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Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Novada iedzīvotāji saņem identifikācijas kartes
Projekts ir izdevies

Līdz šim iespēju saņemt identifikācijas kartes ir izmantojuši jau
vairāk nekā 3000 novadnieku un
gandrīz 50 iedzīvotāju ir deklarējuši
savu dzīvesvietu Siguldas novadā.
“Iedzīvotāju atsaucība ir milzīga. Jāsaka godīgi, ka uz tik lielu
novadnieku atsaucību sākumā
nebijām cerējuši. Bet tas tikai
apstiprina šīs idejas pareizību,
mūsu patriotismu un nepieciešamību būt vienotiem kā Siguldas
novada iedzīvotājiem,” atzīst Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
No piedāvātajiem četriem
Siguldas novada iedzīvotāju ID
karšu dizainiem populārākais izrādījies ar Turaidas pili, nākamajā
vietā atstājot skatu uz Gaujas senleju. Dizainu ar gumijlēcēju iecienījuši gados un sirdī jaunākie novadnieki, savukārt variants, kurā
redzams zēns ar Siguldas spieķīti,
ir populārākā izvēle māmiņu un
vecmāmiņu vidū.

Jauni piedāvājumi
ID karšu īpašniekiem

Kā solīts, Siguldas novada
pašvaldība strādās pie tā, lai projektam piesaistītu jaunus sadarbības partnerus un ID karšu īpašniekiem piedāvātu arvien jaunas
iespējas.
“Degvielas tirgotāja piesaiste
bija viena no sākotnēji noteiktajām prioritātēm, kuras pamatotību apstiprināja arī iedzīvotāju
interese par pieprasītākajiem ik-
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dienas pakalpojumiem, tādēļ jūnijā Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karšu programmai
pievienojies degvielas tirgotājs
“Neste Latvia”, nodrošinot atlaidi
viena santīma apmērā par katru
iegādāto degvielas litru,” atklāj
U. Mitrevics.
Tāpat identifikācijas karšu
programma ir papildināta ar izklaides un aktīvās atpūtas piedāvājumu – projektam ir pievienojies “Elvi” boulings, kas piedāvā
20 % atlaidi celiņu nomai, kā arī
vertikālais vēja tunelis “Aerodium”, kas novadniekiem nodrošina atlaidi viena lata apmērā par
katru nolidoto minūti.
Savukārt būvniecības veikalā
“Meistars” ikvienam identifikācijas kartes īpašniekam tiek piedāvāta 5 % atlaide būvmateriālu
pirkumiem.
Identifikācijas karšu programmas piedāvājumi tiks papildināti, tādēļ aicinām iedzīvotājus
sekot līdzi aktuālajam piedāvājumam Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv
un ikmēneša informatīvajā izde“
vumā “Siguldas Novada
Ziņas”.

Paldies sadarbības
partneriem un novadniekiem

“Šī projekta svarīgākā puse
ir ideja apvienot Siguldas novada iedzīvotājus. Un jāatzīst – tā
ir izdevusies! Ir milzīgs prieks
par katru apmeklētāju pašvaldības Pakalpojumu centrā, kurš
ieradies, lai apliecinātu, ka ir
Veloceliņš Siguldā
2. lpp.

FOTO: SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ARHĪVS

Kopš 28. maija Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji var saņemt
identifikācijas kartes (ID kartes), kas sniedz dažādas priekšrocības,
apmeklējot kultūras un sporta pasākumus, dod iespēju izmantot
pašvaldības iestāžu pakalpojums, savukārt, pateicoties novada
uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar novada identifikācijas kartēm
var izdevīgāk iegādāties preces un pakalpojumus.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic Siguldas novada iedzīvotājus ar ID kartes iegūšanu.
mūsu novadnieks,” saka Domes
priekšsēdētājs U. Mitrevics. “Tomēr praktisku gandarījumu šai
programmai sagādājuši mūsu
sadarbības partneri – uzņēmēji,
kuriem izsaku pateicību par ieguldījumu, atvieglojot mūsu novadnieku ikdienas izdevumus!”
Siguldas novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus izteikt ierosinājumus par precēm un pakalpojumiem, kas vēl būtu iekļaujami
novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmā, sūtot tos
uz e-pasta adresi id@sigulda.lv.
Savukārt uzņēmējus aicinām iesūtīt jaunus vai aktuālus piedāvājumus ID karšu projektam.
“Kremerata Baltica”
festivāls 3. lpp.

Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd –
Tā paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs atausis rīts.

Ņem spēku pati no sevis,
Ko dvēsele sevī slēpj –
Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut liksies – kāds tīklus vērpj.

Ņem spēku no Jāņu dziesmām,
Kas līgo visapkārt tev –
Tās paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut vārdi būs zuduši sen.

Ņem spēku no Jāņu zālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.

Lustīgu un tradīcijām bagātu līgošanu
vēl Siguldas novada Dome!
Visus mīļi aicinām uz Jāņu
ielīgošanu Siguldas novadā
23. jūnijā plkst. 21.00 Svētku laukumā!
Izglītības aktualitātes
4.-5. lpp.

ID karšu piedāvājums
7. lpp.
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Attīstība
Sāk 10 kilometru gara veloceliņa izbūvi
Pateicoties Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansiālajam atbalstam, jūnijā uzsākta 10 kilometru
gara, izgaismota veloceliņa izbūve
Siguldā. Jaunizbūvētais veloceliņš
veidos 11 kilometrus garu velomaršrutu, savienojot divpadsmit tūrisma
objektus, septiņas atpūtas vietas ar
velostatīviem, 14 autostāvvietas. Realizējot projektu, tiks uzstādītas arī papildu informatīvās norādes un stendi.
Veloceliņi tiks izbūvēti pašvaldībai piederošajās teritorijās, tādēļ
atbildīgie speciālisti lūdz zemju īpašniekus, kuru īpašumi robežojas ar
pašvaldības zemēm, būt saprotošiem
un demontēt pašvaldības zemēs
izbūvētos žogus un stādījumus, lai
atbrīvotu vietu sabiedrībai pieejamiem un izmantojamiem celiņiem,

kas būtiski uzlabos satiksmes drošību pilsētā. Lai izbūvētu veloceliņus,
vietām tiks demontētas jau izbūvētās
gājēju ietves – pašvaldības darbinieki
ir vienojušies par demontētā bruģa
glabāšanu, lai to nākotnē izmantotu
jaunu ietvju izbūvei vai esošo ietvju
remontam Siguldas novadā. Tāpat
Siguldas novada pašvaldības speciālisti informē, ka projekta realizēšanas
laikā ir iespējami satiksmes ierobežojumi un aicina ceļu satiksmes dalībniekus veloceliņu izbūves vietās
būt uzmanīgiem.
Veloceliņa maršrutā ietilpst
Dārza un Nītaures ielas krustojums,
Televīzijas iela līdz Līvkalna un Pēteralas ielas krustojumam, Pēteralas
iela, Līvkalna iela līdz Skolas ielas
krustojumam, Miera iela līdz pilsētas

kapiem, Līvkalnu iela līdz K. Barona
piemineklim, Pils iela līdz Jaunās pils
vārtu ieejai, Cēsu iela, Ainas iela līdz
Gaisa trošu vagoniņam un Svētku
laukumam. Tālāk no Svētku laukuma līdz Lāčplēša un Ziedu ielas krustojumam, Ziedu iela, Lakstīgalas iela
līdz Pils ielas krustojumam, Šveices
iela līdz K. Valdemāra ielas krustojumam, K. Valdemāra iela, Šveices iela,
Kalna iela līdz atpūtas kompleksam
“Mežakaķis”.
Jau ziņots, ka 2009. gada aprīlī ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās (Nr. LVPA-09-0004) par finansējuma
piešķiršanu projektam “Velotūrisma
maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā”. Veloceliņa tehniskā
projekta izstrādi veica SIA “Polyroad”, savukārt līgumi par veloceliņu
izbūvi ir noslēgti ar SIA “ZDZ” un
SIA “YIT Celtniecība”.

Uzsāk kokskaidu granulu katla montāžu

Siguldas novada pašvaldība
2010. gada 25. novembrī noslēdza
līgumu ar Vides Ministriju par finansējuma piešķiršanu no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
projektam “Pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem
Allažu pamatskolā un Allažu spor-

ta centrā” (līgums Nr. VIDM/2010/
KPFI-4/66), kas tika atbalstīti Vides
ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā “Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem
uz atjaunojamiem energoresursiem”.
Projekta ietvaros Siguldas novada pašvaldība ieguva finansējumu
siltumenerģijas ražošanas iekārtu
rekonstrukcijai no sašķidrinātās gāzes uz kokskaidu granulu apkures
sistēmu Allažu pamatskolā un Allažu sporta centrā. Realizējot visas
projekta aktivitātes, tiks veikts CO2

emisijas samazinājums, kā arī panākts siltumenerģijas izmaksu samazinājums.
Šobrīd ir veikta veco gāzes
katlu demontāža un ir uzsākta
kokskaidu granulu katlu montāža,
darbus veic SIA “TTT Pluss”.
Kopējās plānotās projekta izmaksas siltumenerģijas ražošanas
iekārtu rekonstrukcijai 75 % apmērā sedz Klimata pārmaiņu finanšu
instruments, bet 25 % – Siguldas
novada pašvaldības budžets.

Uzsāk rekonstrukcijas darbus Allažu Sabiedriskajā ēkā
Siguldas novada pašvaldība pagājušajā gada pavasarī saņēma apstiprinājumu projekta
“Sabiedriskās ēkas Birzes ielā 4,
Allažos, rekonstrukcija” (Nr.1004-L32100-000222) līdzfinansējumam no Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi ekonomikai

un iedzīvotājiem” līdzekļiem.
Projekta mērķis ir uzlabot
ekspluatācijas apstākļus Sabiedriskajai ēkai Birzes ielā 4, Allažos,
veicot ēkas rekonstrukciju un atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukciju.
2011. gada 26. maijā Sigul-

Pašvaldībai piesaista speciālistus

Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvalde jau informēja, ka
Siguldas novada pašvaldība Valsts reģionālās attīstības aģentūrā 2010. gada
5. novembrī parakstīja vienošanos
par Eiropas Sociālā fonda program-
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mas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes
“Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem”
projekta “Speciālistu piesaiste Siguldas novada pašvaldībā” (vieno-

das novada pašvaldība noslēdza
līgumu ar SIA “TTT Pluss” par
rekonstrukcijas darbu veikšanu.
Rekonstrukcija šobrīd jau ir sākta.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 67 % apmērā segs
ELFLA, bet pārējos 33 % – Siguldas novada pašvaldības budžets.

šanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/038/013) īstenošanu. Projekta laikā tiks paaugstināta Siguldas novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, sekmējot publiskās
pārvaldes darbību.
Šobrīd projekta ietvaros Siguldas
novada pašvaldībā strādā referents.
Kopējās projekta izmaksas būs
21 000 latu, kurus 100 % apmēra sedz
Eiropas Sociālais fonds (ESF).

AKTUALITĀTES
Siguldas novads iegūst 4. vietu
EDEN konkursā
Eiropas Komisijas EDEN
(European Destinations of Excellence) projektu konkursā Siguldas novada pašvaldības Tūrisma
pārvaldes sagatavotais pieteikums “Arhitektūras pieminekļu
iesaiste un pilnveidošana tūrisma galamērķa attīstībai Siguldā un Turaidā” ieguvis 4. vietu.
Saistībā ar šo konkursu Siguldas
novads tiks popularizēts EDEN
Latvija projekta izdevumos, kā
arī tiks uzņemta video filmiņa
par novadu.
Tūrisma attīstības valsts
aģentūras (TAVA) un Ekonomikas ministrijas organizētajā
konkursā šogad kopumā tika
iesniegts 12 pieteikumu, no
kuriem par labāko šogad atzīts
Līgatnes papīrfabrikas ciemats.

Komentējot šos rezultātus,
EDEN Latvija projektu vadītājs
Armands Muižnieks norāda:
“Vieglāk būtu atbildēt, kāpēc
Sigulda nav pirmā. Tāpēc, ka
projekta mērķis ir ieraudzīt un
atbalstīt potenciālu, vēl ne tik
populāru tūristu galamērķi. Šajā
gadā Līgatne ar savu piedāvājumu, resursiem, attieksmi pret
tūrismu un vietējo iedzīvotāju
un uzņēmēju iesaisti izrādījās
atbilstošāka. Savukārt Sigulda
ar saviem kultūrvēsturiskajiem,
dabas un aktīvā tūrisma piedāvājumiem ir “uz pareizā ceļa”
gan plānošanas dokumentu, gan
pakalpojumu daudzveidības un
sezonalitātes negatīvo seku mazināšanā. Sigulda ir atpazīstama.
Siguldā viss notiek!”

Informācija par peldvietām Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldība informē, ka novadā vienīgā
publiskā pludmale, kas paredzēta drošai peldēšanai un par
kuras apsaimniekošanu, peldētāju un atpūtnieku drošību rūpējas pašvaldība, ir Gaujmalas
pludmale.
Latvijas Republikas Veselības ministrijas pakļautībā esošā
Veselības inspekcija 2011. gada

16. maija vēstulē Siguldas novada pašvaldībai informē, ka pēc
peldvietu kvalitātes monitoringa
datiem šī gada 10. maijā Gaujas upes (Peldu ielā 1, Siguldā)
peldvietā ūdens kvalitāte atbilst
higiēnas prasībām un minētajā
peldvietā ir atļauts peldēties.
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izvēlēties
drošas un sakoptas peldvietas.

Uzsākta Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšana
Siguldas novada vēlēšanu
komisija saskaņā ar Centrālās
vēlēšanas komisijas apstiprinātu instrukciju, informē, ka no
2011. gada 3. līdz 30. jūnijam
var pieteikt iecirkņu komisijas
locekļu kandidātus tautas nobalsošanai par Saeimas atlaišanu.
Komisijas locekļa kandidātiem
ir jāaizpilda pieteikums, kas
atrodams Centrālās vēlēšanas
vietnē www.cvk.lv un Siguldas
novada pašvaldības administrācijās.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
• reģistrētajām politiskajām
partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju
grupa);
• attiecīgās Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai

politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā
iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt personas, kuras:
• prot latviešu valodu;
• ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
• nav pieteiktas par deputāta
kandidātu vai nav pilnvarotās personas kandidātu
sarakstā;
• nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas
pilsētas domes vai novada
domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Papildu informācija pieejama pie Siguldas novada vēlēšanu
komisijas vadītājas Elīnas Grobiņas pa tālruni 67970842.

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 21. jūnijs, 2011
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Kultūra

Aicina VIII “Kremerata Baltica” festivāls!
Festivāla dibinātājs, izcilais vijolnieks Gidons Krēmers, ir arī festivāla mākslinieciskais vadītājs un
solists. Festivāla īpašie viesi šogad
būs komponists Imants Zemzaris
un Rīgas Doma zēnu koris. Sešos festivāla koncertos būs iespēja dzirdēt Baltijas kamerorķestri
“Kremerata Baltica”, stīgu kvartetu
“Euphonia”, pianistus Rihardu Plešanovu un Anastasiju Drančuku,
flautisti Ditu Krenbergu, altisti
Andru Dārziņu, Džanluku Litera
(Itālija, harmonikas), operas solistus Guntu Davidčuku, Antru
Bigaču, Mārtiņu Zvīguli, Rihardu
Mačanovski, orķestra solistus un
kameransambļus. Diriģenti – Ainārs Rubiķis un Mārtiņš Klišāns.
Šī gada festivāls sākās 20. jūnijā ar izrādes un koncerta “Būt
Gidonam Krēmeram” pirmizrādi
krievu valodā Rīgas Krievu teātrī.
“Festivāls vienmēr sagādā kādu
pārsteigumu – šoreiz tas noteikti
būs itāļu mūziķis, kurš spēlēs uz
Latvijas koncertu skatuvēm reti
dzirdamu instrumentu – mutes
harmonikas,” saka festivāla direktore Inese Zagorska. Festivāla viesis
Džanluka Litera savas mūzikas gaitas uzsāka kā altists, bet jau agrā jaunībā īstenoja savu kaislību – mutes
harmoniku spēli. Džanlukas Litera
repertuārā ir simfoniskie un kamermūzikas darbi, kuri ekskluzīvi
komponēti harmonikām un orķestrim, ietverot gan klasisko, gan džeza mūziku. Koncertos viņš atskaņo
tādu komponistu kā Villa-Lobos,
Gordon Jacob, Vaughan Williams,
William Walton, Luciano Chailly
and James Moody skaņdarbus. Mūziķis regulāri piedalās nozīmīgos
starptautiskos mūzikas festivālos
Eiropā un Latīņamerikā. Festivālā

Džanluka Litera kopā ar orķestri
atskaņos Č. Korea skaņdarbus no
albuma “Children’s Songs” (“Bērnu
dziesmas”), kā arī muzicēs kopā ar
sitaminstrumentālistu Andreju Puškarevu kamermūzikas maratonā.
Gidons Krēmers vienmēr ir
novērtējis un atskaņojis arī latviešu
komponistu darbus. Pērn “Kremerata Baltica” komponists “in
residence” bija jaunais komponists
Kristaps Pētersons, bet šovasar
par gaidāmā festivāla komponistu
izraudzīts šā gada jubilārs Imants
Zemzaris. “Viņa mūzika ir gaiša
un optimistiska, ļoti piemērota šā
gada festivāla devīzei – Jaunības
balsis,” atklāj Inese Zagorska.
Šī gada festivāla ideju un koncepciju Gidons Krēmers skaidro:
“Jaunība, manuprāt, ir mūžīga.
Lai atceramies kaut vai Rodēna
brīnišķīgo darbu “Mūžīgais pavasaris”. Jaunībai nav ne laika, ne
stila robežu. Šogad mēs gribam
pievērsties jaunajiem mūziķiem
un mūzikai, kas rakstīta (par un
ar) jauniešiem, bērniem un lielo
komponistu agrīnajiem opusiem.
Mēs atzīmējam Imanta Zemzara
jubileju, jo arī viņš savā mūzikā
paliek vienmēr un negaidīti jauns. “Kremerata Baltica”, kam nākamgad būs jau piecpadsmit, ar
visu savu pieredzi tik un tā paliek
“pusaudzis”, un ar tās godīgo un
entuziasma pilno muzicēšanu es
pats arī jūtos jaunāks. Cerēsim, ka
mūsu koncertu klausītāji varēs izjust
mūziku kā dvēseles terapiju, ar kuru
vecums gaist un gribas elpot brīvāk,
raudzīties apkārt gaišāk, neskaitot
savus gadus. Tad mums – kā bērniem – dzīvesprieks būs stiprāks par
visām sāpīgajām problēmām. Mūsu
festivāla mērķis ir “Atjaunotne”.”

Publicitātes foto

Pirmdien, 20. jūnijā, Rīgā un pēc tam no 30. jūnija līdz 3. jūlijam
Siguldā norisināsies tradicionālais – jau astotais “Kremerata
Baltica” festivāls, kura devīze šogad ir “Jaunības balsis. Festivāls
bez kompromisiem”.

Gidons Krēmers caur mūziku aicina sajust jaunību un būt jauniem.

FESTIVĀLA PROGRAMMA
Ceturtdien, 30. jūnijā, plkst. 20.00
Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
“Euphonia plus”
“Kremerata Baltica” kvartets “Euphonia”: Eva Bindere un Andrejs Goļikovs
(vijole), Daniils Grišins (alts), Pēteris
Čirkšis (čells), Andra Dārziņa (alts),
Aivars Kalējs (ērģeles)
Piektdien, 1. jūlijā, plkst. 19.00
Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis“
Festivāla atklāšanas koncerts
“Kremerata Baltica”, diriģents Ainārs
Rubiķis
Solisti: Gidons Krēmers (vijole), Dita
Krenberga un Reinis Lapa (flauta), Anastasija Drančuka (klavieres), Reinuts Teps
(klavesīns), Džanluka Litera (harmonikas)
Sestdien, 2. jūlijā, plkst. 19.00
Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis“
Kamermūzikas maratons“Mūzika bērnībai”
Solisti: Gidons Krēmers (vijole) un

festivāla viesi Džanluka Litera (harmonikas), Anastasija Drančuka, Imants
Zemzaris, Rihards Plešanovs, Indra
Baikštīte (klavieres), Andra Dārziņa
(alts), Ruta Tamutīte (čells).
“Kremerata Baltica” solisti: Rūta Lipinaitīte, Dainius Pesecks un Andrejs Valigura (vijole), Daniils Grišins, Zita Zemoviča
(alts), Ēriks Kiršfelds (čells), Daniels Rubīns un Indreks Sarraps (kontrabass)
Svētdien, 3. jūlijā, plkst. 11.00
Siguldas Jaunajā pilī
Koncerts ciklā “Bēthovens un Sigulda”
Solisti: Andrejs Puškarevs (vibrafons),
XX Starptautiskā jauno mūziķu konkursa “Sigulda 2011” laureāte Paulīna
Piteņko (saksofons)
Svētdien, 3. jūlijā, plkst. 19.00
Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis“
Festivāla noslēguma koncerts
Gidons Krēmers un “Kremerata Baltica”

Siguldā notiks otrie Blūza svētki
Jau otro gadu Latvijai ir savs blūza lielpasākums tā vispārpieņemtajā izpratnē – zem klajas debess ar lielu skatuvi, ar
brīvdabai neiztrūkstošiem atspirdzinošiem dzērieniem un,
protams, blūzu pāri visam. 23. jūlijā visas dienas garumā līdz pat
pusnaktij Siguldas pilsdrupu estrādē atkal skanēs blūzs.

Plkst. 14.00 uz skatuves kāps
Pirmā Nacionālā blūza izpildītāju
konkursa finālisti, lai noskaidrotu, kurš pārstāvēs Latviju Eiropas galvenajā blūza notikumā –
“European Blues Challenge 2012”.
Plkst. 16.00 sāksies festivāla konRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 21. jūnijs, 2011

certi. Savu dalību ir apstiprinājuši
gandrīz visi Latvijas labākie blūzmeņi. Ar īpašu programmu paplašinātā
sastāvā uzstāsies grupa Mirta&Hot
Acoustics + Electrics. Šis var izrādīties
vienīgais kolektīva koncerts Latvijā
šogad, jo Mirta jau labu laiciņu ir Liel-

britānijā un tomēr ir izbrīvējusi laiku,
lai ierastos uz Blūza svētkiem Siguldā.
Pasākuma noslēgumā uz skatuves kāps īpašā viešņa Peaches Staten
no Čikāgas. Papildus izcilam blūza
vokālam skatītāji varēs apbrīnot viņas spēli uz Amerikā iecienīta blūzmeņu instrumenta – veļas dēļa.
Papildus koncertiem būs apskatāma blūza fotogrāfiju izstāde no
kolekcijas “Epson Roots and Fruits”,
darbosies “Tour du Monde” blūza
un džeza mūzikas ierakstu veikals,

festivāla suvenīru bode un vinilplašu
tirgotava, kā arī kafejnīcas un bāri.
“Epson” Blūza kinozālē tiks demonstrēta Robert Johnson 100 gadu jubilejai veltīta filmu programma.
Turpinot pirmajos Blūza svētkos
ieviesto tradīciju, plkst. 1.30 uz Rīgu
dosies muzikālais Blūza vilciens.
Biļetes iepriekšpārdošanā
maksā 6,99 lati, ar Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karti –
4 lati. Biļetes pieejamas Siguldas
novada Tūrisma informācijas cen-

Rīgas Doma zēnu koris, diriģents Mārtiņš Klišāns, koncertmeistars Ingmārs
Zemzars, Rihards Plešanovs (klaviers),
Gunta Davidčuka (soprāns), Antra Bigača (mecosoprāns), Mārtiņš Zvīgulis
(tenors), Rihards Mačanovskis (bass)
Biļetes nopērkamas koncertzāles
“Baltais flīģelis” kasē, Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrā
“Biļešu Paradīze” un “Biļešu serviss”
tirdzniecības vietās.
Informācija pa tālruni 67974787.
! Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, uzrādot Siguldas
novadā deklarēto iedzīvotāju
identifikācijas karti, atlaide 10 % uz
koncertiem “Euphonia plus” 30. jūnijā un Kamermūzikas maratonu
“Mūzika bērnībai” 2. jūlijā.

trā līdz 22. jūlijam (ieskaitot). Pasākuma dienā, 23. jūlijā, biļetes cena –
10 latu.
Bērniem līdz 10 gadu
vecumam ieeja bez maksas. Biļetes var
nopirkt www.bilesuserviss.lv un Biļešu
servisa tirdzniecības punktos visā
Latvijā. Apmeklētājiem ar īpašām
vajadzībām rezervētas sēdvietas un
transporta stāvvietas, atviegloti biļešu iegādes nosacījumi.
Otros Blūza svētkus Siguldā rīko
Latvijas Blūza atbalsta biedrība sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
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FOTO: PII “Ieviņa” arhīvs

Bērnudārzā “Ieviņa” uzņem
Siguldai ir, ar ko lepoties!
audzēkņus ar valodas traucējumiem

Ja bērns, pirmsskolnieks, vēlu sāk runāt, skaņas izrunā nepareizi
vai kādu skaņu neizrunā nemaz, runā “savā” valodā, kuru saprot
tikai ģimenē, neizprot apkārtējo runu – ir nepieciešama logopēda
palīdzība. Speciālists izvērtēs, kāpēc traucēta runas attīstība, un ieteiks, ko darīt. Ja speciālists bērnam būs diagnosticējis nopietnus
valodas traucējumus, iespējams, būs nepieciešams terapijas kurss
vairāku gadu garumā. Jebkurā situācijā vecākiem jāmeklē logopēda palīdzība pēc iespējas agrāk, lai profesionāli izvērtētu valodas
traucējumu un pēc iespējas īsākā laikā to novērstu, nekavējot bērna runas attīstību.
Jau gadu bērnudārzā “Ieviņa” ir izveidota Siguldā vienīgā
pirmsskolas logopēdiskā grupa.
Logopēdisko grupu apmeklē ne
vairāk kā 16 bērnu (parastajās
grupās 24 bērni), kas dod iespēju vairāk pievērsties katram
bērnam individuāli. Visu dienu
paralēli audzinātājām, individuāli vai apakšgrupās ar bērniem darbojas logopēde. Dienas ritms logopēdiskajā grupā
ir tāds pats kā pārējās grupās.
Logopēda darbs ar bērniem
noris pēc individuāli sastādīta
plāna, kas ietver:
• runas orgānu vingrinājumus un skaņu izrunas apguvi;

• vispārējās un sīkās pirkstu
muskulatūras attīstību;
• dzirdes uztveres un fonemātiskās dzirdes attīstību;
• vārdu krājuma apguvi, paplašināšanu;
• gramatiski pareizas runas
veidošanu;
• psihisko procesu un intelektuālo spēju attīstību.
Vecākiem regulāri tiek sniegtas logopēda konsultācijas par
valodas korekcijas darba sasniegumiem un problēmām. Bērni
logopēdisko grupu apmeklē līdz
brīdim, kad Pedagoģiski medicīniskā komisija atzīst par iespējamu bērnam atgriezties vispārējā

tipa bērnudārzā vai uzsākt mācības skolā.
Bērnudārza “Ieviņa” logopēdisko grupu atzinīgi novērtē
arī vecāki: “Te ir brīnišķīgas audzinātājas Violeta, Ieva, auklīte
Renāte, ar kurām manam dēlam
Viesturam bija laba saskaņa, un,
protams, arī logopēde Maija, bez
kuras nebūtu sasniegts rezultāts.
Puika ātri apguva iekavēto runas attīstībā un septembrī uzsāks
gaitas parastajā grupiņā,” stāsta
Viestura mamma. Arī Emīlijas mamma atzīst: “Ir jauki, ka
bērnudārzā “Ieviņa” izveidota
logopēdiskā grupa. Mana meita
gāja logopēdiskajā grupā un ļoti
strauji attīstījās vārdu krājums
un to pielietojums praksē. Bija
laba sadarbība ar audzinātājām
un logopēdi. Šī grupa dod lielu
atspaidu bērnu valodas attīstībā,
individuālās logopēdiskās nodarbības ar bērnu šeit notiek katru
dienu.”
Bērnudārza “Ieviņa” logopēdiskajā grupā vēl ir brīvas vietas
mācībām jaunajā mācību gadā, tādēļ aicinām vecākus pieteikt bērnus pie bērnudārza vadītājas Mairas Gavares pa tālruni 67703915
vai 29118959. Logopēdiskajā grupā bērnus uzņem ar Pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu
speciālās pamatizglītības programmas apguvei izglītojamiem ar
valodas traucējumiem.
Sīkāku informāciju par Siguldas Pedagoģiski medicīnisko
komisiju var saņemt pa tālruni
67800963 vai 26459154 (Kristīne
Freiberga) vai Siguldas novada
pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

Iespēja pieteikt mazos siguldiešus Bērnības svētkiem
Siguldas pagasta kultūras nams aicina pieteikt bērnus vecumā līdz 12 gadiem

Bērnības svētkiem, kuri notiks 7. augustā plkst. 12.00.

Šo svētku būtība ir ģimenes stiprināšana. Svētkos teiktie novēlējumi liek vecākiem
pārdomāt un apzināties savu lielo atbildību bērna un sabiedrības priekšā, uzsverot arī
kūmu nozīmi jaunā cilvēka audzināšanā. Bērnības svētki nereti paliek par vienu no
visu laiku mīļākajām un jaukākajām bērnības atmiņām.
Ar mīļumu un sirsnību mazos gaviļniekus sagaidīs un pasākumu vadīs
Rīgas Leļļu teātra aktieri Dzintra Duka-Maisaka un Māris Podnieks.
Katrs bērns tiks apdziedāts, apdāvināts un iepriecināts.
Krustvecāki savu krustbērnu varēs izšūpināt tradicionālajās svētku šūpolēs un sniegt
laimes vēlējumus. Katram bērnam kā atmiņa par šo dienu tiks pasniegta dāvaniņa. Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Praņevska katram bērnam
pasniegs apliecību ar krustvecāku vārdu un uzvārdu.
Bērnus līdz 29. jūlijam aicina pieteikt Siguldas pagasta kultūras namā (Zinātnes ielā 7b)
vai pa tālr. 67800953, 26112886, vai uz e-pasta adresi terezija.bogusevica@sigulda.lv.
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Siguldā smaržo ceriņi un
jasmīni, bet skolēnu čalas kļuvušas atraisītākas un priecīgākas,
jo nu jau aiz muguras izlaidumu
laiks. Šogad Siguldas Valsts ģimnāziju absolvēja simts 12. klašu
skolēnu. Līdz ar laba vēlējumiem
no saviem skolotājiem nu jau vairākus gadus talantīgākie un labākie mācībās skolēni izlaidumā
saņēma apsveikumu no Latvijas
Republikas Ministru prezidenta,
kurš uzskata: “Izglītoti cilvēki ir
Latvijas galvenais resurss, jo tieši tādi jaunieši veicinās Latvijas
konkurētspēju citu Eiropas un
pasaules valstu vidū. Zinoši un
darba tirgū konkurētspējīgi jaunieši noteiks Latvijas valsts attīstību jau nākamajās desmitgadēs.”
Ministru prezidenta pateicību
par teicamām sekmēm mācībās
izlaidumā saņēma Ilga Baiža,
Aija Balode, Marta Vīksne, Margarita Mjasņikova, Baiba Jansone, Elīna Štrausa, Emīls Miglinieks un Armands Rudušs, kurš
Siguldas Valsts ģimnāziju pārstāvējis dažādās olimpiādēs, iegūstot Valsts ģeogrāfijas olimpiādē
1. vietu, Valsts vēstures olimpiādē
2. vietu, Valsts ķīmijas olimpiādē
atzinību, bet 2010. gada augustā
ieguvis bronzas medaļu 8. starp-

tautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
Taivānā, Taipejā.
Katra mācību gada noslēgumā skolas tiek kārtotas dažādos
reitingos. Ata Kronvalda fonds
ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgo skolēnu apzināšana
un viņu izglītības sekmēšana. Ar
savu darbību fonds vēlas palīdzēt
valstij un sabiedrībai izaudzināt
talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts.
Ata Kronvalda fonds ir noslēdzis
konkursu “Ceļojošā balva “Lielā
Pūce”” 2010./2011. mācību gadā.
Esam priecīgi un lepni, ka Siguldas
Valsts ģimnāzija ir ieguvusi 2. vietu Lielo skolu kategorijā. Ceļojošo balvu “Lielā Pūce” piešķir skolu
kolektīviem par talantīgo skolēnu
sasniegumiem mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās un
starptautiskajās olimpiādēs un zinātnisko darbu konferencēs.
Mēs lepojamies ar saviem skolēniem, viņu sasniegumiem un
veiksmēm, ar saviem skolotājiem,
viņu ieguldīto darbu, ar savu skolu, kura sagatavo dzīvei radošus
un talantīgus jauniešus!
Inguna Vuškāne,
SVĢ direktora vietniece
izglītības jomā

ZIŅAS

Siguldas pilsētas vidusskola
uzņem audzēkņus
Uzsākta skolēnu uzņemšana Siguldas pilsētas vidusskolā 2011./2012. mācību gadam
7. un 10. klasē.
Dokumentus pieņem no
13. līdz 30. jūnijam plkst. 9.00–
14.00 A. Kronvalda ielā 7, Siguldā.

Nepieciešamie dokumenti:
skolēna personas lieta,
medicīniskā karte,
vecāku iesniegums,
izglītības dokumenti (liecība vai
apliecība un sekmju izraksts).
Papildu informācija pa tālruni 67974384, 67972544.
•
•
•
•

Uzstādīts piemiņas akmens
grafiķim Zigurdam Zuzem

Maija beigās, pateicoties
Siguldas novada pašvaldības
atbalstam, tika atklāts kapakmens Zigurdam Zuzem (1929–
2003) – izcilam latviešu grafiķim. Mākslinieks galvenokārt
darbojies divās grafikas nozarēs:
stājgrafikā un grāmatu grafikā,
pie kuras pieskaitāma arī ex libris forma. Siguldas novada pašvaldība sniegusi atbalstu kapu
labiekārtošanā un kapakmens,
kura autore ir Gaida Grundmane, pasūtīšanā. “Kapakmens

uzstādīšana Zigurda Zuzes piemiņai ir pašvaldības pienākums
un cieņas apliecinājums izcilam
novadniekam,” saka Jolanta Borīte, Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja.
Zigurds Zuze ir viens no izcilākajiem latviešu grafiķiem – kokdzeluma, linogriezuma un oforta
meistars, kura daiļrade sakņojas
latviešu grafikas vecmeistaru tradīcijās, profesors, Mākslas akadēmijas mācībspēks, kā arī aktīvs
Atmodas notikumu dalībnieks.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 21. jūnijs, 2011
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Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centra piedāvājums vasarai
Nodarbību centrs “Namiņš”
jūnijā strādās katru darbdienu no
plkst. 11.00 līdz 16.00 saskaņā ar
nedēļas piedāvājumu grafiku:
• pirmdienās – akcents uz spēlēm un erudīciju,
• otrdienās – prasmju darbnīcas,
• trešdienās – vides diena,
• ceturtdienās – kulinārā diena,
• piektdienās – modes un stila
klubiņš.
Papildus tiks organizēti konkursi, viktorīnas un sacensības.
No 4. līdz 15. jūlijam katru
darbdienu no plkst. 11.00 līdz
16.00 tiks organizētas radošās
nodarbības “Mūsu sētas indiāņi”. Nodarbības vadīs pedagoģes Vija Zita Ozola un Aiga
Auziņa. Papildu informācija
pieejama pie “Namiņa” vadītājas Sandras Kondrātes pa tālruni 67973863.
Dienas centrs “Cimdiņš”
jūnijā strādās katru darbdienu
no plkst. 13.00 līdz 18.00. Galvenie pasākumi: akcija “Droša braukšana ar velosipēdiem”
sadarbībā ar novada Pašvaldības policiju, hobijdarbnīcas
sadarbībā ar nodarbību centru
“Namiņš” un brīvprātīgajiem
jauniešiem.
Jauniešu iniciatīvu centru
“Mērķis” jūnijā strādās kultūras
nama telpās, savukārt jūlijā un
līdz 12. augustam “Cimdiņa” telpās, Kronvalda ielā 4. jūlijā galvenie plānotie pasākumi: orien-

tēšanās ar velosipēdiem, radošās
dienas sadarbībā ar brīvprātīgajiem jauniešiem, volejbola
sacensības Siguldas pludmalē,
sportiskas aktivitātes “Trakās
spēles” un 22.–23. jūlijam – improvizācijas teātra pasākums
“Spēlē, spēlē, ko tu spēlē”. Papildu informācija pieejama pa tālruni 67972671 (“Cimdiņš”) un
29234706, jaunatnes darbiniece
Ilze Vilciņa.
Savukārt no 1. līdz 12. augustam tiks īstenots izglītojošs projekts bērnu un jauniešu radošo
talantu pašizpausmei “Nebijušo
sajūtu restaurācijas darbnīcas –
NRSD”, lai bērnus un jauniešus
iepazīstinātu ar Bērnu un jauniešu interešu centra plānotajām
interešu izglītības programmām,
kuru īstenošana tiks uzsākta no
1. septembra. Nodarbības vadīs
interešu izglītības pedagogi, un
katra diena tiks veltīta kādai noteiktai tēmai.
Nodarbības notiks A. Kronvalda ielā 4 – “Cimdiņā” – no
plkst. 13.00 līdz 18.00.
• 1.08. Pārgājiens “Siguldas TOP
10 jeb iemīlies Siguldā”. Vada
un organizē Tūrisma un viesmīlības klubs – Gunta Zaķīte
un Agate Lūse.
• 2.08. Improvizācijas skola “Saspēle”. Vada un organizē Ilze

Vilciņa un Mairita Rosicka,
piedaloties Vijai Zitai Ozolai.
• 3.08. Praktiskās darbnīcas
“Kalve” un modeļi. Vada un
organizē Modris Balodis un
Alfrēds Dubaņevičs.
• 4.08. Praktiskās darbnīcas stājas pilnveidei un koriģējošai
vingrošanai “Mēness”. Vada
un organizē deju studijas “Mēness” vadītāja Sanita Vijupe
un basketbola pulciņa vadītāja
Ance Zariņa.
• 5.08. Praktiskās darbnīcas “Akmens laikmets”. Vada un organizē keramikas pulciņa vadītāja Baiba Kupča-Zemmere.
• 8.08. Tradīciju un folkloras
klubs. Vada Liena Teterovska
• 9.08. Viesmīlības skola “Dārza
svētki Tev un man”. Vada Agate Lūse un Gunta Zaķīte.
• 10.08. Praktiskās darbnīcas
“Sigulda un citas pērles”. Vada
un organizē Larisa Speļģe.
• 11.08. Foto plenērs “Turi acis
fokusā”. Vada un organizē Agita Zālīte un Alberts Linarts.
• 12.08. Noslēguma darbnīca
“Esi radošs!”. Pēc iespējas piedalās visi, organizējot noslēguma pasākumu ar dažādiem
radošiem piedāvājumiem –
kulinārajiem šoviem utt.
Tālrunis uzziņām: Sanita Vijupe,
20398959, projekta koordinatore.
Visas Bērnu un jauniešu interešu centra organizētās nodarbības būs pieejamas bez maksas,
tāpēc aicinām būt aktīviem un izmantot sagatavoto piedāvājumu!

Biļešu iepriekšpārdošana uz
“Čikāgas piecīšu” jubilejas koncertu
Amerikas latviešu vokāli instrumentālais ansamblis “Čikāgas piecīši” šogad svin 50 gadu
jubileju. Tai par godu ansambļa
dalībnieki 5. augustā viesosies
Siguldā, sniedzot koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē.
Par ansambļa dibināšanu “Čikāgas piecīši” uzskata 1961. gadu,
kad Čikāgas latviešu jaunatnes
sarīkojumā iepazinās Modris
Avotiņš, Uldis Ievāns, Alberts
Legzdiņš un Jānis Rinkušs, kurus
vienoja kopīga interese par mūziku un veselīga humora izjūta. Pēc
neilga laika grupa kļuva par Amerikas latviešu jaunatnes ceļojošo
muzikālo sūtni Amerikā un KanāRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 21. jūnijs, 2011

dā. Laika gaitā mainījās ansambļa
sastāvs, to papildināja Janīna Ankipāns, Armands Birkens, Uldis
Streips, Lorija Vuda un Alnis Cers.
Pagājušā gadsimta 60. gados
Latvijā “Čikāgas piecīšu” dziesmas ienāca ar lenšu magnetofona ierakstiem, kurus latvieši,
ignorējot padomju pilsoņu pasta
uzraudzību ar ārvalstīm un Drošības komitejas kontroles, slepus
klausījās tikai uzticamu draugu
vai radu lokā. “Čikāgas piecīši”
atskaņoja tolaik vēl aizliegto klaidu latviešu mūziku, kuru ballītēs
latvieši Latvijā sāka dungot un
dziedāt tikai 70. gados. “Čikāgas
piecīšu” pirmie koncerti Latvijā

90. gadu sākumā kļuva par sensāciju. Vokālā ansambļa dziedātāju balsis ieguva atpazīstamību
un popularitāti arī Latvijā.
Biļetes uz koncertu iepriekšpārdošanā var iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs un internetā
www.bilesuparadize.lv, kā arī
Siguldas pilsētas kultūras namā
no 13. jūnija katru darba dienu
no plkst. 12.00 līdz 18.00. Biļešu
cenas – Ls 3–6.
Ar Siguldas
novadā deklarēto iedzīvotāju
ID karti, iegādājoties biļeti līdz
18. jūlijam (ieskaitot), atlaide –
Ls 1, koncerta dienā – Ls 5.
Plašāka informācija pa tālr.
26790814, 29548365.

VAKANCES
Siguldas 1. pamatskola aicina darbā
fizikas un matemātikas skolotāju
Siguldas 1. pamatskola 2011./2012. mācību gadā aicina darbā fizikas un/
vai matemātikas skolotāju 5. – 9. klasēs.
Pieteikties pa tālruni 67973800, e-pasta adrese s1p@lu.lv vai skolā personīgi pie direktora.

“Kastanītis” aicina darbā
mūzikas, sporta un pirmsskolas pedagogu

Bērnu un jauniešu interešu centra Harmoniskas attīstības pulciņš un obligātās pirmsskolas apmācības grupa “Kastanītis” aicina darbā:
•
mūzikas skolotāju,
•
sporta skolotāju,
•
pirmsskolas skolotāju
ar pedagoģisko, profesionālo un pirmsskolas pedagoga izglītību (vēlams
ar pieredzi) nodarbībām priekšpusdienās divas līdz trīs reizes nedēļā Skolas
ielā 3, Siguldā.
Interesentus lūdzam pieteikties līdz 3. augustam.
Informācija un pieteikšanās pa tālruņiem – 67972434 vai 26593753.

Siguldas novada bibliotēku darba laiku
izmaiņas vasaras sezonā
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa
(Šveices ielā 19) būs slēgta no
4. jūlija. Savukārt Siguldas
pagasta Jūdažu bibliotēka
būs slēgta no 27. jūnija līdz

17. jūlijam.
Iedzīvotāji laipni aicināti apmeklēt Siguldas novada bibliotēku (Strēlnieku ielā 13, Siguldā)
un Siguldas pagasta Centra bibliotēku (Zinātnes ielā 7).

Aicina Muzikālās brokastis
Siguldas Jaunās pils dārzā
Jūlijā Siguldas novadā mūziku
varēs baudīt Bēthovena gaumē –
Muzikālajās brokastīs, kas notiks
katru jūlija svētdienu, kad Siguldas
Jaunās pils dārzā, brokastojot kopā
ar ģimeni vai draugiem, varēsiet ļauties mūzikas valdzinājumam.
2008. gadā V “Kremerata Baltica” festivālā “Jubilate” Siguldas
Jaunajā pilī jeb grāfa Johana Georga
fon Brauna vēsturiskajā īpašumā,
stīgu kvartets “Euphonia” atskaņoja
L. van Bēthovena “Trio c-moll”, kas
veltīts viņa draugam un mecenātam
grāfam Braunam, tā atklājot līdz šim
unikālu, nezināmu faktu – Bēthovena saiti ar Siguldu. Muzikoloģe,
siguldiete Daina Samta, pētot Bēthovena biogrāfiju, īpaši viņa dzīves
Vīnes periodu, atklāja vairākus Bēthovena darbus, kas veltīti Braunam
un viņa sievai. “Visiem labi zināma
bija Bēthovena draudzība ar Kārli
Amendu no Talsiem, bet tagad atklāta arī viņa draudzība ar Rēveles,
Smiltenes un Siguldas muižu īpašniekiem, Vidzemes un Igaunijas
ģenerālgubernatoru grāfu Johanu
Georgu fon Braunu (1767–1827) un
viņa sievu Annu Margarētu fon Braunu. Ar viņiem Bēthovens bija pazīstams
no 1796. gada. Par to, ka Bēthovena un
grāfa Brauna draudzība bijusi tuva un
cieša, liecina vairāki J. G. Braunam veltītie skaņdarbi,” atklāj Daina Samta.
Turpinot “Kremerata Baltica”

festivālā iesākto tradīciju, šī gada
regulārajiem vasaras kamermūzikas vieskoncertiem izvēlēta tēma –
“Bēthovens un Sigulda”. Koncertos
tiks atskaņota Bēthovena, viņa laikabiedru, Vīnes klasiķu mūzika.
*Vasaras
kamermūzikas
koncerti Siguldas Jaunajā pilī
“Bēthovens un Sigulda”
Svētdien, 3. jūlijā, plkst.
11.00 – “Kremerata Baltica” orķestra solists Andrejs Puškarevs (vibrafons), XX Starptautiskā jauno
mūziķu konkursa laureāte Paulīna
Piteņko (saksofons).
Svētdien, 10. jūlijā, plkst.
11.00 – Spīķeru kvartets – Marta
Jagmane (vijole), Antti Kortelainen (vijole), Zane Kalniņa (alts),
Dace Zālīte (čells).
Svētdien, 17. jūlijā, plkst.
11.00 – Metālpūšamo instrumentu
kvintets “Live Brass” – Jānis Porietis
(trompete), Jānis Ivuškāns (trompete, picolo trompete), Ingus Leontjevs
(mežrags), Aldis Siņicins (trombons), Ansis Nikolovskis (tuba).
Svētdien, 28. augustā, plkst.
11.00 – trio “SILK” – Ieva Šablovska (arfa), Liene Kļava (alts),
Sondra Lejmalniece (alts).

*Koncertos ieeja par brīvu. Mūzikas baudītāji tiek aicināti ņemt līdzi
gardas brokastis, uzkodas, kafiju vai
tēju. Būs iespēja mieloties arī pils restorānā.
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Sports

Sabiedriskās organizācijas tiekas Sporta dienā SOCIĀLĀ DZĪVE
8. jūnijā Laurenčos norisinājās septītā Siguldas novada
sabiedrisko organizāciju Sporta
diena “Veselā miesā vesels gars”.
Sporta dienas mērķis bija rosināt sabiedrisko organizāciju
dalībniekus pievērsties sporta
aktivitātēm, kā arī veicināt sabiedrisko organizāciju sadarbību
sportojot. Sporta dienā piedalījās
14 sabiedriskās organizācijas gan
no Siguldas novada, gan arī no
Bauskas. Pavisam kopā bija vairāk nekā divsimt dalībnieku.
Pasākumu organizēja Siguldas
novada pašvaldības Dienas centrs,
Sociālais dienests un Sporta pār-

valde. Par Sporta dienas tiesnešiem strādāja sociālie darbinieki
un brīvprātīgie palīgi – jaunieši no
Jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis”.
Sporta dienas dalībnieki varēja sevi pierādīt un sacenties
septiņās dažādās sporta disciplīnās: boulingā, lidojošo šķīvīšu
mešanā mērķī, zābaku mešanā,
futbola sitienos, šautriņu mešanā, tāllēkšanā no vietas, kā arī
bumbiņu mešanā ķengursomā.
Sievietes un vīrieši tika vērtēti
atsevišķi. Katras disciplīnas un
vecuma grupas pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus,
kurus pasniedza skeletonists –

2010. gada Vankūveras Olimpisko spēļu dalībnieks siguldietis
Tomass Dukurs.
Sporta dienas noslēgumā
koncertu sniedza pensionāru
biedrības “Sigulda” ansamblis un
biedrības “Cerību spārni” soliste
Dace Zariņa.
Pasākuma organizatori saka
lielu paldies Siguldas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu,
Karīnai Putniņai un Jānim Turauskim par atbalstu pasākuma
organizēšanā un brīvprātīgajiem
palīgiem par ieguldīto darbu.
Eva Viļķina,
Siguldas novada Dienas centrs

FOTO: PERSONĪGAIS ARHĪVS

Tautas skrējiens “Siguldas tilti 2011”

Brašie “Siguldas tilti” skrējēji finišā
+30 grādu svelmē.

11. jūnijā Siguldā, Serpentīna ceļa pakājē, jau piekto reizi
notika tradicionālais Siguldas
tiltu skrējiens. Sacensībās ik
gadu piedalās gan profesionāļi,
gan iesācēji, kā arī ģimenes ar
bērniem.
Sacensībās dalībnieki mērojās
spēkiem divās distancēs – 11 km
un 7,5 km, kā arī īpašā bērnu distancē. Skrējiena distance no starta vijās gar Gaujas labo krastu,
augšup pa Serpentīnceļu, tad līdz
gājēju tiltam pie Velnalas, turpinājās pa Gaujas kreiso krastu līdz
Gaujas tiltam ar finišu Serpenīn-

ceļa pakājē, sacensībās tika piedāvāta arī bērnu distance, kura
bija 1 km gara, un mazie censoņi
to veica kopā ar vecākiem.
Kaut arī gaisa temperatūra
sasniedza + 30 grādus, uz sacensībām bija ieradušies 70 dalībnieki, kuri vēlējās pārbaudīt savus
spēkus un izturību šajā skrējienā.
Sacensībās vīriešu vidū uzvaru
izcīnīja Māris Ābele (43,38), bet
sieviešu konkurencē Ilona Marhele (55,44).
Sacensības organizēja Siguldas novada pašvaldība, sadarbībā
ar biedrību “A2”.

Noslēdzies novada atklātais turnīrs pludmales volejbolā
Sestdien, 11. jūnijā, Gaujas
pludmales volejbola laukumos notika Siguldas novada atklātais turnīrs pludmales volejbolā. Turnīram pieteicās 32 pāri, tostarp viens
meiteņu pāris un divi jauktie pāri.
Spēlētāji bija no Siguldas, Līgatnes,
Inciema, Sējas un Murjāņiem.
Sacensības norisinājās septiņās
apakšgrupās, komandas spēlēja

pēc vienmīnusa sistēmas. Fināla
četriniekā tika divi pāri no Siguldas un divi viesu pāri. Novada atklātajā turnīrā pludmales volejbolā
uzvarēja un balvas no Siguldas novada pašvaldības saņēma:
1. vieta – Ralfs Ozoliņš, Mārtiņš Jansons;
2. vieta – Haralds Regža, Artūrs Saveljevs;

3. vieta – Nauris Novickis,
Andris Nuķis;
4. vieta – Kristians Ružs, Gatis Vernavs.
Sacensību
organizatoriem
bija prieks turnīrā redzēt sportiskus un aktīvus jauniešus! Paldies
visiem turnīra dalībniekiem!
Karīna Putniņa,
sporta darba organizatore

Jūlija sporta pasākumu kalendārs
Laiks

Sacensības

Norises vieta

Organizators,
papildus informācija

“Siguldas kauss 2011” golfā,
2. posms
A2 orientēšanās stafetes

Aktīvās atpūtas centrs “Reiņa trase”

Austris Brutāns, tālr. 29331001,

Silciems

Lietuvas čempionāts regbijā

Sigulda, Depo stadions

Biedrība “A2”, Jānis Lazdāns, tālr. 29368877
Latvijas regbija federācija, Uldis Bautris,
tālr. 29257588

“Siguldas apļi”, 4. kārta

Starts pie Gūtmaņalas

Karīna Putniņa, tālr. 29360283

16. jūlijā

“Latvijas Gāzes kauss 2011”
orientēšanās sportā, 2. kārta

Laurenči

Kaspars Kārkliņš, tālr. 29184203

23. jūlijā

Regbijs 7, Latvijas čempionāts

Sigulda, Depo stadions

Siguldas novada atklātais
čempionāts futbolā
Siguldas novada atklātais turnīrs
pludmales volejbolā
“Latvijas Gāzes kauss 2011”
orientēšanās sportā, 3. kārta

Sigulda, Gaujmalas pludmales
volejbola laukumi

Karīna Putniņa, tālr. 29360283

Ratnieki

Kaspars Kārkliņš, tālr. 29184203

8. jūlijā
10. jūlijā
11. jūlijā
plkst.14.00
14. jūlijā
plkst.
18.00–
19.00

24. jūlijā
30. jūlijā
31. jūlijā
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Sigulda, Depo stadions

Latvijas regbija federācija, Uldis Bautris,
tālr. 29257588
Futbola klubs “Supernova”, Jānis Eņģelis,
tālr. 29667834

Marte Meo metode
Siguldas novada
pašvaldības Sociālajā dienestā
Siguldas novada pašvaldības
Sociālajā dienestā 14. jūnijā Ģimenes atbalsta centra psiholoģe Daina Blumberga prezentēja
Marte Meo metodes pielietošanas iespējas, lai pilnveidotu sociālo darbinieku profesionālās
saskarsmes prasmes. Šī aktivitāte bija arī psiholoģes eksāmens,
lai saņemtu Marte Meo kolēģu
treneres sertifikātu. Pasākumā
piedalījās Sociālā dienesta darbinieki, pārstāvji no biedrībām
“Cerību Spārni” un “Saullēkts”,
kā arī ģimenes psihoterapeite, licenzēta Marte Meo supervizore
Ilona Buša, kuras vadībā Daina
Blumberga apguva kolēģu treneres prasmes.
Darba gaitā piecas Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieces pilnveidoja
saskarsmes iemaņas: sevis un
sarunas struktūras prezentāciju, emocionāli patīkamas un atbalstošas atmosfēras veidošanu,
emociju un darbību nosaukšanu.
Marte Meo no latīņu valodas un nozīmē – paša spēkiem.

Šīs mācības pamatfilozofija ir, ka
ikvienā cilvēkā ir viss nepieciešamais, lai viņš varētu attīstīties un
šī attīstība var notikt atbalstošās
attiecībās. To mēs varam attiecināt gan uz bērniem, gan uz pieaugušajiem. Marte Meo metode
ietver praktisku informāciju par
to, kā noteikt, aktivizēt un attīstīt
prasmes, kas sekmētu un uzlabotu konstruktīvu saskarsmi un
attīstību.
Sociālajā darbā galvenā
mērķauditorija ir cilvēki, kuri ir
nonākuši grūtībās, vai arī tie, kuriem nav bijuši atbalstoši apstākļi
personības un komunikācijas
prasmju attīstībai. Tādēļ, lai sociālais darbinieks varētu palīdzēt,
klientam ir jāmāk nodot informāciju par sevi, ģimeni adekvātā veidā. Līdz ar to sociālajam
darbiniekam ir jābūt par aktīvu
atbalsta personu Sociālā dienesta klientiem. Marte Meo metode
dod iespēju sociālajiem darbiniekiem ieraudzīt savus resursus un
līdz ar to viņi ir atbalsta personas
saviem klientiem.

Jūdažos veidos lauku
kopienas resursu centru

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Cerību spārni”
saņēmusi finansējumu 4950,02
latu apmērā projekta “Jūdažu
lauku kopienas resursu centrs
“Viss notiek!”” īstenošanai. Projekta finansējums piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros. Projekta īstenošanai Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu
550 latu.
Projekta mērķis ir radīt vietu
un iespēju Siguldas novada Jūdažu ciema iedzīvotājiem īstenot
savu iniciatīvu, pilnveidoties un
attīstīt dažādas prasmes, tā uzla-

bojot savas dzīves kvalitāti.
Projekta ietvaros līdz 2011.
gada septembrim Jūdažu Sabiedriskajā centrā ir plānots izveidot
Jūdažu lauku kopienas resursu
centru “Viss notiek” – iegādāties
mēbeles, biroja un datortehniku,
kā arī četrus velosipēdus, velo
drošības aprīkojumu un divus
bērnu velokrēsliņus.
Pēc Jūdažu lauku kopienas
resursu centra “Viss notiek!” atklāšanas, pamatojoties uz iedzīvotāju interesēm un vajadzībām,
tiks plānotas dažādas aktivitātes
jaunajiem vecākiem, vecvecākiem un bērniem – atbalsta un
apmācību grupas, pašpalīdzības
grupas, izglītojošos seminārus,
radošās darbnīcas, sporta u. c.
pasākumi.
Eva Viļķina, projekta vadītāja
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 21. jūnijs, 2011
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ID karšu piedāvājums

Siguldas novada identifikācijas kartes piedāvātās priekšrocības 2011. gada vasarā**
Kultūras pasākumi (Patstāvīgās priekšrocības)
Uzņēmuma nosaukums
Siguldas pilsētas kultūras
nams
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”
Siguldas pilsētas kultūras
nams

Piedāvājums
10–50 % atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem
10–20 % atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem
5 % atlaide jebkuru biļešu iegādei pasākumiem koncertzālē “Baltais flīģelis”
skolēniem, studentiem, pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem ar invaliditāti
Ls 1 atlaide amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 2 atlaide pārtikas
tirgotājiem dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos

Kultūras pasākumi (Priekšrocības uz pasākumiem 2011. gadā)
VIII “Kremerata Baltica”
festivāls
VIII “Kremerata Baltica”
festivāls
Blūza svētki
XIX Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki
XIX Starptautiskie Siguldas
Opermūzikas svētki
“Čikāgas piecīšu” 50 gadu jubilejas koncerts
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”
K.z. “Baltais flīģelis”

10 % atlaide biļešu iegādei uz Kamermūzikas koncertu “Euphonia”
10 % atlaide biļešu iegādei uz Kamermūzikas maratonu
Īpašā cena biļetei un pasākumu – Ls 4. Tās pieejamas Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrā līdz 22. jūlijam (ieskaitot). Pasākuma dienā,
23. jūlijā, biļetes pieejamas tikai par pilnu cenu – Ls 10
15 % atlaide biļešu iegādei uz P. Čaikovska operas izrādi “Jevgēņijs
Oņegins”
15 % atlaide biļešu iegādei uz Galā koncertu
Ls 1 atlaide biļešu iegādei
10 % atlaide biļešu iegādei uz Baibas Skrides un Laumas Skrides koncertu
10 % atlaide biļešu iegādei uz kora “Kamēr” koncertu
20 % atlaide biļešu iegādei uz “Quatuor iXi” koncertu
10 % atlaide biļešu iegādei uz koncertprogrammu “Brīnumskapis”
10 % atlaide biļešu iegādei uz pasaules operas solista Egila Siliņa
koncertu
20 % atlaide biļešu iegādei uz Katjas Skanavi koncertu
20 % atlaide biļešu iegādei uz Paulas Šūmanes un Reiņa Zariņa koncertu
10 % atlaide biļešu iegādei uz Valtera Pūces un Artūra Cingujeva koncertu
“Jaunie mūzikā”

Pārtikas preces
“Elvi”

Aktīvā atpūta
Piedzīvojumu parks “Tarzāns” 50 % atlaide braucienam ar krēslu pacēlāju
Piedzīvojumu parks “Tarzāns” Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g. v.) atlaide kopējās biļetes iegādei
piedzīvojumu parkā “Tarzāns”
Piedzīvojumu parks
20 % atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos “Mežakaķis” Siguldā un Rīgā
“Mežakaķis”
Atpūtas parks “Rāmkalni”
10 % atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
Atpūtas parks
10 % atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
“Reiņa trase”
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
Makara tūrisma birojs
20 % atlaide laivu nomai
Velo noma “Tridens”
20 % atlaide velo nomai
Vertikālais vēja tunelis
Ls 1 atlaide par katru lidojuma minūti
“Aerodium”

Apdrošināšana
Uzņēmuma nosaukums
Apdrošināšanas sabiedrība
“BTA”

10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no vienas ģimenes
pirmsskolas vecuma bērnu deju studijā
10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no vienas ģimenes
pirmsskolas vecuma bērnu vokālajā studijā

Sports
Biedrība “A2”
21. Latvijas riteņbraucēju
vienības brauciens
Sporta klubs “Panatta
Fitness”
Sporta veikals
“Sport 2000”
Atpūtas parks “Reiņa trase”
Olimpiskais centrs “Sigulda”
Olimpiskais centrs Sigulda
Slēpošanas trases
Kaķīškalnā

50 % atlaide biedrības “A2” organizētajos sporta pasākumos Siguldas novadā
20 % atlaide dalībai, reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrā Raiņa ielā 3
20 % atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10 % atlaide sporta preču iegādei
10 % atlaide golfa spēlei
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Siguldas pilsētas trasē
Bezmaksas slēpošana pensionāriem darba dienās līdz plkst.15.00
Siguldas pilsētas trasē
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

Pārvietošanās
66 % atlaide darba dienās un 80 % atlaide brīvdienās braucienam ar
Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50

“Impresso”

20 % atlaide braucieniem ar elektromobīļiem “Siguldas Tūre”

Makara tūrisma birojs

Bezmaksas auto stāvvieta kempingā “Siguldas pludmale”

Ēdināšanas pakalpojumi
Restorāns “Aparjods”

10 % atlaide maltītēm restorānā

“Gustava beķereja”
Krodziņš “Kaķītis”
Bistro “Kaķu māja”
Krodziņš un bistro atpūtas
parkā “Rāmkalni”
Bistro “Zaļumnieku piestātne”
Ekspresrestorāns “Ņamma”

10 % atlaide pirkumiem beķerejā
10 % atlaide pirkumiem krodziņā
10 % atlaide bistro
10 % atlaide gardumiem “Rāmkalnu” krodziņā un bistro

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 21. jūnijs, 2011

10 % atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
15 % atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
15 % atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
15 % atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai

“Hercoga optika”

50 % atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles

Mutes veselības centrs

bezmaksas konsultācija un 10 % atlaide pakalpojumiem
2 % atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompensējamiem
medikamentiem);
5 % atlaide gatavām brillēm;
Vidzemes aptieka (diennakts) 20 % atlaide briļļu ietvariem;
10 % atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no plkst. 22.00 līdz 7.00;
5 % atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem

Rīgas rajona slimnīca

10 % atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām māmiņām);
10 % atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10 % atlaide dūņu procedūrām;
10 % atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10 % atlaide dzemdībām;
10 % atlaide paaugstināta komforta palātās

Skaistumkopšana
Skaistumkopšanas salons
“Elfrisa”
Skaistumkopšanas
salons “Ēra”
Viesnīca “Sigulda”

5 % atlaide kosmētikas produktu iegādei
10 % atlaide solārija apmeklējumam;
10 % atlaide manikīra pakalpojumiem;
10 % atlaide matu veidošanai;
5 % atlaide kosmētikas produktu iegādei;
5 % dāvanu kartes iegādei
20 % atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem

Izklaide
Kino “Lora”
Elvi boulings

10 % atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20 % atlaide celiņa nomai

Grāmatnīca
Grāmatu veikals “Jānis Roze” 5 % atlaide pirkumiem

Latvijas
gumijlēcēju klubs

Restorāns “Kropotkins”

Piedāvājums

Veselība

Interešu izglītība
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Siguldas pilsētas kultūras
nams

2 % atlaide pirkumiem (izņemot preses izdevumus, telekartes, dāvanu kartes un cigaretes, akcijas un nocenotās preces)

10 % atlaide maltītēm bistro
10 % atlaide maltītēm
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem

Degviela, auto apkope
“Īle un Herbst”

10 % atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem

GrosAuto

Iespēja saņemt 2. līmeņa “GrosAuto” klienta karti, kas piedāvā atlaides līdz
35 % rezerves daļu, riepu iegādei
un servisa pakalpojumiem

“Neste Latvia”

Ls 0,01 atlaide par katru iegādāto degvielas litru

Viesnīcas
“Aparjods”

10 % atlaide viesnīcas pakalpojumiem

Atpūtas parks “Reiņa trase”

10 % atlaide nakšņošanai viesu mājā

Viesnīca “Sigulda”

10 % atlaide nakšņošanas pakalpojumiem

Būvmateriāli
“Meistars”

5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv. Ar plašāku ID karšu piedāvājumu
iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.
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Siguldas Novada Ziņas

Kultūra
PASĀKUMI JŪlIJĀ sIGULDAS NOVADĀ
Laiks

Pasākums

Vieta

21. jūnijā
plkst. 19.00

Vasaras saulgriežu svētki

Turaidas Jāņkalns

22. jūnijā
plkst. 19.00
23. jūnijā
plkst. 19:00
23. jūnijā
plkst. 21.00
26. jūnijā
plkst. 18.00

Jāņu ielīgošana kopā ar Siguldas pagasta jaukto
kori “Sigulda”
Līgo dienas pasākums “Lai siera ritulis ripo...”

Siguldas pagasta
kultūras nams
Mores pagasts

Ielīgošana Siguldas Svētku laukumā

Svētku laukums

Inčukalna Tautas nama amatierteātra izrāde
R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”. Vadītāja
Zigfrīda Ezeriņa. Ieeja – Ls 1
Kamermūzikas koncerts “Euphonia”

Allažu Tautas
nams

30. jūnijā
plkst. 20.00
1. jūlijā plkst.
19.00
2.–29. jūlijā
2. jūlijā plkst.
19.00
3. jūlijā plkst.
11.00

3. jūlijā plkst.
19.00
5.–29. jūlijā
9. jūlijā plkst.
15.00
10. jūlijā
plkst. 11.00
12.–15. jūlijā
16. jūlijā
17. jūlijā
plkst. 11.00

18.–22. jūlijā
18.–29. jūlijā

VIII Festivāls “Kremerata Baltica” “Jaunības
balsis. Festivāls bez kompromisiem”. Festivāla
atklāšanas koncerts
Izstāde “Nezinu, kāpēc esmu Berelis” –
rakstniekam  Guntim Berelim – 50
VIII Festivāls “Kremerata Baltica” “Jaunības balsis.
Festivāls bez kompromisiem”. Kamermūzikas
maratons “Mūzika bērnībai”
Svētdienas Muzikālās brokastis. Koncerts ciklā
“Bēthovens un Sigulda”.
Solisti: Andrejs Puškarevs (vibrafons),
XX Starptautiskā jauno mūziķu
konkursa “Sigulda 2011”
laureāte Paulīna Piteņko (saksofons)
VIII festivāls “Kremerata Baltica” “Jaunības
balsis. Festivāls bez kompromisiem”. Festivāla
“Kremerata Baltica” noslēguma koncerts
Grāmata dziedina dvēseli – biblioterapija
“Pozitīvās domāšanas spēks”
Folkloras svētki “Deju raksti Dainu kalnā!”
Svētdienas Muzikālās brokastis
Seminārs “Celaiņu aušana un adatas pinuma
adījumi”
Balle. Spēlē grupa “Via Dukts”. Ieeja – Ls 2
Koncerts ciklā “Bēthovens un Sigulda”.
Metālpūšamo instrumentu kvintets “Live Brass”:
Jānis Porietis (trompete),
Jānis Ivuškāns (trompete, picolo trompete),
Ingus Leontjevs (mežrags),
Aldis Siņicins (trombons),
Ansis Nikolovskis (tuba)
Izstāde “Rakstniece ar garšīgo smiekliņu” –
žurnālistei un rakstniecei Monikai Zīlei – 70
Izstāde “Maize – pārtikas karaliene”
Kā maize ieguvusi savu vārdu? Maizes cepšanas
tradīcijas, receptes

Siguldas ev. lut.
baznīca
Siguldas
koncertzāle
“Baltais flīģelis
Siguldas novada
bibliotēka
Siguldas
koncertzāle
“Baltais flīģelis
Siguldas Jaunās
pils dārzs

Siguldas
koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Siguldas novada
bibliotēka
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas Jaunās
pils dārzs
Krimuldas muiža
Allažu Tautas
nams
Siguldas Jaunās
pils dārzs

Jūdažu bibliotēka

Līgo Siguldas novadā!

21. jūnijā no plkst. 19.00 līdz saules lēktam –
Vasaras saulgriežu svētki Turaidā, Jāņkalnā. Ikviens aicināts izdzīvot saulgriežu nakti, izbaudot
dabas burvību un saules dziesmu maģiju.
Programma:
•
plkst. 19.00 – pulcēšanās Turaidā;
•
plkst. 19.00 – 20.30 – gatavošanās
Jāņiem – vainagu vīšana, pušķošana, siera siešana, Jāņu rotaļu apgūšana, leļļu teātris bērniem “Jāņu rītu govis ganu zaļābula lauciņā”,
zāļu un pirts zintis Dziesmu dārzā un Jāņkalna
pakājē;
•
plkst. 20.00 – 20.30 – dabas stāstu taka
kopā ar Jāni Brikmani (Putnu Jāni) un pūdeles
pacelšana Jāņkalnā;
•
plkst. 20.30 – Turaidas saimnieku – muzejrezervāta saimes – sveikšana un aplīgošana, sadziedāšanās pāri pakalniem pie muižas pārvaldnieka
jaunās dzīvojamās mājas;
•
plkst. 21.00 – došanās uz Jāņkalnu – uguns iedegšana, rituāla mielasts;
•
plkst. 22.00 – saules pavadīšana novadu
sadziedāšanās, pūdeļa aizdedzināšana Jāņkalnā;
•
plkst. 22.30 – Ozola rituāls, Jāņu rotaļas;
•
plkst. 00.00 – nakts vidus rituāls – buram dziesmas, spēka vārdi, pērno vainagu atdošana ugunij;
•
plkst. 00.30 – uguns rata ritināšana,
dūdu un bungu grupas “Auļi” nakts koncerts
Dziesmu dārzā – raganu un skauģu dzīšana;
•
aptuveni plkst. 1.30 – rotaļas, danči,
dziesmas Dziesmu dārzā un Jāņkalnā;
•
plkst. 3.00 – Gaismas ceļš – gaismas nešana Dainu kalnā, ūdens rituāls pie avotiņa, mazgāšanās rīta rasā, saules sagaidīšana;
•
plkst. 4.00 – gaismas nešana uz Gauju,
sveču plostu palaišana Gaujā, lai Jāņu nakts gaisma
iziet plašajā pasaulē! Līgo!
22. jūnijā plkst. 19.00 – Jāņu ielīgošana kopā
ar Siguldas pagasta jaukto kori “Sigulda” Siguldas
pagasta kultūras namā.

Siguldas novada Dome sirsnīgi sveic

JŪNIJA apaļo jubileju gaviļniekus:
80 gadi Gunārs Krieviņš,
85 gadi Antoņina Linde,
90 gadi Visvaldis Dzenis,
Alevtīna Māla, Gunārs Amoliņš, Konstancija Niedrīte, Alberts
Rūta Bergholde, Kārlis Eberliņš, Meisītis, Alfrēds Timermanis,
Ēvalds Jēkabsons, Mirdza Avote Verners Šmits

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā MAIJĀ

Reģistrētas 28 bērnu piedzimšanas – 8 meitenes un 20 zēnu.
Bērniem doti vārdi – Dārta, Alise, Katrīna, Patrīcija, Odrija,
Helēna, Elīna, Undīne, Mārtiņš, Dāvis, Raivo, Martins, Adrians,
Gabriels, Reinis, Atis, Matīss, Gustavs, Henrihs, Patriks, Kārlis,
Emīls, Kevins, Kristians, Ritvars, Denis, Jēkabs Hugo, Martins.
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23. jūnijā Līgo golfa turnīrs “Reiņa trasē”.
23. jūnijā no plkst. 21.00 Siguldas Svētku
laukumā aicinām kopā sadziedāt, sadancot un
salīgot gada romantiskākos latviešu svētkus –
Līgo nakti! No plkst. 21.30 Svētku laukumā sanāks
Jāņabērni, bet plkst. 22.00 sāksies Līgo nakts izdarības – dziesmas dejas, skaitāmpanti, līgo ampeles
un citi svētku pārsteigumi Silmaču Ieviņas, Rūda,
Kārlēna un lustīgo “Sidrabdancis” dejotāju vadībā.
“Skroderdienu” jautrās bildes kopā liks Inčukalna Tautas nama amatierteātris, bet uz kārtīgu
līgo sadziedāšanos visus aicinās tautas tradīciju kopas “Budēļi” vadītāja Liena Teterovska ar
ģimeni. Svētku nakts dančus kustinās muzikālā
apvienība Viktora Zemgala vadībā “Jāņonkuls”
un Dj Līgotājs.
26. jūnijā plkst. 18.00 Allažu Tautas namā –
smiesimies, pārdzīvosim un līgosim kopā ar Inčukalna Tautas nama amatierteārti izrādē “Skroderdienas Silmačos”. Ieeja – Ls 1.
Izstādes:
•
15.–25. jūnijā izstāde “Līgosim šo naksniņu!” Bērnu literatūras nodaļā;
•
16.–27. jūnijā izstāde “Visa laba Jāņu
zāle, ko plūc Jāņu vakarā...” Jūdažu bibliotēkā;
•
17.–30. jūnijā izstāde “Visu, ko iemācies,
dod tālāk citiem” – tekstilmāksliniecei Lilitai Postažai 70 – Jūdažu bibliotēkā;
•
20.–28. jūnijā Līgo dienai veltīta izstāde
“Trejdeviņas jāņuzāles” Siguldas novada bibliotēkā.

Siguldas novada
bibliotēkā

SVEICAM!

Reģistrētas 11 laulības

23. jūnijā plkst. 19.00 līgosim Morē!
Pie kultūras nama jūs sagaida dažādas atrakcijas, konkursi, aktīvāko morēniešu godināšana,
danči kopā ar grupu “Mājupceļš”...
Bet vakara nagla – Siera konkurss, kurā aicināta piedalīties ikviena siera sējēja. Neslēp sveci
zem pūra, nāc un piedalies!
Uz tikšanos Morē!

Antoņina Stepe, Jānis Tupe

Siguldas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Siguldas Novada
Ziņas” maija numurā radušās neprecizitātes – iztrūkusi šāda informācija:
“Aprīlī dzimusi meitenīte Milēna, bet maijā 90 gadu jubileju
svinēja allažniece Hilda Lillija Jansone.”
Siguldas novada pašvaldība katru mēnesi sveic jubilārus 80, 85,
90, 95 un 100 gados. Iedzīvotājus, kuri nevēlas, lai viņu dzimšanas
dati tiku publiskoti, lūdzam informēt redakciju.
Atvainojamies par neprecizitāti!
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 22. jūlijā

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 21. jūnijs, 2011

