SIG U L DAS

N O V ADS

Siguldas
Siguldas novada Domes informatīvais izdevums

Novada
Zinas
Nr. 6 (141) 2010. gada jūnijs

Speciālizdevums: Gatavojoties X Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Speciālizdevumu sagatavoja: Siguldas BJIC

Siguldas novada dziesmu un deju
svētku ieskaņu koncerts
Vasarsvētku
svētdienā,
23. maijā, Siguldas 1. pamatskolā
notika Siguldas novada skolēnu
pašdarbības kolektīvu ieskaņu
koncerts, pošoties X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, kurā piedalījās visi novada kolektīvi, kuri bija gatavojušies svētkiem. Par svētku programmu rūpējās deju kolektīva
“Vizbulīte” vadītāja Indra Ozoliņa un Siguldas Valsts ģimnāzijas
jauniešu kora “Atvars” un Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” 5.–9. klašu
kora vadītājs Jānis Baltiņš. Koncertā tika izdziedātas un izdejotas
gan latviešu tautasdziesmas un
dejas, gan latviešu klasikas zelta
fonds. Par mirkļu saglabāšanu
vēsturei rūpējās Siguldas novada
jauniešu domes pārstāvis un fotokluba dalībnieks Artūrs Vilkājs.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics:
“Mēs atklājam kopību tur, kur dzirdam
citus dziedam un redzam dejojot, katrs saklausām atbalsi savai sirdsbalsij. Tā mēs zinām
un jūtam, ka esam vienas kopējas pagātnes
mantinieki un nākotnes cēlāji. Tā mēs zinām
un jūtam, ka esam daļa no vienas vienotas latviešu tautas. Lai šajos
skolēnu dziesmu un deju svētkos mums visiem izdodas sajust šo
vienotību ar savu tautu un novadu!”
Siguldas novada Domes
Izglītības un kultūras komitejas vadītāja
Līga Sausiņa:
“Kas ir Latvija? Mazs punktiņš pasaules
kartē. Bet mēs izskanam visas pasaules mērogā
ar saviem dziesmu un deju svētkiem. Daudzām
ģimenēm līdzdalība dziesmu un deju svētkos
ir kļuvusi par tradīciju. Kas tas ir par spēku, kas aicina pievienoties
kuplajam svētku dalībnieku pulkam? Tā ir kopības, piederības izjūta.
Tādā veidā mēs apliecinām lepnumu par savu tautu un mīlestību
pret dzimteni. Tā ir iespēja gūt prieku un sniegt to citiem.
Šogad Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies aptuveni 31 tūkstotis dalībnieku. 23. maijā Siguldas novada
dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts vienkopus pulcēja aptuveni pustūkstoti dziedātāju, dejotāju un spēlētāju. Mēs varam
būt lepni, ka veidojam tik lielu daļu no visa dalībnieku pulka,
un ar pārliecību teikt, ka Siguldas novads ir dziedātāju, dejotāju
un spēlētāju novads. Mēs varam būt lepni par to, ka piecas deju
kolektīva “Vizbulīte” grupas piedalīsies laureātu koncertā VEF
Kultūras pilī, godinot Siguldas novada vārdu visas Latvijas mērogā.
Lai svētki sniedz gandarījumu visiem dalībniekiem un dod
jaunus spēkus arī turpmāk kuplināt mūsu novada kolektīvus!”
A/s “SEB banka” Siguldas pārvaldniece
Daiga Enika:

Aicinājums Siguldas novada izglītības iestādēm,
skolēniem, skolotājiem un visiem entuziastiem!
Lai apkopotu un saglabātu
vēsturei liecības par siguldiešiem
un viņu gaitām Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos, par
mūsu ievērojamākajiem kolektīvu vadītājiem, skolēniem, svētku
dalībniekiem vairākās paaudzēs,
Siguldas novada pašvaldība šī
gada nogalē – uz Valsts svētkiem
18. novembrī – plāno organizēt
izstādi, tādēļ lūdzam visus, kam
saglabājušās liecības par tiešu
vai netiešu dalību svētkos, tās
iesniegt – tās var būt nelielas
atmiņu skices aprakstu veidā
par svētku aizkulišu dzīvi mēRīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 29. jūnijs, 2010

ģinājumos, pauzēs, braucienos,
naktsmītnēs, un kas saistītas ne
vien ar oficiālajām norisēm, bet
arī ar sadzīvi un pašu dalībnieku
izjūtām un piedzīvojumiem. Tās
var būt arī materiālas lietas: plakāti, afišas, programmas, notis,
diplomi u. c. veida iespieddarbi,
ar roku rakstīti teksti – amizantas zīmītes, vēstulītes, dienasgrāmatas, mēģinājumu saraksti ar
piezīmēm, jokpilni izteicieni, kas
lietoti svētku dienās, dažāda veida
attēli – foto, zīmējumi, skatuves
apģērbi vai to sastāvdaļas, apavi,
aksesuāri, gājienā rokās nesamie

simboliskie priekšmeti, suvenīri,
sadzīves priekšmeti ar svētku simboliku un citi interesantas lietas.
Aicinām jūs palīdzēt sarīkot
skaistu, interesantu izstādi! Sīkāka informācija pa tālruņiem
67972432, 26496642 un e-pastu
sandra.kirule@sigulda.lv. Vēsturiskās liecības aicinām iesniegt
līdz septembrim Siguldā, Poruka ielā 11, Siguldas Bērnu un
jauniešu centrā. Vēlams iepriekš
piezvanīt, lai vienotos par laiku.
Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības vadītāja
Sandra Ķirule

“Dziesmusvētki ir svētki, kas nopelnīti
sūrā darbā vairāku gadu garumā – to zinās
teikt ikviens, kas izbaudījis visu laimīgo emociju buķeti, ko sniedz kopābūšana ar līdzīgi
domājošajiem. Mani dziesmusvētki ir gan uzvaras prieks deju karos, gan jauni draugi, gan labāk iepazīti vecie,
gan izmirkušās pastalas lielajā lietus gāzē, gan milzīgs lepnums par
savu kolektīvu un savu pilsētu. Būt dziesmusvētkos tiešām ir laime.
Visiem tiem, kuri uzvarējuši dziesmu, deju vai pūtēju skatēs
un izcīnījuši godu baudīt šos svētkus, novēlu izturību, pacietību
un galvenais – prieku!”
A/s “Siguldas Būvmeistars”
valdes priekšsēdētājs
Jānis Libkovskis:
“Ir liels prieks, ka šajos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos mūsu Siguldas jaunieši būs pārstāvēti tik kuplā skaitā.
A/s “Siguldas Būvmeistars” vārdā vēlu visiem
dziesmu un deju svētku dalībniekiem izturību un labu garastāvokli. Lai izdodas viss iecerētais, lai balsis labi skan un dejas soļi
rit viegli un raiti!”
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Siguldas Novada
Zinas

“Atvars” – Siguldas tēla nesējs
Siguldā, Latvijā un pasaulē
No 7. līdz 12. jūlijam Rīgā
sabrauks jauniešu koru, deju
kolektīvu un vizuālās mākslas
pulciņu audzēkņi. Rīga skanēs
X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku skaņās. Siguldas novadu svētkos
pārstāvēs trīs kori, trīs deju
kolektīvi, pūtēju orķestris un
1. pamatskolas vizuālās mākslas pulciņa audzēkņi. Viens no
dalībniekiem būs Siguldas
Valsts ģimnāzijas koris “Atvars”.

“Atvars” – viena no
Siguldas atpazīstamības
zīmēm

Siguldas Valsts ģimnāzijas
jauniešu koris “Atvars” Rīgas reģiona skolu koru skatēs uzrādīja
labus rezultātus, apliecinot, ka
koris sasniedzis labu meistarības
līmeni. Šogad “Atvars” svinēs
17 gadu jubileju. Tā dibinātājs
un diriģents visus šos gadus ir
kordiriģēšanas meistars Jānis
Baltiņš. Darbs ar Siguldas kori
“Atvars” un kopš 2009. gada arī ar
Siguldas Mākslu skolas 5.-9. klašu
skolēnu kori Jānim Baltiņam nav
vienīgais, kopš 1998. gada viņš ir
arī Alūksnes skolotāju kora “Atzele” diriģents. Tomēr, kā uzskata
pats Jānis, nozīmīgākā darba vieta
ir Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas

vidusskolā par kordiriģēšanas nodaļas vadītāju, kur viņš jau kopš
1990. gada māca jaunos kordiriģentus. Pašlaik Jānis strādā arī
par lektoru Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā.
Sākotnēji “Atvarā” dziedāja
ģimnāzijas vecāko klašu skolēni, bet pašlaik tā sastāvā dzied
arī skolu beigušie jaunieši. “Atvars” noteikti jau ir “pāraudzis”
skolas interešu pulciņa formu,
kaut dokumentos tas noformēts
tieši tā. Jāņa Baltiņa mērķis ir
Siguldas novadā izveidot augstas
meistarības jauniešu kori. Tikai
tādā darbībā diriģents saskata
darbošanās jēgu. Viņu nedaudz
satrauc tas, ka kordziedāšanai

tiek pievērsta salīdzinoši mazāka uzmanība, nekā citiem tautas
mākslas veidiem. To varot teikt
gan par Siguldas novadu, gan
Latviju kopumā. Ne jau viņam tas
būtu svarīgi, bet gan jauniešiem,
kuriem sabiedrības uzmanība
sniegtu motivāciju dziedāt korī,
kā arī gandarījumu par ieguldīto
darbu.
Skolas kora mainīgais sastāvs,
dziedātāju vecuma īpatnības – tas
viss sarežģī diriģenta darbu. Tikai patiess entuziasms spēj aizraut
jauniešus. Jānim Baltiņam tāds
ir. “Atvara” jaunieši nekurn par
garajām mēģinājumu stundām.
Šogad, gatavojoties X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
īsā laikā bija jāapgūst plašs repertuārs. Papildus notika gatavošanās
starptautiskajam jauniešu koru
konkursam, kas aprīlī notika
Valmierā, un Latgales Dziesmu
svētkiem, kas 5. jūnijā notika
Daugavpilī. Valmieras 7. Starptautiskajā jauniešu koru festivālā Jāņa Baltiņa vadītais Siguldas
jauniešu koris “Atvars” ierindojās
trešajā vietā, kas ir tiešām augsts
sasniegums. Kora vēsturē ir ierakstīti arī iepriekšējo gadu sasniegumi starptautiskos koru konkursos.
Siguldas Jauniešu koris “Atvars” savas pastāvēšanas laikā piedalījies visos Latvijas Vispārējos

un skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos. 2008. gada vasarā
koris iekļuva XXIV Vispārējo
Latvijas dziesmu un deju svētku
finālā.
Kora “Atvars” diriģents Jānis
Baltiņš kopš 2009. gada septembra ir Pierīgas reģiona koru virsdiriģents – viņa pārziņā ir Ādažu,
Garkalnes, Carnikavas, Inčukalna,
Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu,
Sējas, Siguldas, Ropažu, Mārupes
gan skolu jaunatnes, gan pieaugušo kori. Tas uzliek papildu slodzi
un atbildību. Bet tā ir novērtēts
diriģenta profesionālisms, aizrautība un griba attīstīt kordziedāšanu Latvijā, celt koru meistarību,
vēlme, lai šis tautas mākslas veids
tiktu atzīts pelnītā līmenī.
Jānis Baltiņš kopš 1998. gada
ir tieši iesaistīts gan vispārējo, gan
skolu jaunatnes dziesmu svētku
organizēšanā. Viņš ir atbildīgs par
koru uznāciena scenārija izstrādi
Mežaparka estrādē. Šis grandio-

bērniem, jo tu strādā arī Bērnu
un jauniešu interešu centra harmoniskās attīstības pulciņā “Kastanītis” un kādreiz esi strādājusi
arī pilsētas bērnudārzā?
– Dzīve mēdz salikt visu pa
vietām. Nekad nebiju iedomājusies, ka manas pedagoģiskās un
darba pieredzes zināšanas būs jāizmanto pirmskolas vecuma bērnu apmācībai. No šodienas skatu
punkta varu teikt: “Es bez tiem
mīluļiem nevaru dzīvot!” Pirmsskolas vecumposms ir tik ļoti veiksmīgs bērna attīstībā, un katram
skolotājam ir iespēja analizēt sava
darba rezultātus. Šis vecums “uzsūc” absolūti visu, ko pieaugušais
cilvēks viņam piedāvā. Tā ir atbildība, kas mani kā skolotāju māca
organizēt sevi, mainīties, mācīties.
– Kā veidojas sadarbība starp
skolēniem, skolotājiem un vecākiem? Vai tai, pēc tavām domām,
ir liela nozīme?
– Viens no svarīgākajiem skolotāja pienākumiem savā pedago-

ģiskajā darbībā ir attīstīt saskarsmes prasmi: skolotājs un skolēns,
skolotājs un vecāki. Ja nav šīs savstarpējās sadarbības, tad skolotāja
darbību varētu definēt kā pliku
sava priekšmeta atstrādāšanu.
– Kas ir tavas autoritātes un
ko tu visaugstāk novērtē cilvēkos?
– Autoritāte manā dzīvē ir
ikviens cilvēks, kurš spēj būt tolerants pret otru.
– Kādi ir tavi novēlējumi,
ieteikumi skolēniem, vecākiem,
organizatoriem, sev pirms skolēnu dziesmu un deju svētkiem?
– Skolēniem – atskatīties atpakaļ: caur cik lielām pūlēm, darbu, sevis piespiešanu ir padarīts,
jo skates augstais vērtējums pats
par sevi liecina, ka padarīts ir ļoti
daudz. Vecākiem – saprast, ka bez
viņu iniciatīvas, garīga atbalsta, iedrošināšanas, palīdzības tikt pāri
dažādām krīzes situācijām viņu
bērns nebūtu sasniedzis to, ko
šodien. Organizatoriem – lai īstenojas viņu izlolotās ieceres un
lai idejas izpildītāji mācētu to atbilstošā līmenī pasniegt skatītājam.

Būt starp vienādi domājošiem

3. pamatskolas tautisko deju
kolektīva “Vizbulīte” vadītāja
Inga Liepiņa sarunā ar Sandru
Ķiruli.
– Ko tev nozīmē skolēnu
dziesmu un deju svētki un dalība tajos?
– Būt un piedalīties skolēnu
dziesmu un deju svētkos ir kā
profesionālam sportistam būt un
piedalīties Olimpiskajās spēlēs.
Esot starp vienādi domājošiem –
tā ir neaprakstāma tautas kopības
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sajūta, to nevar atstāstīt, to ir jāsajūt. Piedalīšanās svētkos ir izteikti spēcīgs motivējošs līdzeklis
saglabāt, pastāvēt, pilnveidot, tas
ir skolotāja virzītājspēks, kas dod
ierosmi un spēku stiprināt savos
skolēnos vēlmi būt savas zemes
patriotiem.
– Tautas deju kolektīvam
“Vizbulīte” oficiāli ir divas vadītājas 3. pamatskolā – tu un
Siguldas Valsts ģimnāzijā Indra
Ozoliņa. Kā sadalāt pienākumus
un sastrādājaties?
– Ar galveno “Vizbulītes” deju
skolotāju Indru Ozoliņu esam kolēģes, mēs katra kolektīva attīstībā
un pilnveidošanā piedalāmies ar
savām profesionālām zināšanām.
Konkrēti mans pienākums ir mēģinājuma procesā būt vienīgajai
koncertmeistarei. Mēdzam arī
kopīgi un katra atsevišķi veidot
deju horeogrāfijas. Nenoliedzami
galveno un smagāko darbu kolektīva darbībā iznes skolotāja Indra.
– Ko tev nozīmē darbs ar

zais darbs, protams, netiek veikts
vienatnē, Jānim ir aptuveni 50 palīgu, bet virsvadība un atbildība
ir uz viņa pleciem. Kā stāsta Jānis, tas nozīmē, ka mēnesi pirms
dziesmu svētkiem var norakstīt:
viss laiks paiet Mežaparkā, toties
estrādi Jānis pazīstot kā savu kabatu.
Jānis saka: “Paldies dievam,
ka ģimene mani saprot. Ir tāds
teiciens, ka nevar zināt, kurš ir
mazāk mājās – makšķernieks vai
diriģents. Jā, darbs paņem daudz
laika, bet izjūtu gandarījumu par
rezultātu. Vadu kori, diriģēju ne
jau tikai sava prieka pēc – gandarījumu sniedz tas, ka dziedātājiem
ir prieks par rezultātu. Ja kaut kas
nesanāk tā, kā cerēts, tad koris
jau nav vainīgs, vainīgs ir diriģents – esmu kaut kur kļūdījies
vai arī mēs vēl neesam tik tālu
tikuši. Diriģents ir priekšnesuma
veidotājs.”
Ilze Ratniece
Pirmsskolas skolotāja,
bijusī “Vizbulītes” dejotāja
Andreta Čivča par Ingu
Liepiņu:

“Inga ir ļoti pozitīvs cilvēks, izpalīdzīga un optimistiska, man viņa
skolā bija deju pulciņa koncertmeistare. Tās ir visjaukākās atmiņas –
kopīgi braucieni, pasākumi, jaukas,
emocionālas, sirsnīgas sarunas. Inga
mums skolas laikā bija kā dzīves
skolotāja, padomdevēja, cilvēks,
kuram meitenes varēja uzticēties.
Tagad nu jau astoņus gadus tiekamies “Kastanītī” kā darba kolēģes.
Mēs esam no radošās sfēras, varam
viena otru papildināt, ir viegli sastrādāties, rakstot bērnu pasākumiem scenārijus. Draugus nevar
atrast uz ielas, tā ir pamatvērtība,
ko nekur citur nevar iegūt.”

Sev – būt pareizā vietā, laikā un
telpā.
– Vai ir kaut kas, ko es nepajautāju, bet tu ļoti gribētu atbildēt?
– Varbūt – ko es darītu, ja nebūtu mūzikas un deju skolotāja. Es
noteiktu būtu kāda noteikta žanra
solo dziedātāja, varbūt salonmūzikas izpildītāja. Varbūt.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 29. jūnijs, 2010

Siguldas Novada
Zinas
Siguldiete iegūst iespēju
pārstāvēt Vidzemi
Siguldas novadu un Vidzemi skolēnu dziesmu un deju
svētku laikā fotopraktikumā
pārstāvēs Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases audzēkne
Ginta Spulle.
– Kā tu uzzināji par iespēju
piedalīties konkursā, lai kļūtu
par X skolēnu dziesmu un deju
svētku fotoreportieri un fotopraktikuma dalībnieku?
– Tas notika pavisam nejauši – internetā atradu konkursa
nolikumu un izlēmu pamēģināt!
– Vai bija liels konkurss?
– Nezinu skaitu, cik cilvēki
piedalījās šajā konkursā, taču no
katra Latvijas kultūrvēsturiskā novada uz dziesmu un deju svētkiem
tika izvirzīti divi uzvarētāji, esmu
viena no Vidzemes pārstāvēm un
par šādu iespēju piedalīties svētkos esmu ļoti priecīga, jo nemaz

necerēju, ka varu uzvarēt.
– Ko tu sagaidi no šīs iespējas?
– Jaunas emocijas, pieredzi fotografēšanā. Prieku par kopābūšanu ar talantīgiem un gaišiem cilvēkiem latviešu skaistākajos svētkos.
– Kāda ir tava pieredze ar
fotografēšanu?
– Es fotografēju jau apmēram
piecus gadus – iesākumā man
pašai fotoaparāta nebija, taču bija
liela interese par fotomākslu, tādēļ šad tad aizņēmos fotoaparātu
no draudzenes. Kad dabūju savu
pirmo fotoaparātu, sākās īstā lielā
bildēšana, eksperimentēšana, mācīšanās. Fotoaparāts man ir līdzi
praktiski visur, jo vienmēr ceļā
var gadīties kāds labs kadrs, ko
nedrīkstētu laist garām.
– Piedalies vai kādreiz esi
piedalījusies kādā pašdarbības
kolektīvā?

ZIŅAS ĪSUMĀ
Siguldas novada dome, pateicoties
atbalstītājiem, sarūpējusi Dziesmu svētku
dalībniekiem krekliņus

– Agrāk dziedāju korī un dejoju, taču tagad ir citas intereses
un aizraušanās.
– Esi bijusi dziesmu svētkos – kā dalībniece vai kā skatītāja?
– Esmu bijusi kā skatītāja –
tas bija neaizmirstami skaisti. Un
šogad būs vēl fantastiskāk, jo šos
skaistos svētkus varēšu izbaudīt
kā dalībniece.
Sagatavoja Sandra Ķirule

Tiks uzņemta dokumentālā filma par
jauniešiem dziesmu un deju svētkos
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori
sadarbībā ar jauniešu organizāciju
AVANTIS meklē atraktīvus dejotājus, dziedātājus vai mūziķus – jauniešus, kas piedalīsies Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos lai veidotu dokumentālu filmu par
viņiem, viņu dzīves uzskatiem un
dalību šīs vasaras skolēnu dziesmu
un deju svētkos.
Dokumentālās filmas režisors
būs Dzintars Dreibergs (Padoties
aizliegts, 2009). Šobrīd notiek aktīva filmas galveno varoņu atlase, un
režisors veicot atlasi ir uzrunājis arī
jauniešus no Siguldas deju kolektīva
“Vizbulīte”.
Ja arī jūsu kolektīvā ir skolnieks
vai skolniece, kura stāsts būtu izstāstāms visai Latvijai, – neklusējiet un dodiet ziņu mums! Jo īpaši
aicinām norādīt dalībniekus, kuri

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 29. jūnijs, 2010

Autobusus nodrošinās novadnieki

Bieži pirms svētkiem vislielākās rūpes sagādā tas, ka grūti nodrošināt
visus ar drošiem un labiem autobusiem. Par to, lai mūsu dziedātāji un
dejotāji nepaliktu bez autobusiem, tika domāts jau pašā gada sākumā,
kad tika aptaujātas tuvas un tālas firmas, kas piedāvā šo pakalpojumu.
Autobusu apmaksu jānodrošina pašvaldībai, un tā ir viena no lielākajām
izmaksu pozīcijām.
Pavisam kopā Siguldas novada skolēnus uz svētkiem vedīs 13 autobusi, 11 no tiem nodrošinās sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Reisen”,
kura reģistrēta mūsu novadā – Allažos. Savukārt “Vizbulītes” vienu grupu
un 1.pamatskolas zēnu kori pārvadās pašvaldības autobusi no Mores
ar šoferīšiem Viktoru Timofejevu un Ivaru Sproģi. Šie šoferi ikdienā
pārvadā skolēnus, bieži vien skolēnus un pašdarbniekus veduši dažādās
ekskursijās un uz pasākumiem. Viņu novēlējums ir: “Lai svētki mums
visiem izdodas krāšņi un neaizmirstami!”

Aicinām vecākus un citus līdzjutējus pavadīt
savējos uz svētkiem

mācās 8.–12. klasē, kuru dzīves stils
vai sabiedriskais stāvoklis neļauj to
asociēt ar klasisko jeb “pareizo”
dziesmu svētku dalībnieku. Dzīve
balstās uz kontrastiem, tāpēc meklējam neordinārus dzīvesstāstus un
īpašu dzīves uztveri.
Paveroties visapkārt, mēs redzam, ka interesanti cilvēki – ar
kuriem mēs lepojamies, par ko

brīnāmies vai kurus nesaprotam –
ir tepat mums apkārt, tepat mūsu
kolektīvā. Vai jūsu kolektīvā ir cilvēks, kam šie svētki ir svarīgi pavisam negaidītā veidā?
Filmas komanda būs priecīga par jebkuru ideju un gaidīs
ierosinājumus uz e-pasta adresi
inga.pranevska@gmail.com
vai
dzintars.dreibergs@gmail.com.

Dziesmusvētku viktorīna
Dienas centrā “Cimdiņš” noslēgusies

Līdz skolēnu dziesmu un deju
svētkiem atlicis pavisam nedaudz
laika, kad tūkstošiem jauniešu vienosies dziesmu skaņās un deju soļos.
Arī Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centrs gatavojās šiem svētkiem,
aicinot novada skolēnus piedalīties
viktorīnā par skolēnu dziesmu un
deju svētkiem, kas risinājās maijā un
bija pieejama Siguldas novada vietnē.
1. jūnijā viktorīna noslēgusies, un rezultāti apkopoti, lai noskaidrotu vis-

Siguldas novada dome, pateicoties atbalstītājiem – Akciju sabiedrībai
“Būvmeistars” un personīgi Jānim Libkovskim un Jānim Odziņam , kā
arī SEB bankai un personīgi Daigai Enikai, visiem svētku dalībniekiem
sarūpējusi vienotus krekliņus.
Krekliņus izgatavo firmas SIA Ex-projekts un SIA “Asigale”, un uz
tām būs attēlots Siguldas novada domes logo un kolektīva nosaukums.
Krekli tradicionāli būs zaļā krāsā, jo Siguldas novads lepojas ar to, ka ir
viens no viszaļākajiem Latvijas novadiem.
Vienoti krekli nepieciešami, lai kolektīvu vadītāji mēģinājumu procesā Dziesmu svētku estrādē un deju laukumā varētu labāk saskatīt un
koordinēt savus dalībniekus. Protams, ka tā būs arī laba Siguldas novada
reklāma, savukārt pēc svētkiem tie noderēs kā jauka atmiņa.
Savukārt svētku organizatori sarūpējuši arī citas atbalstītāju dāvanas –
atstarotājus, cepurītes un sēdvietas paliktņus. Būs pieejams arī dzeramais
ūdens, tikai tā iepakojums paredzēts 1,5 l pudelēs, tādēļ aicinām vecākus
parūpēties, lai mazākajiem bērniem tiktu iedotas līdzi neliela tilpuma
pudelītes, kurā ieliet ūdeni, lai bērniem tas būtu pieejamāks.

precīzākos atbilžu sniedzējus. 20 skolēnu, kas snieguši pareizas atbildes,
tika apbalvoti ar pārsteiguma balvām
no “SEB bankas” un Siguldas novada
Domes. Kopumā viktorīnā piedalījās
49 skolēni, no tiem 38 bija Siguldas
novada skolu audzēkņi. Diemžēl
6 dalībnieki anketās aizmirsuši ierakstīt savus vārdus, un 5 jaunieši iesūtījuši anketas no citiem novadiem, kas
neatbilda viktorīnas noteikumiem, bet
arī viņiem paldies par izrādīto inte-

resi. Saņemot balvas, skolēni atzina,
ka jautājumi bijuši pietiekami āķīgi,
lai atbildes meklētu papildus dažādos
informācijas avotos. Uzvarētāji bija
gandarīti par paveikto un, saņemot
balvas, bija patīkami pārsteigti. Paldies par atbalstu Siguldas novada
domei un “SEB bankai”.
Veiksmīgu un saulainu vasaru vēlot,
dienas centra “Cimdiņš” pedagoģes
Inta Andžāne
un Solveiga Barutina

Aicinām siguldiešus būt atsaucīgiem un pavadīt savējos uz svētkiem ar
labiem vārdiem, gaišām domām, dziesmām un varbūt arī kādu ciemkukuli, informācija par autobusu izbraukšanas laikiem būs pieejama Siguldas
novada mājas lapā www.sigulda.lv. Brīdinām, ka koristi pēc koncerta
Mežaparka estrādē dosies uz mājām, un tas varētu būt pēc pusnakts!
Lūdzam vecākus sazināties ar kolektīvu vadītājiem un skolotājiem, lai
varētu sagaidīt savus bērnus un, gādājot par drošību, pavadīt mājās!
Aicinām atbalstīt savējos arī svētku gājienā – 10.jūlijā Rīgā!
Gājienam spieķu meistare Antra Plavgo sagatavojusi vairāk nekā
400 spieķīšus, savukārt Mākslas skolas pedagogi un skolēni, uzaicinot
brīvprātīgos, novada svētku laikā ar Siguldas novadam raksturīgajiem
brunču rakstiem aplīmējuši 10 lielos spieķus, kuri gājiena laikā kalpos
kā savdabīgas novada identifikācijas zīmes.
Sīkāka informācija par gājienu un tā norises karte atrodama mājas
lapā www.dziedundejo.lv.
Tie, kas dažādu apstākļu dēļ nevarēs gājienu vērot “dzīvajā”, tam
varēs sekot līdzi no TV ekrāniem – gājienu translēs LTV I programmā
un 7. kanālā.

Siguldas novada skolēni Skolēnu dziesmu
un deju svētku laikā Rīgā dzīvos Rīgas
31.vidusskolā un Juglas sanatorijas
internātpamatskolā.

Plānots, ka siguldieši - koru un pūtēju orķestra dalībnieki dzīvos
Vecmīlgrāvī, 31.vidusskolā, jo tā atrodas tuvāk Mežaparkam, kur notiks koru mēģinājumi, savukārt deju kolektīvu dalībnieki dzīvos Juglas
sanatorijas internātpamatskolā, jo no tās varēs vieglāk izbraukāt uz mēģinājumiem stadionā.
Valsts svētku dalībniekiem nodrošina finansējumu 5,- Ls apmērā
dienā: 1,1 par naktsmītnēm skolās, un 3,9 Ls par trīsreizēju ēdināšanu.
Visiem svētku dalībniekiem būs vienota ēdienkarte.Gadījumos, kad ierobežota laika dēļ nevarēs paspēt uz skolas pusdienām, tiks sagatavotas
un ņemtas līdzi “sausās” pusdienās, arī to sortiments ir saskaņots.
31.vidusskolā ēdināšanu nodrošinās SIA “Lemurs”, savukārt Juglas
sanatorijas internātpamatskolā – skolas ēdnīca, kuru finansē Stopiņu
pašvaldība.
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Siguldas Novada
Zinas
ZIŅAS ĪSUMĀ
Siguldas novada dome izstrādājusi drošības un
kārtības noteikumus

Siguldas novada dome ir izstrādājusi vienotus drošības un kārtības noteikumus par svētku dalībnieku atrašanos sabiedriskajās vietās, pārvietošanos
ar transportu, dzīvošanu skolās, rīcību veselības traucējumu gadījumā, kā arī
kārtību mēģinājumu un pasākumu laikā. Šie noteikumi saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma kārtība izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” jāapstiprina katrai
izglītības iestādei, kuras dalībnieki dosies uz svētkiem, veicot arī instruktāžu.
Svētku organizatori visiem svētku dalībniekiem nodrošinājusi apdrošināšanu, par to rūpēsies apdrošināšanas kompānija BALTA.
Aicinām arī vecākus savlaicīgi ar saviem bērniem pārrunāt drošības jautājumus – par to, kā rīkoties ekstremālās situācijās, un vienlaicīgi neaizmirst
atgādināt par vispārzināmām lietām – par personisko higiēnu, galvassegu
nepieciešamību, ja ir karsta saule utt. Atcerēsimies seno teicienu: “Sargāsim
sevi, un Dievs mūs sargās!”
Ja kādam no vecākiem rodas grūtības sazināties, nepieciešamības gadījumā var zvanīt dežurantiem, kuri svētku laikā mītnes vietās – skolās gādās
par bērnu drošību un koordinēs ēdināšanu. 31.vidusskolā dežūrēs Arisa
Pastuhova, tālr.: 26432269 un Terēzija Boguševiša, tālr.: 26112886, savukārt
Juglas sanatorijskolā Ilze Junga, tālr.: 27829794.

Svētkos no Siguldas novada izcīnījis iespēju
piedalīties 451 dalībnieks

25.maijā no Valsts izglītības satura centra saņemta oficiāla ziņa, ka no
Siguldas novada svētkos varēs piedalīties 451 dalībnieks – fotopraktikumā
piedalīsies Siguldas Valsts ģimnāzijas audzēkne Ginta Spulle, Mākslu skolas
pūtēju orķestri “Sudrabskaņa” pārstāvēs 45 dalībnieki, Siguldas 1.pamatskolas
deju kolektīvu “Purenīte” – 120 dalībnieki, Siguldas Valsts ģimnāzijas un
Siguldas 3.pamatskolas deju kolektīvu “Vizbulīte” – 140 dalībnieku, Allažu
pamatskolas deju kolektīvu “Avotiņi” – 60 dalībnieku, Siguldas Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” 5.-9.klašu kori – 31 dalībnieks, Siguldas Valsts ģimnāzijas
jaukto kori “Atvars” – 38 dalībnieks, bet Siguldas 1.pamatskolas zēnu kori – 16
dalībnieku, jo pārējie iekļauti „ Purenītes” sastāvā. Mēs ar viņiem lepojamies!

Aicinām uz pateicības pasākumu

Siguldas novada dome 13.jūlijā plkst. 13.00 pie Jaunās pils, jau pēc
svētkiem organizēs kolektīvu vadītājiem, iestāžu vadītājiem un pavadošajiem skolotājiem, kā arī organizatoriskajā darbā iesaistītajiem cilvēkiem
pateicības pasākumu, kurā pasniegs piemiņas veltes un atzinības, kā arī
novēlēs skolotājiem pēc kārtīgi padarīta darba beidzot kārtīgi atpūsties un
piedzīvot skaistu vasaru.

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Rīgā no 2010. gada 6. līdz 11. jūlijam
Laiks Pasākums

Otrdiena, 6. jūlijs

12.00 Piemiņas pasākumi
15.00
15.00 Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts
19.00 Bērnu simfonisko orķestru koncerts

Trešdiena, 7. jūlijs

9.00 Finālskate koriem
10.00 Finālskate pūtēju orķestriem
20.00 Jaunrades kora dziesmu koncerts “Radītprieks”
Ceturtdiena, 8. jūlijs
9.00 “Svētki Vērmanes dārzā”
11.00 Folkloras kopu koncerti “Kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā”
15.00 Pūtēju orķestru koncerta “Priecīgs koncerts” ģenerālmēģinājums
20.00 Mūsdienu deju koncerta ģenerālmēģinājums
20.00 Pūtēju orķestru koncerts “Priecīgs koncerts”
Piektdiena, 9. jūlijs
9.00 “Svētki Vērmanes dārzā”
12.00 Mūsdienu deju koncerts
15.00 Pūtēju orķestru defile
18.00 Koru koncerta “Mana zeme – zemīte skaistā!” ģenerālmēģinājums
18.00 Tautas mūzikas koncerts “Saule sēja sidrabiņu”
19.00 Mūsdienu deju koncerts
20.00 Folkloras kopu koncerts “Es mācēju, es mācēju, ko tie citi nemācēja”
Sestdiena, 10. jūlijs
9.00 Gājiens
9.00 “Svētki Vērmanes dārzā”
18.00 Tautas deju lielkoncerta “Deja kāpj debesīs” ģenerālmēģinājums
19.00 Koru koncerts “Mana zeme – zemīte skaistā!”
Svētdiena, 11. jūlijs
9.00 “Svētki Vērmanes dārzā”
11.00 Tautas deju lielkoncerts “Deja kāpj debesīs”

Vieta
Meža kapi,
Dziesmu svētku parks
VEF Kultūras pils
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija

Priecīgus svētkus!
Ieteikums – pēc iespējas vairāk izbaudīt skolēnu svētkus, kaut caur TV ekrānu, jo tas ir svarīgi mums – svētku
radītājiem un svētku dalībniekiem!
Uzlielījums – deju kolektīvs “Vizbulīte” sevi ir pieteicis kā
kolektīvu ar vislabākajiem rezultātiem – svētkiem sagatavoti
7 sastāvi, no tiem 5 iekļuvuši Laureātu kārtā.
Svētki iesāksies ar Laureātu koncertu, kur mums ir tas
gods dejot 2 dejas (“Rupmaizkukuls” un “Tu kā es”) uz
skatuves, – KOPĀ ir 77 laureāti, un tikai 18 no tiem tiek uz
skatuves. Es izvēlējos savas radītās dejas, lai parādītu savu
kolektīvu citādā gaismā un prezentētu savu kolektīvu un
Siguldu ar radošumu. Diemžēl šis koncerts būs jāskatās
pa TV, bet tur jau redz vislabāk! Turiet īkšķus par mums!
Es esmu arī svētku mākslinieciskā vadītāja, Agra Daņilēviča
asistente laukumā – kopā veidojam prologu un finālu, kurā
piedalās visi 12,5 tūkstoši dejotāju, tā ir milzīgas atbildības
nasta un pagodinājums – centīšos to izdarīt pēc labākās
sirdsapziņas.
Vēl saistībā ar svētkiem ir kopsadarbība ar Dzintaru Dreiblatu filmas veidošanā, viens no kolektīva – Reinis Janulis –
jau ir akceptēts, vēl režisors 28. 06. iepazīsies ar Montu Burģi!

Siguldas Mākslu skolas
“Baltais flīģelis”

vārdā X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku dalībniekiem!

Šis mācību gads ir bijis ļoti darbīgs. Dziedātāji, spēlētāji
un dejotāji cītīgi gatavojās skatēm un koncertiem. Ir izdarīts
milzīgs darbs, lai pārstāvētu godam sevi, novadu un valsti.
Mūsu novadā ir ļoti daudz labu kolektīvu, kas ir vieni no
labākajiem arī Latvijas mērogā. Lai jums visiem veicas,
pārstāvot savu novadu šajos svētkos, un atceramies – svētki
ir arī balva jums visiem par labi
padarītu darbu.
Jaukas, skanīgas un lustīgas
jums visiem šīs dienas Rīgā!
Ar sveicieniem –
Guntars Zvejnieks,
Siguldas Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” direktors

Deju kolektīva “Vizbulīte” vadītāja Indra Ozoliņa
Priekā izdzīvo katru dejas soli!
Priekā izdzīvo katru mūzikas skaņu!
Priekā izdzīvo katru stundu un brīdi!
Priekā izdzīvo vasaras sauli!
Priekā izdzīvo draugus!
Priekā izdzīvo svētkus!
Izdzīvo priekā!

Deja ir svarīgākais cilvēka dvēseles izteiksmes līdzeklis.
Tā ir dzīvesprieka izpausmes forma, kas atbrīvo cilvēkus
un vieno tos. Lai “Purenītei” priecīgi dejojas X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Lai izjūtam draudzību
un vienotību! Lai deja vēl ilgi, arī pēc svētkiem, ir prieks,
kopības sajūta, draudzība, nepieciešamība!
“Purenītes” vadītāja Dzintra Fogele,
Siguldas 1. pamatskola

Rīgas Latviešu biedrības nams
Lielā ģilde
Latvijas Universitātes Lielā aula

Siguldas 3. pamatskola
ir dziesmu un deju svētku gaidās

Vērmanes dārzs
Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs
Izstāžu centrs “Ķīpsala”
Rīgas Kongresu nams
Izstāžu centrs “Ķīpsala”
Vērmanes dārzs
Rīgas Kongresu nams
Laukums pie Brīvības pieminekļa
Mežaparka Lielā estrāde
Rīgas Latviešu biedrības nams
Rīgas Kongresu nams
Rīgas Tehniskā universitāte
Smilšu iela, Kaļķu iela – Dailes
teātris
Vērmanes dārzs
Kultūras un sporta centrs
“Daugavas stadions”
Mežaparka Lielā estrāde

Vērmanes dārzs
Kultūras un sporta centrs
“Daugavas stadions”
16.00 Tautas deju lielkoncerts “Deja kāpj debesīs”
Kultūras un sporta centrs
“Daugavas stadions”
6.–11. jūlijā Rīgas Kongresu namā bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstāde “Ritmu spēles”.
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Vissirsnīgākie sveicieni

Priecāsimies par katru bērnu, kurš dzied, dejo
vai spēlē, priecāsimies, ka tie ir mūsu bērni!
Priecāsimies un būsim kopā, gan darbos,
gan svētkos ar savējiem!
Priecāsimies, ka tie esam mēs – kas to darām!

Līdz svētkiem vēl jāpaspēj daudz: noslīpēt deju soļus,
lai gan Laureātu koncertā, gan koncertos Daugavas stadionā rādītu labāko, tāpēc mēģinājumu grafiks ir diezgan
intensīvs. Jāpaspēj radīt skolas karogam jauns veidols – no
smagā vilnas karoga, ko bērniem grūti panest, skolotāja
Rudīte Kaša veido zīda karogu, kurā skolas simbolika –
cālis – paliks. Zīda karogu pirmo reizi plašākai publikai
rādīsim svētku gājienā. Skolotāji, pulciņa vadītāji, bērnu
vecāki vēl steidz sagādāt visas nepieciešamās lietas un
lietiņas – saspraudītes, lentītes, sprādzītes utt., lai svētki
gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem būtu patiess
baudījums. Tiksimies svētkos!

Sauli un prieku visiem X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
dalībniekiem, pedagogiem, vecākiem
un atbalstītājiem!
Allažu pamatskolas skolēni un skolotāji

3. pamatskolas ārpusklases darba
organizatore Agita Glāzniece

Siguldas novada svētku dalībniekus atbalsta:
Informatīvie atbalstītāji:

SIG U L DAS

N O V ADS

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 29. jūnijs, 2010

