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Cilvēkiem nedāvāt lietas, bet sajūtas
Par gatavošanos Siguldas
800 gadu jubilejas svinībām
stāsta Jolanta Borīte, projekta
“Siguldai 800” vadītāja.
“Sigulda savai astoņsimtgadei sāka gatavoties jau 2004.
gadā. Tad arī tika izvirzīts
mērķis par šo pilsētai un tās
iedzīvotājiem nozīmīgo svētku svinēšanu 2007. gadā no
10. līdz 12. augustam. Sevi ar tuvojošos jubileju saistu kopš pagājušā gada augusta, kad siguldiešu
svētku rīcības grupa uzaicināja
mani uz pieredzes semināru, kurā
pastāstīju par Cēsu 800 gadu jubilejas svinību organizatorisko
pusi. Tad norādīju arī uz lietām,
kam vajadzētu pievērst lielāku
vērību šādu vērienīgu pasākumu
plānošanā un novadīšanā. Pēc šā
semināra saņēmu uzaicinājumu
vadīt Siguldas svētku projektu
un 1. novembrī sāku 800 gadu
projekta izstrādi.

Lieti noder
pieredze
Kaut abas pilsētas – Cēsis un
Sigulda – ir tik dažādas, tomēr
dažas lietas var mēģināt realizēt
arī šeit, Siguldā. Tāpēc, domājot
par Siguldas svētku norisi, lieti
noder Cēsu 800 gadu jubilejas
plānošanā gūtā pieredze. Toreiz
man palīdzēja veiksmīgā sadarbība ar Rīgas 800 gadu svinību biroja darbiniekiem, jo Cēsu svētku
plānošanas procesā kā eksperti
varēju iesaistīt Rīgas svētku galveno producenti un uzklausīt arī
tehniskā direktora ieteikumus. Šo
speciālistu konsultācijas un ieteikumi tiks ņemti vērā, plānojot
arī Siguldas svētku norisi.

Darbu sāk
ar pārkārtošanos
Līdz šim novada domē darbojās skaitliski liela svētku rīcības grupa, tā tika pārstrukturēta,
izveidojot vadības komisiju, kuras
sastāvā iekļauta Siguldas novada
domes vadība – priekšsēdētājs
Tālis Puķītis, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers, izpilddirektors
Uģis Mitrevics, kā arī Izglītības
un kultūras pārvaldes vadītāja
Sandra Ķirule, sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Kondratenko, Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Spriņķe un es, Jolanta
Borīte, projekta “Siguldai 800”
vadītāja. Uzskatīju, ka projekta
iniciēšanas fāze ir beigusies un
sākusies jau tā īstenošana. Vadības komisijas sēdes notiek reizi
nedēļā, jo ir lietas, kas prasa ātru
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reaģēšanu un rīcību, tai skaitā arī
svarīgu lēmumu pieņemšanā.

dēvēt to par rāmi, kas tiks piepildīts ar saturu, kas atkarīgs ne
tikai no mana piedāvājuma, bet
arī no māksliniecisko kolektīvu
ierosinājumiem, idejām, priekšlikumiem. Kaut tagad jau notiek
šo piedāvājumu apkopošana un
izvērtēšana, laika gaitā ir iespējamas arī izmaiņas.

Visiem
savi pienākumi
Vienlaikus ar vadības komisiju tika izveidotas un sekmīgi darbojas divas mazās darba
grupas. Viena strādā pie svētku
mākslinieciskās programmas
veidošanas, otras uzdevums ir
nodrošināt informācijas plūsmu,
atpazīstamību un publicitāti. Janvārī darbu sāka transporta kustības, autostāvvietu nodrošināšanas un komunālo jautājumu
un izbraukuma tirdzniecības
organizēšanas darba grupa. Darba grupu skaits palielināsies, jo
svētku laikā jāpiedāvā piesātināta
programma, kā arī jāparūpējas
par dalībnieku un viesu drošību,
jānodrošina kārtība, tīrība pilsētā,
kā arī jāplāno transporta plūsma
pilsētā un automašīnu novietošana svētku laikā.

Svētku sajūta būs arī
Turaidā un Krimuldā

Galvenais uzdevums –
saturā bagātas
programmas izveide
Patlaban veidoju komandu, lai apkopotu visas svētku
programmai piedāvātās idejas,
priekšlikumus. Šobrīd tās visas
ir iekļautas, nevienu neatmetot.
Pēc tam izkristalizēsies tās, kas
tiks ietverts repertuārā. Uzmanība galvenokārt vērsta uz saturā
bagātas, emocionāli piesātinātas
svētku programmas izveidi. Tas
nav viegli izdarāms, bet iepriekšējā pieredze rāda, ka nevajag pārāk sasteigt, jo pēdējā brīdī var
tikt piedāvāts kas jauns. Pats galvenais ir spēt uzrunāt skatītāju,
klausītāju, rosinot pozitīvu sajūtu
veidošanos. Cilvēkiem svētki nav
jāiedod lietās, bet gan sajūtās –
priekā, sajūsmā, apmierinātībā.

Pareizā
akcenta izvēle
Siguldā iecerēti liela mēroga
svētki ar popularitāti ne tikai
Latvijā vien, bet, gūstot svētku
atpazīstamību, arī starptautiskajā mērogā – programmai jābūt
saistošai ikvienam apmeklētājam.
Turklāt jāņem vērā, ka Siguldas
astoņsimtgade simboliski saistās
arī ar Turaidu un Krimuldu, tātad jāaptver visai plaša teritorija,
nodrošinot kopīgo saikni un radot piederības sajūtu. Tas izdarāms, akcentējot nevis grandiozu
pasākumu norisi, bet īstenojot
nelielas, toties plašāku teritoriju
aptverošas aktivitātes. Tāda ir arī

mana pārliecība. Pasākumiem ir
jāuzrunā dažādas auditorijas. Ir
jāpanāk, lai cilvēki, kas ieradīsies
uz svētkiem pirmajā dienā, labprāt vēlētos šeit uzkavēties ilgāk,
lai viņiem būtu interesanti visu
triju dienu laikā.

Ko darīt Siguldas
astoņsimtgadē?
Sigulda jau pati par sevi ir
īpaša. Tā ir pilsēta dabā, un to
nepieciešams izmantot – gan
kultūrvēsturiskos un dabas pieminekļus, kurus aplūkot cilvēkos
vēl joprojām nav zudusi interese,
gan apkārtējās vides krāšņumu.
Man Sigulda sākas brīdī, kad
šķērsoju dzelzceļa sliedes. Tie ir
kā pilsētas vārti. Iespējams, ka arī
citiem Sigulda sākas šeit. Tādēļ te
varētu būt pirmā vieta, no kuras
uzrunāti svētku apmeklētāji. Bet
tā kā ir vēl Krimulda un Turaida,
tad nobeigums būtu ieskicējams
tur, augšā kalnā. Tātad ir zināms
sākums un nobeigums. Tālākais
jau ir process, kurā, veidojot laika ritējuma saikni ar dabu, tiks
sasiets viens liels mezgls. Svētku
uzdevums ir sasiet mezglā Laiku
un Vidi. Sasiet mezglā – savienot.

Svētku dienu
pasākumu skices
Svētki tiks ieskandēti Dai-

nu kalnā jau 9. augusta vakarā,
un svētku vēsts pa Gauju tiks
vesta uz Siguldu. No 10. līdz
12. augustam trīs vēsturiskajos
centros – Siguldā, Turaidā un
Krimuldā – notiks astoņsimtgades svētki. Trīs dienas vienotības svētki: cilvēku paaudzēm
un nācijām, dabai, tradīcijām un
mantojumam.
Svētku atklāšana – 10. augustā notiks oriģināliestudējums “Satezeles zelts”. 11. augustā atpūta
un izklaide visai ģimenei dažādās
zonās ar atšķirīgu piedāvājumu
gan žanra, gan atmosfēras ziņā.
Piedāvājumā īpaša programma
bērniem un jauniešiem, dabas
tūrisms, kultinārais mantojums,
koncerti, demonstrējumi, atrakcijas un sportiskas aktivitātes ar
iespēju klausīties, skatīties kā arī
piedalīties.
Pēdējā svētku diena – svētdiena – iecerēta kā garīgā diena, iesaistot visus trīs Siguldas
dievnamus. Turaidas baznīca gan
tai laikā būs slēgta ieplānoto remontdarbu dēļ, tomēr tas nebūt
neliedz Turaidā novadīt garīgās
rīta stundas pasākumu, iepinot
tajā latviešu dievību tēmu. Tā
kā uz Siguldu lūkojas arī kā uz
mūzikas pilsētu, tad svētku noslēgums varētu būt akadēmisks,
piedāvājot klausītājiem koncertzāles “Baltais flīģelis” koncertu.
Tas, jāteic, ir tikai svētku projekts, tāds liels uzmetums. Varam

Siguldas jubilejas priekšvakarā Krimuldas rehabilitācijas centrā notiek tradicionālā vokaloģijas nometne, tādēļ ir vienreizēja
iespēja šīs nometnes noslēguma
koncertus ietvert svētku programmas sastāvā. Popularizējot
tos, koncertus varēs noklausīties
daudz plašāks mūzikas interesentu loks.
Notikušas sarunas arī ar Turaidas muzejrezervāta kolektīvu
par iesaistīšanos svētku norisē.
Tā kā muzejrezervāta atpazīstamība sniedzas tālu, arī aiz Latvijas robežām, tad īpaši noslogot
ar speciālām programmām cilvēku piesaistei nav nepieciešams.
Svētku dienās Turaidas muzejrezervātā notiks jau tradicionālie pasākumi – orientēšanās
sacensības, skrējiens pils tornī.
Tie jau ir iemantojuši savus piekritējus, tātad būs saistoši viņiem
un piesaistīs arī citu uzmanību.
Kā svētku iesvētes priekšvakars
varētu būt folkloras kopas “Senleja” priekšnesums 9. augusta
vakarā.

Aicinājums
būt saprotošiem
Runājot par svētku organizatorisko pusi, vēlētos brīdināt
siguldiešus, pilsētas viesus, visus, kuri nodomājuši Siguldu
apmeklēt tieši šajos nozīmīgajos svētkos, ka laikā no 10. līdz
12. augustam būs jārēķinās ar
zināmiem ierobežojumiem, neērtībām. Lai izvairītos no dažādām
nepatīkamām situācijām svētku
laikā, jau tagad notiek plānošanas darbi saistībā ar transporta
plūsmu svētku dienās, iespējamām transporta līdzekļu novietošanas vietām, norisināsies
sarunas ar viesnīcu un viesu
namu, ēstuvju īpašniekiem par
izmitināšanas un ēdināšanas jautājumiem, tiek domāts arī par
apkārtējās vides labiekārtošanu.
Var pat teikt, ka tuvojošies svētki
ir labs stimuls operatīvākai rīcībai daudzu lietu sakārtošanā.
Darba pietiks visiem.”
Inese Pliena
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Pašvaldība piešķir finansējumu siguldiešu projektiem
Izglītības un kultūras komiteja izskatījusi siguldiešu iesniegtos projektus un no pie-

Iestāde, projekts

prasītā finansējuma 85 094,30
latu apmērā piešķīrusi 20 500
latus. Informāciju un ieteiku-

PiešķirLūgtais
tais
finansēfinansējums
jums

Iestāde, projekts

Piemiņas vieta Siguldas
vecākajai skolai

Siguldas pilsētas kultūras nams 18074,82
Koris “Teiksma”, T krekli ar
Siguldas simboliku

360

mus siguldieši aicināti saņemt,
vēršoties Izglītības un kultūras
pārvaldē.

360

PiešķirLūgtais
tais
finansēfinansējums
jums

2138

-

300

300

2. vidusskola

Senioru deju kopa
“Sidrabdancis”, tērpu iegāde

1808

-

Bukleta izdošana skolas
60 gadu jubilejā

Koris “Spārni”, tērpu iegāde

3820

500

1. pamatskola

6898

TDA “Gundega”, tērpu iegāde

3120

-

Koris “Teiksma”, tērpu iegāde

3000

-

Skolēnu patriotiskās
audzināšanas projekts

197

-

Koris “Gāle”, tērpu iegāde

795

795

Folkloras kopa “Senleja”,
tērpu iegāde

2500

300

400

400

Deju kolektīvs “Purenīte”,
kultūras apmaiņas programma
Norvēģijā

TDA “Gundega”, uzvedums
“Laimes depozīts”

1336,94

-

Bioloģijas un ķīmijas kabineta
labiekārtošana

1940

*

Kultūras nams, festivāls
“Gaujas atbalsis”

5 g kultūras

158

-

3434,88

Skolas ķēķa sapnis

393

*

Siguldas pagasta
kultūras nams

1733

Zēnu kora radošā vasaras
nometne

460

460

Jauktais koris “Sigulda”,
50 gadu jubilejas
pasākuma organizēšana

1233

500

Veselā miesā vesels
gars – nometne

1000

104

Kas meklē, tas atrod

250

250

Jauniešu grupa “Vēja radītie”,
aparatūras iegāde

500

200

Bērnu un jauniešu
interešu centrs

5250

Skolēnu avīzes “Zvaniņš”
izdošanai

400

-

988

Pasākuma “Zvaniņu lietus”
sarīkošana

100

-

Pūķu svētki

50

50

Pasākuma Raiņa parkā
sarīkošanai

100

-

BJIC jubilejas pasākuma
sarīkošanai

150

150
-

1000

VJIC
Pūtēju orķestru festivāls,
apsardze, medicīna, skatuves
izbūve

988

Valsts ģimnāzija

7869

Projekts “Karjeras mape”

1248

300

Valsts ģimnāziju spartakiādes
sarīkošana

1276

500

Projekta turpinājums interneta
enciklopēdijai “Segewoldiana”

1200

800

Pūtēju orķestris “Sudrabskaņa”,
Štūres orķestra uzņemšana

1405

500

Orķestra jaunākā sastāva
vasaras jaunrades nometne
“Pūtēju vasara”

2474

1000

Deju kolektīvs “Vizbulīte”,
koncerta
“Vasariņai skaisti rīti” rīkošanai

Nometņu sarīkošanai

4600

Turaidas muzejrezervāts

6597

Mākslas skolas veidoti karogi

209

209

Digitālā datu bāze “Sigulda un
siguldieši”

3305

-

Buklets “Siguldas spieķis”

533

533

2550

2550

160

160

Arheoloģiskie pētījumi
Siguldas Krusta kalnā
Raitis Tikums

Deju kolektīvs “Vizbulīte”,
Ziemassvētku izrāde “Princese
Roze”

106

Atbalsts no
2006. gada
atbalsta fonda līdzekļiem

Siguldas mūzikas skola

2910

XVII Starptautiskais jauno
mūziķu konkurss

600

Rīgas rajona simfoniskā orķestra līdzdalība starptautiskajā
jauniešu orķestru konkursā
Vīnē

2310

Rīgas raj. vizuālās mākslas skolotāju un mākslinieku plenērs

-

Mores muzejs
Pasaules kara veterānu
likteņstāsti

600

702

-

14 184

-

Inguna Pētersone
Augstākās izglītības centrs

550

1250

-

Vladimirs Borovskojs
Bareljefs vai skulptūra, veltīta
Bez tāmes
kņazam Kropotkinam

-

Ev. luteriskā baznīca

Mākslas skola

5864

Garīgās mūzikas cikls “Mūzika
dievnamā”

700

Projekts “Vertikālais ceļojums”

785

-

Koncertzāle “Baltais flīģelis”

2200

Nekomerciāla mākslas galerija
“Baltais flīģelis”

700

200

Atbalsts koncertu
organizēšanai

1000

1000

Mākslas dienu konkurss

1324

200

IV “Kremerata Baltica” festivāls

1000

1000

Materiālās bāzes uzlabošanai

370

-

Dalības maksa Latvijas
pasākumu asociācijā

Akcija “Čiatūra – Sigulda”

800

-

200

*

Pastkarte – teikas

550

-

Mores kultūras nams

Rūķīšu darbnīca

502

300

Muzeju nakts

231,0

Fantāzijas iela

833

700

3. pamatskola

1886,56

Skolas vizītkarte – grāmatzīme

226,56

50

Starpskolu erudīcijas konkurss

2713,92

1000

Tērpu iegāde korim

560

560

Starpskolu Olimpiskā diena

2105

-

Informācijas centra izveide

1100

*

Skolēnu dome

500

500

700

231

Izglītības un kultūras pārvalde 5318,92

Starpskolu projekts

Jauniešiem diskotēkas k/n

*

ziņas īsumā
Velomaršruta karte Cēsis–Sigulda

22. janvārī Ungurmuižā notika velokartes Cēsis–Raiskums–Līgatne–Sigulda prezentācija. Šī ir jau otrā velotūrisma karte, ko
izdevusi Vidzemes Tūrisma asociācija sadarbībā ar vietējām
pašvaldībām un uzņēmējiem.
Velotūrisma karte ir ar velotūristiem piemērotu locījumu,
drukāta uz mitrumu aizturoša papīra. Tūrisma materiālā
iezīmēts maršruts un iekļautas ceļā esošu apdzīvotu vietu –
Cēsu, Līgatnes un Siguldas – kartes. Ietverta informācija par
apskates objektiem un naktsmītnēm maršrutā, kā arī tūrisma
informācijas centru koordinātes. Karte ir izdota latviešu un
angļu valodā.
Velomaršrutu kartes būs pieejamas tūrisma informācijas
centros, kā arī velosipēdu tirdzniecības vietās Vidzemē un visā
Latvijā.

Paaugstināta braukšanas maksa vilcienos

Ar 1. janvāri braukšanas maksa vilcienos tiks paaugstināta
par 20%. Tas nepieciešams, lai dzelzceļš varētu saglabāt esošo
reisu daudzumu. Cenu pieaugumu pasažieru vilciena vadība
skaidro ar augstajām infrastruktūras izmaksām un cenu pieaugumu tautsaimniecībā, taču nenoliedz, ka vēlas arī paaugstināt
savu darbinieku algas.
Brauciens marsrutā Sigulda–Rīga šogad maksā 0,89 latus,
Sigulda–Cēsis – 0,69 latus, bet Sigulda–Valmiera – 1,06 latus.
Līdz ar jaunajām cenām ir arī braukšanas maksas atlaides vilcienos, kas kursē darba dienu vidū.

Dzīvesvietu var deklarēt internetā

No 1. janvāra ikviens Latvijas iedzīvotājs dzīvesvietu var
deklarēt gan elektroniski, gan pa pastu. Personīgi iesniegt deklarāciju varēs tikai tajā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē, kuras teritorijā atrodas jaunā dzīvesvieta.
Deklarējoties pa pastu, personai jānosūta Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) aizpildītais deklarācijas iesniegums, kas atrodams mājas lapā: www.pmlp.gov.lv un PMLP
teritoriālajās nodaļās. Saņemot personas iesniegumu, PMLP
sagatavos un nosūtīs dokumentus parakstīšanai uz jauno adresi,
kurā persona vēlas deklarēties, bet persona nosūtīs parakstītos
dokumentus atpakaļ. PMLP, saņemot parakstītos dokumentus,
iekļaus ziņas Iedzīvotāju reģistrā un personas parakstīto deklarāciju nosūtīs pašvaldībai.
Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, personai PMLP mājaslapā esošā deklarācija būs jāaizpilda, elektroniski jāparaksta
un jānosūta uz e-pastu: deklaracija@pmlp.gov.lv. PMLP iekļaus ziņas Iedzīvotāju reģistrā un elektroniski nosūtīs iesniegto
elektronisko dokumentu pašvaldībai par pašvaldības teritorijā
deklarēto personu.

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes turpinās darbu vasarā
Siguldas novada dome noteikusi Siguldas novada pirmsskolas
izglītības iestādēm darba laiku 2007. gada vasarā. Pirmsskolas
izglītības iestāde “Pīlādzītis” un pirmsskolas izglītības iestāde
“Saulīte” jūlijā tiks slēgtas, bet bērni, kuriem šajā laikā nepieciešams apmeklēt bērnudārzu, varēs doties uz Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādi.

Aizturēti Stacijas ēkas demolētāji

13. janvāra naktī Siguldas novada pašvaldības policija saņēma
izsaukumu uz dzelzceļa stacijas ēku, kur jaunieši bojājot stacijas ēkas fasādi. Viens no viņiem bija siguldietis, pārējie – viņa
draugi un paziņas no citām vietām. Ierodoties Siguldas novada
Pašvaldības policijai, vaininieki notikuma vietā diemžēl vairs
neatradās, tomēr, veicot profesionālu un operatīvu meklēšanu,
aptuveni pēc 40 minūtēm viņi tika aizturēti Raunas un Pulkveža
Brieža ielas rajonā. Jaunieši atzinās, ka apzīmējuši stacijas ēkas
fasādi. Tika ierosināts kriminālprocess.

13. februārī plkst. 18.00
Siguldas kultūras namā
Dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas sabiedriskās
apspriešanas rezultātu prezentācija,
diskusijas ar ideju autoriem un
pašvaldības darbiniekiem.

* Finansējums piešķirts citā pašvaldības budžeta sadaļā
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Rīgas Apriņķa Avīze
OTRdiena, 23. janvāris, 2007

siguldai 800

Siguldas astoņsimtgadē
Pasniegti 800 lati pirmajam Siguldas
oriģināls uzvedums
astoņsimtgadē dzimušajam siguldietim
Siguldas novada domes
priekšsēdētājs Tālis Puķītis šodien sveica pirmo Siguldas 800.
jubilejas gadā dzimušo novada
iedzīvotāju Edgaru Radionovu,
pasniedzot mazuļa vecākiem dāvanu – 800 latus.
Gadu mijas uzrunā T. Puķītis pavēstīja, ka pirmo bērniņu
Siguldas novadā, kurš pasaulē
nāks jubilejas gadā, gaida īpašs
pārsteigums – 800 latu naudas
balva. Rīgas rajona slimnīcas
darbinieki informēja pašvaldību,
ka 2. janvārī plkst. 5.40 dzimis
pirmais siguldietis pilsētas jubilejas gadā.
“Mēs esam lepni par katru siguldieti, bet Edgars ir īpašs bērniņš, jo ir dzimis pirmais, iezīmējot Siguldas ievērojamās jubilejas
gadu! Veselību puisītim un viņa
vecākiem, lai Edgaram izdodas
nosvinēt Siguldas 900. jubileju!”
sveicot vecākus un jaundzimušo
siguldieti, teica domes priekšsēdētājs T. Puķītis, atzīstot, ka in-

formācija par paredzamo dāvanu
turēta noslēpumā, lai sabiedrībā
neradītu lieku satraukumu.
“Es lepojos ar savu novadu,
novērtēju tā attīstību un esmu
gandarīta, ka mazais Edgars ir siguldietis,” sagaidot sveicējus no
pašvaldības un pateicoties par
vērtīgo pārsteigumu, teica mazuļa māmiņa Ilze, kuras dzimtas
saknes Siguldā sniedzas vairākās
paaudzēs.
Siguldas astoņsimtgades
svinības
notiks

2007. gada 10.- 12.augustā, un
pirmā jaundzimušā sveikšana
atklāj virkni pasākumu par godu
vērienīgajai pilsētas jubilejai.

Siguldas krogu, restorānu un
kafejnīcu īpašnieki, lai izskatītu iespējas papildināt iestāžu
ēdienkartes ar Siguldai raksturīgajiem ēdieniem astoņsimtgades
svinību laikā, kā arī piedalīties
izdevuma tapšanā.
Siguldas novada domes Izglītības un kultūras pārvaldes
vadītāja Sandra Ķirule, projekta
kuratore, apņēmusies apkopot
arī ievērojamu siguldiešu un
ar Siguldu saistītu personību atmiņu stāstus – Zigurda

Zuzes atmiņas par saldējuma
tirdzniecību pie pārceltuves,
kņaza Kropotkina atmiņas par
bērnībā baudīto rupjmaizi un
vecāsmātes kliņģeri, aprakstus
par vīngliemežu pagatavošanas
iespējām, leģendārā restorāna
“Sēnīte” pavāru stāstus un citas
atmiņas par ēšanas paradumiem
Siguldā un tās apkārtnē. Izdevums tiks papildināts ar fotoattēliem un Ivetas Īles oriģinālzīmējumiem.

Siguldas skolēni – brīvprātīgie gidi
astoņsimtgades laikā
Siguldas novadā uzsākts astoņsimtgades gidu – brīvprātīgo
palīgu – apmācības projekts. Siguldas novada domes Izglītības
un kultūras pārvaldes izstrādātais skolēnu apmācības projekts
tiek īstenots no janvāra līdz augustam, bet pašvaldība apsver
iespēju to turpināt, izstrādājot
otro projekta posmu un turpinot
arī nākamajā mācību gadā sagatavot skolēnus – gidus, kā sadarbības partnerus Siguldas novada
tūrisma informācijas centram.
Projektā iesaistījušies 30 – 40
vidusskolēni no Siguldas Valsts
ģimnāzijas, Siguldas 2. vidusskolas un vakara vidusskolas.
Rīgas Apriņķa Avīze
OTRdiena, 23. janvāris, 2007

Inga Ābele un komponists Mārtiņš
Brauns. ““Sateseles zelts” ir specifisks lieluzvedums dabā. Uzveduma
dvēsele, protams, slēpjas brīnumainajā Mārtiņa Brauna mūzikā. Tas
būs izcilā komponista veltījums
siguldiešiem, un ceru, ka šīs melodijas Siguldā skanēs vēl ilgi pēc
jubilejas,” stāsta Inga Ābele. “Kopā
ar Mārtiņu Braunu esam secinājuši, ka, domājot par Siguldu, prātā
noteikti nāk dabas skaistums, ko
gribas saglabāt nākamajām paaudzēm, un vēstures notikumi šajos
pilskalnos, kas hronista Indriķa
piefiksēti. Daudzi nākuši pie Gaujas
to iekarot, daudzi – to apbrīnot.”
Uzvedumā tiks iesaistīti siguldieši
un apkārtnes iedzīvotāji – radošas
apvienības, deju kolektīvi, folkloras
kopas, kori un solisti. Uzveduma
“Sateseles zelts” pirmizrāde notiks
Siguldas astoņsimtgades svinību
laikā – 10. augustā – Siguldas pilsdrupu estrādē.

Uzņēmēji atbalsta
Siguldas astoņsimtgadi

Tiek sagatavots izdevums “Siguldas vēders”
Siguldas novada dome noslēgusi līgumu ar Dr. hist. Lindu Dumpi par konsultācijām un
priekšvārda sagatavošanu izdevumam “Siguldas vēders”, kas
vēstīs par kulinārā mantojuma
tradīcijām kopš senlaikiem līdz
mūsdienām Latvijā un Siguldas novadā. Projektā piekritusi
piedalīties arī Gaujas Nacionālā
parka administrācijas etnogrāfe
I. Čekstere.
23. janvārī uz sanāksmi Siguldas novada domē aicināti

Siguldas astoņsimtgades svinību laikā tiks izrādīts muzikāli
teatralizēts uzvedums “Sateseles
zelts” – krāšņa spēle, kurā atklāsies kaislības starp skaistumu un
alkatību, budēļu rotaļa starp dzīvi un nāvi, nopietnību un farsu,
mīlestību un atriebību. Uzveduma
libreta autore ir literāte Inga Ābele,
mūzikas autors – Mārtiņš Brauns, uzveduma režisore – Mirdza
Zīvere, bet horeogrāfs – bijušais
siguldietis Agris Daņiļēvičs.
Siguldas novada domes Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja
Sandra Ķirule stāsta, ka ideja par
oriģināluzvedumu radusies jau
pirms trim gadiem: “Izvērtējot iespējamās tēmas, uzklausot vēsturnieku ieteikumus, nolēmām veidot
uzvedumu par Siguldas pirmsākumu, kas saistās ar lībiešu dzīvi
Sateseles pilskalnā”.
Līdz februāra beigām darbu
pie oriģināluzveduma turpina

Nodarbības notiks sešos
blokos – komunikācija, vide,
kultūrvide, valoda, tūrisms,
ģeogrāfija un kultūrvēsture.
Skolēni reizi nedēļā tiksies Siguldas Valsts ģimnāzijā, kur pēc
speciālistu sastādītas metodikas
divu līdz divarpus stundu garumā notiks nodarbības. Papildus
viņi iegūs prasmes un zināšanas, piedaloties SIA “Rivasi” un
Siguldas novada tūrisma informācijas centra organizētajās ekskursijās. Apmācību noslēgumā
skolēni saņems Siguldas novada domes izdotu sertifikātu, bet
labākajiem tiks sniegta iespēja
apmeklēt pašvaldības apmaksā-

tus SIA “Rivasi” gidu apmācību
kursus.
Mācības apguvušie skolēni
Siguldas astoņsimtgades svinību
laikā saņems somu, T kreklu un
cepuri ar astoņsimtgades simboliku un strādās par gidiem un
brīvprātīgajiem palīgiem.
Skolēnu apmācības projektu
īsteno Izglītības un kultūras pārvalde, sadarbojoties ar Siguldas
novada tūrisma informācijas
centra, Gaujas Nacionālā parka
administrācijas, SIA “Rivasi” un
Siguldas Valsts ģimnāzijas – vēstures, kultūras vēstures, ģeogrāfijas, angļu un krievu valodas
speciālistiem.

20. decembrī Siguldas novada
dome un AS “Siguldas Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis
Libkovskis parakstīja pirmo projekta “Siguldai 800” sadarbības līgumu.
Janvārī par astoņsimtgades svinību
sponsoru, ziedojot 5000 latus, kļuva
arī SIA “Vita mārkets”, kura īpašnieks ir Imants Rendenieks.
Siguldas uzņēmēju parakstītais
līgums paredz, ka AS “Siguldas
Būvmeistars” un SIA “Vita mārkets”
ziedo 5000 latu Siguldas astoņsimtgades jubilejas svinību organizēšanai 2007. gada augustā un kļūst
par pirmajiem oficiālajiem svinību

sponsoriem.
“Atbalstīt savas
pilsētas nozīmīgo
jubileju ir katra siguldieša pienākums. Svētki jāsvin
radošā un sakoptā vidē, tādēļ aicinām ikvienu siguldieti piedalīties
svētku veidošanā gan ar idejām,
gan ar savu darbu. Svētki plānoti kā vērienīgs notikums Latvijas
kultūras dzīvē, tādēļ novērtēsim
ikviena siguldieša ideju piedāvājumus, palīdzību to īstenošanai un
finansiālu līdzatbalstu,” uz sadarbību aicina projekta “Siguldai 800”
vadītāja Jolanta Borīte.

Par godu Siguldai velobrauciens
800 kilometru garumā
Sagaidot Siguldas astoņsimtgadi, no 5. līdz 13. jūlijam siguldieši
dosies 800 kilometru velobraucienā pa Latviju, viesojoties vairākās
pilsētās un aicinot to iedzīvotājus
apmeklēt vērienīgos svētkus.
Velobrauciena laikā siguldieši
deviņās dienās uz Siguldas svinībām aicinās Cēsu, Valmieras,
Gulbenes, Madonas, Jēkabpils,
Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas,

Dobeles, Saldus, Kuldīgas, Sabiles, Kandavas, Tukuma, Ķekavas
un Ogres iedzīvotājus. “Viesojoties lielākajās pilsētās, nodosim
īpašus vēstījumus un ielūgumus
pašvaldību vadītājiem un iedzīvotājiem, lai ikviens Latvijas
iedzīvotājs jūtas gaidīts Siguldas
astoņsimtgades svinībās 10. – 12.
augustā,” stāsta projekta “Siguldai
800” vadītāja Jolanta Borīte.

Top fotoalbums par Siguldu
Projekta “Siguldai 800” ietvaros uzsākta sadarbība ar Latvijas
Profesionālās fotogrāfu asociācijas
vadītāju Gunāru Janaiti, lai sagatavotu fotoalbumu par Siguldas
novadu. Fotoalbumā tiks izmantoti 2006.gadā Siguldas novada
domes organizētās foto akcijas

“Buclers. Digitālais” laikā iegūtie
materiāli. Albums tiks papildināts ar informāciju par Siguldas
novada vēsturi, kultūru, vidi, attīstību, kā arī Siguldas fotogrāfa
Alberta Linarta fotogrāfijām, kurš
šogad svinēs radošās darbības 25
gadus.
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Vācijā sekmīgi startē
jaunie kamaniņu braucēji

Pasākumi Siguldas novadā
Laiks

Pasākums

Informācija

23. – 24. janvārī Kino: “Borats”. Amerikas kultūras mācība par labu lielajai
plkst. 18.00
Kazahstānai. Komēdija. Ieeja – Ls 1,50

6. – 7. janvārī Oberhofā (Vācijā) notika Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas ikgadējās
jauniešu sacensības, kas jaunajiem
kamaniņu braucējiem ir sezonas
nozīmīgākais notikums. No Latvijas uz Vāciju bērnu un jaunatnes
specializētās kamaniņu sporta
skolas direktores un treneres Ingrīdas Amantovas vadībā devās
10 audzēkņi. Komandu sacensībās Latvijas jaunie sportisti (1993.
un 1995. gadā dzimušie) izcīnīja
2. vietu, piekāpjoties vienīgi Vācijas un aiz sevis atstājot Itālijas
pārstāvjus. Ingrīda Amantova
par jauno sportistu panākumiem
Oberhofā ir visnotaļ apmierināta:
“Šajās sacensībās esam piedalījušies vairākus gadus pēc kārtas,
taču tik labi panākumi kā šogad
nav bijuši. Jāpiebilst, ka jaunie kamaniņu braucēji panākumus kaldināja jau vasarā, sviedrus lejot
četrās nometnēs Latvijā. Pateicoties pieaugošajām finansiālajām

iespējām varējām arī doties uz
treniņnometni Lillehamerā, Norvēģijā.”
Sacensībās otro vietu kopsummā Latvijas braucējiem palīdzēja
izcīnīt Ulla Zirne, Ieva Gudramoviča, kā arī Kristens Riks-Rozītis
un Artūrs Dārznieks. Jaunie kamaniņu braucēji atgriezušies mājās,
lai gatavotos Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiādei, kas notiks
9. un 10. februārī.
Kā norāda I. Amantova, pēc
Latvijas sportistu panākumiem
Pasaules kausa posmos Siguldā
un Pasaules čempionātos Latvijā
pieaugusi bērnu interese par kamaniņu sportu, tā kā par pēctecību sūdzēties nevar. Sporta skolā
trenējas 58 audzēkņi, tie ir bērni
ne tikai no Siguldas un Rīgas, bet
arī Ādažiem, Talsu un Madonas
rajona. Izveidojusies laba sadarbība ar Siguldas 2. pamatskolu, pie
kuras atrodas jauniešu internāts.
Elīna Junolainena

Siguldas novadam jauna mājas lapa
20. janvārī sākusi darboties
jauna Siguldas novada mājas
lapa: www.sigulda.lv, kura sniegs
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem
nepieciešamo un aktuālāko informāciju par Siguldas novada aktivitātēm, pašvaldību, transporta
kustības laikiem, organizācijām,
iestādēm, pašvaldības darbu,
vakancēm, laika ziņām un citu
būtisku informāciju. Īpaša sadaļa
veltīta Siguldas astoņsimtgadei un
jaunumiem tas ietvaros.
Interaktīvā mājas lapa rosi-

nās iedzīvotājus līdzdarboties
novada aktivitātēs, izteikt komentārus, piedalīties diskusijās,
aptaujās, ievietot sludinājumus un
elektroniskā veidā nosūtīt vēstuli
pašvaldībai.
Mājas lapas versija ir pieejama arī angļu, krievu, vācu un
zviedru valodā.
Tā tiks regulāri pilnveidota un
uzlabota, tādēļ Siguldas novada
dome aicina iedzīvotājus ielūkoties jaunajā mājas lapā un izteikt
ieteikumus tās uzlabošanai!

Siguldas pagasta kultūras namā
27. janvārī plkst. 18.00
komēdija par vīriešiem, sievietēm un attiecībām
“Alu sieviete” (Santa Didžus)
Ieeja – 7 lati, skolēniem un pensionāriem – 6 lati,
27. janvārī – 8 lati
3. februārī plkst. 19.00
Valmieras drāmas teātra izrāde
“Trīs draugi”
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas pagasta kultūras namā,
Zinātnes ielā 7, darbdienās
no plkst. 15.00 līdz 19.00
Informācija pa tālruni 7800953 vai 26276150
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Kinoteātris “Onik”,
tālr. 7970801

27. janvārī
plkst. 18.00

Teātra izrāde “Alu sieviete”

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālr. 7800953

26. – 28. janvārī
plkst. 18.00

Kino: “Aizskalotais”. Animācijas filma latviešu valodā.
Ieeja – Ls 1,50

Kinoteātris “Onik”,
tālr. 7970801

30. – 31. janvārī
plkst. 18.00

Kino: “Aizskalotais”. Animācijas filma latviešu valodā.
Ieeja – Ls 1,50

Kinoteātris “Onik”,
tālr. 7970801

2. – 4. februārī
plkst. 18.00

Kino: “Deja Vu”. Asa sižeta filma. Ieeja – Ls 1,50

Kinoteātris “Onik”,
tālr. 7970801

3. februārī
plkst. 19.00

Valmieras drāmas teātra izrāde “Trīs draugi”

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālr. 7800953

3. februārī
plkst. 18.00

Atkal Latvijā!
Rasma Lielmane (vijole, Meksika),
Ventis Zilberts (klavieres).
Programmā: V. A. Mocarts, E. Grīgs, H. Pavasars, M. Ponse

Koncertzāle “Baltais
flīģelis”, tālr. 7974787

6. – 7. februārī
plkst. 18.00

Kino: “Deja Vu”. Asa sižeta filma. Ieeja – Ls 1,50

Kinoteātris “Onik”,
tālr. 7970801

9. – 11. februārī
plkst. 18.00

Kino: “Eragons”. Fantāzijas piedzīvojumu filma

Kinoteātris “Onik”,
tālr. 7970801

10. februārī

Pirmā atlases kārtā popielas un karaokes apvienotajam
konkursam “Sev un saviem draugiem”

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālr. 7800953

13. – 14.
februārī
plkst. 18.00

Kino: “Eragons”. Fantāzijas piedzīvojumu filma

Kinoteātris “Onik”,
tālr. 7970801

15. februārī
plkst. 19.00

G-STRINGS (Vācija) un Intars Busulis
“Crossover” mūzikas pasaules brīnums!

Koncertzāle “Baltais
flīģelis”,
tālr. 7974787

16. februārī

“Par to, kas bija un kas būs” – pasākums Siguldas pagasta
kultūras nama amatiermākslas kolektīviem un tiem, kuri Siguldas pagasta kultūras
nodrošina veiksmīgu darba norisi – sētniecei, policijai,
nams, tālr. 7800953
NĪP komandai

17. februārī
plkst. 18.00

V Starptautiskais saksofonmūzikas festivāls “Saxophonia”
Jean-Pierre Baraglioli trio (Francija) – Jean-Pierre
Baraglioli (saksofons); Dominique Pifarely (vijole);
Didier Keck (sitaminstrumenti)

18. februārī
24. februārī
plkst. 18.00
3. – 4. martā

Koncertzāle “Baltais
flīģelis”,
tālr. 7974787

Tautas slēpojums “Siguldai 800” Reiņa trasē

Sporta klubs A2,
tālr. 29368877

Vestards Šimkus (klavieres) solo koncerts,
Programmā: J. S. Bahs, A. Solers, L. van Bethovens, F. Lists,
M. Ravels, H. Turina

Koncertzāle “Baltais
flīģelis”,
tālr. 7974787

Sacensības kalnu slēpošanā un snovbordā “Siguldas kauss”

Siguldas novada domes
Sporta un tūrisma pārvalde, tālr. 28317800

Siguldas novada tūrisma informācijas
centrs gatavojas jaunai sezonai
Domājot par tūristu piesaisti
Siguldas novadam, Siguldas novada tūrisma informācijas centrs
(SNTIC) šogad piedalīsies vairākās tūrisma izstādēs.
Latvijā lielākā tūrisma izstāde
“BALTTOUR” katru gadu notiek februāra sākumā. Arī šogad
Ķīpsalas izstāžu zālē laika posmā
no 9. līdz 11. februārim pulcēsies
tūrisma nozarē strādājošie. Siguldas novads kopā ar Rīgas rajona padomi veidos vienu stendu,
kurā galvenais akcents būs Siguldas astoņsimtgades svinības.
Izstādes vajadzībām un apmeklētāju informēšanai SNTIC sagatavojis jaunu bukletu, iekļaujot
informāciju par Siguldas novadu
un apkārtni, kā arī 2007. gada
pasākumu plānu. Lai atklātu Si-

guldas bagāto kultūrvēsturisko
mantojumu, dabas krāšņumu un
daudzveidīgās aktīvā tūrisma iespējas, gatavots bagātīgi ilustrēts
buklets, kura mērķis ir ieinteresēt arvien jaunu auditoriju doties
atpūtas braucienos uz Siguldu.
Šīs izstādes laikā Latvijā viesosies vairāk nekā 200 tūrisma
organizatoru no dažādām pasaules valstīm, kurus uzaicinājusi
tūrisma attīstības valsts aģentūra.
Viesiem tiks piedāvātas vairākas
ekskursijas pa Latviju, tai skaitā
maršruts uz Siguldu, Līgatni un
Cēsīm.
Sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju, kuras dalībniece
arī ir Siguldas novada dome, SNTIC ar informatīvajiem materiāliem piedalīsies vairākās ārzemju

tūrisma izstādēs Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Vācijā un Francijā.
Uz tām tiks nosūtīti sagatavotie
bukleti un Siguldas astoņsimtgades reklāma. Divās izstādēs
– Vācijā un Francijā – strādās
arī SNTIC pārstāvji.
Regulāri SNTIC sagatavo un
nosūta informatīvos materiālus
uz Latvijas tūrisma informācijas centriem ārzemēs – Somijā, Zviedrijā, Anglijā, Vācijā,
Maskavā, lai atvieglotu viesiem
informācijas gūšanu ceļojuma
sagatavošanai.
SNTIC Valdemāra ielā 1a
sniedz informāciju siguldiešiem
un Siguldas viesiem katru dienu!
SNTIC
vadītāja Gunta Vītola
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 23. janvāris, 2007

