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Zināms bezmaksas autobusa
maršruts un grafiks

ŠOREIZ LASIET

Septembrī būs otrā
Veselības diena 2.lpp.

No septembra autobuss kursēs astoņas reizes dienā, no kurām četras reizes plkst.7.15, 10.15, 13.30 un 17.30 maršrutā Siguldas
dzelzceļa stacijas laukums, Laurenči, P.Brieža iela, TC „Raibais suns”, 1.pamatskola, Institūts, 1.pamatskola, Ģimnāzija, Rīgas rajona
slimnīca, Stacijas laukums, kā arī četri maršruti plkst.8.15, 11.15, 14.30 un 18.30, kas kursēs pretējā virzienā: Stacijas laukums,
Rīgas rajona slimnīca, Ģimnāzija, 1.pamatskola, Institūts, 1.pamatskola, TC „Raibais suns”, P.Brieža iela, Laurenči, Stacijas laukums.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

„Pašvaldība ir ieguldījusi lielu gulda (plkst.9.15 un 11.50). Jāatzīmē,
plānošanas darbu, lai sadarbībā ka perspektīvā, lai aptvertu arī Telear AS „CATA” pārstāvjiem izveido- vīzijas ielas iedzīvotājus, šo martu pēc iespējas plašāk aptveramu šrutu plānots novirzīt pa Televīzijas
maršrutu, kas atvieglos novadnie- un Atbrīvotāju ielu. Informāciju par
ku pārvietošanos Siguldā. Marš- maršruta pārplānošanu varēsiet atruts būs 14,4 kilometrus garš, un rast pašvaldības mājaslapā www.sireisa ilgums plānots apmēram 45 gulda.lv un „Siguldas Novada Ziņās”.
minūtes,” skaidro Siguldas no- Otrs maršruts, kurā būs iespējams
vada Domes priekšsēdētājs Uģis pārvietoties bez maksas, uzrādot ID
Mitrevics.
karti, būs Sigulda – Gleznotājkalns
Plānots, ka no septembra auto- (Siguldas pilsētas kapi) (plkst.9.10,
buss kursēs astoņas reizes dienā, 10.40, 12.35) un Gleznotājkalns (Sino kurām četras reizes plkst.7.15, guldas pilsētas kapi) – Sigulda
10.15, 13.30 un 17.30 maršrutā Si- (plkst.9.22, 10.55, 12.50), kas kursē
guldas dzelzceļa stacijas laukums, no piektdienas līdz svētdienai perioLaurenči, P.Brieža iela, TC „Raibais dā no 1.maija līdz 31.oktobrim.
suns”, 1.pamatskola, Institūts,
AS „CATA” ir jau iegādājusies
1.pamatskola, Ģimnāzija, Rīgas zemās grīdas autobusu, lai ērti
rajona slimnīca, Stacijas laukums, būtu pārvietoties vecāka gadakā arī četri maršruti plkst.8.15, gājuma cilvēkiem, novadniekiem
11.15, 14.30 un 18.30, kas kursēs ratiņkrēslos, kā arī māmiņām ar
pretējā virzienā: Stacijas laukums, ratiņiem. Drīzumā autobuss tiks
Rīgas rajona slimnīca, Ģimnāzija, aplīmēts ar Siguldas novada logo.
1.pamatskola, Institūts, 1.pamatPašvaldības aprēķini liecina, ka
skola, TC „Raibais suns”, P.Brieža šī gada līdzfinansējums par autoiela, Laurenči, Stacijas laukums.
busa maršruta izveidi un apkalAutobuss kursēs no pirmdie- pošanu būs apmēram 15 tūkstoši
nas līdz sestdienai, izņemot divus latu, bet nākamā gada dotācija
reisus: sestdienu rītos nekursēs plānota aptuveni 40 tūkstoši latu.
reiss plkst.7.15 no Siguldas sta„Drīzumā tiks uzsākta pieturviecijas laukuma virzienā uz Lau- tu stabu montāža, bet nākotnē, ja
renčiem, bet sestdienu vakaros bezmaksas autobusa maršruts
nekursēs reiss plkst.18.30 no Sta- iegūs novadnieku atsaucību, tiks
cijas laukuma virzienā uz Rīgas uzstādītas arī labiekārtotas pierajona slimnīcu. Vasaras laikā, no turvietas,” skaidro U.Mitrevics.
Jau ziņots, ka pašvaldība sep1.jūnija līdz 31.augustam, nekursēs autobusa reiss plkst.13.30.
tembrī plāno izveidot bezmaksas
Papildus minētajam maršrutam autobusa maršrutu, kurā novadā
Siguldas novada pašvaldība no- deklarētie iedzīvotāji – ID karšu
lēmusi piedāvāt vēl divus marš- īpašnieki, tāpat kā skolēni, varēs
rutus, kuros būs iespējams pār- braukt bez maksas.
vietoties bez maksas, uzrādot ID
Bezmaksas autobuss galvekarti, citiem braukšana autobusā nokārt pārvadās bērnus, skolēbūs saskaņā ar cenrādi. Viens no nus, viņu vecākus, daudzbērnu
maršrutiem būs – Sigulda – Ķipari ģimenes, maznodrošinātos, bez(plkst.9.00 un 11.40) un Ķipari – Si- darbniekus un vecāka gadagāju-

Bilde: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada pašvaldība un akciju sabiedrība „CATA” konceptuāli vienojusies par reģionālā maršruta izveidi Siguldā, kas kalpos kā
bezmaksas maršruts Siguldas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem,
uzrādot Siguldas novada ID karti, citiem pārvietošanās šajā maršrutā
būs par maksu. Nupat ir apstiprināts autobusa maršruts, un notiek dokumentu sagatavošana trīspusēja līguma parakstīšanai starp Siguldas
novada pašvaldību, AS „CATA” un Rīgas plānošanas reģionu.

Drīzumā autobuss tiks aplīmēts ar Siguldas novada logo.

ma iedzīvotājus. Tomēr ikviens
Siguldas novadā deklarētais iedzīvotājs, arī strādājošie, kuri ar
saviem nodokļiem dod iespēju
Pašvaldības iestāžu
sakārtošana
3.lpp.

dotēt bezmaksas autobusu, uzrādot ID karti, varēs tajā braukt bez
maksas, citiem minētais autobusa
maršruts būs par maksu.
Opermūzikas svētkiem –
20 gadu jubileja
5.lpp.

Līdz jūnija beigām Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas karti saņēmis 7261 novadnieks.
Priekšsēdētājs sveic Latvijas III
Olimpiādes medaļniekus
6.lpp.
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Septembrī norisināsies Siguldas
novada Veselības diena
Šī gada maijā Siguldas novadā norisinājās Veselības diena, kuras
laikā novadnieki bez maksas varēja apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju dažādās lekcijās. Siguldas
novada pašvaldība ir saņēmusi novadnieku pateicības un ierosinājumus rīkot Veselības dienu kā tradīciju, dodot iespēju novadniekiem bez
maksas divas reizes gadā apmeklēt ārstus, speciālistus un veikt veselības pārbaudes.
„Siguldas novada iedzīvotāji ir pašvaldības lielākā vērtība, tādēļ, atsaucoties sabiedrības aicinājumam,
15.septembrī atkal rīkosim Veselības
dienu, dāvinot novadniekiem iespēju
piedalīties veselību veicinošās aktivitātēs, izzināt aktuālas, ar veselību
un veselīgu dzīvesveidu saistītas
tēmas un veikt veselības pārbaudes.
Šajā dienā Siguldas pilsētas kultūras
namā un teritorijā ap to būs pieejami
ārsti – speciālisti, kuri ikvienam interesentam pārbaudīs veselību. Latvijā
zināmi speciālisti lasīs lekcijas un

atbildēs uz jauniešiem, vecākiem un
senioriem aktuāliem jautājumiem,”
stāsta Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, uzsverot, ka Veselības dienas aktivitātes un ārstu apmeklējums novadniekiem būs bez maksas.
Tomēr, lai mazinātu garās rindas
pie speciālistiem, kā arī nodrošinātu
to, ka par Siguldas novada pašvaldības budžeta finansējumu pieaicinātos speciālistus apmeklē novada iedzīvotāji, pie vairākiem ārstiem būs
iepriekšējs pieraksts un tos varēs

apmeklēt, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāju ID karti vai izziņu par
deklarēto dzīvesvietu. Atgādinām,
ka ID kartes bez maksas Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā var saņemt novadā deklarētie
bērni, pensionāri un maznodrošinātie iedzīvotāji, citiem ID kartes saņemšana maksā Ls 2,50.
Siguldas novada Veselības dienas
programma, pieejamie ārsti, lekcijas un nodarbības tiks izziņotas pēc
13.augusta.
Veselības dienu Siguldas novadā
organizē Siguldas novada pašvaldība, nodibinājums Pacientu ombuds,
piesaistot sadarbības partnerus.

Valdība nepiešķir finansējumu Siguldas
sporta kompleksa attīstībai
Jūnija beigās valdība, izvērtējot prioritātes un apzinoties, ka vienlaicīgi visu sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošana nav iespējama, piešķīrusi finansējumu Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases
rekonstrukcijai 200 tūkstošu latu apmērā.
trasē. Zinot, ka pēdējos gados Latvijā
no valsts budžeta puses ir investēts
sešos olimpiskajos centros dažādās
pašvaldībās, kopumā iztērējot vairāk
nekā 40 miljonus latu, uzskatu, ka finansējuma nepiešķiršana ap Siguldas
trasi nepieciešamās infrastruktūras
attīstībai, iespējams, pat neatgriezeniski nākotnē sarežģīs Latvijas ziemas
vadošā sporta kompleksa konkurētspēju ar pārējām Eiropas un pasaules
sporta trasēm. Latvijā nav daudz tādu
sporta infrastruktūru, kas ir ne tikai
nozīmīgas medaļu kaldinātājas, bet
vienlaicīgi arī veiksmīgi valsts biznesa projekti – tas ir apmēram viens
miljons eiro, kas ik gadu saistībā ar
Siguldas trasi ienāk Latvijas ekonomikā. Tikai gudri būtu nepazaudēt šīs
naudas un medaļu iegūšanas iespēju
un pat palielināt to, nevis, iespējams,
pazaudēt,” skaidro Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trases direktors Dainis Dukurs atklāj, ka finansējums pagaidām ir tikai apstiprināts, pirmā naudas daļa
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Valdības pārstāvji akcentēja, ka
Siguldas trase ir unikāls sporta infrastruktūras objekts, kam Austrumeiropā nav analogu un kurā pasaules
mēroga sporta sacensības norisinās
katru gadu, tāpēc to nepieciešams
attīstīt, īpaši ņemot vērā faktus, ka
2015.gadā tur norisināsies pasaules
čempionāts kamaniņu sportā un ka
līdzīgās trasēs Eiropā pēdējos gados
ir investēti apmēram 10–20 miljoni
eiro katrā.
Diemžēl Siguldas sporta kompleksa būvniecībai nauda netika piešķirta.
Valdības pārstāvji atzīmēja, ka Siguldas sporta kompleksa būvniecības projekta attīstībai nepieciešamo
finansējumu izskatīs ne ātrāk, kā
sagatavojot valsts budžeta projektu
2014.gadam.
„Žēl, ka šobrīd valdība nav atbalstījusi Latvijas galvenās ziemas olimpiskās sporta bāzes kompleksa attīstību,
jo nauda piešķirta tikai 25 gadu laikā
morāli un fiziski nokalpojušās infrastruktūras neatliekamo darbu paveikšanai Siguldas Bobsleja un kamaniņu

trases sakārtošanai vēl nav piešķirta.
Direktors stāsta, ka 50 tūkstošus
latu izlietos projektēšanai, bet 150
tūkstošus – aukstumsaimniecības
uzlabošanai. „Trases aukstumsaimniecības iekārtas ir nolietotas, un drīzumā tiks izsludināta iepirkuma procedūra, lai mēs varētu uzsākt iekārtu
uzstādīšanu,” stāsta D.Dukurs. Viņš
pauž nožēlu par to, ka valsts naudu
piešķīrusi tikai trases infrastruktūras
sakārtošanai, jo sporta kompleksa
izveidošana papildinātu trases piedāvāto treniņu pakalpojumus. „Trases
vadība kopā ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju un speciālistiem
valdībai prezentēja lielisku projektu,
kas ļautu attīstīt ziemas sporta veidu Siguldas novadā, jo šeit tiek kaldinātas olimpiskās un citas medaļas
kamaniņu sportā. Attiecīgi mēs varētu pagarināt sezonu, ilgāk trenēties,
piedāvāt šo pakalpojumu arī ārzemju
sportistiem, kas ierastos uz treniņiem Latvijā, Siguldā, izmantotu šeit
viesnīcu, ēdināšanas un citus pakalpojumus, kas naudu atgrieztu valsts
budžetā ieņemto nodokļu veidā. Cerēju, ka mūsu ideja tiks uzklausīta un
līdzfinansējums tiks atrasts, tomēr,
visticamāk, iekšējo nozares speciālistu nesaskaņu dēļ naudu esam zaudējuši,” uzskata Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trases direktors, Siguldas
novada Domes deputāts Dainis Dukurs, piebilstot, ka Sigulda ir vieta,
kura ar saviem sportistiem pelnījusi
modernu treniņu vietu un sakārtotu
sporta infrastruktūru, kas dotu pienesumu visai valstij.
D.Dukurs norāda, ka Siguldas sporta kompleksa attīstības projekts netiks nolikts plauktā, jo tā nepieciešamība tiks aktualizēta, un, ja valdība
neradīs iespēju atbalstīt šo projektu,
pašvaldība to nākotnē mēģinās realizēt pati, piesaistot finanšu līdzekļus
no Eiropas Savienības fondiem.

2012.gada 26.jūlijs

Siguldas novadā veiksmīgi
darbojas Pašvaldības
policijas velopatruļa
Siguldas novadā jau vairāk nekā mēnesi darbojas Pašvaldības policijas izveidotā velopatruļa – policijas darbinieki ar diviem speciāli aprīkotiem velosipēdiem veic patrulēšanu pilsētas teritorijā.
Velopatruļa tika izveidota, lai nokļūtu vietās, kur ar transportlīdzekli piekļūt nav iespējams, un novadnieki to ir novērtējuši – pilsētā
biežāk sastopami Pašvaldības policijas inspektori, kuri rada drošības
sajūtu un nodrošina kārtību.
Siguldas novada Pašvaldības policija atgādina, ka Pašvaldības policijas diennakts dežūras tālrunis ir 26160288.

Siguldas novada
pašvaldības jaunumi
pieejami arī facebook.com
Siguldas novada pašvaldība izveidojusi vietni sociālajā tīklā facebook.com,
piedāvājot iedzīvotājiem vēl vienu papildus iespēju ērtāk sekot līdzi svarīgākajām aktualitātēm novadā.
Šajā lapā var uzzināt par jaunāko kultūrā, sportā, kā arī Siguldas
novada pašvaldības aktuālo informāciju, tādā veidā popularizējot arī
pašvaldības mājas lapu www.sigulda.lv, kas ir plašākais informācijas
resurss Siguldas novadā.
Siguldas novada pašvaldība atrodama arī portālā twitter.com, kurā
kontam @sigulda_lv ir gandrīz 2000 sekotāju.
Uzzini visu jaunāko un svarīgāko informāciju par norisēm Siguldas
novadā! Nepalaid garām iespēju piedalīties konkursos un laimēt balvas!

Siguldā darbu atsāk notārs
No 9.jūlija Siguldā, Valdemāra ielā 1A (2.stāvā), darbu uzsāk Rīgas
apgabaltiesas zvērināta notāre Inga Dreimane.
Notāre pieņem no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.10.00 līdz
16.00, piektdienās no plkst.10.00 līdz 15.00. Birojs atvērts katru dienu
no plkst.9.30 līdz 17.00.
Tālruņi uzziņām: 67973122, 29466582.

Tiks slēgta dzelzceļa
pārbrauktuve Rīgas ielā
„Latvijas dzelzceļš” informē, ka sakarā ar dzelzceļa sliežu rekonstrukcijas darbiem no 30.jūlija plkst.9.00 līdz 1.augusta plkst.16.00 būs
slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Rīgas ielā. VAS „Latvijas dzelzceļš” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

ID karšu īpašniekiem –
bezmaksas limfodrenāžas
procedūra
Līdz 1.oktobrim novadnieki, uzrādot Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karti, Rīgas rajona slimnīcas rekonstruētajā fizikālās terapijas kabinetā var saņemt vienu bezmaksas limfodrenāžas procedūru.
Pierakstīšanās un papildus informācija par procedūras saņemšanas kārtību pieejama pa tālruni 67976910 fizikālās terapijas kabinetā no plkst.8.00 līdz 12.00.
Pieredzējuši speciālisti izvērtēs klienta veselības stāvokli un
rekomendēs piemērotāko zonas apstrādi. Limfodrenāža nav ieteicama vēnu un sirds problēmu gadījumos, kā arī citu nopietnu
saslimšanu gadījumos.
Bez ID kartes procedūras cena ir 4–12 lati (atkarībā no apstrādājamās zonas).

2012.gada 26.jūlijs

INFRASTRUKTŪRA 3

Siguldas novada Ziņas

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Turpinās dzelzceļa stacijas rekonstrukcija, izglītības
un kultūras iestāžu
labiekārtošana
Šobrīd Siguldas novadā notiek aktīvi būvdarbi – noslēgumam tuvojas
Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas rekonstrukcijas 1.kārta un laukuma
izbūve. Bērnudārzā „Pīlādzītis” drīzumā tiks izveidotas divas jaunas
telpu grupas bērniem, bet „Ābelītē” – rekonstruēts ēdināšanas bloks.
Lieli remontdarbi notiek Siguldas Valsts ģimnāzijā, savukārt Allažu pamatskolā tiek mainīts jumta segums. Siguldas pilsētas kultūras namā
notiek telpu remonts ekspozīciju zāles (Mazā zāle) un konsultāciju
punkta izveidei. Dažādi būvdarbi un citi labiekārtošanas darbi notiek
arī citās pašvaldības iestādēs. Kopumā rekonstrukcijas, būvniecības un
remonta darbi novada pašvaldības ēkās un iestādēs tiek veikti aptuveni 1,5 miljonu latu apmērā.

Bērnudārzos izbūvē
jaunas telpas
grupiņām, skolās
aktīvi noris remonti
Bērnudārza „Pīlādzītis” korpusā,
kurā agrāk atradās Siguldas novada bibliotēka, tiek izbūvētas telpas
divām jaunām grupiņām, kuras paredzētas 48 bērniem. Būvdarbus veic
uzņēmums „TTT Pluss”, un darbu
grafiks tiek ievērots līgumā noteiktā
kārtībā.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada pašvaldības
būvinženieris Leonīds Ermansons
norāda, ka drīz noslēgsies lielākie
šīs vasaras būvdarbi. Apjomīgais
dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas
projekts rit pēc saskaņotā grafika.
Notiek stacijas laukuma metāla
nojumju montāža, lai pasažieri varētu patverties no lietus un sniega.
Pavisam būs 26 nojumes. Stacijas
ēkā notiek arī aktīvi iekšdarbi –
stiklotās terases ēkas priekšpusē
kalpos kā tirdzniecības vieta, uzgaidāmā telpa un ieeja Tūrisma informācijas centrā. Ēkas kreisajā korpusā būs Pašvaldības policijas telpas,
kurās būs izbūvētas arī īslaicīgas
aizturēšanas telpas.
Ieejot stacijas ēkā no laukuma
puses, labajā pusē būs izvietota
dzelzceļa biļešu kase, bet kreisajā – autoostas biļešu kase, plašajā
uzgaidāmajā telpā tiks izvietoti
interaktīvie displeji, kas informēs
par transporta kustības laikiem un
maršrutiem. Nozīmīgs jauninājums
būs kāpnes uzgaidāmajā telpā, kas
vedīs uz balkonu, lai pasažieri varētu komfortabli gaidīt transportu.
Labiekārtošanas darbi norisināsies arī uz dzelzceļa perona, kur
„Latvijas dzelzceļš” veiks sliežu
ceļu pārbūvi, kas tiks pielāgota
jaunajiem vilcieniem. Pašlaik notiek
dzelzceļa peronu projekta izstrāde,
un tuvākajā laikā sāksies peronu
pārbūve. Pēc perona rekonstrukcijas Siguldas dzelzceļa stacija būs

vienīgā Latvijā, kurā veikta šāda
pārbūve.
Jaunas, plašākas aprises ieguvis arī dzelzceļa stacijas laukums,
kurā šobrīd notiek laukumā esošo
elementu izbūve – tiek veidotas
paaugstinātas zaļās terases, izbūvēta strūklaka un ir uzsākta Laimas pulksteņa iebūve pazeminātā
aplī, kurā atradīsies atpūtas soliņi.
Stacijas laukuma objekti būs apgaismoti ar diožu spuldzēm. Laukuma vidū tiek izbūvēts elektrības
pieejas punkts, lai Ziemassvētku
laikā šeit varētu uzstādīt lielo
svētku egli.
„Lielākie dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas darbi ir paveikti. Atlikuši vēl nelieli apdares darbi. Stacijas laukuma kreisajā pusē notiek
stāvlaukuma izbūve piepilsētas un
starppilsētas autobusiem. Stāvlaukuma izbūve ir otrās kārtas darbi,
kuru nodošana paredzēta 1.septembrī. Būvlaukumā šobrīd strādā
apmēram 30 strādnieki un remontdarbu temps un kvalitāte ir laba,”
atzīmē būvinženieris.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” jau veikta baltā apdare, drīzumā notiks
telpu krāsošana pasteļtoņos.

Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 1.septembrim.

Šobrīd ir pabeigta telpu grupēšana, ir izbūvētas komunikācijas un
inženiertīkli. Tiek ierīkota ventilācijas sistēma, kā arī rekonstruēts
siltummezgls, lai visu bērnudārzu
centralizēti apgādātu ar silto ūdeni,
jo līdz šim elektriskie ūdens sildītāji,
kas atradās katrā grupiņā, bija ļoti
neekonomiski.
Drīzumā varēs uzsākt iekšējās apdares darbus, flīzēt un krāsot sienas,
lai jaunās telpas sagatavotu bērnu
uzņemšanai 3.septembrī. Paralēli
iekšdarbiem labiekārtošanas un sakārtošanas darbi notiek arī bērnudārza rotaļu laukumā, kurā demontētas

vecās rotaļu iekārtas, nokrāsotas un
sakoptas esošās. Nelielas izmaiņas
veiktas arī apstādījumos, un personāla pašu spēkiem sakopts pagalms,
kurā bērni varēs pilnvērtīgi atpūsties
un rotaļāties.
Savukārt bērnudārzā „Ābelīte” notiek ēdināšanas korpusa rekonstrukcija. Tiek veikts telpu remonts, kā
arī iegādātas jaunas iekārtas ēdiena
gatavošanai un uzglabāšanai.
Allažu pamatskolā tiek mainīts
jumta segums, Siguldas Valsts ģimnāzijā papildus ikgadējiem remontdarbiem tiek remontēta aktu zāle,
ģērbtuves un gaiteņi. Telpu kosmē-

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Dzelzceļa stacijas
rekonstrukcija rit
pēc grafika

Šajā pazeminājumā dzelceļa stacijas laukumā atradīsies AS „Laima” dāvinātais pulkstenis, kuru Siguldas novads saņēma kā balvu, iegūstot titulu „Mīlestības pilsēta”.

tiskie remonti notiek arī Siguldas pilsētas vidusskolā un citās pašvaldības iestādēs. Siguldas 1.pamatskolā
tiks iegādāti jauni aktu zāles krēsli.

Remontdarbi arī
pilsētas kultūras
namā
Nupat noslēgusies Siguldas pilsētas kultūras nama Mazās zāles
rekonstrukcija – sakārtota apkures sistēma, veikts kosmētiskais
remonts, griestu seguma un apgaismojuma uzstādīšana, sakārtotas komunikācijas, izveidots interneta pieslēgums, kā arī
atjaunota parketa grīda. Zālē tiks
uzstādīts izstāžu organizēšanai
nepieciešamais aprīkojums un nomainītas ieejas durvis. Drīzumā
Siguldas pilsētas kultūras nama
telpās tiks pabeigta konsultāciju
punkta izbūve, kas atradīsies blakus Kinozālei. Konsultāciju punktā
darbosies administrators, kura uzdevums būs veicināt uzņēmēju sadarbību, kā arī sniegt konsultācijas dažādos uzņēmējdarbības
jautājumos. Tāpat tiks veikts arī
kultūras nama vestibila kosmētiskais remonts, lai jau rudenī kultūras mīļotājus sagaidītu labiekārtotās telpās.

Uzsākta bērnu rotaļu laukuma
Jaunatnes ielā 1a labiekārtošana

Siguldas novada pašvaldības vada pašvaldība īsteno projektu
Attīstības pārvaldes Investīciju „Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma
nodaļa informē, ka Lauku attīs- izveidošana Siguldā, Jaunatnes
tības programmas 2007.–2013. ielā 1a” (projekta Nr. 11-04-LL01gadam pasākuma „Lauku eko- L413101-000001).
nomikas dažādošana un dzīves
Projekta attiecināmo izmaksu
kvalitātes veicināšana vietējo summa sastāda Ls 14 000, no
attīstības stratēģiju īstenošanas kuras Eiropas Lauksaimniecības
teritorijā” ietvaros Siguldas no- fonds lauku attīstībai (ELFLA)

sedz 90%. Projekta ietvaros tiks
izveidots bērnu spēļu un atpūtas laukums Jaunatnes ielā 1a,
tiks uzstādīti rotaļu rīki un labiekārtota teritorija ap spēļu laukumu. Šobrīd ir noslēgusies
iepirkuma procedūra un uzsākti
pirmie teritorijas labiekārtošanas darbi.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Siguldas novada Ziņas

2012.gada 26.jūlijs

Šajā nedēļas nogalē
Novada skolēni centralizētajos
eksāmenos uzrāda labus rezultātus III Blūza svētki Siguldā
Apkopotie Siguldas novada izglītības iestāžu 2011./2012.mācību
Kopējais A, B un C līmeņu īpatgada centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka Siguldas novadā ir svars Siguldas novada skolās ir
labs A, B un C centralizēto eksāmenu līmeņu īpatsvars – 76%. Izglītī- šāds:
bas ministrijas prasības valsts ģimnāzijām nosaka, ka minēto līmeņu • Siguldas Valsts ģimnāzijā – 91%,
īpatsvars nevar būt mazāks par 75%, kas nozīmē, ka kopumā Siguldas • Siguldas pilsētas vidusskolā – 52%,
novada izglītības kvalitāte ir augstā līmenī.
• Siguldas novada vidusskolā – 46%.
Beidzot vidusskolu, skolēniem
Siguldas Valsts ģimnāzijai A, B ri un B līmeni – 29 skolēni, kas bija jākārto trīs Izglītības un ziun C centralizēto eksāmenu līmeņu ir 17% no kopējā skolēnu skaita, nātnes ministrijas noteiktie obliīpatsvars ir izcils – 91%, A līme- kas absolvēja šo skolu. C līmeņa gātie centralizētie eksāmeni – latņa sertifikātu ieguvuši 100 skolē- sertifikātu ieguvuši 35% skolēnu. viešu valodā, pirmajā svešvalodā
ni, B līmeni – 127 skolēni, kas ir
Siguldas novada vidusskolā A (pārsvarā angļu valodā) un mate63% no kopējā ģimnāzistu skai- un B līmeni saņēmuši trīs skolē- mātikā. Izvēles eksāmeni bija šāta. C līmeni ieguvuši – 99 skolēni ni, kas ir 11% no kopējā skolēnu dos priekšmetos: fizikā, ķīmijā,
(28%).
skaita, C līmeņa centralizēto ek- bioloģijā, vēsturē un kādā no
Siguldas pilsētas vidusskolā A sāmenu sertifikātus saņēmuši 10 svešvalodām (vācu, krievu, franlīmeņa sertifikātu ieguvuši čet- skolēni – 36% no kopējā skaita.
ču).

Šo piektdien un sestdien, no 27.
līdz 28.jūlijam, Siguldas pilsdrupu estrādē notiks jau trešie Blūza
svētki. Līdz pat pusnaktij uz festivāla skatuves kopā ar pašmāju
mūziķiem uzstāsies blūzmeņi no
ASV, Austrijas, Igaunijas, Itālijas,
Lielbritānijas un Lietuvas. Tā būs
lieliska iespēja 18 kolektīvu izpildījumā baudīt blūzu visā tā daudzveidībā! Pirmās dienas koncerti sāksies
plkst.19.00.
Otro dienu plkst.15.00 atklās II
Latvijas Blūza konkursa finālistu
koncerti, lai noskaidrotu, kurš 2013.
gadā dosies uz European Blues
Challenge Tulūzā, Francijā.

Paralēli festivāla koncertiem blūza
kinozālē tiks rādīta Leonīda Nidbaļska
videohronika par blūzu un džezu Latvijā, būs apskatāma Latvijas džezam
veltīta fotogrāfiju izstāde.
Tirgotāji piedāvās Blūza svētku
suvenīrus, skaņuplates un slavenāko
džeza un blūza izdevniecību CD un DVD.
Apmeklētāju ērtībai darbosies āra kafejnīcas un bāri. Abu dienu festivāla
koncertus noslēgs Jam Session.
Divu dienu biļetes cena 27.jūlijā –
Ls 28. Ar Siguldas ID karti līdz 27.
jūlija plkst.17.00, iegādājoties biļetes
Siguldas pilsētas kultūras namā Pils
ielā 10, vienas dienas biļetes cena –
Ls 8, bet divu dienu biļete – Ls 14.

Jauniešus aicina piedalīties foto Līdz 24.augustam slēgta
Allažu bibliotēka
akcijā par brīvprātīgo darbu
Lai rosinātu jauniešu interesi
un informētību par brīvprātīgo
darbu, tā ieguvumiem un sniegtajām iespējām, tiek uzsākta foto
akcija „Volunteering”. Jaunieši ir
aicināti ievietot fotogrāfijas interneta vietnē www.draugiem.lv/
brivpratigodarbs (tur meklējams

arī akcijas nolikums) un balsot par
interesantākajām bildēm, paši nosakot akcijas uzvarētājus. Uzvarētāji iegūs biļetes uz grupas „Muse”
koncertu Rīgā.
Foto akcija „Volunteering” noslēgsies Starptautiskajā jaunatnes dienā 12.augustā un tajā aici-

nāti piedalīties jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem. Fotogrāfiju
centrālais elements ir gaisā pacelta roka – starptautiski pieņemts brīvprātīgo darba simbols,
kas atspoguļo gatavību brīvprātīgi veikt kādu uzdevumu sabiedrības labā.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Foto no "Sudrabskaņa" privātā arhīva

Jauniešu orķestrim
„Sudrabskaņa” sudrabs Bratislavā

Tikai viens punkts pietrūka Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
un Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu orķestrim „Sudrabskaņa” (diriģenti E.Rudzītis un A.Muižnieks), lai iegūtu zelta godalgu IV Starptautiskajā jaunās mūzikas konkursā Bratislavā, Slovākijā.
Tomēr arī sudraba godalga ir
lielisks panākums, kas kaldināts
visa aizvadītā mācību gada garumā. Orķestris savu repertuāru pilnveidot sāka jau martā VII Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru
festivālā, kur tika iegūti I pakāpes
diplomi gan koncertprogrammas
atskaņošanā, gan arī defilē prog-

rammā A grupā. Tāpat „Sudrabskaņa” maijā piedalījās VII Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru
festivālā Jelgavā, kur arī ieguva I
pakāpes diplomu A grupā. Visbeidzot sekoja vasaras muzikālā nometne Kurzemes pusē – Vaiņodē.
Tur tika salikti pēdējie akcenti pirms
brauciena uz Slovākiju. Kā parāda

žūrijas vērtējums – gads aizvadīts
ar pluszīmi un nav iemesla gausties
par vasaras pirmo pusi, kas pavadīta daudzajos mēģinājumos.
Bratislavā „Sudrabskaņa” piedalījās orķestru konkursā, taču spēlēja arī brīvdabas koncertā pilsētas
skvērā, kur izpelnījās lielu publikas
atzinību. Muzicējošie jaunieši uzskata, ka iegūta vērtīga pieredze,
iepazīta citu valstu kultūra un nodibināti draudzīgi kontakti.
Elmārs Rudzītis,
orķestra „Sudrabskaņa” diriģents

Līdz 24.augustam Allažu bibliotēka būs slēgta. Grāmatas varēs apmainīt
pirmdienās no plkst.10.00 līdz 14.00 šādos datumos: 30.jūlijā, kā arī 6., 13.
un 20.augustā.

SOCIĀLAIS DIENESTS

Motivācijas un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldības
Sociālais dienests turpina realizēt projektu „Motivācijas un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Siguldas novadā”
Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/084.
Jūnijā noslēdzās viena no projekta
aktivitātēm – trīs mēnešus ilgušais
asistentu – pavadoņu un aukļu apmācību cikls. 19 dalībnieki (apmācības
uzsāka 20 dalībnieki) divu mēnešu
laikā apguva teorētiskās zināšanas
par invaliditāti un tās veidiem, krīzi
un tās pārvarēšanas resursiem, neatkarīgas dzīves konceptu, par bērniem ar invaliditāti, viņu vajadzībām
un disciplinēšanas metodēm, ergonomikas pamatprincipiem, tehnisko
palīglīdzekļu izmantošanu, par atbildību, konfidencialitāti un robežu
ievērošanu. Invalīdu un viņu draugu
apvienības „Apeirons” organizētais
mācību process ietvēra lekcijas, diskusijas un praktiskas nodarbības.
Zināšanu aprobācijai un prasmju
attīstīšanai apmācītās personas vienu mēnesi izgāja praksi kā aukles un
asistenti – pavadoņi projekta partnerorganizācijās – biedrībās „Aicinājums Tev” un „Cerību spārni”.
Pēc apmācību beigām konkursa
kārtībā tika noskaidroti pretendenti uz piecām aukles darba vietām
biedrībā „Cerību spārni” un piecām
asistenta – pavadoņa darba vietām
biedrībā „Aicinājums Tev”, kuras

tika izveidotas projekta ietvaros. Siguldas novadā ir nepieciešamība pēc
asistentiem – pavadoņiem un apmācītām auklēm, kas var palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti viņu ikdienā un
var nodrošināt bērnu ar invaliditāti
pieskatīšanas pakalpojumu. Aukles
un asistenti – pavadoņi darbu uzsāka
2.jūlijā.
Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešanas pilotprojekta ietvaros aukles pakalpojumus saņem
10 bērni līdz 10 gadu vecumam no
daudzbērnu, nepilnām, maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem
traucējumiem. Aukles pienākumos
ietilpst atbalsta sniegšana bērnam
nodarbību laikā, bērnu garīgo un fizisko attīstību veicinošu aktivitāšu
organizēšana brīvajā laikā. Ģimenes,
kuras saņēmušas aukles pakalpojumus, var veltīt laiku sev nepieciešamu jautājumu kārtošanai. Aukļu
pakalpojums šādai mērķa grupai līdz
šim Siguldas novadā nebija pieejams.
Asistentu – pavadoņu pakalpojumus saņem 10 personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte. Asistenta – pavadoņa
pienākumos ietilpst asistēšana nodarbību un dažādu aktivitāšu laikā,
kā arī personai pārvietojoties ārpus
mājas. Šo pakalpojumu saņēmušās
personas veiksmīgāk varēs integrēties sabiedrībā.

Opermūzikas svētki 2012

No 3. līdz 5.augustam Siguldā
norisināsies 20.jubilejas Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki ar pasaules elites un
labākajiem pašmāju solistiem.
Gaidāms izcils pasaules solistu
duets Dž.Verdi operā „Traviata”,
grandiozs Galā koncerts, vairāki
kamermūzikas koncerti un jaunums – bērnu koncertuzvedums
„Brēmenes muzikanti Siguldā”.
XX Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki tiks atklāti 3.augustā plkst.19.00 ar kamermūzikas koncertu Siguldas Jaunās pils
terasē, spēlēs viena no spilgtākajām personībām Latvijas pianisma
pasaulē – Liene Circene.
Svētku īpašais notikums būs
Džuzepes Verdi operas „Traviata”
oriģināliestudējums
4.augustā
plkst.21.00. Titullomās: Violeta Valerī – pasaulē pašreiz pieprasītākā
latviešu operdīva Maija Kovaļevska (Latvija), kura šo lomu gatavo
speciāli Siguldai, viņa dzied Metropolitēna, Milānas La Scala operā,
Vīnes Valsts operā, Minhenes operā; Alfrēda Žermona lomā iejutīsies
harizmātiskais, pasaulē atzītais
un aizvadītajos Opersvētkos klausītāju sirdis iekarojušais tenors
Pavols Bresliks (Pavol Breslik, Slovākija), kas patlaban uzskatāms
par pasaulē pievilcīgāko šīs lomas
interpretu; Žorža Žermona lomā –
baritons Vitorio Vitelli (Itālija),
Plasido Domingo pasaules opersolistu konkursa „Operalia” 1996.
gada laureāts. Pārējās lomās: Krišjānis Norvelis (Latvija), Guntars
Ruņģis (Latvija), Kristīne Zadovska
(Latvija), Antra Bigača (Latvija) un
citi.
Izrādes režisors ir Edmunds
Freibergs, skatuves dekorācijas
veidos spilgtākais latviešu jaunākās paaudzes scenogrāfs Reinis Suhanovs (2010.gadā ieguvis
„Spēlmaņu nakts” balvu „Gada scenogrāfs”), diriģents – profesors no
Vīnes Vladimirs Kiradžijevs (Vladimir Kiradjiev), kostīmus veidos Ieva

Kundziņa. Iestudējumā piedalīsies
svētku orķestris un koris.
! Pēc operas „Traviata” apmeklētāju ērtībām būs norīkots nakts
papildvilciens uz Rīgu.
Sestdien, 4.augustā, plkst.15.00
ģimenes un pilsētas viesi aicināti
uz jubilejas svētku jauninājumu –
bērnu koncertuzvedumu „Brēmenes muzikanti Siguldā” pilsdrupu
estrādē.
Svētdien, 5.augustā, plkst.13.00
Garīgās mūzikas koncerts Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Ieeja bez maksas.
Svētku noslēgumā, 5.augustā
plkst.17.00, klausītāji varēs baudīt grandiozu Galā koncertu, kurā
uzstāsies daudzu opermīļu vērtējumā pirmais dramatiskais tenors
pasaulē Aleksandrs Antoņenko, jaunā itāļu zvaigzne Rafaela
Andželeti (Raffaella Angeletti),
Filipe Do (Francija), Marijas teātra solists Jevgeņijs Akimovs
(Yevgeny Akimov, Krievija), pasaulslavenais Džons Veigners no
Austrālijas (John Wegner), starptautiski atzītu konkursu laureāte
Klementīne Margēna (Clémentine
Margaine, Francija), Inga Šļubovska, Krišjānis Norvelis un citi, kā
arī Rīgas Doma zēnu koris, svētku
orķestris un koris. Koncertu diriģēs maestro Aleksandrs Viļumanis.
Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu Paradīze” kasēs visā Latvijā, kā arī
elektroniski www.bilesuparadize.lv,
tāpat arī Siguldas pilsētas kultūras
namā (Pils iela 10, tālr.67970814).
XX Starptautiskos Siguldas
Opermūzikas jubilejas svētkus
piedāvā Dainis Kalns kopā ar
„Rietumu Banku” un Siguldas novada pašvaldību.

Opermūzikas svētkiem –
20 gadu jubileja
Šogad Siguldas Opermūzikas svētki svin 20 gadu jubileju un, kā atzīst šī festivāla organizētājs Dainis Kalns, svētki pa šiem gadiem attīstījušies un pierādījuši, ka tas nav opermūzikas koncerts brīvā dabā,
bet gan grandiozs un starptautisks festivāls, kas pulcē inteliģentus
mūzikas mīļotājus no Latvijas un ārvalstīm, kā arī izcilas klases māksliniekus, kuri uzstājas pasaules slavenākajās operās un koncertzālēs.
Siguldas novads var būt lepns, ka mūsu pilsdrupu estrādē risinās Opermūzikas svētki!
„Opermūzikas svētku apmek- viņa vecāki ir no Latvijas,” piemin
lētāji ir ietaupījuši vismaz 1000 Opermūzikas svētku organizētājs.
eiro,” nosmej Dainis Kalns, skaidSvētki šo divdesmit gadu laikā
rojot, ka „šāda cena būtu jāmaksā ir attīstījušies no viena koncerta
par koncertiem vai izrādēm Milā- ar pašmāju opermūzikas izpildītānā, ja vēlētos apmeklēt kādu no jiem līdz vērienīgam pasākumam
slavenu mākslinieku koncertiem”. vairāku dienu garumā. Uzvestas
Uz Siguldu šogad atbrauks patie- 27 operas un operetes, kā arī viešām izcilas opermūzikas zvaigz na bērnu opera. Šogad kā viens no
nes – Maija Kovaļevska, Pavols jauninājumiem būs bērnu koncertBresliks, Vitorio Vitelli, Alek- uzvedums „Brēmenes muzikanti
sandrs Antoņenko, Rafaela An- Siguldā”, kurā piedalīsies dažāda
dželeti, Filipe Do, Jevgēņijs Aki- vecuma Siguldas talantīgie mūmovs un citi. Jautāts par to, vai ziķi. „Agrāk Opermūzikas svētku
tā ir tikai sakritība, ka „Traviata” ietvaros bija arī jauno izpildītāju
bija pirmais operas iestudējums konkurss, kurā mēs atklājām Ingu
trešajos Opermūzikas svētkos Kalnu, Maiju Kovaļevsku, Krišjāni
un tagad to izpildīs 20.gadadie- Norveli un citus, tāpēc ir svarīgi
nā, D.Kalns atzīst: „Tā ir sakritība. jauniešus vērtēt un meklēt jaunos
Sākotnēji domājām uzvest citu talantus, kurus opermūzikas vidē
operu, bet, tā kā Maija Kovaļevs ir grūti atrast,” atzīst D.Kalns.
ka piekrita atveidot Violetas Viņš uzsver, ka arī nākotnē plāno
Valerī lomu un Pavols Bresliks, turpināt talantu meklēšanu.
kas tiek uzskatīts par nākamo
Dainis Kalns novērtē, ka OperLučiano Pavarotti vietas ieņē- mūzikas svētki saglabājušies un
mēju, bija izcils Alfrēda Žermona attīstījušies, pateicoties gudraatveidotājs, kopā ar diriģentu jiem klausītājiem, kas novērtē
no Vīnes Vladimiru Kiradžijevu viņa ģimenes ieguldīto darbu.
nolēmām, ka „Traviata” būs īstā „Mēs ar sievu esam tie, kas visu
izrāde. Jāatzīmē, ka agrāk Mai- organizē un daļēji arī finansējam,
ja no šīs lomas atteicās, jo pa- meklējam sponsorus, tāpēc pēc
stāv uzskats, ka to spēj izpildīt labākās sirdsapziņas piedāvājam
mākslinieks, kurš ir savas karje- skatītājiem novērtēt jaunu un
ras pašā augstākajā punktā pie- kvalitatīvu programmu,” uzsver
redzes un mākslinieciskajā ziņā. svētku organizētājs. 1997.gadā
Vēlāk Maija šo lomu izpildīs arī sasniedzām skatītāju rekordu –
citviet. Esmu gandarīts, ka tieši Siguldas pilsdrupās uzņēmām
Siguldā būs Violetas lomas pir- turpat septiņus tūkstošus skatīmatskaņojums Maijas Kovaļevs- tāju.
kas izpildījumā.” No operas žanra
„Vēl daudz darbu jāpaveic, lai
speciālistiem dzirdēts, ka svētku Opermūzikas svētki notiktu kvakulminācija būs „Traviata”, tomēr litatīvi, un tomēr manas lielākās
Dainis Kalns operas izrādi un Galā galvassāpes ir laika apstākļi, jo
koncertu uztver kā līdzvērtīgus, tos es nespēju ietekmēt. Ja nejo abos svētku vakaros uz ska- esmu saspringti nodarbināts, dotuves pulcēsies labākās raudzes māju tikai par laiku, tāpēc labāk
mākslinieki. „Esmu gandarīts, ka ņemu rokā izkapti vai kādu citu
man izdevās sarunāt uzstāties instrumentu un metos darbos. CiDžonu Veigneru no Austrālijas, jo tādi netieku prom no domas par

Koncertuzvedums bērniem „Brēmenes muzikanti Siguldā”
4.augustā plkst.15.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē XX Starptautisko
Siguldas Opermūzikas svētku ietvaros šogad tiks piedāvāts koncertuzvedums bērniem – „Brēmenes muzikanti Siguldā”.
Uzveduma pamatā ir slavenās brāļu Grimmu pasakas motīvi, ietverti
mūzikas un mākslas pasaules tēlos.
Skanēs Kamila Sen-Sansa un Ričarda Šeparda brīnišķīgā mūzika, kuru

ar acīm ieraudzīt palīdzēs Latvijas
Mākslas akadēmijas studentu uzveduma laikā radītās tēlu instalācijas.
Šoreiz koncertuzvedums atdzims
jaunā vidē un piedzīvos jaunus izaicinājumus, kas saistīti ar pasākuma
adaptāciju brīvdabas apstākļiem un
jauno režiju, kas šoreiz būs režisores
Ilzes Jakubovskas ideju caurstrāvota.
Katru mazo skatītāju sagaida
krāsains pārsteigums un aizraujoša

līdzdarbošanās jautrajiem Brēmenes
muzikantiem.
Koncertuzvedumā piedalās: Siguldas jauniešu kamerorķestris – diriģents Pēteris Plūme, klavieru duets –
Agra un Arnolds Dimanti, Siguldas
Tautas teātra aktieri – Inga Alviķe un
Aigars Jakupāns, radošie siguldieši –
Māris Maikls Mitrevics, Laura Šumska, Andreta Čivča, Latvijas Mākslas
akadēmijas studenti – Valters Krist-

bergs, Jūlija Rižova, Jānis Noviks
un Lauris Vītoliņš. Bērnu dzejas autore – Līga Kalniņa, zīmējumu autori – Siguldas Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” audzēkņi.
Šovasar Siguldas Jauniešu kamerorķestrim bagāta un atbildīga
vasara – šā gada jūnijā kamerorķestris viesojās Siguldas sadraudzības pilsētā Štūrē, kur kopdarbā
ar Dīpholcas Jauniešu simfonisko orķestri sniedza koncertus IX
Vācijas – Latvijas starptautiskās
orķestra akadēmijas ietvaros, at-

Foto: A.Linarts

XX Siguldas
Opermūzikas
svētki
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Opermūzikas svētku organizētājs Dainis
Kalns.

laiku, tāpēc ļoti ceru, ka laiks
būs labvēlīgs, lai mēs visi spētu
izbaudīt svētkus trīs dienu garumā,” stāsta opermūzikas mīļotājs
D.Kalns.
Biļetes uz koncertiem vēl ir
pieejamas, bet īsi pirms svētkiem
tiks izsludināta arī stāvbiļešu pārdošana. Tās maksās Ls 7. „Stāvbiļetēm ir viena ļoti izcila priekšrocība – klausītājs var pārvietoties
un koncertu baudīt no dažādiem
skatupunktiem, leņķiem, izbaudīt
mūziku dažādās gaismās un skaņās. Arī es pats parasti svētkus
noklausos, stāvot kājās un pārvietojoties, un man tas patīk,” tā
D.Kalns.
Arī Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics gaida Opermūzikas svētkus: „Esmu
gandarīts, ka šogad koncerti un
izrādes notiks rekonstruētajā Livonijas ordeņa Siguldas pilī, kurā
līdz ar mūzikas baudīšanu izjutīsim arī senatnīgo auru. Izsaku
cieņu un pateicību Dainim Kalnam
un viņa ģimenei par Opermūzikas
svētku organizēšanu, piedāvājot
unikālu iespēju Siguldas novada
iedzīvotājiem un viesiem klausīties pasaules klases mūziku. Šī
gada jubilejas Opermūzikas svētki būs vērienīgi, ar izcilu mākslinieku sniegumu unikālā dabas
koncertzālē, tādēļ aicinu visus
mūzikas mīļotājus uz satikšanos
Siguldā!”
skaņojot V.A.Mocarta, F.Šūberta,
E.Grīga un citu ievērojamu komponistu skaņdarbus diriģentu Pētera
Plūmes un Štefana Šteinkūlera
vadībā, bet tagad notiek sagatavošanās darbi koncertuzveduma
mēģinājumos.
Koncertuzvedumu bērniem „Brēmenes muzikanti Siguldā” piedāvā
Siguldas novada pašvaldība. Ieeja
pasākumā – Ls 3, Siguldas ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti
iepriekš Siguldas pilsētas kultūras
nama kasē, – Ls 2.
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Siguldas novada Ziņas

Priekšsēdētājs sveic Latvijas III
Olimpiādes medaļu ieguvējus
no Siguldas novada

Siguldā risinās skrituļslaloma
Pasaules kausa posms

Divas dienas Siguldas novadā, uz vecā Lorupes ceļa, notika starptautiska mēroga skrituļslaloma sacensības. 14.jūlijā notika „Garkalnes
kausa” izcīņa, kas bija kā iesildīšanās galvenajam startam svētdien,
15.jūlijā, kad Latvijas, Vācijas un Čehijas sportisti cīnījās par ieskaites
punktiem Pasaules kausa izcīņā.

Foto: A. Linarts

16.jūlijā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pateicās visiem Siguldas
novada komandas dalībniekiem,
kuri startēja Latvijas III Olimpiādē Liepājā. Īpaši paldies vārdi
tika teikti badmintonistiem, kuri
izcīnīja astoņas medaļas.
Latvijas III Olimpiādē, kas risinājās
no 6. līdz 8.jūlijam, startēja 32 Siguldas novada sportisti septiņos sporta
veidos – badmintonā, golfā, šaušanā,
riteņbraukšanā, vieglatlētikā, pludmales volejbolā un tenisā. Siguldas
novada sportisti izcīnīja medaļas tikai vienā sporta veidā – badmintonā,
bet labus rezultātus uzrādīja arī citu
sporta veidu pārstāvji.
Siguldas novada badmintonistiem
padevās bagāta medaļu raža Liepājā – viena zelta, četras sudraba un
trīs bronzas medaļas. Zelta medaļas
jauktajā dubultspēlē izcīnīja siguldieši Guntis Lavrinovičs un Monika
Radovska. Šajā disciplīnā bronzas
medaļas ieguva Aigars Bedrītis un
Anita Švalbe. Vienspēlēs – badmintonistu kontā sudraba un bronzas
medaļas dāmu un kungu turnīros.
Sudraba medaļu izcīnīja Kārlis Vidass un Monika Radovska, bronzas –
Guntis Lavrinovičs un Anita Švalbe.
Vīriešu dubultspēlēs sudraba godalgas izcīnīja Guntis Lavrinovičs un
Kārlis Vidass. Sieviešu dubultspēlēs
sudraba godalgas Monikai Radovskai un Anitai Švalbei.
Tuvu godalgām Latvijas III Olimpiādē bija arī pludmales volejbolisti
Gints Antoms un Aigars Brivna. Vīriem kopvērtējumā 4.vieta. Dāmu
pludmales volejbola turnīrā Mairita
Bričkovska un Arta Stelpe ierindojās
dalītā 9.–12.vietā.
Nelielu pārsteigumu sagādāja
gados jaunais Siguldas novada

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics kopā ar Sporta pārvaldes speciālistiem, treneriem un sportistiem, kuri piedalījās Latvijas III Olimpiādē.

tenisists Kristaps Lapiņš. Nopietnā konkurencē Kristapam 4.vieta
vīriešu vienspēļu turnīrā. Jāatzīmē arī Leldes Priedulēnas starts
100 m distancē vieglatlētikas sacensībās. Ar uzstādītu personisko
rekordu Lelde ierindojās 11.vietā.
Siguldas novada šķēpmetējam
Arnoldam Strengam – 5.vieta, kas
arī ir labs rezultāts, ņemot vērā
to, ka šķēpmešanas sektorā startēja arī Londonas Olimpisko spēļu
dalībnieks Ainārs Kovals, pasaules
junioru rekordists Zigismunds Sirmais un citi pieredzējuši šķēpmetēji.
Diemžēl kritienu MTB riteņbraukšanā piedzīvoja Raivis Zīmelis, kas aizkavējās startā un, mēģinot noķert līderu grupu, riskēja un
uz slidena koka tiltiņa nokrita.
Sporta spēlēs Siguldas novads
startēja futbolā un basketbolā, kur
līdz fināliem, protams, grūti bija
tikt, jo Liepājā spēlēja tikai četras
labākās Latvijas komandas.
Astoņas badmintonistu izcīnītās
medaļas ierindoja Siguldas novadu pašvaldību reitinga 25.vietā, kā

pirmo kritēriju ņemot vērā izcīnīto
zelta medaļu skaitu.
Siguldas novada komandā Latvijas III Olimpiādē startēja:
Badmintonā: Kārlis Vidass, Guntis Lavrinovičs, Didzis Gureckis,
Pauls Gureckis, Artūrs Akmens,
Aigars Bedrītis, Monika Radovska, Lāsma Ozola, Krista Arcimoviča, Diāna Lenceviča, Anita Švalbe,
Anna Pumpure;
MTB riteņbraukšanā: Raivis Zīmelis;
Vieglatlētikā: Arnolds Strenga
(šķēpmešana), Lelde Priedulēna
(100 m), Daniels Kārkliņš (5000 m),
Valters Rasnačs (100 m);
Pludmales volejbolā: Aigars Brivna, Gints Antoms, Arta Stelpe, Mairita Bičkovska;
Tenisā: Kristaps Lapiņš;
Golfā: Māris Zaķītis, Juris Jonaitis, Santa Brauere, Anda Sproģe;
Šaušanā: Guntis Skrastiņš, Lauris
Skrastiņš, Aigars Legzdiņš, Mārtiņš
Gaņģis, Andis Anspoks, Druvis Melderis.
Ilze Ratniece,
Karīna Putniņa

Siguldiešiem labi rezultāti Latvijas
orientēšanās sacensībās
Jau tradicionāli vasaras centrālais notikums Latvijas orientēšanās
dzīvē ir orientēšanās daudzdienu sacensības „Kāpa”, kas šogad jūnija
beigās risinājās Vietalvā. Biedrības „A2” orientēšanās pulciņa pieredzējušākie dalībnieki startēja šajās sacensībās, uzrādot labus rezultātus. Triju dienu kopvērtējumā W10 grupā Kristīne Brunere ieņēma
godpilno 1.vietu, bet W16** grupā Kristīne Ozola izcīnīja 2.vietu.

Mācību gada laikā rudens un ziemas sezonā pulciņa bērni treneru
Alīdas Ābolas un Jāņa Bukina vadībā divas reizes nedēļā trenējas
telpās, bet, sākoties pavasarim,
paralēli treniņiem telpās piedalās
arī orientēšanās sacensību seriālā
„Meridiāns”.
Lai gūtu lielāku sacensību pieredzi, pavasarī bērni piedalījās sacensībās „Ziemeļu divdienas” un „Mazā
balva”. „Kāpa” rīkotajās sacensībās
„Ziemeļu divdienas” divu dienu kop-

vērtējumā labus rezultātus uzrādīja
Dārta Auziņa – 1.vieta S8 grupā –
un Kristīne Brunere – 3.vieta S10
grupā. Savukārt „Azimuts” rīkotajās „Mazās balvas” sacensībās grūtajos Brantu mežos vislabāk veicās
Kristīnei Ozolai – 2.vieta S16 grupā.
Pārējie rezultāti:
„Ziemeļu divdienas” divu dienu
kopvērtējumā: S12 grupā Magdai
Ciglei 9.vieta, S16 grupā Kristīnei
Ozolai 11.vieta, V10 grupā Nilam
Ciglim 8.vieta, V14 grupā Madim
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Vācijas sportisti pierādīja, ka viņi,
kā šī sporta veida pionieri, pašlaik ir
arī meistarīgākie – labāko trijniekā
Pasaules kausa posma vērtējumā
sieviešu un vīriešu konkurencē izdevās iekļūt tikai vienam latvietim –
mārupietim Kristapam Zvejniekam,
pārējās vietas uz goda pjedestāla
ieņēma vācieši. 7.vietu vīriešu konkurencē ieguva siguldietis Roberts
Briška (SK „Pantera”), bet Mikam
Zvejniekam (SK „Virsotne”) – 8.vieta.
Dāmu konkurencē labāko desmitniekā divas SK „Pantera” pārstāves – 8.vieta Madarai Melderei, bet
9.vieta Anetei Skrastiņai.

Kristaps Zvejnieks pēc šajā posmā
izcīnītās 2.vietas ir pakāpies Pasaules
kausa kopvērtējumā uz 1.vietu, kaut
nestartēja pirmajā posmā. To ļauj uzvara 2.posmā un labi rezultāti 3. un
4.posmā. Protams, ka Kristapa mērķis
ir saglabāt līderpozīcijas līdz pat Pasaules kausa izcīņas finišam. Tas Latvijai būtu liels panākums, kas apliecinātu
to, ka salīdzinoši neilgā laikā latvieši
ielauzušies šī jaunā, vāciešu izgudrotā
sporta veida elitē. Arī siguldiete Madara Meldere startēs nākamajos Pasaules kausa posmos. Viņas mērķis ir iekļūt kopvērtējuma labāko sešniekā.
Ilze Ratniece

Ričardam Griezītim Latvijas
čempiona tituls šķēpmešanā
Jūlija sākumā Liepājā risinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā junioriem un B grupai. Lielisks panākums
vidējā vecuma grupā Siguldas Sporta
skolas/Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēknim Ričardam Griezītim, izcīnot
1.vietu un zelta medaļu šķēpa mešanā ar rezultātu 59,20 m. Ričards labu
sniegumu parādījis jau iepriekšējās
sacensībās, J.Lūša kausa izcīņā, uzrādot personisko rekordu 60,66 m, kā

arī „Valmieras spēlēs 2012”, izcīnot
pirmās vietas abās sacensībās.
Vēl Siguldas Sporta skolu pārstāvēja Lelde Priedulēna, kura junioru
konkurencē izcīnīja 6.vietu 100 m distancē, Edgars Daugulis 1500 m distancē vidējā vecuma grupā, uzrādot
personisko rekordu, ierindojās 7.vietā,
Adrija Pelēce – vienpadsmitā 400 m
distancē.
Aina Ziediņa

Siguldas Sporta skolas izlaidums
22.jūnijā notika Siguldas Sporta
skolas izlaidums, kurā apliecības par
profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi saņēma 16 audzēkņi: pieci
vieglatlēti – Arnolds Strenga, Lelde
Priedulēna, Daniels Kārkliņš, Marts
Rasnačs, Kārlis Murāns, astoņi badmintonisti – Pauls Gureckis, Diāna
Lenceviča, Arturs Akmens, Oskars
Akmens, Ardis Daniels Bedrītis, Igors
Eglītis, Dana Peļņa, Vitolds Suksis,
trīs kalnu slēpotāji – Malvīne Soste,
Madara Meldere, Kārlis Švalbe.

Šis bija jau piektais izlaidums
Siguldas Sporta skolā, kura dibināta 2002.gadā. Šogad skola atzīmēs savu 10 gadu jubileju. Kopā
Siguldas Sporta skolu absolvējuši
105 audzēkņi: 22 volejbola nodaļu; viens dambretes nodaļu; 30
kalnu slēpošanas nodaļu; divi kamaniņu sporta nodaļu; 18 badmintona nodaļu; 17 vieglatlētikas
nodaļu, savukārt 15 basketbola
nodaļu.
Ilze Ratniece

Siguldas novada atklātās
sacensības pludmales volejbolā

30.jūnijā notika 2.posms Siguldas 1.vieta Mārim Kliginam, Sandim
Ciglim 21.vieta; tikai vienu dienu novada atklātajām sacensībām Sprincim, 2.vieta Jānim Krūmiņam,
piedalījās: V8 grupā Gustavs Au- pludmales volejbolā, kurās tika no- Gvido Grīgam, 3.vieta Lotāram Auziziņš – 1.vieta, V10 grupā Mārtiņš skaidroti uzvarētāji: sieviešu konku- ņam, Imantam Erdmanim. Vīriešu
Auziņš – 12.vieta, Gustavs Ruskuls – rencē 1.vieta Mairitai Bičkovskai, konkurencē (līdz 35 gadiem) 1.vieta
13.vieta, Mārtiņš Bojārs – 14.vieta;
Zanei Berdinskai, 2.vieta Guntai Blū- Ingemāram Veinbergam, Arvim Bo„Mazā balva”: S10 grupā Kristīnei miņai, Lienei Liberei, 3.vieta Elīnai ženkovam, 2.vieta Aigaram Jonasam,
Brunerei 7.vieta, S12 grupā Magdai Štrausai, Laurai Iraidai, savukārt vī- Kasparam Breģim, 3.vieta Paulam
Ciglei 6.vieta, V10 grupā Ričardam riešu konkurencē (35 gadi un vecāki) Gureckim, Arturam Akmenim.
Ansviesulim 13.vieta, Nilam Ciglim
18.vieta, V14 grupā Madim Ciglim
tiks 5.augustā Turaidas muzejre15.vieta.
zervātā, starts plkst.17.00.
Orientēšanās pulciņa vecāku un
• Siguldas novada Tūrisma infordalībnieku vārdā paldies Siguldas • Tradicionālās sacensības pludmācijas centrā, uzrādot Sigulpilsētas vidusskolai par atļauju izmales volejbolā „Livonijas kauss”
das novada ID karti, ar 20% atlaimatot skolas sporta zāli treniņiem
notiks Gaujmalas pludmales vodi var pieteikties 22. Latvijas
un Siguldas novada pašvaldībai par
lejbola laukumos 26.augustā, sāriteņbraucēju Vienības brauciefinansiālo atbalstu treniņu procesa
kums plkst.10.00.
nam,
kas notiks 2.septembrī.
organizēšanā un nodrošināšanā.
• Skriešanas seriāla „Sigulda UP
Plašāka informācija: www.velo.lv,
Baiba Auziņa,
cup” skrējiens Turaidas tornī nowww.siguldassports.lv.
biedrība „A2”
Karīna Putniņa

Svarīgi!

ID karšu piedāvājums
ID KARTES 7

Siguldas Novada
novada Ziņas
Ziņas
Siguldas

2012.gada 26.jūlijs

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
„Cruiselines Travel Agency”
Skaisto centrs”
dārzu darbnīca
„Redzes

VESELĪBA
VESELĪBA

10% atlaide MSC kruīzu iegādei, kā arī dažādas atlaides citu ceļojumu iegādei
„Hercoga optika”
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
„Hercoga optika”
50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
15% atlaide
pakalpojumiem
15% atlaide
briļļu ietvaru
iegādei, kā arī bezmaksas redzes pārbaude, pasūtot
„Mutes
veselības
centrs”
Bezmaksas
konsultācija
un atlaide
10% atlaide
pakalpojumiem
Mutes
veselības
centrs
Bezmaksas
konsultācija
un 10%
pakalpojumiem
Dārza lietas
10%
atlaide
stādu
tirdziņā
optiskās brilles
Vidzemes
aptieka
2% atlaide
prečupreču
pirkumiem
virs virs
Ls 20Ls(izņemot
valsts
kompensējamiem
Autonoma
„ETS”
10%ventilācijas,
atlaide auto
nomasūdensapgādes
pakalpojumiem
„VAKS
Serviss”
5% atlaide
apkures,
aprīkojuma, kā arī santehnikas
„Vidzemes
aptieka”
2% atlaide
pirkumiem
20 (izņemot
valsts
kompensējamiem
(diennakts)
medikamentiem);
UD serviss
auto remonta
pakalpojumiem
iegādei;10%
5% atlaide
atlaide skārdnieku
darbnīcas
pakalpojumiem
(diennakts)
medikamentiem); 5% atlaide gatavām brillēm; 20% atlaide briļļu ietvariem;
5% atlaide
gatavām
brillēm;
10% atlaide lēcām; bezmaksas apkalpošana plkst.22.00–7.00; 5% atlaide
„Latvijas lauku konsultāciju 5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām; 7% atlaide biznesa plānu,
20% atlaide
briļļu ietvariem;
KULTŪRAS
PASĀKUMI
asinsspiediena
mērāmiem aparātiem
un
izglītības centrs”
projekta pieteikumu un kredīta pieteikumu sagatavošanai; 10% atlaide juridiskajiem
10% atlaide lēcām;
Pierīgas konsultāciju
pakalpojumiem
un konsultācijām
“Alternatīvais
flīģelis”birojs
koncertzālē
10% atlaide
ieejas biļetēm
bezmaksas
apkalpošana
no plkst.22.00
7.00;iegādei
„A aptieka”
6% atlaide
visu medikamentu
un citu–preču
“Baltais Flīģelis” 25.maijā
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
10%
atlaide
ārstnieciskajai
vingrošanai
grupās
(arī grūtniecēm un jaunajām
Rīgas
rajona
slimnīca
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
„A” aptieka
6% atlaide
visu medikamentu
un citu
preču iegādei
māmiņām);
10% atlaide ūdens
dziedniecības
pakalpojumiem; 10% atlaide
pilsdrupu estrādē 27. maijā
Rīgas
rajona
slimnīca
10%
atlaide
ārstnieciskajai
vingrošanai
grupās
(arī
un jaunajām
dūņu procedūrām; 10% atlaide sporta nodarbībāmgrūtniecēm
grupu vingrošanā
zālē vai
XX Siguldas
Opermūzikas
AtlaideBiļetes
Ls 3. Biļetes
ID kartes – spēkā
Ls 5 līdz 01.06.
„Sigulda
Jazz”,
Siguldas pilsdrupu
cena cena
Ls 4, bez
piedāvājums
māmiņām);
baseinā; 10% atlaide dzemdībām; 10% atlaide paaugstināta komforta palātās
svētki
–
Uvertīra
(Liene
estrādē 2.jūnijā
10%
atlaide
ūdens
dziedniecības
pakalpojumiem;
Circene) Siguldas Jaunās
„LeFizio” fizioterapijas 10% atlaide
10% atlaide
pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācijām;
dūņuvisiem
procedūrām;
Brīvdabas
koncertprogramma
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
pils terasē 3.augustā
centrs
ārstnieciskajām
masāžām; ārstnieciskajām
vingrošanām
10% atlaide
sporta nodarbībām
grupu vingrošanā
zālē vaiindividuāli
baseinā;un
„Pasaule,
plkst.19.00Pasaulīt” Siguldas
grupās;dzemdībām;
grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar mazuļiem; zīdaiņu
10% atlaide
pilsdrupu estrādē 9. jūnijā
XX Siguldas Opermūzikas
Atlaide Ls 1. Biļetes cena bez ID kartes Ls 3
vingrošanai
pēc Bobatakomforta
metodes palātās
10% atlaide
paaugstināta
Kamermūzikas
10% atlaide ieejas biļetēm
svētki – bērnu maratons ar
„Le Fizio”
visiem
pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām;
Gidonu
Krēmeru un Kremerata
Viesnīca „Segevold” 10 % atlaide
10% atlaide
atpūtas
kompleksa apmeklējumam
koncertuzvedums
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un
Baltica
Siguldassolistiem
pilsdrupukoncertzālē
estrādē
grupās;
grūtnieču
vingrošanām;
vingrošanām
māmiņām
ar mazuļiem;
Viesnīca
„Sigulda”
20%
atlaide
pirts
un
baseina
apmeklējumam
pieaugušajiem
“Baltais
7.jūlijā plkst.19.00
4.augustāFlīģelis”
plkst.15.00
zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
XX
Siguldas
Opermūzikas
svētki
–
Atlaide
Ls
3.
Biļetes
cena
Ls
2.
SIA
„Malus”
10%
atlaide
ārsta
–
homeopāta
konsultācijām;
10%
atlaide
sertificēta uztura
XX Siguldas
Opermūzikas
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (biļešu skaits ierobežots).
Viesnīca „Segevold”
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
Uvertīra
(Liene„Traviata”
Circene) Siguldas
speciālista konsultācijai veselības jautājumos, ēšanas programmas topošām
svētki – pils
Opera
Biļešu cena bez ID kartes Ls 10–40
Jaunās
terasē
3.augustā
Viesnīca
„Sigulda”
20%
atlaide
pirts
un
baseina
apmeklējumam
pieaugušajiem
māmiņām, bērniem, sportistiem un aktīviem cilvēkiem, maznodrošinātajiem
Siguldas pilsdrupu estrādē
plkst.19.00
SIA „Malus”
10% atlaide
ārsta-homeopāta
konsultācijām;
iedzīvotājiem,
speciālās diētas;
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
4.augustā plkst.21.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki – Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
10%
atlaide
sertificēta uztura speciālista – konsultācijai veselības jautājumos,
XX Siguldas
Opermūzikas Siguldas
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (biļešu skaits ierobežots).
I.Baltiņas zobārstniecības
Bezmaksas
mutes
dobumamāmiņām,
profilaktiskābērniem,
apskate un
10% atlaide
Bērnu
koncertuzvedums
ēšanas
programmas
topošām
sportistiem
un aktīviem
svētki – Grand
Galā4.augustā Biļešu cena bez ID kartes Ls 10–40
privātprakse
zobārstniecības
pakalpojumiem
bērniem speciālās diētas;
pilsdrupu
estrādē
cilvēkiem,
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem,
koncerts Siguldas
plkst.15.00
5% atlaide
ārstniecisku
iegādei
SIA „Kaķītis”
10% publiskās
pirtsproduktu
apmeklējumam
pilsdrupu estrādē
XX
Siguldas
Opermūzikas svētki
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
5.augustā
plkst.17.00
I.Baltiņas zobārtsniecības Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide

KULTŪRAS PASĀKUMI

– Opera „Traviata” Siguldas
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.21.00
XX
Siguldas
Opermūzikas svētki
Atlaide
Ls 3 braucienā
biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
Latvijas
riteņbraucēju
20% atlaide
dalībai
–Vienības
Grand brauciens
Galā koncerts Siguldas ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.
pilsdrupu estrādē 5.augustā
Biedrība „A2”
50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
plkst.17.00

SPORTS

„Siguldas tenisa korti”
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
SPORTS
Velo noma „Tridens”
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
Sporta klubs
20% atlaide
pakalpojumiem
sporta
klubā
Biedrība
„A2”
50% atlaide
biedrības
„A2”
organizētajos sporta pasākumos
„Panatta
SiguldasFitness”
tenisa korti
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
Sporta
veikals
„Sport 2000” 10% atlaide
sporta preču
iegādei nomas pakalpojumiem
Velo
noma
”Tridens”
20% atlaide
velosipēdu
Atpūtasklubs
parks„Panatta
„Reiņa trase”
10% atlaide
golfa spēlei
Sporta
Fitness”
20% atlaide
pakalpojumiem sporta klubā

VEIKALI

Sporta veikals „Sport 2000”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

„Elvi”
VEIKALI

„Elvi”
„Positcomes”
„ZappingMilano”
„Positcomes”
„Copes
nams”
„Zapping Milano”
„Pūks”
„Copes nams”
„Veloriba”
„Pūks”
„Datoru doktorāts”
“Veloriba”
Grāmatu veikals
“Datoru
doktorāts”
„Jānis
Roze”
Grāmatu
veikals
„Dārza
lietas”
„Jānis Roze”

10% atlaide sporta preču iegādei
10% atlaide golfa spēlei

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes, akcijas
preces un nocenotas preces)
2% atlaide
pirkumiem
telekartes, dāvanu kartes, presi,
5% atlaide
pirkumiem,
izņemot (izņemot
akcijas preces
cigaretes,
akcijas
preces
un nocenotas
preces)
10% atlaide
pirkumiem,
izņemot
akcijas
preces
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
5% atlaide
rotaļlietu iegādei
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
5% atlaide rotaļlietu iegādei
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
5% atlaide pirkumiem
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
5% atlaide
pirkumiem
10% atlaide
stādu tirdziņā

PĀRVIETOŠANĀS
PĀRVIETOŠANĀS
LGK atrakcijas”
atrakcijas
„LGK

„Impresso”
„Impresso”
Makaratūrisma
tūrismabirojs”
birojs
„Makara

AKTĪVĀ ATPŪTA
AKTĪVĀ
ATPŪTA

66% atlaide
darba
un 80%
atlaide braucienam
brīvdienās ar
braucienam
ar
66% atlaide
darba dienās
undienās
80% atlaide
brīvdienās
Siguldas gaisa
Siguldas–gaisa
trošuvienā
vagoniņu
brauciens
vienā virzienā Ls 0,50
trošu vagoniņu
brauciens
virzienā– Ls
0,50
20% atlaide
braucieniem
ar elektromobīļiem
„Siguldas Tūre”
20% atlaide
braucieniem
ar elektromobīļiem
„Siguldas Tūre”
Bezmaksas
auto stāvvieta
„Siguldas pludmale”
Bezmaksas
autostāvvieta
kempingākempingā
„Siguldas pludmale”

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju

Piedzīvojumu parks
pieaugušajiem braucienam
krēslu pacēlāju
Piedzīvojumu
parks „Tarzāns”50% atlaide
Ls 2 (pieaugušajiem)
un Ls 1,50ar(bērniem
līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
„Tarzāns”
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
Piedzīvojumu
parks
Ls
2
(pieaugušajiem)
un
Ls
1,50
(bērniem
līdz
16
g.)
atlaide
Bobsleja un kamaniņu trase
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanāmieejas biļetes iegādei
„Tarzāns”
piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
„Sigulda”
Bobsleja un kamaniņu
10% atlaide
braucieniem
ar maksai
bobslejapiedzīvojumu
kamanām
Piedzīvojumu
parks „Mežakaķis”
20% atlaide
ieejas
parkos „Mežakaķis” Siguldā
trase „Sigulda”
un Rīgā
Piedzīvojumu
parks
20%
atlaide
ieejas
maksai
piedzīvojumu
parkos
„Mežakaķis”
Siguldā
un Rīgā
Atpūtas parks „Rāmkalni”
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu
nomai
„Mežakaķis”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
Atpūtas parks „Rāmkalni”
10% atlaide
braucieniem
rodeļiem,
velo un
laivudēļu
nomai
trasei,
skrituļslidu ar
nomai,
vasaras
kalnu
nomai, batutam, kanoe
laivām
un sporta
laukumiem
(pludmales
volejbols,
futbols,
Atpūtas parks „Reiņa trase” 10% atlaide
aktīvās
atpūtas
pakalpojumiem:
velonomai,
šķēršļumini
trasei,
skrituļslidu
nomai, strītbols)
vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un sporta laukumiem
(pludmales
mini nomai
futbols, strītbols)
Makara tūrisma birojs
20% volejbols,
atlaide laivu
„Makara
tūrisma birojs”
20% atlaide
laivu nomai
LGK atrakcijas
30% atlaide
bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
atlaide
brīvdienās,
kā arīatrakcijām
piegāde darba
Siguldas
novada
teritorijā
„LGK atrakcijas”
30% atlaide
bērnu
piepūšamajām
dienās
un 20%
atlaide bez
brīvdienās,
maksasSiguldas novada teritorijā bez maksas
kā arī piegāde
Laivuīre.lv
10% atlaide
laivu
un laivu transporta
pakalpojumiem
„Laivuīre.lv”
10% atlaide
laivu nomai
unnomai
laivu transporta
pakalpojumiem

DAŽĀDI

DAŽĀDI

SKAISTUMKOPŠANA

privātprakse
SIA „Kaķītis”

zobārstniecības pakalpojumiem bērniem
10% publiskās pirts apmeklējumam

Skaistumkopšanas salons

10% atlaide solārija apmeklējumam; 10% atlaide manikīra pakalpojumiem;

„Ēra”
10% atlaide matu veidošanai; 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei; 5%
SKAISTUMKOPŠANA
atlaide dāvanu kartes iegādei
Skaistumkopšanas salons 10% atlaide solārija apmeklējumam;
5% atlaide
kosmētikas
produktu iegādei
„Ēra” Skaistumkopšanas salons
10% atlaide
manikīra
pakalpojumiem;
„Elfrisa”
10% atlaide matu veidošanai;
5% atlaide
kosmētikas
produktu
iegādei;10% atlaide matu griešanai un
Skaistumkopšanas salons
10% atlaide
solāriju
pakalpojumiem;
5% dāvanu
kartes20%
iegādei
„Time for beauty”
veidošanai;
atlaide matu griešanai un krāsošanai
Skaistumkopšanas salons 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
Skaistumkopšanas saloni
10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem
„Elfrisa”
„Skaistuma ēra”
Skaistumkopšanas saloni 10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem
„Skaistuma
ēra”
Skaistumkopšanas
salons 30% atlaide solārija pakalpojumiem
„Kolonna”
Eliēr International
14% atlaide organisko dūņu kosmētikas produktu iegādei
Skaistumkopšanas salons 30% atlaide solārija pakalpojumiem
“Kolonna”

IZKLAIDE

IZKLAIDE
Kino „Lora”

Kino „Elvi”
„Lora”boulings
„Elvi” boulings

10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei

10% atlaide
kinoteātra
20% atlaide
celiņabiļešu
nomai iegādei
20% atlaide celiņa nomai

ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI
ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI

Restorāns
„Aparjods”
maltītēm
restorānā
Restorāns
„Aparjods” 10% atlaide
10% atlaide
maltītēm
restorānā
Krodziņš „Raibais suns”
10% atlaide maltītēm
Krodziņš
„Raibais
suns”
10%
atlaide
maltītēm
„Gustava beķereja”
10% atlaide pirkumiem beķerejā
„Gustava
beķereja”
10% atlaide
pirkumiem
beķerejā
Krodziņš
„Kaķītis”
10% atlaide
pirkumiem
krodziņā
Bistro Krodziņš
„Kaķu māja”
10% atlaide
bistropirkumiem
un beķerejā
„Kaķītis”
10% atlaide
krodziņā
Krodziņš un bistro atpūtas 10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
„Kaķu māja”
10% atlaide bistro un beķerejā
parkāBistro
„Rāmkalni”
Bistro Krodziņš
„Zaļumnieku
10% atlaide
maltītēm
bistro krodziņā un bistro
un bistro atpūtas
10% atlaide
gardumiem
piestātne”
parkā „Rāmkalni”
Ekspressrestorāni
10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā!
Bistro „Zaļumnieku
10% atlaide maltītēm bistro
„Ņamma”
piestātne”
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
„Segevold”
Ekspresrestorāni „Ņamma” 10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā
Restorāns „Kropotkins”
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Restorāns viesnīcā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
Bārs „Segevold”
„Ritters”
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

AUTO
APKOPE
Restorāns
„Kropotkins”

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

NesteBārs
Oil „Ritters”
„Īle un Herbst”

1 santīma
atlaideēdināšanas
par katru pakalpojumiem
iegādāto degvielas litru
7% atlaide
10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem

„Meistars”
„Neste Oil”
„Balex
„Īleekspresis”
un Herbst”
Demetra Krain

5% atlaide
pirkumiem,
izņemot
1 santīma
atlaide par
katru akcijas
iegādātopreces
degvielas litru
20% atlaide
jumtaauto
segumu
un komplektējošo
elementu iegādei
10% atlaide
mazgātuves
pakalpojumiem
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
10% atlaide
auto nomas
pakalpojumiem
20% atlaide
pensionāriem
PVC
logu un durvju iegādei
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati

AUTO APKOPE
BŪVMATERIĀLI
Autonoma „ETS”
„UD serviss”

10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

VIESNĪCAS

BŪVMATERIĀLI

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas
parks
„Meistars”
„Reiņa trase”
ekspresis”
Hotel„Balex
Segevold”
Viesnīca
„Sigulda”
„DemetraKrain”
“Latroze”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide
nakšņošanai
viesu
mājāakcijas preces
5% atlaide
pirkumiem,
izņemot

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
20% atlaide
jumta segumu
un komplektējošo elementu iegādei
10% atlaide
nakšņošanai
viesnīcai
Apdrošināšanas sabiedrība 10% atlaide
sauszemes
transportlīdzekļu
(KASKO);15% atlaide
15% atlaide
īpašuma
un mantasapdrošināšanai
apdrošināšanai;
10% atlaide
nakšņošanas
„BTA”
īpašuma
un atlaide
mantas apdrošināšanai;
15% atlaide
vispārējai civiltiesiskajai
15%
vispārējai civiltiesiskajai
apdrošināšanai;
15% atlaide
PVC logupakalpojumiem
un durvju iegādei; 20% atlaide pensionāriem PVC logu
10% atlaide
viesnīcas
ēdināšanas
pakalpojumiem
apdrošināšanai;
15%palīdzības
atlaide palīdzības
(ceļojumu)
apdrošināšanai
15% atlaide
(ceļojumu)
apdrošināšanai
un durvju
iegādei;un
10%
– mājas siltināšanai
ar ekovati, HK-35 un minerālvati
Swedbank
Jaunajiem
Swedbank
klientiem:
„Swedbank”
Jaunajiem
„Swedbank”
klientiem:
jaunā klienta
komplekts
bez (multivalūtu
maksas (multivalūtu
konts, Maestro
- jaunā- klienta
komplekts
bez maksas
konts, MasterCard
norēķinu karte,
norēķinu telefonbanka,
karte, internetbanka,
telefonbanka, mobilā banka);
internetbanka,
mobilā banka);
Yamaha mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
jauniešu
komplekts
bez (no
maksas
(no
7 gadu vecuma);*
- OPEN- OPEN
jauniešu
komplekts
bez maksas
7 gadu
vecuma);*
Viesnīca „Aparjods”
10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
** piedāvājums
var mainīties
Esošajiem
„Swedbank”
klientiem
Esošajiem
Swedbank
klientiem
Par sadarbības
iespējām
id@sigulda.lv
- jaunas
debetkartes
MasterCard
izsniegšana
bez maksas
(cenrādī Ls 1);**
Atpūtas parks
„Reiņainteresēties
trase” 10%
atlaide nakšņošanai viesu mājā
- jaunas
debetkartes
Maestro
izsniegšana
bez maksas
- valūtas
maiņa bez
komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
(cenrādī
Ls 5);**
„Hotel Segevold”
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
* īpašas-OPEN
programmas
atlaides,
vērtīgas
balvas
OPEN Ls
konkursu
valūtas
maiņa bez
komisijas
maksas
(cenrādī
1,50) un loteriju
uzvarētājiem
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN
Viesnīca „Sigulda”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
** debetkarte
MasterCard
bezuzvarētājiem
maksas esošiem klientiem, kuriem nekad iepriekš nav
konkursu
un loteriju
bijusi debetkarte
„Latroze”
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
„Janex – būve”
Meistara
bezmaksas
konsultācija
pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba stundas maksai,
iepriekš
nav bijusi
debetkarte
ja
pakalpojuma
laiks
pārsniedz
vienu
stundu
Janex - būve
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
darba
stundaspakalpojumiem
maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
„Evor”
10% atlaide
apsardzes
Evor
10%grāmatvedības
atlaide apsardzes
pakalpojumiem
„Yamaha” mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
SIA „Pūce GP”
7% atlaide
pakalpojumiem
SIA”Pūce
7% atlaide
grāmatvedības
pakalpojumiem
LaikrakstsGP”
„Siguldas Elpa” 10% atlaide
laikraksta
abonēšanai Dienas
centrā
** piedāvājums var mainīties
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

VIESNĪCAS

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

„Skaisto dārzu darbnīca”

15% atlaide apzaļumošanas pakalpojumiem

Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.

8 Pasākumi

2012.gada 26.jūlijs

Kultūras pasākumi augustā
Laiks
27.–28.jūlijs

Pasākums
III Blūza svētki

Vieta
Siguldas
pilsdrupu estrāde
Bēthovena klaviermūzikas koncerts
Siguldas Jaunās
pils dārzs
Bērnības svētki
Siguldas pagasta
kultūras nams
XX Siguldas Opermūzikas svētki
Siguldas
pilsdrupu estrāde
Dāmu kluba „Madaras” tematisks
Siguldas pilsētas
pasākums – izstāde. Ieeja bez maksas
kultūras nams
Siguldietes Ināras Lišmanes gleznu izstādes Jūdažu
„Klusā daba” atklāšana. Ieeja bez maksas
Sabiedriskais
centrs
Salidojums bijušajiem Jūdažu pamatskolas Jūdažu
audzēkņiem. Atcerēsimies skolas gadus,
Sabiedriskais
pakavēsimies atmiņās, lūgums līdzi ņemt
centrs
fotogrāfijas, labu omu un mazu groziņu.
Tālruņi informācijai: Ilga Kļaviņa – 29363103,
64147238, Jūdažu bibliotēka – 67957025
Marijas Naumovas solokoncerts „Pusnakts Siguldas
Parīzē”. Ieeja – Ls 5–12
pilsdrupu estrāde

29.jūlijs
plkst.11.00
29.jūlijs
plkst.12.00
3.–5.augusts
11.augusts
25.augusts
plkst.13.30
25.augusts
plkst.14.00

29.augusts
plkst.20.00

Dailes teātra diena Siguldā
Laiks
18.augusts
plkst.13.00

Pasākums
„Amour fou”. Ieeja – Ls 4

18.augusts
plkst.14.00

„Dullais”. Ieeja – Ls 4

18.augusts
plkst.17.00
18.augusts
plkst.18.00

„12.diena”. Ieeja – Ls 3–5
„Aija pēc Jaunsudrabiņa”. Ieeja – Ls 5
„Miers un Bērziņš”. Ieeja Ls 3–7

18.augusts
plkst.21.00

Vieta
Siguldas pilsētas
kultūras nama
„Cosmo” zāle
Siguldas
pilsētas kultūras
nama Mazā zāle
Koncertzāle
„Baltais Flīģelis”
Siguldas
kultūras nama
Lielā zāle
Siguldas
pilsdrupu estrāde

Izstādes Siguldas novadā
Laiks
Līdz
2.augustam

Pasākums
Izstāde „Sastingusī dzīvība”

1.–31.augusts
1.–31.augusts

Turaidas muzejrezervāta ceļojošā izstāde
„Sateseles pilskalna stāsts”

XX Siguldas Opermūzikas
svētku programma
Laiks

Pasākums

Vieta

3.augusts
plkst.19.00

Kamermūzikas koncerts. Spēlē viena no
spilgtākajām personībām Latvijas pianisma
pasaulē – Liene Circene. Ieeja – Ls 5.
ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti
iepriekš, Ls 2

Siguldas Jaunās
pils terase

4.augusts
plkst.15.00

Koncertuzvedums bērniem „Brēmenes
muzikanti Siguldā”. Ieeja – Ls 3.
ID karšu īpašniekiem – Ls 2

Siguldas
pilsdrupu estrāde

4.augusts
plkst.21.00

Džuzepes Verdi operas „Traviata” brīvdabas
iestudējums. Ieeja – Ls 10–40.
Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv un
Sigulas pilsētas kultūras nama kasē

Siguldas
pilsdrupu estrāde

5.augusts
plkst.13.00

Garīgās mūzikas koncerts. Ieeja bez maksas Siguldas ev.lut.
baznīca

5.augusts
plkst.17.00

Grand Galā koncerts. Ieeja – Ls 10–40.
Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv un
Sigulas pilsētas kultūras nama kasē

Tematiska izstāde „Siguldas ziedošā
vasara” – bibliotēkas krājumā esošo
informācijas materiālu izstāde par Siguldu
vasaras un ziedu pilnbriedā
3.–24.augusts „Operas zvaigznes 20 gadu garumā” izstāde
Siguldas novada
veltīta XX Starptautiskajiem Siguldas
bibliotēka
Opermūzikas svētkiem
3.–30.augusts
Izstāde „Cilvēka mūžība ir gaismā,
Siguldas novada
ko viņš izstarojis pasaulei”
bibliotēka
(Saulcerīte Viese) literatūrzinātniecei,
rakstniecei Saulcerītei Viesei – 80 (1932–
2004)
6.–30.augusts
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde Siguldas novada
„Latviešu ornamentu terapija”
bibliotēka
9.–15.augusts
Izstāde „Savu labāko lomu vēl nospēlēšu” – Jūdažu bibliotēka
aktrisei Aurēlijai Anužītei-Lauciņai – 40
10.–17.augusts Tematiska izstāde
Bērnu literatūras
„Starptautiskā Jaunatnes diena” veltīta
nodaļa
Starptautiskajai Jaunatnes dienai
16.–24.augusts Izstāde „Lai tu kādus dubļus bristu,
Jūdažu bibliotēka
sirdi mūžam turi tīru” – rakstniekam
Jānim Jaunsudrabiņam – 135
24.–31.augusts Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam
Bērnu literatūras
veltīta grāmatu izstāde
nodaļa
„Saulesbaltas mūža dienas” – 135
25.augusts –
Siguldietes Ināras
Jūdažu
14.septembris
Lišmanes gleznu izstāde „Klusā daba”
Sabiedriskais
centrs
27.–31.augusts Izstāde „Sievietēm patīk komiķi” –
Jūdažu bibliotēka
aktierim Gunāram Placēnam – 85

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
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 nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais izdevums 30.augustā

Siguldas
pilsdrupu estrāde

III Blūza svētki Siguldā
Laiks

Pasākums

27.jūlijs
plkst.19.00

Festivāla koncertā „D11 Blues Band” un
Siguldas
leģendārā grupa „Monro”. „The Blues Explosion” pilsdrupu
no Itālijas kopā ar amerikāņu solistiem –
estrāde
Čikāgas blūza dīvu Vivian Vance Kelly, mutes
harmoniku meistaru Brian Templeton no
Bostonas un Teksasas blūzmeni Texas Slim.
Eiropas blūzu pārstāvēs pazīstamais Hammond
ērģelnieks no Austrijas ar īpašu projektu
Raphael Wressnig & Latvian Groove: Artis
Orubs (bungas), Gints Pabērzs (saksofons),
Jānis ‘JohnnyHill’ Kalniņš (ģitāra). Īpašie viesi:
Rafaela un Vladimira Tuzova (FunCOOLio)
Hammond ērģeļu duets un saspēle ar mūsu
boogie-woogie meistaru Gintu Žilinski

28.jūlijs
plkst.15.00
Vieta
Kultūras
un mākslas
galerija
„Siguldas tornis”
Siguldas novada
bibliotēkas
Izstāžu telpa
Bērnu literatūras
nodaļa

SVEICAM

Vieta

II Latvijas Blūza konkursa finālistu un festivāla
Siguldas
koncertā „4 Men Band”, „Fortress”, „Igor ‘Rebel’ pilsdrupu
Novikoff Band”, Ginta Žilinska Trio, „Nothing
estrāde
Personal”, „The Blues Gang”, „The Twins Peek”,
kā arī 2011.gada konkursa uzvarētāji „Chehols”
un jauns Jāņa Vanadziņa projekts „Mozambika”.
Koncertus noslēgs Igaunijas blūzroka jaunatne
„Dramamama”, britu trio „Komla”, kurā bungas
spēlē mums labi zināmais Arturs Reirs (ex„Keksi”, ex-„VCP”), kā arī Čikāgas blūza
vokāliste un bundziniece Yolanda Bush kopā ar
Lietuvas blūza veterāniem „The Road Band”

Sporta pasākumu plāns augustam
Laiks

Pasākums

5.augusts
plkst.17.00

Skrējienu seriāls „Sigulda UP cup”, Turaidas Turaidas
torņa skrējiens
muzejrezervāts

5.augusts
plkst.18.00

Latvijas čempionāts futbolā, 2.līga,
Vidzemes zona, FK „Sigulda” – FK „Alberts”

DEPO laukums

9.augusts
plkst.18.00

Skrējienu seriāls „Siguldas apļi” 5.kārta

Siguldas Svētku
laukums

11.augusts

„Siguldas kauss 2012” orientēšanās sportā

Siguldas
apkārtne

11.augusts
plkst.10.00

Amatieru sacensības pludmales volejbolā
„Beachball 2012”

Gaujmalas
pludmales
laukumi

12.augusts
plkst.18.00

Latvijas čempionāts futbolā, 2.līga,
Vidzemes zona, FK „Sigulda” – FK „Valka”

18.–19.augusts „Siguldas kauss 2012” futbolā zēniem (2005.
plkst.10.00
gadā dzimušiem)
19.augusts
plkst.18.00

Vieta

DEPO laukums
Siguldas pilsētas
stadions

Latvijas čempionāts futbolā, 2.līga,
DEPO laukums
Vidzemes zona, FK „Sigulda” – FK „Priekuļi”

24.–26.augusts „ELVI kauss” basketbolā zēniem
plkst.10.00

Allažu sporta
komplekss

25.–26.augusts „Siguldas kauss 2012” futbolā zēniem (2004.
plkst.10.00
gadā dzimušiem)

Siguldas pilsētas
stadions

25.augusts
plkst.10.00
26.augusts
plkst.10.00

Siguldas novada atklātais turnīrs pludmales Gaujmalas
volejbolā veterāniem
pludmales
volejbola laukumi
„Livonijas kauss” pludmales volejbolā

Gaujmalas
pludmales
volejbola laukumi

Siguldas novada
pašvaldība sveic
jūlija apaļo jubileju
gaviļniekus!
90 gadi
Marta Mača
85 gadi
Aleksandra Hāna
Ivans Peškovs
Mirdza Bēce
Anna Liziņa
Aleksandrs Popovs
Ilga Pundiņa
80 gadi
Milija Andrejeva
Milda Prauliņa
Mārtiņš Lapa
Malda Liepiņa
Alfrēds Irbīts
Ērika Bērziņa
Regina Lerhe

Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā jūnijā:
Reģistrētas 26 bērnu
piedzimšanas –
15 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Beāte Līvija, Estere,
Evelīna, Līva, Beata, Lote,
Katrīna, Helēna, Odrija
Anna, Megija, Beatrise,
Emīlija, Lada, Elizabete
Marta, Magda, Roberts
Valts, divi Aleksi, Toms,
Jurģis, Kārlis, Timotejs,
Rūdolfs, divi Dominiki,
Ričards.
Reģistrētas 18 laulības,
no tām Siguldas novada
baznīcās – 6.

