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Šogad XXI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki notiks no 2. līdz 4.augustam, piedāvājot plašu programmu ne tikai operas mīļotājiem un bērniem,
bet arī garīgās mūzikas cienītājiem, smilšu mākslas pazinējiem, kā arī citiem,
kuri mīl mākslu un mūziku tās dažādās izpausmēs.

No 2.augusta līdz 4.augustam jau divdesmit pirmo reizi Siguldas
pilsdrupu estrādē notiks Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki,
kuros uzstāsies pasaulslaveni un atzinību guvuši mākslinieki.
Papildus plašajam Opermūzikas svētku piedāvājumam Siguldas Jaunās pils dārzā notiks dažādi koncerti un izstādes, kuru apmeklējums
būs bez maksas. Ar plašāku programmu varat iepazīties 8.lapaspusē.

Tuča (blokflauta), Ieva Šablovska
(arfa). Bērnu vokālās studijas „Knīpas un Knauķi” vadītājas: Edīte Putniņa, Jonita Štoma, Sanita Sējāne.
Ieeja koncertuzvedumā – Ls 3.
Ar Siguldas ID karti – Ls 2.

Svētku uvertīras koncertā, 2.augustā plkst.19.00, klausītājus priecēs talantīgā pianiste Agnese Egliņa, kura šogad uzstāsies kopā ar
izcilo klarnetistu Mārtiņu Circeni un
jauno, talantīgo vokālistu Juri Irbi.
Biļešu cena – Ls 5. Ar Siguldas ID
karti – Ls 2.

Opera „Otello” un
garīgās mūzikas
koncerts

koncertu Siguldas ev.lut. baznīcā, kur
uzstāsies siguldietis Kalvis Kalniņš
un rīdzinieks Emīls Kivlenieks. Ieeja –
bez maksas.

Foto: Jānis Saliņš

XXI Starptautiskajos Siguldas
Opermūzikas svētkos uzstāsies
izcili mākslinieki

Papildu vilcieni pēc
operas un Galā
koncerta

Galā koncerts

Siguldas Opermūzikas svētku orvecākais brālis un māsa, gan jaunāganizatori informē, ka pēc operas izkie brālīši un māsiņas. Vai viņi velta
Opermūzikas svētku noslēgumā – rādes „Otello”, kas notiks 3.augustā
pietiekami uzmanības viens otram,
4.augustā plkst.17.00 – notiks vērie- plkst.21.00, norīkots papildvilciens,
vai pietiek spējas sajust un sadzirnīgs Galā koncerts ar izciliem oper- kas no Siguldas dzelzceļa stacijas
dēt vienam otru tepat blakus? Kaut
dziedātājiem – pasaules prīma Iano uz Rīgu aties plkst.1.00 naktī.
šķietami katram ģimenes loceklim ir
Tamar (gruzīniete no Itālijas), burvīSavukārt pēc Galā koncerta 4.auatšķirīgas „aktuālās dzīves tēmas” –
Savukārt opermūzikas mīļotājiem gā Klementīne Mergaine (Francija), gustā vilciena reisam plkst.21.38
mazākajiem savi prieki un bēdas, 3.augustā plkst.21.00 tiek piedāvāts Norma Fantini un viens no pasaules maršrutā Sigulda – Rīga norīkoti
lielākajiem savi sapņi un pārdomas, Džuzepes Verdi operas „Otello” ori- labākajiem dramatiskajiem teno- papildu vagoni.
svarīgi ir sajust un apzināties savas ģināliestudējums Edmunda Freiberga riem – Badri Maisuradze (Maskavas
ģimenes spēku savstarpējā mīlestībā, režijā ar Aigara Ozoliņa scenogrāfiju – Lielais teātris). Tāpat skatītājus priecieņā un gādībā visa mūža garumā. Šekspīra laikam atbilstošiem tērpiem, cēs Rīgas Doma zēnu koris, Latvijas
Vai mums pašiem tas izdodas?
kas izveidoti pēc Ievas Kundziņas Nacionālās operas koris, kā arī solisĢimeniski muzikālu brīvdienu pie- skicēm. Otello lomā uzstāsies pasau- ti – Krišjānis Norvelis un Miervaldis
3.augusta plkst.15.00 Siguldas
Siguldas novadā deklarēto iepilsdrupu estrādē būs iespēja vērot dzīvos: solisti Nauris Indzeris (tētis), lē pieprasītais lietuviešu mākslinieks Jenčs.
dzīvotāju ID karšu īpašniekiem
koncertuzvedumu „Mēs – mammai Sanita Sējāne (mamma), Daumants Kristians Benedikts, Dezdemonas
Šajā koncertā skatītāji varēs iz- Siguldas novada Kultūras centrā
un tētim”. Koncertizrādē skanēs Kalniņš (vecākais brālis), Laura Što- lomā – Norma Fantini no Itālijas, bet baudīt skaistākos duetus no Dž.Verdi ir iespēja iegādāties biļetes ar atkomponista Andra Sējāna dziesmas ma (vecākā māsa) un mazākie brāļi Jago lomā – itāļu mākslinieks Vitto- operām „Dons Karloss” un „Truba- laidēm.
ar Ineses Zanderes un latviešu tau- un māsas – bērnu vokālās studijas rio Vitelli. Pie diriģenta pults – izcilais dūrs”, kā arī citas mūzikas cienītāju
Biļešu iepriekšpārdošana visās
tas dziesmu vārdiem un komponista „Knīpas un Knauķi” dziedātāji.
bulgāru izcelsmes diriģents Vladi- iemīļotas ārijas un kvartetus. Šī gada „Biļešu Paradīze” kasēs, kā arī
Koncertuzveduma
instrumentā- mirs Kiradžijevs no Vīnes.
Jāņa Ķirša dziesmas ar Aspazijas,
Galā koncerta kulminācija – ārija no www.bilesuparadize.lv.
Raiņa, Māras Cielēnas, Māra Čaklā lās grupas dalībnieki: Andris Sējāns
Ieejas maksa – Ls 10–40. Ar Si- operas „Makbets” Vittorio Vitelli inInformācija par biļešu rezervēšavārdiem, kas sakārtotas režisores (taustiņinstrumenti), Leons Sējāns guldas ID kartēm – lētāk!
nu un iegādi – Dace Pleša –
terpretācijā.
Lailas Kirmuškas stāstā. Ģimenē (ģitāra), Roberts Rasa (basģitāra),
Svētdien, 4.augustā plkst.13.00,
Ieejas maksa – Ls 10–40. Ar Si- tālr.29548365. Svētku organizators
dzīvo mamma, tētis un bērni – gan Anrijs Grinbergs (bungas), Dagnija aicinām apmeklēt garīgās mūzikas guldas ID kartēm – lētāk!
Dainis Kalns – tālr.29118277.

Koncertuzvedums
bērniem

Biļešu iegāde

2

A K T U A L I TĀT E S

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novadā nosiltinātas
23 daudzdzīvokļu ēkas

Apstiprināta Siguldas pils
kompleksa attīstības stratēģija
2013.–2018.gadam

Foto no Siguldas novada pašvaldības arhīva

2013.gada 25.jūlijs

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs ir apkopojis informāciju par apstiprināto un pabeigto
daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu skaitu Rīgas reģionā.
Līdz 2013.gada 15.jūlijam Rīgas reģionā, kurā ietilpst 30 pašvaldības,
siltinātas 259 ēkas. Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu visvairāk –
74 – ēkas siltinātas Rīgā, 46 ēkas Limbažu novadā, bet 23 – Siguldas
novadā. Tādējādi Siguldas novads ir trešais veiksmīgākais novads Rīgas plānošanas reģionā, kam izdevies piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu siltināšanas projektiem.
Siguldas novada pašvaldības
Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes vadītāja vietniece Inga
Zālīte atgādina, ka daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji joprojām var
pieteikties Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras administrētās
programmas „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” finansējuma saņemšanai no

Eiropas Reģionālās attīstības fonda,
lai paaugstinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti un
nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes ietvaros tiek
segti līdz 50% no kopējās mājas siltināšanai iztērētās summas. Vienas
mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms plānots

līdz 100 000 latu, nepārsniedzot
35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.
Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību pieejama
www.liaa.gov.lv.
Siguldas novada pašvaldība jau
kopš pagājušā gada novadniekiem
sniedz atbalstu līdz pat 90% apmērā namu iekšpagalmu sakārtošanai,
kas dod iespēju daļu iedzīvotāju
līdzekļu novirzīt namu siltināšanai.
Konsultācijas par Eiropas Savienības līdzfinansējumiem un pašvaldības atbalstu iespējams saņemt
Siguldas novada Uzņēmējdarbības
atbalsta punktā, Pils ielā 10, pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00
līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz
18.00.

Uzsākta jauna bērnudārza
būvniecība Skolas ielā
Siguldas novada pašvaldība ir
noslēgusi vienošanos ar Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūru par finansējuma piešķiršanu
projekta „Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Skolas ielā 5, Siguldā” (Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/
VRAA/006/064) realizēšanai.

Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas,
kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību Siguldas novadā,
uzbūvējot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi.
Jaunajā pirmsskolas izglītības
iestādē būs sešas grupiņas, kuras

paredzētas 144 bērniem. Projekta
ietvaros tiks izveidotas arī 20 jaunas darbavietas.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 960 399,42 latu apmērā, tai
skaitā attiecināmās izmaksas
955 677,38 latu apmērā, no kurām
Siguldas novada pašvaldības finansējums būs 12,75% jeb
121 848,87 lati. Valsts budžeta dotācija – 21 502,74 lati, bet lielākā
finansējuma daļa būs no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda –
812 325,77 latu apmērā (85%).

Izsole automašīnai „KIA Carens”
Siguldas novada pašvaldība informē, ka tiek izsolīta Siguldas novada pašvaldībai piederoša kustama manta – automašīna „KIA Carens”, izlaiduma gads 2004. Kustamās mantas nosacītā sākuma cena –
Ls 950,00 (deviņi simti piecdesmit lati un 00 santīmi). Izsole notiks 2013.gada 6.augustā plkst.12.00
Siguldas pagasta pārvaldes ēkā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.
Pretendentu pieteikšanās notiek no 2013.gada 29.jūlija līdz 5.augusta plkst.17.00.
Papildu informācija pa tālruņiem 67976657 vai 29162478.
Inguna Zirne

Ar mērķi attīstīt vidi radošai uzņēmējdarbībai 10.jūlija Siguldas novada pašvaldības Domes sēdē apstiprināta Siguldas pils kompleksa
attīstības stratēģija 2013.–2018.gadam, kā arī telpu nomas noteikumi
četrās pils kompleksa ēkās Pils ielā 16.
Stratēģijas mērķis ir sniegt
priekšlikumus tādas vides izveidei, lai Siguldas pils kompleksā
veiksmīgi attīstītos radošā uzņēmējdarbība, veicinot inovācijas dažādos pakalpojumu un preču sektoros. Tāpēc jau tuvākajā laikā pils
kompleksa teritorijā durvis vērs
vairākas radošas iniciatīvas, kuras
saņēmušas finansējumu radošo
projektu konkursā „Brigāde”, ko
Siguldas novada pašvaldība rīkoja
sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas
centru un „Sorosa fonds – Latvija”.
Plānots, ka rudenī šiem pirmajiem
radošajiem uzņēmējiem pievienosies dažādi amatu meistari, kuri ar
savām darbnīcām un saloniem izvietosies rekonstruētajā staļļa ēkā.
Stratēģijas autori ir dizainers un
projektu vadītājs Rihards Funts (dizaina studija „Rijada”) un projektu

vadītāja radošās industrijas biznesa inkubatorā „Creative Andrejsala”
Liene Kuplā, kura darbojusies arī
radošajā kvartālā „Tabakas fabrika”.
Stratēģija ietver radošās uzņēmējdarbības
raksturojumu
Siguldas novadā, Siguldas pils
kompleksā esošo ēku uzturēšanas un attīstības plānu, produktu
izstrādes un konkurētspējas veicināšanas modeli, investīciju un finansējuma piesaisti, biznesa plānu,
mārketinga un komunikācijas mērķus, kā arī uzraudzības un novērtēšanas kritērijus.
Siguldas pils kompleksa stratēģijas izstrādes gaitā no 2012.gada
novembra iesaistījušies dažādu
nozaru speciālisti un radošie uzņēmēji, tāpat stratēģija aprīlī izskatīta Siguldas novada Tūrisma konsultatīvajā padomē.

VAKANCE

Sociālais dienests aicina darbā
sociālo darbinieku/-ci darbam ar
ģimenēm un bērniem
Prasības pretendentiem:
✓✓ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (var būt vēl
nepabeigta – pēdējā kursa students);
✓✓ latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
✓✓ zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
✓✓ prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt mērķi un adekvātus uzdevumus;
✓✓ zināšanas lietvedībā;
✓✓ spēja strādāt komandā;
✓✓ labas datorprasmes,
✓✓ precizitāte, komunikabilitāte, augsta atbildības izjūta, spēja novērtēt
savu darbu.
CV un motivācijas vēstuli līdz 2013.gada 2.augustam iesniegt personīgi Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Zinātnes ielā 7,
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, LV–2150, sūtot pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz e-pastu kristine.freiberga@sigulda.lv. Papildu informāciju
var saņemt pa tālruni 67800963.
Plašāku darba piedāvājumu varat aplūkot www.sigulda.lv.

Tiek atsavināts īpašums „Ozoliņi”

Siguldas novada Dome 2013.gada 19.jūnijā ir apstiprinājusi nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra
Nr.8094 005 0187, ar zemesgabala platību 0,6 ha atsavināšanas noteikumu projektu. Nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar zemes nomas
līgumu un citai personai piederošu ēku būvju īpašumu. Nekustamam
īpašumam ir pirmpirkumtiesīga persona, kurai apliecinājums par nekustamā īpašuma pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā pēc paziņojuma
saņemšanas dienas.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
„Hollanderi – Ķirši”

Siguldas novada Dome 2013.gada 10.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.
nr.15, 20.§) „Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam ar adresi „Hollanderi – Ķirši”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads (kad.apz.8094 003 0052)”. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Siguldas novada Būvvaldes telpās, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, darba laikā, kā arī Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.
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SABIEDRĪBA
Siguldas ID kartes īpašniekiem atlaides
tagad arī „Čili Picā” un apdrošināšanas Seniori uzsāk „Pieslēdzies,
sabiedrībā „ERGO”
Latvija!” datorapmācības
programmu
Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu (turpmāk tekstā –
ID kartes) īpašnieku skaits šonedēļ sasniedzis 10 892. Lai turpinātu
deklarētajiem iedzīvotājiem piedāvāt jaunas priekšrocības dažādiem
pakalpojumiem un pirkumiem, Siguldas novada pašvaldība noslēgusi
sadarbības līgumus ar jauniem sadarbības partneriem – picēriju „Čili
Pica” un apdrošināšanas sabiedrību „ERGO”.

Picērija „Čili Pica” Siguldas ID
karšu īpašniekiem piedāvā 10%
atlaidi maltītei picērijā TC „Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā.
Tāpat 10% atlaide tiek piemērota
piegādes pasūtījumiem Siguldā,
zvanot pa tālruni 67973955.
Siguldas ID karšu īpašniekiem
turpmāk pieejamas atlaides arī
„ERGO” apdrošināšanas pakalpojumiem. Tiek piedāvāta 10% atlaide
nelaimes gadījumu apdrošināšanai, 5% atlaide ceļojumu apdrošināšanai, 5% atlaide privātīpašuma
un iedzīves apdrošināšanai, kā arī
5% atlaide KASKO apdrošināšanai.
Apdrošināšanas pakalpojumus var
iegādāties Siguldā, Pils ielā 1 un
Krišjāņa Valdemāra ielā 1A. Plašāka informācija pa tālruni 1887.

„Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu programma ir
Latvijā unikāla pašvaldības iniciatīva. ID kartes ir Siguldas novada
iedzīvotājus vienojošs spēks. Tās
apliecina mūsu identitāti, piederību šai vietai. Priekšrocības, ko
var saņemt ID karšu īpašnieki, ir
patiesi sajūtamas, to apliecina lielais karšu lietotāju skaits, kas tās
izmanto. Prieks, ka mēs jau esam
turpat 11 tūkstoši novadnieku,
kas šīs kartes lieto. Paldies uzņēmējiem un iedzīvotājiem par iespēju būt kopā mums visiem šajā
projektā,” novadnieku atsaucību
novērtē Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Nedaudz vairāk kā divu gadu
laikā Siguldas iedzīvotāju ID kar-

tes saņēmušas vairāk nekā 2/3
deklarēto novadnieku. Identifikācijas karšu programmas piedāvājumi tiek papildināti, iedzīvotāji var sekot līdzi aktuālajiem
piedāvājumiem Siguldas novada
pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv, kā arī ikmēneša
informatīvajā izdevumā „Siguldas
Novada Ziņas”.
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt ierosinājumus par precēm un pakalpojumiem, kas vēl būtu iekļaujami
novada iedzīvotāju identifikācijas
karšu programmā, sūtot tos uz
e-pastu id@sigulda.lv. Savukārt
uzņēmēji uz šo e-pastu tiek aicināti iesūtīt savus sadarbības piedāvājumus ID karšu projektam.

Jūlija vidū Siguldas novada
bibliotēkā datorapmācības uzsāka pirmie „Lattelecom” sociālās
iniciatīvas „Pieslēdzies, Latvija!”
dalībnieki. Jau vairāk nekā 60 Siguldas un novada iedzīvotāji pieteikušies bezmaksas datorzinību
apguvei, kas ir divas reizes vairāk
nekā 2012.gadā, kad pilsētā tika
apmācīti gandrīz 30 seniori. Siguldas un novada iedzīvotājiem datorzinības māca Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Saiva Vītola.
Balstoties uz līdzšinējo pieredzi un senioru vajadzībām, šogad
būtiski papildināts mācību saturs,
piedāvājot trīs līmeņu apmācības
atbilstoši dalībnieku līdzšinējai
pieredzei un prasmēm. Pirmais

apmācību līmenis paredzēts tiem,
kuri ar datoru saskaras pirmo reizi, savukārt trešajā līmenī iekļauta
padziļināta apmācība par programmu lietošanu, e-pakalpojumu
izmantošanu un datu apstrādi.
„Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas apmācības norisināsies līdz
pat novembrim, un tām var pieteikties ikviens interesents no 50
gadu vecuma, zvanot pa tālruni
80000822, aizpildot reģistrācijas
anketu www.piesledzieslatvija.lv
vai piesakoties pie pasniedzējiem.
Apmācības visā Latvijā notiks
latviešu un krievu valodas grupās, kas tiek komplektētas pēc
iespējas tuvāk senioru dzīvesvietai.

Siguldas maznodrošināto
ģimeņu bērni apgūst ēst
Aicina ierobežot latvāņa izplatību gatavošanas prasmes

Siguldas novada teritorijā

Šogad laika apstākļi ir ļoti labvēlīgi latvāņa (Heracleum sosnowskyi
Manden) augšanai. Latvāņa ziedēšana sākās nedēļu agrāk nekā parasti,
savukārt latvāņa ierobežošanas pasākumi norit kā katru gadu – citur
raitāk, citur lēnāk, bet ir arī teritorijas, kurās latvāņa ierobežošanas
pasākumi vispār nenotiek. Tāpēc Siguldas novada pašvaldība aicina
zemju īpašniekus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni, veikt latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumus, nepieļaujot latvāņa izziedēšanu,
sēklu nogatavošanos un tālāku izplatību.
Atbilstoši pašlaik spēkā esošajai likumdošanai zemes īpašnieka
vai valdītāja pienākums ir šo invazīvo augu sugu iznīcināt, ja tā izplatījusies zemē, kas atrodas viņa
īpašumā vai valdījumā.
Ja latvāņa ierobežošanas pasākumi netiek veikti, tiek piemērots
administratīvais sods saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkā-

pumu kodeksa 51.2 pantu – par
invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
no septiņdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām
personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem. Par tādiem pašiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār-

toti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no
divsimt piecdesmit līdz piecsimt
latiem, bet juridiskajām personām – no četrsimt līdz divtūkstoš
latiem. Šogad Siguldas novada
pašvaldības policija apsekojusi 60
ar latvāni invadētās zemes vienības, sastādīti 36 administratīvie
protokoli.
Sīkāka informācija par jautājumiem, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanu, pieejama Siguldas
novada
informatīvās
interneta vietnes www.sigulda.lv
sadaļā „Vide” – „Latvāņu ierobežošana”.
Ineta Eriksone

Izstrādāts projekts Turaidas muzejrezervāta
aizsargjoslu grozījumiem
Saskaņā ar Ministru Kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumu
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu Siguldas novada
pašvaldība informē, ka izstrādāts
„Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts”
(valsts aizsardzības nr.2606) aizsargjoslu (aizsardzības zonu) grozījumu projekts. Projekta izstrādātājs: SIA „Metrum”. Tālr.67860302
(M.Kalvāne).

Pasūtītājs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Turaidas
iela 10, Sigulda, Siguldas novads,
tālr.67971402.
Publiskā apspriešana notiek no
2013.gada 25.jūlija līdz 23.augustam. Materiāli apskatāmi un rakstiski priekšlikumi, kuros norādīti
fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas

numurs, adrese un tālruņa numurs, iesniedzami: Krimuldas novada administrācijā (Parka ielā 1,
Raganā, Krimuldas novadā); Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē (Zinātnes ielā 7, Siguldā,
Siguldas novadā); Turaidas muzejrezervāta Klientu apkalpošanas centrā (Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā), kā arī
muzejrezervāta interneta vietnē
www.turaida-muzejs.lv.
Zane Gatere

Lai Siguldas novada bērniem no maznodrošinātām ģimenēm palīdzētu apgūt veselīga un garšīga ēdiena pagatavošanas prasmes, „Rimi”
veselīgas ēšanas kustības „Aikāgaršo” šefpavārs Normunds Baranovskis viesojās un vadīja īpašu ēst gatavošanas nodarbību biedrības
„Cerību spārni” telpās Siguldā. Tās laikā 14 bērni no maznodrošinātām
ģimenēm šefpavāra vadībā gatavoja vistas stilbiņus ar rozmarīna kartupeļiem, kā arī apguva citas nepieciešamās prasmes maltītes pagatavošanai. Nodarbības notiek „Aikāgaršo pavārskolas” ietvaros, visas
vasaras garumā tās vadot brīvā laika programmas bērniem „Štābiņš”
dalībniekiem visā Latvijā.
Biedrības „Cerību spārni” organizētās „Štābiņa” nodarbības norisinās visas vasaras garumā. To
laikā bērniem no maznodrošinātām
ģimenēm ir iespēja apgūt dažādas
radošās prasmes un iemaņas. Reizi
nedēļā notiek arī ēst gatavošanas
nodarbības, kuru laikā bērni mācās
paši sev pagatavot maltīti.
„Man ir patiess prieks, ka bērniem
no maznodrošinātām ģimenēm ir iespēja apgūt pavārmākslas prasmes

īsta šefpavāra vadībā. Tā ir lieliska
iespēja ne tikai iemācīties jaunus
ēdiena gatavošanas veidus, virtuves
trikus, bet arī pārliecināties, ka veselīgs ēdiens ir garšīgs ēdiens. Turklāt būtiski, ka bērniem tiek nodrošināta iespēja pašiem līdzdarboties un
rosīties virtuvē, lai pēc tam kopīgi
nobaudītu pagatavoto maltīti,”
stāsta nodarbību vadītāja un organizatore, biedrības „Cerību spārni”
projektu vadītāja Rudīte Priede.
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Apkopoti centralizēto eksāmenu
rezultāti Siguldas novada skolām
Jūlija vidū uzsākta dokumentu pieņemšana jaunajam mācību gadam visās Latvijas augstskolās. Statistikas dati liecina, ka skolēni joprojām izvēlas studēt humanitārās un sociālās zinātnes, tāpēc jāiztur liels
konkurss, lai studētu budžeta vietās. Lai veiksmīgi izturētu konkursu uzņemšanai augstskolās, nepieciešami
labi rezultāti vidusskolas centralizētajos eksāmenos.
Priekšmets

Vidējais kopprocents

Kārtoja SVĢ

Vidējais SVĢ
procents

Kārtoja SPV

Vidējais SPV procents

Ķīmija

63,7%

3

61,67%

0

0

Matemātika

37,3%

102

56,09%

59

30,88%

Angļu valoda

54,7%

102

72,03%

54

53,00%

Franču valoda

66,1%

2

82,50%

0

0

Krievu valoda

64,2%

4

70,75%

12

67,42%

Latviešu valoda

55,7%

102

77,35%

59

55,49%

Fizika

53,8%

8

64,63%

1

47,00%

Bioloģija

65,6%

15

81,87%

2

85,00%

Vācu valoda

65,9%

1

83,00%

0

0

Vēsture

37,2%

17

81,29%

4

52,50%

Siguldas novadā 2012./2013.mācību gadā centralizētos eksāmenus,
absolvējot vidusskolu, kārtoja 102
skolēni Siguldas Valsts ģimnāzijā
(SVĢ) un 59 Siguldas pilsētas vidusskolā (SPV). Obligāti bija jākārto
centralizētie eksāmeni latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā.
Siguldas Valsts ģimnāzijā visi
skolēni kā centralizēto svešvalodas
eksāmenu izvēlējušies angļu valodu,
bet Siguldas pilsētas vidusskolā
trīs skolēni izvēlējušies krievu valodu. Salīdzinot ar vidējo koppro-

centu valstī, Siguldas novada skolu
absolventi uzrādījuši labus rezultātus. Vērtējot sasniegumus, protams, jāņem vērā tas, ka par statistiskajiem rādītājiem nevar runāt,
ja eksāmenu kārto tikai daži (1–5)
skolēni. Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde uzskata, ka
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni
eksāmenus nokārtojuši ļoti labi, jo
latviešu valodā pēc iegūtā kopprocenta valstī ir 4.vietā, angļu valodā –
15.vietā, bet matemātikā – 39.vietā
no 471 izglītības iestādes, kas šajā

gadā piedalījās centralizēto eksāmenu kārtošanā.
Arī Siguldas pilsētas vidusskolas skolēnu sasniegumi ir labi, jo
jāņem vērā, ka apmēram trešā daļa
no tiem, kas kārtoja eksāmenus,
vidusskolas kursu apguva vakara
programmā.
Izglītības pārvalde īpaši priecājas par tiem skolēniem, kuri
eksāmenus nokārtojuši izcili – ieguvuši vairāk nekā 90%. Siguldas
pilsētas vidusskolā tādi ir trīs
angļu valodā, Siguldas Valsts

ģimnāzijā – 12 angļu valodā, 10
matemātikā, seši latviešu valodā, trīs bioloģijā un divi vēsturē.
Tāpat jāatzīmē arī tas, ka nav
neviena skolēna novadā, kurš nebūtu sasniedzis 5% robežu, kas
nepieciešami, lai eksāmens tiktu
uzskatīts par nokārtotu. Vienīgais eksāmens, kurā skolēniem
sniegums ir zem 30%, ir matemātika. Šogad valstī matemātikas
eksāmenā 5% robežu nesasniedza 132 skolēni, viens – latviešu
valodā.
Izvērtējot
centralizēto
eksāmenu rezultātus, salīdzinoši
mazs skolēnu skaits Siguldas
novadā kārtojuši eksāmenus dabas zinībās. Šajā gadā no kopējā
skolēnu skaita – 161 – ķīmijā eksāmenu kārtojuši trīs skolēni, fizikā – deviņi, bioloģijā – 17. Tā kā
bioloģiju parasti izvēlas tie, kas
izvēlējušies studēt medicīnu, jāsecina, ka ļoti maz mūsu novada
skolēnu izvēlējušies studēt inženierzinātnes.
Siguldas novada pašvaldība vēl
veiksmi Siguldas novada jauniešiem, 2013.gada absolventiem,
gan studijās, gan darbā un izsaka
pateicību Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas pedagogiem par ieguldīto
darbu!
Maija Bruģe

Novada skolas iekļuvušas „Ata Kronvalda fonda” skolu novērtējuma reitingā
Siguldas novada pašvaldības Izglītības reitingā iekļuvušas 129 Latvijas „mazās skopārvalde informē, ka publiskots „Ata Kron- las”.
valda fonda” Latvijas skolu novērtējums.
Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes
Tajā „lielo skolu” grupā 8.vietā iekļuvusi iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”,
Siguldas Valsts ģimnāzija, bet 85.vietā – Si- kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un
guldas pilsētas vidusskola. Kopumā reitingā „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir
iekļuvušas 111 Latvijas „lielās skolas”.
mazāks par 100 skolēniem.
Savukārt „mazo skolu” grupā 11.vietā ieReitingu veido aprēķini pēc katras skolas
kļuvusi Allažu pamatskola, bet Siguldas 1.pa- skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā
matskola – 27.vietā. Kopumā „mazo skolu” zinātniskās konferencēs, mācību priekšmetu

Brīvprātīgie Siguldas novadā
nostrādājuši vairāk nekā 1700 stundas
Siguldā jau piecus gadus aktīvi darbojas brīvprātīgie jaunieši, kuri ik
gadu saņem pateicības par atsaucību un brīvprātīgā darba popularizēšanu ar savu līdzdalību dažādos Siguldas novada un Latvijas mēroga
pasākumos. Savukārt apliecībās tiek uzskaitītas nostrādātās darba
stundas, gūtās iemaņas un zināšanas, kā arī īss personas raksturojums.
Lai saņemtu apliecības, minimālais stundu skaits, kas jānostrādā, ir
120 darba stundas. Aprēķināts, ka kopumā jaunieši Siguldas novadā
nostrādājuši 1722 brīvprātīgā darba stundas.
Šogad Siguldas novadā 9.klašu
absolventi saņēma 11 pateicības:
Siguldas 1.pamatskolā – Danija Garūta, Paula Rubīna, Armands Upīts,
Roberts Pētersons, Rodrigo Ūdris,
Elvijs Rupmejs, Siguldas Valsts
ģimnāzijā – Elza Osmane, Gunita
Griķe, Helvijs Kārkliņš, Valdis Tjuševs, Siguldas pilsētas vidusskolā –
Lelde Gaile.
Apliecību par brīvprātīgajā darbā
nostrādātajām stundām saņēma arī

Siguldas Valsts ģimnāzijas absolvente Lauma Vilciņa.
Savukārt 12.klašu absolventi saņēma 12 pateicības: Siguldas Valsts
ģimnāzijā – Ieva Gudramoviča, Laura Krauze, Lauma Glāzniece, Krista
Soste, Jānis Pastars, Anna Alvīne
Vītola, Alma Kristiāna Vītola, Diāna
Lenceviča, Sigrija Mintika, Anete
Soldāne, Agnese Vētra, Artūrs Goba.
Apliecības par nostrādātajām
stundām saņēma septiņi jaunieši:

valsts olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un citos zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī
iepriekšējā gada starptautiskajās olimpiādēs.
„Ata Kronvalda fonds” ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības
sekmēšana.
Apsveicam reitingā iekļuvušo skolu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus!
Sandra Ķirule

Siguldas Valsts
ģimnāzijai – 95!
Mums katram ir sava laika mašīna.
Atpakaļ mūs aicina atmiņas, bet uz
priekšu – sapņi.
/H.Velss/
Siguldas Valsts
ģimnāzija
aicina
visus skolas absolventus, skolotājus
un darbiniekus uz
skolas 95 gadu jubilejas svinībām un
absolventu salidojumu 2013.gada 9.novembrī.
Lūgums sekot līdzi informācijai.

Ojāram Vilmāram
Ratniekam bronzas
medaļa informātikas
olimpiādē
Ar teicamiem
panākumiem
Latvijas
izlasei noslēgusies
Vispasaules
skolēnu informātikas
olimpiāde
„IOI’2013”,
kas no 6. līdz 13.jūlijam notika
Kvīnslendas Universitātē Brisbenā
(Austrālija).
Sudraba medaļu izcīnīja Rīgas
89.vidusskolas 10.klases skolnieks
Aleksejs Zajakins, bet bronzas – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases
skolnieks Ojārs Vilmārs Ratnieks
un Rīgas 10.vidusskolas skolnieks
Aleksejs Popovs. Vislabāko rezultātu parādīja Ķīnas pārstāvji, izcīnot
četras zelta medaļas. Arī visaugstāko rezultātu sasniedza Ķīnas pārstāvis Li Jī Čens.
Kopumā sacensībās piedalījās
299 dalībnieki no 77 valstīm. Sīkāku
informāciju par sacensībām var gūt
vietnē www.ioinformatics.org.
Nākamā Vispasaules informātikas olimpiāde notiks 2014.gada jūlijā Taivānā.

Aicina uz vasaras noslēguma pasākumu

Siguldas pilsētas vidusskolā – Anita
Proškina, Līva Līvena, Linda Vēsma,
Siguldas Valsts ģimnāzijā – KrišVasaras noslēgumā Siguldā no 19. līdz 24.augustam notiks dažādi
jānis Polāns, Sintija Tīruma, Una pasākumi un aktivitātes jauniešiem.
Ģēģere.
No 19. līdz 23.augustam Siguldas novada Jaunrades centrā katru dienu
Siguldas novadā brīvprātīgie jau- interesentiem tiks piedāvātas kreatīvās garāžas (radošās studijas), kur vanieši iesaistās izglītības, kultūras rēs piedalīties un apgūt zināšanas, kā arī papildināt esošās prasmes. Šajās
un sporta aktivitātes, kā arī orga- dienās no plkst.12.00 līdz 17.00 bez maksas varēs apgūt:
nizē un vada paši savus pasākumus.
✓✓ 19.augustā – Hip–hop dejas;
Tas ir darbs, ko jaunieši veic sabied✓✓ 20.augustā – Breakdance;
rības labā, bez atlīdzības un pēc brī✓✓ 21.augustā – Grafiti mākslu;
vas gribas, nestājoties darba tiesis✓✓ 22.augustā – Ielu vingrotāju spēka paņēmienus;
kās attiecībās. Brīvprātīgais darbs
✓✓ 23.augustā – BMX freestyle lēcienus.
ļauj iepazīties ar jauniem cilvēkiem
un iegūt nenovērtējamu pieredzi, lai
Savukārt 24.augustā plkst.12.00 Raiņa parkā notiks Jauniešu nedēļas
veicinātu vai ietekmētu savu turp- noslēguma pasākums, kurā būs iespēja vērot BMX freestyle un MTB sacenmāko karjeru. Jaunieši brīvprātīga- sības, Moto darbnīcas parādes braucienu un ielu vingrotāju sacensības. Pajam darbam var pieteikties Siguldas sākumā piedalīsies arī „JVClub” dejotāji, uzstāsies Siguldas jauniešu grupa
novada Jaunrades centrā jauniešu „The Golden Rivet” un „Neon Saturdays”. Visas dienas garumā ar mūziku
iniciatīvu centrā „Mērķis”.
priecēs DJ Mike Discoid.
Paldies jauniešiem, kuri savu darAicinām ikvienu jaunieti piedalīties pasākumā un gatavoties jaunajam
bu ziedoja Siguldas novada attīstī- mācību cēlienam! Ieeja – bez maksas.
bai. Paldies par līdzdalību un čakluPasākumu organizē Siguldas novada Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis”
mu!
aktīvie jaunieši.
Ilze Vilciņa
Elīze Gribe
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Blūza svētki jau šajā nedēļas nogalē!
Sestdien, 27.jūlijā, Siguldas pilsdrupu estrādē notiks jau ceturtie
Blūza svētki, kuros muzicēs blūzmeņi no ASV, Holandes, Igaunijas,
Itālijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Zviedrijas. Lai arī šī gada festivāla
mākslinieku atlasē uzsvars ir likts uz ārvalstu blūzmeņiem, neizpaliks
arī pašmāju mūziķu priekšnesumi.

Plkst.15.00 Blūza svētkus tradicionāli uzsāks III Latvijas Blūza
konkursa finālistu koncerti, bet
plkst.18.00 sāksies festivāla koncerti, kuros piedalīsies tādi mākslinieki kā Jimmy Z (ex-Etta James,
„Eurythmics”, Rod Stewart, Tom
Petty) no ASV kopā ar savu komandu „Z Tribe” no Itālijas; kopīgā
projektā „Deivert/Belkin Band” savus talantus ir apvienojuši labākie

piedalīsies viesi no Holandes – „The
Juke Joints”, kurus pērn holandiešu
blūza fani izvēlēja par labāko blūza
grupu, kā arī daudzi citi.
Festivālu noslēgs Jam session.
Pirmo reizi festivāla vēsturē sesija
Lietuvas mūziķi veterāna Aleksand- būs tematiska – veltīta mutes harra Belkina vadībā un amerikāņu monikām jeb blūmīzerim.
izcelsmes zviedru blūzmenis Bert
Paralēli festivāla koncertiem BlūDeivert, kurš sola iepazīstināt un za kinozālē tiks rādītas videofilmas
pārsteigt klausītājus ar blūzā reti par blūzu un džezu. Būs apskatāma
izmantotu instrumentu – mando- arī tematiska fotoizstāde.
līnu; no Lielbritānijas uz svētkiem
Biļešu cena – Ls 8. Festivāla dieieradīsies britu jaunā blūza cerība – nā – Ls 12.
21 gadu jaunais Krissy Matthews
Festivālu organizē Latvijas Blūza
kopā ar savu „Krissy Matthews atbalsta biedrība sadarbībā ar SiBand”; pirmo reizi Blūza svētkos guldas novada pašvaldību.

Jura Zīles dzīves akvareļi izstādē
„Vasaras ziedu sarunas”
Piektdien, 9.augustā plkst.18.00,
mākslinieks Juris Zīle dāvinās Siguldas novada iedzīvotāju un viesu apskatei savus akvareļus. Lai
varētu novērtēt viņa darbu krāsu
plūdumu un gaismas spēli, kā arī
mākslinieka saistību ar Siguldu,
kur jau 40 gadus ikdienā ir redzami
viņa darbi, Siguldas pagasta Kultūras nams piedāvā apskatīt Jura

Zīles akvareļu izstādi „Vasaras Amerikā, Kanādā, Anglijā, Beļģijā,
ziedu sarunas” līdz 31.augustam.
Vācijā, Grieķijā, Izraēlā un citviet
Juris Zīle beidzis Latvijas Māks- pasaulē.
las akadēmiju, kļūstot par diploIzstāde būs apskatāma no 9.
mētu interjeristu. No 1972.gada ir līdz 31.augustam darba dienās no
Latvijas Mākslinieku savienības plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās,
biedrs.
svētdienās no plkst.10.00 līdz
Ar akvareļglezniecību Juris Zīle 14.00. Izstādes atklāšana 9.augusnodarbojas jau 40 gadus. Akva- tā plkst.18.00.
Terēzija Leimane
reļi atrodas privātās kolekcijās

M Ā K S LU S K O L A „ B A LTA I S F L Ī Ģ EL I S ”

Siguldā notiks jauno profesionāļu kora
nometne un koncerts
No 1. līdz 11.augustam Siguldā notiks pirmā Eiropas jauno profesionāļu kora nometne, kas ir iesākums vērienīgam Eiropas kultūras
galvaspilsētas „Rīga 2014” projektam. TENSO Eiropas kamerkoris
(TENSO Europe Chamber Choir jeb TECC) ir vēl nebijis jauno dziedātāju
izglītošanas projekts ar ilgtermiņa attīstības stratēģiju.

TECC apvienos 24 jaunus un tautisku karjeru līdz šim Eiropā
talantīgus dziedātājus no 11 Ei- nebijuša profesionāla kora izropas valstīm, tai skaitā no Latvi- augsmē. Šī procesa iniciatīva un
jas. Desmit dienas jaunajiem cen- virzība pieder Latvijas Radio kora
soņiem būs iespēja gūt pieredzi diriģentam Kasparam Putniņam,
ansambļa dziedāšanas mākslā, kurš ir labi pazīstams Eiropā kā
ko smalki izkopis Latvijas Radio laikmetīgās mūzikas interprets.
Kora dalībnieki Rīgā ieradīsies
koris savā augsti profesionālajā
koncertēšanas pieredzē. Savu- 1.augustā, un tos laipni uzņems
kārt TENSO devums būs plašais Siguldas Mākslu skola „Baltais
kontaktu loks Eiropas līmenī, Flīģelis”, kas jau iemantojukas ļaus veidot veiksmīgu, starp- si „Kremerata Baltica” ikgadējo

nometņu vietas labo auru. Pēc
sešu dienu intensīva darba nometnē jaunā kora sniegumu
varēs vērtēt trijos koncertos:
8.augustā plkst.19.00 Siguldas
ev.lut. baznīcā, 9.augustā Rīgā
un 10.augustā Tallinas Kārļa baznīcā. Koncertu programmā, kuru
veido un diriģēs Kaspars Putniņš,
iekļauti tādu komponistu darbi
kā T.Tomkins, J.S.Bahs, M.Regers,
M.Ravēls,
G.Ligeti,
A.Perts,
P.Dambis, Dž.Hārvijs, K.Pētersons.
Projekts tapis sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, Eiropas kultūras galvaspilsētu „Rīga
2014” un TENSO.
Ieeja koncertā – bez maksas.

Jaunas programmas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Skola šobrīd strādā pie jaunām
profesionālās ievirzes izglītības
programmām vidusskolēniem.
Viena no programmām paredzēta ar teātra ievirzi, lai sniegtu audzēkņiem vispusīgu ieskatu teātra
virzienā, attīstītu aktiermeistarību,
runas mākslu, dejotprasmi, muzikalitāti un tehnoloģiju zināšanas
mākslu jomās.
Otra programma paredzēta ar
mūzikas ievirzi, ļaujot audzēkņiem
turpināt mūzikas izglītību vai uzsākt to no sākuma. Programmā
būs iespēja apgūt divu mūzikas
instrumentu spēli, kā arī saskar-

ties ar deju, teātri un informā- mes kā neatlaidību, atbildību un
cijas tehnoloģijām mākslās. Šīs koncentrēšanos. Visas minētās
programmas ne tikai dos iespēju prasmes un iezīmes ir kļuvušas
turpināt izglītību un stāties augst- svarīgas daudzās profesijās. Māskolās ar mākslu novirzienu, bet cību ilgums šajās programmās būs
attīstīs prasmes un talantus, kas trīs gadi. Programmas tiks realinoderēs profesijās, kas tieši nav zētas paralēli vispārējās izglītības
saistītas ar mākslas jomu. Pēdē- 10.–12.klasei.
jo gadu pētījumi psiholoģijā un
Iestājeksāmeni
programmās
neirozinātnē liecina, ka, mācoties notiks septembrī. Lūgums sekot
skatuves mākslu (mūzika, teātris, līdzi
jaunumiem
mājaslapā
deja), audzēkņi attīsta komunikā- www.baltaisfligelis.lv vai uzdot
cijas (verbālo/neverbālo), sadar- jautājumus, rakstot uz e-pastu
bības un prezentācijas prasmes, skola@baltaisfligelis.lv vai zvaradošumu, problēmu risināšanas not 67971578.
prasmes un tādas rakstura iezīGuntars Zvejnieks
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Pateicība XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku
dalībniekiem
Izskanējuši XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kuros
Siguldas novadu pārstāvēja 418 dalībnieki no 15 amatiermākslas kolektīviem. Siguldas novada pašvaldība pateicas par augstajiem sasniegumiem valsts fināla skatēs Siguldas pagasta Kultūras nama jauniešu
deju kolektīvam „Vizbulīte” un vadītājai Indrai Ozoliņai, kā arī Siguldas
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestrim „Sudrabskaņa” un vadītājiem Andrim Muižniekam un Elmāram Rudzītim. Mēs ar jums lepojamies!
Pašvaldība pateicas Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem:
• Siguldas novada Kultūras centra jauktajam korim „Spārni”, vadītāja
Līga Ādamsone;
• Siguldas novada Kultūras centra senioru korim „Gāle”, vadītāja Ņina
Kiršteine;
• Siguldas novada Kultūras centra sieviešu korim „Teiksma”, vadītāja
Maija Feldmane;
• Siguldas novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam
„Siguldietis”, vadītāja Ieva Roķe;
• Siguldas novada Kultūras centra senioru deju kolektīvam „Sidrabdancis”, vadītāja Dagnija Liepiņa;
• Siguldas novada Kultūras centra folkloras kopai „Senleja”, vadītājas
Anda Skuja un Aina Salmane;
• Siguldas novada Kultūras centra TLMS „Sigulda”, vadītāja Astrīda
Freimane;
• Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju orķestrim, vadītājs Gints
Kalniņš;
• Siguldas pagasta Kultūras nama jauktajam korim „Sigulda”, vadītāja
Līga Vasiļjeva;
• Siguldas pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvam „Vizbulīte”, vadītāja Indra Ozoliņa;
• Siguldas pagasta Kultūras nama TLMS „Vīgrieze”, vadītāja Gundega
Pētersone;
• Allažu pagasta Tautas nama jauniešu deju kolektīvam „Ķimenīte”,
vadītāja Aelita Ziemele;
• Allažu pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Ķimelītis”, vadītāja Aelita Ziemele;
• Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu korim „Atvars”, vadītājs Jānis
Baltiņš;
• Siguldas jauniešu pūtēju orķestrim „Sudrabskaņa”, vadītāji Andris
Muižnieks un Elmārs Rudzītis.
Paldies Siguldas novada Dziesmu un deju svētku koordinatorei Arisai
Pastuhovai, kultūras speciālistiem Terēzijai Leimanei, Jeļenai Ozoliņai,
Guntai Rudzei, Dacei Plešai.
Pateicamies atbalstītājam – SIA „Siguldas minerālūdens”, personīgi Agrim Locam par ūdens nodrošināšanu mūsu novada dalībniekiem.
Paldies sadarbības partneriem – Rīgas 21.vidusskolas kolektīvam, SIA
„Nordeka”, SIA „Arseja” kafejnīcai „Eklērs”, SIA „Baltic Restaurant Latvia”,
SIA „PROFART Security” un SIA „Kolibri-VV”.
Lepojamies ar mūsu novadnieku sasniegumiem:
✓✓ Siguldas novada Kultūras centra sieviešu kora „Teiksma” tērps tautas tērpu skatē tika atzīts par vienu no 14 labākajiem, saņemot iespēju piedalīties speciāli veidotā iestudējumā un demonstrēt savu
tērpu, izspēlējot vienu no svarīgākajiem ģimenes godiem – krustabas;
✓✓ Siguldas pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”
A grupas deju kolektīvu sacensībās ieguva 3.vietu un astoto labāko
rezultātu valstī;
✓✓ Siguldas novada Kultūras centra folkloras kopa „Senleja” piedalījās
Folkloras dienas norisēs;
✓✓ Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” un Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” pūtēju orķestru finālskatē
izcīnīja otro vietu savā grupā (II grupa – augstākās grūtības pakāpe).
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība novada amatiermākslas kolektīvu dalības nodrošināšanai XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkos izlietojusi turpat 47 tūkstošus latu.
Jolanta Borīte

Vakances vadošos amatos
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” izsludina vakances uz šādiem amatiem:
•
Mākslas nodaļas vadītājs/-a;
•
direktora vietnieks/-ce saimniecības darbā.
Ar prasībām un pieteikšanās termiņiem var iepazīties mājaslapās
www.baltaisfligelis.lv un www.sigulda.lv.
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Ar ID karti lētāka pieteikšanās
Vienības velobraucienam
PIESAKIES SACENSĪBĀM
Latvijas riteņbraucēju Vienības
velobrauciens ir bijis viens no nozīmīgākajiem Latvijas sporta notikumiem starpkaru periodā un arī pēc
neatkarības atjaunošanas. Velobrauciena ideja laika gaitā palikusi
nemainīga – tautas kopības izjūtas
un veselības stiprināšana, kā arī
tīras vides uzturēšana. Pagājušajā
gadā trīs dažādās distancēs pa Siguldas apkaimes ceļiem devās teju
5000 dalībnieku.

Sākusies pieteikšanās 23.Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam, kas Siguldā notiks 8.septembrī. Ikviens aktīvās atpūtas cienītājs aicināts pieteikties
nozīmīgajam notikumam portālā „Velo.lv”, savukārt, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā,
ID karšu īpašniekiem 20% atlaide dalības maksai.

4.augustā plkst.17.00 skrējienu seriāla „Sigulda UP cup” ietvaros
notiks skrējiens 38 metrus augstajā Turaidas pils tornī. Sacensību laikā
dalībniekiem jānokļūst pils skatu laukumā, pārvarot 30 metru distanci
un piecus pils torņa stāvus.
skolas audzēkņi sprinta skrējienā
var startēt bez maksas. Uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti,
dalības maksa tiek samazināta par
50%. Sacensību dalībniekiem ieeja muzejrezervāta teritorijā būs
bez maksas.
Sacensības organizē Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde
sadarbībā ar biedrību „A2” un Turaidas muzejrezervātu.

Vidējā vecuma grupā dubultuzvaru un Latvijas čempiona titulu
izcīnīja Toms Ķēdis 1500 metru un
3000 metru distancēs /4.32.86 un
10.00.33/. Līdz ar to Toms izcīnīja
tiesības Latvijas izlases sastāvā
startēt Baltijas valstu sacensībās
U16 grupā Igaunijā, Valgā.
Sekmīgi 800 m un 1500 m distancēs startēja Kristaps Bruners,
Skriešanas seriāls „Sigulda UP izcīnot septīto un devīto vietu, kā
cup” sastāv no trīs posmiem – Ser- arī Keita Stalidzāne 800 m distanpentīna ceļa skrējiena, skrējiena cē sīvā konkurencē izcīnīja 7.vietu.
Turaidas tornī un skrējiena pa Sigul- Sacensībās vēl piedalījās Adrija
das Bobsleja un kamaniņu trasi. Pelēce, 400 m distancē ierindojoties
Katrs posms dalībniekiem dod ie- 11.vietā, kā arī Pauls Daugulis, Ģirts
Stankevičs – 400 m, Viesturs Veits –
skaites punktus kopvērtējumam.

Futbola kluba „Super Nova” Siguldas 2006.gada komanda no 4. līdz 7.jūlijam piedalījās starptautiskā
futbola turnīrā „WASA Cup 2013” Somijas pilsētā Vāsā – tas ir lielākais ikgadējais jauniešu futbola turnīrs
Somijā un to atbalsta Somijas Futbola asociācija. Turnīrā piedalās jaunie futbolisti no visas pasaules, un
šogad bija ieradušies spēlētāji pat no tālās Argentīnas un Peru.
„WASA Cup 2013” ir pirmais no- komandas no dažādām pasaules
zīmīgākais futbola kluba „Super valstīm. „Super Nova” spēlētāNova” Siguldas jaunāko spēlē- ji visās turnīra spēlēs izcīnīja
tāju starptautiskais turnīrs, kopš uzvaras, kopvērtējumā ierindojomazie siguldieši uzsākuši savas ties 3.vietā.
sportistu gaitas.
Liels paldies sakāms futbola
Siguldas futbolistu vecuma kluba „Super Nova” prezidentam
grupu pārstāvēja trīspadsmit Jānim Engelim un trenerim Artū-

ram Eižvērtiņam par ieguldīto
darbu, kā arī mazo Siguldas futbolistu lielākajiem faniem – viņu
vecākiem – par lielo atbalstu un
Siguldas futbola kluba „Super
Nova” popularizēšanu Somijā.
Ieva Čurišķe

SIGULDAS SPORTA SKOLA PIEDĀVĀ
•

Noslēgušās Latvijas svarīgākās sacensības vieglatlētikā – Latvijas
Jaunatnes čempionāti vidējā un vecākā grupā, kas notika attiecīgi Valmieras un Jēkabpils viesmīlīgajos stadionos. Tajos veiksmīgi startēja
vairāki Siguldas Sporta skolas jaunie vieglatlēti.

1500 metru un 3000 metru distancēs vidējā vecuma grupā dubultuzvaru un Latvijas
čempiona titulus izcīnīja Siguldas novada sportists Toms Ķēdis.

Futbola kluba „Super Nova” sasniegumi

•

Siguldai divkārtējs Latvijas
jaunatnes čempions un trīs
bronzas medaļas

Šogad
Vienības
brauciens brauciena „Tour de France” simtganorisināsies trīs dažādās distancēs – dei. Vienības brauciena laikā ar īpaSporta šosejas brauciens (100 km), šām pārsteiguma balvām tiks suKalnu divriteņu brauciens (44 km) mināti
dalībnieki,
kuri
būs
un Tautas brauciens (36 km). Pasā- ģērbušies „Tour de France”
kumā piedalīties aicināti visi intere- vēsturiskajos tērpos. Savukārt
senti, sākot no 12 gadu vecuma. Da- „Latvenergo” suminās enerģiskāko
lībnieki tiks vērtēti dažādās vecuma kalnā braucēju. Ar īpašiem kaugrupās – zēni, meitenes, jaunieši, siem tiks apbalvoti trīs nomināciju
juniori, sievietes, vīrieši un seniori.
uzvarētāji – vienotākais uzņēmums,
Vienības velobrauciens šogad visvairāk pārstāvētā pašvaldība un
tiks veltīts pasaules prestižākā kuplākā ģimene.

Kļūsti par ātrāko ziņnesi –
piesakies sprinta skrējienam
Turaidas pils tornī!
Sprinta skrējienā un cīņā par ātrākā ziņneša titulu var piedalīties ikviens. Sprinta dalībnieki startēs pa
vecuma grupām, un katrā grupā tiks
noskaidroti trīs labākie ziņneši. Reģistrācija sacensībām Turaidas muzejrezervātā sāksies no plkst.15.30.
Dalības maksa SV30–SV50 grupās būs Ls 2, SV10–SV20 un SV60
grupās – Ls 0,50, bet Siguldas novada skolēni un Siguldas Sporta
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Bērniem un jauniešiem no 7 gadu vecuma trenēties kādā no sporta veidiem: basketbols, badmintons, dambrete,
kalnu slēpošana, vieglatlētika;
Bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam sportot vispārējās fiziskās sagatavošanas grupās.
Uzņemšana Sporta skolā – treniņgrupu komplektēšana 2013./2014.mācību gadam notiek
no 19. līdz 30.augustam.
Visus interesentus gaidām Sporta skolā, Gāles ielā 29, no plkst.9.00 līdz 17.00.
Sporta skola šovasar aicina bērnus no 7 līdz 12 gadu vecumam iesaistīties dienas sporta un
atpūtas nometnē no 26. līdz 30.augustam.
Papildu informāciju par iestāšanos Sporta skolā un dalību dienas sporta un atpūtas nometnē varat iegūt,
rakstot uz e-pastu sportaskola@sigulda.lv vai zvanot pa tālr.22022898.

3000 m un Ēriks Rocēns 100 m distancēs.
Vecākajā grupā nopietnā konkurencē Valters Reinis Rasnačs izcīnīja divas bronzas medaļas 100 un
200 metru distancēs /11.53 un
23.65/, arī Artis Rušiņš veiksmīgi
startēja šajās distancēs un ierindojās starp desmit labākajiem jauniešu vecuma dalībniekiem /11.97 un
24.89/. Sīvā cīņā 800 m distancē Edgars Daugulis izcīnīja augsto 5.vietu.
Trešo godalgoto vietu un bronzas
medaļu izcīnīja šķēpa metējs Ričards Griezītis, kurš šķēpu raidīja
57,75 metru tālumā.
Aina Ziediņa

Siguldas ielu vingrotāji čempionātā
uzstāda teicamus rezultātus
Siguldas novada Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” Siguldas ielu
vingrotāji (Sigulda MultiMovement)
jūlija vidū piedalījās Latvijas Ielu
vingrotāju sporta biedrības rīkotajā
Latvijas čempionātā ielu vingrošanā.
Sintija Tīruma izcīnīja 1.vietu sieviešu sacensībās, Krišjānis Polāns ieguva 2.vietu un Edijs Bērziņš – 3.vietu spēka izturības daudzcīņā tautas
klasē.

Šī nav pirmā reize, kad Siguldas
ielu vingrotāji ir pierādījuši sevi Latvijas mēroga sacensībās, piemēram,
Latvijas Ielu vingrošanas sporta
biedrības rīkotajā „Indoor Challenge”, kurā arī tika iegūtas godalgotas vietas. Cerams, ka mūsu sportisti nezaudēs uzņēmību un turpinās
aizstāvēt Siguldas godu arī turpmāk.
Līva Līvena

Siguldā notiks riteņbraukšanas sacensības;
plānoti satiksmes ierobežojumi
Svētdien, 28.jūlijā, jaunie riteņbraucēji pulcēsies pie Krimuldas muižas un
plkst.11.00 tiks dots starts Rīgas pilsētas 2013.gada jauniešu meistarsacīkšu riteņbraukšanā šosejā piektajam, sacensību noslēdzošajam, etapam.
Sacensību maršruts: Krimuldas muiža – Krimuldas iela – pa labi uz Turaidas
pusi ceļā P7 (Ragana–Turaida) – pa labi uz ceļu P8 (Inciems–Turaida–Sigulda) nobrauciens pa Turaidas ielu – pa labi Krimuldas serpentīnu pacēlums –
sasniedzot Krimuldas ielu, pa labi uz Kungu gatvi – pa labi. Kopā sportisti
veiks sešus apļus, pieveicot 39 km distanci.
Uzmanību! No plkst.11.00 līdz 12.30 tiks daļēji slēgtas ielas (posmā no
Krimuldas līdz šosejai P7); Turaidas iela (posmā no Turaidas līdz Krimuldas
serpentīnu trasei).
Imants Stradiņš
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu īpašniekiem*

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
Picērija „Čili Pica”

Skaisto dārzu darbnīca
maltītei picērijā TC „Šokolāde”, Strēlnieku
Dārza ielā
lietas2, Siguldā;
piegādes pasūtījumiem Siguldā, zvanot
pa tālruni
67973955
Autonoma
„ETS”
UDatlaide
serviss ceļojumu
nelaimes gadījumu apdrošināšanai; 5%

„Villa Alberta”
15% atlaide pakalpojumiem
10% atlaide stādu tirdziņā
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem
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10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem; 15% atlaide ajūrvēdas sejas un
VESELĪBA
ķermeņa masāžai; 10%
atlaide aktivitātēm „Welness Camp” veselības un
„Hercoga 10%
optika”
50% un
atlaide
redzes
pārbaudei,
pasūtot brilles
mundruma nometnes ietvaros;
atlaide pirts
džakuzi
atpūtas
zonas
veselības centrs
īrei; 10% atlaide dalībaiMutes
muzikālajos
vakaros Bezmaksas konsultācija un 10% atlaide pakalpojumiem

10% atlaide
10% atlaide
Vidzemes aptieka
2% atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompen
(diennakts)
medikamentiem);
Apdrošināšanas sabiedrība
10% atlaide
5% atlaide gatavām brillēm;
„ERGO”
apdrošināšanai; 5% atlaide privātīpašuma un iedzīves
apdrošināšanai,
5%
20% atlaide briļļu ietvariem;
KULTŪRAS
PASĀKUMI
10% atlaide lēcām;
atlaide KASKO apdrošināšanai. Apdrošināšanas pakalpojumus
var
iegādāties
optika”
50%
atlaide
redzes
pārbaudei,
pasūtot
brilles
“Alternatīvais flīģelis” koncertzālē 10%„Hercoga
atlaide ieejas
biļetēm
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 – 7.00;
Siguldā, Pils ielā 1 un Krišjāņa Valdemāra ielā 1A. “Baltais
Plašāka
informācija
Flīģelis”
25.maijāpa
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
Mutes
veselības
centrs
Bezmaksas
konsultācija
un
10%
atlaide
pakalpojumiem
tālruni 1887
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
„A” aptieka
6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
pilsdrupu estrādē 27. maijā
Rīgas rajona
slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm
„A aptieka”
6% atlaide visu medikamentu
un citu
preču iegādei
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu Biļetes cena Ls 4, piedāvājums spēkā līdz 01.06.
māmiņām);
estrādē 2.jūnijā
ūdens dziedniecības
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās10%
(arīatlaide
grūtniecēm
un jaunajāmpakalpojumiem;
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide dūņu procedūrām;
Brīvdabas koncertprogramma
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
māmiņām);
10%
atlaide
ūdens
dziedniecības
pakalpojumiem;
atlaide grupu vingrošanā zālē vai ba
Siguldas novada Kultūras centrs 10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem.
LsPasaulīt”
1 atlaide
10% atlaide sporta10%
nodarbībām
„Pasaule,
Siguldas
dūņu procedūrām; 10% atlaide sporta nodarbībām
grupudzemdībām;
vingrošanā zālē vai
10% atlaide
amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 1 atlaide
pārtikas
tirgotājiem
pilsdrupu
estrādē
9. jūnijā
atlaide paaugstināta
komforta
baseinā; 10% atlaide dzemdībām; 10% atlaide10%
paaugstināta
komforta
palātāspalātās
10% atlaide ieejas biļetēm
dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos Kamermūzikas maratons ar
„Le Fizio”
10 % atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācij
Gidonu Krēmeru un Kremerata
„LeFizio” fizioterapijas centrs
10% atlaide visiem pakalpojumiem:
fizioterapeitu
konsultācijām;
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām
masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām indiv
solistiem
koncertzālē
Koncertzāle „Baltais flīģelis”
10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem; 5%Baltica
atlaide
jebkuru
biļešu
grupās; grūtnieču
vingrošanām;
ārstnieciskajām masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām
individuāli
un vingrošanām māmiņām ar m
Flīģelis”
7.jūlijā plkst.19.00
iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais flīģelis”“Baltais
skolēniem,
studentiem,
vingrošanai
pēc Bobata
metodes
XX Siguldas
Opermūzikas svētki – Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.
grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām zīdaiņu
māmiņām
ar mazuļiem;
zīdaiņu
pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem
ar invaliditāti
Viesnīca
„Segevold”
10%
atlaide
atpūtas
kompleksa
apmeklējumam
Uvertīra (Liene Circene) Siguldas
vingrošanai pēc Bobata metodes
Jaunās pils terasē 3.augustā
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
Livonijas ordeņa Siguldas pils
Bezmaksas ieejas biļete
plkst.19.00
Viesnīca „Segevold”
10% atlaide atpūtas kompleksa
SIA „Malus”apmeklējumam
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
XX Siguldas Opermūzikas svētki – Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
10% atlaide sertificēta uztura speciālista – konsultācijai veselīb
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistie
pilsdrupu estrādē 4.augustā
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diēta
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta–homeopāta konsultācijām;5%
10%
atlaide
funkcionālajai
plkst.15.00
atlaide
ārstniecisku
produktu iegādei
23. Latvijas riteņbraucēju
20% atlaide dalības maksai
10% atlaide
uztura,
veselības konsultācijām;
līdz
10% profilaktiskā apskate un 10% atlai
XX Siguldas Opermūzikas svētki
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 diagnostikai;
(Biļešu skaits
I.Baltiņas
zobārtsniecības
Bezmaksas mutes
dobuma
Vienības brauciens
– Opera „Traviata” Siguldas
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
atlaide
masāžai,
20%
atlaide
pensionāriem;
10%
atlaide
sejas
kopšanas
privātprakse
zobārstniecības
pakalpojumiem
bērniem
pilsdrupu estrādē 4.augustā
SIAārstniecisko
„Kaķītis”
publiskās pirts apmeklējumam
procedūrām; 5% atlaide
produktu10%
iegādei
Siguldas tenisa korti
10% atlaide kortu nomai; 20% atlaide inventāra nomai
plkst.21.00
Siguldas Opermūzikas svētki
Atlaide
Ls 3 biļetēm,
kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 Bezmaksas
(Biļešu skaits mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide
I.Baltiņas
zobārstniecības
Velo noma „Tridens”
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem XX
– Grand Galā koncerts Siguldas ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.
SKAISTUMKOPŠANA
privātprakse
zobārstniecības pakalpojumiem
bērniem
pilsdrupu estrādē 5.augustā
Sporta klubs „Panatta Fitness”
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
salons 10% atlaide solārija apmeklējumam;
plkst.17.00
SIA „Kaķītis”
10% atlaide publiskās Skaistumkopšanas
pirts
apmeklējumam
„Ēra”
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide golfa spēlei
10% atlaide matu veidošanai;
SPORTS
„Redzes centrs”
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei, kā arī bezmaksas
redzes
pārbaude,
5% atlaide
kosmētikas
produktu iegādei;
Biedrība „A2”
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta
pasākumos
pasūtot
optiskās brilles
5% dāvanu kartes iegādei
Siguldas tenisa korti
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
Skaistumkopšanas salons 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
pakalpojumiem – ārstnieciskai vingrošanai grupās,
Rehabilitācijas
Velo noma ”Tridens”
20% atlaide
velosipēducentrs
nomas „Krimulda”
pakalpojumiem10% atlaide rehabilitācijas
„Elfrisa”
rehabilitācijas maksas Skaistumkopšanas
programmām, nūjošanas
nomai,
dūņu
klubs
„Panatta
Fitness”
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
saloni 10%inventāra
atlaide visiem
skaistumkopšanas
pakalpojumiem
„Elvi”
2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanuSporta
kartes,
presi,
cigaretes,
procedūrām
„Skaistuma ēra”
Sporta veikals „Sport 2000”
10% atlaide sporta preču iegādei
akcijas preces un nocenotas preces)
Eliēr
International
14%
atlaide
organisko
dūņu
kosmētikas
produktu iegādei
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide
golfa spēlei
SPA viesnīca
„Ezeri”
20% atlaide pirts kompleksa
apmeklējumam; 10% atlaide visiem SPA
Skaistumkopšanas salons 30% atlaide solārija pakalpojumiem
„Positcomes”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
pakalpojumiem
VEIKALI
“Kolonna”
„Zapping Milano”
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces „Elvi”
2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi,
IZKLAIDE
cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
„Copes nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas„Positcomes”
un motorus
Kino „Lora”
10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Elvi” boulings
20% atlaide celiņa nomai
„Zapping Milano”
10% atlaide
pirkumiem, izņemot
akcijas
preces10% atlaide solārija apmeklējumam;
„Pūks”
5% atlaide rotaļlietu iegādei
Skaistumkopšanas
salons
„Ēra”
10% atlaide
manikīra pakalpojumiem;
„Copes nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas
motorus
10%unatlaide
matu veidošanai;
5% atlaide kosmētikas
produktu iegādei; 5%
ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI
„Veloriba”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
„Pūks”
5% atlaide rotaļlietu iegādei
dāvanu
kartes
iegādei
Restorāns „Aparjods”
10% atlaide maltītēm restorānā
“Veloriba”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
„Datoru doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
„Raibais
suns”
10% atlaide maltītēm
Skaistumkopšanas
salonsun servisa pakalpojumiem
5% atlaide kosmētikasKrodziņš
produktu
iegādei
“Datoru doktorāts”
Atlaides
dažādām preču grupām
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
Grāmatu veikals
5% atlaide
pirkumiem
„Elfrisa”
Grāmatu veikals „Jānis Roze”
5% atlaide pirkumiem
Krodziņš „Kaķītis”
10% atlaide pirkumiem krodziņā
„Jānis Roze”
Skaistumkopšanas
salons
„Time
10%
atlaide
visiem
skaistumkopšanas
pakalpojumiem
Bistro „Kaķu māja”
10% atlaide bistro un beķerejā
„Dārza lietas”
10% atlaide stādu tirdziņā
PĀRVIETOŠANĀS
for beauty”
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
SIA „Mārcis”
5% atlaide dārza un meža tehnikas iegādei
parkā „Rāmkalni”
LGK atrakcijas
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar
Skaistumkopšanas
salons
30%
atlaide
solārija pakalpojumiem;
īpaša cena
Bache”
mitrinošajai
Siguldas
gaisa trošu vagoniņu
– brauciens vienā
virzienā
Ls 0,50
Bistro „Zaļumnieku
10%„Ella
atlaide
maltītēm
bistro
Veikals „Purpurlāde”
10% atlaide outlet apģērbu iegādei; 5% atlaide Latvijā
radītu preču iegādei
sejas procedūrai
– Ls 10;
īpaša cena „Guinot” attīrošajai sejas procedūrai
piestātne”
„Impresso”
20%„Kolonna”
atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas
Tūre”
„Hydraclean”
–
Ls
14;
30%
atlaide
matu
griešanai
ar
karstajām
šķērēm
Ekspressrestorāni
10%
atlaide
gardām
maltītēm
Siguldā, Ādažos, Ķekavā un ar
tūrisma birojs
Rehabilitācijas centrs „Krimulda” 5% atlaide uzņēmuma veikala – kafejnīcas „Milly”Makara
preču (izņemot
tabakas un Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
„Ņamma”
alkohola izstrādājumus) iegādei
AKTĪVĀ ATPŪTA
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
„Segevold”
Veikals „Mājas mīlulis”
5% atlaide preču iegādei
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Restorāns „Kropotkins”
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
Bārs
„Ritters”
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
Kino
„Lora”
10%
atlaide
kinoteātra
biļešu
iegādei
www.nospro.lv interneta veikals Īpaši pirkumu piegādes noteikumi: Siguldā pirkumu piegāde bez maksas,
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Siguldas novadā piegādes cena Ls 3,50, Siguldas novadā
pasūtījumiem
virs 10% „Elvi”
Bobsleja un
kamaniņu trase
atlaideboulings
braucieniem ar bobsleja kamanām20% atlaide celiņa nomai
AUTO
APKOPE
„Sigulda”
Ls 100 piegāde bez maksas

VESELĪBA

KULTŪRA

SPORTS

VEIKALI

SKAISTUMKOPŠANA

IZKLAIDE

PĀRVIETOŠANĀS

10 autobusu maršruti Siguldas
novadā
Gaisa trošu vagoniņš

„Impresso”
Makara tūrisma birojs

AKTĪVĀ ATPŪTA

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”
Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
Makara tūrisma birojs
LGK atrakcijas
Laivuīre.lv

DAŽĀDI

Neste Oil
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
un Rīgā
„Īle un Herbst”
10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
„Aparjods”
10%batutam,
atlaide maltītēm
restorānā
trasei,Restorāns
skrituļslidu nomai,
vasaras kalnu dēļu nomai,
kanoe
„Meistars”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
Bezmaksas braukšanas biļete
laivām
un sporta„Raibais
laukumiem
(pludmales volejbols,
futbols,
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegād
Krodziņš
suns”
10%mini
atlaide
maltītēm „Balex ekspresis”
strītbols)
Demetra Krain
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
Makara
tūrisma birojs
20%„Gustava
atlaide laivu
nomai
beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei
66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās
– brauciens
vienā
LGK atrakcijas
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
virzienā Ls 0,50
Krodziņš
„Kaķītis”
10% teritorijā
atlaide bez
pirkumiem krodziņā
atlaide
brīvdienās,
kā arī piegāde Siguldas novada
maksas
20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas
Tūre”
Bistro
„Kaķu
māja”
10%
atlaide
bistro
Laivuīre.lv
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem
Viesnīca „Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”
Krodziņš un bistro atpūtas parkā 10% atlaide gardumiemAtpūtas
krodziņā
un bistro 10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
parks
„Rāmkalni”
„Reiņa trase”
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
Hotel Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
15% atlaide
un mantas
apdrošināšanai;
Bistroīpašuma
„Zaļumnieku
piestātne”
10% atlaide maltītēm bistro
Viesnīca „Sigulda”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
“Latroze”Siguldā, Ādažos,
10%
atlaide un
viesnīcas
un ēdināšanas pakalpojumiem
15% atlaide
palīdzības (ceļojumu)
apdrošināšanai
Ekspresrestorāni
„Ņamma”
10% atlaide gardām maltītēm
Ķekavā
arī Jelgavā
50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju;
Ls 2
Swedbank
Jaunajiem Swedbank klientiem:
(pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas biļetes iegādei - jaunā
Restorāns
viesnīcā
„Segevold”
10%konts,
atlaide
restorāna pakalpojumiem
klienta komplekts
bez
maksas (multivalūtu
Maestro
norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
Restorāns
„Kropotkins”
10%vecuma);*
atlaide restorāna Yamaha
pakalpojumiem
- OPEN
jauniešu komplekts
bez maksas (no 7 gadu
** piedāvājums var mainīties
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
Esošajiem
Swedbank
klientiem
Bārs
„Ritters”
10%
atlaide
ēdināšanas
Parpakalpojumiem
sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
(cenrādī
Ls 5);** „Mr. Biskvīts”
Kafejnīca
10% atlaide, pasūtot tortes un kliņģerus
maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā - valūtas
* īpašas
OPEN
programmas
OPEN restorānā „Gadalaiki”
SPA
viesnīca
„Ezeri”atlaides, vērtīgas balvas
10% atlaide
konkursu un loteriju uzvarētājiem
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
iepriekš nav bijusi debetkarte
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
Janex -kanoe
būve laivām un
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam,
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols,
strītbols)
Oil”
1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
Evor
10%„Neste
atlaide apsardzes
pakalpojumiem
SIA”Pūce GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
20% atlaide laivu nomai
„Īle
un
Herbst”
10% atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”
Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

BŪVMATERIĀLI

VIESNĪCAS

DAŽĀDI

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

AUTO APKOPE

30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20% atlaide
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO); 15% atlaide
īpašuma un mantas apdrošināšanai; 15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai
apdrošināšanai; 15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
„Janex–būve”
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba
stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
„Evor”
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
SIA „Pūce GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
„Skaisto dārzu darbnīca”
15% atlaide apzaļumošanas pakalpojumiem
„Cruiselines Travel Agency”
10% atlaide MSC kruīzu iegādei, kā arī dažādas atlaides citu ceļojumu iegādei
„Latvijas lauku konsultāciju
5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām, 7% atlaide
un izglītības centrs” Pierīgas
biznesa plānu, projekta pieteikumu un kredītpieteikumu sagatavošanai, kā
konsultāciju birojs
arī 10% atlaide juridiskajiem pakalpojumiem un konsultācijām
J.Grizāna veterinārā prakse
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem
SIA „Merida Latvija”
15% atlaide pirkumiem interneta vietnē www.merida.lv un bezmaksas
pirkumu piegāde Siguldā
SIA „Reklāmdizains”
15% atlaide t-kreklu izgatavošanai; 10% atlaide maketēšanas un dizaina
izveides pakalpojumiem; 10% atlaide lielformāta drukas pakalpojumiem
SIA „Clean serviss”
10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem

Autonoma „ETS”
„UD serviss”

BŪVMATERIĀLI

„Balex ekspresis”
„Demetra Krain”
„Vaks Serviss”

VIESNĪCAS

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
„Hotel Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
„Kaupo”

10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei; 20% atlaide pensionāriem PVC logu
un durvju iegādei; 10% – mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī
santehnikas iegādei; 5% atlaide skārdnieku darbnīcas pakalpojumiem

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcā
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

„Yamaha” mūzikas skola
Mācību centrs „Buts”

50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
10% atlaide apmācības programmu apguvei
*piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.
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2013.gada 25.jūlijs

XXI STARPTAUTISKIE SIGULDAS
OPERMŪZIKAS SVĒTKI
Laiks un vieta

Pasākums

No 2. līdz 4.augustam
Siguldas Jaunās pils dārzā

Dinas Dubiņas izstāde „Stihiju pārvērtības”. Ieeja bez
maksas

2.augustā plkst.19.00
Siguldas Jaunajā pilī

XXI Siguldas Opermūzikas svētku uvertīra. Koncertā
piedalās Agnese Egliņa (klavieres) un draugi: Mārtiņš
Circenis – klarnete, Juris Irbe – vokāls.
Biļešu cena – Ls 5. Ar Siguldas ID karti – Ls 2

3.augustā plkst.15.00
Siguldas pilsdrupu estrādē

Koncertuzvedums bērniem „Mūsu mammai un tētim”.
Ģimeniski muzikālu brīvdienu piedzīvos: solisti Nauris
Indzeris (tētis), Sanita Sējāne (mamma), Daumants
Kalniņš (vecākais brālis), Laura Štoma (vecākā māsa)
un mazākie brāļi un māsas – RLB bērnu vokālās
studijas „Knīpas un Knauķi” dziedātāji.
Instrumentālās grupas dalībnieki: Andris Sējāns
(taustiņinstrumenti), Leons Sējāns (ģitāra), Roberts
Rasa (basģitāra), Anrijs Grinbergs (bungas), Dagnija
Tuča (blokflauta), Ieva Šablovska (arfa).
Biļešu cena – Ls 3. Ar Siguldas ID karti – Ls 2

3.augustā plkst.16.00 Smilšu
galerijā

Smilšu izrāde „Sākums”. Ieeja par ziedojumiem

3.augustā plkst.18.30
Siguldas Jaunās pils dārzā

Starptautiskā mākslas plenēra izstādes „Mans ir Tavs”
atklāšana. Ieeja bez maksas

3.augustā plkst.18.30
Siguldas Jaunās pils dārzā

Kamermūzikas koncerts – Arturs Cingujevs /klavieres/
un Valters Pūce /čells/. Ieeja bez maksas

3.augustā plkst.19.00 Smilšu
galerijā

Smilšu izrāde „Sākums”. Ieeja par ziedojumiem

3.augustā plkst.21.00
Siguldas pilsdrupu estrādē

Džuzepes Verdi operas „Otello” oriģināliestudējums.
Otello – Kristians Benedikts (Lietuva), Dezdemona –
Norma Fantini (Itālija), Jago – Vittorio Vitelli (Itālija),
diriģents – Vladimirs Kiradžijevs (Vīne), režisors –
Edmunds Freibergs (Latvija). Biļešu cena – Ls 10–40.
Ar Siguldas ID karti lētāk!

4.augustā plkst.13.00
Siguldas ev.lut. baznīcā

Garīgās mūzikas koncerts. Solisti: Kalvis Kalniņš,
Emīls Kivlenieks. Ieeja bez maksas

4.augustā plkst.15.00
Siguldas Jaunās pils dārzā

Muzikālā programmā „Viņš un Viņa” Ilze Lejiņa
(saksofons) un Frederiks Ormēns (Hormain) (balss).
Ieeja bez maksas

4.augustā plkst.17.00
Siguldas pilsdrupu estrādē

XXI Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku Galā
koncerts. Piedalās – Iano Tamar (Gruzija), Krišjānis
Norvelis (Latvija), Badri Maisuradze (Gruzija), Vittorio
Vitelli (Itālija), Norma Fantīni (Itālija), Klementīne
Mergaine (Francija), Miervaldis Jenčs (Latvija).
Festivāla orķestris, festivāla koris un Rīgas Doma
skolas zēnu koris.
Biļešu cena – Ls 10–40. Biļešu iepriekšpārdošana
visās „Biļešu Paradīze” kasēs, kā arī
www.bilesuparadize.lv. Siguldas ID karšu
īpašniekiem, iegādājoties biļeti Siguldas novada
Kultūras centra biļešu kasē, lētāk!

4.augustā plkst.21.00
Siguldas Jaunās pils dārzā

Akordeonista Kaspara Gulbja koncerts. Ieeja bez
maksas

KULTŪRA

PA S Ā K U M I
No 1. līdz 31.augustam
Siguldas novada bibliotēkā
No 5. līdz 31.augustam
Siguldas novada bibliotēkā
No 5. līdz 31.augustam
Siguldas novada bibliotēkā

SiguldasNovadaZiņas

Izstāde „Sajust saknes dzimtenē un svešumā” –
rakstniecei, tulkotājai, diplomātei Annai Žīgurei – 65
(1948)
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde
„Hidroterapija atpūtai un veselības stiprināšanai”

No 9. līdz 31.augustam
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Jura Zīles gleznu izstāde „Vasaras ziedu sarunas”.
Izstāde apskatāma darba dienās no plkst.10.00 līdz
19.00, sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja bez maksas

No 20. līdz 31.augustam
Siguldas novada bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde veltīta grafiķim, siguldietim
un ievērojamam māksliniekam – Zigurdam Zuzem
„Ekslibris. Grāmata. Stāsts. Cilvēka dzīve.”
Grafiķis Zigurds Zuze (1929–2003) ir viens no
izcilākajiem latviešu grafiķiem – kokdzēluma,
linogriezuma un oforta meistariem. Viņa daiļrades
galvenie virzieni ir stājgrafika un grāmatu grafika, kurai
pieskaitāma arī ekslibris (lat. ex libris – „grāmata
no...”) jeb grāmatas īpašumzīme – miniatūrgrafikas
mākslas darbs, kas norāda grāmatas īpašnieku,
ietverot viņa vārdu vai iniciāļus, to ielīmē grāmatas
vāka iekšpusē ar nolūku norādīt, kam grāmata pieder.
Izstādē apskatāmā Zigurda Zuzes ekslibru kolekcija,
kā arī grāmatu kolekcija ar mākslinieka grafikām atklāj
viņa grafikas meistarību, stāstnieka talantu un cilvēka
dzīvi.
Izstāde tapusi sadarbībā ar fotogrāfu Albertu Linartu.

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

1.augustā plkst.10.00
Siguldas pilsētas stadionā

Latvijas čempionāts futbolā 2002.gadā un 2005.gadā
dzimušajiem zēniem, Vidzemes zona, Siguldas posms

4.augustā plkst.17.00
Turaidas muzejrezervātā

Skrējienu seriāla „Sigulda UP cup 2013” skrējiens
Turaidas tornī. Reģistrācija no plkst.15.30

4.augustā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Atklātais turnīrs pludmales volejbolā „Jocker Beach
ball 2013”

8.augustā plkst.18.00
Siguldas Svētku laukumā

Skriešanas seriāls „Siguldas apļi 2013”, 5.kārta

10.augustā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Siguldas novada atklātais turnīrs pludmales volejbolā

No 10. līdz 11.augustam
Turaidā, „Veižos”

Orientēšanās sporta sacensības „Siguldas kauss 2013”

13.augustā plkst.12.00 Depo
laukumā

Latvijas čempionāts futbolā 2000.gadā dzimušajiem,
Vidzemes zona. Spēlēs „Sigulda/Supernova” –
„Salacgrīva/Staicele”

17.augustā plkst.11.00 Depo
laukumā

„Sigulda cup 2013” minifutbolā, 3.posms

21.augustā plkst.10.00
Siguldas pilsētas stadionā

Latvijas čempionāts futbolā 2006.gadā dzimušajiem
zēniem, Vidzemes zona, Siguldas posms

24.augustā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Atklātais turnīrs pludmales volejbolā „Livonijas kauss
2013”

31.augustā plkst.13.00
Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trasē

Skrējienu seriāla „Sigulda UP cup 2013” skrējiens
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē – „Renes
skrējiens”. Reģistrācija no plkst.11.30

Laiks un vieta

Pasākums

4.augustā plkst.14.00
Turaidas muzejrezervātā

Pils diena Turaidā. Turaidas pils arheoloģisko izrakumu
dalībnieku (kas strādājuši vasarās laika posmā no
1976.gadam līdz 2000.gadam) salidojums

Kapusvētki Siguldas novadā

8.augustā plkst.19.00
Siguldas ev.lut. baznīcā

Latvijas Radio kora projekta „TENSO Eiropas
kamerkoris (TENSO Europe Chamber Choir)” pirmās
kora nometnes koncerts. Ieeja bez maksas

•

9.augustā plkst.18.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā

Jura Zīles gleznu izstādes „Vasaras ziedu sarunas”
atklāšana. Ieeja bez maksas

20.augustā plkst.17.00
Siguldas novada bibliotēkā

Novadpētniecības izstādes atklāšana, kas veltīta
grafiķim, siguldietim un ievērojamam māksliniekam
Zigurdam Zuzem, – „Ekslibris. Grāmata. Stāsts. Cilvēka
dzīve”. Ieeja bez maksas

28.augustā plkst.15.30
Turaidas muzejrezervātā

Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācijas
Ģenerālās asamblejas sanāksmes ietvaros kataloga
„Turaidas pils krāsns podiņi” atvēršana

29.augustā plkst.10.00
Turaidas muzejrezervātā

Starptautiska konference „Pils. Arheoloģija. Muzejs.
Arheologam Jānim Graudonim – 100”

IZSTĀDES
Laiks un vieta

Pasākums

No 1. līdz 31.augustam
Bērnu literatūras nodaļā

Literāra izstāde „Bērnu grāmatas un to autori –
Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas 2013 laureāti”

No 1. līdz 31.augustam
Bērnu literatūras nodaļā

Literāra izstāde „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
2013.gada grāmatu kolekcija”

No 1. līdz 31.augustam
Bērnu literatūras nodaļā

Tematiska izstāde „Pūce. Vai tiešām visgudrākā?”.
Izstādē aplūkojami materiāli, kas palīdzēs rast atbildi
uz jautājumu: „Kāpēc pūce pārliecinoši kļuvusi par
gudrības un erudīcijas simbolu?”

Siguldas pilsētas kapos:

•

SVEICAM

„Apceļo savu novadu!” – uzziņu materiāli par
interesantiem tūrisma maršrutiem Siguldas novadā

Kapusvētki notiks kā allaž – augusta pirmajā sestdienā – 3.augustā plkst.12.00. Ekumēniskos dievkalpojumus vadīs Romas Katoļu
baznīcas Siguldas draudzes prāvests Ronalds Melkers, Evaņģēliski
luteriskās Siguldas Sv.Jāņa draudzes evaņģēliste Ilze Grota un Latvijas baptistu Siguldas draudzes mācītājs Sandijs Aizupietis. Muzikālo pavadījumu nodrošinās Vilnis Daņiļevičs.
Svecīšu vakars notiks tradicionālajā oktobra pirmajā sestdienā –
5.oktobrī plkst.18.00.

Allažu pagasta kapos:

• Kapusvētki notiks augusta pēdējā svētdienā –
25.augustā plkst. 14.00.
Dievkalpojumu
vadīs
Evaņģēliski luteriskās Siguldas Sv.Jāņa draudzes
mācītājs Andris Grots.

Mores pagasta kapos:

• Kapusvētki notiks septembra pirmajā sestdienā –
7.septembrī
plkst.12.00.
• Svecīšu vakars notiks
oktobra otrajā sestdienā –
12.oktobrī plkst.18.00.







Siguldas novada
pašvaldība sveic
jūlija apaļo jubileju
gaviļniekus
90 gadi
Zenta Lāčkāja
Fedosija Mihejeva



85 gadi
Valts Raits
Mārtiņš Bankovskis
Fjodors Zvanbergs
Zigrīda Auziņa
Anna Virbicka



80 gadi
Vija Jelniece
Olga Grigorjeva
Juris Lauva
Maija Vilka
Erna Liekniņa
Genovefa Šmite
Vilma Linmeijere
Viktors Meinerts
Pēteris Salmanis
Jānis Karlovs







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūnijā
Reģistrētas 27 bērnu piedzimšanas – 14 meitenes un 13
zēni.
Bērniem doti vārdi:
Kate, Undīne, divas Madaras,
Lauma, Paula, Karolina, Dinija,
Marta, Diāna, Alise, Amanda,
Sofija, Laura, Ralfs, Ernests,
Markuss, Emīls Markuss, Adrians Rokijs, Rafaels, Jēkabs,
Rūdis, Nikolass, Hugo, Gints,
Miķelis, Arvis.



Reģistrētas 22 laulības, no
tām baznīcās – sešas.

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 29.augustā.

