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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums

Cienījamie
novadnieki!
Siguldā ne reizi vien jau izsenis ir skanējuši vārdi par Dieva dāvāto dārzu Gaujas
senielejā un tās krastos. Kopš tā laika cilvēki, kas šeit piedzimst, atnāk un dzīvo, ir
radījuši viskrāšņākos ziedus šajā dārzā –
Siguldu, Turaidu un Krimuldu. Īpašus ziedus ar viskrāšņākajām ziedlapiņām – pilīm, muižām un pilsdrupām, vagoniņu pār
Gaujas senieleju, Bobsleja un kamaniņu
trasi, slēpošanas trasēm un pat lidošanu
gaisā, mūziku, mākslu un kultūru. Nav
šaubu, ka viss, ko cilvēki Siguldas novadā
radījuši, ir veidojies aizrautībā, jo bez tās
nevar piedzimt pasaulē tik unikālas lietas.
Novadnieki – tie esam mēs, kas kopj šo
aizrautības dārzu, tie esam mēs, kas savu
laiku šeit, Siguldas novadā, gribam dzīvot
piepildīti, ar baudu un aizrautību.
Ar unikāliem notikumiem esam aizvadījuši Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu,
kurā Sigulda bija Rīgas partnerpilsēta.
2014.gadā esam sasnieguši jaunu dzimstības rekordu – pērn Siguldas novadā
piedzima 266 jaunie novadnieki. Februārī
Siguldā norisinājās Pasaules čempionāts
kamaniņu sportā, kas bija šā gada pasaulē atbildīgākās un nozīmīgākās sacensības
kamaniņu sportā, kurās piedalījās labākie
pasaules kamaniņu braucēji, arī Latvijas
un Siguldas sportisti. Šajā laikā mēs parādījām, cik saliedēti, sirsnīgi un vienoti varam būt, izrādot atbalstu un ticību mūsu
sportistiem. To pierādījām arī, sagaidot
mūsu sportistus, Soču Ziemas olimpiādes
medaļniekus, Siguldā, viņu mājās! Tomēr
Sigulda neapstājas pie sasniegtā – pērn
Siguldas pilsētas vidusskolā atklājām pirmo sporta klasi, kurā aug mūsu nākamie
olimpieši.
Mūsu spēks ir mūsu aktīvie, zinošie, radošie iedzīvotāji. Lai būtu vēl vairāk sasniedzami iedzīvotājiem, daļa pašvaldības
pakalpojumu ir pieejami arī sestdienās,
ir atklāts Siguldas novada pašvaldības
e-pakalpojumu portāls un turpinām strā-

2.lpp.

3.lpp.

7.lpp.

Parakstīts līgums par
Siguldas Sporta kompleksa
būvniecību

Siguldas novadā ierīkos un
uzlabos interneta pieejas
punktus

Pašvaldības atbalstu guvušas
11 vasaras nometnes bērniem
un jauniešiem

dāt pie publisko interneta pieejas punktu
izveidošanas visā novadā. To, ka tehnoloģijās ir nākotne, apliecina arī tas, ka jau
trīs novada izglītības iestādēs zināšanas
tiek gūtas ar planšetdatoru palīdzību.
Tomēr nav tā, ka ik dienu aizrautība
ir ar mums, ne vienmēr darbus izdodas
paveikt tā, kā plānots. Šis ir bijis likumsakarīgu lēmumu pieņemšanas laiks,
cenšoties sakārtot lietas, kuras sakārtojamas, un ticot, ka ikkatram no mums ir
dota iespēja izmainīt jebko šajā dzīvē. Ne
katru bedri vai bedrīti – īsto vai to, kas
ir mūsos pašos, – izdodas laikus aizdarīt.
Un ir tikai cilvēcīgi pieņemt citu kļūdas,
tai pašā laikā ikkatram pašam cenšoties
kļūt labākam.
Šajā modernajā tehnoloģiju laikmetā mēs
esam tik ātri savā komunikācijā, ka darbi
netiek līdzi ziņām. Dažkārt ziņas ir ātrākas pat par mūsu domām un vēlmēm.
2014.gadā esam uzsākuši priekšdarbus
vairākiem ļoti nozīmīgiem projektiem,
kuru realizācija sāksies šogad. Nu jau
esam uzsākuši arī Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību, prioritārā secībā sākam sakārtot ielas un
ceļus, arī Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas tehniskais projekts
virzās uz priekšu, kaļam plānus par Siguldas Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju,
Laurenču sākumskolas paplašināšanu,
Allažu pamatskolas remontu un citiem
darbiem. Siguldas novada ID kartei tiks
uzlaboti tehniskie risinājumi, paplašinot
tās pielietojamību novadnieku ikdienā.
Siguldas pils kompleksā tiek veidots radošās uzņēmējdarbības kvartāls, kuru
aizrautīgi varēs lietot mūsu novadnieki,
kā arī tuvāki un tālāki mūsu novada viesi.
Novada svētki ir atskaites punkts, kad varam atskatīties uz kopīgi paveikto mūsu
aizrautības dārzā un izvirzīt jaunus mērķus. Nešaubīgi – Siguldas Novada svētki
ir laiks, kad īsu brīdi varam mēģināt nesteigties, satikties un priecāties ar ikdienā varbūt nesatiktiem līdzcilvēkiem, izbaudīt kopā būšanu un atrast aizrautību
turpmākajam laikam.
Uz satikšanos Siguldas Novada svētkos!

Ar cieņu
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

No 29. līdz 31.maijam svinam
Siguldas Novada svētkus

Aicinām ikvienu piedalīties Siguldas Novada svētku „Sigulda – aizrautības
dārzs” pasākumos un notikumos, svinot ID karšu četru gadu jubileju, atklājot
zīmolu „Radīts Siguldā”, lustējoties kopā ar novadniekiem pop-up „Stacijas
bufetē”, sajūtot kopības spēku Novada svētku gājienā, ballējoties Siguldas
pilsdrupu estrādē kopā ar grupu „Bellaccord” un „Radio 7” DJ, bet svētku
izskaņā tiekamies aizraujošās siguldiešu brokastīs.
Svētku programma 4. un 5.lpp.

Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā
iesaistījušies 295 skolēni un 29 uzņēmēji
Siguldas novada pašvaldība sadarbībā
ar Siguldas novada uzņēmējiem no 1.jūnija uzsāks skolēnu vasaras nodarbinātības projektu. Šogad projektā pieteikušies 295 skolēni: 144 skolēni vecumā no
15 līdz 19 gadiem, 151 skolēns vecumā
no 13 līdz 14 gadiem.
Pieņemti pieteikumi arī no diviem skolēniem, kuri vēl nav sasnieguši 13 gadu vecumu, tādēļ šogad projektā netiks iesaistīti.
Skolēniem darbavietas nodrošinās 29 novada uzņēmēji un 17 pašvaldības struktūrvienības. Nodarbinātības pasākumos iesaistītie 13–14 gadus vecie jaunieši līdz augusta
beigām strādās divas nedēļas, bet 15–19
gadus vecie jaunieši strādās vienu mēnesi
pa četrām stundām dienā, saņemot atlīdzību atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai
darba algai par faktiski nostrādāto laiku.
Lielāko finansējuma daļu skolēnu nodarbinātības projektam nodrošina Siguldas

novada pašvaldība, budžetā šim mērķim
paredzot 55 000 eiro. Pašvaldība ir piesaistījusi arī papildu finansējumu no Valsts nodarbinātības aģentūras.

Informācija vecākiem:
Sākot ar 2015.gadu, laikā, kad
jaunieši, kuri iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
strādās, vecākiem tiek saglabāts
likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktais nodokļa
atvieglojums. Sīkāku informāciju
var saņemt, zvanot uz Valsts
ieņēmumu dienesta informatīvo
tālruni 67120000.
Informācija par skolēnu nodarbinātības projektu pieejama, zvanot uz tālruni
67970932 (Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Sandra Ķirule).
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Parakstīts līgums par Siguldas
Sporta kompleksa būvniecību
Ceturtdien, 21.maijā, Siguldas novada pašvaldība parakstīja līgumus ar personālsabiedrību „S.J.U.C.” par Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību.
Vērienīgās sporta būves izmaksas ir 8,3 miljoni eiro, un plānots, ka būvniecība tiks
pabeigta 11 mēnešu laikā.
„Esmu gandarīts, ka pēc vairāku gadu darba esam parakstījuši līgumu, kas ļauj cerēt, ka
pēc 11 mēnešiem siguldiešiem būs pieejams baseins un kvalitatīvas sporta zāles. Ceļš līdz
līguma parakstīšanai bija sarežģīts un ilga vairākus gadus, tomēr tajā pašā laikā atkārtota konkursa rezultātā ir izdevies gan funkcionāli uzlabot Sporta kompleksa metu ar efektīvākiem ekspluatācijas uzlabojumiem, gan paplašināt novadniekiem Sporta kompleksā
pieejamo aktīvās atpūtas pakalpojumu klāstu. Esmu pārliecināts, ka Siguldas Sporta
komplekss palīdzēs Siguldas novada iedzīvotājiem būt aktīviem, veseliem un dos mums
iespēju izaudzināt arī nākamos Latvijas olimpiešus,” vērtē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Jau ziņots, ka Siguldas Sporta komplekss atradīsies Siguldā, Ata Kronvalda ielā 7. Būvniecības iecerē paredzēts, ka ēkas 1.stāvā būs izvietots galvenais ieejas mezgls, sporta zāle,
baseins ar rekreācijas zonu, bet ēkas 2.stāvā atradīsies vieglatlētikas sektors un fitnesa
zona. Ēkai paredzēts savienojums – slēgta pāreja – ar blakus esošo Siguldas pilsētas vidusskolu, kā arī funkcionāls savienojums ar vieglatlētikas stadionu. Sporta kompleksa
būvei tiks nodrošināta ērta piekļuve ar sabiedrisko un privāto transportu, prioritāri nodrošinot piekļuvi gājējiem un velosipēdistiem. Autostāvvietas, gājēju un veloceliņi teritorijā
plānoti brīvās formās, lai maksimāli saglabātu dabas klātbūtnes sajūtu.
Siguldas novada pašvaldības Sporta kompleksa būvniecības projekts ir nozīmīgs Latvijas
sporta infrastruktūras attīstības piedāvājums, kas kalpos kā sporta bāze Latvijas sportistiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot olimpiskās medaļas un godalgotas vietas
pasaules līmeņa sacensībās, kā arī būs vieta bērnu un jauniešu sporta attīstībai, novada
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Tūrisma uzņēmēji tiekas
Siguldas novada tūrisma forumā
Maija sākumā norisinājās pirmais Siguldas novada tūrisma forums, kurā
pulcējās nozares uzņēmēji, lai pirms
aktīvās vasaras sezonas sākuma pārrunātu tūrisma aktualitātes.
Forumā uzņēmējus uzrunāja Ekonomikas
ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīcijas piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Volberts, norādot,
ka Siguldas tūrisma nozare aug straujāk
nekā nozare valstī kopumā.
Uzņēmējs Ivars Beitāns klātesošos informēja par gaisa trošu ceļa stacijas rekonstrukciju Siguldas pusē, jauno tūrisma
produktu „Sigulda Adventures” un plānoto „Aerodium” sezonu. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks Mārtiņš
Zīverts auditoriju iepazīstināja ar jauno

projektu – serpentīna ceļu Siguldas pusē
no Svētku laukuma līdz Peldu ielai. SIA
„Siguldas slimnīca” valdes loceklis Valdis
Siļķe stāstīja par medicīnas tūrisma attīstību, kā arī par diviem unikāliem medicīnas tūrisma uzņēmumiem Siguldā – jau
veiksmīgi darbojošos „Valtera protēžu
laboratoriju” un stereotaktiskās radioloģijas centru „Sigulda”, kura atklāšana
plānota 2015.gada rudenī. Foruma noslēgumā projekta „Gaujas nacionālā parka
tūrisma klastera attīstība” koordinatore
Alda Bražūne informēja par plānotajām
projekta aktivitātēm 2015.gadā.
Plānots, ka turpmāk Siguldas novada tūrisma forums tiks organizēts reizi gadā.
Pārējā laikā ar nozares aktuālajiem jautājumiem turpinās darboties Siguldas novada Tūrisma konsultatīvā padome, kuras
sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

Ziņas īsumā
Siguldas pilsētas peldvietā izcila ūdens kvalitāte

Siguldas pilsētas peldvietā Gaujas upes krastā ūdens kvalitāte vērtējama kā izcila – ūdens
mikrobioloģiskā kvalitāte ilglaicīgā perspektīvā pēdējos gados te ievērojami uzlabojusies.
Lai ūdens kvalitātes uzlabošanās tendence saglabātos, iedzīvotāji aicināti ievērot elementāras higiēnas prasības peldvietā, kā arī tās tuvumā nevest dzīvniekus. Atbildīgā institūcija par peldvietu ūdens uzraudzību un kontroli ir Veselības inspekcija.

Skolām iegādāti 46 jauni datori

Noslēdzies Siguldas novada pašvaldības izsludinātais iepirkums „Datortehnikas iegāde,
piegāde un uzstādīšana Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”. Kopumā 46 jauni datori uzstādīti Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā,
Allažu pamatskolā un Siguldas 1.pamatskolā. Kopējā iepirkuma summa – 26 332,09 eiro.

Siguldas novada
Domes sēdē

nas starpību, starpības kompensēšanai
izmantojot valsts mērķdotācijas ietaupījumu.

22.aprīļa Domes sēdē
pieņemtie lēmumi

13.maija Domes sēdē
pieņemtie lēmumi

• Apstiprināti SIA „Siguldas slimnīca” un
SIA „Saltavots” 2014.gada pārskati.
• Grozīti SIA „Saltavots” statūti, apstiprināta valdes locekļa mēneša atlīdzība
un pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. Atsavināšanai mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nodots riteņtraktors.
• Apstiprināti noteikumi par Siguldas
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 15D
izsoli.
• Atzīts par pabeigtu nekustamā īpašuma
domājamās daļas no zemesgabala Jaunatnes ielā 8 atsavināšanas process. Apstiprināts Siguldas novada pašvaldībai
piederošā dzīvokļu īpašuma J.Poruka
ielā 2–2 atsavināšanas paziņojums.
• Uz pieciem gadiem noslēgts deleģēšanas
līgums ar Siguldas novada pašvaldības
aģentūru „Siguldas Attīstības aģentūra”.
• Piešķirtas naudas balvas bobslejistam
un viņa trenerim par augstiem sasniegumiem sportā 2014./2015.gada sezonā.
• Apstiprināts Siguldas novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums.
• Nodoti īpašumā bez atlīdzības Siguldas
novada pašvaldībai piederošie zemes
gabali Pulkveža Brieža ielā 12 un „Jūdaži 6”.
• Apstiprināts nolikums „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Siguldas novada pašvaldībā”.
• Apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Lormalas”, „Vīnkalni” un „Vārnas” Siguldas pagastā. Nolemts turpināt lokālplānojuma izstrādi
nekustamajos īpašumos Leona Paegles
ielā 21 un 19, Jāņa Poruka ielā 11, 12A,
13 un 14, Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā
un daļā no Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā,
Leona Paegles ielā.
• Veikti grozījumi lēmumā „Par audita
veikšanu Siguldas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībās”. Pieņemti noteikumi „Par Siguldas novada pašvaldībai
piederošās zemes iznomāšanas kārtību”.
• Nolemts ņemt kredītu Valsts kasē investīcijām Siguldas pils kompleksa saimniecības ēkas pārbūvei par tirdzniecības
un biroju ēku.
• Noslēgta vienošanās projekta „Akenstakas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” realizēšanai, pieņemot
bezatlīdzības lietošanā Mores pagasta
zemesgabala „Roznieki” daļu 600 kvadrātmetru platībā.
• Nolemts no pašvaldības budžeta kompensēt komplekso pusdienu porcijas ce-

• Apstiprināts Siguldas novada Domes
2014.gada finanšu pārskats, Siguldas
novada konsolidētais 2014.gada finanšu
pārskats, Siguldas novada pašvaldības
2014.gada publiskais pārskats un Siguldas novada pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” 2014.gada
finanšu pārskats.
• Apstiprināts Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–2017.gadam
2014.gada uzraudzības ziņojums ar pielikumiem un aktualizēto rīcības plānu.
• Izdevumos norakstīti parādi par vecāku
maksām Siguldas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē „Ābelīte”.
• Izdarīti grozījumi nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
• Atcelts
Siguldas
novada
Domes
2014.gada 2.jūlija lēmums „Par dienesta
dzīvokļa tiesību piešķiršanu”. Izīrētas
dienesta telpas un slēgts dienesta dzīvojamo telpu īres līgums uz trīs gadiem
par dzīvokļa Siguldas ielā 5–15, Morē,
īri.
• Izdarīti grozījumi zemes nomas līgumos
par Lakstīgalas ielu 10 un Gāles ielu 29.
• Nodibināts braucamā ceļa servitūts
nekustamajā īpašumā ar adresi Ošu
iela 7A, Allaži. Dzēsta ceļa servitūta
atzīme īpašumam „Āboliņi” Siguldas pagastā.
• Atsavināts Siguldas novada pašvaldībai piederošais īpašums „Krastmalas”
Allažmuižā, Allažu pagastā.
• Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiecībā uz Stopiņu
novada Domei piederošajām 788 SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāldaļām.
• Iznomāta jumta daļa 1 m2 platībā Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vajadzībām.
• Slēgta vienošanās par zemes gabala
Kaijas ielā 6, Siguldā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Noslēgts nodomu līgums ar akciju sabiedrību „CATA” par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 3, Siguldā, nomu. Noslēgts
zemes nomas līgums ar SIA „DMB” par
zemes vienības „Gagarina birzs” Siguldā
iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai
un apsaimniekošanai par nomnieka līdzekļiem.
Nākamā Siguldas novada Domes sēde
plānota 27.maijā, un tās tiešraidi, kā
ierasts, varēs vērot interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Allažu pagastā būs pieejami Būvvaldes pakalpojumi

Sākot ar jūniju, katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst.9.00 līdz 13.00 Allažu pagasta
pārvaldē apmeklētājus pieņems Siguldas novada Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete. Pieņemšana notiks pēc iepriekšēja pieraksta, norādot risināmos jautājums un īpašuma adresi vai
kadastra numuru, par kuru nepieciešama konsultācija. Pierakstīties konsultācijām var,
rakstot uz e-pastu allazi@sigulda.lv vai zvanot uz tālruni 67970260.
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Uzņēmēji piedalās seminārā par
mārketingu un komunikāciju
Maija beigās PA „Siguldas Attīstības
aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultācijas centra Siguldas nodaļu rīkoja praktisko darbnīcu „Mārketinga un komunikācijas tendences
2015”.
Par semināra tēmas aktualitāti liecināja
interesentu aktīvā pieteikšanās dalībai
darbnīcā.

Darbnīcu vadīja pieredzējušas komunikācijas ekspertes Lolita Ozoliņa un Liene Kupča. Semināra dienas sauklis bija „Diena, lai
spridzinātu Siguldā”.
Semināra laikā tika apskatītas tādas tēmas kā emocionālā inteliģence, pakalpojuma dizaina process, organizācija kā sistēma
un vadītāja loma tajā u.c. Treneri uzsvēra,
ka mazo uzņēmumu priekšrocības ir dinamika un efektivitāte. Runājot par komuni-

Siguldas novadā ierīkos un uzlabos
interneta pieejas punktus
Lai uzlabotu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, Siguldas novada
pašvaldība īsteno projektu „Publisko
interneta pieejas punktu izveidošana
un uzlabošana Siguldas novadā”.
Projekta ietvaros ir paredzēts uzlabot
trīs esošos un izveidot astoņus jaunus

publiskos interneta pieejas punktus.
Projekts paredz izveidot četrus publiski
pieejamus interneta punktus 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 septi-

Siguldieši saņem valsts
augstākos apbalvojumus
4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā, tika pasniegts Triju Zvaigžņu
ordenis, Viestura ordenis un Atzinības
krusts. Vairākus apbalvojumus saņēma
arī Siguldas novada iedzīvotāji.
IV šķiras Atzinības krusts piešķirts īpaši
aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – direktorei, Latvijas
Zinātņu akadēmijas goda loceklei Annai
Jurkānei, savukārt IV šķiras Viestura ordenis piešķirts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa priekšniekam pulkvežleitnantam Andrim Vīgantam.
Annai Jurkānei apbalvojums piešķirts par
nopelniem Latvijas kultūrā un muzeoloģi-

jas attīstībā, par ilggadēju, mērķtiecīgu
un pašaizliedzīgu ieguldījumu Latvijas
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Turklāt A.Jurkānes nopelni sevišķi
tika uzteikti par īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – popularizēšanu daudzu gadu
garumā.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Siguldas iecirkņa priekšniekam pulkvežleitnantam Andrim Vīgantam Viestura
ordenis piešķirts par sevišķiem nopelniem un ilggadēju pašaizliedzīgu darbu
sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā.
Sveicam novadniekus ar saņemtajiem
augstajiem novērtējumiem!

Labiekārto Mores
pamatskolas
telpas

kāciju ar klientu, tika uzsvērts, ka tai ir
jābūt personīgai, mērķtiecīgai un pārdomātai.
Radošās diskusijās, īsās lekcijās un darba
grupās darbnīcas dalībnieki guva informāciju par mārketinga komunikācijas tendencēm, idejas sava uzņēmuma pilnveido- Pateicoties labdarības projektam
šanai, praktiskus padomus un izpratni „Give More”, maija sākumā Mores papar klient
orientētību kā komunikācijas
matskolā tika atklātas izremontētās
disciplīnu klientu noturēšanā un piesaistē. un labiekārtotās telpas – galdniecīPaldies semināra vadītājiem un aktīva- bas kabinets un skolas aktu zāle.
jiem dalībniekiem!
Divu mēnešu laikā savākti vairāk nekā
16 000 eiro, kurus Latvijas uzņēmumi
Ina Stupele
un brīvprātīgie ziedoja gan finansējuma
veidā, gan dāvājot skolai nepieciešamo
ņās vietās: Allažu pagasta pārvaldes ēkā, inventāru. Projekta laikā tika organizēSiguldas pagasta administrācijas ēkā
tas vairākas talkas, lai sagatavotu tel(Zinātnes iela 7), Siguldas pagasta pen- pas remontam, veikts telpu remonts, sasionāru nodaļas ēkā (Institūta iela 5A), kārtota elektrosistēma, veikta palodžu
Siguldas novada pašvaldības ēkā (Pils
un skolas plāksnes restaurācija, ierīkots
iela 16), Siguldas pils kompleksā, Livo- atpūtas stūrītis, papildināta mājturības
nijas ordeņa Siguldas pilī un Siguldas
nodarbībām nepieciešamā materiāltehdzelzceļa stacijas laukumā. Paredzēts, niskā bāze.
ka bezvadu internets būs brīvi pieejams
Lai arī telpu atklāšanas svētki ir aizikvienam interesentam iedzīvotājiem
ritējuši, projekts turpinās, jo skolas
publiski pieejamajās ēkās un 50 metrus
atbalstam vēl ir nepieciešami aptuveni
ap tām.
4000 eiro, lai pabeigtu telpu remontdarProjekta attiecināmās izmaksas ir
bus, telpu labiekārtošanu un uzlabotu
13 643 eiro, no tām 85% – ERAF finan- materiāltehnisko bāzi.
sējums; 1,5% – valsts budžeta dotācija, Plašāka informācija par projektu un
13,5% – Siguldas novada pašvaldības
iespēju to atbalstīt pieejama interneta
līdzfinansējums.
vietnē www.givemore.lv.

Vasarā nekursēs daļa autobusu
Skolēnu vasaras brīvlaikā – no 1.jūnija līdz 1.septembrim – nekursēs
skolēnu autobusi, kuros, uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja identifikācijas jeb ID karti, novada iedzīvotāji var pārvietoties bez maksas.
Skolēnu vasaras brīvlaikā autobusi nekursēs astoņos maršrutos:
• Sigulda–Krimulda–Sigulda,
• Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda,
• Sigulda–Nurmiži–Sigulda,
• Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda,
• Sigulda–Allaži–Sigulda,
• More–Sigulda–More,
• More–Nītaure–More.
Pilsētas autobusa maršrutā Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda, kas

kursē no pirmdienas līdz sestdienai,
izņemot svētdienas, nekursēs autobusa reiss plkst.13.30.
Maršruti tiks atjaunoti līdz ar jaunā
mācību gada sākumu – 1.septembri.
Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID
karti, novadnieki no 1.maija līdz 31.oktobrim bez maksas varēs pārvietoties
maršrutā Sigulda–Gleznotājkalns
(Siguldas pilsētas kapi), kas kursē no
piektdienas līdz svētdienai. Tāpat arī, uzrādot ID karti, bez maksas varēs braukt
maršrutā
Sigulda–Ķipari–TV tornis–Sigulda, kas no Siguldas autoostas darba dienās atiet plkst.13.40.
Šo maršrutu pasažieriem bez ID kartes jāiegādājas biļete saskaņā ar AS
„CATA” cenrādi.

Norisinās stikla šķirošanas akcija Pārtikas preču komplektu izdale
Siguldas novada iedzīvotāji līdz
30.septembrim aicināti piedalīties stikla šķirošanas veicināšanas akcijā „Uzņemies šefību pār
konteineru!”. Pieteikt stikla šķirošanas konteineru akcijai var jau
šobrīd, un to varēs izdarīt visas vasaras garumā.
Akcijā iedzīvotāji var piedalīties gan
individuāli, gan komandā, piesakot
apsaimniekošanai konkrētu sava novada konteineru vai jaunu stikla šķirošanas konteinera atrašanās vietu.
Akcijas dalībnieku uzdevums ir gādāt,

lai no jūnija līdz septembrim konteiners labi pildītos ar stikla pudelēm un
burkām.
Pieteikums akcijai ir jāsūta uz e-pasta adresi info@jumis.lv, norādot konteinera adresi, dalībnieku vārdu un
uzvārdu vai komandas nosaukumu,
kā arī kontaktinformāciju.
Balvu – dāvanu karti atpūtai „Līvu
akvaparkā” 150 eiro vērtībā – saņems
četras komandas no katra novada vai
reģiona (Talsu, Tukuma, Piejūras reģiona un Pierīgas), kuru gādībā nodotajos stikla konteineros būs sašķirots
visvairāk stikla pudeļu un burku.

Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komiteja sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālo dienestu uzsākusi Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču komplektu izdali
trūcīgām personām.
Atbalsta komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai ir pašvaldības Sociālā
dienesta izdota izziņa par atbilstību trūcīgas personas statusam vai izziņa (lēmums), kas
apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta
sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.
Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas personas. Higiēnas
un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt jūlijā. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta septembrī. Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par konkrēto mēnesi – ne ātrāk, ne vēlāk.
Pārtikas pakas Siguldas novadā varēs saņemt Zinātnes ielā 5A, Siguldas pagastā, katra
mēneša otrajā otrdienā no plkst.10.00 līdz 14.00 un trešdienā no plkst.14.00 līdz 18.00,
kā arī sociālās aprūpes mājā „Gaismiņas” Allažu pagasta Stīveros katru ceturtdienu no
plkst.10.00 līdz 15.00.
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Siguldas Novada svētku
programma
No 29.maija līdz
31.maijam

PIEKTDIEN, 29.MAIJĀ

Vieta, laiks

Pasākums

Plkst.10.00–19.00
Siguldas novada mākslinieku izstāde
Siguldas novada
„Tālas noskaņas zilā vakarā...”
Kultūras centrā
Ieeja – bez maksas
Plkst.12.00–17.00
kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis”

ID karšu četru gadu jubilejas nakts
Uzņēmēju teltis, atrakcijas un mīmi, Jauno Jātnieku skola
• Plkst.18.00 pasākuma atklāšana ar jauniešu pūtēju orķestra „Sudrabskaņa” defilē programmu
• Plkst.18.15 Emmaste pamatskolas pūtēju orķestra „Emmaste Brass”
Pēc pasākuma,
(Igaunija) priekšnesums
plkst.21.00, 22.00,
23.00 un 24.00, kursēs • Plkst.18.30 „Ielu romance” – leģenda par Turaidas Rozi: riteņbraucēju, ielu vingrotāju, hiphopa dejotāju un deju performance
bezmaksas autobuss
„S!GULDIEŠI BRAUC” • Plkst.19.00 grupas „Neon Saturdays” koncerts
• Plkst.20.00 grupas „MMD” koncerts
(maršruts Siguldas
• Plkst.21.00 grupas „The Coconuts” koncerts un balsojuma „Siguldieautoosta–Institūts–
šu mīlētākais uzņēmums 2015” rezultātu paziņošana
Kaķīškalns–Siguldas
• Plkst.22.00 grupas „De Temps” koncerts un orientēšanās sacensību
autoosta)
„Mazā apļa” balvu ieguvēju izloze
• Plkst.23.00 grupas „Manta” koncerts
Ieeja – bez maksas

Ik gadu maija nogalē Sigulda svin savus Novada svētkus. Ik gadu pavasaris ir
mūsu – Siguldas novadam veltītā gada – ražas un reizē jaunu sapņu, ieceru un
nodomu dēstīšanas laiks.
Mēs visi esam sava Siguldas novada dārznieki – mēs paši to kopjam, veidojam un,
kad pienāk laiks, plūcam augļus.
Dārzs iepriecina. Dārzs dara cilvēku labāku.
Siguldas novada dārzā aug un uzzied uzņēmumi, preces, meistari, čempioni, personības, notikumi, māksla, leģendas, svētki un sajūtas.
Mēs paši esam atbildīgi par to, kas uzziedēs mūsu dārzā. Mēs paši esam atbildīgi
par to, kā uzplauks mūsu Siguldas novads!
Plkst.13.00–16.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Plkst.18.00–24.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Projekta „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes!”
fotoizstādes atklāšana
Ieeja – bez maksas

SESTDIEN, 30.MAIJĀ

Vieta, laiks

Projekta „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes!”
fotoizstāde
Ieeja – bez maksas

Plkst.11.00–12.00

Modināšana
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” un Siguldas pagasta orķestris modinās novadniekus ielās, pagalmos, laukumos un novada ceļos

Plkst.10.00–15.00
Siguldas novada
Kultūras centrā
Plkst.12.00–17.00
kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis”

Siguldas novada mākslinieku izstāde „Tālas noskaņas zilā
vakarā...”
Ieeja – bez maksas

Plkst.12.00–12.45
Siguldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

Ekumēniskais Novada svētku dievkalpojums

Plkst.12.00–12.30
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Preču zīmes „Radīts Siguldā” atklāšana

Plkst.12.00–16.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Pop-up „Stacijas bufete”
Pop-up „Stacijas bufetē” Siguldas novada ēdināšanas nozares pārstāvji piedāvās uzkodas un ēdienus, kuru izmaksas nebūs augstākas par
3 eiro. Uzkodas varēs nobaudīt kādā no trim īpaši iekārtotām ēdināšanas zonām

Plkst.12.30–16.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Orientēšanās spēles „Lielais un Mazais aplis”
Plkst.15.45 „Mazā apļa” balvu saņēmēju izloze
Plkst.16.00 „Lielā apļa” balvu saņēmēju izloze
Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu programma
„Dārza svētki”
Stacijas laukuma pārvērtības novadnieku satikšanās vietā – Aizrautības dārza svētkos – ar mielastu, dziesmām, gudrām sarunām,
dižošanos, bērnu čalām, alus dziesmām, dančiem, klačiņām un citām
lustēm. Dārza saimnieki – aktieri Juris Kalniņš un Marija Bērziņa
• Plkst.12.30 Absolventu orķestra muzikāls sveiciens Gaujas krastu
romantiskā noskaņā
• Plkst.12.45 bērnu brīdis ar ansambļu „Siguldiņa” un „Zibsnis”, Siguldas pilsētas vidusskolas 2.klases ansambļa un pirmsskolas izglītības
iestāžu „Pasaciņa”, „Ieviņa” un „Saulīte” deju kolektīvu piedalīšanos
• Plkst.13.30–13.45 vokālo ansambļu „Saltavots”, „Melodija”, „Liep
avots” uzstāšanās
• Plkst.13.45–14.00 novada lietišķās mākslas studiju raibo rakstu
dižošanās
• Plkst.14.00–14.30 spēlēs bigbends „Sigulda”
• Plkst.14.30–15.00 koru „Spārni”, „Teiksma”, „Gāle” un „Sigulda”
sadziedāšanās ar svētku svinētājiem
• Plkst.15.00–15.15 „Sniegaroze”, „Preilene” un „Dāmītes” izaicinās
klātesošos danču placī
• Plkst.15.15–15.45 teatrālas galda runas ar Siguldas Tautas teātri,
Allažu pagasta amatiermākslas teātri „Aka” un Mores pagasta
amatierteātri „Oga”
• Plkst.16.15–16.30 dejo „Siguldietis”, „Ķimelītis” un „Ķimenīte”
• Plkst.16.30–16.50 austriešu un latviešu polkas Siguldas pagasta
pūtēju ansambļa izpildījumā
• Plkst.16.50 „Ceļakāja” tālākajām lustēm...

Novada svētku gājiens „Sigulda uzzied” no dzelzceļa stacijas
laukuma uz Livonijas ordeņa Siguldas pili. Pulcēšanās priekam dzied
folkloras kopa „Senleja”

Plkst.20.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē

Koncerts „Svētku dārzs”
Viegls, iedvesmojošs, patriotisks, ar smaidu par mūsu svinēšanas
ieradumiem, vērtībām, stereotipiem, rāmjiem, kurioziem un, protams,
ar mīlestību pret mūsu S!GULDU – AIZRAUTĪBAS DĀRZU!
Ieeja – bez maksas

Plkst.21.30 Siguldas
pilsdrupu estrādē

Balle
Spēlē grupa „Bellaccord” un „Radio 7” DJ
No plkst.22.00 ieejas maksa 3 eiro, Siguldas ID kartes īpašniekiem –
bez maksas

Pasākums

Plkst.10.00–14.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Plkst.12.30–17.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Plkst.19.00
(pulcēšanās no
plkst.18.30) Siguldas
dzelzceļa stacijas
laukumā

Latvijas Slēpošanas federācijas sezonas noslēguma pasākums
Latvijas Slēpošanas savienības 2014./2015.gada sezonas noslēguma
apbalvošana distanču un kalnu slēpošanā, snovborda slalomā, kā arī
Pasaules Sniega dienas speciālbalvu pasniegšana. Pasākuma laikā
darbosies „Brāļu tirgus” – vieta, kur ikvienam būs iespēja savu veco
ziemas vai vasaras sporta inventāru un sporta apģērbu samainīt vai
pārdot tiem, kam tas nepieciešams
• Plkst.13.00 sezonas noslēguma pasākuma atklāšana
• Plkst.13.05 pieaugušo apbalvošana un Pasaules Sniega dienas speciālbalvas pasniegšana nominācijās „Labākais video” un „Labākais
foto”
• Plkst.14.00 jauniešu apbalvošana un Pasaules Sniega dienas speciālbalvu pasniegšana nominācijā „Labākais domraksts”
• Plkst.14.45 pašu mazāko slēpotāju apbalvošana, Pasaules Sniega
dienas speciālbalvu pasniegšana nominācijā „Labākais zīmējums”
• Plkst.15.30 sporta klubu apbalvošana

SVĒTDIEN, 31.MAIJĀ

Vieta, laiks

Plkst.9.00–15.00
Siguldas pilsētas
stadionā

Pasākums

Suņu izstāde un sacensības

Plkst.10.00–15.00
Siguldas novada mākslinieku izstāde
Siguldas novada
„Tālas noskaņas zilā vakarā...”
Kultūras centrā
Ieeja – bez maksas
Plkst.12.00–17.00
kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis”
Plkst.10.00–14.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Projekta „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes!”
fotoizstāde
Ieeja – bez maksas

No plkst.10.00
Siguldas pilsmuižas pasta stacija un izstāde
papīrmākslas darbnīcā „Siguldas vēsture pastkartēs”
„Viktora vēstules” Sigul- Ieeja – bez maksas
das pils kompleksā
No plkst.10.30
Siguldas pils kompleksā
Plkst.10.30–12.00
Siguldas pils kompleksā
Plkst.12.00
Siguldas pilsdrupu
estrādē

Atrakcijas bērniem
Latvijā garākais piepūšamais slīdkalniņš un citi prieki
Ieeja – bez maksas
Novadnieku brokastis ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju
Iespēja nogaršot paša mēra ceptas pankūkas un nesteidzīgi baudīt brokastu kafiju neformālā atmosfērā. Par brokastotāju muzikālo labsajūtu
rūpēsies atraktīvie jaunie siguldieši no grupas „Neon Saturdays”
Mazie Deju svētki
Piedalās Siguldas novada izglītības iestāžu deju kolektīvi. Divdesmit
astoņās dejās Siguldas novada izglītības iestāžu dejotāji izdejos
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncerta
„Līdz varavīksnei tikt” repertuāra dejas
Ieeja – bez maksas

Novadnieku brokastis ar Siguldas
novada Domes priekšsēdētāju
Svētdien, 31.maijā, no plkst.10.30 līdz 12.00 Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina novadniekus uz brokastīm Siguldas pils kompleksā.
Tā būs unikāla iespēja nogaršot mēra ceptas pankūkas un nesteidzīgi baudīt brokastu kafiju neformālā atmosfērā, kur par klātesošo muzikālo labsajūtu rūpēsies atraktīvie jaunie
siguldieši no grupas „Neon Saturdays”. Brokastotāji aicināti ņemt līdzi piknika segas un
labu noskaņojumu. Bērniem no plkst.10.30 Siguldas pils kompleksā būs pieejamas aizraujošas atrakcijas un interesantas māla, koka un dzintara darbnīcas.
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ID karšu četru gadu jubilejas nakts Svētku kulminācija –
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā gājiens, koncerts un balle
Piektdien, 29.maijā, no plkst.18.00 līdz 24.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukums
pārvērtīsies par aizraujošu svinēšanas dārzu, atzīmējot Siguldas novada ID karšu
četru gadu jubileju.

Sestdien, 30.maija vakarā, svētku kulmināciju aizsāks tradicionālais Siguldas
Novada svētku gājiens, kas plkst.19.00 sāksies Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā un vedīs uz Livonijas ordeņa Siguldas pili. Pulcēšanās gājienam plānota no
plkst.18.30, un stacijas laukumā klātesošo priekam uzstāsies folkloras kopa „Senleja”. Svētku gājienu plkst.20.00 Siguldas pilsdrupu estrādē noslēgs svētku koncerts „Svētku dārzs”.

Pasākuma laikā viesos pie Siguldas uzņēmējiem novadniekus aizvedīs „Mazā un Lielā
apļa” orientēšanās spēle, tās uzvarētājs kopā ar ģimeni brīvdienās varēs ceļot uz atrakciju
parku „Lotes zeme” ar „Mile auto” sarūpēto „Citroen” automašīnu. ID karšu jubilejas nak- Koncertā svētku dārznieku lomā iejutīsies Siguldas novada amatiermākslas kolektīvi un
viesi – tiks izspēlēta šā gada aktuālā Raiņa un Zelta zirga tēma, izdejoti dzīves salapošatī noslēgsies aprīļa beigās uzsāktā balsošanas kampaņa „Siguldiešu mīlētākie uzņēmumi
2015”, kuras laikā tiks paziņoti 10 vispopulārākie uzņēmumi.
nas svētki – kāzas, līgo stāstā ar dejas palīdzību tiks uzburta ziedēPasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt Siguldas novada jauniešu sagatavotu perfor- šanas nakts maģija – sev neierastā ampluā izpaudīsies arī mūsu
manci „Ielu romance”, kurā ar kustībām un mūziku tiks izstāstīts Turaidas Rozes stāsts. olimpieši.
Koncerta kulminācijā novāksim mūsu Siguldas aizrautības
Tās tapšanā iesaistīti vairāk nekā 60 jaunieši no Siguldas novada, tostarp Jaunrades
dārza ražu, uzklausot Siguldas novada Domes priekšcentra Robotikas un elektronikas pulciņa skolēni, kuri izveidojuši inovatīvu LED lampiņu
tērpu.
sēdētāja Uģa Mitrevica svētku iedvesmas vārdus
Par jubilejas nakts muzikālo noformējumu rūpēsies grupas „Neon Saturdays”, „MMD”, un Siguldas himnu „Zied ievas Siguldā” grupas
„The Coconuts”, „De Temps” un „Manta”.
„Bellaccord” izpildījumā.
Pēc pasākuma, plkst.21.00, 22.00, 23.00 un 24.00, kursēs bezmaksas autobuss „S!GULDIEŠI Pēc svētku koncerta, plkst.21.30, novadnieBRAUC” (maršruts Siguldas autoosta–Institūts–Kaķīškalns–Siguldas autoosta).
ki aicināti uz balli, kurā spēlēs grupa
„Bellaccord” un „Radio 7” DJ.
No plkst.22.00 ieejas maksa 3 eiro.
Siguldas novada ID kartes īpašniekiem ieeja bez maksas.

Atklās preču zīmi „Radīts Siguldā”

Sestdien, 30.maijā, plkst.12.00 tiks atklāta jauna preču zīme „Radīts Siguldā” – tā apvienos novada uzņēmēju aizrautību, ļaujot ar lepnumu atzīmēt Siguldas kartē katra uzņēmuma mājvietu.

Pasākuma laikā novadniekus pulcēs Siguldas novada ēdināšanas nozares pārstāvju pop-up „Stacijas bufete”, kurā uzkodu un ēdienu izmaksas nebūs augstākas par
3 eiro. Ēdienus būs iespējams baudīt kādā no trim īpaši iekārtotām ēdināšanas zonām.

Izstāde par Siguldas novada dižģimenēm

Siguldas novada
mākslinieku
darbu izstādes
atklāšana

27.maijā
plkst.18.00
kultūras un mākslas
telpā „Siguldas Tornis” un
Piektdien, 29.maijā, plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā apmeklētāji aici- plkst.19.00 Siguldas novada
nāti uz izstādes „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes” atklāšanu un Kultūras centrā tiks atklāta Sidižģimeņu godināšanu.
guldas novada mākslinieku izstāde
„Tālas noskaņas zilā vakarā...”.

Pasākumā tiks godinātas Vētru, Čivču, Gudovsku, Jumiķu, Konošonoku, Neimaņu,
Turausku, Bēržu, Harlinsku, Šķesteru-Buku, Vāveru, Gercānu, Nikolajevu, Šicu un Zilveru dzimtas. Dižģimeņu godināšanas koncertā uzstāsies Siguldas novada dziedošās un
muzicējošās ģimenes.
Pasākumā būs iespēja ne tikai tikties ar dižģimenēm, bet arī aplūkot viņu dzimtu foto
grāfijas un iepazīties ar īsiem to dzīves stāstiem. Izstādē būs aplūkojami arī dzimtas koki –
genogrammas.
Izstāde Siguldas pagasta Kultūras namā būs apskatāma no 29.maija līdz 21.jūnijam darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.

Bezmaksas autobusi
Siguldas Novada svētkos
Lai visiem novadniekiem būtu iespēja piedalīties svētku aktivitātēs,
Siguldas novada pašvaldība nodrošinās bezmaksas transportu uz 29. un
30.maija pasākumiem.
Piektdien, 29.maijā
More–Sigulda–More
Plkst.17.00 Mores pagasta pārvalde,
plkst.17.15 Jūdažu Sabiedriskais centrs,
plkst.17.25 autobusa pietura pie Zinātnes
ielas Siguldas pagastā, plkst.17.40 pietura pie daudzdzīvokļu mājām Nurmižos,
plkst.17.50 Siguldas autoosta.
Plkst.23.30 Siguldas autoosta, plkst.23.40
pietura pie daudzdzīvokļu mājām Nurmižos, plkst.23.55 autobusa pietura Zinātnes
ielā Siguldas pagastā, plkst.00.05 Jūdažu

Sabiedriskais centrs, plkst.00.20 Mores pagasta pārvalde.

Allaži–Sigulda–Allaži
Plkst.17.20 laukums pie pasta nodaļas Allažos, plkst.17.30 autobusa pietura Stīveros,
plkst.17.50 Siguldas autoosta.
Plkst.23.30 Siguldas autoosta, plkst.23.50
laukums pie pasta nodaļas Allažos.
Sestdien, 30.maijā
More–Sigulda
Plkst.11.00 autobusa pietura pie Mores pagasta pārvaldes, plkst.11.15 Jūdažu Sabiedriskais centrs, plkst.11.25 Siguldas pagasts,
autobusa pietura Zinātnes ielā, plkst.11.35
Nurmiži, pietura pie daudzdzīvokļu mājām,
plkst.11.45 Siguldas autoosta.

Izstādē būs skatāmi novada mākslinieku glezniecības, tēlniecības, foto, grafikas, tekstila un stikla mākslas darbi, kā arī rotas.
Izstādē piedalīsies teju 30 Siguldas novada mākslinieki.
Izstāde Siguldas novada Kultūras centrā būs apskatāma līdz 28.jūnijam darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.12.00 līdz
15.00. Darba laiks kultūras un mākslas telpā „Siguldas Tornis” – ceturtdienās,
piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.12.00 līdz 17.00.

Plkst. 18.00 autobusa pietura pie Mores pagasta pārvaldes, plkst.18.15 Jūdažu Sabiedriskais centrs, plkst.18.25 Siguldas pagasts,
autobusa pietura Zinātnes ielā, plkst.18.40
Nurmiži, pietura pie daudzdzīvokļu mājām,
plkst.18.50 Siguldas autoosta.
Allažmuiža–Siguldas pagasts–Sigulda
Plkst.11.00 Allažmuiža, pie autobusa pieturas, plkst.11.10 Allaži, laukums pie pasta
nodaļas, plkst.11.20 Stīveri, pie autobusa
pieturas, plkst.11.40 Nurmiži, pietura pie
daudzdzīvokļu mājām, plkst.11.50 Siguldas
autoosta.
Plkst.18.10 Allažmuiža, pie autobusa pieturas, plkst.18.20 Allaži, laukums pie pasta
nodaļas, plkst.18.30 Stīveri, pie autobusa
pieturas, plkst.18.40 Siguldas autoosta.
Sigulda–More
Plkst.17.00 Siguldas autoosta, plkst.17.10
Nurmiži, pietura pie daudzdzīvokļu mājām,

plkst.17.20 Siguldas pagasts, autobusa pietura Zinātnes ielā, plkst.17.30
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs,
plkst.17.45 autobusa pietura pie Mores pagasta pārvaldes.
Plkst.00.00 Siguldas pils kompleksa
stāvlaukums, plkst.00.10 Nurmiži, pietura pie daudzdzīvokļu mājām, plkst.00.20 Siguldas pagasts,
autobusa pietura Zinātnes ielā,
plkst.00.30 Jūdažu Sabiedriskais
centrs, plkst.00.45 autobusa pietura
pie Mores pagasta pārvaldes.
Sigulda–Allaži
Plkst.17.00
Siguldas
autoosta,
plkst.17.20 Allaži, laukums pie pasta nodaļas, plkst.17.30 Allažmuiža.
Plkst.00.00 Siguldas autoosta,
plkst.00.20 Allaži, laukums pie
pasta nodaļas, plkst.00.30 Allažmuiža.
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Sacensības
vieglatlētikas četrcīņā

Jaunie volejbolisti noslēdz sezonu
Latvijas Jaunatnes volejbola čempionātā Siguldas jaunie volejbolisti piedalījās
ar divām komandām. Ļoti veiksmīgi čempionātā nospēlēja D2 (2003.gadā dzimušie un jaunāki) vecuma grupas zēnu komanda, izcīnot 2.vietu.

Kopā aizvadītajās 13 spēlēs piedzīvots tikai viens zaudējums. Siguldas komandas rezultatīvākais spēlētājs bija Dāvis Vēvers.
D1 (2002.gadā dzimušie un jaunāki) vecuma grupas zēni cīnījās Siguldā ar vēl trīs
viesu komandām par 7.–10.vietu.
Siguldas komanda nospēlēja neizšķirti ar Zvejniekciema komandu un Dundagas komandu un uzvarēja Aizputes komandu, ar iegūtajiem 19 punktiem izcīnot 8.vietu. Siguldas komandas rezultatīvākais spēlētājs – Sandijs Suhānovs.

Serpentīna ceļa skrējienā startē
rekorddaudz dalībnieku

Maija vidū Siguldas pilsētas stadio- ja Dāvis Rūķītis, Gusts Narnickis, Jēkabs
nā risinājās Siguldas novada atklātās Niklāvs Janovs, Jēkabs Vītols un Oto Laiva.
skolu sacensības „Draudzība” vieglat- 2.vietā ierindojās Vangažu vidusskola, 3.vielētikas četrcīņā, kurās šogad startēja C tā – Siguldas pilsētas vidusskolas komanda.
(2001.–2002.gadā dzimušie) un D (2003.– D grupā meitenēm, tāpat kā C grupā, uzva2004.gadā dzimušie) vecuma grupu zēnu rēja Siguldas pilsētas vidusskolas komanda,
un meiteņu komandas sešu cilvēku sastāvā. kuras sastāvā startēja Līna Gaile, Dārta
C grupā savā starpā cīnījās septiņas zēnu
un septiņas meiteņu komandas, D grupā –
piecas zēnu un piecas meiteņu komandas.
Siguldas novada skolas konkurēja ar Garkalnes Mākslas un mūzikas vidusskolu un
Vangažu vidusskolu. Rezultāti tika vērtēti
gan komandu ieskaitē (pieci labākie no sešiem komandas dalībniekiem), gan arī individuālajā ieskaitē. Četrcīņas disciplīnas ir
60 metru skrējiens, tāllēkšana, bumbiņas
mešana, kā arī 500 metru skrējiens meitenēm un 800 metru skrējiens zēniem.
Ļoti labu rezultātu kopvērtējumā uzrādīja
meiteņu C grupas uzvarētājas – Siguldas
pilsētas vidusskolas komanda, kurā startēja Kristīne Brunere, Anne Grēta Stalidzāne,
Agnete Alise Zīnele, Elizabete Stankeviča
un Estere Vīksne. 2.vietu šajā grupā izcīnīja Allažu pamatskolas komanda, 3.vietu –
Vangažu vidusskolas komanda. Par punktu
no 3.vietas atpalika Siguldas Valsts ģimnāzijas meiteņu komanda.
C grupā zēniem nepārspēta palika Siguldas
Valsts ģimnāzijas komanda, kurā startē-

Auziņa, Katrīna Knoka, Alise Krīgere un
Diāna Aleksejeva. 2.vietā – Vangažu vidusskolas komanda, bet 3.vietā – Laurenču
sākumskolas komanda.
D grupā zēniem vietu sadalījums pirmajā
trijniekā identisks meitenēm: 1.vieta Siguldas pilsētas vidusskolai (Darels Dukurs,
Ādams Janišs, Sandijs Suhānovs, Kristers
Lazdāns, Linards Lipskis), 2.vieta Vangažu
vidusskolai, 3.vieta Laurenču sākumskolai.
Individuālais vērtējums:
C grupas meitenes: 1.vieta Elizabetei
Stankevičai, 2.vieta Esterei Vīksnei, 3.vieta
Liānai Lencevičai.
C grupas zēni: 1.vieta Oto Laivam, 2.vieta Dāvim Lapiņam, 3.vieta Danielam Lapiņam.
D grupas meitenes: 1.vieta Dārtai
Auziņai, 2.vieta Alisei Krīgerei, 3.vieta Līnai Gailei.
D grupas zēni: 1.vieta Darelam Dukuram, 2.vieta Danilam Kārkliņam, 3.vieta
Otomāram Gulbim.
Ilze Ratniece

Jaunie orientieristi veiksmīgi turpina sezonu
Pasaules skolēnu čempionātā, kas notika Turcijā, Tekirovas (garā orientēšanās
distance) un Beicikas (vidējā distance)
apkārtnē, stabilus rezultātus uzrādīja
Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.klases audzēkne Magda Cigle, 44 dalībnieču konkurencē izcīnot attiecīgi 11. un 9.vietu
valstu izlašu W2 grupā, kas, saskaitot
divu dienu rezultātus kopā, Magdai dod
labāko rezultātu no šajā grupā startējušajām Latvijas meitenēm.
Kamēr izlases dalībnieki cīnījās Turcijā,
labs starts izdevās Madim Ciglim Rīgas
kausos Bumbukalnā, tehniski sarežģītā
sīkā reljefa apvidū, kuros piedalījās arī Lietuvas, Krievijas un Somijas jaunie orientieristi. Uzvarot pirmajā sacensību dienā
un kopvērtējumā apsteidzot visus mājās

palikušos M16 grupas latviešu puišus, piekāpjoties vien Lietuvas sportistam, godam
nopelnīta 2.vieta. Nils Ciglis izcīnīja 4.vietu M14 grupā, Kristīne Brunere (W14) un
Kristaps Bruners (M16) ierindojās 6.vietā.
Ērgļu novadā notika kārtējās Latvijas
kausa divu dienu sacensības „OK Arona
kauss”. Sīvā konkurencē, abās dienās stabili izcīnot 2.vietu, divu dienu kopvērtējumā 3.vietā palika Kristīne Brunere (W14).
Kristapam Bruneram 5.vieta (M16), Nilam
Ciglim (M14) un Magdai Ciglei (W16) šoreiz tikai 9.vieta.
Vēl rezultāti: Kristaps Bruners kopā ar
Cēsu jauniešiem ieguva 1.vietu „Meridiāna”
nakts stafetēs MIXJ grupā, bet novada
orientieristi Ričards Ansviesulis, Nils Ciglis un Mārtiņš Auziņš – 1.vietu Daugavas
kausa stafetēs M14 grupā.

1.maijā tika noskaidroti skriešanas seriāla „Sigulda Up Cup” 1.posma – Serpentīna ceļa – skrējiena uzvarētāji. Šogad šajās sacensībās piedalījās
rekorddaudz dalībnieku – 235, un tas
ir par 42 dalībniekiem vairāk nekā
2014.gadā. Bija ieradušies skrējēji ne tikai no Siguldas novada, bet arī no Rīgas,
Ikšķiles un Ogres, tradicionāli liels skaits
dalībnieku bija no Līgatnes vidusskolas.

(V10), Darels Dukurs (V12), Daniels Iļjins
(V14), Kristaps Bruners (V16), Mārcis Gaigalnieks (V18), Aigars Feteris (V20), Uldis
Kļaviņš (V30), Aleksandrs Terlanovs (V40),
Valerijs Jegorovs (V50), Viktors Suborins
(V60).
Galvenā cīņa notika par titulu „Kalnu Karalis” un „Kalnu Karaliene”, kuru saņem
absolūti labākā rezultāta īpašnieki. Šos
titulus ieguva Estere Vīksne un Uldis Kļaviņš.
Pirmo vietu savā vecuma grupā izcīnīja: „Sigulda Up Cup 2015” 2.posms – sprinta
Laura Ciagune (S10), Dārta Auziņa (S12), skrējiens Turaidas tornī – notiks 26.jūlijā,
Estere Vīksne (S14), Magda Cigle (S16), bet 30.augustā ceturto reizi notiks skrēRenāte Strelevica (S18), Gunta Blūmiņa jiens augšup pa Siguldas Bobsleja un ka(S20), Iveta Caune (S30), Laura Lapiņa maniņu trasi, kas būs seriāla „Sigulda Up
(S40), Anita Zālīte (S50), Jānis Kravalis Cup 2015” 3.posms.

Basketbola klubs „Sigulda” noslēdz sezonu
Trešo sezonu Latvijas basketbola līgas
3.divīzijas čempionātā noslēgusi basketbola kluba „Sigulda” komanda, kas
ceturtdaļfinālā divu spēļu summā atzina Iecavas „Dartija” pārākumu.

punktu pārsvaru. Tas bija ļoti grūti izpildāms, taču vismaz mēģinājuma vērts uzdevums.
Diemžēl atspēlēties neizdevās, tika piedzīvots zaudējums arī otrajā spēlē ar rezultātu
70:56, divu spēļu summā 138:114 Iecavas
Abu komandu pirmais duelis Siguldā noslē- „Dartija” labā.
dzās ar viesu uzvaru 58:68. Lai sasniegtu Basketbola klubs „Sigulda” saka paldies vipusfinālu, siguldiešiem bija nepieciešama siem saviem draugiem par atbalstu sezonas
uzvara izbraukumā ar vismaz vienpadsmit garumā!

Siguldas čempionāts basketbolā vīriešiem

Siguldas atklātajā čempionātā basketbolā vīriešiem šogad piedalījās piecas komandas no Raganas, Rīgas un Siguldas. Otro gadu pēc kārtas par Siguldas čempionāta
uzvarētājiem kļuva siguldiešu komanda „Koka Roka”.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jānis Samsonovs no komandas „Koka
Roka”.

Aizvadītas pirmās bērnu velosacensības

Maija sākumā Siguldas Sporta un aktī- (bez pedāļiem). Lai cīņa būtu godīga, tika
vās atpūtas centrā risinājās bērnu velo- izveidotas divas jaunas grupas „S – dipu
dapu” un „V – dipu dapu”. Šo grupu dalībsacensību „S!–VELO” pirmais posms.

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
jau notiek skriešanas un skrituļošanas seriāli, tagad tiem piepulcējies arī veloseriāls. Visu vasaru vienu reizi mēnesī gados
jaunie riteņbraucēji varēs pārbaudīt savas
spējas un varējumu riteņbraukšanā. Sacensības notiks piecos posmos.
Pirmajā posmā piedalījās 90 dalībnieku
no Siguldas, Inčukalna, Valmieras un Rīgas. Viskuplāk bija pārstāvēts sporta klubs
„Pantera” no Siguldas. Sacensībās piedalījās
vairāki mazie sportisti ar skrejriteņiem

nieki veica 400 metru garu distanci. Veloseriāla starta kārtība ir brīvais starts, kas
ļauj dalībniekam pašam izvēlēties laiku,
kad startēt. Tā kā lielākā daļa izvēlējās
startēt pašā sākumā, rīkotāji, analizējot pirmo posmu, pieņēmuši lēmumu koriģēt starta kārtību. Lai izvairītos no sadursmēm un
būtu drošāk veikt savu distanci, turpmāk
no plkst.19.00 līdz 19.20 trasē aicināsim doties tikai mazos (S6, V6) braucējus.
Visi rezultāti apskatāmi interneta vietnē
www.ba2.lv. Nākamais „S!–VELO” posms
notiks 4.jūnijā.
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Izlaidumi Siguldas novada
izglītības iestādēs

Laurenču sākumskolā, 6.klasei – piektdien, 29.maijā, plkst.14.00
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” – piektdien, 5.jūnijā, plkst.18.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā, 9.klasēm – ceturtdien, 11.jūnijā, plkst.18.00
Siguldas 1.pamatskolā, 9.klasēm – ceturtdien, 11.jūnijā, plkst.18.00
Allažu pamatskolā, 9.klasēm – piektdien, 12.jūnijā, plkst.14.00
Mores pamatskolā, 9.klasēm – piektdien, 12.jūnijā, plkst.17.30
Siguldas Valsts ģimnāzijā, 12.klasēm – piektdien, 12.jūnijā, plkst.18.00
Siguldas pilsētas vidusskolā, 12.klasēm – sestdien, 13.jūnijā, plkst.15.00
Siguldas pilsētas vidusskolā, 9.klasēm – sestdien, 13.jūnijā, plkst.18.00
Siguldas Sporta skolā – trešdien, 17.jūnijā, plkst.16.00

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Mākslu apguves iespējas
nākamajā mācību gadā
Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
2015./2016.mācību gadā piedāvā bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
apgūt dažādas izglītības programmas
mūzikā, mākslā, teātrī un dejā.
Mūzikas nodaļā profesionāli iespējams apgūt vokālo mākslu un instrumentu (klavieres, akordeons, vijole,
čells, ģitāra, flauta, klarnete, saksofons,
trompete, eifonijs, trombons, mežrags,
tuba un sitamie instrumenti) spēli. Mācību ilgums – 6 gadi. Šajā laikā katrs
audzēknis apgūst ne tikai instrumenta
spēli, bet arī muzicē ansambļos, korī,
pūtēju orķestrī „Sudrabskaņa” un stīgu
kamerorķestrī.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmu mūzikā, vizuāli plastiskajā mākslā un dejā paralēli mācībām
vispārizglītojošajās skolās var apgūt
bērni no 7 gadu vecuma, teātra mākslā

paralēli vidējai vispārējai izglītībai – no
15 līdz 18 gadu vecumam.
Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem un vecuma ierobežojuma. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek dotas iespējas
attīstīt savus dotumus mūzikā (ministudija, vokālā studija „Siguldiņa” u.c.), mākslā
(ministudija), dejā (studija „Sidrabiņš” un
baleta studija). Teātra studijā aicināti bērni vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Apvienot
visu mākslu apguvi iespējams vispusīgās
attīstības studijā (no 6 gadu vecuma).
Iestājpārbaudījums visās profesionālās
ievirzes izglītības programmās notiks 2.jūnijā. 1.jūnijā no plkst.14.00 līdz 19.00 notiks konsultācijas vecākiem un bērniem,
kurās ikvienam tiks dota iespēja iepazīties
ar apgūstamajiem instrumentiem, mācību
priekšmetiem un skolotājiem, lai varētu izvēlēties sev vispiemērotāko mākslas jomu.
Sīkāka informācija pa tālruni 22005612.

Konkurss „Sigulda 2015”

28. un 29.maijā „Baltajā Flīģelī” notiks XXII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss
„Sigulda 2015”, kurā piedalīsies aptuveni 60 bērnu un jauniešu no Siguldas, Latvijas un
ārvalstīm, piedāvājot izcilu kompozīciju atskaņojumus un dažādu mūzikas instrumentu
spēli. Konkursu vērtēs autoritatīva starptautiska žūrija.
Šogad programmās līdztekus klasiskiem un pazīstamiem skaņdarbiem ietverti mūsdienu
kompozīciju atskaņojumi, ļaujot arī profesionāļiem un pieredzējušiem klausītājiem iepazīt un iemīļot ko jaunu. Konkursa norise ir atklāta, tādēļ laipni aicināts ikviens interesents. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Kultūra

Bērnības svētki Siguldas novadā

Pašvaldības atbalstu guvušas 11 vasaras
nometnes bērniem un jauniešiem
Jau ceturto gadu Siguldas novada 8 gadiem. Organizē Siguldas pilsētas viduspašvaldība organizē atklātu konkursu skola; tālr.26434461, e-pasts spv@sigulda.lv.
bērnu un jauniešu vasaras nometņu • Aktīvās atpūtas un vispārējās sagaprojektiem.
tavotības nometne „Iepazīsti sportu!”
To mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt
veselīgu dzīvesveidu un atbalstīt izglītības
iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko
personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā
laika organizēšanā. Kopumā šogad tika pieteikti 16 projekti par 13 631,76 eiro. Pašvaldības atbalstu ieguva 11 projekti, kuru
kopējais finansējums ir 7000 eiro.
• „GūtMaņu vasara” (10.–21.augusts)
Siguldas novada Jaunrades centrā „Ideju
namiņš”. Vadītāja: Vija Zita Ozola. Dienas nometne 24 bērniem vecumā no 7
līdz 11 gadiem. Organizē Siguldas novada
Jaunrades centrs; tālr.67973863, e-pasts
idejunamins@sigulda.lv.
• „Mūsu pēdas nospiedums” (8.–19.jūnijs) Siguldas novada Jaunrades centra
Tehnoloģiju tornī. Vadītāja: Ilze Vilciņa.
Dienas nometne 20 bērniem vecumā no 12
līdz 15 gadiem. Organizē Siguldas novada
Jaunrades centrs; tālr.29172138, e-pasts
ilze.sulte@sigulda.lv.
• „Beidzot brīvdienas ir klāt I”
(1.–5.jūnijs) Siguldas pilsētas vidusskolā
un Siguldas apkārtnē. Vadītāja: Andra
Fridrihsone. Dienas nometne 30 bērniem
vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Organizē Siguldas pilsētas vidusskola; tālr.26434461,
e-pasts spv@sigulda.lv.
• „Beidzot brīvdienas ir klāt II”
(8.–12.jūnijs) Siguldas pilsētas vidusskolā
un Siguldas apkārtnē. Vadītāja: Andra
Fridrihsone. Dienas nometne 30 bērniem
vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Organizē Siguldas pilsētas vidusskola; tālr.26434461,
e-pasts spv@sigulda.lv.
• „Sporta klase 2015” (1.–5.jūnijs) Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas apkārtnē. Vadītāja: Andra Fridrihsone. Dienas
nometne 27 Siguldas pilsētas vidusskolas
sporta klases audzēkņiem vecumā no 7 līdz

(24.–28.augusts) Siguldas Sporta skolā
un Siguldas apkārtnē. Vadītājs: Aivars
Fridrihsons. Dienas nometne 30 bērniem
vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Organizē Siguldas Sporta skola; tālr.29427341, e-pasts
sportaskola@sigulda.lv.
• Radošās dienas Siguldā 2015. „Spēlēju,
dancoju!” (17.–21.augusts) Siguldas Mākslu skolā un Siguldas apkārtnē. Vadītāja:
Liene Circene. Dienas nometne 48 bērniem
vecumā no 4 līdz 18 gadiem. Organizē Lienes Circenes kultūrizglītojošā biedrība sadarbībā ar Mākslu skolu „Baltais Flīģelis”;
tālr.29497947, e-pasts circenite@gmail.com.
• „Ašie” (17.–21.augusts) Mores pamatskolā. Vadītāja: Sigita Irša. Dienas nometne
16 bērniem vecumā no 8 līdz 14 gadiem.
Organizē Mores pamatskola; tālr.26108419,
e-pasts mores.skola@sigulda.lv.
• „Bonifācija
brīvdienas”
(8.–12.jūnijs) Siguldas 1.pamatskolā. Vadītāja: Guntra Purmale. Dienas nometne
30 bērniem vecumā no 7 līdz 8 gadiem.
Organizē Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība; tālr.29131300, e-pasts
guntra.purmale@inbox.lv.
• „Ritms” (26.jūnijs–1.jūlijs) Lādezera pamatskolā. Vadītāja: Diāna Meirāne. Diennakts nometne 20 bērniem (pamatā 1.pamatskolas skolēniem) vecumā no 7 līdz 14
gadiem. Organizē Siguldas 1.pamatskolas
atbalsta biedrība; tālr.26544582, e-pasts
mushinad@inbox.lv.
• „Pie dabas
ar
orientēšanos”
(27.–31.jūlijs) hostelī „Kaba”. Vadītāja:
Baiba Auziņa. Dienas nometne 25 bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Organizē
Sporta klubs „A2”; tālr.26437734, e-pasts
janis.bukins@inbox.lv.
Aicinām vecākus pieteikties nometnēm
pie organizāciju vadītājiem, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Plašāka informācija www.nometnes.gov.lv.

Vasaras piedāvājums „Ideju namiņā”

Siguldas novada Jaunrades centra brīvā laika pavadīšanas bērnu centrs „Ideju namiņš” no 1. līdz 26.jūnijam būs atvērts katru darba dienu no plkst.11.00 līdz 17.30.
Bērniem būs iespēja pavadīt brīvo laiku „Ideju namiņa” telpās un āra teritorijā kopā
ar pedagogu radošā, aktīvā un drošā vidē.

Pilnmēness rituāli Kaļķugravā

19.jūlijā plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā tiks svinēti Bērnības svētki. Tiem
aicina pieteikt bērnus vecumā līdz 8 gadiem.

Ceturtdien, 4.jūnijā, plkst.23.00 Mežmuižas (Kaļķugravas) avotos Allažos norisināsies pilnmēness rituāli – savstarpējas došanas, neikdienišķu sajūtu un maģiskas
nakts burvības laiks.

Krustvecāki savu krustbērnu varēs izšūpot tradicionālajās svētku šūpolēs un vēlēt laimes.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Praņevska katram bērnam pasniegs
apliecību, kurā būs krustvecāku apstiprinājums. Ar sirsnību un jautru svētku programmu
mazos gaviļniekus sagaidīs Bārdiņa kungs un kaķis Muris no Burbuļu ciema. Katrs bērns
tiks apdziedāts, apdāvināts un iepriecināts.
Dalības maksa par gaviļnieku ir 35 eiro,
ar ID karti – 28 eiro. Viesiem ieeja pasākumā –
bez maksas. Bērnus līdz 16.jūlijam aicinām pieteikt Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes ielā 7B) vai pa tālruni 26112886.

Allažu pagastā ir īpaša, enerģētiska vieta – Kaļķugrava, kur iztek no septiņiem līdz pat
14 avotiem. Avotu spēks kalpo skaistumam, bet ticējums vēsta, ka ikkatra avota ūdens ir
dziedniecisks. Tādēļ tieši šeit aicinām piedzīvot un apjaust četru dabas spēku – zemes,
gaisa, uguns un ūdens – dziedinošo ietekmi, veicot īpašus rituālus kopā ar folkloras kopu
„Delve”. Lūdzam līdzi ņemt pļavu ziedus, krāsainus dzīparus un prievītes, malkas pagali,
cienastu kopējam mielastam, tautas mūzikas instrumentus un dvieli ūdens procedūrām.
Sievām lūgums vilkt garus brunčus. Plānotais pasākuma ilgums – divas stundas.
Pasākums tikai pieaugušajiem, dalība – bez maksas.

PASĀKUMI
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Kultūra

04.06.

06.06.

06.06.

11.06.
14.06.
17.06.
17.06.

19.06.
20.06.

20.06.

21.06.–
22.06.

22.06.

23.06.

01.06.–
10.06.

plkst.23.00 Mežmuižas (Kaļķugravas) avotos Allažu pagastā
Pilnmēness rituāli kopā ar folkloras kopu „Delve”. Līdzi
ņemt pļavu ziedus, krāsainus dzīparus un prievītes, malkas
pagali, cienastu kopīgam mielastam, tautas mūzikas instrumentus un dvieli. Pasākums tikai pieaugušajiem, dalība –
bez maksas
plkst.19.30 koncertzālē „Baltais flīģelis”
„Kremerata Baltica” 12.festivāla kamermūzikas koncerts.
Programmā: Dmitrija Šostakoviča un Mečislava Veinberga skaņdarbi. Solisti: G.Krēmers, M.Pētersone (vijole),
M.Bekavacs (trompete), J.Avdejeva, A.Žlabis, O.Petrova (klavieres), I.Gavriļuks (kontrabass), G.Dirvanauskaite (čells),
A.Puškarevs (vibrofons). Ieejas maksa – 7, 10, 12 un 15 eiro
plkst.21.00 Bobsleja un kamaniņu trases tehniskajā zonā
Šveices ielā 13
Retrospekcijas koncerts „Tikai tā”. Piedalīsies jauniešu
deju kolektīvs „Vizbulīte”, jauniešu deju kolektīvs „Atvars”
un apvienība „Jauno Jāņu orķestris”. Ieejas maksa – 5 eiro,
ID kartes īpašniekiem – 4 eiro
plkst.11.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Biedrības „Aicinājums tev” 8. Dziedāšanas svētki.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 pie piemiņas akmens „Lielā Stēla”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
plkst.11.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pensionāru kopas zāļu vākšanas rīts un pastaiga Tumš
upītes ielejā
plkst.16.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Radošā pēcpusdiena „Ielīgojam Jāņu dienu”. Iesim rotaļās,
mācīsimies Jāņu dziesmas, radošajās darbnīcās pīsim vainagus, siesim sieru, cepsim gardus pīrādziņus.
Ieeja – bez maksas
plkst.10.00–18.00 Turaidas muzejrezervātā
Etnisko kultūru konference „Kalendārs – kultūras atspulgs
tautā”. Pieteikšanās pa tālruni 29541105 vai e-pastu
marasloks@gmail.com. Dalības maksa – 10 eiro
plkst.10.00–23.00 Turaidas muzejrezervātā
Etnisko kultūru konferences „Kalendārs – kultūras atspulgs
tautā” otrā diena Turaidas muzejrezervātā un noslēgums
„Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā” Siguldā.
Pieteikšanās pa tālruni 29541105 vai e-pastu
marasloks@gmail.com. Dalības maksa – 10 eiro
plkst.15.30–18.00 Turaidas muzejrezervātā
Ozollapu spēka vijas vīšana un rituāli, gatavojoties vasaras
saulgriežiem Turaidas muzejrezervātā. Ar skanīgām Jāņu
dziesmām ielīgos folkloras kopa „Silavoti”, rituālus vadīs
etnisko kultūru konferences dalībnieki no Indijas un citām
valstīm. Dalība – bez maksas
plkst.19.00–04.30 Turaidas muzejrezervātā
Vasaras saulgriežu svētki Turaidas Jāņkalnā. Gada īsākās
nakts izdzīvošana latviskās tradīcijās, uguns un saules rituāli, spēka dziesmas, dažādu tautu etnisko reliģiju pārstāvju rituāli, nakts danči, saules sagaidīšana Dainu kalnā.
Dalība – par ziedojumiem
plkst.17.00 pie Mores pagasta Tautas nama
Jāņu ielīgošana kopā ar Mores amatierkolektīvu „Oga” (režisore I.Millere). Vakara gaitā Z.Pamšes izrāde „Sievu lūkojoties”, danču lustes, Mores sieru degustācijas un aizraujošas
izdarības Jāņu nakts noskaņās. Ieeja – bez maksas
plkst.22.00 Siguldas pilsdrupu estrādē
Līgo nakts Siguldā. Ieejas maksa – 3 eiro, ID kartes īpašniekiem – bez maksas

Izstādes
Līdz
21.06.
Līdz
28.06.
01.06.–
10.06.
01.06.–
31.08.

Siguldas novada Kultūras centrā, kultūras un mākslas telpā
„Siguldas Tornis”
Siguldas novada mākslinieku izstāde „Tālas noskaņas zilā
vakarā...”
Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta izstāde
„Tur bērnībā, kur laime mīt”. Bērnu dzīves atainojums latviešu bērnu autoru darbos
Siguldas novada bibliotēkā
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltīts izstāžu kopums „Latvieša dvēsele dzied un dej”

Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Rakstniekam un žurnālistam Mārim Čaklajam veltīta izstāde „Rūsa nav skārusi nevienu pantiņu”
Siguldas novada bibliotēkā, abonementā
Izstāde „Esi sveicināta, saule” – saules tēma Raiņa dzejā
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Apceļosim pasauli”
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Karitas Plakanes fotoizstāde „Ceļā tvertie mirkļi”. Islande,
Kipra, Gruzija un Vjetnama fotogrāfijās
Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Skaisto ziedu varavīksne”
Siguldas novada bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Grāmatas lasīšanai saulainās un lietainās vasaras dienās”
Allažu pagasta bibliotēkā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Materiālu un
grāmatu izstāde
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Līgo svētkiem veltīta literatūras tematiskā izstāde
„Sit, Jānīti, vara bungas”

plkst.18.00 Raiņa parkā
„Ghetto” basketbols
plkst.12.00 Silciemā
A2 stafetes orientēšanās sportā
plkst.14.00 stāvlaukumā pie Pils un Krišjāņa Barona ielas
krustojuma
„Ghetto” florbols
plkst.11.00 Gaujas senlejā
Tautas skrējiens „Siguldas tilti”

11.06.

plkst.18.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Skriešanas seriāla „Siguldas apļi 2015” 3.posms

13.06.

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

13.06.

plkst.14.00 stāvlaukumā pie Pils un Krišjāņa Barona ielas
krustojuma
„Ghetto” futbols
plkst.16.00 Siguldas Sporta skolā
Sporta skolas izlaidums
plkst.18.00 Raiņa parkā
„Ghetto” basketbols
plkst.8.15 Siguldas apkaimē
Latvijas Izturības pārgājiens

20.06.

plkst.14.00 stāvlaukumā pie Pils un Krišjāņa Barona ielas
krustojuma
„Ghetto” florbols

25.06.

plkst.18.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S!–SKATE” skrituļošanas seriāla 3.posms

26.06.

plkst.18.00 Raiņa parkā
„Ghetto” basketbols

28.06.

Jānis Jaks
Elizabete Lecka
Alfons Liepiņš
Olga Strangate

85 gadi
Gunārs Amoliņš

Ojārs Magone

07.06.

20.06

90 gadi

Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Visa laba Jāņu zāle”

plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
MTB/VELO bērnu sacensības „S!–VELO 2015”

17.06.

Pēteris Safonovs

Jānis Gaigals

04.06.

06.06.

Bogumila Baranovska

Siguldas novada bibliotēkā, lasītavā
Tematiska izstāde „Saulgrieži – dievišķais svētvakars dabā”

plkst.13.00 Depo sporta laukumā
Latvijas čempionāts futbolā. SN „Sigulda” – „SFS”

06.06.

95 gadi

Aina Bagāta

04.06.

05.06.

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic maija
apaļo jubileju
gaviļniekus

Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Jāņu diena lepni nāca”

Sports

19.06.

Siguldas pagasta Kultūras namā
Projekta „Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes!”
fotoizstāde. Ieeja – bez maksas

Nākamais izdevums 19.jūnijā

03.06.–
30.06.
03.06.–
30.06.
04.06.–
12.06.
04.06.–
30.06.
10.06.–
30.06.
10.06.–
30.06.
11.06.–
19.06.
15.06.–
26.06.
16.06.–
26.06.
18.06.–
30.06.
22.06.–
30.06.

Allažu pagasta bibliotēkā
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta izstāde
„Ģimenes jautājumi” un bērnu zīmējumu un veidojumu izstāde „Mana ģimene”

plkst.10.30 pludmales volejbola laukumos pie Gaujas
(Peldu ielā 1)
Siguldas novada pludmales volejbola turnīrs jauktajām komandām un veterāniem (kopējais vecums 80 gadi)

Leonīds Juris Freijs
Austra Lapiņa
Anastasija Mižs-Mišina
Ilga Stilve
Hermīne Līna Urbāne

80 gadi
Georgijs Bogdanovičs
Lidija Čodere
Armands Karlsons
Viktors Kozinda

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā aprīlī
Reģistrēti 19 jaundzimušie – 9 meitenes
un 10 zēni.
Bērniem doti
vārdi:
Lilita Olita, divas
Martas, Māra, Lidija,
Dārta, Austra, Rasa,
Nella, Pēteris, Emīls,
Dominikāns, Everts,
Denijs, Alekss, Vilis,
Austris,
Martins Māris,
Roberts Reinis.
Reģistrētas 11
laulības, no tām
viena 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!

