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Siguldas novada izglītības
Domes sēdes
iestādes absolvējis 471 skolēns turpmāk varēs vērot
interneta tiešraidē

Foto: Alberts Linarts

Siguldas novada pašvaldība, modernizējot pašvaldības darbu, no
2.jūlija Domes sēdes raidīs video tiešraidē. Lai gan plānotā likuma „Par pašvaldībām” norma pašvaldībām uzliktu par pienākumu
Domes sēdēs veikt audio ierakstus, Siguldas novada pašvaldība ir spērusi soli uz priekšu un Domes sēžu video tiešraides vai
ierakstu arhīvu ikviens interesents varēs vērot interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Pašvaldība sveic Siguldas novada izglītības iestāžu absolventus, vēlot viņiem iecerēto domu, cerību un vēlmju
piepildījumu! Lai izdodas!
2013./2014.mācību gadu Siguldas novada izglītības iestādēs uzsāka
1872 skolēni no 1. līdz 12.klasei, no kuriem mācības 1.klasē uzsāka
rekordliels skolēnu skaits – 230 bērni. Septembrī tika atklāta arī jauna
sākumskola, kura no 1. līdz 6.klasei uzņēma 119 bērnus.
Šodien, 20.jūnijā, notiks šā gada
pēdējais Siguldas novada izglītības
iestāžu izlaidums – dokumentus
par vidusskolas absolvēšanu saņems 87 Siguldas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi.
Kopumā Siguldas novada izglītības iestādes absolvējis 471 skolēns,
kas ir par pieciem skolēniem mazāk
nekā pērn, 2012./2013.mācību gadā.
Šogad pirmsskolas izglītības
dokumentus
Siguldas
novadā
saņēma 185 bērni, kas ir par
četriem bērniem vairāk nekā pērn.
Bērnudārzu „Pīlādzītis” absolvēja
31 audzēknis, „Ābelīti” – 59 bērni,
„Saulītē” šajā gadā bija 44 absolventi,

bet „Ieviņā” – 29. Allažu pirmsskolas
izglītības grupā dokumentus par
bērnudārza absolvēšanu saņēma 13
bērni, Morē – 9. Nākamajā gadā būs
arī pirmais izlaidums PII „Pasaciņa”.
Laurenču sākumskolas 6.klasi
absolvēja astoņi bērni, no kuriem
septiņi mācības turpinās Siguldas
Valsts ģimnāzijā, bet viens – Emīla
Dārziņa mūzikas vidusskolā.
Pamatskolas izglītības dokumentus Siguldas novadā saņēma 146
skolēni, kas ir par 14 bērniem vairāk
nekā pērn. Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klasi absolvēja 77 audzēkņi,
bet Siguldas pilsētas vidusskolā
pamatskolu pabeidza 25 jaunieši.

Siguldas 1.pamatskolā dokumentus
par pamatskolas izglītības iegūšanu
saņēma 27 skolēni, Allažu pamatskolā – 12, bet Mores pamatskolā –
pieci skolēni.
Vidusskolas izglītību Siguldas novadā ieguvuši 132 skolēni, kas ir par
31 skolēnu mazāk. Siguldas Valsts
ģimnāziju absolvēja 87 jaunieši, bet
Siguldas pilsētas vidusskolu – 45
skolēni.
Profesionālās ievirzes izglītības
iestādes šogad absolvējis 51 audzē
knis. Siguldas Sporta skolu šajā mācību gadā absolvēja 12 audzēkņi, bet
Mākslu skolu „Baltais Flīģelis” – 39
skolēni, no tiem viens apguvis mūzikas programmu vidējā izglītībā, 22 –
mūzikas programmu pamatizglītībā,
savukārt 16 audzēkņi saņēmuši dokumentus par mākslas programmas
apgūšanu pamatizglītībā.

„10 siguldiešu mīlētākie uzņēmumi 2014”
Akcijas laikā „S!guldieši balso, s!guldieši svin” noskaidroti 10 siguldiešu
iecienītākie uzņēmumi 2014.gadā:

‣ LGK atrakcijas – Siguldas gaisa trošu vagoniņš;
‣ kafejnīca „Mr. Biskvīts”;
‣ skaistumkopšanas salons „Elfrisa”;
‣ veloveikals „Veloriba”;
‣ Rīgas rajona slimnīca;

‣ „Impresso” elektromobiļi;
‣ fizioterapijas centrs „Le Fizio”;
‣ Jāņa Rozes grāmatnīca;
‣ viesnīca „Pils”;
‣ piedzīvojumu parks „Mežakaķis”.

Kopumā akcijā piedalījās 2072 žetoni, kurus bija iespējams saņemt par jebkuru pirkumu ar
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti sadarbības partneru veikalos un pakalpojumu sniegšanas
vietās līdz Siguldas novada ID karšu trīs gadu jubilejas naktij, kura tika svinēta 30.maijā.

„Ir tikai loģiski, ka, sekojot laikam un tehnoloģiju attīstībai, pašvaldības darbā izmantojam moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, lai
pilnveidotu pašvaldības un sabiedrības līdzdalības iespējas un atklātumu. Domes sēžu tiešraides ir nozīmīgs digitāls sabiedrības līdzdalības rīks, lai iedzīvotāji varētu ērtāk sekot līdzi lēmumu pieņemšanai
un aktualitātēm novadā. Mums ir svarīgi, ka novadnieki, vērojot lēmumu pieņemšanas procesu, iegūst izpratni par deputātu argumentiem
un izskatāmo jautājumu saturu pēc būtības,” skaidro Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālisti izpētījuši labākos tehniskos risinājumus Domes sēžu ieraksta
un translēšanas nodrošināšanai, jo līdz šim pašvaldības rīcībā nebija
atbilstošas audio un video ieraksta aparatūras, lai, ņemot vērā Domes
sēžu zāles plānojumu, akustikas specifiku un tehnisko nodrošinājumu,
nodrošinātu Domes sēžu video un audio ierakstu. Pašvaldība ir iegādājusies „Bosch CSS 900” apskaņošanas sistēmu, kas sastāv no diskusiju
sistēmas pults, 10 mikrofoniem ar statīviem un viena diskusiju vadītāja
mikrofona. Papildus tam pašvaldība iegādājusies vienu radiomikrofonu
Domes sēdes ziņotājiem un videokameru sēžu video ieraksta veikšanai.

Domes sēžu tiešraides ir nozīmīgs digitāls
sabiedrības līdzdalības rīks, lai iedzīvotāji
varētu ērtāk sekot līdzi lēmumu pieņemšanai un
aktualitātēm novadā. Ir svarīgi, ka novadnieki,
vērojot lēmumu pieņemšanas procesu, iegūst
izpratni par deputātu argumentiem un
izskatāmo jautājumu saturu pēc būtības.
Plānots, ka Domes sēžu ieraksti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē glabāsies gadu un tos būs iespējams noskatīties gan tiešraidē, gan arī jebkurā citā iedzīvotājam ērtā laikā.
Moderno tehnoloģiju integrācija pašvaldības darbā ir vēl viens no
projektiem, kā Siguldas novada pašvaldība veicina sabiedrības līdzdalību un kvalitatīvu iedzīvotāju apkalpošanu. Jau vairākus gadus
Domes priekšsēdētājs septembrī aicina novadniekus piedalīties akcijā un dāvināt ideju Domei, novembrī un decembrī priekšsēdētājs un
pašvaldības speciālisti tiekas ar iedzīvotājiem, lauku uzņēmējiem un
uzņēmējiem, pērn izveidota Tūrisma konsultatīvā padome, bet šovasar
tiks dibināta Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome. Kopš
šā gada sākuma pašvaldības pakalpojumi novadniekiem pieejami arī
sestdienās, un, lai vēl vairāk uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, kā arī atvieglotu iespēju saņemt pašvaldības pakalpojumus,
šā gada laikā tiks ieviesti vairāki e-pakalpojumi, kas iedzīvotājiem
ļaus saņemt pašvaldības pakalpojumus, neizejot no mājas vai darbavietas.
Šajā gadā tehnoloģiskas pārmaiņas piedzīvojusi arī Siguldas novada
pašvaldības interneta vietne un tās mobilā versija m.sigulda.lv, kurās
integrēta sociālo tīklu lietošana un plašāka informācijas pieejamība
mobilajās ierīcēs.
Atgādinām, ka Siguldas novada Domes nolikums paredz, ka komitejas un Domes sēdes ir atklātas un tās arī turpmāk var apmeklēt ikviens
interesents. Domes sēdes un arī komiteju sēdes notiek divas reizes mēnesī saskaņā ar nolikumu pēc iepriekš izziņota grafika.
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Trīs gados Siguldas novada ID karti
ieguvuši 65% novada iedzīvotāju
Sekmīga sadarbība ar uzņēmējiem un iedzīvotāju atsaucība ļāvusi
Siguldas novadam izvērst vienu no veiksmīgākajiem identifikācijas
kartes (ID) projektiem valstī – trīs gadu laikā to ieguvuši un lieto divas
trešdaļas novada iedzīvotāju. Tā dēvētās „siguldieša kartes” īpašnieki
var saņemt atlaides dažādos novada uzņēmumos, un Siguldas pašvaldībai ir vērienīgas ieceres, kā padarīt ID karti vēl noderīgāku, piemēram, izmantot to kā norēķināšanās līdzekli skolās.
Projektā līdz šim iesaistījušies
gandrīz 70 uzņēmēji, un kartes lieto
vairāk nekā 11 700 no 18 197 novadā deklarētajiem iedzīvotājiem jeb
divas trešdaļas. Reālais lietotāju
īpatsvars ir vēl augstāks, jo kartes
netiek izsniegtas pirmsskolas vecuma bērniem.
„Novadā deklarēto iedzīvotāju
identifikācijas kartes ir lieliska

iespēja pašvaldībai pateikties
saviem iedzīvotājiem par samaksātajiem nodokļiem un lojalitāti.
Tās ir palīdzējušas mums stiprināt
kopienu – novadnieki ar lepnumu
rāda savu ID karti un saka: „Es
esmu siguldietis!”,” stāsta šā projekta idejas autors Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.

ID karti pāris minūšu laikā var
saņemt ikviens novadā deklarētais
iedzīvotājs jau no sešu gadu vecuma. Identifikācijas karti bez maksas
var saņemt jaunieši līdz 16 gadu
vecumam, maznodrošinātie novada
iedzīvotāji, kā arī iedzīvotāji ar invaliditāti un pensionāri.
Pašvaldība plāno tuvākajā laikā ieviest jaunas tehnoloģijas ID
karti. „Tas nozīmē, ka jauno karti
būs iespējams izmantot arī citiem
pakalpojumiem – vairāk tieši saistībā ar transportu un pakalpojumiem pašvaldības iestādēs. Kopā
ar iestāžu vadītājiem ir uzsākta
diskusija par iespējām reģistrēt
skolēnu ierašanos izglītības ies-

Kopš 7.jūnija Siguldas Sporta un
tādē. Tāpat, iespējams, šī karte aktīvās atpūtas centrā apmeklētāvarēs kalpot kā skolēnu garde- jiem atvērts drosmes tornis „Vells”,
robes skapīša atslēga vai pat tā nostiprinot Siguldas kā aktīvās
elektroniskais maciņš, lai skolēni atpūtas līderes lomu Baltijā. Jau
ērti varētu norēķināties par pus- šobrīd Sigulda lepojas ar unikālo
dienām,” nākotnes plānus ieskicē vēja tuneli „Aerodium”, tūristu noU.Mitrevics.
braucieniem Bobsleja un kamaniņu
Jaunās personalizētās kartes trasē „Sigulda”, atrakciju parkiem
sniegs iespēju lietotājus precīzāk „Tarzāns” un „Mežakaķis”, kā arī gusegmentēt, piemēram, daudzbēr- mijlēkšanu no Siguldas gaisa trošu
nu ģimeņu kartēs tiks ieprogram- vagoniņa.
mētas tās papildu atlaides, kas
Drosmes tornis „Vells” Sporta
tām pienākas. Jaunās sistēmas un aktīvās atpūtas centrā Siguldā,
ieviešana gan vēl nedaudz jāpa- Puķu ielā 4, atvērts katru nedēļas
gaida, līdz valsts līmenī tiks no- nogali – sestdienās un svētdienās
teikta iedzīvotāju elektronisko no plkst.12.00 līdz 20.00. Interekaršu attīstība saistībā ar sabied- senti tiek lūgti iepriekš pieteikties,
riskā transporta lietošanu.
zvanot pa tālruni 26003210.

Divdesmit lielāko pilsētu vidū tikai Siguldā
vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums
Portāla „NeoGeo.lv” pētījums liecina, ka Sigulda ir vienīgā no 20
iedzīvotāju skaita ziņā lielākajām Latvijas pilsētām, kurā kopš 1990.
gada, lai arī neliels (+1%), bet ir iedzīvotāju pieaugums. Tas secināts,
apkopojot datus par 20 lielāko Latvijas pilsētu iedzīvotāju skaitu trijos
laika periodos (1990., 2000. un 2014.gadā) un aprēķinot iedzīvotāju
skaita izmaiņas.
Pēdējo 25 gadu laikā gandrīz visas 20 lielākās Latvijas pilsētas ir
zaudējušas ievērojamu skaitu savu

iedzīvotāju, tomēr iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo 25 gadu
laikā 20 lielākajās Latvijas pilsētās

procentuāli ir mazāks nekā Latvijā
kopumā. Kopā vidēji šajās pilsētās
iedzīvotāju skaits ir samazinājies
par 16%, bet Latvijā – par 21%.
Kopš 1990.gada visdramatiskāk
iedzīvotāju skaits ir samazinājies
Dobelē (-35%). Nākamās pilsētas
ar vislielāko iedzīvotāju zudumu
ir Liepāja (-30%), Cēsis (-24%) un
Rēzekne (-24%). Arī divas lielākās

Latvijas pilsētas Rīga un Daugavpils pēdējos 25 gados ir zaudējušas
ievērojamu skaitu iedzīvotāju – katra pa 23%.
Dati par iedzīvotāju skaitu Latvijas pilsētās iegūti no Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes un Centrālās statistikas pārvaldes sniegtās informācijas.

Domes deputāti tiekas izbraukuma sēdēs
Laurenčos un Siguldas pagastā
11.jūnijā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā notika divas
izbraukuma sēdes: Attīstības, tūrisma un sporta komitejas un Finanšu komitejas apvienotā sēde, kā arī Domes sēde. Pirms sēdēm deputātiem bija iespēja iepazīties ar Laurenču infrastruktūru – Laurenču
sākumskolu, hosteli „Kaba”, Sporta un aktīvās atpūtas centru, kā arī
drosmes torni „Vells”.
Laurenču sākumskola nule kā tori, kā arī trase „LEGO Mindstorm”
noslēgusi pirmo mācību gadu. robotikas nodarbībām.
Kad 2013.gada 1.septembrī skola
Hosteļa „Kaba” pārvaldītājs
vēra durvis, mācības tajā uzsāka Artis Murāns deputātus un paš119 skolēni, savukārt 2014.gada valdības speciālistus iepazīstināja
maija beigās skolā mācījās 128 ar viesnīcu un jauniešu mītni, kurā
audzēkņi. Jaunajā mācību gadā mācību gada garumā uzturas apizglītošanos šajā skolā uzsāks tuveni desmit skolēni un Siguldas
66 pirmklasnieki un 12 jauni bērni Valsts ģimnāzijas pedagogi, kuru
no 2. līdz 6.klasei. „Skolas „ietil- mājas atrodas tālu no Siguldas.
pība” būs sasniegusi maksimālo Hostelī iespējams uzņemt līdz
skolēnu skaitu. Līdz jaunā 150 cilvēku, un par viņu labsajūtu
mācību gada sākumam mums vēl rūpējas 20 cilvēku apkalpojošais
jāatrisina dažādi jautājumi, lai personāls, kā arī virtuves komtik liels skolēnu skaits spētu ērti pleksa darbinieki. Viesnīcā parasti
mācīties mūsu skolā,” stāsta uzturas lielākas skolas vai sporLaurenču sākumskolas direktore tistu treniņgrupas. Plašajās konfeSanita Ungura. Skolā deputātiem renču zāles telpās aktīvajā sezonā
un Siguldas novada pašvaldības notiek gan baleta, gan jogas nodarbiniekiem bija iespēja aplūkot darbības.
Pēc iepazīšanās ar Laurenču inizglītības iestādes telpas un
aprīkojumu. Deputāti apmeklēja frastruktūru, deputāti Sporta un
arī moderno tehnoloģiju klasi, aktīvās atpūtas centra konferenču
kurā audzēkņiem pieejami 24 zālē piedalījās apvienotajā Attīstīplanšetdatori, 12 stacionārie da- bas, tūrisma un sporta komitejas

Sigulda –
aktīvās atpūtas
novads

un Finanšu komitejas sēdē. To Markovs pastāstīja, ka stādi tiek
apmeklēja arī jauniešu neformā- eksportēti ne tikai uz Eiropu, bet
lās apmācības programmas dalīb- arī Krieviju un Ukrainu, piebilstot,
nieces, kuras vēlas līdzdarboties ka uzņēmums attīstās, bet pēdējā
pašvaldības lēmumu pieņemšanā.
laikā izjūt profesionālu dārznieku
Siguldas novada Domes noli- trūkumu, tādēļ viņš aicina atsaukkums paredz, ka komitejas un Do- ties ikvienu novadnieku, kurš vēmes sēdes ir atklātas un tās var las strādāt šajā nozarē un kuram ir
atbilstošas zināšanas un pieredze.
apmeklēt ikviens interesents.
Savukārt 28.maijā Siguldas noIzbraukuma sēdes ietvaros
vada Domes deputāti piedalījās Fi- bija iespējams iepazīties arī ar
nanšu komitejas un Domes izbrau- LEADER projekta realizētāju Jāni
kuma sēdē Jūdažu Sabiedriskajā Kordi, kurš, apgūstot Eiropas Sacentrā, kā arī apmeklēja Siguldas vienības līdzekļus, veic sakopšapagasta teritoriju.
nas un labiekārtošanas darbus
Deputāti un pašvaldības darbi- Jūdažu ezera apkārtnē. Patlaban
nieki apmeklēja Siguldas pagasta tiek attīrīta pieeja ezeram, iekārviesu namu „Bucefāls”, kura īpaš- totas piknika vietas, kur varēs
nieks Juris Priļepiševs pastāstīja cept gaļu un kvalitatīvi atpūsties,
par krodziņa un viesu nama dar- kā arī izbūvētas labierīcības.
bību, kā arī par aitu audzēšanu.
Lai uzlabotu novadnieku ieĢimenes uzņēmuma viesu namā saistīšanos pašvaldības darbā un
iespējams izmitināt 40 viesus, kā lēmumu pieņemšanā, nākamo Siarī baudīt ēdienus, kas iespēju guldas novada Domes sēdi, kas
robežās gatavoti no pašu audzē- plānota 2.jūlijā plkst.16.00 Sigultiem produktiem. Iepazīstoties das Jaunās pils Deputātu zālē,
ar Siguldas pagasta uzņēmējiem, kā arī turpmākās Siguldas novaklātesošajiem bija iespēja ap- da Domes sēdes, būs iespējams
lūkot arī zemnieku saimniecību vērot interneta video tiešraidē
„Ķikši”, kurā jau kopš 1994.gada Siguldas novada pašvaldības inaudzē dažādus dekoratīvo augu formatīvajā interneta vietnē
stādus. Saimniecības vadītājs Atis www.sigulda.lv.

Esam ģimenēm
ar bērniem
draudzīga pilsēta
Labklājības ministrija aprīlī un
maijā aicināja Latvijas iedzīvotājus informēt par, viņuprāt, ģimenei
draudzīgākajām atpūtas vietām.
Aptaujai noslēdzoties, kā ģimenēm
ar bērniem draudzīgākā pilsēta visbiežāk norādīta Sigulda. Par ģimenei draudzīgākajām atpūtas vietām
Siguldā atzīts „Tarzāns”, Gaujas
nacionālais parks, Turaidas muzejrezervāts, piedzīvojumu parks „Mežakaķis”.

Siguldieši
iesaistās akcijā
„Strādā jebkur”
29.maijā Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā pirmo reizi norisinājās „Microsoft Latvia” un partneru
rīkotā akcija „Strādā jebkur!”, kuras
ietvaros uzņēmumi un to darbinieki tika aicināti izmantot elastīgā
darba stila un mūsdienu tehnoloģiju, tostarp Wi-Fi tīkla pārklājuma,
sniegtās priekšrocības un strādāt
sev ērtā vietā un laikā. Siguldas
novadā akcijā iesaistījās Siguldas novada pašvaldības pārstāvji,
PA „Siguldas Attīstības aģentūra”,
Siguldas novada Kultūras centrs,
SIA „RG 85”, SIA „Burusports” un
„Creative Connections”.

Vakance pašvaldībā
Siguldas novada pašvaldības
Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku/-ci uz noteiktu
laiku. Pieteikuma dokumentus līdz
2.jūlijam lūdzam sūtīt uz e-pastu
kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus
šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
Tālrunis uzziņām 67800963, Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra vadītāja Kristīne Freiberga.
Plašāks vakances apraksts pie
ejams pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

SiguldasNovadaZiņas

AT T Ī S T Ī B A

Turpinās grantēto ielu un ceļu Tiks paplašināti
planēšana Siguldas novadā kanalizācijas

tīkli posmā
Peltes–Kalnabeites

Siguldas novada teritorijā turpinās asfaltbedrīšu remontdarbi ar
karstā asfalta ieklāšanas tehnoloģiju, un tos veic SIA „Ceļinieks 01”,
kurš veiks arī grantēto ielu un ceļu apsaimniekošanu vasaras periodā
visā Siguldas novada teritorijā.
Maija beigās SIA „Saltavots” un AS
„Ir atsākusies arī Siguldas novada grantēto ceļu un ielu sakārtošana. Ie- „UPB” parakstīja būvdarbu līgumu par
las un ceļi vairāk nekā 200 kilometru garumā tiks planēti saskaņā ar no- kanalizācijas tīklu paplašināšanu Pellikumu. Vasaras mēnešos gan pilsētā, gan arī pagastos maģistrālo grants
tes–Kalnabeites rajonā Siguldas agloseguma ielu ceļa posmi aptuveni 18 kilometru garumā tiks apstrādāti ar merācijā. Līgums tiks īstenots Eiropas
pretputekļu absorbentu,” informē Siguldas novada būvinženieris Aldis Er- Savienības Kohēzijas fonda līdzfinanmansons.
sētā projekta „Ūdenssaimniecības paAptuveni desmit kilometru garumā notiks grantēto ielu un ceļu remont- kalpojumu attīstība Siguldas novada
darbi – tiks piebērta grants vai veikti citi grants ceļa seguma uzlabojumi. Siguldas pilsētā, IV kārta” ietvaros,
Siguldas novada ielu un ceļu apsaimniekošanai vasarā – planēšanai un re- kas paredz izbūvēt maģistrālo kanalimontdarbiem kritiskākajos posmos, kā arī apstrādei ar pretputekļu absor- zācijas tīklu (spiedvads, paštece) piecu
bentu – pašvaldība izlietos vairāk nekā 140 tūkstošus eiro.
kilometru garumā, ūdensvadu 0,9 kiloGrantēto ielu un ceļu planēšana notiks no jūnija līdz oktobrim, ņemot
metru garumā. Tiks veikta arī divu jauvērā laikapstākļus un nepieciešamību.
nu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve
Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka ielu un ceļu remontdarbi notiek
un vienas esošās kanalizācijas sūkņu
prioritārā secībā, un lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, kā arī ievērot re- stacijas rekonstrukcija.
montdarbu laikā izvietotās norādes un brīdinājuma zīmes par satiksmes
Noslēgtā līgumu summa (bez PVN)
organizāciju.
ir EUR 691 912,83.

Zemju īpašniekus aicina iznīcināt
latvāņus pirms to izziedēšanas
Siguldas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos
valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi
Manden), iesaistīties latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanā, lai nepieļautu latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos, un
pateicas visiem, kuri veic latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo tikai
kopīgiem spēkiem iespējams ierobežot to tālāku izplatību.
Siguldas novada Pašvaldības policija informē, ka arī šogad, tāpat kā 2013.
gadā, tiks veikta ar latvāni invadēto teritoriju apsekošana un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana gadījumos, ja tiks konstatēti ziedoši
latvāņi. 2013.gadā Pašvaldības policija apsekoja 86 ar latvāni invadētas zemes vienības un sastādīja 78 administratīvo pārkāpumu protokolus.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par invazīvo
augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 350
eiro, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 eiro. Par tādiem pašiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 350 līdz 700 eiro,
bet juridiskajām personām no 570 līdz 2900 eiro apmērā.
Sīkāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības informatīvajā
interneta vietnē www.sigulda.lv.

Notiks maģistrālo
siltumtīklu
rekonstrukcija
Siguldā
SIA „Wesemann-Sigulda” maija beigās parakstīja līgumu ar SIA „Halle B”
par „Siguldas pilsētas maģistrālo
siltumtīklu rekonstrukciju 3. un 6.kvartālā”, kura realizācijas laikā Siguldas
pilsētas 3.kvartālā (Krišjāņa Barona
ielā, posmā no Dārza ielas līdz kamerai
Krišjāņa Barona ielā 4) tiks izbūvēti siltumtīkli ar jaunām rūpnieciski iepriekš
izolētām caurulēm 690 metru garumā,
6.kvartālā pa Strēlnieku ielu tiks izbūvēts maģistrālais saistvads 2025 metru garumā, kā arī tiks rekonstruēts
saistvads starp 6.kvartāla diviem dzīvojamajiem mikrorajoniem 340 metru
garumā. Projekts tiks īstenots līdz novembra beigām.

Aicina Peltes iedzīvotājus izteikt viedokli!
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi Siguldas pagasta Pīlādžu
ielas iedzīvotāju priekšlikumu nodot atsavināšanai saimnieciskos ceļus, kas atrodas starp apbūves gabaliem.
Vēsturiski Siguldas pagastā
izveidojusies situācija, ka, izpērkot zemi zem individuālajām dzīvojamām mājām, daļa zemes ar
saimnieciskajiem ceļiem ir daļa
no privātajiem nekustamajiem
īpašumiem, bet daļa – pašvaldības valdījumā.

Siguldas novada pašvaldība
aicina Peltes ciema iedzīvotājus
līdz 1.jūlijam izteikt savu viedokli
(e-pasts buvvalde@sigulda.lv vai
pa pastu Zemes nodaļai Zinātnes
ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā) par ierosinājumiem nodot šo zemi atsavināša-

nai. Ja ciema iedzīvotāji atbalstīs
ierosinājumu iegādāties starpgabalus starp esošajiem īpašumiem
atsavināšanas procesa rezultātā
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, pašvaldība uzsāks procesu lēmuma pieņemšanai.
Neskaidrību gadījumā lūdzam
vērsties pie Siguldas novada pašvaldības Zemes nodaļas vadītājas Anitas Viškeres pa tālruni
67800962.

Saskaņā ar Siguldas novada
Domes 2014.gada 28.maija sēdes
lēmumu (prot.nr.11, 8.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Vārnas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads”
uzsākta detālplānojuma izstrāde.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Siguldas novada
pašvaldības teritorijas plānotāja
Zane Gatere.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt nekustamo īpašumu
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar 2012.
gada 29.augustā apstiprinātajiem
Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada
Teritorijas plānojuma 2012.–2024.
gadam Grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un tajos noteiktajām prasībām

mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām un zaļumvietām, kā arī
sadalīt īpašumu vairākos zemes
gabalos.
Informāciju par detālplānojumu
var saņemt Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, katru darba
dienu Būvvaldes darba laikā pa tālruni 67800957 vai rakstot uz e-pastu zane.gatere@sigulda.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu īpašumā „Vārnas”
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UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmējdarbības atbalsta
punkts sniedz atbalstu
novada uzņēmējiem

Uzņēmējdarbības vides attīstība ir svarīga ikvienam novada iedzīvotājam, tā rada jaunas darbavietas un dod iespēju novadam attīstīties.
Kopš šā gada aprīļa Siguldas novadā darbojas Uzņēmējdarbības atbalsta punkts, kura mērķis ir sniegt atbalstu Siguldas novada uzņēmējdarbības vides stiprināšanai un attīstībai.
Jau pirmajā darba mēnesī tika gūts apstiprinājums tam, ka šāda iespēja
uzņēmējiem ir nepieciešama. Tā sniedz iespēju saņemt aktuālu informāciju
par finansējuma piesaistes iespējām, tirdzniecības organizēšanu Siguldas
novada teritorijā, atrast jaunus sadarbības partnerus un nepieciešamos
speciālistus, kā arī konsultanta kompetences ietvaros saņemt padomu citos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.
Lai aktivizētu dialogu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem, tiek veidota Uzņēmēju konsultatīvā padome, kuras galvenais uzdevums būs sniegt
ieteikumus labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai.
Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkts apmeklētājiem atvērts pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 18.00, un tas atrodas
Siguldas novada Kultūras centrā Pils ielā 10, Siguldā.

Pirmajā ceturksnī rekordliels
nakšņojumu skaita pieaugums
2014.gada pirmajā ceturksnī Siguldas novada naktsmītnēs sasniegts
rekordliels pieaugums gan kopējā nakšņojumu skaita, gan ārvalstnieku
pavadīto nakšu skaita ziņā. Laika posmā no janvāra līdz martam Siguldas naktsmītnēs kopumā apmetušies 7107 viesi, kas ir par 14,5%
vairāk nekā pērn. Ievērības cienīgs ir tieši ārvalstnieku pavadīto nakšu
īpatsvara pieaugums, kas šajā ceturksnī ir par 25% vairāk nekā šajā
laika posmā pagājušajā gadā.
Kopējais naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits sasniedzis 12 804, kas, salīdzinot ar 2013.gada datiem, palielinājies par 40%, savukārt ārvalstu viesu
nakšņojumu skaits palielinājies par 66%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publicētie dati.
Ārvalstu viesu īpatsvars no 42% 2013.gada ziemas sezonā pieaudzis līdz
51% 2014.gadā. Savukārt vidējais uzturēšanās ilgums pieaudzis no 1,9 naktīm pērn līdz 2,5 naktīm šogad.
2014.gada pirmajā ceturksnī Siguldas novadā viesiem bija pieejamas 19
tūristu mītnes ar 298 numuriem un 755 gultasvietām.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, Siguldas novada Tūrisma informācijas centra apmeklējums pirmajā ceturksnī pieaudzis par 48%. No visiem apmeklētājiem 62% bijuši ārvalstu viesi; visvairāk viesu ieradušies no Krievijas, Vācijas, Nīderlandes un Lielbritānijas.

Tiek veidota Siguldas novada
Investīciju objektu datubāze
Aicinām pieteikties nekustamā īpašuma īpašniekus, kam pieder ēkas,
zeme vai telpas, ko vēlaties iznomāt vai pārdot investoriem uzņēmējdarbības veikšanai.
Lūdzam sazināties ar Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāju Inu
Stupeli pa tālruni 29414798 vai e-pastu ina.stupele@sigulda.lv.

Novērtēts „Siguldas Būvmeistars”
AS „Siguldas Būvmeistars” Ilgtspējas indeksa noteikšanā piedalās jau
piekto gadu. Šogad, tāpat kā divus iepriekšējos gadus, uzņēmums iekļauts
sudraba kategorijā. Kopumā šogad Ilgtspējas indeksa noteikšanā piedalījās
vairāk nekā 40 uzņēmumu. Ilgtspējas indekss ir starptautiski atzīta metodoloģija, kas ļauj ikvienam uzņēmumam pārliecināties par savas biznesa prakses stiprajām pusēm un iegūt vērtīgus ieteikumus uzlabojumiem.

Uzņēmēja no „Ily” dalās pieredzē

5.jūnijā Biznesa augstskolas „Turība” konferenču zālē notika reģionālā
biznesa forums „Atbalsts uzņēmējiem”, kurā savā pieredzē dalījās arī Siguldas novada uzņēmēja, SIA „ILY” dibinātāja Ineta Godīga, pastāstot par
sava biznesa veiksmes formulu.

Informāciju apkopoja Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja
Ina Stupele (e-pasts ina.stupele@sigulda.lv) un PA „Siguldas Attīstības
aģentūra” direktore Laura Konstante (e-pasts laura.konstante@sigulda.lv)
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Pašvaldība skolēniem izcilniekiem Jaunrades centrs
dāvina ielūgumus uz bērnu izrādi aicina savā pulkā
jaunus dalībniekus
Opermūzikas svētkos
Šogad 135 čaklākajiem novada skolu audzēkņiem, kuri, beidzot mācību gadu, saņēmuši novērtējumu „ļoti labi” un „teicami”, Siguldas
novada pašvaldība dāvina ielūgumus uz Siguldas Opermūzikas svētku
izrādi bērniem „Sapņu zirgs” 2.augustā plkst.15.00 Siguldas pilsdrupu
estrādē.
Izrādē piedalās aktieri Dace Vītola, Santa Didžus, Dana Lāce, Edgars
Lipors, Anrijs Sirmais un Valdis Vanags, kuri aicina doties neparastā
ceļojumā ar Sapņu zirgu pie dažādiem pasaku varoņiem. Ceļojuma
laikā bērni apciemos omulīgo krustmāti Agati un kārtīgo krusttēvu
Tontonu, laupītāju meitēnu Ronju un
viņas draugu Birku, lapsiņu Kūmiņu
un vilku Znotiņu, un, protams, princeses un prinčus, mošķuļus un citus
pasaku tēlus. Ceļojumā dosies arī
dejas teātra kompānijas „Zvaigžņu
aka” („Stars Well”) dejotāji dejas
teātra režisores un horeogrāfes Lilijas Liporas vadībā. Uzvedumā skanēs Raimonda Paula, Ivara Vīgnera,
Mārtiņa Brauna, Renāra Kaupera un
citu populāru latviešu komponistu dziesmas un mūzika. Muzikālās
izrādes režisore ir Laila Kirmuška,
māksliniece – Anita Znutiņa.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas
svētku izrādi bērniem „Sapņu zirgs”
joprojām var iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs un Siguldas novada
Kultūras centra kasē. Biļetes cena –

5 eiro (3,51 lati). Ar Siguldas novada ID karti biļešu cenai atlaide – 1 eiro
(0,71 lati); bērniem no četru gadu
vecuma jāiegādājas pilnas cenas biļete. Ģimenes ieejas biļete (2 pieaugušie un 2 bērni) – 15 eiro (10,54
lati). Īpašs piedāvājums Siguldas
novada daudzbērnu ģimenēm – uzrādot ID karti un pašvaldības izsniegtu izziņu no Daudzbērnu ģimeņu reģistra, ieejas biļetes cena ir 15
eiro (10,54 lati).
Atgādinām, ka XXII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki
Siguldas pilsdrupu estrādē notiks
no 1. līdz 3.augustam.
1.augustā plkst.19.00 – Svētku
uvertīra – ieskaņas koncerts „No
latviešu līdz pasaules klasikai” Siguldas Jaunās pils dārzā. Biļešu
cena – 7 eiro (4,92 lati). Ar Siguldas novada ID karti biļešu cenai atlaide 2 eiro (1,41 lati).
2.augustā plkst.21.00 Ž.Bizē
operas „Karmena” brīvdabas oriģināliestudējums, kurā galveno lomu
atveidotāji būs izcili pasaules operas solisti: Karmena – Klementīne

Aicina skolēnu vecākus un
skolotājus izteikt viedokli par
novada skolām
Noslēdzies kārtējais mācību gads, un tas ir labākais laiks, lai izvērtētu
novada skolu darbu, tādēļ Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un sporta jomā Līga Sausiņa aicina visu novada skolu
skolēnu vecākus un skolotājus aizpildīt anketu, lai gūtu atgriezenisko saiti
par Siguldas novada skolu darbu un tā pilnveidošanas iespējām.
„Anketā iekļauti četri svarīgi elementi: tas, kā bērns jūtas skolā, izglītības kvalitāte skolā, skolas vide un skolas sadarbība ar vecākiem, kā arī informācijas aprite.
Anketas aizpildīšana aizņem aptuveni 10 minūtes. Paldies visiem vecākiem un
skolotājiem, kuri jau ir izteikuši savu viedokli, bet pārējos aicinām to izdarīt līdz
jūnija beigām,” piedalīties aicina L.Sausiņa, norādot, ka, lai rezultāti būtu objektīvāki un būtu iespēja noteikt iestādes stiprās puses un attīstības iespējas, katrai
skolai izveidota sava anketa.
Anketas aicinām meklēt pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Notiek skolēnu uzņemšana
Siguldas pilsētas vidusskolā
Siguldas pilsētas vidusskola informē, ka notiek skolēnu uzņemšana
2014./2015.mācību gadam:
‣ vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas 10.klasē;
‣ pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara
programmas 7.–12.klasē.
Dokumentus var iesniegt A.Kronvalda ielā 7 līdz 31.augustam skolas darba laikā no plkst.9.00 līdz 15.00.
Iesniedzamie dokumenti:
‣ apliecība par pamatizglītību (vai liecība), sekmju izraksts;
‣ iesniegums;
‣ medicīniskie dokumenti;
‣ pases vai dzimšanas apliecības kopija.
Sīkāka informācija pa tālruņiem: 67972544, 67972419 vai 28354638.
Skolēnu uzņemšana notiek arī citās Siguldas novada izglītības iestādēs. Aicinām sazināties ar skolu administrācijām, kuru kontaktinformācija pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Izglītība”.

Margeine (Francija), Mikaēla – Maija
Kovaļevska (Latvija), Hosē – Filipe
Do (Francija), Eskamiljo – Pjērs Īvs
Privo (Francija). Biļešu cena – no 10
eiro (7,03 lati) līdz 57 eiro (40,02 lati),
ar Siguldas novada ID karti atlaide
biļešu cenai – 4,27 eiro (3 lati).
3.augustā plkst.13.00 Garīgās mūzikas koncerts Siguldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
3.augustā plkst.17.00 Galā koncerts. Biļešu cena – no 10 eiro (7,03
lati) līdz 57 eiro (40,02 lati), ar Siguldas novada ID karti atlaide biļešu
cenai – 4,27 eiro (3 lati).
Biļetes – www.bilesuparadize.lv,
Siguldas novada Kultūras centra kasē (tālr. 66117114, e-pasts
dace.plesa@sigulda.lv,
mob.tālr.
29548365).
Papildu informācija:
www.sigulda.lv,
e-pasts dainiskalns@yahoo.com,
tālr. 29118277.
Svētkus piedāvā Siguldas novada pašvaldība, mākslinieciskais
producents Dainis Kalns.

Siguldieši
triumfē
„ZZ čempionāta”
finālā

Maija beigās „Arēnā Rīga” noslēdzās šā gada Latvijas skolēnu
prāta un sporta spēles „ZZ čempionāts”. Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.a klase 9.–12.klašu grupā
65 klašu konkurencē ieguva 1.vietu un devās aizraujošā lidojumā
uz Berlīni ar privāto lidmašīnu.
Kopumā finālā par vienotākās un
sportiskākās klases titulu un vērtīgām balvām cīnījās gandrīz 6000
skolēnu no visas Latvijas. No Siguldas lielajā „ZZ čempionātā” kopumā
startēja trīs klases – Siguldas Valsts
ģimnāzijas 12.a klase, Siguldas pilsētas vidusskolas 5.a klase, kas 65
klašu konkurencē 4.–5.klašu grupā
uzrādīja 16.labāko rezultātu, un Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.m klase,
kas 6.–8.klašu grupā ieguva 15.vietu.
Siguldas pilsētas vidusskolas
5.a klase čempionātā bija jautra,
skaista un pamanāma, tāpēc tika
pie simpātiju balvas no „JV Dance
Club”, kas viņiem dos iespēju septembrī mācīties jaunākās un modīgākās dejas.
Lai iekļūtu lielajā finālā, skolēniem bija jāiztur divas „ZZ čempionāta” kārtas – mājasdarbs un pusfināls.

Siguldas novada Jaunrades centrs aicina pieteikties vai plānot dalību
bezmaksas pulciņos un interešu grupās 2014./2015.mācību gadā:
‣ robotika (vecumā no 9 līdz 10 gadiem);
‣ elektronika (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ lidmodelisms (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ motodarbnīca (vecumā no 13 līdz 19 gadiem);
‣ koka mākslinieciskā apstrāde (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ makšķernieku darbnīca (vecumā no 8 līdz 16 gadiem);
‣ rotu studija „Pērlītes” (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ ādas plastika (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ mākslas darbnīca (vecumā no 13 līdz 19 gadiem);
‣ Jušu dabas skola (vecumā no 8 līdz 13 gadiem);
‣ keramikas pulciņš „Pika” (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ tekstilmāksla (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ ielu vingrotāji (vecumā no 13 līdz 19 gadiem);
‣ jaunsargi (vecumā no 13 līdz 19 gadiem);
‣ dzīvās vēstures pulciņš (vecumā no 13 līdz 19 gadiem);
‣ pašgatavota papīra studija (vecumā no 8 līdz 19 gadiem);
‣ deju studija (vecumā no 4 līdz 19 gadiem);
‣ jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” (vecumā no 13 līdz 25 gadiem);
‣ brīvā laika pavadīšanas centrs „Ideju namiņš” (vecumā no 7 līdz 13 gadiem);
‣ pirmsskolas izglītības grupa „Kastanītis” (vecumā no 4 līdz 6 gadiem).
Pieteikšanās un informācija pie Jaunrades centra lietvedes pa tālruni 67972432.
Siguldas novada Jaunrades centrs pēc veiksmīgi noslēgtas sezonas gatavojas
nākamajam mācību gadam. Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam,
Jaunrades centrs savu radošo darbību turpinās, neprasot vecākiem līdzmaksājumu. 20 piedāvātajos pulciņos un grupās ir iespēja izpētīt savas spējas un intereses dažādās jomās, un to pierāda mūsu sasniegumi.
Mākslu virziena pulciņi parādīja labus rezultātus valsts organizētajā skatē
„Trejdeviņas saules lēca”, kurā piedalījās 29 skolēni no visiem mūsu vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas septiņiem pulciņiem. Nominācijas ieguva 11 audzēkņi. Bērnu mākslas konkursā „Lidice 2014” tekstilmākslas pulciņa meiteņu
Danielas Denīzes Kunstas un Jūlijas Bondarjonokas darbi izvirzīti starptautiskajai kārtai.
Robotikas pulciņa skolēni skolotāja Jāņa Miglinieka vadībā iepriekšējā sezonā ar ļoti labiem rezultātiem piedalījās četrās Latvijas lego robotikas sacensībās.
Augstākais rezultāts – Kitijas Ķirķeles un Kaspara Krieva iekļūšana 12 Latvijas
labāko robotiķu finālā lego sumo cīņās Latvijas robotikas čempionātā RTU.
Elektroniķi mācību gada laikā apguva elektroniķu valodu un uzbūvēja savus
minirobotus un vienu kopējo SIGI-2 līnijsekotāju, kurš jau ir sasniedzis ievērojamu ātrumu, lai nākamajā gadā konkurētu Latvijas mēroga sacensībās. Skolotāju Andra Jenerta un Edgara Bajaruna vadībā tika realizēta elektroniskā balonu
gaismas šova ideja Novada svētkos.
Lidmodelists Dairis Irbe ir parādījis sevi, savu skolotāju Alfrēdu Dubaņēviču
un Jaunrades centra darbnīcas televīzijas raidījumā „Dardarija”.
Motodarbnīcas puiši piedalās projektos un jau otro gadu darbnīcā cītīgi skrūvē braucamos un piedalās arī sacensībās. Šajā pavasarī labs rezultāts sasniegts
retro kartingu sacensībās: Rūdolfs Višinskis ieguva 6.vietu, Roberts Klinsons –
8.vietu.
Jušu dabas skolas bērni kopā ar skolotāju Māru Taimiņu ir papildinājuši skolas zinības ar regulāru dabas pētniecību dabā, attīstot savas sajūtas.
Makšķernieku pulciņa vadītāja Aivara Stiglica komanda visu gadu apgūst
makšķerēšanas noslēpumus, bet pavasarī jau otro gadu saņem sponsoru dāvinātās makšķeres, turklāt puikām ir iespēja vasarā piedalīties ļoti īpašā makšķernieku nometnē.
Vēstures pulciņa jaunieši ir padziļināti izpētījuši Siguldas viduslaiku vēstures
posmu un izveidojuši piedzīvojumu maršrutu Siguldas viduslaiku vēstures „piedzīvošanai”. Kopā ar Jāni Rudzīti nākamajā gadā virzīsim projektu tālāk, lai takas vedēji un vedamie justos kā uz Siguldas viduslaiku ceļa.
Mūsu ikdienas darbošanos var redzēt www.twitter.com/SiguldasJC.
Jaunrades centrs ir pieejams visiem bērniem un jauniešiem – priecājamies par
katru, kurš atrod ceļu uz Siguldas novada Jaunrades centru!
Ilze Šulte

Nedēļas laikā Siguldas skolas
izglābušas vismaz 28 kokus
Pirmspēdējā skolas nedēļā PSIA „Jumis” organizēja PET pudeļu un makulatūras vākšanas akciju Siguldas skolās. Akcijā piedalījās sešas komandas,
kas nedēļas laikā savāca 8,17 kubikmetrus PET pudeļu un 1986 kilogramus
makulatūras, tādējādi tikai vienas nedēļas laikā skolēni ir izglābuši no nociršanas vismaz 28 kokus, savukārt no 27 pārstrādātu PET pudeļu šķiedrām
var noadīt vienu džemperi.
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Jūlija svētdienās – Muzikālās brokastis Uzsākta biļešu tirdzniecība

‣ 6.jūlijā plkst.11.00 Norvēģijas Bruņoto spēku štāba orķestris – Eiropas militāro orķestru festivāla viesis, sadarbībā ar Eiropas
kultūras galvaspilsētu „Rīga 2014”.
Norvēģijas Bruņoto spēku štāba
orķestris ir lielākais profesionālais
pūšaminstrumentu orķestris Norvēģijā, kā arī viens no prestižākajiem
Norvēģijas Bruņoto spēku kolektīviem. Orķestra repertuārā ir plašs
žanru klāsts – klasiskā un mūsdienu mūzika, džeza un populārā mūzika, kas tiek izpildīta ļoti augstā
mākslinieciskā līmenī un meistarības pakāpē.
‣ 13.jūlijā plkst.11.00 „No
menueta līdz tango”. Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra un
kamermūzikas apvienības „Trio
NYX” mūziķes flautiste Anete Toča

un vijolniece Tatjana Ostrovska, un
ģitārists, altists, topošais diriģents
Artūrs Gailis apvienojušies kopējā koncertprogrammā, lai mazliet
neierastā salikumā – vijoles, ģitāras un flautas skaņās – izspēlētu
dažādu laikmetu un paaudžu dejas
no klasiskā menueta līdz pat ugunīgajam tango, kas skanēs L. van
Bēthovena, J.Kreicera, Ž.Ibēra un
A.Pjacollas mūzikā.
‣ 20.jūlijā plkst.11.00 „Vīne.
Pilsētas un meža stāsti”. Vīne visos laikos bijusi mūzikas lielpilsēta.
Šajā programmā aicinām doties muzikālā ceļojumā: ieskatīties skaistās pilsētas vēstures lappusēs 18.
un 19.gadsimtā – Vīnes klasicisma
radītāju L. van Bēthovena, J.Haidna
un V.A.Mocarta dzīves laikā, ceļojuma turpinājumā izjust F.Šūberta

Siguldā notiks
koncertuzvedums
„Pa dzintara ceļu”
No 1. līdz 8.augustam dažādās Latvijas pilsētās notiks pasaules mūzikas ansambļa „TālaMana” koncertuzvedums „Pa dzintara
ceļu...”, kurā satikušies mūziķi no vairākiem kontinentiem ar dažādu etnisko izcelsmi un muzikālo pieredzi – latviešu izcelsmes
mūziķe Laila Saliņa no ASV (ģitāra, kokle, balss), poļu izcelsmes
mūziķis Džims Matuss (Jim Matus) no ASV (grieķu lauta, ģitāra),
soms Timo Vēnenens (Timo Väänänen, kanteles), īru izcelsmes
mūziķis Šeins Šanahāns (Shane Shanahan, sitaminstrumenti).
Koncertos skanēs oriģinālmūzika, improvizācijas par senām
tautu melodijām un mūsdienīgi
aranžējumi – no dziļi liriskām baltu
dziesmām līdz kaislīgi dedzīgiem
Vidusjūras ritmiem un orientālām
noskaņām.
Koncerts ir iekļauts Siguldas
kā Eiropas kultūras galvaspilsētas partneres programmā, un tas
notiks 8.augustā plkst.20.00 „Citroen” autosalonā Siguldā, Mālpils
ielā 1.

Pirms un pēc koncerta piedāvājam iespēju izstaigāt dzintara ceļu,
degustējot Eiropas vīnus.
Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs. Cena iepriekšpārdošanā – EUR 10 (Ls 7,03)
uz koncertu, EUR 16 (Ls 11,24) uz
koncertu un vīna degustāciju. Biļešu cena koncerta dienā norises vietā – EUR 12 (Ls 8,43) uz koncertu,
EUR 19 (Ls 13,35) uz koncertu un
vīna degustāciju, EUR 10 (Ls 7,03)
uz vīna degustāciju.

mūzikas romantisko elpu. Jaunu
un īpašu lappusi Vīnes, Austrijas
un visas pasaules muzikālajā vēsturē ierakstījis valšu karalis Johans
Štrauss. Programmā piedalīsies
mākslinieki: Aldis Liepiņš (klavieres), Evija Martinsone (soprāns),
Ivars Bezprozvanovs (čells), par
Vīni, laikmetiem un programmā atskaņoto skaņdarbu komponistiem
stāstīs muzikoloģe Karina Bērziņa.
‣ 27.jūlijā plkst.11.00 „Muzikālā galerija”. Pieci talantīgi un
harizmātiski orķestra „Sinfonietta
Rīga” mūziķi, kuri savu radošo
degsmi un spēles meistarību izpauž, muzicējot arī pūšamo instrumentu kvintetā, aicina uz koncertprogrammu „Muzikālā galerija”.
Koncertā skanēs L. van Bēthovena
mūzika un spilgti dažādu gadsimtu
mūzikas šedevri – V.A.Mocarta,
J.Pahelbela, F.Farkāša, E.Grīga,
S.Džoplina, Ž.Ibēra un Dž.Gēršvina
skaņdarbi. Piedalīsies: Ilona Meija
(flauta), Pēteris Endzelis (oboja),
Guntis Kuzma (klarnete), Jānis
Semjonovs (fagots), Artūrs Šults
(mežrags).

uz V Blūza svētkiem Siguldā

26.jūlijā no plkst.16.00 Siguldas ta & Hot Acoustics”, Krisijs Metjūzs
pilsdrupu estrādē notiks jau piektie (Krissy Matthews), „Coolmans Report”,
Blūza svētki, kuros līdzās pašmā- virtuozs no tālās Tasmānijas Robs
ju mūziķiem uz festivāla skatuves Tognoni (Rob Tognoni) ar savu grupu,
pulcēsies arī blūzmeņi no Igaunijas, „Blueshound” un citi.
Itālijas, Lielbritānijas un Tasmānijas.
Biļetes var nopirkt „Biļešu paradīSiguldas novada ID kartes īpašnieki zes” tirdzniecības vietās un internetā:
līdz 22.jūlijam biļeti var iegādāties par biļetes cena iepriekšpārdošanā līdz
īpašu cenu – EUR 6 (Ls 4,22).
Biļe- 1.jūlijam – EUR 10 (Ls 7,03); biļetes
tes nopērkamas Siguldas novada Kul- cena iepriekšpārdošanā no 2.jūlija –
tūras centra biļešu kasē Pils ielā 10, EUR 15 (Ls 10,54); biļetes cena pasāuzrādot Siguldas novada ID karti.
kuma dienā – EUR 20 (Ls 14,06).
Festivālu organizē Latvijas Blūza
Plkst.16.00 Blūza svētkus tradicionāli uzsāks Latvijas Blūza konkursa atbalsta biedrība sadarbībā ar Sigulfinālistu koncerti. Konkursa uzvarētājs das novada pašvaldību.
2015.gada
martā
piedalīsies Eiropas
galvenajā blūza notikumā „European
Blues
Challenge”,
kas notiks Briselē.
Savukārt plkst.18.00
sāksies
festivāla
koncerti, kuros piedalīsies tādi mūziķi
kā „Red Mount Quartet” no Itālijas, „Mir-

Publicitātes foto

Turpinot mūzikā stāstīt aizraujošu stāstu par Ludviga van Bēthovena saistību ar Siguldu, jūlija svētdienu rītos no plkst.11.00 līdz 12.00
Siguldas Jaunās pils dārzā notiks bezmaksas kamermūzikas koncerti
„Bēthovens un Sigulda”. Koncertos klausītāji dosies neparastos muzikālos ceļojumos pa dažādiem laikmetiem un mūzikas žanriem, sākot
no Bēthovena un viņa laikabiedru – Vīnes klasiķu – darbiem līdz pat
mūslaiku komponistu mūzikai.

Siguldas pilsdrupās – grupas
„The Sound Poets” koncerts
16.augustā plkst.20.30 Siguldas pilsdrupās notiks grupas „The Sound
Poets” koncerts, kurš solās būt vērienīgākais šīs vasaras pasākums,
kuru organizē mūziķi paši.
„Nevaram iedomāties labāku vie„Tavs stāsts” ne tikai saņēmis
tu mūsu mūzikai un vasaras nos- „Zelta Mikrofona” apbalvojumu
lēguma koncertam par Latvijas kā labākais pop-roka albums, tā
skaistāko un aizraujošāko pilsētu – pārdošana sasniegusi Zelta staSiguldu. Pateicoties Siguldas no- tusu.
vada pašvaldības atbalstam, mēs
Biļetes uz „The Sound Poets”
varam īstenot šo sapni,” stāsta koncertu Siguldas pilsdrupās ir
grupas dalībnieki, piebilstot, ka pieejamas www.ekase.lv, un līdz
šajā koncertā vēl būs iespēja dzir- jūnija beigām to cena ir EUR 15
dēt tādu repertuāru kā līdz šim, jo (Ls 10,54). Sākot no jūlija –
jau rudenī grupa dosies studijā, lai EUR 20 (Ls 14,06), bet koncerta
strādātu pie jaunām dziesmām.
dienā – vēl dārgāk.
Koncertā tiks izpildīts albuma
Siguldas novada iedzīvotāji, ku„Tavs stāsts” repertuārs, pieda- riem ir Siguldas novada ID karte, bilīsies paplašināts stīgu sastāvs ļetes interneta vietnē www.ekase.lv
un koris. Ikdienā grupā muzicē: var iegādāties ar 20% atlaidi
Undīne Balode (čells), Gints Bīma- (EUR 12,50 (Ls 8,79)).
nis (bass) un Pēteris Lunde (bunBiļete koncerta dienā būs derīgas), Jānis Aišpurs (vokāls) un ga, uzrādot kopā ar Siguldas noNormunds Lukša (ģitāra).
vada ID karti.

„Kremerata
Baltica” festivāls
Siguldā
Aicinām apmeklēt XI „Kremerata
Baltica” festivāla koncertus koncertzālē „Baltais flīģelis”:
4.jūlijā plkst.19.00 koncerts
„Meistari un meistardarbi”, kurā
piedalīsies Lauma Skride (klavieres)
un „Kremerata Baltica”. Ieejas maksa
EUR 8–20 (Ls 5,62–14,06).
5.jūlijā plkst.18.00 koncerts
„Laiks Šūbertam: mīlestība un vientulība”, kurā piedalās „Kremerata Baltica” un Rīgas zvaigznes. Ieejas maksa
EUR 8–20 (Ls 5,62–14,06).
Festivāla laikā būs iespēja dzirdēt
šādus solistus: Gidonu Krēmeru, Baibu
Skridi (vijole), Daniilu Bulajevu (vijole),
Giedri Dirvanauskaiti (čells), Laumu
Skridi (klavieres), Kseniju Sidorovu
(akordeons), Andreju Puškarevu (vibrofons). Diriģents: Žaks Koens (Jacques
Cohen). Biļetes iespējams iegādāties
„Biļešu paradīzes” kasēs un koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē.

Siguldā pulcēsies mūzikas meistari no visas pasaules
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” no 1. līdz 9.jūlijam notiks
XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. 2014.gadā meistarkursi atzīmē 20 gadu jubileju, kopš tie tiek rīkoti Latvijā. Meistarkursi apvienos Latvijas un citu valstu latviešu jaunos mūziķus radošā
darbā un muzicēšanā izcilu Latvijas un ārzemju pedagogu un mākslinieku vadībā. Mācībspēki pārstāvēs septiņas valstis – ASV, Latviju,
Austrāliju, Grieķiju, Meksiku, Šveici un Vāciju.
XI Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos piedalīsies mūzikas vidusskolu audzēkņi
un mūzikas augstskolu studenti,
mūzikas izglītības iestāžu jaunie
skolotāji un citi interesenti. Meistarkursos tiks lasītas lekcijas, notiks instrumentālās un vokālās
meistarklases, kompozīcijas, mū-

zikas teorijas un pedagoģiski metodiskie semināri, kameransambļa,
senās mūzikas vokālā ansambļa,
kora un orķestra mēģinājumi, kā arī
meistarklašu vadītāju un dalībnieku
bezmaksas koncerti. Praktiskajās
nodarbībās, muzicējot ievērojamu
Latvijas un ārvalstu mūziķu vadītajās nodarbībās, jaunajiem mūziķiem

būs iespēja attīstīt un pilnveidot
mūsdienu un citu stilu mūzikas, kā
arī senās un baroka iemaņas un
prasmes.
Atbilstīgi XI meistarkursu vadmotīvam „Latviešu mūzika un mūziķi
pasaulē” būs gan lekciju temati, gan
koncertprogrammas, kurās mūzikas
studenti un meistarklašu vadītāji
atskaņos latviešu un citu komponistu skaņdarbus. Meistarkursi ir
daļa no „Rīga 2014” programmas
„Bez tematiskās līnijas”, tie atspoguļos programmas uzsvaru uz latviešu kulturālo mantojumu un nozīmi Eiropas un pasaules kontekstā.
Meistarkursu ieskaņas koncerts ar

meistarkursu vadītāju piedalīšanos
notiks 29.jūnijā plkst.18.00 Rīgas
Latviešu biedrības nama Zelta zālē.
XI Starptautiskos latviešu jauno
mūziķu meistarkursus organizē Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” un darba grupa, kuras sastāvā
strādā cilvēki no Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas, Kanādas Jaunatnes Dziesmu svētku padomes, kā arī Latvijas Komponistu
savienības.
XI Starptautiskie latviešu jauno
mūziķu meistarkursi līdz šim saņēmuši finansiālu atbalstu no Siguldas novada pašvaldības, Valsts kultūrkapitāla fonda, Jāzepa Vītola

Latvijas Mūzikas akadēmijas, Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas un ārvalstu kultūras
biedrībām, apvienībām, fondiem,
piemēram, Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda, Latviskā
mantojuma fonda Bostonā, PBLA
Kultūras fonda un citiem.
Guntars Zvejnieks
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Piesakies skrējienam
augšup pa 444 pakāpieniem!

Edgaram Daugulim bronza
starptautiskās vieglatlētikas
sacensībās

Dalībnieku reģistrācija notiks Serpentīna ceļa pakājē no plkst.9.30 līdz
10.30. Starts tiks dots plkst.11.00 no
Vikmestes upītes tiltiņa, distance
ved augšup pa trepītēm līdz Krimuldas pilsdrupām, pakāpienu skaits
Sestdien, 28.jūnijā, notiks skrējienu seriāla „Siguldas UP cup 2014” 444.
otrais posms – pakāpienu skrējiens pa Vikmestes trepītēm. Šāds skrēUzvarētāji tiks noteikti sievietēm
Maija beigās Ogrē risinājās IAAF starptautiskā jauno vieglatlētu diena,
jiens notiks pirmo reizi, tāpēc izmēģināt šādu distanci aicināts ikviens un vīriešiem katrā vecuma grupā. kurā startēja U18 grupa. Veiksmīgi sacensībās cīnījās Siguldas Sporta skosporta entuziasts gan no Siguldas, gan citiem Latvijas novadiem.
Absolūti labākā rezultāta ieguvēji las audzēkņi. Edgars Daugulis 1500 metru distancē finišēja trešais, bet Nausieviešu un vīriešu konkurencē iegūs ris Juris Deksnis 400 metru distancē ceturtais, attiecīgi rezultāti 4:27,99 un
titulu „444 pakāpienu pavēlnieks 54,61. Dita Dubovska 100 metru distancē ar rezultātu 13,93 – desmitā, bet
„Dabas aizsardzības pārvaldes ‣ SV 12 – 11 un 12 gadi
2014” un „444 pakāpienu pavēlniece Adrija Pelēce 400 metru distancē sasniedza rezultātu 1:08,01.
atjaunotās trepītes aicināt aici- (2002.–2003.)
2014”.
na tās izmantot aktīvai atpūtai, ‣ SV 14 – 13 un 14 gadi
Tiešsaistes reģistrēšanās notiek
tāpēc nolēmām iekļaut šo skrē- (2000.–2001.)
līdz 27.jūnija plkst.17.00 www.ba2.lv
jienu „Sigulda Up cup” skrējienu ‣ SV 16 – 15 un 16 gadi
vai sacensību dienā līdz plkst.10.30
seriālā,” uzsver sacensību orga- (1998.–1999.)
sacensību centrā.
nizatore Siguldas novada pašval- ‣ SV 18 – 17 līdz 19 gadi
Dalības maksa sacensībās SV 30 –
dības Sporta pārvaldes vadītājas (1995.–1997.)
vietniece Karīna Putniņa.
‣ SV 20 – 20 līdz 29 gadi
SV 50 vecuma grupās – trīs eiro,
Maija beigās Siguldas pilsētas stadionā notika tradicionālās vieglatSacensības organizē Siguldas (1994.–1985.)
SV 10 – SV 20 un SV 60 vecuma grunovada pašvaldības Sporta pār- ‣ SV 30 – 30 līdz 39 gadi
pās – viens eiro. Siguldas novada lētikas sacensības „Siguldas pavasaris 2014”, kurās piedalījās kupls
valde sadarbībā ar biedrību „A2”. (1984.–1975.)
skolu skolēni un Siguldas Sporta dalībnieku skaits no dažādiem Latvijas novadiem. Jaunie vieglatlēti
‣ SV 40 – 40 līdz 49 gadi
skolas audzēkņi startē bez maksas. trīs vecuma grupās mērojās spēkiem dažādās skriešanas un barjeru
Rezultātu vērtēšana notiks 10 (1974.–1965.)
Dalības maksa jāsamaksā 28.jūnijā distancēs, tāllēkšanā un lodes grūšanā.
vecuma grupās:
‣ SV 50 – 50 līdz 59 gadi
sacensību centrā.
‣ SV 10 – 9 un 10 gadi
(1964.–1955.)
Uzrādot Siguldas novada ID karti,
Siguldas Sporta skolas audzēkņi camu rezultātu 2:38,9, bet Kristīne
(2004.–2005.)
‣ SV 60 – 60 gadi (1954.) un vecāki.
dalības maksa par 50% lētāka.
pašmāju sacensībās startēja veik- Brunere trešā (2:40,7). Tāllēkšanā
smīgi. B vecuma grupā 100 metru Artūrs Šķesters sasniedza rezultātu
distancē otro vietu izcīnīja Reinis 4,42 metri un izcīnīja 2.vietu.
Visjaunākajā D grupā Līna GaiRocēns (12,3), bet Liene Modnika
bija ceturtā (14,4). Vidējā distan- le izcīnīja divas piektās vietas 200
ču skriešanas disciplīnā 800 metru metros skriešanā un tāllēkšanā –
distancē pirmo vietu izcīnīja Pauls rezultāti attiecīgi 33,3 sekundes un
Daugulis, otro Kristaps Bruners, 3,54 metri. Dārta Auziņa veiksmīgi
6.jūnijā Daugavas stadionā risinājās vasaras sezonas nozīmīgārezultāti attiecīgi 2:13,1 un 2:15,2. izpildīja lēcienus tāllēkšanā un izcīkās sacensības – Latvijas čempionāts vieglatlētikā C vecuma grupai
Meiteņu konkurencē ātrākā bija Elī- nīja 2.vietu (3,69), bet Evelīna Paeg(2001.–2002.gadā dzimušiem zēniem un meitenēm). Siguldas Sporta
na Zvilna (2:54,1). Nedaudz atpalie- le un Miks Hižņikovs lodes grūšanā
skolas audzēkņu gatavība startiem un sportistu fiziskā sagatavotība
kot, otrā finišēja Loreta Lemberga attiecīgi 2. un 3.vietā.
parādījās personīgajos rekordos, sacenšoties ar valsts spēcīgākajiem
Uzvarētāji tika apbalvoti ar Sigul(2:55,4).
vieglatlētiem sprinta un garajās skriešanas distancēs, lēkšanas un meJaunākā vecuma C grupā 300 met- das Sporta skolas dažādu kalumu
šanas disciplīnās.
ru skrējienā Anne Stalidzāne ierin- medaļām, kā arī stafešu skrējienos
dojās 4.vietā, bet Elizabete Stanke- balvās saņēma kliņģerus. Paldies
Atkārtojot Latvijas ziemas čem- jauni atskaites punkti turpmākai
viča palika sestā, rezultāti attiecīgi sakām sponsoriem – uzņēmumam
51,0 un 51,5, bet zēniem godalgoto „Siguldas Minerālūdens” par ūdeni,
pionāta sniegumu gada sākumā, rezultātu izaugsmei 300 metru
Estere Vīksna ar diplomu un bronzas medaļu pēc Latvijas čempiotrešo vietu izcīnīja Daniels Strods kas karstajā tveicē jaunajiem spor1000 metru skrējienā Estere Vīk- sprintā – rezultāti attiecīgi 50,81
(47,6). 800 metru distancē sīvā cīņā tistiem ļoti palīdzēja.
sne izcīnīja bronzas godalgu, savu sekunde un 52,97 sekundes. Šķē- nāta vieglatlētikā.
Estere Vīksne izcīnīja 2.vietu ar teipersonīgo rekordu labojot par as- pa mešanas sektorā Oto Laiva uzAina Ziediņa
toņām sekundēm (3:24,59). Kristī- rādīja 31,15 metru tālu šķēpa rai- vojoties 4 metru atzīmei. Sacensīnei Brunerei šajā distancē augstā dījumu un ierindojās 15.vietā. bās startēja arī Daniels Strods
8.vieta (3:37,90), savā skrējienā Artūram Šķesteram tāllēkšanā 65 300 metru distancē un Rainers
otrās vietas ieguvēju apsteidzot dalībnieku konkurencē 16.vieta Kašs 100 metru un 300 metru
par 10 sekundēm. Elizabetei Stan- (4,32 metri). Progresu turpina sprinta skrējienos.
kevičai un Elizabetei Ābolai arī Emīls Kravalis, tāllēkšanā pietuGunta Blūmiņa

Vieglatlētikas sacensības
„Siguldas pavasaris 2014”

Foto: Ilze Ratniece

Esterei Vīksnei bronza Latvijas
čempionātā vieglatlētikā

Siguldas vieglatlēti starp
labākajiem Latvijā

Lietus „Ghetto Aliansei”
Siguldā netraucē
Spītējot spēcīgam lietum, „Ghetto Alianse Sigulda” aizvadījusi
šosezon otro strītbola turnīru, kurā, par spīti basketbolam nepateicīgajam laikam, piedalījās 29 komandas.

Jaunie
badmintonisti
Polijā

Vīriešu grupā šoreiz cīņā Raiņa parka laukumos devās 21 komanda. Lielākā
daļa komandu bija siguldieši. Siguldā bija ieradušās arī divas Latvijā vadošās vienības – rīdzinieki „Bang Bros” un Mārupes „Kasjauns.lv”. Abas komandas viena
pret otru tikās pusfinālā, kur pārāki bija „Bang Bros”. Tieši viņi izrādījās spēcīgākie arī finālā, kur pārspēja vienus no mājiniekiem – „Livoniju”. Spēlē par trešo
vietu „Kasjauns.lv” izrādījās spēcīgāki par citu Siguldas komandu – „Koka roku”.
Savukārt jauniešu grupā spēcīgākās izrādījās „Filter.lv” meitenes no Rīgas, kas
aiz sevis atstāja divas jauno Siguldas basketbolistu komandas – „Truļu dievus”
un „Mazos monstrus”. Jauniešu grupā šoreiz startēja jau astoņas komandas, kas
ir par trim vairāk nekā pirmajā posmā.
Siguldas rangā pieaugušo grupā vadībā pēc diviem posmiem ir „Livonija”, bet
otro un trešo vietu dala „Koka roka” un „Bruģis”. Jauniešu grupā par pirmo vietu
sīvi cīnās „Mazie monstri” un „Truļu dievi”. Siguldas alianses sezonas čempioni
saņems ceļazīmi uz „Ghetto Games” superfināliem 30.augustā. Kopumā pirmajos
divos posmos spēlējušas 23 Siguldas komandas, tātad – vairāk nekā 70 spēlētāju.
Jāatzīmē, ka „Ghetto Alianse Sigulda” tika atzīta par „Ghetto Games” sezonas
pirmās nedēļas labāko aliansi.
Nākamais strītbola posms paredzēts 20.jūnijā plkst.18.00 Raiņa parkā. „Ghetto Alianse Sigulda” saka lielu paldies saviem atbalstītājiem: Siguldas novada
Domei, „Siguldas Minerālūdenim”, viesu namam „Livonija” un „Mr. Biskvīts”.

Siguldas Sporta skolas jaunie
badmintonisti veiksmīgi startējuši starptautiskās sacensībās
jauniešiem Polijas pilsētā Suhedņovā, kurās piedalījās spēlētāji no Baltkrievijas, Latvijas
un Polijas.
Divas zelta un vienu sudraba
medaļu izcīnīja Liāna Lenceviča
vecuma grupā U13. Viņa uzvarēja
vienspēlēs un dubultspēlēs, bet
jauktajās dubultspēlēs palika otrajā vietā. Vecuma grupā U9 pārliecinoši pirmo vietu vienspēlēs
ieguva Anna Kupča. Vecuma grupā U11 vienspēlēs otrajā pozīcijā
Arta Priedniece, bet trešajā –
Marta Brengule. A.Kupča un
M.Brengule dubultspēļu kategorijā ierindojās trešajā vietā.

Maijs Siguldas Sporta skolas jaunajiem vieglatlētiem aizritēja saspringtā darbā. Galvenais mērķis bija veiksmīgi starti „Valmieras spēlēs”, kas bija arī atlases sacensības starpvalstu bērnu sacensībām
Polijā.
No 2002.gadā dzimušiem zēniem
savu lielāko sasniegumu līdzšinējās vieglatlēta gaitās uzrādīja
Artūrs Šķesters, tāllēkšanā veicot
ievērības cienīgu lēcienu 4,71 metru tālumā, kas Artūram nodrošināja
stabilu 2.vietu un sudraba godalgu,
sacenšoties ar Latvijas labākajiem
sportistiem attiecīgajā vecuma grupā. Arī 60 metru distancē uzrādītais
rezultāts 8,70 sekundes (laika fiksēšana ar elektronisko laika mērīšanas iekārtu) bija priekšskrējienos
otrais labākais, bet sīvā fināla skrējienā tika izcīnīta vieta turpat aiz
goda pjedestāla.
2002.gadā dzimušām meitenēm
600 metru distancē devās divas
Siguldas Sporta skolas audzēknes.
Lai arī meitenēm labāk padodas
garākas distances, abas kandidēja
uz labāko trijnieku. Estere Vīksne
piekāpās tikai Ogres novada SC
audzēknei un izcīnīja sudraba medaļu (1:53,72), bet Kristīne Brunere,

atpaliekot tikai sekundi no trešās
vietas ieguvējas, ierindojās augstajā 5.vietā (2:00,45). Elizabete
Stankeviča turpināja uzrādīt stabilu sniegumu vairākās disciplīnās,
kas nākotnē varētu saistīties ar
veiksmīgiem startiem daudzcīņā, –
augstlēkšanā 1,20 metri un 5.vieta,
bumbiņas mešanā 38,12 metru tāls
raidījums, kas atbilst labāko desmitniekam, bet 300 metri tika veikti
52,79 sekundēs.
2003.gadā dzimušām meitenēm
Līna Gaile 300 metru distancē ierindojās 12.vietā (55,01), tāllēkšanā
3,63 metri un 16.vieta, bet 60 metru
sprintā, kas pulcēja 82 dalībnieces,
Līnai ar jaunu personīgo rekordu
21.vieta (9,70).
Sacensībās startēja arī Anne Stalidzāne sprinta distancēs, Venija
Ozola 60 metros, 60 metru barjerskrējienā un tāllēkšanā (rezultāts
3,93 m) un Vilnis Lembergs.
Gunta Blūmiņa

SiguldasNovadaZiņas

SABIEDRĪBA

Domes priekšsēdētājs sveic
Jauno lidotāju skolas dalībniekus

pašvaldībai par iniciatīvu Jauno
lidotāju skolas izveidē, piebilstot,
ka dažus no jaunajiem lidotājiem
„Aerodium” uzrunās piedalīties
kādā no turpmākajiem šoviem.
Viņa piebilda, ka jauniešiem ir liels
potenciāls kļūt par treneriem un
2.jūnijā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica
veidā, kā rezultātā šajos Siguldas instruktoriem nākotnē, lai iegūJauno lidotāju skolas dalībniekus, pasniedzot apliecības par veiksmīgu
Novada svētkos tika izveidoti divi tās zināšanas un pieredzi nodotu
tālāk.
programmas apguvi un gatavību piedalīties „Aerodium” šovos. Aplie- septiņu minūšu gari unikāli šovi.
cību saņēma deviņi jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem: Monta Anete
„Esam ieguldījuši vērienīgas inJāatzīmē, ka lidošanai vēja tunevestīcijas mūsu jauniešu izaugsmē lī ir nepieciešama ne tikai fiziskā,
Siliņa, Paula Luīze Zavicka, Elza Osmane, Tituss Edžus Kalniņš, Svens
Siksne, Niks Ermansons, Svens Martuļevs, Niks Širins un Rūdolfs Da- un iespējā apgūt tik unikālas pras- bet arī emocionālā sagatavotība.
ņiļevičs.
mes – lidot vēja tunelī un izpildīt Jaunie lidotāji trīsarpus gadus treakrobātiskus trikus. Mēs uzticējām nējās ne tikai Siguldas sporta bā2014.gadā Rīga sadarbībā ar SIA „Aerodium” izveidoja Jauno viņiem šo grūto uzdevumu, un šī zēs un „Aerodium” vēja tunelī, bet
Siguldu ir izvēlēta par Eiropas lidotāju skolu, kurā apmācības uz- uzticība ir attaisnojusies,” sveicot arī Rīgā, kur apguva akrobātikas
kultūras galvaspilsētu. Lai aplie- sāka 27 bērni. Jauno lidotāju skolas Jauno lidotāju skolas dalībniekus, vingrinājumus.
Ar
jauniešiem
cinātu Siguldas kultūras daudz- izveidošanas mērķis bija apmācīt sacīja Siguldas novada Domes strādāji vairāki treneri: Nauris
veidību 2014.gadā, pirms četriem bērnus lidošanas un akrobātikas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Keišs, Ēriks Osmanis, Renārs
SIA „Aerodium” pārstāve Līga Vuškāns, Toms Īvāns un Liene
gadiem – 2010.gadā – Siguldas prasmēs, kā arī iesaistīt viņus jaunā
novada pašvaldība sadarbībā ar un perspektīvā sporta un atpūtas Gablika pateicās Siguldas novada Fimbauere.

Pašvaldība sniedz atbalstu sportam
Lai veicinātu sporta attīstību Siguldas novadā, sekmētu bērnu un
jauniešu iesaistīšanos sporta nodarbībās un veicinātu Siguldas novada sportistu augstos sasniegumus, Siguldas novada Domes Attīstības,
tūrisma un sporta komiteja arī 2014.gadā turpina sniegt atbalstu Siguldas novada bērnu un jauniešu mācību-treniņu procesa nodrošināšanai
un augsto sasniegumu sportā sekmēšanai. Finansiāls atbalsts tiek piešķirts atbilstoši nolikumam „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
2014.gada pirmajos piecos mēnešos atbalstu bērnu un jauniešu
mācību-treniņu procesa nodrošināšanai ir saņēmušas biedrības, kas
nodarbojas ar licencētu interešu
izglītības programmu īstenošanu
kādā sporta veidā:
‣ finansējums 1139,20 eiro apmērā ir piešķirts biedrībai „Džudo
klubs Sigulda” džudo inventāra
iegādei un džudo nometnes organizēšanai;
‣ finansējums 1095,71 eiro apmērā ir piešķirts biedrībai „Sporta
klubs A2” orientēšanās interešu izglītības procesa nodrošināšanai un
dalībai Latvijas kausa sacensībās;

‣ finansējums 6545,80 eiro apmērā ir piešķirts biedrībai „Sporta
klubs „Lidojošais slēpotājs”” Siguldas novada tramplīnlēcēju un
ziemeļu divcīņas mācību-treniņu
procesa nodrošināšanai.

dzēkņu dalībai starptautiskos turnīros Čehijā un Somijā;
‣ finansējums 669,50 eiro apmērā
ir piešķirts Siguldas Valsts ģimnāzijas volejbola pulciņa dalībai sacensībās Latvijā un Somijā;
‣ finansējums 430 eiro apmērā ir
piešķirts Siguldas 1.pamatskolas
aerobikas pulciņa dalībai aerobikas
festivālā.

Nozīmīgs atbalsts tiek sniegts
Siguldas novada sportistiem, kuri
piedalās starptautiska mēroga
čempionātos, kausu posmos:
‣ finansējums 804 eiro apmērā
Papildu finansējums ir piešķirts katram ir piešķirts Siguldas novaarī Siguldas novada izglītības da jaunajiem kamaniņbraucējiem
iestādēm, kurās tiek īstenots kāds Ralfam Bērziņam un Ralfam Vanno Siguldas novada prioritārajiem zovičam dalībai Pasaules jauniešu
sporta veidiem:
„Challenge Cup 2014” sacensībās;
‣ finansējums 3905,13 eiro ap‣ finansējums 6545,80 eiro apmēmērā ir piešķirts Siguldas Sporta rā ir piešķirts Siguldas novada snovskolai – vieglatlētikas un badmin- bordistiem Artūram Cukundem un
tona inventāra iegādei un Sporta Artūram Vasarājam dalībai Eiropas
skolas Basketbola nodaļas au- kausa posmos Bulgārijā, Slovākijā,

Slovēnijā un Pasaules kausa posmā
Austrijā, kā arī biedrības audzēkņu
treniņprocesa nodrošināšanai;
‣ finansējums 370 eiro apmērā
katram ir piešķirts jaunajiem vieglatlētiem Ričardam Griezītim treniņprocesa nodrošināšanai, gatavojoties startiem Pasaules Jaunatnes
olimpiādē, un Valteram Reinim
Rasnačam treniņprocesa nodrošināšanai, gatavojoties startiem Pasaules Junioru čempionātā;
‣ finansējums 256,14 eiro apmērā
katram ir piešķirts Siguldas novada
volejbolistiem Edvartam Buividam
un Ingaram Ivanovam treniņprocesa
nodrošināšanai un dalībai starptautiskās volejbola sacensībās;
‣ finansējums 300 eiro apmērā
katram ir piešķirts Siguldas novada
autosporta un motosporta pārstāvjiem Ivo Gabrānam un Jānim Kārkliņam dalībai starptautiska mēroga
autosporta un motosporta sacensībās 2014.gada sezonā.
Zanda Abzalone

2014.gada 20.jūnijs

7

Veselības
dienas
piedāvājumu
izmanto 700
novadnieku
Siguldas novada Veselības dienā,
kas notika 1.jūnijā un kurā piedalījās
aptuveni 700 novadnieku, iedzīvotāji
bez maksas varēja saņemt dermatologa, kardiologa, endokrinologa, neirologa, fizioterapeitu un mutes veselības speciālistu konsultācijas, veikt
kāju vēnu skrīningu, pēdu datordiagnostiku, kaulu blīvuma mērījumus,
plaušu un redzes pārbaudi, noteikt
cukura, holesterīna un hemoglobīna
līmeni. Laukumā pie viesnīcas „Sigulda” bija pieejams mobilais mamogrāfs, pediatru mobilais kabinets,
kurā pieņēma bērnu dermatologs un
okulists, mobilais kardioloģijas kabinets un Asinsdonoru centra autobuss.
Veselības dienā pie novada Kultūras centra skolēni bija sagatavojuši
sportiskus pārbaudījumus, jaunieši
rīkoja pretsmēķēšanas kampaņu, kā
arī bija iespēja izkustēties zumbas
ritmos, savukārt Krimuldā lielu atsaucību guva nūjošana un ekskursijas. Vērtīgas atziņas un prasmes novadnieki guva Dienas centrā lekcijās
par veselīgu uzturu, akupunktūru, kā
arī par mazuļu aprūpi. Rīgas rajona
slimnīcā novadnieki aktīvi apmeklēja
piedāvātās fizioterapijas nodarbības,
limfodrenāžas procedūras, kā arī
okulista un endokrinologa konsultācijas.
Veselības dienu Siguldas novadā
organizē Siguldas novada pašvaldība
un nodibinājums „Pacientu ombuds”,
piesaistot sadarbības partnerus.
Nākamā Veselības diena Siguldas
novadā plānota septembrī.

Aicinām līgot Siguldas novadā!
Latviešu gadskārtu svētku svinēšana Siguldas novadā tiks aizvadīta ar interesantiem pasākumiem – būs iespēja mācīties siera siešanas un zāļu vainagu vīšanas prasmes, iegūt skanīgākā līgotāja titulu
„Zelta rīkle”, piedalīties saulgriežu tradicionālajā rituālā Turaidā, kā
arī lustēties Siguldas pilsdrupu estrādē. Priecīgus svētkus!
20.jūnijā plkst.17.00 Jāņu
dienas ieskandināšana ar siera
siešanu, zāļu vainagu vīšanu un
rotaļām Jūdažu Sabiedriskajā
centrā. Ieeja – bez maksas.
21.jūnijā plkst.9.00 Siguldas
Zaļajā tirgū būs iespēja iegādāties jāņuzāles un amatnieku, kā
arī mājražotāju darinātās lietas.
21.jūnijā plkst.14.00 koncertu cikla „Pavasara dziesmas” ceturtais koncerts Allažu
ev. lut. baznīcā. Piedalās Jānis
Holšteins, Kristīne Ērmane no
Allažiem un Santija Laizāne no
Mores. Pateicoties Siguldas

novada pašvaldības atbalstam,
ieeja koncertā – bez maksas.
21.jūnijā plkst.19.00 vasaras
saulgriežu svētki Turaidas Jāņkalnā.
‣
Plkst.19.00–21.00 Zāļu
vakars ar siera siešanu, sētas
un saimes aplīgošanu, vainagu
vīšanu, pirti un zāļu zintīm, gatavošanos Jāņu svinībām un interaktīvu teātri bērniem.
‣ Plkst.21.00 dodamies Jāņkalnā iedegt Saules un Pāra
ugunskurus, pavadīt saulīti.
‣ Aptuveni plkst.22.00 pūdeles aizdegšana, rotaļas un sadziedāšanās, pāra stiprinājums.

23.jūnijā plkst.19.00 dziesmu
‣ Plkst.22.30 Zinšu ugunskura
aizdegšana ābeļdārzā Jāņkalna maratons visiem dziedātgribēpakājē, stāstnieku nakts aizsā- tājiem „Ai, jel manu skaļu balsi”
pie Mores pagasta Tautas nama.
kums.
Repertuāru dziedātāji izvēlas
‣ Plkst.24.00 nakts vidus ripēc savas gaumes. Maratonā
tuāli.
‣ Aptuveni plkst.00.30 uguns- tiks noteikta skanīgākā līgotāja
rata ritināšana. Sadziedāšanās tituls „Zelta rīkle”. Kā jau katru
un sadancošanās ar folkgrupu gadu, Morē tiks noskaidrots Alus
„Iļģi” un folkloras kopu „Dandari”. vīrs un Alus sieva, spēcīgākais
‣ No plkst.1.00 līdz 2.30 pie sievas nesējs un daudzas citas
Saules ugunskura Jāņu dzies- Jāņu lustes. Jāņu nakts balle
notiks līdz pirmajiem gaiļiem.
mas dzied Vītolu saime.
guldieši – Edijs Everss, grupa
Ieeja pasākumā – bez maksas. „Bellaccord” un DJ Jānis Līgotājs.
‣ Plkst.3.00 pa trejām takām
gaismas ceļš pretim saulei uz
Darbosies bufetes. Ieeja – EUR 3
23.jūnijā plkst.22.00 „Līgo (Ls 2,11),
Dainu kalnu – mazgājamies avoar Siguldas novada
tā un rīta rasā, sagaidām saulīti nakts Siguldā” Siguldas pilsdru- ID karti – bez maksas.
ābeļu dārzā.
pu estrādē.
Gada visīsākajā naktī uz lustī‣ Aptuveni plkst.5.00 pavaTradīcijām bagātu un
dām Jāņa uguntiņu cauri Gaujas gu ielīgošanu pie lielā Jāņu
lustīgu līgošanu vēl
ugunskura aicinās folkloras kopa
lokiem.
Pašvaldība nodrošinās bez- „Putni” no Lēdurgas (vadītāja Ilze
Siguldas novada
maksas transportu maršrutā Si- Kļaviņa). Līdz pat rīta gaismai
pašvaldība!
gulda–Turaida.
jautrus dančus griezt aicinās si-

8

PA S Ā K U M I

2014.gada 20.jūnijs
JAUNO MŪZIĶU MEISTARKURSI

Laiks un vieta

Pasākums

XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu
meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”.
Ieeja – bez maksas
Meistarkursu atklāšanas koncerts. Piedalās: Andra
Dārziņa (alts), Krišjānis Norvelis (bass), Ieva Parša
(mecosoprāns), Linda Skride-Zondervana (alts),
Lauma Skride (klavieres), koncertmeistare Herta
Hansena. Ieeja – bez maksas
Meistarkursu vadītāju koncerts. Piedalās: Eva
2.jūlijā plkst.19.00
Bindere (vijole), Artūrs Cingujevs (klavieres), Andra
Mākslu skolā „Baltais
Dārziņa (alts), Guntars Freibergs (marimba), Mārcis
Flīģelis”
Kuplais (čells), Guntis Kuzma (klarnete), Ieva Parša
(mecosoprāns), Linda Skride-Zondervana (alts),
Ilze Urbāne (flauta), Antra un Normunds Vīksnes
(klavieru duets). Koncertmeistares: Agnese Egliņa,
Lauma Skride, Herta Hansena, Antra Vīksne.
Ieeja – bez maksas
Meistarkursu vadītāju koncerts, kas veltīts Imanta
3.jūlijā plkst.19.00
Mežaraupa un Aurikas Gulbes piemiņai. Piedalās:
Mākslu skolā „Baltais
Andra Dārziņa (alts), Antra Jankava (mecosoprāns),
Flīģelis”
Mārcis Kuplais (čells), Gunārs Larsens (vijole),
Rasma Larsens (vijole), Rasma Lielmane (vijole),
Krišjānis Norvelis (bass). Meistarkursu kamerkoris
(diriģente Anita Kuprisa), koncertmeistari: Herta
Hansena, Lauma Skride, Ventis Zilberts.
Ieeja – bez maksas
5.jūlijā plkst.19.00
Meistarkursu dalībnieku I koncerts.
Siguldas ev. lut. baznīcā Ieeja – par ziedojumiem
6.jūlijā plkst.12.30
Garīgās mūzikas koncerts. Piedalās: Kristīne
Siguldas ev. lut. baznīcā Adamaite (ērģeles), meistarkursu kamerkoris
diriģentu Jāņa Baltiņa un Anitas Kuprisas vadībā,
Senās mūzikas vokālais ansamblis diriģenta
Guntara Prāņa vadībā. Ieeja – bez maksas
Meistarkursu dalībnieku II koncerts un „Beztalanta
6.jūlijā plkst.19.00
vakars”. Ieeja – bez maksas
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
Meistarkursu dalībnieku III koncerts.
7.jūlijā.plkst.19.00
Ieeja – bez maksas
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
Meistarkursu noslēguma koncerts. Piedalās:
8.jūlijā plkst.16.00
meistarkursu kamerorķestris diriģenta Normunda
Mākslu skolā „Baltais
Dreģa vadībā, meistarkursu kamerkoris diriģentu
Flīģelis”
Jāņa Baltiņa un Anitas Kuprisas vadībā, Senās
mūzikas vokālais ansamblis diriģentu Guntara
Prāņa vadībā. Ieeja – bez maksas

No 1. līdz 9.jūlijam
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
1.jūlijā plkst.17.00
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”

KULTŪRA
Laiks un vieta
4.jūlijā plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”
5.jūlijā plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”
6.jūlijā plkst.11.00
Siguldas Jaunās pils
dārzā
8.jūlijā plkst.13.00
Allažu pagasta
bibliotēkā
13.jūlijā plkst.11.00
Siguldas Jaunās pils
dārzā

20.jūlijā plkst.11.00
Siguldas Jaunās pils
dārzā
20.jūlijā plkst.12.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

26.jūlijā plkst.17.00
Siguldas pilsdrupu
estrādē

27.jūlijā plkst.11.00
Siguldas Jaunās pils
dārzā

Pasākums
Koncerts „Meistari un meistardarbi”.
Ieejas maksa – EUR 8–20 (Ls 5,62–14,06)
Koncerts „Laiks Šūbertam. Mīlestība un vientulība”.
Ieejas maksa – EUR 8–20 (Ls 5,62–14,06)

Muzikālās brokastis „No menueta līdz tango”.
Piedalās: Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
un kamermūzikas apvienības „Trio NYX” mūziķes
Anete Toča (flauta) un Tatjana Ostrovska (vijole) un
ģitārists, altists, topošais diriģents Artūrs Gailis.
Ieeja – bez maksas
Muzikālās brokastis. „Vīne. Pilsētas un meža stāsti”.
Piedalās: Aldis Liepiņš (klavieres), Evija Martinsone
(soprāns), Ivars Bezprozvanovs (čells).Ieeja – bez
maksas
Bērnības svētki. Dalības maksa – EUR 35 (Ls 24,60),
ar Siguldas novada ID karti – EUR 28 (Ls 19,68).
Bērnus līdz 18.jūlijam aicinām pieteikt Siguldas
pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7B vai pa
tālruni 67800953, 26112886,
e-pasts terezija.leimane@sigulda.lv.
Ieeja pasākuma viesiem – bez maksas
V Blūza svētki. Biļetes cena iepriekšpārdošanā līdz
1.jūlijam – EUR 10 (Ls 7,03); biļetes cena iepriekš
pārdošanā no 2.jūlija – EUR 15 (Ls 10,54); biļetes
cena pasākuma dienā – EUR 20 (Ls 14,06).
Siguldas novada ID kartes īpašnieki līdz 22.
jūlijam biļeti var iegādāties par īpašu cenu – EUR 6
(Ls 4,22)
Muzikālās brokastis. „Muzikālā galerija”. Piedalās:
orķestra „Sinfonietta Rīga” mūziķi: Ilona Meija
(flauta), Pēteris Endzelis (oboja), Guntis Kuzma
(klarnete), Jānis Semjonovs (fagots), Artūrs Šults
(mežrags). Ieeja – bez maksas

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 25.jūlijā

SVEICAM

IZSTĀDES
Laiks un vieta

Pasākums

Līdz 3.jūlijam Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

Ilzes Neilandes gleznu izstāde

Līdz 18.jūlijam Siguldas
novada Kultūras centrā

Siguldas sadraudzības pilsētas Štūres mākslinieku
izstāde. Ieeja – bez maksas

Līdz 30.augustam
Starptautiska izstāde par sāmu kultūru
Turaidas muzejrezervātā „Sāmu amatniecība un dizains”.
Ieeja ar Turaidas muzejrezervāta biļeti –
EUR 1,14–4,98 (Ls 0,80–3,50)
Līdz 1.septembrim
Mores kauju muzejā

Amatniecības izstāde „Rotkaļa Antona Brača
dzintara kolekcija” un rokdarbnieces, Tautas
daiļamata meistares personālizstāde „Skaidrītes
Vasiļjevas unikālie adījumi”

No 1. līdz 30.jūlijam
Literāra izstāde „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
Bērnu literatūras nodaļā 2014.gada grāmatu kolekcija.” Lasi! Vērtē! Kļūsti
par lasīšanas ekspertu!
No 1. līdz 31.jūlijam
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”

Fotoizstāde „Dejo Vija Vētra”

No 2. līdz 20.jūlijam
kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis”

Mākslinieka Aivara Vilipsōna izstāde.
Ieeja – par ziedojumiem

No 4. līdz 31.jūlijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde „Latviešu kultūras pasaulei piederīgs”.
Folkloristam Haraldam Biezajam – 105

No 4. līdz 31.jūlijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Medus
terapija”.

No 4.jūlija līdz
30.augustam Mākslu
skolā „Baltais Flīģelis”

Ilzes Lībietes grafikas darbu izstāde „Ēnā”

No 15.jūlija līdz
„Anita Mellupe: dzimtas un grāmatu stāsti” –
26.augustam Siguldas grāmatu izdevējas, žurnālistes, novadnieces
novada bibliotēkā
Anitas Mellupes 60 gadu jubilejai veltīta
izstāde, kurā būs iespējams ne tikai iepazīties
ar izdotajām grāmatām, manuskriptiem, skicēm,
dzimtas koku, ceļojumu liecībām, bet arī pielaikot
Anitas Mellupes vecāku Sibīrijas kažoku un
aplūkot viņas māmiņas tautas tērpu
No 22.jūlija līdz
Mākslinieces Ilzes Avotiņas izstāde.
17.augustam kultūras un Ieeja – par ziedojumiem
mākslas telpā „Siguldas
Tornis”
No 24. līdz 30.jūlijam
Literāra izstāde „Saule met loku”. Bērnu grāmatu
Bērnu literatūras nodaļā autoram Jānim Baltvilkam – 70

Muzikālās brokastis. Piedalās: Norvēģijas Bruņoto
spēku štāba orķestris. Ieeja – bez maksas
Ceļotāju klubiņš. Pasākums senioriem. Ceļojumu
iespaidi Barselonā

SiguldasNovadaZiņas

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

4.jūlijā plkst.18.00 Raiņa „Ghetto Alianse” sacensības ielu basketbolā
parkā
5.jūlijā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Siguldas pludmales volejbola turnīrs

6.jūlijā plkst.12.00
Siguldas novadā

SEB MTB kalnu divriteņu maratona 4.posms, UCI
sacensības. Starts Siguldas Spieķu parkā

6.jūlijā plkst.12.00
Plānupē

Orientēšanās sacensību „Latvijas Gāzes kauss
2014” 4.kārta

10.jūlijā plkst.18.00
Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā

Treniņskrējienu seriāla „Siguldas apļi 2014” 4.kārta

12.jūlijā plkst.11.00
„Sigulda Cup 2014” minifutbolā. Reģistrācija līdz
Siguldas DEPO laukumā plkst.10.00
24.jūlijā plkst.18.30
Siguldas pilsētas
stadionā
25.jūlijā plkst.18.00
Raiņa parkā
26.jūlijā plkst.10.00
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumos

Siguldas pusmaratona treniņskrējieni.
Plašāka informācija www.ba2.lv
„Ghetto Alianse” sacensības ielu basketbolā
Siguldas pludmales volejbola turnīrs

27.jūlijā plkst.13.00
Skrējienu seriāls „Sigulda Up cup 2014” – Turaidas
Turaidas muzejrezervātā torņa skrējiens. Reģistrācija no plkst.11.30







Siguldas novada
pašvaldība sveic
jūnija apaļo
jubileju
gaviļniekus
95 gadi



Ivans Biezbārdis

90 gadi

Marta Bērziņa
Miervaldis Buks
Sigrida Dzene
Mirdza Putekle



85 gadi

Aina Bistrova
Rita Gintere
Dzidra Liepa
Augusts Meiers

80 gadi

Jeļena Dibovska
Helēna Kokina
Anita Krastiņa
Ilga Zigrīda Krūmiņa
Aina Linde
Līvija Rava







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā maijā
Reģistrētas 22 bērnu piedzimšanas – 9 meitenes
un 13 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Dženifera, Elīza, Otīlija,
Marta, Odrija, Amanda,
Justīne, Kate, Gerda,
Markuss, Rinalds, Marks,
Uģis Ričards, Kristers,
Juliāns Dāvids, Dāvids,
Viesturs, Mārcis Gabriels,
Patriks, Rodrigo, Kārlis,
Rolands.



Reģistrētas 8 laulības.

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

