SIG U LDAS

N O V ADS

Siguldas
Siguldas novada Domes informatīvais izdevums

Siguldas novadā sācies
Spodrības mēnesis
No 15. aprīļa līdz maija vidum
visā Siguldas novadā norisināsies
Spodrības mēnesis. Siguldas novada Dome teritoriju sakopšanas
darbos aicina aktīvi piedalīties
gan iedzīvotājus, gan organizācijas
un uzņēmumus. Pasākuma ideja
ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, dodot iespēju
dabai atveseļoties, to attīrot no
plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgu krāsu bundžām un
citiem atkritumiem.
Spodrības mēneša laikā Siguldas novadā tiks organizēta
sadzīves atkritumu vākšana sabiedriskajās vietās – pašvaldības
zaļumsaimniecības speciālisti
24. aprīlī izvietos konteinerus,
kuros iedzīvotāji varēs izmest
talkas laikā savāktos atkritumus.
Konteineri atradīsies Blaumaņa
ielas pārbrauktuves tuvumā un
Lauktehnikas teritorijā (dzelzceļa
malā no Nītaures ielas Vildogas
ceļa virzienā).
Talkai nepieciešamos atkritumu maisus talkotāji var saņemt
pie Siguldas novada Domes Zaļumsaimniecības speciālistiem
Zinātnes ielā 7.

Lielās talkas aktivitātes
novadā

Talkas Spodrības mēneša
laikā notiks visā Latvijā. Viena
no projekta galvenajām aktivitātēm – Lielā talka – notiks sestdien, 24. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz
14.00.
Talkošanas vietas Siguldas
novadā:
• Allažu pagastā – Allažmuižas parks, Allažu tautas nama apkārtne un Egļupe;
• Mores pagastā – Mores
kauju piemiņas birzs;
• Jūdažos – Jūdažu Sabied-

riskā centra apkārtne;
• Siguldas apkārtnē:
 autoceļa A2 ceļa malas virzienā uz Cēsīm no Siguldas pilsētas robežas līdz krustojumam
ar ceļu Kundziņi–Muldas;
 autoceļa A2 ceļa malas virzienā uz Rīgu no Siguldas pilsētas
robežas līdz krustojumam ar ceļu
V96 (vecais autoceļš);
 dzelzceļa malas no Blaumaņa ielas pārbrauktuves līdz Nurmižu pārbrauktuvei;
 Daudu ūdenskrituma apkārtne;
 Vildogas ceļa mala;
 Nurmižu ceļa malas no
Nākotnes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.
Apzinot iedzīvotāju ieteiktās
novada nesakoptās vietas, Siguldas novada Domes dienas centrs
kopā ar pensionāriem sakops veco
autoceļu pār Lorupi, bet Siguldas
novada Domes darbinieki talkos
pie Daudas ūdenskrituma.

Aicina pievienoties
iedzīvotāju rīkotām talkām

Dome ir aicinājusi arī iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas un zaļās zonas. Aicinājumam sakopt novada sabiedriskos
objektus ir pieteikušies arī vairāki
kolektīvi, piemēram, valsts sociālās aprūpes centrs “Allaži” sakops
iestādei piegulošo teritoriju.
Arī novada iedzīvotāji organizē talkas, kurās aicina pievienoties
citus. Talkas notiks Līvkalna ielā,
Strēlnieku ielā, Zinātnes ielā, gar
Jūdažu ceļu un citviet. Talkotāji
tiek aicināti arī uz Kaķīškalnu
un Ķipariem. Sīkāku informāciju par talkošanas vietām var iegūt, zvanot pa tālruni 67800952.
Siguldas novada iedzīvotāji tiek
aicināti sniegt ierosinājumus un

ieteikumus par tām teritorijām,
kur nepieciešama talcinieku līdzdalība.

Arī skolēni sakops novadu

Siguldas Mākslu skolas audzēkņi, vecāki, pedagogi un citi
interesenti aicināti piedalīties talkā 24. aprīlī no plkst. 11.00 pie
“Baltā flīģeļa”, lai dotos iepazīt un
sakoptu topošo kultūrizglītības
taku “A. Kalniņš un viņa laikabiedri”.
Siguldas 2. vidusskola kopā
ar Gaujas nacionālā parka administrācijas kolektīvu darbosies
Kaķīškalna pusē, Siguldas Valsts
ģimnāzijas skolēni sakops šosejas
un dzelzceļa malas, bet 1. pamatskolas skolēni sakops ūdenstorņa
apkārtni pie savas skolas. Siguldas
3. pamatskolas skolēni kopā ar
vecākiem talkas dienā kops Saules
parku, bet novada jaunieši Ilzes
Ratnieces vadībā kops taku gar
“Saltavotu”.

Atgādina par
ugunsdrošību

Siguldas novada Pašvaldības
policija brīdina, ka, iestājoties
siltākam laikam un uzsākot pavasara teritoriju uzkopšanu, iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem ar
uguni. Pašvaldības policija īpašu
uzmanību veltīs Siguldas novada
lauku teritorijām.
Atgādinām, ka ir aizliegta
jebkāda – arī cilvēku uzraudzībā
veikta – kūlas dedzināšana.
Siguldas novada saistošie noteikumi paredz, ka sausās lapas,
zarus un citus organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos pavasarī no 15. aprīļa līdz
15. maijam, rudenī no 15. septembra līdz 15. oktobrim, ievērojot
ugunsdrošības noteikumus.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
aicina atsaukties novada uzņēmējus,
kas varētu nodrošināt pašvaldības apmaksātas darbavietas
Siguldas novada skolēniem no 15 līdz 18 gadu vecumam
divas nedēļas vasaras laikā.
Lūdzam pieteikties līdz 6. maijam, informāciju nosūtot
uz e-pastu prese@sigulda.lv.
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Cienījamie
iedzīvotāji!
Līdz ar pavasara un Spodrības
mēneša iestāšanos esam sākuši aktīvu
darbu, lai sakoptu novadu un sakārtotu
tās lietas, ar kurām ziemā un nelabvēlīgajos laika apstākļos nebija iespējas tikt
galā. Šajā jautājumā es tuvākā mēneša
laikā gaidu aktīvu rosību no pašvaldības
Nekustamā īpašuma pārvaldes.
Siguldas novada Domē ir pieņemti
vairāki iedzīvotājiem un novada attīstībai nozīmīgi lēmumi. Viens no būtiskākajiem ir Saistošo noteikumu “Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas
novadā 2010. gadā” apstiprināšana, kas
paredz nodokļu atlaides novada uzņēmējiem un sociāli mazaizsargātākajiem
iedzīvotājiem. Šobrīd noteikumi ir nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, pēc kuras akcepta
tie stāsies spēkā.
Šie saistošie noteikumi ir aktuāli
lielai daļai novada iedzīvotāju, jo pašvaldības Sociālais dienests martā vien
izmaksājis pabalstus 756 Siguldas novada trūcīgajiem iedzīvotājiem vairāk
nekā 32 tūkstošu latu apmērā – tas ir
gandrīz divas reizes vairāk nekā šajā
pašā laikā pagājušajā gadā. 25. martā
saņēmām dāvinājumu 850 eiro no
Štūres biedrības (Vācijā) zupas virtuves darbības nodrošināšanai – mūsu
novadā siltu zupu trīs reizes nedēļā regulāri saņem 255 trūcīgie iedzīvotāji.
No marta Sociālajā dienestā ieviesta
jauna informācijas sistēma, kas atvieglos
sociālās palīdzības saņemšanu, samazinot iesniedzamo dokumentu skaitu
un nākot pretī iedzīvotājiem krīzes
situācijās.
Līdz 4. jūnijam esam nodevuši pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Siguldas dzelzceļa stacijas zonu –
publiskā izsolē. Dzelzceļa stacijas izsoles
dalībniekiem – nekustamā īpašuma
domājamo daļu pircējiem –, attīstot
dzelzceļa staciju, būs jāievēro novada
Domes izstrādātie nosacījumi un laika
grafiks: jāizstrādā detālais plānojums,
jāveic nekustamā īpašuma sadalīšana,
jāorganizē projekta skiču konkurss,
no saviem līdzekļiem jāfinansē detālā
plānojuma izstrāde un skiču konkursa
organizēšana, jāiekļaujas objekta attīstības laika grafika kopējos termiņos,
kā arī jānodrošina vilciena pasažieru
iekāpšanas un izkāpšanas vietu, dzelzceļa stacijai nepieciešamo telpu izmantošana pasažieru pārvadājumu funkciju
īstenošanai. Spēkā esošais pirms gada
apstiprinātais Teritorijas plānojums un
apbūves noteikumi noņem aizdomas

par “monstra apjoma” būvēm pilsētas
centrā. Izsoles nosacījumi paredz konkrētus termiņus, veicamās aktivitātes un
investīciju apjomu šajā teritorijā, lai jau
tuvākajos gados šajā vietā tiktu radītas
jaunas darbavietas, sakārtots pilsētas
centrs, radīta tūristiem pievilcīga zona,
tostarp Tūrisma informācijas centrs un
publiskās labierīcības. Stacijas nodošana
izsolē ir būtisks lēmums, kas tuvākajos
gados sakārtos sabiedriskā transporta
kustības centru un radīs trūkstošo pilsētas centra, laukuma un atpūtas zonu.
Būtiskas aktivitātes tiek veiktas arī
Siguldas zīmola kontekstā. Aprīlī darbu sākusi Tūrisma pārvaldes vadītāja,
kura tiekas ar vietējiem uzņēmējiem un
nozares speciālistiem, lai pilnveidotu
aktivitāšu plānu 2010. gada tūrisma
sezonai. Tūrisma pārvade kopā ar uzņēmējiem un aktīvajiem iedzīvotājiem
ir sākusi darbu pie novada tūrisma stratēģijas pilnveidošanas un mārketinga
plāna izstrādes.
Lai uzlabotu darbu, esam sākuši
Siguldas novada Domes darbinieku novērtēšanu un attīstības pārrunas, kuru
laikā novērtējam darbinieku profesionalitāti un izvirzām konkrētus darba
mērķus. Lai efektivizētu pašvaldības
darbu, esam sākuši Attīstības pārvaldes,
Nekustamā īpašuma pārvaldes un Zemes pārvaldes reorganizāciju.
Martā vairākās diskusijās tikos ar
novada iedzīvotājiem, lai izklāstītu šī
gada plānoto budžetu, veicamos ieguldījumus novada infrastruktūrā un
realizējamos projektus. Vēlos pateikties
visiem novadniekiem, kuri ir piedalījušies šajās diskusijās un snieguši savus
ierosinājumus. Visi iedzīvotāju ieteikumi ir apkopoti, un izteiktie problēmjautājumi tiks risināti.
Aicinu ikvienu novadnieku Spodrības mēnesī iesaistīties savas un novada
teritorijas sakopšanā un, pamanot nesakoptas teritorijas, informēt pašvaldības
darbiniekus pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000388, jo, tikai strādājot
plecu pie pleca, mēs varam Siguldas
novadu veidot sakoptu!

Ar labām domām,
Uģis Mitrevics
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Kultūras vasara Siguldā
Pasākumu piedāvājums Siguldas
novadā šovasar sāksies ar tradicionālajiem Siguldas novada svētkiem, kuri
notiks no 28. līdz 30. maijam. Šogad
tiem veltīta tematika “Citādā Sigulda”,
kuras ietvaros varēs jautri un radoši
pavadīt brīvdienas.
Lielākā daļa pasākumu Siguldā
notiks pirmoreiz. Koncertzālē “Baltais
flīģelis” varēs baudīt cita stila mūziku
nekā līdz šim – koncertos zālē un uz terases uzstāsies grupa The Shin (Gruzija,
Vācija) programmā Ibero caucasian style,
Olgas Žitluhinas dejas kompānija un
mūziķi Juris Kaukulis un Kaspars Tobis
piedāvās izrādi “Un atkal par to pašu”.
Noslēgumā programma “Nakts gaitas”
ar mūzikas un video priekšnesumiem.
(J. Pelše (pozitīvs harmonijs), DJ Monsta,
P. Brīniņš (video)). Pasākuma laikā koncertzāles galerijā varēs skatīt Patrīcijas
Brektes gleznas, Jāņa Novika un Anša
Dobičina tēlniecības objektus.
Svētku gājiens notiks sestdien,
29. maijā, plkst. 19.00 un noslēgsies
ar vakara koncertu Siguldas pilsdrupu
estrādē.
Dažādojot brīvā laika pavadīšanas
iespējas un attīstot ģimeniskās vērtības,
svētdien, 30. maijā, notiks pasākumi
ģimenēm. “Programma veidota tā, lai
veicinātu radošas izpausmes visās formās: mūzikā, dejā, drāmā, kino, dzejā,
vizuālajā mākslā,” skaidro Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte. Būs grafiti
konkurss, ātradīšanas čempionāts, kura
laikā aicinām visus darināt īpašu rotu
K. Barona piemineklim, tradicionālais
skrējiens Turaidas pils tornī un ģimeņu
sporta diena. Pirmoreiz tiks rīkots “Zaļā
punkta” skrējiens – fotoorientēšanās sacensības, kā arī ielu basketbola sacensības Ghetto Basket. Ritma svētku ietvaros
visu dienu uzstāsies ritma grupas, būs
meistardarbnīcas, kur varēs gan pagatavot mūzikas instrumentu, gan mācīties
muzicēt. Bobsleja un kamaniņu trasē
tiks rīkotas sacensības velo nobraucienā – Red Bull Road Rage.

Teātris un mūzika Siguldā

6. jūnijā Siguldas pilsētas kultūras
namā tiks izrādīta Siguldas Tautas teātra iestudētās izrāde A. Upīša “Ziņģu
Ješkas uzvara”. Tajā varēs vērot spēcīgas

raksturlomas un situācijas.
Turpinot aizsākto sadarbību ar
Dailes teātri, 12. jūnijā būs Dailes teātra viesizrāžu diena, kuras ietvaros varēs
noskatīties izrādes “Teroriste”, “Regīna”,
“Jērādiņa”, koncertuzvedumu “Tu esi
skaista visos niekos, sīkumos”, tikties ar
aktrisi Mirdzu Martinsoni un dienas
noslēgumā Siguldas pilsdrupu estrādē
noskatīties komēdiju “Gaisa grābekļi”.
Savukārt jūlija pirmā nedēļa aizritēs festivāla Kremerata Baltica noskaņā.
Šā gada tematika – “Mūzika un vara.
Mūzikas varā”. Koncertos piedalīsies
vairāki Latvijā un ārvalstīs zināmi mūziķi. Paredzēti koncerti ar izcilu mūziķu
un vijoles meistara Gidona Krēmera
piedalīšanos, būs dzirdami arī pasaules
pirmatskaņojumi.

Svētki Turaidā

Siguldieši un viesi jau iecienījuši vasaras saulgriežu svinības Turaidā, Jāņa
kalnā. Arī šogad 21. jūnijā aicinām izbaudīt patieso saulgriežu nakts burvību
un svinēt gada īsāko nakti.
Viens no Turaidas muzejrezervāta spilgtākajiem simboliem ir Dainu
kalns – skulptūru dārzs, kas veltīts latviešu folklorai. Tas izveidots 1985. gadā,
godinot Krišjāni Baronu (1835–1923),
ievērojamāko tautasdziesmu krājēju un
apkopotāju. Tas ir arī viens no Atmodas
simboliem, kurā ik gadu tiekas tūkstošiem folkloras kopu dalībnieku, lai ar
tautasdziesmu izteiktu savu attieksmi
par notiekošo, godātu latviešu tautas
pagātni, smeltos spēku un ticību nākotnes veidošanai. 17. jūlijā Dainu kalnā notiks folkloras svētki “Īsto dziesmu
meklējot”.

Radošumu attīstot

12. jūnijā jau trešo reizi dāmu klubs
“Madaras” organizēs rokdarbu dienu
“Dari pats un māci citiem”, kuras laikā
mācīs un rādīs arodu prasmes, lai saglabātu latviešu tradicionālās rokdarbu
tehnikas.
9. Starptautiskajos jauno mūziķu
meistarkursos “Brīvība mūzikā” no
15. līdz 24. jūlijam tiks pilnveidota
jauno mūziķu profesionālā meistarība.
Siguldas koncertzālēs un dievnamos
notiks koncerti.

Tūrisma pārvaldei jauna vadītāja
No 1. aprīļa kā Siguldas novada
Domes Tūrisma pārvaldes vadītāja darbu uzsākusi Laura Konstante. Tūrisma
pārvaldes vadītāja mācījusies Vidzemes
augstskolā – 2004. gadā ieguvusi bakalaura grādu komunikācijas un sabiedrisko
attiecību jomā, 2007. gadā – maģistra
grādu sabiedrības pārvaldē.
Tūrisma pārvaldes vadītāja darba
pieredzi ieguvusi, strādājot pārdošanas
jomā vairāk nekā piecus gadus a/s “Kolonna” un SIA “Douglas Latvia” Mārke-
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tinga daļas vadītājas amatā.
“Sigulda jau šobrīd ir teicams tūrisma
galamērķis, tomēr gan no iedzīvotāju, gan
vietējo uzņēmēju, gan pašvaldības viedokļa novadam ir nepieciešama stratēģija, kā
pozicionēties tirgū, lai piesaistītu vēl vairāk tūristu. Esmu pārliecināta, ka sadarbībā ar siguldiešiem, tūrisma uzņēmējiem
un pašvaldību spēsim padarīt Siguldu par
vēl pievilcīgāku un veiksmīgāku tūrisma
pilsētu,” saka Laura Konstante.
Siguldas novada Tūrisma pārvaldes

No 27. jūlija Siguldā sadarbībā
ar metālmākslinieku Juri Gagaini un
Mākslas akadēmijas studentiem notiks
mākslas plenērs “Viduslaiku dzelzsgriezējs”. “Tas pārsteigs ar to, ka pilsētvides
objekti tiks gatavoti no metāllūžņiem,”
teic J. Borīte. Plenēra noslēgums paredzēts Opermūzikas festivāla laikā.
Savukārt 8. augustā Turaidā plānota
Pils diena ar alķīmiķu piedalīšanos un
īpašo notikumu: Pils tornī tiks atjaunots restaurētais pulkstenis. 2014. gadā
Turaidas pilij aprit 800 gadu, un šis
notikums ir iekļauts Rīgas 2014. gada
Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu
programmā.

Festivāli

Jūlija izskaņā pirmoreiz Siguldā notiks Blūza svētki. Latvijas blūza festivāli
jau agrāk notikuši dažādos klubos, bet
Siguldā pirmoreiz tiks piedāvāts noklausīties Latvijas spēcīgāko blūza izpildītāju “dzīvo” ierakstu Siguldas pilsdrupu
estrādē.
Jau 18. reizi divās dienās izcilā pro
grammā ar pasaulē atzītu mākslinieku
piedalīšanos notiks Siguldas Opermūzikas svētki. 7. augustā būs Galā
koncerts, savukārt 8. augustā dienas
koncerts “Mūzikli, kuri saviļņo”. Vakarā skatītājiem tiks piedāvāta Džakomo
Pučini opera trīs cēlienos “Madame Buterrfly”. Tā būs unikāla iespēja redzēt
un dzirdēt ģeniālā krievu režisora Jurija
Aleksandrova, seškārtējā Zelta maskas
laureāta, iestudētu operas izrādi, kura
tiek veidota kā starptautisks projekts,
kurā piedalās Krievijas teātris Mariinskij, Sanktpēterburgas opera un Latvijas
Nacionālā opera. Visu dienu Siguldas
Jaunās pils dārzā darbosies Amatnieku
tirdziņš, par viesmīlību gādās muzikālās kafejnīcas. Pasākumā piedalīsies arī
Siguldas jauniešu kamerorķestris un
bigbends “Sigulda”.
Vasara noslēgsies ar Kalniešu spēlēm. Tas ir festivāls Skotijā un daudzās
pasaules valstīs. Sadarbībā ar sadraudzības pilsētu Angusu Skotijā arī Siguldā
28. augustā piedāvāsim sportiskus un
izklaidējošus pasākumus.
Informācija par vasaras norisēm Siguldas novadā pieejama www.sigulda.lv,
bet biļetes uz pasākumiem var iegādāties
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrā Raiņa ielā 3.
mērķis ir veidot Siguldu kā atpazīstamu
un pievilcīgu tūrisma galamērķi, kas
var piesaistīt gan individuālos, gan grupu tūristus, tā veicinot uzņēmējdarbības
attīstību. Tūrisma pārvaldes galvenie uzdevumi ir novada tūrisma stratēģijas un
tūrisma mārketinga stratēģijas izstrāde
un īstenošana, kā arī sadarbība ar tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmējiem,
valsts un nevalstiskajām organizācijām
tūrisma stratēģijas un mārketinga uzdevumu izpildei, veidojot vienotu tūrisma
informācijas sistēmu, apvienojot novadā
esošos tūrisma resursus.

ZIŅAS ĪSUMĀ
Novadā norit iedzīvotāju anketēšana

Aprīlī Siguldas novadā norit iedzīvotāju anketēšana, kuras mērķis ir noskaidrot novada iedzīvotāju informētību un vērtējumu par
pašvaldības attiecībām ar sabiedrību – pakalpojumu pieejamību,
apkalpošanas kultūru, iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbā,
Domes sadarbību ar iedzīvotājiem. Rezultāti palīdzēs noskaidrot,
kādi uzlabojumi jāveic pakalpojumu sniegšanas pilnveidei.
Anketu iespējams aizpildīt gan elektroniski, izmantojot www.
sigulda.lv sadaļu “Šobrīd aktuāla aptauja”, gan saņemt un nodot
Siguldas novada Domes administratīvajās ēkās. Aicinām novadniekus aktīvi izteikt viedokli un ieteikumus pašvaldības darbības
uzlabošanai!

Atsāktas nūjošanas nodarbības

Siguldā atsākušās nūjošanas nodarbības. Nūjošanas dalībnieku
tikšanās ir pie gaisa vagoniņa Siguldas pusē (Poruka iela 14). Turpmākās nūjošanas nodarbības notiks 25. aprīlī, 2. un 8. maijā. Nūjas
nodrošina instruktore. Tālrunis informācijai: 29119717.

Notiks diskusija par latvāņu ierobežošana

11. maijā plkst. 11.00 Siguldas pagasta kultūras namā notiks
diskusija “Latvāņu ierobežošanas pasākumi Siguldas novadā”. Piedalīsies pārstāvji no Valsts augu aizsardzības dienesta, Siguldas novada
pašvaldības un pašvaldības policijas, kā arī uzņēmēji, kuri gatavi
piedāvāt savus pakalpojumus latvāņu ierobežošanai.

Informatīvā diena par ES platībmaksājumiem

5. maijā plkst. 11.00 Jūdažu sabiedriskā centrā būs informatīvā
diena “ES platību maksājumi 2010. gadā”, kā arī individuālas konsultācijas par platību maksājumu iesniegumu aizpildes kārtību.

Aicina izveidot Eurolines pieturu Siguldā

Lai palielinātu tūrisma plūsmu uz Siguldu, novada Domes priekšsēdētājs U. Mitrevics nosūtījis vēstuli Eurolines valdes priekšsēdētājam Hannem Sarpu ar lūgumu veikt izmaiņas maršrutā Sanktpēterburga–Rīga. Šobrīd ceļotāju autobuss dodas uz Rīgu pa lielceļu A3.
Domes vēstulē izteikts lūgums novirzīt maršrutu cauri Siguldai, lai
atvieglotu tūristu nokļūšanu mūsu pilsētā.

Pašvaldība aicina atvieglot robežšķērsošanu
tūristiem no Krievijas

Pateicoties LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta darbībai, tūristiem no Krievijas vīzu saņemšana ir kļuvusi vieglāka, tomēr
robežas šķērsošana aizvien ir nepatīkama un ilga. Tāpēc Siguldas
novada Dome nosūtījusi vēstuli LR Ārlietu ministrijas Konsulārajam
departamentam, LR Vēstniecībai Krievijā un LR Ģenerālkonsulātam
Stanktpēterburgā ar lūgumu risināt jautājumu par atsevišķas tūristu
transportlīdzekļu rindas izveidi robežšķērsošanas punktos.

Siguldiete iekļauta skolēnu dziesmu un deju svētku
Mākslinieciskajā padomē

Siguldas novads lepojas ar to, ka X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes sastāvā līdztekus
18 Latvijas labākajiem ekspertiem iekļauta arī Siguldas Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīva “Vizbulīte” vadītāja Indra Ozoliņa.

Saņemts finansējums
rotaļu laukumam Allažos

Gada sākumā “Allažu attīstības
biedrība” saņēma apstiprinājumu projekta “Jaunākā vecuma bērnu
rotaļu laukuma ierīkošana Siguldas novada Allažu pagasta Allažu
ciemā” (Nr. 09-04-LL01-L413201-000002) finansējumam no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekta ietvaros
tiks ierīkots rotaļu laukums jaunākā vecuma bērniem pie Allažu
pagasta pirmsskolas izglītības grupu ēkas. Projekta īstenošana jāveic
līdz 31. jūlijam. Projekta plānotās izmaksas ir 12 150,63 lati, no
kurām ELFLA piešķīrums ir 10 934,63 lati, bet Siguldas novada
Domes līdzfinansējums – 1216 latu.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 20. aprīlis, 2010

Siguldas Novada
Zinas
Sigulda.lv – populārākais informācijas avots Siguldas novadā

Siguldas novada pašvaldības vietni www.sigulda.lv ik dienas izmanto
vairāk nekā 2000 unikālo apmeklētāju. Vērtējot 2008. un 2009. gada
statistiku, apmeklētāju skaits pērn
palielinājies par vairāk nekā 30 %.
Tas turpina palielināties arī šogad. Lai
saņemtu jaunumus par aktualitātēm
vietnē, regulārai e-pastu saņemšanai
reģistrējušies gandrīz 700 lietotāju.
Pēdējā gada laikā satura un lietotājiem pieejamo funkciju apjoms
www.sigulda.lv palielinājies par vairāk nekā 25 %. Uzlabotas sadaļas
“Dokumenti”, “Kontaktinformācija”,
“Sludinājumi”. Tiek piedāvāta arī
informācija par e-pakalpojumiem –
sadaļās “Pašvaldība” un “E-pakalpojumi” ievietotas elektroniski aizpildāmās
veidlapas un informācija par pieejamajiem valsts e-pakalpojumiem. Lai
veiksmīgāk sekotu līdz pašvaldības
ikdienas aktivitātēm, lietotāji var izmantot sadaļu “Pašvaldībā šodien”, kas
satur informāciju par Domes vadības
un pārvalžu darba plānu.
Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem
un aizsargājot personu datu tiesības,
pērn izveidota reģistrēšanās sistēma
patstāvīgajiem lietotājiem, kura dod

tiesības komentēt rakstus, piedalīties
diskusijās. Tās ietvaros arī turpmāk
patstāvīgajiem, reģistrētajiem lietotājiem tiks piedāvāti dažādi e-pakalpojumi. Reģistrēšanās kārtība neierobežo iespēju anonīmi paust viedokli
vietnē.
Galvenā vietnes funkcija ir informācijas sniegšana, tādēļ liela nozīme
tiek atvēlēta ziņu sadaļai, ik dienas
ievietojot 5–7 jaunas aktualitātes par
to, kas notiek novadā un apkārtnē.
Visbiežāk lietotās sadaļas 2009. gadā
bijušas “Jaunumi”, “Tūrisms”, “Darba
piedāvājumi”, “Sludinājumi”, “Fotogalerijas”, “Diskusijas”, “Pasākumi”,
“Webkamera”.
Vietne sniedz iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem nepieciešamo informāciju arī par izglītības, kultūras un
sporta aktivitātēm, sociālajām un

jauniešu aktualitātēm. Izmantojot
sadaļu “Vēstule pašvaldībai”, regulāri
tiek saņemti jautājumi un ieteikumi,
uz kuriem atbildes sniedz pašvaldības
speciālisti.
Novadnieki arī paši aktīvi piedalās vietnes veidošanā, sūtot savu
informāciju par jaunumiem biedrībās, uzņēmumos, fotogrāfijas galerijai.
2009. gadā aktīvi tika komentēti arī
svarīgākie Siguldas novada notikumi,
sasniedzot pat vairāk nekā 400 komentāru nedēļā.
Arī turpmāk www.sigulda.lv paredzēti vairāki uzlabojumi – šajā gadā
paredzēts uzlabot sākumlapas vizuālo
noformējumu un veidot lietotājiem
ērtāku informācijas izkārtojumu. Tiks
uzlabota sadaļa “Fotogalerijas” un paplašināta informācija par pašvaldības
iepirkumiem un e-pakalpojumiem,
kā arī veidoti papildu pakalpojumi
reģistrētiem lietotājiem. Pašvaldība regulāri veidos arī interaktīvās aptaujas
un kartes. Tiks attīstīta sasaiste arī ar
citiem sociālajiem tīkliem internetā.
Gaidām arī jūsu ierosinājumus
par uzlabojumiem www.sigulda.lv,
sūtot tos caur sadaļu “Vēstule pašvaldībai”!

SVĢ skolēni aicina ziedot trūcīgajām ģimenēm
Aprīļa sākumā Siguldas Valsts
ģimnāzijas (SVĢ) 12.c klases skolniece Zane Liepiņlauska rosināja
sadarboties ar labdarības portālu
Ziedot.lv un palīdzēt tām ģimenēm,
kuras nevar apģērbt, pabarot un izskolot bērnus. Ideja lika sarosīties
visai SVĢ 12.c klasei un izveidot
darba grupu, kas no 5. līdz 7. maijam
aicinās SVĢ 9.–12. klašu skolēnus
ziedot mācību grāmatas, rakstāmpie-

derumus, burtnīcas, klades, apģērbu
un apavus.
“Mēs mācāmies 12. klasē – tas
ir pēdējais gads vidusskolā, kas liek
aizdomāties par to, cik lielas pūles
un līdzekļus ir veltījuši vecāki, lai
mūs izskolotu. Šī ir lieliska iespēja
parādīt, ka arī skolēni nav vienaldzīgi. Vērojot akciju “Paēdušai Latvijai”,
sapratām, ka ir jāpalīdz. Ir lieliski,
ja ir, no kā ņemt piemēru, un ka ir,

kur vērsties. Savāktās mantas būs
jānogādā Siguldas biedrībai “Cerību spārni”, kas ziedojumus nogādās
novada trūcīgajām ģimenēm. Tas, ka
šī ideja ir realizējama, protams, ir arī
liels skolas nopelns, jo mantas tiks
šķirotas skolā un SVĢ skolēni būs
tie, kas piedalīsies ziedojumu akcijā.
Mēs būsim ļoti pateicīgi par jebkuru
ziedojumu, ja vien tas būs no sirds,”
stāsta SVĢ 12. klases skolēni.

Marte Meo metode – palīgs vecākiem bērnu audzināšanā
Pie psihologiem bieži vēršas vecāki
ar jautājumu, kā rīkoties, ja bērns neklausa, ir nemierīgs, nevēlas būt viens,
ir agresīvs vai pārāk mierīgs, viņam
skolā neveicas ar mācībām. Uz šādiem
jautājumiem var gūt atbildi, strādājot
ar Marte Meo metodi.
Marte Meo nozīmē “Paša spēkiem”,
un šo metodi ir izstrādājusi Maria
Aarts no Nīderlandes, kura klientu
konsultēšanā sāka izmantot video materiālus, lai pieaugušajiem uzskatāmi
parādītu, kā labāk rīkoties, kā uzlabot
savas dabiskās komunikācijas spējas
ar bērnu.
Šī metode balstās uz atziņu, ka
katram bērnam ir noteiktas attīstības
vajadzības un katriem vecākiem ir noteiktas prasmes bērnu audzināšanā.
Marte Meo metode palīdz vecākiem
labāk izprast savu bērnu, viņa vajadzības un attīstīt tās savas prasmes,
kuras nepieciešamas, lai veicinātu
harmonisku bērna attīstību. Tādēļ šī
metode der arī ļoti mazu bērnu audzināšanas grūtību konsultēšanā, jo
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 20. aprīlis, 2010

līdz trīs gadu vecumam bērnus parasti
neiesaista psiholoģiskajā konsultēšana
psihologa kabinetā. Tomēr tieši šī vecumposma bērnu vecāki ir visvairāk
izmisuši, jo viņiem bieži jāsaskaras ar
savu mazuļu ēšanas, gulētiešanas un
nomierināšanās problēmām.
Marte Meo metodes ietvaros pirmajā konsultācijā vecāki pastāsta par
savām grūtībām bērna audzināšanā,
tad terapeits dodas pie ģimenes, lai
nofilmētu, kā bērns darbojas kopā ar
vecākiem. Analizējot uzfilmēto, terapeits nosaka bērna attīstības līmeni
un tās prasmes un spējas, kuras bērna vecāki varētu palīdzēt attīstīt. Tad
ir tikšanās ar vecākiem, kurā, kopīgi
vērojot uzņemto video materiālu, pārrunā to, kas vecākiem jau labi izdodas
un kam turpmāk ir jāpievērš lielāka
uzmanība.
Šī metode Latvijā tiek pielietota
salīdzinoši nesen, tomēr Siguldas novada vecāki jau apmēram gadu var paši
pārbaudīt šīs metodes efektivitāti savu
bērnu audzināšanā, jo Siguldas novada

pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes
atbalsta centra psiholoģe Daina Blumberga ir viena no pirmajām speciālistēm Latvijā, kura ieguva Marte Meo
terapeita kvalifikāciju. Šajā periodā šo
metodi ir izmatojušas jau vairāk nekā
trīsdesmit Siguldas novada ģimenes.
“Pamatojoties uz iegūto pieredzi, varu
droši apgalvot, ka Marte Meo metode
ir visproduktīvākais palīdzības veids,
lai ģimenes, kurās ir pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērni, saņemtu
ātru un praktisku palīdzību,” stāsta
psiholoģe Daina Blumberga.
Ja jūs ir ieinteresējusi Marte Meo
metode vai arī ir nepieciešama psihologa konsultācija kādā citā jautājumā,
tad aicinām vērsties pie novada Domes
Ģimenes atbalsta centra psiholoģes,
psihoorganiskās analīzes psihoterapeites un Marte Meo terapeites Dainas
Blumbergas. Pieteikties varat pa tālruni
26369206. Atgādinām, ka, pateicoties
Siguldas novada Domes atbalstam,
novada iedzīvotājiem konsultācijas ir
bez maksas.

Siguldas novada Dome aicina darbā

pirmsskolas izglītības iestādes
(Nurmižu ielā 31, Siguldā)

vadītāju

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā),
vēlams maģistra grāds pedagoģijā vai izglītības vadībā;
• normatīvo aktu, kas reglamentē izglītības iestāžu darbu, pārzināšana;
• prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
• labas saskarsmes prasmes;
• pedagoģiskā darba stāžs vismaz 5 gadi, pieredze izglītības vadības darbā.
Galvenie pienākumi:
• vadīt (plānot, organizēt un kontrolēt) pirmsskolas iestādes darbu, nodrošinot tās
pedagoģisko, saimniecisko un finansiālo darbību;
• nodrošināt LR likumu un lēmumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, tās pakļautībā esošo iestāžu un pašvaldības izdoto normatīvo aktu izpildi iestādē.
• nodrošināt drošu vidi audzēkņiem un darbiniekiem, sanitāri higiēnisko prasību
ievērošanu, darba aizsardzības un drošības instrukciju izpildi;
• nodrošināt mācību un audzināšanas programmu izpildi;
• nodrošināt iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt
un atbrīvot no darba darbiniekus, izdot rīkojumus, slēgt darba un uzņēmuma
līgumus, nodrošināt darbinieku profesionālo izaugsmi.
Piedāvājam interesantu, radošu un atbildīgu darbu, sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2010. gada 8. maijam
uz e-pastu dome@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16,
Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruni 67970852.

Siguldas novada Dome aicina darbā

Īpašumu nodaļas vadītāju

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība būvniecībā vai īpašumu apsaimniekošanā;
• labas zināšanas būvniecībā un tāmju sastādīšanā;
• prasmes darbam ar projektēšanas un tāmēšanas programmām;
• prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
• labas saskarsmes prasmes;
• precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
• pieredze vadošā amatā ne mazāk kā trīs gadi.
• teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu un angļu valodas zināšanas.
Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
• plānot nodaļas budžetu un kontrolēt tā izpildi;
• izskatīt un saskaņot būvniecības tehniskos projektus;
• sastādīt pašvaldības būvniecības objektu darba uzdevumus;
• sastādīt celtniecības un remontdarbu tāmes;
• nodrošināt tehniskās dokumentācijas sagatavošanu iepirkumu procedūru veikšanai.
Piedāvājam interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā, sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2010. gada 8. maijam
uz e-pastu dome@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16,
Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruni 67970852.

Siguldas novada Dome aicina darbā

Attīstības pārvaldes vadītāju

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība ekonomikā vai inženierzinātnēs;
• vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, investīciju piesaistē un attīstības plānošanā;
• pieredze projektu izstrādē un vadībā;
• izpratne par LR normatīvajiem aktiem;
• labas prasmes kolektīva organizēšanā un vadīšanā;
• labas saskarsmes prasmes, prasme publiski uzstāties;
• precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu un angļu valodas zināšanas.
Galvenie darba pienākumi:
• koordinēt novada attīstības programmas izstrādi;
• izstrādāt novada stratēģisko plānu pārvaldes ilgtermiņa darbībai;
• koordinēt pārvaldei doto uzdevumu izpildi starp pārvaldes nodaļām un
speciālistiem un kontrolēt to izpildi;
• iniciēt jaunu projektu izstrādi un nodrošināt to realizāciju.
Piedāvājam interesantu, radošu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā, sociālās
garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2010. gada 8. maijam
uz e-pastu dome@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16,
Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruni 67970852.
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Siguldas Novada
Zinas
Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
20. aprīlis–
2. maijs
23. aprīlis,
plkst. 18.00
24. aprīlis,
plkst. 9.00
24. aprīlis
24. aprīlis–
5. maijs
25. aprīlis
25. aprīlis,
plkst. 18.00
26.–
30. aprīlis
26. aprīlis,
plkst. 14.30
1. maijs,
plkst. 10.00
2. maijs
3. maijs
5. maijs,
plkst. 11.00
5. maijs
5. maijs
6. maijs
6. maijs
6. maijs–
22. jūnijs
7. maijs,
plkst. 16.00
7. maijs,
plkst. 17.00
7. maijs,
plkst. 18.00
7. maijs,
plkst. 19.00
8. maijs
8. maijs,
plkst. 11.00
8. maijs,
plkst. 12.00
8. maijs,
plkst. 17.00
8.–9. maijs

Pasākums
Vaska figūru izstāde no Sanktpēterburgas muzeja kolekcijas. Ieeja – 2 lati;
studentiem un pensionāriem – 1,50 lati, skolēniem – 1 lats
Koncertcikls “Būsim draugi mūzikā” – literāri muzikāls uzvedums pēc
Marģera Zariņa romāna motīviem “Viltotais Fausts jeb pārlabota un
papildināta pavārgrāmata”. Piedalās orķestris Sinfonia Concertante,
diriģente L. Staša. Ieeja – 1 lats
“Jurģu gadatirgus” – tirgus jampadracī piedalās Siguldas pašdarbības
kolektīvi. Amatnieki un zemnieki var pieteikties: 67972351
Lielā sakopšanas talka. Informācija – aira.balde@sigulda.lv vai 67800952
Izstāde “Turaidas muzejrezervāta krājums 60. gados” projekta “Pagātne
mums līdzās” ietvaros
Nūjošanas nodarbības Siguldā. Nūjas nodrošina instruktore

Norises vieta
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Koncertzāle “Baltais
flīģelis”
Svētku laukums

Visā Siguldas novadā
Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Tikšanās pie vagoniņa
Siguldas pusē
Starptautiskais Baltijas baleta festivāls. Deju grupas Kannon Dance Center Siguldas pilsētas
(Krievija) izrādi “Dejas ritmu krustcelēs”. Ieejas maksa – 5 līdz 7 lati
kultūras nams
Starptautisks dokumentālā kino festivāls un radošais dokumentālā kino Siguldā “Kino Lora” un
seminārs “15 stāsti par jauno”.
Rīgā kino “Rīga”
Paralēli semināram ir paredzēts dokumentālā kino festivāls, kas noslēgsies
30.aprīlī ar kino maratonu
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves mūzikas
Siguldas pagasta
pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis
kultūras nams
“Piegrieztņu veidošana adījumiem un tamborējumiem”,
Siguldas pagasta
pasniedzēja Baiba Balode. Dalības maksa – 2 lati
kultūras nams
Nūjošanas nodarbības Siguldā. Nūjas nodrošina instruktore
Tikšanās pie vagoniņa
Siguldas pusē
Izstāde “Paldies saku māmiņai”
Jūdažu bibliotēka
Informatīvā diena “ES platību maksājumi 2010. gadā”
Jūdažu Sabiedriskais
centrs
“Skaistākā dienā maijā – Mātes diena”
Siguldas novada
bibliotēka
Izstāde “Skaistākais no visiem Mātes siltā, mīļā sirds!”
Bērnu literatūras nodaļa
Izstāde “Melnbaltās mākslas meistars”: grafiķim Sigismundam
Siguldas novada
Vidbergam – 120
bibliotēka
Siguldas pilsētas bērnu dārza audzēkņu koncerts veltīts Mātes dienai.
Siguldas pilsētas
Ieeja bez maksas
kultūras nams
Gata Šļūkas izstāde “Karikatūras”. Ieeja bez maksas
Siguldas pagasta
kultūras nams
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
Koncertzāle “Baltais
Siguldas novada jauniešu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošana flīģelis”
Talantu konkurss “Sev un saviem draugiem” fināls
Siguldas pagasta
kultūras nams
Intelektuālā piedzīvojumu spēle “Pilsētas kods”
Siguldas pilsēta
Komēdija “Tāda es esmu” – komiski nopietns mēģinājums celt latviešu
sievietes pašapziņu. Galveno lomu izrādē attēlos aktrise Zane Daudziņa.
Ieejas maksa – 4–6 lati
Nūjošanas nodarbība Siguldā. Nūjas nodrošina instruktore
Pasaku rīts – vecmāmiņa Līga kopā ar bērniem lasīs pasaku “Persijas
ceriņš”
Mātes dienai veltīts koncerts “Kas ir vismīļākais?”. Ieeja bezmaksas

Siguldas pilsētas
kultūras nams
Tikšanās pie vagoniņa
Siguldas pusē
Jūdažu bibliotēka

Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Mores supermeitene un superpuika
Mores pagasta kultūras
nams
XII Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāla “Gaujas Atbalss” 1. un
Siguldas pilsētas
2. atlases kārta
kultūras nams
9. maijs
Serpentīna ceļa skrējiens
Serpentīna ceļš
9. maijs
Izstāde “No audzes audzē”
Siguldas novada
bibliotēka
10. maijs
Maijas diena Turaidas muzejrezervātā
Turaidas muzejrezervāts
10. maijs
Bērnu izstāde “Pērles, pērlītes...”
Bērnu literatūras nodaļa
10. maijs
Izstāde “Zemnieku dzīves attēlotājam Jānim Sārtam –105”
Jūdažu bibliotēka
10. maijs– Tautas lietišķās mākslas studijas “Vīgrieze” izstāde “Rozēm kaisu istabiņu” Turaidas muzejrezervāta
13. jūnijs
Pārvaldnieka māja
11. maijs
Izstāde “Tiesas un taisnības meklētāja”– Veronikai Janelsiņai – 100
Siguldas novada
bibliotēka
11. maijs,
Diskusija “Latvāņu ierobežošanas pasākumi Siguldas novadā”
Siguldas pagasta
plkst. 11.00
kultūras nams
12. maijs
Izstāde izstāžu ciklā “Latvija sākas ar kultūru” – kultūras vērtību
Siguldas novada
stiprināšanai “Par tiem, kam pašdarbība ir sirdslieta”
bibliotēka
13. maijs
Izstāde “Bērnu un jauniešu rakstniekam Mārim Rungulim – 60”
Jūdažu bibliotēka
15. maijs
Starptautiskā akcija “Muzeju nakts” – “Citādā Turaida”
Turaida
15. maijs,
“Piegrieztņu veidošana adījumiem un tamborējumiem”. Pasniedzēja
Siguldas pagasta
plkst. 10.00 Baiba Balode. Ieejas maksa – 2 lati
kultūras nams
15. maijs
Starptautiskā ģimenes diena. Aicinām ģimenes pievienoties lielajam
Allažu tautas nams
ugunskuram
16. maijs
Izstāde “Rakstniekam Mārim Rungulim – 60”
Mores bibliotēka
16. maijs
SEB MTB maratons, 2. posms
Krimulda/Sigulda
17. maijs
Izstāde “Zied ievas Siguldā...”
Bērnu literatūras nodaļa
19. maijs
Literāra stunda Viks “Ieskatīsimies Tīdžerēna Ņuka pasaulē”
Bērnu literatūras nodaļa
20. maijs
Izstāde “Latvju Minhauzenam – vārdā Marģers Zariņš – 100”
Jūdažu bibliotēka
Siguldas koncertzāle
22. maijs,
Kamermūzikas pēcpusdiena “Bēthovens Siguldā” – O. Jegunova
“Baltais flīģelis”
plkst. 16.00 (klavieres), M. Jagmane (vijole), G. Āboliņa (čells), N. Šnē (oboja).
Programmā: L. Bēthovens, R. Šūmanis
22. maijs
XII Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls un konkurss
Siguldas pilsētas
“Gaujas Atbalss”. Ieejas maksa – 1,50 lati, pensionāriem – 1 lats.
kultūras nams
22. maijs– Inonantas Milleres un Ingas Aleksandrovas radošo darbu izstāde. Ieeja
Jūdažu sabiedriskais
12. jūnijs
bezmaksas
centrs
22. maijs,
Ievziedu balle. Ieejas maksa – 3–4 lati
Siguldas pilsdrupu
plkst. 22.00
estrāde
24.–26. maijs Siguldas Mākslu skolas audzēkņu darbu skate
Siguldas pilsētas
kultūras nams
25.–27. maijs Iepazīšanās ar bibliotēku
Bērnu literatūras nodaļa
28.–30. maijs Siguldas novada svētki
Siguldas novads
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Uzsākta biļešu tirdzniecība uz Dailes teātra
dienu – sezonas noslēgumu Siguldā
Dailes teātra sezona noslēgsies
12. jūnijā ar Dailes teātra dienu
Siguldā, kuras laikā siguldiešiem
un novada viesiem būs unikāla
iespēja vienas dienas laikā vērot
vairākas Dailes teātra izrādes.
Plkst. 12.00 Siguldas pilsētas
Kultūras namā varēs noskatīties
Alberta Kronenberga “Jērādiņu”,
plkst. 14.00 turpat būs iespēja

redzēt Marka Reivenhila “Teroristus”. Baltajā pilī plkst. 14.00
notiks “Skatītāju klubs ar Mirdzu Martinsoni”, bet plkst. 17.00
koncertzālē “Baltais flīģelis” Varis
Vētra un Intars Rešetins piedāvās
programmu “Tu esi skaista visos
niekos, sīkumos...”. Plkst. 18.00
Siguldas pilsētas Kultūras namā
būs skatāma Lilitas Ozoliņas

monoizrāde “Regīna”, bet Dailes
teātra dienu Siguldā plkst. 20.00
noslēgs Valda Grēviņa komēdija
“Gaisa grābekļi” Siguldas Pilsdrupu estrādē.
Biļetes uz Dailes teātra dienu Siguldā var iegādāties “Biļešu
paradīzes” kasēs un Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā
(Raiņa ielā 3).

Siguldā apskatāma vaska figūru izstāde
Siguldas pilsētas kultūras
namā no 20. aprīļa līdz 2. maijam
apskatāma vaska figūru izstāde
no Sanktpēterburgas Vaska figūru muzeja kolekcijas. Siguldā būs
apskatāma neliela daļa – 18 figūru no muzeja kolekcijas, tostarp
Hitlera, Čērčila, Staļina, Rūzvelta,
Lēdijas Diānas, Marlēnas Dītrihas,

Kleopatras un pat Romas Pāvesta
Jāņa Pāvila II vaska figūra.
Pateicoties krievu zinātnieku radītajai vaska receptei, tajā
precīzi var atveidot cilvēka ādas
tekstūru. Katras vaska figūras izgatavošanā strādājusi speciālistu
komanda – vēsturnieki pētījuši
vēstures avotus un portretus, sa-

vukārt tēlnieki, grimētāji, šuvēji,
kurpnieki un frizieri gādājuši, lai
vaska figūras izskatītos atbilstoši
prototipam.
Izstāde apskatāma katru
dienu. Ieejas maksa pieaugušajiem – 2 lati, pensionāriem un
studentiem – 1,50 lati, skolēniem –
1 lats.

Notiks Baltijas baleta festivāla izrāde
Siguldas pilsētas kultūras
namā 25. aprīlī plkst. 18.00
15. Baltijas baleta festivāla ietvaros viesosies Natālijas Kasparovas
deju kompānija Kannon Dance

Center (Sanktpēterburga) ar izrādi
“Dejas ritmu krustcelēs”. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls
notiks no 16. līdz 29. aprīlim un
divu nedēļu ietvaros piedāvās iz-

aicinoši dinamisku laikmetīgās
dejas garā ieturētu programmu.
Biļešu iepriekšpārdošana notiek
Siguldas pilsētas kultūras namā.
Ieejas maksa – 5 līdz 7 lati.

Uzsākta biļešu tirdzniecība
uz Zanes Daudziņas izrādi “Tāda es esmu”
7. maijā plkst. 19.00 Siguldas pilsētas kultūras namā viesosies jauna
stand-up komēdija “Tāda es esmu” –
komiski nopietns mēģinājums celt
latviešu sievietes pašapziņu. Galve-

no lomu izrādē atveidos populārā
aktrise Zane Daudziņa, uzdodot
skatītājiem jautājumu – vai ir kāda
ķermeņa daļa, ar ko jūs pats esat
apmierināts? Biļešu iepriekšpārdoša-

na notiek Siguldas pilsētas kultūras
namā katru darba dienu no plkst.
10.00 līdz 17.00. Biļešu cena – 4–6
lati. Biļešu rezervēšana pa tālruni
67970814 vai 29548365.

Var pieteikties Red Bull Road Rage
velo nobrauciena sacensībām Siguldā
30. maijā Siguldā notiks sacensības velo nobraucienā Red Bull
Road Rage.
Sacensības notiks divās grupās – atsevišķi startēs vīrieši un
sievietes. Pirmajā nobraucienā dalībnieki startēs pa vienam uz laiku,
pēc tam 64 labākie brauks grupās

pa četri. No katra četrinieka divi
ātrākie kvalificēsies tālākām sacensībām. Lai piedalītos, nepieciešams
velosipēds, kura riteņa izmērs ir no
26 līdz 28 collām (visi kalnu un
šosejas riteņi) un darbojas abas rokas bremzes, obligāti nepieciešama
ķivere, cimdi, elkoņu un ceļu sargi.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadu
veciem.
Par trasi Red Bull Road Rage
nobraucienam ir izvēlēta izaicinājumu pilna vieta, kurā iepriekš
velo sacensības nav notikušas.
Pieteikšanās un informācija:
www.redbull.lv.

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

mūzikā, mākslā, teātra un dejas studijā.
Informācija par iestājpārbaudījumiem un konsultācijām – www.baltaisfligelis.lv
vai pa tālruni 67971578.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 20. aprīlis, 2010

