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Greiderēšanas un planēšanas
darbi Siguldas novadā

Noskaidrotas Siguldas novada
Gada klases

Koncerti, festivāli un
Muzikālās brokastis

Vasaras saulgrieži Siguldas novadā

Vasaras saulgriežu svētki Turaidas muzejrezervātā

Vasaras saulgrieži ir pilnbrieda laiks,
gada garākā diena un īsākā nakts – pārejas punkts, kad saule uzkāpusi debesu
kalna pašā virsotnē. Vasaras saulgriežos, ievērojot tautas tradīcijas, var piedzīvot atklāsmi, ka esam dabas bērni.
Tieši vasaras saulgriežos var fiziski
sajust, kā visa dzīvā radība saņem spēkus un uzplaukst neparastā krāšņumā.
Aicinām piedzīvot vasaras saulgriežu
burvību Siguldas novadā!
No 19. līdz 20.jūnijam Turaidas muzejrezervātā norisināsies starptautiska
etnisko kultūru konference „Kalendārs – kultūras atspulgs tautā”, kuras
noslēgumā 21.jūnijā, vasaras saulgriežu svētku laikā, dažādu etnisko kultūru
pārstāvji Turaidā kopīgi iedegs Gaismas
ugunskuru par mieru un līdzsvaru pasaulē.
19.jūnijā konferences pamattēma būs seno
kultūru laikrite jeb kalendārā sistēma.
Laika skaitīšana ir nozīmīga etnisko kultūru dzīvesveida daļa, kas ataino to saistību ar konkrēto vietu, dabas ritiem, tradīciju un ietver sevī arī senos arhetipus un
priekšstatu par pasaules uzbūvi. Būtiska
konferences tēma būs arī latviskās saules
gadskārtas nostiprināšana Latvijā.
Otrā konferences diena 20.jūnijā aizritēs
vasaras saulstāvju ieskandināšanas noskaņās. Rīta cēlienā paredzēta hindu kultūras
prezentācija un konferences noslēgums.

Foto: Alberts Linarts

Plkst.11.00 Dr. Avinaš Lele un Dr. Bharti
Lele iepazīstinās ar ājurvēdas pamatprincipiem un praktiski demonstrēs iemaņas,
kā ājurvēda ir pielietojama ikdienas dzīvē.
Vakars pirms saulgriežu svinībām tiks aizvadīts, meklējot savu un arī tautas dvēseles ceļu. Plkst.20.00 Sokrata tautskolas Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā
Siguldā Jānis un Dace Vītoli vadīs latvisko
meditāciju „Saules meitas taka”.
No 19. līdz 21.jūnijam Siguldā, atpūtas
kompleksā „Brūveri”, tiks piedzīvots
jau trešais Saulgriežu jogas un mūzikas festivāls, kas ieguvis starptautisku
mērogu un šogad aicina iedvesmoties no jogas, pasaules mūzikas un sirsnības. Pasākuma programma ir veidota tā, lai festivālā
satiktos pēc iespējas dažādu jogas novirzienu un skolu praktiķi un iesācēji Latvijā, tā
piedāvājot garīgi attīstīties, padarīt pasauli
labāku un vienkārši labi justies. Plānoti arī
vairāki koncerti – 19.jūnija vakarā uz lielās
skatuves uzstāsies grupa „Baraka” (Latvija/Krievija), kas pārstāv meditatīvu world
jeb pasaules mūzikas žanru. Viņu mūzikā
apvienotas Vidusāzijas tradīcijas un Eiropas džeza improvizācijas. Vakara koncertu
turpinās Inese Kozuliņa (Latvija) ar sirdsskaidrām tautasdziesmām un mantrām
šūpuļdziesmu noskaņās. Pusnakts mūziku festivāla Jogas kafejnīcā spēlēs grupa
„Bērnu rīts” (Latvija). Savukārt 20.jūnija
vakaru ar latviešu spēka dziesmām un

tradīcijām pieskandinās folkgrupa „Dārdi”
(Latvija), ar kuru kopā sagaidīsim saulgriežu nakti.
20.jūnijā no plkst.16.00 līdz 18.00 Turaidas muzejrezervāta zālienā pretī
muižas pārvaldnieka vecajai dzīvojamajai mājai ikviens aicināts piedalīties Jāņu ielīgošanā – ozollapu spēka
vijas veidošanā un vasaras saulgriežu rituālos. Varēs iepazīties ne tikai ar latviskajām tradīcijām kopā ar folkloras kopu
„Silavoti”, bet arī ar citu etnisko kultūru
rituāliem un dziesmām. Dalība – bez maksas.
Gada īsākajā naktī, 21.jūnijā, Turaidas Jāņkalnā jau devīto gadu pēc
kārtas tiks svinēti vasaras saulgriežu
svētki. Jau no plkst.19.00 līdz pat saules
lēktam ikviens aicināts izdzīvot saulgriežu
nakti latviskās tradīcijās, izbaudot dabas
burvību un saules un Jāņu dziesmu maģiju.
Svētkos kopā ar nodibinājuma „Māras loks”
ļaudīm, Jāņu tēvu – Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu un Jāņu
māti – Turaidas muzejrezervāta direktori
Annu Jurkāni, kā arī folkloras kopām no
Vidzemes, Latgales un Rīgas piedalīties aicināts ikviens, kuram ir vēlme izjust saulgriežu nakts burvību.
Dalība pasākumos – bez maksas.
Lai novadniekiem būtu iespēja nokļūt
pasākumā, tiks nodrošināti bezmaksas

autobusi no Mores, Allažiem, Siguldas
pagasta un Siguldas. Autobusi kursēs šādos laikos: plkst.18.10 More – plkst.18.30
Jūdaži – plkst.18.45 Siguldas pagasta Kultūras nams – Siguldas dzelzceļa stacija;
plkst.18.50, 19.40, 20.30 un 21.30 Siguldas
dzelzceļa stacija – Turaidas muzejrezervāts; plkst.19.20 Allaži – Siguldas dzelzceļa stacija. No pasākuma: plkst.21.10, 22.10
un 1.30 Turaida – Siguldas dzelzceļa stacija; plkst.1.30 Turaida – Sigulda – Jūdaži
– More – Allaži.
20.jūnijā plkst.9.00 Jāņu tirdziņš Zaļajā tirgū Raiņa ielā 3.
22.jūnijā plkst.17.00 Jāņu ielīgošana
pie Mores Tautas nama kopā ar Mores
amatierkolektīvu „Oga” (režisore I.Millere),
Mores pagasta kori „Aizrauj” un deju kolektīviem. Vakara gaitā – izrāde „Sievu
lūkojoties”, danči, Mores sieru degustācijas un aizraujošas izdarības Jāņu nakts
noskaņās.
23.jūnijā plkst.22.00 Siguldas pilsdrupās uz lustīgu ielīgošanu pie lielā
Jāņu ugunskura aicinās folkmūzikas grupa „Teikas muzikanti” – Jānis Feldmanis
(akordeons), Katrīna Feldmane (vijole),
Kārlis Briņģis (blokflauta, stabule, dūdas),
Līna Sakārne (kokle, ukulele), Agata Rapa
(mandolīna, bungas, vijole) un Laila Rozena (bungas, kokle). Līdz pat rīta gaismai
līgotājus priecēs grupa „Klaidonis” un DJ.
Darbosies bufetes.
Ieejas maksa – 3 eiro.
Siguldas ID kartes īpašniekiem – bez maksas.

Atklāta preču zīme
„Radīts Siguldā”
Siguldas Novada svētkos atklāta preču zīme „Radīts Siguldā”, kuru izstrādājusi
Siguldas novada pašvaldība Siguldas novadā ražoto produktu un pakalpojumu
apzīmēšanai, lai paaugstinātu ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju,
rosinātu patērētāju izvēlēties novadā ražotus produktus un piedāvātos pakalpojumus, tādējādi veicinot novada uzņēmumu atpazīstamību, pārdošanas apjoma
pieaugumu un Siguldas novada popularizēšanu.
„Sigulda vienmēr ir gribējusi būt aizraujoša, bet aizrautība nekad nav abstrakta. Aiz
aizrautības vienmēr ir konkrēti cilvēki – entuziasti izglītībā, kultūrā, sportā, sabiedriskajā dzīvē un, protams, arī uzņēmējdarbībā. Domāju, ka Siguldas novadā aizrautīgo
īpatsvars ir viens no augstākajiem Latvijā, un to pierāda augstie sasniegumi, uzvaras
dažādās dzīves jomās, un katrs no viņiem sapņo, plāno, attīsta, ražo, rīko, vienā vārdā
sakot – rada. Tāpēc preču zīme „Radīts Siguldā” apvienos novada uzņēmēju aizrautību,
identitāti un izcelsmi, ļaujot ar lepnumu atzīmēt Siguldas novada kartē katra uzņēmuma mājvietu,” par jauno preču zīmi stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
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Aktualitātes

Sigulda uzņems SEB MTB
maratona 4.posmu
5.jūlijā Siguldā norisināsies Latvijas lielākā riteņbraukšanas sacensību seriāla
SEB MTB maratona ceturtais posms, kas iekļauts UCI maratona sērijas kalendārā. Rīkotāji dalībniekiem sola aizraujošu un interesantu trasi, kurā arī nākamgad norisināsies Eiropas čempionāts MTB maratonā. Iepriekšēja pieteikšanās Siguldas posmam portālā „Velo.lv” noslēgsies 1.jūlijā.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
sveic salona „Elfrisa” pārstāvi

Foto: Ginta Spulle

Noskaidroti siguldiešu
10 mīlētākie uzņēmumi 2015.gadā
Līdz maija beigām iedzīvotāji tika aicināti piedalīties akcijā „S!GULDIEŠI BALSO, S!GULDIEŠI SVIN”, kuras noslēgumā 29.maijā, ID karšu četru gadu jubilejas pasākuma laikā, tika noskaidroti siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi
2015.gadā.
Par 2015.gada mīlētākajiem uzņēmumiem atzīti: LGK atrakcijas, Siguldas slimnīca,
kafejnīca „Mr.Biskvīts”, skaistumkopšanas salons „Elfrisa”, piedzīvojumu parks „Tarzāns”, veikals „Velo Riba”, Jāņa Rozes grāmatnīca, „Elvi” boulings, veikals „Elvi”, piedzīvojumu parks „Mežakaķis”.
Balsošanai tika izmantots 2681 žetons, kurus bija iespējams saņemt par jebkuru pirkumu ar Siguldas novada iedzīvotāja ID karti sadarbības partneru veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās. Ar žetoniem novadnieki varēja balsot par jebkuru no Siguldas ID karšu programmas uzņēmumu Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā.

Ziņas īsumā
Mainīts apmeklētāju pieņemšanas laiks Īpašumu nodaļā
Sakarā ar būvniecības darbu intensitāti no 1.jūnija līdz 1.oktobrim Īpašumu,
būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas darbinieki rakšanas atļaujas, kokmateriālu un preču izvešanas atļaujas, kā arī saskaņojumus projektiem un tehnisko noteikumu izdošanu nodrošinās pirmdienās no plkst.9.00 līdz
13.00 un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00.
Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļa atrodas Zinātnes
ielā 7; tālrunis informācijai 67800950.
Vasaras sezonā no Siguldas uz Rīgu norīkots vakara vilciens
Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” informē, ka no 5.jūnija nedēļas nogalēs
vasaras sezonā tiks norīkots vakara dīzeļvilciens Nr.845 Sigulda–Rīga. Dīzeļvilciens Sigulda (plkst.21.36)–Rīga (plkst.22.48) kursēs piektdienās, sestdienās un
svētdienās, kā arī 22., 23. un 24.jūnijā, savukārt 26.jūnijā tas netiks norīkots.
Vilciens apstāsies visās maršruta pieturās.
Pieņemts lēmums par satiksmes organizāciju Gaismas ielā
Siguldas novada pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu Siguldas
novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Gaismas ielas satiksmes reorganizāciju, uzlabojot drošu kājāmgājēju kustību, kas uz Gaismas ielas ir intensīvāka nekā autotransporta kustība, it īpaši rīta un vakara stundās. Apkopojot
aptaujas rezultātus, pieņemts lēmums saglabāt divvirzienu kustību Gaismas
ielā, izvietojot ceļa zīmi Nr.528 „Dzīvojamā zona”. Šādas ceļa zīmes pakāpeniski
tiks izvietotas visā dzīvojamajā kvartālā starp Gāles, Pulkveža Brieža, Rīgas un
Stacijas ielu.
Siguldas slimnīcā pieejamas bezmaksas audiologopēda konsultācijas
SIA „Siguldas slimnīca” aicina izmantot iespēju līdz 14.jūlijam pierakstīties uz
bezmaksas konsultāciju pie audiologopēdes Aivas Dances. Konsultācijas pieejamas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pieteikšanās un sīkāka informācija „Siguldas slimnīcas” Rehabilitācijas nodaļā, zvanot uz tālruni 67976922 vai 26067440.

2016.gadā Siguldai būs gods uzņemt Eiropas čempionātu MTB riteņbraukšanā
maratona disciplīnā. Gatavojoties šim svarīgajam notikumam, Latvijas lielākā
riteņbraukšanas seriāla SEB MTB maratona ceturtais posms iekļauts Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) MTB maratona sērijas kalendārā. Siguldas posmā „Skandi motors” distances sportistiem būs iespēja cīnīties par UCI
punktiem.
Šajā gadā Siguldas posma rīkotāji parūpējušies par interesantu trasi, kurā ietvertas Gaujas nacionālā parka takas, Siguldas un tās apkārtnes kāpumi, ūdens šķēršļi un citi pārbaudījumi. „Skandi motors” distance būs pietuvināta Eiropas čempionāta trasei. Visi siguldieši un pilsētas viesi aicināti izvēlēties kādu no četrām
distancēm: „Skandi motors”, „Virši – A”, „Mammadaba” veselības vai „Herkuless”
bērnu braucienu. Iepriekšēja pieteikšanās Siguldas posmam vietnē www.velo.lv norisināsies līdz 1.jūlija plkst.23.59. Reģistrējoties Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā un uzrādot
Siguldas ID karti, novadniekiem tiek piedāvāta 20%
atlaide dalībai Siguldas posmā.

Pasākuma laikā plānotie satiksmes ierobežojumi:

Satiksme tiks slēgta:
• plkst.8.00–18.00 Cēsu ielas posmā no Raiņa ielas līdz Svētku laukumam, Lāčplēša ielas posmā no Jāņa Poruka ielas līdz Jāņa Čakstes ielai, Jāņa Poruka ielā.
Satiksme tiks slēgta īslaicīgi, uz brauciena laiku, vai ierobežota:
• plkst.11.45–12.20 Raiņa iela (no Gaujas ielas) – Pils iela – Šveices iela – Kalna
iela – nobrauciens uz Peldu ielu – Peldu iela – Bobsleja un kamaniņu trase;
• plkst.12.10–12.30 Šveices iela – Pils iela – Lakstīgalas iela – Lāčplēša iela;
• plkst.12.15–12.50 Gaujas iela – Turaidas iela (autoceļš P8) – Turaida (līdz kapiem);
• plkst.12.40–13.20 uz Turaidas–Inciema ceļa (autoceļš P8) pie Lejassikšņiem;
• plkst.13.20–13.50 Turaidas iela (autoceļš P8) posmā Gaujas tilts–Turaida;
• plkst.13.30–14.00 uz Turaidas–Raganas ceļa (autoceļš P7) pie Krimuldas baznīcas;
• plkst.14.10–14.40 ceļš uz Krimuldas sanatoriju no Turaidas–Raganas ceļa
(autoceļš P7) un to krustojums;
• plkst.14.15–14.40 uz Turaidas–Raganas ceļa (autoceļš P7) pie Krimuldas sanatorijas;
• plkst.14.10–14.40 uz Turaidas–Inciema ceļa (autoceļš P8) pie Turaidas skolas;
• plkst.14.20–14.55 un plkst.15.00–16.00 uz Turaidas–Inciema ceļa (autoceļš P8)
pie kapiem;
• plkst.14.30–16.30 Gaujas iela posmā no Gaujas tilta (ieskaitot tiltu un krustojumu ar Peldu ielu) līdz Raiņa ielas un Cēsu ielas krustojumam (Siguldas kalns).
Satiksme tiks regulēta reversā.

Vakances
Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā
sociālo darbinieku/-ci darbam ar ģimeni un bērniem uz noteiktu laiku.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
• organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
• sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās.
Pieteikuma dokumentus 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. Pieteikuma termiņš – 1.augusts. Uzziņas pa tālruni
26459154
Siguldas novada Dome aicina darbā Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoru/-i.
Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai pa
pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Pieteikuma termiņš – 10.jūlijs. Uzziņas pa tālruni 67970845.
Ar pilnām vakanču prasībām un amata pienākumiem var iepazīties
Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv
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ATTĪSTĪBA

Greiderēšanas un planēšanas darbi Siguldas novadā
Siguldas novada teritorijā turpinās
grantēto ceļu greiderēšanas un
planēšanas darbi, asfalta bedrīšu
remonti, iekšpagalmu labiekārtošana, asfaltseguma virskārtas atjaunošana, kā arī tehnisko projektu
izstrāde asfaltseguma rekonstrukcijai, gājēju ietvju un automašīnu
stāvlaukuma izbūvei.
Līdz 1.jūnijam veikti planēšanas un
greiderēšanas darbi 23% apjomā no
līguma summas Siguldas pilsētas teritorijā un 17% apjomā lauku teritorijās.
Darbi tiek veikti, ņemot vērā ceļa seguma tehnisko stāvokli, ceļa klasi, laika apstākļus un pieejamo finansējumu.
Mores pagastā pilnā apjomā veikta
plānotā apauguma noņemšana no
ceļa malām, kā arī pabeigti plānotie
caurteku un ceļu remonti. Allažu pagastā ceļu remontdarbi veikti vairāk

nekā 70% apjomā, un tie turpināsies
vasaras otrajā pusē, kad būs pieejama
grants un šķembu masa no Siguldas
pilsētas ielu rekonstrukcijas darbiem.
Tajā pašā laikā paredzēts veikt ceļa
remontdarbus arī pie Allažu pagasta
Tautas nama un pagasta pārvaldes.
Asfalta bedrīšu remonti Siguldas pilsētā veikti 24% apjomā no līguma
summas, un tie tiks turpināti vasaras
otrajā pusē, ņemot vērā darbus, kas
saistīti ar ūdenssaimniecības projektu
attīstību. Asfalta seguma plaisu aizliešana un iesēdumu likvidēšana notiks
jūlijā.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu veikta
iekšpagalmu labiekārtošana Pulkveža Brieža ielā 28 un Pulkveža Brieža
ielā 84/86, kā arī Melioratoru ielā 2 un
Krišjāņa Barona ielā 14.
Jūnijā tiek izsludināts iepirkums asfaltseguma virskārtas atjaunošanai

Pils ielā, Cēsu ielā, Jāņa Poruka ielas
posmā pie Spieķu parka un Mednieku
ielā.
Šajā gadā ir izstrādāti tehniskie projekti un tiks izsludināti būvdarbu iepirkumi asfaltseguma rekonstrukcijai
Televīzijas, Dārza un Līvkalna ielai
Siguldā, kā arī Klusās ielas/valsts
autoceļa V58 krustojumam Allažos.
Izstrādāts arī tehniskais projekts Paparžu ielas grants seguma pārbūvei
par asfalta segumu. Pārbūves darbus
plānots veikt jau šajā gadā.
Grants seguma izbūve pabeigta ceļa
servitūtam no Parādes ielas līdz Tirgus laukumam Siguldā.
Jūlijā paredzēts veikt iesākto Raiņa
ielas un Ausekļa ielas krustojuma pārbūvi.
Ir izstrādāts tehniskais projekts un
izsludināts iepirkums būvdarbiem,
lai izbūvētu gājēju ietvi un automašī-

Jau gadu Domes sēdes var skatīties
interneta tiešraidē

nu stāvlaukumu Institūta un Mores
ielā pie bērnudārza „Saulīte”.
Gājēju ietvei no Dārza ielas līdz Ķipariem (Nurmižu ceļš) ir izstrādāta
skice, un pašlaik notiek tās saskaņošana ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
kas ir šā ceļa tiesiskā valdītāja, par
tālāku tehniskā projekta izstrādi un
plānotajiem būvdarbiem.
Ir izstrādāts būvprojekts gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai. Jau
ir izbūvēts gājēju ietves posms gar
automašīnu stāvlaukumu pie TC
„Šokolāde”, kā arī atjaunots asfalta
segums šim ielas posmam.
Doņu ielā izbūvēta kolektoru sistēma
lietusūdens savākšanai un novadīšanai vairāk nekā 100 m garumā un
labiekārtota blakus esošā teritorija.

2.jūlijā apritēs gads, kopš Siguldas novada pašvaldība, modernizējot pašvaldības darbu, Domes sēdes raida video tiešraidē pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

Uzsākta interneta pieejas
punktu ierīkošana un
uzlabošana

Statistikas dati liecina, ka gada laikā Domes sēdes skatītas 3390 reižu gan tiešraidē, gan arhīvā,
apliecinot to, ka iedzīvotāji novērtē un izmanto moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Domes sēžu
tiešraides tika ieviestas, lai pilnveidotu pašvaldības un sabiedrības līdzdalības iespējas un atklātumu, kā arī lai iedzīvotāji varētu ērtāk sekot līdzi lēmumu pieņemšanai un aktualitātēm novadā.
Domes sēžu ieraksti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē glabājas gadu, un tos ir iespējams noskatīties gan tiešraidē, gan arī jebkurā citā iedzīvotājiem ērtā laikā.
Atgādinām, ka Siguldas novada Domes nolikums paredz, ka komitejas un Domes sēdes ir atklātas un tās arī turpmāk var apmeklēt ikviens interesents.

Projekta „Publisko interneta
pieejas punktu izveidošana un
uzlabošana Siguldas novadā”
ietvaros uzsākts darbs pie interneta piekļuves punktu izveides –
notiek datortehnikas uzstādīšana
un bezvadu interneta zonu ierīkošana.
Darbus plānots pabeigt līdz 30.jūnijam.

Siguldas naktsmītnēm veiksmīgs gada
pirmais ceturksnis

Jau ziņots, ka projekta ietvaros tiks izveidoti četri jauni publiski pieejami interneta punkti ar pieeju datortehnikai Siguldas novada pašvaldības Dienas centrā un Pakalpojumu centrā, Mores pagasta pārvaldē un Allažu pagasta Tautas namā. Publiski pieejamās bezvadu
interneta pieejas zonas tiks izveidotas un uzlabotas septiņās vietās:
Allažu pagasta pārvaldes ēkā, Siguldas pagasta administrācijas ēkā
(Zinātnes iela 7), Siguldas pagasta pensionāru nodaļas ēkā (Institūta iela 5A), Siguldas novada pašvaldības ēkā (Pils iela 16), Siguldas
pils kompleksā, Livonijas ordeņa Siguldas pilī un Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā. Paredzēts, ka bezvadu internets būs brīvi pieejams
ikvienam interesentam iedzīvotājiem publiski pieejamajās ēkās un
50 metrus ap tām.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 13 643 eiro, no tām 85% ir ERAF
finansējums, 1,5% – valsts budžeta dotācija, 13,5% – Siguldas novada
pašvaldības līdzfinansējums.

Šā gada pirmais ceturksnis Siguldas naktsmītnēs aizvadīts ar 1,17% pieaugumu nakšņojumu
skaita un 4% kritumu apkalpoto personu skaita ziņā, liecina apkopotie Centrālās statistikas pārvaldes dati.
„Nozarei kopumā izdevies pozitīvs pirmais ceturksnis, ņemot vērā jau prognozēto tūristu skaita kritumu
no Krievijas, kas Siguldas naktsmītnēs 2015.gada pirmajā ceturksnī samazinājies vairāk nekā uz pusi,
salīdzinot ar pagājušā gada datiem,” atzīst PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.
2014.gada pirmajā ceturksnī kopējais nakšņojumu skaits viesiem no Krievijas bijis 3233, attiecīgajā šā
gada periodā – 1477. Krievijas tūristu skaita kritumu izdevies kompensēt ar vācu tūristu skaitu, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu divkāršojies, kā arī profesionālo sportistu komandām, kuras bija ieradušās
uz starptautiskajām sporta sacensībām šoziem. Apkopojot datus par ārvalstu tūristiem, 2015.gada pirmajā ceturksnī Siguldas naktsmītnēs 33,7% viesu bija no Krievijas, 16,9% no Igaunijas, 16,8% no Lietuvas,
9,6% no Vācijas.
Šā gada pirmajā ceturksnī Siguldā par 9,5% pieaudzis vietējo nakšņotāju skaits un par 19,3% vietējo
nakšņojumu skaits.

Zemju īpašniekus aicina iznīcināt
latvāni pirms tā izziedēšanas
Siguldas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus,
kuru teritorijas invadētas ar latvāni,
veikt latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumus, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību.

Saistošie noteikumi Nr.25 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” paredz,
ka var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nekustamā
īpašuma summas par zemi fiziskām un
juridiskām personām, kuru īpašumā vai

tiesiskā valdījumā ir zeme, kas invadēta ar
latvāni, un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis noteikts mērķu grupā – lauksaimniecības zeme vai mežsaimniecības zeme un
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, vai ūdens objektu zeme, vai derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas, vai dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme.
Ja ar latvāni invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konsta-

tēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu,
tiek uzskatīts, ka tā izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti. 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.

IZGLĪTĪBA
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Sākti remontdarbi Siguldas Noskaidrotas Siguldas
novada izglītības iestādēs novada Gada klases
Lai Siguldas novada izglītības iestāžu
audzēkņi jauno mācību gadu varētu
sākt sakārtotā vidē, vasarā izglītības
iestāžu ēkās paredzēts veikt dažādus
rekonstrukcijas, kosmētiskā remonta un labiekārtošanas darbus.

Siguldas 1.pamatskolā notiek jumta siltināšanas un seguma maiņas darbi virs
aktu zāles. Ieplānots arī sporta zāles
fasādes remonts un vestibila kosmētiskais remonts. Laurenču sākumskolā tiks
veikta pagrabtelpu pārveidošana par
ģērb
tuvēm, bet Siguldas pilsētas vidusskolā tiks veikts 1.stāva gaiteņa remonts
un elektrības galvenās sadales rekonstrukcija. Pateicoties labdarības projektā
„Give More” saziedotajiem līdzekļiem, jau
veikti vairāki labiekārtošanas darbi Mores pamatskolā, bet vēl plānota elektro
instalācijas renovācija un galdniecības
kabineta remonts. Pirmsskolas izglītības

iestādē „Ābelīte” tiks veikts kosmētiskais
remonts ēdnīcā un trauku mazgātavā,
kā arī notiks gaismas ķermeņu nomaiņa
grupās un ierīkota signalizācija. Bērnudārzos „Saulīte”, „Pīlādzītis” un Allažu
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā notiks teritorijas labiekārtošanas darbi.
Siguldas novada Jaunrades centrā remontdarbi sākti jau aprīlī – veikts jumta, skursteņa un parapeta remonts. Ēka
Skolas ielā 3, kur atrodas Jaunrades
centrs, Siguldas novada bibliotēka, Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde un biedrība „Cerību spārni”, kļuvusi
pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem – pie ēkas izveidota uzbrauktuve,
bet iekštelpām ir iegādāts mobilais ratiņkrēslu pacēlājs.
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” šovasar
tiks veikts koncertzāles un vestibila remonts, krāsota un labota fasāde.

Audzēkņu uzņemšana
Siguldas Sporta skolā
Siguldas Sporta skola līdz 19.jūnijam un bības notiek Siguldas novada Jaunrades
no 17. līdz 28.augustam uzņem audzēk- centra telpās Skolas ielā 3. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 29711798.
ņus Sporta skolas treniņgrupās.
Basketbola nodaļā var pieteikties zēni vecumā no 7 līdz 14 gadiem un meitenes vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Basketbola nodarbības notiek Siguldas Sporta skolas sporta
zālē un Allažu Sporta centrā; bērniem tiek
nodrošināts transports nokļūšanai gan uz
Sporta skolu, gan uz Allažiem. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 22022898.
Badmintona nodaļā var pieteikties zēni
un meitenes vecumā no 7 līdz 14 gadiem.
Badmintona nodarbības notiek Siguldas
1.pamatskolas sporta zālē. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 29265140.
Vieglatlētikas nodaļā var pieteikties zēni
un meitenes no 7 līdz 15 gadu vecumam.
Nodarbības notiek Siguldas pilsētas vidusskolas angārā, Siguldas 1.pamatskolas
sporta zālē, Siguldas Sporta skolas zālē un
Allažu Sporta centrā; bērniem tiek nodrošināts transports nokļūšanai gan uz Sporta
skolu, gan uz Allažiem.
Dambretes nodaļā var pieteikties zēni un
meitenes no 7 līdz 9 gadu vecumam. Nodar-

Distanču slēpošanas nodaļā var pieteikties zēni un meitenes no 7 līdz 12 gadu
vecumam. Nodarbības notiek Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centrā Puķu
ielā 4.
Kalnu slēpošanas nodaļā tiek uzņemti
2003.–2001.gadā dzimuši zēni un meitenes ar atbilstošu fizisko un speciālo sagatavotību.
Siguldas Sporta skola no 1.septembra organizē vispārējās fiziskās sagatavošanas (VFS) grupas 7 līdz 10 gadus veciem
bērniem. Nodarbības notiks Siguldas pilsētas vidusskolas angārā un Siguldas Sporta
skolā, kā arī reizi nedēļā viena nodarbība
notiks Inčukalna peldbaseinā. Bērniem,
sasniedzot noteiktu sagatavotības līmeni,
ir iespēja turpināt sportot Siguldas Sporta
skolā sporta meistarības grupās. Sīkāka
informācija, zvanot uz tālruni 22022898.
Informācija par nodarbībām Siguldas
Sporta skolā pieejama, zvanot uz tālruni 22022898 vai sūtot e-pastu uz adresi
sportaskola@sigulda.lv.

„Siguldas novada Gada klases 2015” sveikšana
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Foto: Ginta Spulle

Šogad pirmo gadu norisinājās Siguldas novada pašvaldības rīkotais konkurss „Siguldas novada Gada klase 2015”. Visa mācību gada laikā skolēniem ar savu komandu – klasi – bija jāpierāda sevi kā atbildīgus un aktīvus novadniekus, jāapliecina cieņa pret savu skolu, pilsētu, novadu, jāgūst labas sekmes mācībās, jāpiedalās
skolas un ārpusskolas pasākumos, jāparāda klases kolektīva saliedētība, jāveicina
skolu sadarbība ar pašvaldību, jāiesaistās skolas un novada pasākumos, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, brīvprātīgo darbu un labdarību.
„Ik reizi ir prieks sveikt skolēnus ar vislabākajām sekmēm mācībās vai ārpusklases darbā – sportā, kultūrā – un citos sasniegumos. Bet, lai novērtētu vissaliedētāko klasi, ar
aktīvu dalību mūsu novada dzīvē, uzrādot labas sekmes, esot aktīviem un veselīgiem, mēs
pirmo gadu uzsākām labāko klašu sveikšanu, novērtējot sasniegumus un dodot visiem
impulsu nākamajā gadā tiekties uz panākumiem,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Siguldas novada Gada klases titulu šogad ieguva Laurenču sākumskolas 2.a un 5.klase,
Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.m un 10.a klase, Siguldas pilsētas vidusskolas 5.b un 4.a klase, Siguldas 1.pamatskolas 5.a un 3.b klase, Allažu pamatskolas 4. un 7.klase. Uzvarētāji
no Siguldas novada pašvaldības balvā saņēma apmaksātu klases ekskursiju vai kādu citu
atpūtas pasākumu pēc izvēles.
Konkursā piedalījās 15 klases: 1.–4.klašu grupā tika pieteiktas piecas klases,
5.–9.klašu grupā – astoņas klases, vidusskolas grupā pieteicās divas klases. Klases, kuras
goda titulu neizcīnīja, saņēma pārsteiguma balvas no „Siguldas saldējuma” – saldējumu
visai klasei. Saldējumu šogad ieguva Laurenču sākumskolas 6.klase, Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.c un 12.a klase, Siguldas 1.pamatskolas 4.b klase un Allažu pamatskolas 5.klase.
Konkurss norisināsies arī nākamajā mācību gadā, un tajā var piedalīties ikviena Siguldas novada vispārizglītojošās skolas klase. Konkurss norisinās 1.–4.klašu;
5.–9.klašu un 10.–12.klašu grupā. Pieteikums par piedalīšanos konkursā ir jāiesniedz
mācību gada sākumā. Konkurss norisinās divās kārtās: pirmā kārta notiek katrā novada
skolā no 1.septembra līdz 26.maijam, savukārt otrā kārta no 27. līdz 29.maijam norisinās
novada līmenī. Konkursam pieteiktā klase mācību gada laikā veido klases mapi (portfolio),
kurā apkopo konkursa kritērijiem atbilstošus apliecinājumus, vērtēšanai jāiesniedz arī
tabulas, kurās apkopots skolēnu mācību darbs, kavējumi un sabiedriskā aktivitāte.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Jauno pianistu panākumi starptautiskā
konkursā Parīzē
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļas audzēkņi
2014./15.mācību gadā ar panākumiem piedalījušies dažādos konkursos. Taču jo
īpaši nozīmīgi ir nokļūt tādā kultūras un mākslas pilsētā kā Parīze, piedalīties un
saņemt visaugstākos apbalvojumus pasaulē zināmā konkursā.
Skolotājas Lienes Circenes audzēkņi daudzkārt piedalījušies tuvākos un tālākos konkursos. Šogad vienā no pazīstamākajiem konkursiem jaunajiem pianistiem „Concours Musical

de France 2015” sekmīgi piedalījās Deivids Bebers (3.klase) un Evita Grantiņa (7.klase).
Deivids startēja kategorijā „Moyen II”, Evita – „Virtuozite III”. Mūsu dalībnieku sniegums
bija tik augstvērtīgs, ka iegūtas 1.vietas un līdz Grand Prix pietrūka tikai nedaudz.
Šogad konkursā Francijā piedalījās teju visas Eiropas valstis un Krievija. No Latvijas
mūsu dalībnieki nebija vienīgie – piedalījās arī E.Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi.
Laureāti un skolotāja sirsnīgi pateicas Siguldas novada pašvaldībai un ziedotājiem, bez
kuru atbalsta nebūtu iespējama piedalīšanās starptautiskajā konkursā. Lielu paldies sakām arī vecākiem un līdzjutējiem, kuri palika mājās un turēja īkšķus par mums. Ir liels
prieks, ka ar savu klavierspēli godam nesam Latvijas vārdu pasaulē!
Ineta Stepiņa
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KULTŪRA

ID kartes īpašniekiem izdevīgi
piedāvājumi Rošīnas Mērfijas koncerta,
Opermūzikas un Blūza svētku biļetēm
Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē ticīgo vīru koris „Logos” un festivāla koris. Biļetes cena – no
Siguldas ID kartes īpašnieki var iegādāties biļe- 20 līdz 30 eiro.
tes uz Rošīnas Mērfijas koncertu, Blūza svētkiem un 1.augustā plkst.15.00 Jaunās pils dārzā koncerts
„Jaunie talanti”. Koncertā piedalīsies Londonas KaraSiguldas Opermūzikas svētkiem par īpašām cenām.
23.jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies Rošīna
Mērfija (Roisin Murphy). Ekstravagantā īru dziedātāja ir
kādreizējā dueta „Moloko” soliste, bet kopš 2004.gada viņa
uzstājas kā solomāksliniece un izdevusi jau trīs albumus, no
kuriem jaunākais – „Hairless Toys” – iznāca šā gada maijā.
Biļetes uz Rošīnas Mērfijas koncertu iepriekšpārdošanā pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Biļetes cena –
34–39 eiro; Siguldas ID kartes īpašniekiem – 50% atlaide.
25.jūlijā plkst.18.00 (ieeja jau no plkst.17.00) Siguldas pilsdrupu estrādē notiks sestie Siguldas Blūza
svētki. Bez pašmāju mūziķiem festivāls pulcēs blūzmeņus arī no ASV, Austrijas un Lietuvas. Latviju Blūza svētkos pārstāvēs jaunais Latvijas blūzmenis Jānis Zvērs jeb
Johnny B Beast, gados jauns kolektīvs „The Coco’nuts”, kā
arī Latvijas blūza vecmeistars Jānis Vanadziņš ar savu
kolektīvu „Mozambika”. Pasākumā muzicēs arī Teksasas
blūza dziesminieks Kīgens Makinrojs („Keegan McInroe
Band”) ar domubiedriem no Lietuvas. No Amerikas savas Eiropas turnejas ietvaros Siguldā uzstāsies Sedriks
Bernsaids („Cedric Burnside Project”) – mūziķis, kurš jau
vairākkārt atzīts par labāko blūza bundzinieku un piecas
reizes saņēmis prestižo „The Blues Music Award” balvu. Koncertu noslēgumā uz skatuves kāps blūza ērģelnieks Rafaels Resnigs (Raphael Wressnig) no Austrijas
ar grupu „The Soul Gift Band”. „Hammond” ērģeļu skaņas cienītājiem būs iespēja izbaudīt mūziķa aizrautīgo
priekšnesumu uz īstām B3 ērģelēm ar „Leslie” rotorskaļruņiem.
Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīzes” tirdzniecības
vietās. Biļetes cena 15 eiro, pasākuma dienā – 20 eiro. Siguldas ID kartes īpašniekiem, iegādājoties biļeti Siguldas
novada Kultūras centra biļešu kasē līdz 10.jūlijam, biļetes
cena 10 eiro. Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja ir bez
maksas, tikai vecāku pavadībā.
Savukārt no 31.jūlija līdz 2.augustam notiks XXIII
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki.
Piektdien, 31.jūlijā, plkst.19.00 Livonijas ordeņa
Siguldas pilī notiks lielkoncerts „Mēs no Latvijas”,
kurā uzstāsies visi izcilākie latviešu solisti: Kalvis Kalniņš,
Dināra Rudāne, Andžella Goba, Liene Kinča, Krišjānis
Norvelis, Romāns Poļisadovs, Andris Ludvigs, Rihards
Mačanovskis un citi. Piedalīsies festivāla orķestris, pareiz-

liskās Mūzikas akadēmijas studente Laura Lolita Peresivana, jaunā un talantīgā vijolniece, daudzu starptautisku
konkursu laureāte Ticiana Geitus, Mihails Čulpanovs
(tenors), Valts Urtāns (Zābera vokālā konkursa Grand
Prix ieguvējs) un arī vairāku starptautisku konkursu
laureāts Reinis Sprūde (mežrags). Biļetes cena – 3 eiro.
1.augustā plkst.21.00 Arvīda Žilinska operas „Zelta zirgs”
brīvdabas oriģināliestudējums Gunta Gailīša režijā, diriģents – Atvars Lakstīgala. Galvenajās lomās: Antiņš – Jānis Kurševs, Saulcerīte – Jolanta Strikaite, Baltais tēvs –
Jānis Apeinis, Melnais Princis – Andris Ludvigs; citās
lomās Juris Ādamsons, Andris Lapiņš, Kristīne Gailīte,
Irma Pavasare, Aira Rūrāne, Krišjānis Norvelis, Liene Lasmane u.c. Dekorācijas un tērpi – Krista un Reinis Dzudzilo.
Biļetes cena – no 20 līdz 40 eiro. Siguldas ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē pieejamas biļetes C1 sektorā, kuru cena ir 18 eiro; biļešu skaits
ierobežots.
2.augustā plkst.13.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncerts, kurā Miervaldis Jenčs un Antra
Bigača izpildīs melodiskās Emīla Dārziņa solodziesmas
Ginta Bērziņa pavadījumā.
2.augustā plkst.18.00 Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku greznais galā koncerts „Ielūdz Klementīne Margeine un Marselo Alvaress”. Koncertā
piedalīsies pasaulē vispieprasītākais un visvairāk dziedošais tenors Marselo Alvaress (Argentīna) un izcilais franču
mecosoprāns Klementīne Margeine, kura pagājušā gada
Siguldas Opermūzikas svētkos bija izcila Karmenas lomā.
Pirmoreiz uz Siguldas Opermūzikas svētku skatuves kāps
izcila māksliniece – soprāns Marina Rebeka (Latvija),
kura ar lieliem panākumiem debitējusi Ņujorkas Metropoles operā, izpildot Donnas Annas lomu Mocarta operā
„Dons Žuans”.
Biļetes cena – no 30 līdz 60 eiro. Siguldas ID kartes īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē pieejamas biļetes C1 sektorā, kuru cena ir 18 eiro; biļešu skaits
ierobežots.
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētkiem var iegādāties
„Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās. Siguldas ID kartes
īpašnieki, iegādājoties biļeti Siguldas novada Kultūras
centra biļešu kasē līdz 24.jūlijam, to saņems ar 10% atlaidi.

Siguldā notiks VIII Ziemeļu un Baltijas
valstu Dziesmu svētku koncerts
No 25. līdz 28.jūnijam Rīgā un Latvijas novados norisināsies VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki, atzīmējot šīs tradīcijas 20 gadus. Šo gadu laikā svētki sarīkoti visās iesaistītajās dalībvalstīs. Ziemeļu un Baltijas
valstu Dziesmu svētku novadu dienā – 27.jūnijā – koru koncerti notiks vairākās Latvijas pilsētās, arī Siguldā.
Koncertā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies deviņi ārvalstu un 16 Latvijas kori, arī Siguldas novada jauktie kori „Spārni” un „Sigulda” un jauniešu koris „Atvars”. Koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Siguldas koru apriņķa virsdiriģents
Jānis Baltiņš.
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku programma Siguldā 27.jūnijā:
• plkst.13.00 kora „Ahjo Esemble” (Somija) koncerts Siguldas luterāņu baznīcā;
• plkst.17.30 ārvalstu koru uzstāšanās Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā;
• plkst.18.30 svētku gājiens no Siguldas dzelzceļa stacijas līdz Livonijas ordeņa Siguldas pilij;
• plkst.19.00 Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku koncerts Siguldas pilsdrupu estrādē.
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku tradīcija iedibināta 1995.gadā, un tās mērķis bija pulcēt kopā Baltijas un Ziemeļvalstu amatierkorus, izkopjot Dziesmu un deju svētku tradīcijai raksturīgo kopdziedāšanu.
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.

Muzikālās brokastis
Siguldas Jaunās pils dārzā
Koncertzāle „Baltais flīģelis” turpina vasaras bezmaksas koncertu tradīciju Siguldas Jaunās pils dārzā –
klausītāju iemīļotās Muzikālās brokastis „Bēthovens
un Sigulda” jūlija svētdienu rītos.
5.jūlijā plkst.11.00 ar kamermūzikas programmu „Klātbūtne” priecēs vokālā grupa „Putni” un pianists Māris
Treijs. Skanēs populāru solodziesmu pārlikumi ansamblim un klavierēm. Ludviga van Bēthovena darbi mīsies ar
Latvijā pazīstamo dziesmu autoru Andra Eniņa un Silvijas
Silavas kompozīcijām, skanēs Marinas Gribinčikas jaundarbs, dziesmu cikls džeza pianistam un balsīm ar šā gada
jubilāres Aspazijas dzeju.
12.jūlijā plkst.11.00 koncertā „Bēthovena vēstules” muzicēs izcili Latvijas mūziķi – Egīls Šēfers (klarnete), Dace
Zālīte (čells) un Toms Ostrovskis (klavieres). Programmā –
kontrastējošais Šūmanis, koķetais Pakidis, pilnskanīgais
d’Endī un pāri visam – Bēthovens, kurš teicis: „Spēlēt mūziku bez kaisles ir noziegums!” Par mūziku, komponistiem
un laikmetu stāstīs koncerta konferansjē Orests Silabriedis.
19.jūlijā plkst.11.00 Ziemeļlatvijas kameransamblis „Livonia” – Elīna Kuduma (oboja), Miks Vilsons (flauta), Andris Ādamsons (mežrags), Aivis Klibinskis (fagots) un Valdis
Drulle (klarnete). Mūzika no dažādu gadsimtu un dažādu
stilu komponistu daiļrades. Skaņdarbu klāstā gan oriģināldarbi (Danci, Hidas un citi autori), gan Baha, Bēthovena,
Pjacollas, Elingtona, Dārziņa un citu komponistu skaņdarbu pārlikumi klasiskajam kvintetam (windquintet)
ansambļa vadītāja Valda Drulles aranžējumos. Skanēs arī
solo skaņdarbi atsevišķiem instrumentiem kvarteta pavadījumā.
26.jūlijā plkst.11.00 programma „Saules dziesmas” ansambļa „Vecpilsētas dziedātāji” sniegumā. Šis koncerts
vienlaikus ir iekļauts introvertās mākslas festivāla „Ad
Lucem” programmā, kas norisināsies no 21. līdz 29.jūlijam.
Ansamblī „Vecpilsētas dziedātāji” apvienojušies jaunieši,
kurus aizrauj postfolklora. Kopā dziedot un muzicējot, viņi
radījuši programmu, kurā ietvertas dziesmas par dabu,
dabas parādībām, dievībām, senlatviešu dzīves izjūtu un
dzīvesziņu – gan apcerīgas, gan spēka dziesmas.
Ieeja pasākumos – bez maksas.

Projekta „Māksla
Allažu publiskajā telpā”
noslēgums
10.jūlijā plkst.11.00 un 11.jūlijā plkst.10.00 pie Allažu
pagasta Tautas nama notiks projekta „Māksla Allažu
publiskajā telpā” noslēgums. Tā ietvaros Allažos tiks
radīti oriģināli mākslas objektu maketi, kas kalpos
gan par pierādījumu mākslas kvalitāšu universālajai
dabai, gan kā iestrādnes vides labiekārtošanas perspektīvām nākotnē.
Projekts „Māksla Allažu publiskajā telpā” ir turpinājums
jau par tradīciju kļuvušajai „Tēlniecības dienai” Allažu pamatskolā, kas veltīta Allažos dzimušajam latviešu tēlniecības klasiķim Teodoram Zaļkalnam.
Projekta ietvaros, balstoties uz pašu pieredzē apgūto un
analizēto informāciju par dažādiem kvalitatīvas publiskās
mākslas priekšnoteikumiem, skolēni un mākslas interesenti mentoru – profesionālu jauno tēlnieku – vadībā veidos paši savus mākslas objektus ārtelpā. Mākslas darbus
iecerēts būvēt patiesajā mērogā, un plānots, ka trīsdimensionālie objekti priecēs Allažu iedzīvotājus un viesus visu
vasaru.
Projekta izglītības un praktiskās realizācijas daļas vadītāja ir māksliniece un mākslas teorētiķe Gundega Evelone.
Projekts realizēts ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu.
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Novada jaunieši piedalīsies Latvijas Sporta skolas audzēkņi –
Jaunatnes vasaras Olimpiādē
Latvijas vicečempioni vieglatlētikā
Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde ir nozīmīgs notikums sportā, kas pulcē jaunos sportistus no visas Latvijas. Olimpiādes laikā tiks noskaidrota sportiskākā Latvijas pašvaldība
un labākie Latvijas sportisti vasaras olimpisko spēļu sporta veidos. Sacensības no 3. līdz
5.jūlijam notiks vairākos Latvijas sporta centros, bet oficiālās Olimpiādes galvaspilsētas
šogad ir Cēsis un Valmiera.
Siguldas novads tiks pārstāvēts sešos sporta veidos. Jau ir notikušas basketbola turnīra
priekšsacīkstes, kurās Siguldas Sporta skolas jaunieši godam pārstāvēja Siguldas novadu,
bet, zaudējot Ogres komandai un nedaudz atpaliekot arī no Jēkabpils komandas, finālturnīrā diemžēl neiekļuva. Vieglatlētikas sacensībās piedalīsies astoņi Siguldas novada
sportisti, badmintonā – 12, loka šaušanā – četri, golfā – divi, džudo – viens sportists.
Sīkāka informācija par sacensību vietām un norisi vietnē www.olimpiade.lv.

Trīs siguldieši – Rīgas junioru
čempioni vieglatlētikā
Jūnija pirmajā nedēļā notika vairākas
vieglatlētikas sacensības junioriem
U18 un U16 grupām, kurās Siguldas
Sporta skolas audzēkņi uzrādīja vērā
ņemamus rezultātus, to skaitā arī trīs
junioru čempiona tituli Rīgas atklātajā
čempionātā un junioru meistarsacīkstēs.
Rīgas atklātajā čempionātā un junioru
meistarsacīkstēs čempiona titulu izcīnīja
Valters Rasnačs 100 m sprinta disciplīnā
(11,22 s, finālā 11,24 s) un Edgars Daugulis 800 m distancē, sasniegtais rezultāts 2:00,91; abiem junioriem personīgie
rekordi. Arī 1500 m distancē Edgaram
Daugulim izcīnīta otrā vieta junioru konkurencē, rezultāts 4:13,84. Ričards Griezītis šķēpa mešanā ar rezultātu 60,43 m
kļuva ne tikai par čempionu junioru vecumā, bet ieguva arī bronzas godalgu vīriešu

konkurencē. Sprinteri Artis Rušiņš un Dita
Dubovska 100 m distancē uzrādīja rezultātus attiecīgi 11,94 s un 13,75 s, bet 200 m
distancē Artis bija astotais junioru vērtējumā.
Sporta skolas „Arkādija” atklātajās sacensībās vieglatlētikā piedalījās U18 un
U16 vecuma jaunieši. Šajās sacensībās
piedalījās vienpadsmit Siguldas Sporta
skolas audzēkņi. U18 grupā Kristaps
Bruners pirmo reizi veica 2000 m kavēkļu skrējienu, kurā ar rezultātu 6:59,99
izcīnīja trešo vietu, bet 1500 m distancē bija otrais (4:32,51). Pauls Daugulis
800 m distancē izcīnīja otro vietu
(2:10,45), bet Loreta Lemberga ceturtajā
vietā. 400 m distancē startēja trīs vieglatlēti: Madis Ciglis (57,19) un Liene Modnika (1:08,00) izcīnīja sesto vietu, Loreta –
septīto (1:08,36); visi jaunieši sasniedza
jaunus personīgos rekordus.

Noslēdzies astotais tautas
skrējiens „Siguldas tilti”
Jūnija sākumā Siguldā astoto reizi notika tradicionālās sacensības „Siguldas tilti 2015”, kas, kā ierasts, bija pārbaudījums ne tikai iesācējiem, bet arī skriešanas profesionāļiem.
Šogad jau otro gadu sakarā ar takas renovāciju no Serpentīna ceļa
līdz Mednieku namiņam tika izmainīta trase garākajās distancēs, un
ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju tika izveidots viens jauns
garākās trases posms, kas izrādījās ļoti nopietns pārbaudījums dalībniekiem. No Balonu pļavas, kas atrodas pretī Siguldas peldvietai, bija
jāuzskrien kāpumā līdz Mednieku namiņam un tālāk pa tradicionālo
trasi. Arī laikapstākļi bija ļoti pateicīgi skriešanas pasākuma baudīšanai. Uzrādot fantastisku rezultātu, visātrāk 12,085 km distanci veica Oskars Cimermanis („Riga Ironmen Team”), otrajā vietā atstājot
Ritvaru Lārmi (Rīga), trešo vietu ieņēma Ansis Mežulis (Rīga). Ātrākais no siguldiešiem bija Ilmārs Pūce, kurš kopvērtējumā palika
piektajā vietā.
Sievietēm labāko rezultātu garajā distancē uzrādīja Jekaterina Kulago („ZZK/Auseklis”), otro vietu ieguva Lauma Briška (Rīga), trešajā
vietā atstājot Annu Konovalovu („A2”).
Labus rezultātus īsākajās distancēs uzrādīja siguldiete Karīna Putniņa (pirmā vieta 6,8 km distancē), kura aiz sevis atstāja Lauru
Hofmani (VSK „Noskrien”) un Katrīnu Aluti (Rīga).
3,4 km distancē visu goda pjedestālu aizņēma Siguldas Sporta skolas
audzēkņi: pirmajā vietā Jānis Stūrītis, otrajā – Eduards Ločs, trešajā – Dāvis Strazdiņš. Īsākajā 1 km distancē pirmajā vietā Martins
Stūrītis, otrajā – Ieva Vīndedzkalna, trešajā – Rūdis Tālmanis. Rezultāti un foto no sacensībām pieejami interneta vietnē www.ba2.lv.

7.jūnijā Iecavā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā U14 vecuma grupai
(2002.–2003.gadā dzimušiem zēniem un meitenēm).
Par čempiona titulu un augstvērtīgiem rezultātiem cīnījās Latvijas labākie atlēti vairākās
disciplīnās: 80 m skriešanā, 80 m barjerskriešanā, 300 m, 1000 m un 2000 m skriešanā
(zēniem), tāllēkšanā, augstlēkšanā, kārtslēkšanā, diska mešanā, šķēpa mešanā, lodes grūšanā un 4x100 m stafetes skrējienā. 11 Siguldas Sporta skolas audzēkņi, kuri piedalījās
čempionātā, uzrādīja savu labāko sniegumu un sasniedza jaunus personīgos rekordus visās disciplīnās, kurās startēja, pierādot, ka smagais treniņu darbs atmaksājas rezultātu
izaugsmē.
Zēniem 80 m priekšskrējienā pārliecinoši ātrākais ar rezultātu 10,38 sekundes bija Artūrs
Šķesters. Tāllēkšanas sektorā sasniegtie 4,90 m ierindoja Artūru ceturtajā vietā 46 dalībnieku konkurencē. Fināla skrējienā, kurā piedalījās seši ātrākie priekšskrējiena dalībnieki,
Artūram ļoti līdzvērtīgā cīņā nācās piekāpties Līvānu sportistam, kā rezultātā otrā vieta
(10,41 s) un Latvijas vicečempiona tituls 80 m sprintā. Daniels Strods 300 m veica 46,36
sekundēs, skrējienā finišējot otrais, bet kopvērtējumā tas deva dalītu 12./13.vietu. Labs
starts 300 m arī Nilam Ciglim, kurš personīgo rekordu spēja labot par 1,5 sekundēm (48,19
s). Emīls Kravalis tāllēkšanā pirmoreiz un pārliecinoši pārsniedza 4 m robežu – 4,18 m. Visi
četri zēni startēja 4x100 m stafetes skrējienā, kur ar rezultātu 56,93 s izcīnīja piekto vietu.
Ļoti augsti rezultāti 1000 m skrējienā meitenēm – spēcīgā 34 dalībnieču konkurencē Esterei Vīksnei ar rezultātu 3:16,40 otrā vieta un sudraba godalga, bet Kristīnei Brunerei
ceturtā vieta (3:22,42). Iepriekšējie personīgie rekordi tika laboti par septiņām un deviņām
sekundēm, kas ir lielisks sasniegums jaunajām sportistēm. 80 m distancē barjerskriešanā
devītā vieta Elizabetei Stankevičai, kura tikai pēdējās nedēļās treniņos pievērsās šai disciplīnai un jau spēja ielauzties Latvijas ātrākajā desmitā. Tāllēkšanas sektorā startēja 83
dalībnieces četrās plūsmās – augstā astotā vieta Elzai Lešinskai (4,53 m), 12.vieta Elizabetei Stankevičai (4,42 m), arī Elizabete Ābola spēja lēkt tālāk par četriem metriem – 4,05
m. Nedaudz līdz četru metru atzīmei pietrūka Līnai Gailei un Katrīnai Knokai (attiecīgi
3,94 m un 3,89 m), kuras mērojās spēkiem ar gadu vecākām sāncensēm. 300 m garais
sprints Siguldas Sporta skolas meitenēm nesa daudz pozitīvu emociju, priecājoties ne tikai
par uzvarām savos skrējienos, bet arī par jauniem un pārliecinoši labotiem personīgajiem
rekordiem. Elza Lešinska – 48,00 s (15.vieta no 73 dalībniecēm), Estere Vīksne – 48,31
s, Elizabete Ābola – 48,40 s, Līna Gaile – 51,28 s. Vislielākais startējušo skaits bija 80 m
skrējienā, kur sacentās 114 meitenes, Katrīna Knoka finišēja pēc 12,55 sekundēm. 4x100
m stafetes skrējienā E.Lešinska, E.Ābola, E.Stankeviča, E.Vīksne Latvijas 18 ātrāko sporta skolu izlases cīņā ierindojās septītajā vietā (57,35 s).
Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Esteri Vīksni un Artūru Šķesteru ar sudraba medaļām
Latvijas čempionātā U14 vecuma grupā!

Siguldas novada
orientieristam zelts
Baltijas čempionātā

Siguldas
badmintonisti startē
starptautiskos turnīros

Maija beigās Tukumā norisinājās Baltijas čempionāts orientēšanās sportā, kurā Latviju pārstāvēja arī trīs Siguldas novada jaunie orientieristi – Kristaps Bruners, Magda Cigle un Kristīne
Brunere.

Jūnija sākumā vairāki Siguldas badmintona
kluba/Siguldas Sporta skolas spēlētāji Latvijā un Lietuvā startēja divos lielos starptautiskos badmintona turnīros, kas iekļauti
Pasaules Badmintona federācijas reitinga
sacensību sarakstā.

Vissekmīgāk šīs augsta mēroga sacensības izvērtās
Kristapam Bruneram, kurš garajā distancē savā vecuma grupā ierindojās augstajā ceturtajā vietā, bet
stafetēs kopā ar komandas biedriem Ilgvaru Cauni
un Frici Spektoru izcīnīja pirmo vietu. Komanda līderpozīcijas ieņēma jau no pirmā etapa, un Kristapam izdevās to nosargāt līdz pat finišam, atstājot aiz
sevis spēcīgos Lietuvas un Igaunijas puišus.
Magda Cigle individuālajā distancē savā vecuma
grupā ieguva septīto, bet Kristīne Brunere – desmito vietu. Stafetēs abām meitenēm bija jāstartē W16
grupā. Vislabāk veicās Kristīnes komandai, kura bija
visaugstāk no Latvijas komandām, izcīnot piekto vietu, bet Magdas komanda finišēja drīz pēc Kristīnes
komandas, ierindojoties sestajā vietā Baltijas čempionātā.
Maija beigās notika arī Latvijas sprinta kausa sacensības, kurās Kristaps Bruners izcīnīja otro vietu,
Magda Cigle un Kristīne Brunere – ceturtās vietas.

Vislabākos panākumus un lielākos pasaules reitinga punktus „Yonex Lithuania International 2015”
sacensībās Kauņā guva mūsu sieviešu dubultspēļu pāris Jekaterina Romanova un Liāna Lenceviča, kuras spēcīgajā konkurencē (sacensībās piedalījās vairāk nekā 150 spēlētāju no 26 valstīm)
ierindojās dalītajā piektajā–astotajā vietā.
Pēc dalībnieku sastāva līdzīgajā „Yonex Riga
International 2015” turnīrā meitenes dubultspēlēs palika dalītajā devītajā vietā. Ne tik labi
mūsējiem veicās citās spēļu kategorijās, kur
J.Romanova vienspēlēs gan Rīgā, gan Kauņā
zaudēja spēles par iekļūšanu labāko 16 spēlētāju
skaitā. Tāpat dalītajā 17.vietā ierindojās vīriešu
dubultspēļu pāri Kristaps Jānis Gulbis/Teodors
Kerimovs un Didzis Gureckis/Pauls Gureckis, kā
arī jauktais pāris T.Kerimovs/J.Romanova Rīgas
turnīrā.
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Norisināsies starptautiskais
Kolektīvi gatavojas XI Latvijas Skolu
folkloras festivāls „Baltica 2015” jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
No 15. līdz 19.jūlijam Latvijā notiks starptautiskais folkloras festivāls „Baltica
2015”, un šogad tā tēma būs „Mantojums”. 17.jūlijā festivāla ietvaros pasākumi notiks arī Siguldas novadā un Turaidā.
Festivāls „Baltica” ir visām Baltijas valstīm un tautām nozīmīgs notikums, kas demonstrē
tradicionālās kultūras vērtības – dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas,
dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību un citas tautas kultūras vai mākslas
izpausmes formas. Festivālā piedalīsies etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas
mūzikas grupas, stāstnieki un citi individuālie izpildītāji.

17.jūlija festivāla programma Siguldas novadā
Koncerti „Man. Un arī jums!
• 14.30 Lielbritānijas latviešu folkloras
Mantojums” Siguldas novadā
kopa „Dūdalnieki”
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
• 14.45 Saulkrastu folkloras kopa „Dvī• 14.00 Iecavas bērnu un ģimeņu folkloga”
ras kopa „Tarkšķi”
• 14.15 Cēsu folkloras kopa „Dzieti”
Koncerts „Latgales mantojums”
• 14.30 Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis Turaidas muzejrezervātā
• 14.45 Rožupes vīru folkloras kopa „Rū• 16.00 Rikavas etnogrāfiskais ansam
župis veiri”
blis „Rikava”
• 15.00 Tallinas latviešu folkloras kopa
• 16.15 Lazdukalna Beņislavas etnogrā„Rēvele”
fiskais ansamblis
• 15.15 Folkloras kopa „Turki”
• 16.30 Viļakas etnogrāfiskais ansam
Siguldas pagasta Kultūras namā
blis „Atzele”
• 14.00 Folkloras kopa „Dignojīši”
• 16.45 Tilžas etnogrāfiskais ansamblis
• 14.15 Liepājas folkloras kopa „Vēlava”
„Sagša”
• 14.30 Gudenieku etnogrāfiskais an• 17.00 Jēkabpils Krustpils folkloras
samblis
kopa „Rati” un Rubenes folkloras kopa
• 15.00 Rīgas folkloras kopa „Vilkači”
„Kāre”
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
• 17.15 Mežvidu folkloras kopa
• 14.00 Bozovas etnogrāfiskais ansamblis
• 17.30 Ņukšu folkloras kopa „Rīkšova”
• 14.15 Salacgrīvas folkloras kopa „Cielava” • 17.45 Naujenes folkloras kopa
„Rūžeņa”
• 14.30 Nīcas etnogrāfiskais ansamblis
• 14.45 Rīgas tradicionālās dziedāšanas
kopa „Saucējas”
Lielkoncerts „Mantojums. Dainu
kalnam – 30” plkst.18.00 Turaidas
Mores pagasta Tautas namā
muzejrezervāta Dziesmu dārzā
• 14.00 Briežuciema etnogrāfiskais
Piedalās 44 Latvijas folkloras kopas,
ansamblis
Igaunijas latviešu folkloras kopa „Rēve• 14.15 Autentiskās folkloras studija
le”, Lielbritānijas latviešu folkloras kopa
„Iļjinskaja pjatņica” no Rīgas
„Dūdalnieki”, ārzemju folkloras grupas no
• 14.30 Vīpes folkloras kopa „Lākači”
Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas, Portugāles
• 14.45 Briežuciema jauniešu folkloras
un Skotijas.
kopa „Soldanī”
Laukumā pie Allažu pagasta pārvaldes
• 14.00 Ogres folkloras kopa „Artava”
Ieejas biļete uz koncertiem Turaidas
• 14.15 Pušmucovas etnogrāfiskais anmuzejrezervātā – no 1,14 līdz 2,85 eiro,
pārējos koncertos ieeja bez maksas.
samblis „Olūti”

Viens no svarīgākajiem šīs vasaras notikumiem – XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki – pulcēs daudzus Siguldas novada izglītības iestāžu
jauniešus. Valsts izglītības satura centrs ir apstiprinājis Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus, un Siguldas novadu svētkos pārstāvēs 531 dalībnieks: 396 tautas deju dejotāji, 45 pūtēju orķestra dalībnieki,
16 simfoniskā orķestra dalībnieki un 74 koristi.

Norises
laiks
06.07.
plkst.13.00

Pasākums

Siguldas novada kolektīvi

Izstādes „Rakstu darbi” atklāšana
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā

06.07.
plkst.16.00
06.07.
plkst.19.00
07.07.
plkst.10.00
08.07.
plkst.21.30
09.07.
plkst.11.00;
plkst.19.00

Siguldas novada izglītības iestāžu
interešu izglītības pulciņu un studiju
dalībnieki – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Rakstu darbi”
laureāti

Tautas deju kolektīvu laureātu
koncerts Dailes teātrī

Tautas deju kolektīvs „Vizbulīte”

Simfonisko orķestru koncerts „Tūkstošbalsu simfonija” Lielajā Ģildē

Siguldas jauniešu kamerorķestris

Pūtēju orķestru finālkonkurss
Lielajā Ģildē

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”

Svētku atvēršana 11.novembra
krastmalā

Siguldas novada tautas deju un citi
kolektīvi

Pūtēju orķestru koncerta „Taures
sauc” ģenerālmēģinājums; koncerts
starptautiskajā izstāžu zālē
„Ķīpsala”

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”

09.07.
plkst.19.00

Tautas deju kolektīvi „Avotiņi”,
Tautas deju kolektīvu lielkoncerta
„Līdz varavīksnei tikt” ģenerālmēģi- „Ābolītis”, „Vizbulīte”, „Purenīte”, Laurenču sākumskolas tautas deju kolektīvs,
nājums Daugavas stadionā

10.07.
plkst.12.00

Tautas deju kolektīvu lielkoncerts
„Līdz varavīksnei tikt” Daugavas
stadionā

10.07.
plkst.19.00
11.07.
plkst.17.00

Pūtēju orķestru defilē programma
laukumā pie Brīvības pieminekļa

deju studija „Sidrabiņš”

Tautas deju kolektīvu lielkoncerts
„Līdz varavīksnei tikt” Daugavas
stadionā

Tautas deju kolektīvi „Avotiņi”,
„Ābolītis”, „Vizbulīte”, „Purenīte”, Laurenču sākumskolas tautas deju kolektīvs,
deju studija „Sidrabiņš”
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”
Tautas deju kolektīvi „Avotiņi”,
„Ābolītis”, „Vizbulīte”, „Purenīte”, Laurenču sākumskolas tautas deju kolektīvs,
deju studija „Sidrabiņš”

11.07.
plkst.19.00

Noslēguma koncerta „Manā
dziesmā tu” ģenerālmēģinājums
Mežaparka Lielajā estrādē

12.07.
plkst.9.00

Svētku dalībnieku gājiens „ĀBĒCĒ- Visi Siguldas novada kolektīvi un Siguldas novada Domes vadība
DĒ...ŪVĒZĒŽĒ” no Vecrīgas līdz
Dailes teātrim

12.07.
plkst.19.00

Noslēguma koncerts „Manā dziesmā tu” Mežaparka Lielajā estrādē

Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais
koris, Siguldas 1.pamatskolas
5.–9.klašu koris, Siguldas
1.pamatskolas zēnu koris

Siguldas Valsts ģimnāzijas jauktais
koris, Siguldas 1.pamatskolas 5.–9.klašu
koris, Siguldas 1.pamatskolas zēnu koris

Siguldā notiks Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”
Dažādo vasaras festivālu vidū ar savu īpašo noskaņu klausītājus jau četrpadsmito gadu uzrunās
Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”, kas no
21. līdz 29.jūlijam notiks Rīgā, Siguldā un Ventspilī.
Siguldā 25. un 26.jūlijā norisināsies festivāla radošās
nometnes pasākumi un koncerti, bet 29.jūlijā Siguldas
koncertzālē „Baltais flīģelis” izskanēs festivāla noslēguma koncerts „Baltu un persiešu etno mūzika”. Festivālā
izcili mākslinieki koncertos un radošajās darbnīcās ikvienu aicinās uz mirkli apstāties un piedzīvot cilvēka
garīguma meklējumus mākslā un mūzikā.
Introvertās mākslas festivāla „Ad Lucem”
programma Siguldā
Sestdien, 25.jūlijā, Siguldas koncertzālē
„Baltais flīģelis”:
12.00 ansambļa „Groupa” (Zviedrija/Norvēģija) bezmaksas meistarklases Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”: etno mūzika, džezs, kompozīcija;

15.00 ebru – seno persiešu radītās mākslas prezentācija.
Dalība pasākumā bez maksas;
15.30 ebru mākslas praktiskās nodarbības.
Dalības maksa – 5 eiro;
18.00 gongu meditācija. Līdzi jāņem paklājiņš, pleds un neliels spilventiņš.
Dalības maksa: 10 eiro – ar savu paklājiņu, 15 eiro – bez
paklājiņa.
Svētdien, 26.jūlijā, Siguldas Jaunās pils dārzā:
11.00 koncerts „Saules dziesmas” – ansamblis „Vecpilsētas
dziedātāji”.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
Svētdien, 26.jūlijā, Siguldas koncertzālē
„Baltais flīģelis”:
13.00 Valda Svirska lekcija „Iekšējās pasaules apvāršņi mūzikā un meditācijā”. Ieeja lekcijā – par ziedojumiem;
15.00 arhitekta Kaspara Rikarda lekcija „Sakrālā ģeometrija”.

Ieeja lekcijā – par ziedojumiem;
17.00 mākslinieka Jura Toropina gleznu izstādes atklāšana.
Ieeja – bez maksas;
18.00 koncerts „Somu laikmetīgā mūzika un deja”. Duets
„Duo Mitrej” (Somija).
Ieejas maksa – 10 eiro.
Trešdien, 29.jūlijā, koncertzālē „Baltais flīģelis”:
19.00 noslēguma koncerts „Baltu un persiešu etno mūzika”.
Unikāla iespēja vienā koncertā dzirdēt dažādu tautu māksliniekus – savu tradīciju pārzinātājus, kurus vieno mīlestība uz harmoniju, dvēseles gaismu un ideju, kas rada iespēju
atšķirīgām tradīcijām sastapties un sarunāties vienā muzikālajā valodā.
Ieejas maksa – no 12 līdz 15 eiro.
Festivāla biļetes pieejamas „Biļešu servisa” tirdzniecības vietās un koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē. Skolēniem, studentiem un pensionāriem – 30% atlaide.
Siguldas ID kartes
īpašniekiem – 30% atlaide koncertiem koncertzālē „Baltais
flīģelis”.
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Kultūra

31.07.

05.07.

plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Muzikālās brokastis „Bēthovens un Sigulda”. Kamermūzikas
programma „Klātbūtne”, muzicē vokālā grupa „Putni” un pianists
Māris Treijs. Ieeja – bez maksas

09.07.

plkst.11.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Biedrības „Cerību spārni” „Brīnišķīgo mākslu festivāls”

10.07.–
11.07.

plkst.11.00 pie Allažu pagasta Tautas nama
(lietus laikā – Tautas namā) Projekta „Māksla Allažu publiskajā
telpā” noslēgums. Dalība – bez maksas

12.07.

plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Muzikālās brokastis „Bēthovens un Sigulda”. Programma „Bēthovena vēstules”, muzicē Egīls Šēfers (klarnete), Dace Zālīte (čells)
un Toms Ostrovskis (klavieres), konferansjē – Orests Silabriedis.
Ieeja – bez maksas

17.07.

Siguldas novadā un Turaidā
Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” koncerti Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā, Siguldas pagasta Kultūras namā, Jūdažu
Sabiedriskajā centrā, Mores pagasta Tautas namā, laukumā pie
Allažu pagasta pārvaldes un Turaidas muzejrezervātā.
Ieeja uz koncertiem Turaidas muzejrezervātā – no 1,14 līdz 2,85
eiro, pārējos koncertos ieeja bez maksas

18.07.–
19.07.

plkst.11.00 Mores pagasta Tautas namā
Latvijas amatierteātru izrāžu festivāls. Izrāžu režisori – Valda
Lūriņa režijas meistarklases absolventi. Ieeja – bez maksas

19.07.

plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Bērnības svētki. Bērnus aicinām pieteikt līdz 16.jūlijam, zvanot uz tālruni
26112886 vai sūtot e-pastu uz adresi terezija.leimane@sigulda.lv.
Dalības maksa par gaviļnieku – 35 eiro, Siguldas ID kartes īpašniekiem – 28 eiro, viesiem ieeja bez maksas

19.07.
23.07

25.07.

25.07.

26.07.
26.07.

plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Muzikālās brokastis „Bēthovens un Sigulda”. Pasaules klasiskā
un mūsdienu mūzika Ziemeļlatvijas kameransambļa „Livonia”
sniegumā. Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Ekstravagantās īru solistes Rošīnas Mērfijas (Roisin Murphy)
koncerts.
Biļetes cena – no 34 līdz 39 eiro, Siguldas ID kartes īpašniekiem –
50% atlaide
plkst.12.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Introvertās mākslas festivāla „Ad Lucem” radošās nometnes
pasākumi:
plkst.12.00 ansambļa „Groupa” (Zviedrija / Norvēģija) meistarklases: etnomūzika, džezs, kompozīcija; dalība – bez maksas;
plkst.15.00 ebru mākslas prezentācija; dalība – bez maksas;
plkst.15.30 ebru mākslas praktiskās nodarbības interesentiem;
ieejas maksa – 5 eiro;
plkst.18.00 gongu meditācija; dalība – 10 eiro (ar savu paklājiņu),
15 – eiro (bez paklājiņa)

Izstādes
Līdz 17.07.

Turaidas muzejrezervātā
Induļa Rankas gleznu izstāde „Gals un sākums”.
Izstāde atvērta darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00
(piesakoties apmeklētāju centrā), 17.07. – no plkst.10.00 līdz 18.00

01.07.–
31.08.

Siguldas novada bibliotēkā
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltīts
izstāžu kopums „Latvieša dvēsele dzied un dej”

01.07.–
20.07.

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Latviešu bērnu grāmatu autora Māra Runguļa 65.jubilejai veltīta
izstāde „Turēt laiku aiz astes”

01.07.–
17.07.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Rakstnieces Dzidras Rinkules-Zemzares 95.jubilejai veltīta
izstāde „Darbiņš neviens nav mazs un sīks, ja tikai kādam tas
vajadzīgs”

02.07.–
26.07.

Siguldas Mākslas un kultūras telpā „Siguldas Tornis”
Modes mākslinieces Elitas Patmalnieces darbu izstāde „Prieks”.
Izstāde atvērta ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās
no plkst.12.00 līdz 17.00, citā laikā – iepriekš piesakoties pa tālruni 29222099 vai 29218240. Ieeja – par ziedojumiem

03.07.–
31.07.
03.07.–
31.07.
06.07.–
20.07.
15.07.–
20.07.
20.07.–
20.08.
20.07.–
31.07.
No 26.07.

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Žurnālistes, rakstnieces Skaidrītes Annas Gailītes 75.jubilejai
veltīta izstāde „Rakstniece ar pētnieces garu”
Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
„Saule, Pērkons, Daugava”. Raiņa dzeja mūzikā
Allažu pagasta bibliotēkā
Žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei – 75.
Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no
plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Rakstnieces Skaidrītes Annas Gailītes 75.jubilejai veltīta izstāde
„Tu esi viens no mūžības”
Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu zālē
Mākslinieka Jura Toropina darbu izstāde. Ieeja – bez maksas

Sports

plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā
Introvertās mākslas festivāla „Ad Lucem” koncerts „Saules dziesmas”, piedalās ansamblis „Vecpilsētas dziedātāji”.
Ieeja – bez maksas

04.07.

plkst.10.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„SIGULDAS KAUSS 2015”, olimpiskais velokross XCO UCI C2

26.07.

plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Introvertās mākslas festivāla „Ad Lucem” noslēguma koncerts
„Baltu un persiešu etno mūzika”.
Ieejas maksa – 12 līdz 15 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem un Siguldas ID kartes īpašniekiem – 30% atlaide

Nākamais izdevums 28.jūlijā

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
MTB/VELO „S!–VELO 2015” sacensību trešais posms

05.07.

plkst.12.00 Siguldā
SEB Latvijas kalnu divriteņu maratons, ceturtais posms
(UCI kategorija)

09.07.

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2015” sacensību ceturtā kārta

16.07.

plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 1)
Cēsu novada, Gulbenes novada un Siguldas novada jaunatnes
pludmales volejbola atklātā čempionāta pirmais posms B un D
grupām

19.07.

Jevgeņija Burņeviča
Lūcija Eizenšmite
Skaidrīte Pumpure
Millija Sala

85 gadi
Skaidrīte Aizupiete
Uldis Harijs Bērziņš
Irma Gribulāne
Nelda Šteina

80 gadi
Elza Amantova
Mudīte Antmane
Anna Baumane
Marija Bogdāne

Māra Dzene

plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolas stadionā
„Siguldas CUP 2015” kausa izcīņa minifutbolā

plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Introvertās mākslas festivāla „Ad Lucem” koncerts „Somu laikmetīgā mūzika un deja”, piedalās duets „DUO MITREJ” (Somija).
Ieejas maksa – 10 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem un
Siguldas ID kartes īpašniekiem – 30% atlaide

Marija Borodina

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „„Bērnu žūrijas” grāmatu kolekcija”

04.07.

26.07.

90 gadi

Feodors Domkovs

02.07.

plkst.13.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Introvertās mākslas festivāla „Ad Lucem” radošās nometnes
pasākumi:
plkst.13.00 Valda Svirska lekcija „Iekšējās pasaules apvāršņi
mūzikā un meditācijā”; dalība – par ziedojumiem;
plkst.15.00 arhitekta Kaspara Rikarda lekcija „Sakrālā ģeometrija”; dalība – par ziedojumiem

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic jūnija
apaļo jubileju
gaviļniekus

Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Jaunieguvumi”

plkst.18.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
(ieeja estrādē no plkst.17.00)
VI Blūza svētki Siguldā.
Biļetes cena – 15 eiro, pasākuma dienā – 20 eiro. Siguldas ID
kartes īpašniekiem līdz 10.jūlijam biļetes cena – 10 eiro

plkst.17.00 Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu zālē
Mākslinieka Jura Toropina izstādes atklāšana. Ieeja – bez maksas

29.07.

plkst.19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
XXIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki. Izcilāko
latviešu solistu lielkoncerts „Mēs no Latvijas”. Biļetes cena – no
20 līdz 30 eiro; Siguldas ID kartes īpašniekiem, iegādājoties biļeti
Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē līdz 24.jūlijam, 10%
atlaide

plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas (Peldu ielā 1)
Siguldas novada pludmales volejbola turnīrs sievietēm un
vīriešiem

24.07.

plkst.18.00 Raiņa parkā
„Ghetto basket”

26.07.

plkst.17.00 Turaidas muzejrezervātā
„Sigulda UP CUP 2015”, sprinta skrējiens Turaidas tornī

30.07

plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S!–SKATE” skrituļošanas seriāla ceturtais posms

Ārija Dragone
Lilija Grunde
Arturs Kļaviņš
Ilga Kroiča
Skaidrīte Ramata
Tekla Silanža
Vija Tērauda
Malda Zaļkalne

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā maijā
Reģistrēti 22 jaundzimušie – 12 meitenes un
10 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Paula, Kate, Emija,
Madara, Eva, Lūcija,
Enija, Egija, Evelīna,
Ebigeila, Patrīcija, Mia,
Toms, Olafs, Roberts,
Olivers, Kristofers, Ričards, Andrejs, Regnārs, Larss, Gusts.
Reģistrētas 20 laulības,
no tām divas baznīcā.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 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!

