
novadniekiem, kuri ir aktīvi, palīdz
līdzcilvēkiem, gūst uzvaras sportā, pie
rāda sevi kā labākos dažādās izglītības
jomās, mākslā un mūzikā, nes Siguldas
novada vārdu Latvijā un pasaulē.
Mūsu steidzīgajā ikdienā ir sva
rīgi atrast laiku, lai pateiktu paldies
līdzcilvēkiem, kuri ar savu darbu un
iniciatīvu veido mūsu novadu. Viena
no iespējām bija aprīļa sākumā So
ciālā dienesta dienas centra rīkotais
Pateicības pasākums, kurā tikās no
vada aktīvākie brīvprātīgie – dažādu
biedrību un organizāciju pārstāvji,
vecāka gada gājuma cilvēki, cilvēki
ar invaliditāti un novada iedzīvotāji,
kuri ikdienā palīdz citiem gan praktis
ki, gan ar padomu, gan arī rīkojot un
vadot dažādas sabiedriskās aktivitātes,
turklāt dara to bez materiālās atlīdzī
bas. Mūsu vidū ir ļoti daudz izpalī
dzīgu, aizrautīgu un aktīvu cilvēku,
jo pasākumā pateicāmies vairāk nekā
220 novadniekiem.
Esmu gandarīts arī par mūsu
jauno paaudzi un novada izglītības
iestāžu pedagogu ieguldīto darbu –
maija sākumā sveicām 101 skolēnu
un pedagogu par nozīmīgiem sasnie
gumiem Pierīgas, Latvijas un ārvalstu
olimpiādēs. Arī mūsu pašdarbības ko
lektīvi, gatavojoties skolēnu dziesmu
un deju svētkiem, deju kolektīvu un
koru skatēs sevi ir apliecinājuši ar
labiem rezultātiem. Siguldas novada
izglītības iestādes šogad absolvēs
461 skolēns – šie Siguldas novada
iedzīvotāji ir tie, kas nākotnē veidos
mūsu novadu, tādēļ rosinu viņus
neatlaidīgi gūt zināšanas un atgriez
ties Siguldas novadā, lai tās īstenotu.
Lai mudinātu jauniešus uz jauniem
panākumiem, Izglītības un zinātnes
ministrijā esam iesnieguši projektu
par Raiņa parka skeitrampu rekons
trukciju, veikuši iepirkumu stadiona
futbola laukuma un skrejceļu seguma

renovācijai, bet Allažu pamatskolai
esam iegādājušies distanču slēpes,
lai veicinātu mūsu skolēnu attīstību.
Domājot par pašiem mazākajiem no
vadniekiem, maija beigās iemūrēsim
pamatakmeni jaunajā bērnudārzā, kā
arī gaidīsim rezultātus par iesniegto
projektu bērnudārza “Saulīte” rekons
trukcijai.
Paldies visiem novadniekiem,
kuri, spītējot laika apstākļiem, pie
dalījās Lielajā talkā. Siguldas novadā
esam savākuši 90 tonnu atkritumu un
krietni sakopuši savu apkārtni.
Maija sākumā saņēmām apstip
rinājumu no Eiropas Savienības (ES)
Izglītības, jaunatnes un kultūras mi
nistru padomes, ka Rīga ir oficiāli
apstiprināta par Eiropas kultūras
galvaspilsētu 2014. gadā un Siguldas
novads ar savu kultūras un aktīvās at
pūtas piedāvājumu būs tās partneris.
Mūsu iedzīvotājiem tas nozīmē iespēju
apliecināt savu aktivitāti, prasmes un
zināšanas Eiropas līmenī.
Leposimies arī ar tiem siguldie
šiem, kuri ir saņēmuši valsts preziden
ta apbalvojumus – par Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieri ir iecelts Martins
Dukurs, Andris Šics un Juris Šics,
bet par Atzinības krusta kavalieri ir
iecelts Jānis Lazdāns. Arī Siguldas no
vada Dome ir pateikusies Vankūveras
Olimpisko spēļu dalībniekiem par izci
liem sasniegumiem sportā, izmaksājot
naudas balvas.
Vēlos pateikties tiem uzņēmējiem,
kuri atsaucās pašvaldības aicinājumam
un atrada iespēju vasarā nodrošināt
darbavietas 100 novada skolēniem. Lai
arī skolēniem algas maksās Siguldas
novada Dome, uzņēmēju atbalsts ir
nozīmīgs, un šis ir teicams piemērs, kā
kopā ar novadniekiem varam palīdzēt
tiem, kuriem mūsu atbalsts nepiecie
šams visvairāk.
Lai šajos novada svētkos novēr
tējam visu labo, kas mums ir, un gal
venais, tos līdzcilvēkus, kuri mums ir
apkārt, palīdz un rosina uz jauniem
sasniegumiem.
Ar cieņu,
Uģis Mitrevics
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Siguldas Novada
Zinas
Siguldas novada Dome pateicas
Zupas virtuves atbalstītājiem
2009. gada nogalē Siguldas novada
pašvaldība, lai atbalstītu trūcīgos un
mazturīgos iedzīvotājus, izveidoja Zu
pas virtuvi, kas darbu sāka 2009. gada
19. oktobrī. No 2009. gada 19. oktob
ra līdz 2010. gada 22. aprīlim Sigul
das novada iedzīvotājiem ir izdalītas
14 257 zupas porcijas.
2009. gadā siltu zupu divas reizes
nedēļā varēja saņemt mazturīgie iedzī
votāji Siguldas pilsētā, pagastā, Mores
pagastā, Jūdažos, Nurmižos, Allažu pa
gastā. Līdz 2009. gada beigām zupu sa
ņēma vidēji 150 trūcīgie un mazturīgie
novada iedzīvotāji dienā. No 2010. gada
februāra zupa tiek dalīta trīs reizes

nedēļā. Pieprasījums pēcpalīdzības ir
pieaudzis, un aprīlī siltu zupu dienā
saņēma jau 280 iedzīvotāju.
Zupas virtuves darbību nodrošina
Siguldas novada pašvaldība, biedrība
“Saullēkts”, kā arī vairāki ziedotāji –
Štūres (Vācija) Rotari klubs, Siguldas
sadraudzības pilsētas Štūres iedzīvotāji,
kā arī novada zemnieki.
“Lai nodrošinātu Zupas virtuvi,
Siguldas novada pašvaldība no sociālā
budžeta ir ieguldījusi jau 2952 latus.
Tomēr pašvaldība pati nevarētu realizēt
šo palīdzības projektu grūtībās nonā
kušajiem novadniekiem, tādēļ pateicos
visiem Zupas virtuves atbalstītājiem,

ZIŅAS ĪSUMĀ
Palielinās izmaksāto pabalstu apjoms

kuri nav palikuši vienaldzīgi pret mūsu
līdzcilvēkiem. Atbalstītāji no Štūres paš
valdības mūsu novada iedzīvotājiem
ir palīdzējuši jau divas reizes, ziedojot
1510 latu, bet Vācijas Rotari klubs Zu
pas virtuves darbībai ir ziedojis pārtikas
produktus par 1016 latiem. Nozīmīgs
ir arī vairāku vietējo zemnieku atbalsts,
kuri ziedo savās saimniecībās izaudzē
tos dārzeņus,” palīdzību novērtē Sigul
das novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
Siguldas novada Domes Sociālās
palīdzības komiteja plāno, ka zupas
virtuve savu darbu turpinās līdz jūnija
beigām un atsāks oktobrī.

Maznodrošināto ģimeņu skolēniem
piedāvā darbu vasarā
Līdz 21. maijam skolēni varēja pie
teikties darbam vasarā. Šo iespēju novada
skolēniem no 1. jūnija līdz 25. augustam
nodrošinās Siguldas novada Dome, sa
darbojoties ar novada uzņēmējiem.
Darbavietas tiks piedāvātas 100 novadā
deklarētiem skolēniem vecumā no 15 līdz
18 gadiem, kuru ģimenes atbilst kritē
rijiem, lai saņemtu pašvaldības sociālo
palīdzību. Ja uz izsludinātajām darba
vietām nebūs pietiekams skaits skolē
nu, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai
saņemtu sociālo palīdzību, brīvās vietas
tiks sadalītas pārējiem novada skolēniem
pieteikšanās kārtībā.
Nodarbinātības pasākumos vasaras
brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās divas
nedēļas, četras stundas dienā – kopumā
20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību
atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai
darba algai par faktiski nostrādāto laiku.

Atlīdzība tiks segta no Siguldas novada
Domes budžeta.
“Siguldas novada Domei ir būtis
ki rast darbavietas novada skolēniem,
palīdzot tām ģimenēm, kurām tas ir
nepieciešams visvairāk. Iespēju robežās
darbavietas, kuras neizmantos skolēni,
kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai sa
ņemtu pašvaldības sociālo palīdzību,
piedāvāsim pārējiem novada skolēniem.
Apzinoties ekonomisko situāciju valstī,
nākamajā gadā, turpinot sadarbību ar no
vada uzņēmējiem, centīsimies rast iespēju
darbavietas vasarā nodrošināt vēl lielākam
novada skolēnu skaitam,” stāsta Siguldas
novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers.
Darbavietas Siguldas novada skolē
niem pieteikušies sagādāt veikali “Elvi”,
“Valenti”, komplekss “Kaķu māja”, viesu
māja “Brūveri”, SIA “Loks un Ko”, SIA

“Furšets”, SIA “Rehabilitācijas centrs
“Krimulda””, Tūrisma aģentūra “Rivasi”,
SIA “D. Martuzānes grāmatvedības bi
rojs”, zemnieku saimniecības “Pīlādži”
un “Veseri”, Sabiedriskā labuma orga
nizācija biedrība “Mores muzejs”, uzņē
mums “Karlsona laivas”, Sociālās aprūpes
centrs “Gaismiņas”, Siguldas Sporta skola
un novada Tūrisma informācijas centrs.
Siguldas novada Dome pateicas visiem
uzņēmējiem, kas nepalika vienaldzīgi un
atsaucās pašvaldības aicinājumam nodro
šināt darbavietas skolēniem.
Pašvaldības izveidotā darba grupa līdz
28. maijam pieteikumu iesniegšanas secī
bā izvērtēs saņemto pieteikumu atbilstību
noteikumiem un noteiks skolēnu darba
vietu, par to informējot katru skolēnu.
No 28. maija pašvaldība slēgs vienošanos
ar darba devējiem. Papildu informācija
pieejama pa tālruni 67800965.

Aicina iesniegt interešu izglītības programmas
Līdz 20. jūnijam tiek izsludinā
ta pieteikšanās uz interešu izglītības
programmu konkursu, kuru finansē
no valsts mērķdotācijām interešu iz
glītībai, lai turpinātu interešu izglītības
sistēmas darbību, nodrošinot bērnu un
jauniešu lietderīga brīvā laika pava
dīšanas iespējas Siguldas novadā. Uz
mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt

ikviens pašvaldības izglītības iestādes
pedagogs, kā arī juridiskās un fizis
kās personas, pievienojot dokumentu
kopijas par nepieciešamo izglītību un
resursiem.
Interešu izglītības programmas,
pārskatu par līdz šim īstenotajām
programmām un iestādes pavadvēs
tuli jāiesniedz Siguldas novada Domes

Par inženierbūvju reģistrāciju
2010. gada 1. janvārī spēkā stājās
grozījumi likumā “Par nekustamā īpa
šuma nodokli”, kas paredz inženierbūv
ju aplikšanu ar nekustamā īpašuma
nodokli.
Ministru kabineta 2007. gada
20. marta noteikumi Nr. 182 “Notei
kumi par nekustamā īpašuma objektu
noteikšanu” paredz kārtību, kādā vei
cama Kadastra informācijas sistēmā
nereģistrētas inženierbūves vai tādas
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Kadastra informācijas sistēmā reģis
trētas inženierbūves, kurai saistībā ar
nepilnīgiem Kadastra informācijas sis
tēmā reģistrētiem datiem (apjoma rādī
tājiem) nevar aprēķināt inženierbūves
kadastrālo vērtību, kadastrālās vērtības
noteikšana nekustamā īpašuma nodok
ļa administrēšanas vajadzībām. Šādos
gadījumos piemērojama vienkāršota
inženierbūves noteikšanas kārtība, ku
ras ietvaros ierosinātājs iesniedz paš

Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3) līdz
20. jūnijam.
Iesniegtās interešu izglītības pro
grammas vērtēs Siguldas novada Do
mes apstiprināta komisija. Rezultāti tiks
publicēti Siguldas novada Domes vietnē
www.sigulda.lv līdz 17. augustam. In
formācija un konsultācijas pieejamas pa
tālruni 67972432 (Sandra Ķirule).
rocīgi aizpildītu inženierbūves datu
deklarāciju pēc noteiktas formas.
Šobrīd informācija par ar nekus
tamā īpašuma nodokli apliekamo in
ženierbūvju vienkāršotās noteikšanas
kārtību (inženierbūvju deklarēšanu) ir
pieejama Valsts zemes dienesta vietnes
sadaļā hptt://www.vzd.gov.lv/sakums/
aktualitātes/jaunumi/?id=314. Turpat ir
iespējams iepazīties arī ar deklarācijas
paraugu. Lūdzam inženierbūvju īpaš
niekus deklarēt inženierbūves Valsts
zemes dienestā.

Siguldas novada Domes Sociālais dienests informē, ka aprīlī izmaksāti pabalsti
727 Siguldas novada trūcīgiem iedzīvotājiem, kopā pabalstiem aprīlī izlietoti
19 210 latu.

Pašvaldība popularizē Siguldas novadu

Aprīlī novada Tūrisma informācijas centrs apkalpojis 639 apmeklētājus –
salīdzinājumā ar pagājušā gada radītājiem, apkalpoto viesu skaits samazinājies
par 25 %, tādēļ Tūrisma pārvalde uzsākusi aktīvi gatavoties tūrisma sezonai – ir
uzņemtas vairākas žurnālistu grupas no Krievijas, Izraēlas, organizēta vizīte Turcijas
vēstniecei Latvijā un Baltkrievijas vēstniekam Latvijā, savukārt novada svētku laikā
Siguldā viesosies Sanktpēterburgas plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, lai popularizētu
atpūtas iespējas novadā un piesaistītu vairāk apmeklētāju, kas ar darbavietām un
ienākumiem nodrošina lielu daļu Siguldas novada iedzīvotāju.

Pašvaldība godina novada skolēnus un pedagogus

7. maijā notika Olimpiešu svētki, kuros Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics sveica 101 novada skolēnu un pedagogu, kuri saņēmuši godalgas
un nominācijas Pierīgas novadu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, kā arī dažādos
konkursos un skatēs. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre
Tatjana Koķe, kura pasniedza atzinības rakstus Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājām
Inesei Bergai un Anitai Ūdrei – par ieguldījumu skolu jaunatnes patriotiskajā
audzināšanā.

Valsts apbalvojumus saņem četri siguldieši

Maija sākumā Valsts apbalvojumus par godu Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas 20. gadadienai saņēma četri siguldieši. Par Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieriem tika iecelti trīs novadnieki. Par izciliem sasniegumiem sportā un
Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē apbalvojumu saņēma skeletonists, olimpiskais
vicečempions Martins Dukurs, bet par izciliem sasniegumiem sportā un Latvijas
vārda popularizēšanu pasaulē apbalvojumus saņēma kamaniņu braucēji, olimpiskie
vicečempioni Andris Šics un Juris Šics. Par Atzinības krusta kavalieri tika iecelts
Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents Jānis Lazdāns, kurš sniedzis nozīmīgu
ieguldījumu orientēšanās sporta attīstībā un popularizēšanā Latvijā.

Siguldas Jauniešu kamerorķestris koncertē Vācijā

No 9. līdz 16. maijam Siguldas Jauniešu kamerorķestris diriģenta Pētera Plūmes
vadībā piedalījās 3. Starptautiskajā orķestru akadēmijā Vācijā, kurā piedalījās arī
vairāki kamerorķestri un simfoniskie orķestri no Vācijas un Francijas. Akadēmijas
dalībnieki – Siguldas, Vācijas un Francijas orķestri – sniedza arī vairākus koncertus
Vācijas publikai. Siguldas Jauniešu kamerorķestris tika izveidots 2009. gadā, un tas
bija pamatakmens ilglaicīgai stratēģijai, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mākslinieciski
augstvērtīgu mūzikas piedāvājumu un sekmētu Mākslu skolas Mūzikas nodaļas
skolēnu straujāku profesionālo attīstību.

Novada komanda uzvar Pierīgas orientēšanās sacensībās

12. maijā notika Pierīgas novadu sporta spēļu sacensības orientēšanās sportā, kurā
Siguldas novada komanda pārliecinoši izcīnīja 1. vietu. Individuāli 1. vietu izcīnīja
Alīda Ābola, Daniels Kārkliņš, Kaspars Kārkliņš, Edmunds Zvaigzne, 2. vietu – Santa
Lazdāne, Kristīne Veita, Maruta Habermane, Guntis Arnicāns, 3. vietu – Māris
Mālkalnietis. Veiksmīgi nostartēja Jānis Lazdāns.

Novadā darbosies sociālo Resursu karte

No 3. jūnija Siguldas novadā sāks darboties Resursu karte – datu bāze, kurā
apkopota informācija par pašvaldībās, valsts institūcijās un NVO pieejamajiem
patstāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām. Resursu karte ir vieta, kur satiekas
grūtībās nonākušo iedzīvotāju vajadzības pēc pirmās nepieciešamības lietām,
emocionāla atbalsta un saskarsmes ar iespējām, ko piedāvā valsts un pašvaldību
institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai paši iedzīvotāji. Siguldas novadā informācija
par sociālajiem pakalpojumiem, pasākumiem un pabalstiem ir pieejama Sociālā
dienesta dienas centrā pie vadītājas Evas Viļķinas.

Pašvaldība piedāvā iespēju izmantot invalīdu pacēlāju

Maijā Siguldas novada Dome iegādājās invalīdu pacēlāju, kas tiks nodots lietošanai
divām personām ar funkcionāliem traucējumiem, lai varētu pārvietoties pa trepēm
un izkļūt no daudzdzīvokļu mājas ceturtā stāvā. Lai atbalstu saņemtu visi iedzīvotāji,
kuriem tas nepieciešams, Sociālais dienests lūdz pieteikties arī citas personas, kurām
ir nepieciešams invalīdu pacēlājs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Skolēnus aicina piedalīties viktorīnā

Siguldas novada Domes vietnē www.sigulda.lv līdz 31. maijam pieejama viktorīna
novada skolēniem par skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Viktorīnā jāatbild uz
trīsdesmit jautājumiem par skolēnu dziesmu un deju svētku vēsturi un Siguldas
novada tradīcijām saistībā ar svētkiem, pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem.
20 skolēnu, kas būs snieguši visprecīzākās atbildes, saņems pārsteiguma balvas no
“SEB bankas” un Siguldas novada Domes.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. maijs, 2010

Siguldas Novada
Zinas
Uzsākta biļešu tirdzniecība internetā
uz Siguldas Opermūzikas svētkiem
Kopš 13. maija uzsākta biļešu tirdz
niecība internetā uz XVIII Starptautis
kajiem Siguldas Opermūzikas svētkiem.
Tagad biļetes uz Siguldas Opermūzikas
svētkiem var iegādāties gan Siguldas
novada Tūrisma informācijas centrā,
gan Latvijas Nacionālajā operā, gan
“Biļešu paradīzes” interneta veikalā
www.bilesuparadize.lv. XVIII Starp
tautiskie Siguldas Opermūzikas svētki
Siguldas pilsdrupu estrādē norisināsies
no 7. līdz 8. augustam.
Sestdien, 7. augustā, plkst. 17.00 Si
guldas pilsdrupās notiks Galā koncerts,
kurā piedalīsies La Scalas operas solisti –
Kristīne Opolais un Filips Do, tenors
Juhans Tralla, soprāns Dināra Rudāne,
Lielā teātra solists Daiņus Stumbrs, Kriš
jānis Norvelis un citi solisti, kā arī Latvi
jas Nacionālās operas koris un orķestris
(diriģents Aleksandrs Viļumanis).

Svētdien, 8. augustā, plkst. 15.00
pilsdrupu estrādē notiks koncerts “Mū
zikli, kuri saviļņo”. Koncertā piedalīsies
ievērojami latviešu solisti – Dita Lūriņa,
Juris Vizbulis, Mārcis Maņjakovs, Ilze
Kozlovska, Solvita Moss un Mārtiņš
Egliens, kā arī Liepājas simfoniskais
orķestris (diriģents A. Lakstīgala).
Šajos Siguldas Opermūzikas svētkos
atgriezīsies tradicionālās un skatītāju ie
mīļotās brīvdabas operas izrādes. 8. au
gustā plkst. 21.00 aicinām uz Džakomo
Pučini operu trīs cēlienos “Čo-čo-sana”
(Madame Butterfly). Tā būs unikāla ie
spēja redzēt un dzirdēt ģeniālā krievu
režisora Jurija Aleksandrova, seškārtējā
Zelta maskas laureāta, iestudētu operas
izrādi Madame Butterfly, kura tiek vei
dota kā starptautisks projekts ar Krie
vijas Marijas teātra, Sanktpēterburgas
operas un Latvijas Nacionālā operas pie

Siguldas novada Dome uzsāk attīstības
plānošanu Siguldas novadā
Attīstības programma tiek izstrādāta
laikposmā no 2010. gada 28. aprīļa līdz
1. decembrim. Attīstības plānošanas mēr
ķis ir uzlabot Siguldas novada iedzīvotāju
dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu no
vada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan
lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko
izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kva
litāti, kā arī pasniegt Siguldas novadu
kā ikvienam viesmīlīgu, ērtu, skaistu un
daudzveidīgu teritoriju dzīvei, darbam,
atpūtai un dvēseles piepildījumam.
Attīstības programmas plānotais ter
miņš ir no 2011. līdz 2018. gadam.
“Siguldas novadam ir nepiecieša
ma jauna Attīstības programma, jo šī
brīža programmas rīcības ir ieplānotas
tikai līdz 2010. gada nogalei. Turklāt
kopš 2007. gada ir mainījusies Latvijas

Republikas likumdošana, valsts ekono
miskā situācija un kopš 2009. gada Ad
ministratīvi teritoriālās reformas mums
ir pievienojies Allažu pagasts. Aicinu
visus novada iedzīvotājus un uzņēmē
jus iepazīties ar šī brīža Attīstības pro
grammu un sniegt savus ierosinājums
par prioritātēm, uzdevumiem un mēr
ķiem, kas Siguldas novadam jāsasniedz
līdz 2018. gadam,” līdzdarboties aicina
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir,
iesniedzot savus priekšlikumus un ie
teikumus Siguldas novada Domē, Pils
ielā 16, Sigulda, e-pasts dome@sigulda.lv;
Siguldas novada Domes pakalpojumu
centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, e-pasts
pakalpojumucentrs@sigulda.lv; Siguldas

dalīšanos. Režisors Jurija Aleksandrovs
(Mariinskij teātris Sanktpēterburgā) ir
iestudējis izrādes La Scala un Metropo
litēna operās, Vīnes un Berlīnes Valsts
operās, Veronas Arēnā, Zalcburgas
festivālā, kā arī Maskavas Lielajā teāt
rī un Siguldas Opermūzikas svētkos.
Gandrīz visos iestudējumos Jurijs Alek
sandrovs strādā tandēmā ar mākslinieku
Vjačeslavu Okuņevu, kurš ir viens no
pasaules izcilākajiem scenogrāfiem un
tērpu meistariem. Izrādēs galvenajās lo
mās Ahmeds Agadī (Marijas teātris) –
2008. gada Zelta maskas laureāts, tenors,
kuram līdzvērtīgu pasaulē grūti atrast.
Čo-čo-sanas lomā redzēsim vairāku
starptautisku konkursu laureāti Žannu
Afanasjevu (Sanktpēterburgas opera).
Izrādē piedalīsies arī izcilais krievu bari
tons Sergejs Kaļinovs (Sanktpēterburgas
opera) un Latvijas Nacionālās operas
solists Krišjānis Norvelis, kā arī Inga
Šļubovska un Jānis Kurševs. Diriģents
A. Viļumanis.
novada Allažu pagasta pārvaldē, Birzes
ielā 4, Allažos, e-pasts allaži@sigulda.
lv; Siguldas novada Mores pagasta pār
valdē Siguldas ielā 11, Morē, e-pasts
more@sigulda.lv.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus
un ieteikumus līdz 1. jūlijam, norādot
kontaktinformāciju.
Precizēta informācija par turpmā
kajām sabiedrības līdzdalības iespējām
tiks ievietota Siguldas novada vietnē
www.sigulda.lv, laikrakstā “Siguldas No
vada Ziņas” un nosūtīta uz sabiedrības
pārstāvja noteikto e-pastu.
Siguldas novada Attīstības pro
gramma 2007.–2019. gadam un Allažu
Attīstības plāns pieejams www.sigulda.lv
sadaļā “Attīstība”. Papildu informācija par
Siguldas novada Attīstības programmu
pieejama Siguldas novada Domes Attīs
tības pārvaldē pa tālruni 67800946 vai
e-pastu projekti@sigulda.lv.

Siguldas novadā notiks izglītības
un medicīnas iestāžu siltināšana
Pagājušā gada nogalē tika noslēgti
līgumi par finansējuma piešķiršanu no
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
projektiem “Energoefektivitātes paaugsti
nāšana Siguldas novada izglītības iestā
dēs” (līgums Nr. VIDM/2009/KPFI-1/25)
un “Energoefektivitātes paaugstināšana Si
guldas novada medicīnas iestādēs”(līgums
Nr. VIDM/2009/KPFI-1/24), kas tika at
balstīti Vides ministrijas rīkotajā atklātajā
konkursā “Energoefektivitātes paaugsti
nāšana pašvaldību ēkās”. Siguldas novada
Dome ieguva finansējumu trīs novada
pirmsskolas izglītības iestāžu, divu vispār
izglītojošo skolu, “Rīgas rajona slimnīcas”
un poliklīnikas siltināšanai. Realizējot vi
sus plānotos siltumenerģijas pasākumus,
tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš
apkures vajadzībām.
Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma
procedūra izglītības iestāžu siltināšanas
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. maijs, 2010

darbiem, kurā uzvarēja SIA “Merks”.
Būvdarbi tiks uzsākti pēc darbu grafika
saskaņošanas ar iestāžu vadītājiem. Iepir
kuma procedūra turpinās arī medicīnas
iestāžu siltināšanai.
Projekta ietvaros paredzēts veikt
siltināšanu vairākās Siguldas novada
izglītības iestādēs: Siguldas pilsētas bēr
nudārzā, bērnudārzā “Pīlādzītis”, bērnu
dārzā “Saulīte”, Siguldas 3. pamatskolā
un Siguldas 2. vidusskolā, un Rīgas ra
jona slimnīcas un poliklīnikas ēkās. Lai
netraucētu minēto iestāžu darbu, visi
siltināšanas pasākumi tiks saskaņoti ar
iestāžu vadītājiem.
Kopējās plānotās projekta izmak
sas izglītības iestāžu siltināšanai ir
492 781 lats, no kuriem 85 % sedz
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
un 15 % sedz Siguldas novada Domes
budžets.

Kopējās plānotās projekta izmaksas
medicīnas iestāžu siltināšanai 474 412 latu,
no kurām 79,99 % sedz Klimata pārmai
ņu finanšu instruments un 20,01 % sedz
finansējums, kas iegūts pēc Rīgas rajona
padomes reorganizācijas un bija paredzēts
slimnīcas ēku rekonstrukcijai.
Klimata pārmaiņu finanšu instru
mentu (KPFI) ir Latvijas valsts budžeta
programma, kuras mērķis ir veicināt
globālo klimata pārmaiņu novēršanu,
pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām
sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanu, piemēram, īste
nojot pasākumus ēku energoefektivitātes
uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privā
tajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto
atjaunojamo energoresursu attīstīšanu
un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus
risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai.

Norisinās iepirkuma procedūra
jaunajam gājēju/velo celiņam Morē
Kā ziņots, šī gada sākumā tika apstip
rināts projekta “Teritorijas labiekārtošana
starp Mores pamatskolas ēkām” (NR.
09-04-LL01-L413201-000001) finansē
jums no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas pasākuma “Lauku ekono
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās”. Projekta plānotās
izmaksas ir 13 992 lati, no kurām ELFLA
piešķīrums ir 10 494 lati. Projekta ietvaros
tiks izbūvēts jauns gājēju un velo celiņš
starp Mores pamatskolas ēkām.
Pašlaik skolas ēkas savieno taciņa, ko
vietām sedz laika gaitā nolietotas betona
plāksnes. Lai nodrošinātu skolēnu ērtu un
drošu pārvietošanos no vienas skolas ēkas
uz otru, ir nepieciešams izbūvēt jaunu ce

liņu, ko varētu izmantot gan gājēji, gan ri
teņbraucēji, gan personas, kas pārvietojas
ratiņkrēslos. Jaunizbūvēto celiņu plānots
sadalīt gājēju un velobraucēju joslās, kas
papildus uzlabos pārvietošanās drošību.
Kvalitatīva celiņa nepieciešamība īpaši
izjūtama pavasarī un rudenī, kad bērni
spiesti pārvietoties pa dubļiem.
Pašlaik ir uzsākta iepirkuma proce
dūra, lai noskaidrotu būvdarbu veicēju
gājēju un velobraucēju celiņa izbūvei.
Iepirkuma procedūras rezultāti būs zi
nāmi maija beigās. Uzreiz pēc līguma
noslēgšanas ar būvdarbu veicēju, tiks
uzsākti paredzētie darbi, kuri jāpabeidz
līdz 1. septembrim.

Rekonstruēs Allažu pagasta
sabiedrisko ēku
Siguldas novada Dome ir saņēmusi
apstiprinājumu projekta “Sabiedriskās
ēkas Birzes ielā 4, Allažos rekonstrukcija”
līdzfinansējumam no Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at
tīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam pasāku
ma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” līdzekļiem.
Projekta mērķis ir uzlabot Allažu
pagasta iedzīvotāju sabiedriskās dzīves
apstākļus, veicot Allažu pagasta sabied
riskās ēkas atjaunojamo energoresursu
energoapgādes sistēmas rekonstrukciju,
kas neatbilst mūsdienu noteiktajiem dro

šības standartiem un pašreizējo būvnor
matīvu noteiktajām prasībām par ener
goefektivitātes rādītājiem.
Rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde tiks uzsākta jau šogad. Rekons
trukciju paredzēts veikt nākamajā vasarā.
Kompleksas ēkas un energoapgādes sistē
mas rekonstrukcijas rezultātā tiks nodro
šināta ēkas racionālāka un ekonomiskāka
apsaimniekošana.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
156 932 lati, no kuriem 105 000 latu jeb
67 % būs ELFLA finansējums, bet pārējos
izdevumus – 51 932 latus jeb 33 % – segs
Siguldas novada pašvaldība.

Uzsākts projekts
“Ainavu plānojumu izstrāde
Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām”
Siguldas novada Dome pagājušajā
gadā parakstīja finansēšanas līgumu
projektam “Ainavu plānojumu izstrāde
Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām”
(EUROSCAPE), kas tika apstiprināts
Eiropas reģionālās attīstības fonda INTERREG IVC programmas Uzraudzības
komitejas 2009. gada 5. novembra sēdē
Stokholmā.
Siguldas novada Dome ir viena no
14 Eiropas Savienības valstu projekta
partnerēm projektā, kura mērķis ir iz
veidot sadarbības tīklu, lai Eiropas aina
vu plānošana pilsētu un piepilsētu teri
torijās būtu ilgtspējīga, balstīta uz labās
prakses piemēriem un dotu ieguldījumu
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā
un klimata izmaiņu vadībā.
Projekta ilgums ir trīs gadi, un ko
pējās izmaksas projektā ir 150 000 eiro,
no kuriem INTERREG IVC program
mas sedz 85 % (127 500 eiro) un Si

guldas pašvaldības budžets sedz 15 %
(22 500 eiro).
Projekta ietvaros ir paredzēts veikt
ar ainavu plānošanu saistītas izpētes un
attiecīgi izstrādāt “Ainavu apsaimnieko
šanas plānu”. Projekts paredz arī piere
dzes apmaiņu no Eiropas pilsētu vides
pieredzējušiem projekta partneriem,
iepazīstot progresīvākās ainavu plāno
šanas metodes un instrumentus, kā arī
piesaistīt augsta līmeņa profesionāļus
mūsu novada ainavu plāna izstrādei.
Pateicoties iegūtajam finansējumam,
tiks iegādāts ainavu plānošanai atbilstošs
nepieciešamais tehniskais aprīkojums.
Realizējot projektā paredzētās akti
vitātes, šobrīd tiek gatavota iepirkuma
dokumentācija projekta tehniskajam
nodrošinājumam – datora, printera un
programmatūras iegādei, kā arī pare
dzēta dalība EUROSCAPES konferencē
Polijā.
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Siguldas Novada
Zinas
Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
Līdz
4. jūnijam
Līdz
12. jūnijam
Līdz
22. jūnijam
24.–
26. maijā
25.–
27. maijā
4. jūnijā
5. jūnijā
plkst. 9.00
6. jūnijā
plkst. 17.00
7. jūnijā
plkst. 17.30
No 7. jūnija
līdz
13. jūlijam
12. jūnijā
12. jūnijā
12. jūnijā
plkst. 10.00
13. jūnijā
plkst. 9.00
13. jūnijā
14. jūnijā
plkst. 18.00
14. jūnijā
plkst. 11.30
14. jūnijā
plkst. 17.30
19. jūnijā
plkst. 15.00
19. jūnijā
plkst. 13.00
19. jūnijā
plkst. 17.00

Pasākums
Džemmas Skulmes izstāde
Inonantas Milleres un Ingas Aleksandrovas radošo darbu
izstāde. Ieeja bezmaksas
Gata Šļūkas izstāde “Karikatūras”
Siguldas Mākslu skolas audzēkņu darbu skate
Iepazīšanās ar bibliotēku
Donoru diena
Nūjošanas nodarbības
Siguldas Tautas teātra pirmizrāde “Ziņģu Ješkas uzvara”.
Ieeja – 2 lati, skolēniem, pensionāriem – 1,50 latu
Jāņu dziesmu mācības Allažos. Dziesmas mācīs tautas
tradīciju kopas “Budēļi” vadītāja Liena Teterovska
Turaidas muižas nedēļa

Vieta
Mākslas un kultūras
telpā “Tornis”
Jūdažu
sabiedriskajā centrā
Siguldas pagasta
kultūras namā
Siguldas pilsētas
kultūras namā
Bērnu literatūras
nodaļā
Rīgas rajona
slimnīcā
Pie gaisu trošu ceļa
Siguldā
Siguldas pilsētas
kultūras namā
Allažu pagasta
tautas namā
Turaidas
muzejrezervātā

Dailes teātra diena Siguldā

Siguldas pilsētas
kultūras namā
Jūdažu
Pasaku rīts kopā ar vecmāmiņu Līgu, pirmsskolas un
jaunāko klašu bērniem. Lasīsim grāmatu “Martas un Gustava Sabiedriskajā centrā
atklājumu pasaulē”
Rokdarbu diena “Dari pats un māci citiem”
Dienas centrā
Nūjošanas nodarbības
Jāņu ielīgošana
Kimono izrāde un tējas ceremonija Japāņu valodas un
kultūras studijas 20 gadu jubilejas ietvaros
Komunistiskā genocīda terora upuriem piemiņas
diena – piemiņas brīdis un brauciens uz Likteņdārzu
Koknesē
Jāņu dziesmu mācības. Dziesmas mācīs tautas tradīciju
kopas “Budēļi” vadītāja Liena Teterovska
Koncerts Piedalās koris “Drammenes” (Norvēģija).
Diriģents Viktors Rjahins
Saulgriežu svētku noformēšanas radošā darbnīca kopā ar
studijas “Flora +” vadītāju Anitu Pirogu
Ielīgošana Allažu pagastā kopā ar tautas tradīciju kopu
“Budēļi”. Līdzi jāņem stāsts par to, kā senāk Allažos vai citur
svinēti Jāņi, savas Jāņu dziesmas. Aicinātas saimnieces ar
paštaisītiem siera rituļiem, siera receptēm
Nūjošanas nodarbības

19. jūnijā
plkst. 9.00
20. jūnijā Izstāde “Vasara pilī” kopā ar J. Anmani un radošās fantāzijas
plkst. 14.00 akadēmijas bērniem, Siguldas Mākslu skolas Mākslas
nodaļas audzēkņiem un Krimuldas muižas radošajiem
pacientiem, pārsteigumu ceļojums uz pils tornīti, atrakcijas,
tirdziņš, brīvdabas kino
20. jūnijā Zāļu tirgus, Jāņu ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Senleja”
plkst. 9.00
21. jūnijā Vasaras saulgriežu svinības Turaidā: Zāļu vakars,
plkst. 19.00 saules pavadīšana, ugunsrats, danči, dziesmas un saules
sagaidīšana
23. jūnijā Līgo nakts zaļumballe. Ieeja – 2 lati
plkst. 22.00

Pie gaisu trošu ceļa
Siguldā
Turaidas muižā
Koncertzālē “Baltais
flīģelis”
Pie “Stēlas”
Allažu pagasta
tautas namā
Siguldas
ev. lut. baznīcā
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā
Allažu pagasta
tautas namā
Pie gaisu trošu ceļa
Siguldā
Krimuldas muižā

Svētku laukumā
Turaidā Jāņa kalnā
Siguldas pilsdrupās

Dailes teātra viesizrāžu diena Siguldā – 12. jūnijs
Plkst. 12.00 “Jērādiņa” – Izrāde 2 daļās. Ieeja – 2,40–3,20 latu
Plkst. 14.00
Plkst. 18.00
Plkst. 17.00
Plkst. 14.00
Plkst. 20.00

Siguldas pilsētas
kultūras namā
“Teroriste” – Kinoscenārijs 1 daļā, režisors – Dž. Dž. Džilindžers.
Siguldas pilsētas
Ieeja – 3,20 latu
kultūras namā
“Regīna” – Lilitas Ozoliņas monoizrāde. Režisore – Laura Groza.
Siguldas pilsētas
Ieeja – 3,20–4,00 lati
kultūras namā
Varis Vētra un Intars Rešetins – koncertuzvedums “Tu esi skaista
Koncertzālē
visos niekos, sīkumos...”. Ieeja – 2,40–4,00 lati
“Baltais flīģelis”
“Skatītāju klubs”. Tikšanās ar Mirdzu Martinsoni. Ieeja – 2,40 latu Baltajā pilī
“Gaisa grābekļi” – komēdija 2 cēlienos. Režisors Kārlis Auškāps.
Siguldas Pilsdrupu
Ieeja – 3,20–8,00 lati
estrādā

Izlaidumi Siguldas novada izglītības iestādēs
 Mākslu skola “Baltais flīģelis” Mākslas un Mūzikas nodaļas – 4. jūnijs plkst. 18.00
 Siguldas Sporta skola – 5. jūnijs plkst. 18.00
 Siguldas 1. pamatskolas 9. klase – 9. jūnijs plkst. 18.00
 Siguldas novada vidusskolas 9. klase – 9. jūnijs plkst. 18.00
 Allažu pamatskolas 9. klase – 11. jūnijs plkst. 17.00
 Mores pamatskolas 9. klase – 11. jūnijs plkst. 17.00
 Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klase – 11. jūnijs plkst. 17.00
 Siguldas 2. vidusskolas 9. klases – 11. jūnijā plkst. 18.00
 Siguldas novada vidusskolas 12. klase – 12. jūnijs plkst. 16.00
 Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klase – 18. jūnijs plkst. 17.00
 Siguldas 2. vidusskolas 12. klases – 18. jūnijā plkst. 18.00

Siguldas novada Dome sveic absolventus un pedagogus!
Vēlam nepalikt pieticības malā, vienmēr censties izvirzīt aizvien jaunus mērķus un tos arī sasniegt!
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Jauni piedāvājumi Mākslu skolā
“Baltais flīģelis”

Siguldas Mākslu skola “Baltais flī
ģelis” uzņem jaunus audzēkņus profe
sionālās ievirzes un interešu izglītības
programmās Mūzikā, Vizuāli plastiskā
mākslā, Teātrī un Dejā. Jauni audzēkņi
tiek uzņemti arī Mūzikas vidusskolas
programmā.
“Jaunajā mācību gadā Mākslu skola
“Baltais flīģelis” turpinās piedāvāt izglī
tojošas un interesantas programmas
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
gan mūzikā, gan mākslā, teātrī un dejā.
Noteikti turpināsim pilnveidot šī brīža
iespējas un jau no septembra Mākslu
skola piedāvās jaunus interešu izglītī
bas pulciņus bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem keramikā, leļļu teātrī,

grima mākslā (make up), datorgrafi
kā, mūzikas, mākslas un dejas terapijā.
Plānots, ka Mākslu skolā tiks ieviesta
arī unikāla programma, kurā bērni no
6 gadu vecuma varēs apgūt visus mākslas
veidus – mūziku, mākslu, deju un teātri,”
izvēlēties atbilstošāko apmācības pro
grammu rosina Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” direktors Guntars Zvejnieks.
Darbību turpinās arī visas iepriekš
Mākslu skolas uzsāktās programmas –
Orfa studija bērniem no 3 gadu vecuma,
Mini studija bērniem mūzikā un mākslā
no 4 gadu vecuma, Maxi studija māks
lā un mūzikā pieaugušajiem, bērnu un
jauniešu teātra studija un runas mākslas
nodarbības pieaugušajiem.

Siguldas Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” Mūzikas nodaļa piedāvā apgūt
licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas – klavierspēli, vijoļspēli,
čella spēle, ģitāras spēli, flautas, saksofo
na, klarnetes, obojas, trompetes, tenora,
trombona, mežraga, eifonija, sitamins
trumentu, akordeona spēli un, protams,
dziedāšanu. Savukārt, skolas Mākslas
nodaļa piedāvā profesionālās ievirzes
programmas vizuāli plastiskajā māks
lā. No septembra Mākslu skolā plānots
atvērt profesionālās ievirzes izglītības
programmu dejā.
Informācija par Siguldas Mākslu
skolas uzņemšanas noteikumiem pie
ejama www.baltaisfligelis.lv.

Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centrs
aicina skolēnus vasarā
Siguldas Bērnu un jauniešu interešu
centrs, atsaucoties uz iedzīvotāju interesi, ir
radis iespēju nodrošināt novada bērnus un
jauniešus lietderīgi pavadīt laiku vairākos
nodarbību centros visas vasaras garumā.
Nodarbību centra “Namiņš” (O. Kal
paka ielā 11) pedagogi no 31. maija līdz
20. augustam katru darba dienu no plkst.
11.00 līdz 16.00 gaidīs sākumskolas sko
lēnus, kuri varēs doties pētnieciskajos
pārgājienos, caur dažādām maņām ie
pazīt dabu sev apkārt – vērojot, klauso
ties, ostot, taustot. Nodarbību centrā būs
iespēja izpausties arī radoši – veidot no

māla, papīra, auduma, dzijām un citiem
materiāliem. Brīvajā laikā skolēnus aicinās
iesaistīties spēļu turnīros, stafetēs, kustību
rotaļās un sporta spēlēs.
Dienas centrs “Cimdiņš” (A. Kron
valda ielā 4) strādās visu vasaru – katru
darba dienu no plkst. 13.00 līdz 18.00 un
katru dienu piedāvās dažādas darbošanās
iespējas. Pirmdienās – āra spēles vai pār
gājiens. Otrdienās – galda spēles, prāta
spēles, badmintons, volejbols. Trešdienās –
pārgājieni pa Siguldu, dabas materiālu
vākšana. Ceturtdienās – radošo darbu
veikšana: kompozīciju veidošana no dabas

materiāliem, zīmēšana, līmēšana, mīksto
mantiņu filcēšana. Piektdienās – nedēļas
izvērtējums, kopīga tēja un sviestmaizes
pie ugunskura.
Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis”
skolēnu vasaras brīvlaikā gaidīs jaunie
šus katru darba dienu no plkst. 14.00
līdz 19.00. Jūnijā un jūlijā notiks filmu
un galda spēļu vakari, sporta spēles un
citas aktivitātes. Jauniešu iniciatīvu centrā
ik dienas var spēlēt galda tenisu un no
vusu, kā arī dažādas galda spēles, kā arī
izmantot telpas sanāksmju un pasākumu
organizēšanai.

Siguldā notiks otrais “Švāģer’ mūzikas festivāls”
Siguldas novada svētku laikā –
29. maijā no plkst. 22.00 – Siguldas pils
drupu estrādē notiks nu jau otrais pasaulē
vienīgais “Švāģer’ mūzikas festivāls”. Par
festivāla saukli neoficiāli var kalpot “Ši
tāds vēl nav bijis!”, kas arī precīzi raksturo
pasākuma ideju – unikālu bezrūpīgas
atpūtas un nepiespiestas atmosfēras garu.
Festivāla ideja dzimusi reizē ar radio

SWH raidījuma “BB Brokastis” ētera at
rakciju pirmo reizi nominēt gada švāģeri
Latvijā. Ar festivāla tradīciju turpinās arī
jauna mūzikas stila klasifikācija – švāģer’
mūzika, kam Latvijā vislielāko artavu de
vusi tieši grupa “Labvēlīgais Tips”.
Šogad “Švāģer’ mūzikas festivā
lam 2010” kvalificējies “Labvēlīgais Tips”,
“Ufo grupa”, duets “Karakums” un “2 Old

Siguldas 2. vidusskolā
uzsāks kabinetu renovāciju
Jūnija sākumā Si
guldas 2. vidusskolā
uzsāks dabaszinību un
matemātikas kabinetu
renovāciju, kas norisinā
sies Eiropas Reģionālās attīstības fonda
2007.–2013. gada darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” apak
šaktvitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana” ietvaros. Projekta iden
tifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/09/IPIA/
VIAA/001.
Renovācijas rezultātā Siguldas 2. vi

Babes”. Pasākuma programmā paredzētas
lustīgas melodijas, trakas dejas, bufetes,
kolosāla publika, līksmošana līdz rītam
un citas neprātības, kas, jācer, radīsies
dabiskā ceļā no galvu reibinošās, vasaras
tuvošanos apliecinošās, gaisā virmojošās
smaržu buķetes.
Biļetes var iegādāties “Biļešu Para
dīzes” kasēs.

Mākslu skola

“Baltais flīģelis”
uzņem
jaunus audzēkņus
2010./2011. mācību gadam

dusskolas telpās plānots ievietot iekara
mos griestus, uzklāt linoleju, izlīdzināt
un nokrāsot sienas, pārbūvēt ūdensvadu,
ķīmijas kabinetā ierīkot piespiedu ven
tilāciju, nomainīt durvis un apgaismo
jumu. Renovācijas darbus plānots beigt
līdz 20. augustam, lai jaunajā mācību
gadā skolēni mācības uzsāktu patīka
mās, modernās mācību telpās.

mūzikā, mākslā, teātra
un dejas studijā.
Informācija
par iestājpārbaudījumiem
un konsultācijām –
www.baltaisfligelis.lv
vai pa tālruni 67971578.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. maijs, 2010

