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Skolēnu nodarbinātības
projekts guvis lielu atsaucību
Nodarbinātības projektam ir pieteiktas 217 darba vietas, kuras piedāvās
16 uzņēmēji, kā arī Siguldas novada
pašvaldības iestādes un pārvaldes. Šobrīd Izglītības pārvalde turpina meklēt
papildus darba vietu piedāvājumus, lai
nodrošinātu darbu visiem skolēniem,
kas atbilst nolikumā noteiktajiem kritērijiem – ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem un ir deklarēti Siguldas novadā.
Pateicoties Siguldas novada Domes
priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam, šobrīd tiek izskatītas iespējas palielināt
projektam nepieciešamo pašvaldības
finansējumu, lai dotu iespēju strādāt
pēc iespējas vairāk novada skolēniem.
„Esmu gandarīts, ka skolēnu nodarbinātības projekts ieguvis lielu atsaucību un pašvaldībai izdodas projektā
iesaistīt arvien vairāk bērnu, kuri vēlas
iegūt pirmās darba prasmes un patstāvīgi nopelnīt naudu. Dodot skolēniem
iespēju strādāt un nopelnīt, mēs audzinām čaklu, mērķtiecīgu un lokālpatriotisku sabiedrību, kas, cerams, jau tuvā
nākotnē aktīvi darbosies visa novada
labā. Pateicos arī pašvaldības sadarbības partneriem – novada uzņēmējiem, kuri nodrošina darba vietas mūsu
skolēniem un dod cerību, ka skolēnu
nodarbinātības aktivitātes varēsim
turpināt arī nākamajos gados,” atzīst
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Šogad skolēnu nodarbinātības projektā iesaistījušies vairāki novada uz-

ņēmumi un pašvaldības iestādes: SIA
„Vita mārkets” (veikali „Elvi”, bistro
„Ņamma”, veikals „Meistars”), „CSS–
Alpine” (piedzīvojumu parks „Tarzāns”),
IU „Sandovs” (sporta klubs), SIA „Valenti”, IU „Valenti V” (suvenīru tirdzniecība pie gaisa trošu ceļa), biedrība
„Mores muzejs”, SIA „Saltavots”, sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”, SIA
„Rehabilitācijas centrs „Krimulda””,
viesu nams „Livonija”, SIA „Furšets”
(„Brūveru” viesu nams), SIA „Septeks”
(veikals „Narvessen”), SIA „Brūveru
īpašumi”, Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde, Kanceleja un
Pakalpojumu centrs, Mores pagasta
pārvalde, Dienas centrs, Siguldas
novada Jaunrades centrs, Siguldas
tūrisma attīstības aģentūra, Allažu
pamatskola, Siguldas 1.pamatskola,
Siguldas Sporta skola, z/s „Saulstari” (briežu dārzs), SIA „Latroze”, SIA
„Gartens”, SIA „Kristīne RR” un SIA
„J.D.&Co” (SPA viesnīca „Ezeri”).
Skolēni norīkojumus darbam varēs saņemt no 28. līdz 31.maijam
no plkst.15.00 līdz 19.00 Siguldas
novada Jaunrades centra jauniešu
iniciatīvu centrā „Mērķis” (Skolas
ielā 3, 2.stāvā).
Savukārt 31.maijā plkst.16.00 Siguldas novada Jaunrades centra zālē
Siguldas novada pašvaldības Darba
civilās un vides aizsardzības nodaļas
vadītājs Aivars Jakobsons iepazīstinās skolēnus ar darba drošības jautā-

jumiem. Ierašanās būs obligāta visiem
skolēniem, kuri būs saņēmuši norīkojumus darbam pašvaldības iestādēs
vai pārvaldēs.
Lai palīdzētu novada skolēniem un
viņu vecākiem, pašvaldības Izglītības
pārvalde organizēs arī bezmaksas
transportu skolēnu nokļūšanai uz VID
Cēsu klientu apkalpošanas centru,
lai izņemtu algas nodokļu grāmatiņas. Skolēniem līdzi jāņem pase vai
dzimšanas apliecība. Reģistrēšanās
braucieniem notiks Jaunrades centra
jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” no
28. līdz 31.maijam. Braucieni notiks:
29.maijā plkst.14.00 – izbraukšana
no viesnīcas „Sigulda” laukuma;
6.jūnijā plkst.13.00 – izbraukšana
no viesnīcas „Sigulda” laukuma;
13.jūnijā plkst.13.00 – izbraukšana
no viesnīcas „Sigulda” laukuma.
Algas nodokļu grāmatiņas iespējams izņemt arī individuāli, uzrādot
pasi vai dzimšanas apliecību jebkurā VID apkalpošanas nodaļā Latvijā.
Skolēniem, kuri jau ir strādājuši algotu darbu, derīgas būs jau izņemtās
grāmatiņas.
Atgādinām skolēnu vecākiem, ka
uz laiku, kamēr bērns strādā algotu darbu, 10 darba dienu laikā VID
jāsniedz informācija, lai nesaņemtu
nodokļu atvieglojumu, citādi būs
veicams algas pārrēķins. Tuvāka
informācija pie speciālistiem Valsts
ieņēmumu dienesta nodaļās vai
www.vid.gov.lv.
Papildus informācija par Siguldas
novada pašvaldības īstenoto nodarbinātības projektu ir pieejama pašvaldības Izglītības pārvaldē pie Sandras Ķirules pa tālruni 67970932.

Izsaki viedokli!
Saulgriežos – mūsdienu
ielīgošana Svētku laukumā
Rokgrupa „Dzelzs Vilks” Līgo svētku vakarā, 23.jūnijā, plkst.20.00
Siguldas Svētku laukumā piedāvās oriģinālu mūsdienu tautas
mūzikas, video un dejas koncertprogrammu „Jaunie Jāņi”.
Pasākumā piedalīsies grupa „Dzelzs Vilks” –
Juris Kaukulis, Kaspars Tobis, Mārcis Judzis, Kārlis Alviķis, videomākslinieks Pēteris Brīniņš, postfolkloras grupa „Miglas Asni”, DJ Uldis
Rudaks un Siguldas novada pašdarbības kolektīvi. No plkst.17.00 Līgo
vakaru ieskandinās Jāņu ielīgošana un Zāļu tirgus.
Ieeja bez maksas.

ŠOREIZ LASIET

Izlaidumi Siguldas novada
izglītības iestādēs
3.lpp.

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli
par dzīvi novadā un pašvaldības
pakalpojumu pieejamību un sekmētu sabiedrības sadarbību ar pašvaldību, vēl līdz 31.maijam ir iespēja
piedalīties aptaujā.
Aptaujas anketas ir pieejamas Siguldas novada pašvaldības administrācijās un pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.
Aicinām novadniekus būt atsaucīgiem un paust savu viedokli!

Siguldas Novada
svētki

4.–5.lpp.

Esi aktīvs,
piedalies un izbaudi!
Svētku programma un brīvdienu atpūtas
piedāvājums apskatāms 4.–5.lpp.

Atklāta Livonijas
ordeņa Siguldas pils
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada Izglītības pārvalde ir apkopojusi skolēnu pieteikumus nodarbinātībai vasaras brīvlaikā. Kopumā pieteikušies 254 skolēni.
Salīdzinājumam ar iepriekšējo gadu – pieteikušies par 65 skolēniem
vairāk. Drīzumā pašvaldības izveidotā darba grupa saskaņā ar nolikumu veiks skolēnu darbavietu sadali.

jau šajā
nedēļas nogalē!

Livonijas ordeņa Siguldas pili atklāj Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics, arhitekte Ināra Caunīte (no labās) un SIA „Hansas Būve” valdes priekšsēdētājs Haralds Pielēns – Pelēns.

12.maijā rekonstruētās pilsdrupas atdzima kā Livonijas ordeņa Siguldas pils, kurā turpmāk apmeklētājiem būs iespēja uzkāpt pils Ziemeļu
un Dienvidu torņos, pastaigāties pa jaunizbūvēto galeriju starp Dienvidu torni un konventa ēku, izbaudot senatnīgo auru. Pils teritorija ir ērti
pieejama arī cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar mazuļiem.
Livonijas ordeņa Siguldas pils teritorijā izvietoti divi unikāli tēlnieka
Matiasa Jansona darbi. Bronzā atveidotais Siguldas pils makets liecina par iespējamo šīs pils vēsturisko
izskatu, un otrs, uz platformas ar
skatu uz Turaidu izvietotais makets,
ataino Gaujas senieleju ar Turaidas,
Krimuldas un Siguldas pilīm.
Dienvidu tornī ir skatāma viduslaiku ieroču ekspozīcija un, iepriekš
piesakoties, ekskursantu grupām
Jaunākais ID karšu
piedāvājums

7.lpp.

būs iespēja iesaistīties interaktīvās aktivitātēs, piedzīvojot īstu
viduslaiku atmosfēru. Ar Livonijas
ordeņa Siguldas pils un novada
vēsturi iepazīstinās speciāli apmācīti gidi autentiskos viduslaiku
tērpos.
Ieejas maksa Livonijas ordeņa Siguldas pilī apmeklētājiem ir 1 lats,
bet novadniekiem, uzrādot ID karti
vai izziņu par deklarēto dzīvesvietu,
ieeja joprojām būs bez maksas.
Pasākumi
Siguldas novadā

8.lpp.

2 Aktualitātes

Siguldas novada Ziņas

2012.gada 24.maijs

Aicina pieteikties uz velosipēdu Notiks apmācības pašvaldības darbinieku
vadītāju bezmaksas apmācību administratīvās kapacitātes stiprināšanai
Siguldas novada Pašvaldības policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas Rīgas Motormuzeja pedagoģi Laimdotu Lasi jūnijā organizēs
velosipēdu vadītāju apmācību un eksāmenu pieņemšanu Siguldā. Velosipēdu vadītāju apmācība un pirmreizējā eksāmena kārtošana ir bez maksas.
Apmācībām var pieteikties novada iedzīvotāji no 12 gadu vecuma, kuri vēlas pārvietoties ar velosipēdu pareizi un droši.
Pieteikties nodarbībām var līdz 4.jūnijam Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrā – Raiņa ielā 3. Līdzi jāņem pases vai dzimšanas apliecības kopija un fotokartiņa (3x4 cm). Informācija pa tālruni 67972008.

R.Blaumaņa ielā veiks
ūdensvada būvdarbus

SIA „Saltavots” informē, ka projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu būvniecība Siguldā” ietvaros līdz 4.jūnijam R.Blaumaņa ielā posmā no
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Dārza ielai tiks veikti ūdensvada būvdarbi.
Lūdzam iedzīvotājus rēķināties ar apgrūtinātu vai uz laiku apturētu
transportlīdzekļu kustību. Nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļu
kustība tiks novirzīta pa blakus esošajām ielām. Darba dienas beigās satiksme tiks atjaunota uz visām ielām.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā „Plānupe”
Detālplānojuma izstrāde uzsākta,
pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu
(sēdes protokols Nr.8., 11.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ar adresi „Plānupe”, Allažu pagasts, Siguldas novads, un darba
uzdevuma apstiprināšanu”.
Saskaņā ar 2009.gada 2.septembrī
apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada Teritorijas plānojumu”, kas
sastāv no „Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2008.–2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot. Nr.20., 2.§),
minētais īpašums atrodas savrupmāju
dzīvojamās apbūves teritorijas meža

parkā (DzSm), jauktas publisko objektu
un dzīvojamās apbūves teritorijā (JPDz),
aktīvas atpūtas objektu apbūves teritorijā (PA), labiekārtotā parku teritorijā
(DPa) un ūdeņu teritorijā (DŪ).
Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei līdz š.g.
18.jūnijam var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Siguldas pagasta administrācijas 3.stāvā, adrese: Zinātnes iela 7,
Siguldas pag., Siguldas nov., LV–2150.
Tālrunis informācijai 67800957. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no
14.00 līdz 18.00.

Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes
Investīciju nodaļa informē, ka 2012.gada
11.maijā tika noslēgta vienošanās
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/
SIF/077/100) ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Siguldas
novada pašvaldības kapacitātes

stiprināšana Eiropas Savienības
politiku instrumentu un citu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/
APIA/SIF/077) īstenošanu.
Projekta laikā tiks organizētas
apmācības
pašvaldības
darbiniekiem, kas veicinās efektīvu un

kvalitatīvu novada pašvaldības
līdzdalību dažādu Eiropas Savienības finanšu instrumentu projektu
apgūšanā un ieviešanā. Projekts
tiks realizēts no 01.07.2012. līdz
30.04.2013.
Kopējās projekta izmaksas būs
21 520 lati, kurus 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību. Apakš
aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Televīzijas ielā 17
Detālplānojuma izstrāde uzsākta,
pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2012.gada 16.maija sēdes lēmumu
(sēdes protokols Nr.9., 10.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Televīzijas
iela 17, Sigulda, Siguldas novads, un
darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Saskaņā ar 2009.gada 2.septembrī
apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Siguldas novada Teritorijas plānojumu”, kas

sastāv no „Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2008.–2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (prot. Nr.20., 2.§),
minētais īpašums atrodas mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM-7),
sabiedriskās un komerciestāžu apbūves
teritorijā (PSK), pilsētas kopto zaļumvietu/zaļumu teritorijā (ZP-2), inženiertehniskās apgādes objektu teritorijā (TI)
un satiksmes infrastruktūras apbūves
teritorijā (TS).

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju
apstiprināta Siguldas novada pašvaldības
teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
detālplānojuma izstrādei līdz š.g. 18.jūnijam var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Siguldas pagasta administrācijas
3.stāvā, adrese: Zinātnes iela 7, Siguldas
pag., Siguldas nov., LV–2150. Tālrunis informācijai 67800957. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8.00
līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā „Zemdegas”
Detālplānojuma izstrāde uzsākta,
pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu
(sēdes protokols Nr.8., 10.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ar adresi „Zemdegas”,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, un
darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Saskaņā ar 2009.gada 2.septembrī apstiprinātajiem Siguldas novada
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par

Siguldas novada Teritorijas plānojumu”, kas sastāv no „Siguldas novada
Teritorijas plānojuma 2008.–2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.
Nr.20., 2.§), minētais īpašums atrodas
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM).
Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei līdz
š.g. 18.jūnijam var nosūtīt pa pastu vai
iesniegt personīgi Siguldas pagasta
administrācijas 3.stāvā, adrese: Zinātnes iela 7, Siguldas pag., Siguldas nov.,
LV–2150.
Tālrunis informācijai 67800957. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no
plkst. 14.00 līdz 18.00.

Kultūra

18.augustā – Dailes teātra diena Siguldā
Turpinot tradīciju, arī šajā vasarā, 18.augustā, Dailes teātris viesosies Siguldā, izrāžu piedāvājumu balstot uz latviešu dramaturģiju.
Siguldas pilsētas kultūras nama
studijā „Cosmo” plkst.13.00 tiks rādīta
režisora Dž.Dž.Džilindžera iestudētā
izrāde „Amour fou” – Noras Ikstenas
romāna dramatizējums (biļešu cena –
Ls 4).
Plkst.14.00 Siguldas pilsētas kultūras nama Mazajā zālē varēs noskatīties izrādi „Dullais”, kas veidota pēc
Sudrabu Edžus darba motīviem (biļešu
cena – Ls 4).
Lielajā zālē plkst.18.00 varēs noskatīties izrādi „Aija pēc Jaunsudrabi-

ņa”, kuras režisors ir Regnārs Vaivars
(biļešu cena – Ls 5).
Koncertzālē
„Baltais
Flīģelis”
plkst.17.00 būs iespēja redzēt Mihaila
Gruzdova iestudēto izrādi „12.diena”.
Biļešu cena – Ls 3–5.
No plkst.12.00 līdz 18.00 Siguldas
pilsētas kultūras namā bez maksas varēs skatīt Dailes teātra video hronikas.
Dailes teātra dienas programmā iekļauta arī Ērika Hānberga gandrīz kāzu
reportāža Kārļa Auškāpa režijā „Pirmais grēka līcis”, kas pulcē kopā Dailes

Jūnijā – Dārza svētki
Krimuldas muižā
16.jūnijā Krimuldas muižā notiks
Dārza svētki, kuru laikā, no plkst.
12.00 līdz 16.00, parka alejā darbosies amatnieku tirdziņš, bet Krimuldas muižas saimniecisko centru varēs
iepazīt, dodoties izjādē ar zirgu. Visas
dienas garumā muižas parkā lieliem
un maziem būs iespēja spēlēt senas
muižas spēles, izmēģināt staigāšanu

teātra vecākās paaudzes aktieru labākos spēkus.
Viesizrāžu diena izskanēs plkst.21.00
Siguldas pilsdrupu estrādē ar Raimonda Paula dziesmu programmu „Miers
un Bērziņš!”, ko piedāvā Andris Bērziņš,
Harijs Spanovskis, Jānis Paukštello un
Raimonda Paula vārdā nosauktais ceremonijorķestris. Biļešu cenas – Ls 3–7.
Dailes teātra Skatītāja kartes un
abonementu īpašniekiem biļetēm uz visiem pasākumiem tiks piemērota 25%
atlaide. Pērkot grupu biļetes, no 10 līdz
19 cilvēkiem – atlaide 10%, sākot no 20
cilvēkiem – atlaide 20%. Biļetes var iegādāties „Biļešu Paradīze” kasēs.

Koncertprogramma
„Pasaule, Pasaulīt”

Siguldas pilsdrupu estrādē 9.jūnijā
plkst.18.00 notiks brīvdabas koncertprogramma „Pasaule, Pasaulīt”,
ar koka kājām, aplūkot krāšņu peo- kurā piedalīsies Olga Rajecka, Uģis
Roze, Varis Vētra, Anna Dribas, Lilita
niju izstādi, kā arī V.Jansones gleznu
izstādi.
Ozoliņa, bērnu deju kolektīvs „DzinKrimuldas muižas Dārza svētkus
tariņš” un bērnu vokālais ansamblis
un kultūrvēsturiskā mantojuma sa- „Knīpas un Knauķi”. Biļešu iepriekšglabāšanas aktivitātes jubilejas gada
pārdošana Siguldas pilsētas kultūras
namā un „Biļešu Paradīze” kasēs.
ietvaros atbalsta Siguldas novada
pašvaldība un Eiropas LauksaimnieIeeja Ls 3–5.
cības fonds lauku attīstībai.
ID karšu īpašniekiem atlaide – Ls 1.

Uzsākta projekta „Pasākumu ietekme uz
kultūrvēsturisko mantojumu” īstenošana
„Pasākumu ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN) ir projekts, kura mērķis ir apmainīties ar
pieredzi un, balstoties uz gūtajām
atziņām, izstrādāt kopīgu metodoloģiju, lai samazinātu festivālu un
kultūras notikumu ietekmi uz vēsturiskajiem centriem un vidi.
Līdz šim esam akcentējuši notikumu un festivālu pozitīvo ietekmi
uz tūrismu, kultūru daudzveidību un
vietējo ekonomiku, bet mazāk esam
vērtējuši ietekmi uz vidi. Galvenā
vērtība šajā projektā ir iespēja strādāt kopīgi speciālistiem ar dažādām
zināšanām un pieredzi, lai sniegtu
kopīgus risinājumus ES līmenī un samazinātu brīvdabas pasākumu negatīvo ietekmi uz pilsētvidi un kultūras
mantojumu.
Projekta ietvaros partnerību veido
gan pašvaldību, gan valsts un privātā sektora ieinteresētās personas,
universitāšu un uzņēmējdarbības atbalsta centri, kas ir saistīti ar pasākumiem un festivāliem dažādos veidos. 12 projektā iesaistītie partneri
no Itālijas, Spānijas, Grieķijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Lietuvas, Lielbri-

tānijas un Nīderlandes apmainās ar
labo praksi un gūst pieredzi, apmeklējot dažādus festivālus Eiropā.
Aprīļa nogalē notika pirmā pieredzes vizīte pie projekta vadošā partnera Itālijā Perudžas (Perugia) pilsētā. „Organizējot daudzos festivālus
Siguldā, mums jādomā gan par to
ietekmi uz vidi globālā līmenī, gan
attiecībā uz atkritumu, satiksmes
mobilitātes un resursu izmantošanu.
Šī projekta ietvaros plānots izstrādāt pašiem savu metodoloģiju un ieviest „nulles ietekmes” politiku. Noteikti svarīga ir arī pieredze, ko
gūstam, apmeklējot dažādus festivālus. Projekta partneru vidū ir šī
gada Eiropas kultūras galvaspilsētas Mariboras partnerpilsēta Murska
Subota Slovēnijā un 2019.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidāte Perudža. Šis projekts sniedz
vērtīgu iespēju sadarboties Eiropas
dimensijas ietvaros un celt arī mūsu –
Siguldas, Rīgas un Latvijas – atpazīstamību, kā arī pastāstīt par sevi
kā nozīmīgu kultūras pasākumu norises vietu,” skaidro Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.

2012.gada 24.maijs

Skolēni un skolotāji iepazīst
multimediālās iekārtas
2009.gada decembrī Siguldas novada pašvaldība parakstīja līgumu
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu projektam „Siguldas novada izglītības iestāžu
informatizācija” (Vienošanās Nr.2009/0308/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/587).
Projekta ietvaros sešas Siguldas
novada skolas tiks apgādātas ar 114
stacionārajiem un 10 portatīvajiem
datoriem, iegādāti pieci multimediju
tehnikas komplekti – interaktīvās
tāfeles, kā arī attīstīti seši lokālie
datortīkli. Projekta laikā novada
skolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot
izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Šobrīd skolās ir uzstādīti multimediju tehnikas komplekti un piegādāti
portatīvie datori, kā arī ir pasūtīti
stacionārie datori, kurus piegādātāji
plāno uzstādīt skolās jūlijā.

Bibliotēku
ziņas
Ceļojošā izstāde
„Daba krāso”

No 4.jūnija līdz 2.jūlijam Siguldas
novada bibliotēkas izstāžu telpā būs
skatāma Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde „Daba krāso”, kurā varēs
iegūt plašu informāciju par seno prasmi – dzijas krāsošanu ar augu izcelsmes krāsvielām. Apmeklētāji varēs
apskatīt augos krāsotu dziju paraugus
un audumus, tiks rādīta videofilma par
krāsošanas gaitu, kuras autore ir topošā operatore Zane Pērkone.

Novada bibliotēkas
darba laiks
Siguldas novada bibliotēka informē,
no 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka strādās pēc vasaras darba laika:
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās
un piektdienās no plkst.11.00 līdz
18.00, otrdienās no plkst.11.00 līdz
19.00, brīvdienās – slēgts.

Rokdarbu diena
Maija parkā

Siguldas novada dāmu klubs
„Madaras” aicina uz Rokdarbu dienu
„Dari pats un māci citiem”, kas notiks
9.jūnijā no plkst.11.00 līdz 14.00 pie
Dienas centra, Maija parkā.
Pasākuma mērķis ir dalīties pieredzē, rādīt, mācīt un apgūt jaunas
prasmes rokdarbos: adīšanā, tamborēšanā, filcēšanā, aušanā, zīda
apgleznošanā un citos rokdarba
veidos, kā arī iespēja realizēt savus
izstrādājumus.
Aicinām pieteikties pašdarināto
tērpu vai aksesuāru demonstrēšanai
līdz 4.jūnijam. Plašāka informācija
pa tālruni 67974541.
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Siguldas novada Ziņas

Allažu pamatskola, tāpat kā citas Siguldas novada izglītības iestādes, saņēmusi vienu multimediju
komplektu, kurā ietilpst portatīvais
dators, dokumentu kamera un interaktīvā tāfele. Papildus tam projekta
ietvaros saņemts vēl viens portatīvais dators. „Šobrīd skolotāji un
skolēni apgūst interaktīvās tāfeles
piedāvātās iespējas, vairāki pedagogi jau bijuši kursos un mācījušies izmantot tāfeles piedāvātās iespējas,
bet priekšā vēl posms pašiem izpētīt
un saprast labāko izmantošanas veidu dažādās mācību stundās,” stāsta
Allažu pamatskolas direktore Sandra Tukiša.

Skolēni par jauno tāfeli ir ļoti
priecīgi, jo viņiem iespējams apgūt
jaunas tehnoloģijas, kā arī mācību
procesā izmantot jaunas mācību
metodes. Valodu, vēstures un ģeogrāfijas stundās bērni jau sākuši
apgūt interaktīvā komplekta piedāvātās iespējas, arī jaunāko klašu
skolēni ir iemēģinājuši roku rakstīt
ar virtuālo pildspalvu.
„Ar multimediālo iekārtu šobrīd
aprīkots viens kabinets, pašlaik
cenšamies saplānot mācību stundu
grafiku tā, lai ikviena klase sāktu
apgūt mācību vielu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību. Pagaidām priecājamies par to, kas mums ir, bet reāli
apzināmies, ka normālā mācību
procesa laikā šādas tāfeles mums
vajadzētu vismaz četras, lai skolēniem tas būtu kā mācību līdzeklis,
nevis vienkārši pārmaiņas,” skaidro
S.Tukiša.
Projekta kopējās izmaksas 100%
apmērā sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Siguldas novada
pašvaldības budžeta līdzfinansējums nav nepieciešams.

Izlaidumi Siguldas novada
izglītības iestādēs
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka šogad Siguldas novada izglītības iestādēs valsts eksāmenus kārtos 161 9.klašu skolēns
un 178 12.klases skolēni. Šogad skolēni izvēlas kārtot eksāmenus bioloģijā (21
skolēns), informātikā (17 skolēni) un fizikā (16 skolēni). Salīdzinājumam – 2011.
gadā skolēni izvēlējās kārtot šādus eksāmenus: informātikā 76 skolēni, vēsturē – 36 skolēni, bet ģeogrāfijā 25. Vislielākais absolventu skaits šogad būs
Siguldas Valsts ģimnāzijā, kuru absolvēs 105 vidusskolas skolēni un 71 pamatskolas skolēns.
8.jūnijā plkst.16.00 – 9.klases izlaidums Siguldas novada vidusskolā
8.jūnijā plkst.18.00 – izlaidums Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
9.jūnijā plkst.15.00 – 9.klases izlaidums Allažu pamatskolā
9.jūnijā plkst.16.00 – 12.klases izlaidums Siguldas novada vidusskolā
9.jūnijā plkst.17.00 – 9.klases izlaidums Siguldas 1.pamatskolā
12.jūnijā plkst.17.00 – 9.klases izlaidums Siguldas Valsts ģimnāzijā
13.jūnijā plkst.18.00 – 9.klases izlaidums Siguldas pilsētas vidusskolā
15.jūnijā plkst.17.00 – 12.klases izlaidums Siguldas Valsts ģimnāzijā
19.jūnijā plkst.18.00 – 12.klases izlaidums Siguldas pilsētas vidusskolā

Jūdažos atklās bērnu rotaļu laukumu
Biedrība „Pensionāru biedrība „Sigulda”” iesniedza projektu „Rotaļu
laukuma izveide Jūdažu bērniem”,
kurš tika atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros. Kopējās projekta
izmaksas ir Ls 13 977,03, tai skaitā

publiskais finansējums – Ls 12 579,32,
Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums – Ls 1397,71.
1.jūnijs ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena – speciāli bērniem
veltīti īpaši svētki, kuros Jūdažu
bērni šogad varēs svinēt rotaļu laukuma projekta darbu veiksmīgu pabeigšanu. Jūdažu bērnu rotaļu laukuma atklāšana notiks 1.jūnijā
plkst.15.00.

Bērnības svētki
Siguldas pagasta kultūras nams aicina pieteikt bērnus vecumā līdz 12 gadiem
Bērnības svētkiem, kuri notiks 29.jūlijā plkst.12.00.
Šo svētku būtība ir ģimenes stiprināšana. Ar mīļumu un sirsnību mazos gaviļniekus sagaidīs un „Krāsaino sapnīšu” pasākumu vadīs Sapņu rūķis un Spilvenu feja.
Katrs bērns tiks apdziedāts, apdāvināts un iepriecināts.
Krustvecāki savu krustbērnu varēs izšūpot tradicionālajās svētku šūpolēs un
sniegt laimes vēlējumus. Katram bērnam kā atmiņa par šo dienu tiks izsniegta
apliecība ar krustvecāku vārdu un uzvārdu, kā arī dāvaniņa.
Bērnus līdz 27.jūlijam aicina pieteikt Siguldas pagasta kultūras namā (Zinātnes
ielā 7b) vai pa tālr.67800953, 26112886, e-pastu terezija.bogusevica@sigulda.lv.

Bērnus aicina uz vasaras dienas
nometnēm Jaunrades centrā
Siguldas novada Jaunrades centrā
šajā vasarā notiks vasaras dienas
nometnes bērniem no 7 līdz 11 gadiem „Jušu vasaras klubiņš”.
Nometņu laikā notiks dažādas
aktivitātes: galvai – eksperimenti,
pētījumi un ekspedīcijas, apkārtējās
pasaules izzināšana kopā ar Jušu ģimeni, rokām – radošie un praktiskie
darbi, dažādu priekšmetu izgatavošana, kājām – sporta spēļu, kustību
rotaļu un stafešu izspēlēšana.

Nometne tiks organizēta Siguldas
novada Jaunrades centrā, Skolas
ielā 3, interesantajās nodarbībās
bērni varēs piedalīties katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 17.00.
Pirmā nometne notiks no 11. līdz
22.jūnijam, bet otrā – no 30.jūlija līdz
10.augustam. Dalības maksa – Ls 20.
Nometnes vadītāja: Vija Zita
Ozola,
tālruņi
informācijai:
67973863, 29224834, e-pasts
idejuala@sigulda.lv.

„Kastanītis” aicina pieteikt bērnus
jaunajam mācību gadam
Siguldas novada Jaunrades centra struktūrvienība „Kastanītis”,
kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai un kurā darbojas arī Harmoniskas attīstības pulciņš divus līdz četrus gadus veciem
bērniem, aicina pieteikt bērnus nodarbībām 2012./2013.mācību gadā.
Pieteikt bērnus var šādās programmās:

• Piecgadīgos un sešgadīgos (2006.,
2007.gadā dzimušus bērnus) –
obligātajā pirmsskolas izglītības
apmācībā – sagatavošanā skolai
ar licencētu programmu;
• 2–4 gadus vecus bērnus – daudzpusīgām harmoniskas attīstības
nodarbībām pulciņā 3 līdz 4 reizes nedēļā.
Papildus informācija pieejama pa
tālruņiem: 26593753, 67972432.

Siguldas novada vidusskolā
uzņem skolēnus
Siguldas novada vidusskolā, kas
atrodas Laurenčos, jūnijā notiks audzēkņu uzņemšana vidusskolas klasēs vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas
dienas apmācībām, kā arī vakara
un neklātienes apmācībām 10., 11.,
12.klasē bez vecuma ierobežojuma.
Tiks uzņemti arī pamatizglītības va-

kara apmācības 7.– 9.klašu audzēkņi bez vecuma ierobežojuma.
Dokumentu
iesniegšana
notiks 11.–13. un 18.–20.jūnijā no
plkst.11.00 līdz 14.00.
Uz skolu no rīta iespējams nokļūt
ar skolēnu bezmaksas autobusu.
Tālruņi informācijai: 67973372,
29263771.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”

Uzņemšana Siguldas Mākslu skolā
1.jūnijā notiks iestājeksāmeni Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” profesionālās ievirzes programmā mūzikā. Šīs
programmas ietvaros ir iespēja apgūt
dažādus instrumentus – klavieres,
akordeonu, vijoli, čellu, ģitāru, flautu,
klarneti, saksofonu, mežragu, trompeti, trombonu, tubu, sitaminstrumentus
un dziedāšanu.
Mācību ilgums seši vai astoņi gadi.
Izvēlēties specialitāti un sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumam
palīdzēsim konsultācijās no 28. līdz
31.maijam no plkst.17.00 līdz 19.00.

Iestājpārbaudījums notiks 1.jūnijā no
plkst.14.00 līdz 19.00.
Aicinām izvēlēties arī profesionālās
ievirzes programmu vizuāli plastiskajā
mākslā. Šī programma paredzēta bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem,
mācību ilgums septiņi gadi. Tāpat ir iespēja apgūt dažādas mākslas (mūzika,
māksla, deja, teātris) kādā no interešu
izglītības programmām. Šīs programmas pieejamas bērniem no trīs gadu
vecuma, jauniešiem un pieaugušajiem
jebkurā vecuma posmā.
Informācija: 67971062, 22005612.

Mākslu skolas mūziķi piedalīsies
festivālā „Sigulda Jazz”
2.jūnijā „Sigulda Jazz” festivālā gogi un Siguldas Saksofonu kvarteMākslu skola „Baltais Flīģelis” tiks tā spēlē skolas audzēkņi un saksopārstāvēta ar trim muzikālajām vie- fona spēles pedagogs. Siguldas
nībām – „White Band”, „Teacher’s Saksofona kvartets plkst.13.30 uzBand” un Siguldas Saksofona kvar- stāsies Zaļumnieku piestātnē, bet
tetu.
„Teacher’s Band”, „White Band” uzGrupā „White Band” spēlē skolas stāsies uz galvenās skatuves Sigulaudzēkņi, kas šogad jau ir guvuši das Livonijas ordeņa pilī no
panākumus
konkursā,
grupā plkst.15.00 līdz 16.00.
„Teacher’s Band” spēlē skolas pedaAicinām atbalstīt savējos!
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Cienījamie novadnieki! Veselības diena

M

aijs ir viens no skaistākajiem
gada mēnešiem – šajā mēnesī
salapo koki, viss kļūst zaļš, smaržīgs un cerībām pilns. Šajā mēnesī
varam sajust pavasara saspringtā
laika uzsāktos darbus un gatavoties
svinēt vasaras svētkus. Kopā esam
sakopuši novada teritoriju Lielās

Talkas laikā, esam godinājuši sportistus, mācību olimpiāžu laureātus
un izglītības jomas speciālistus.
Esam atklājuši tūrisma sezonu un
atvēruši Livonijas ordeņa Siguldas
pili, piedāvājot novadniekiem un
ciemiņiem baudīt senlaicīgu auru
pils torņos, gidu stāstos un cīņu paraugdemonstrējumos.
Maijā Siguldas novads svin savus svētkus – Siguldas Novada
svētkus, kuros novadniekiem tiek
piedāvāta plaša pasākumu programma, kas vairo kopības sajūtu
un vieno kopējā dzīvespriekā. Šie
Siguldas Novada svētki ir īpaši ar
to, ka pirmo reizi notiks Veselības
diena, kuras laikā novadnieki varēs
bez maksas pārbaudīt savu veselību un plašāk uzzināt par veselīgu
dzīvesveidu.
Šomēnes aprit gads, kopš atklājām Siguldas novada identifikācijas

karšu projektu, kas guvis necerēti
lielu atsaucību. Esmu gandarīts, ka
spējam saliedēties un esam patrioti šai vietai, kurā dzīvojam.
Aicinu jūs šīs nedēļas nogalē izjust kopības sajūtu, piedaloties Siguldas novada tradicionālajā svētku gājienā, kā arī priecāties par
mūsu pašdarbības kolektīvu sniegumu, pasākumiem bērniem un
jauniešiem, izstādēm, sporta aktivitātēm un mākslinieku priekšnesumiem, izjūtot gaisā virmojam
prieku un svētkus.
Esam kopā svētkos un ikdienā!

Ar cieņu, Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Novada svētki – iejūc svētku virpulī!
Brīvdabas pasākumu piedāvājums Siguldas novadā tradicionāli aizsākas ar Siguldas Novada svētkiem. Tie notiks no 25. līdz 27.maijam.
Tematikas „Kopsim kopības prātu” ietvaros piedāvāsim līdzdarboties,
būt radošiem ikvienā savā darbībā un priecāties, iejūkot svētku virpulī.
Svētku ieskaņā, 25.maijā, kon- telts „Ar filmu par dzīvi”. Pirms filcertzālē „Baltais Flīģelis” skanēs mu demonstrēšanas svētku apmekcita stila mūzika savienojumā ar lētājiem būs iespēja uz telts sienām
mākslu projektā „Alternatīvais flī- paust savu izpratni par dzīvi un filģelis” – šogad jau četros koncertos mām – veidojot savu filmu gleznu.
mūzika, deja un multimediju māksla. Būs iespēja fotografēties fotostūrītī
Īpašais – komponists Andris Indāns pie izcilā fotogrāfa Jura Abramenko
un multimediju māksliniece Katrī- un saņemt foto par piemiņu. Teltī
na Neiburga elektroniskās mūzikas varēs sajust dzīves patieso garšu
projektā „Gas of Latvia” jaunā al- ar Siguldas brīvās elpas pieskārienu,
buma „Compressor” prezentācijas kā arī baudīt jauniešu ģitārspēli rekprogrammā. „Alternatīvā flīģe- lāmas pauzēs.
ļa” ietvaros tiks prezentēts īpašs,
Svētku laukumā radošo kolektīvu
koncertzāles „Baltais Flīģelis“ 10 koncertā uz lielās skatuves uzstāsies
mūzikas gadiem veltīts izdevums – visu pirmsskolas iestāžu dziedošie
grāmata un mūzikas albums ar uni- un dejojošie bērni koncertprogrammā
kāliem koncertierakstiem, kas kon- „Maziņš esmu es”. Savukārt izglītības
certzālē tapuši „Kremerata Baltica” iestāžu kolektīvi piedāvās koncertu
festivālu laikā.
„Tā mēs dzīvojam”, bet novada pašPirmoreiz svētku ietvaros biblio- darbības kolektīvi – koncertu „No
tēka sadarbībā ar mazajām izdevnie- paaudzes uz paaudzi”. Šogad pieaucībām rīko „Mazo grāmatnieku ielu gušo kolektīvu programma būs ļoti
Nr.1”.
bagāta, jo iesaistīti gandrīz visi radoTurpinot sadarbību ar Latvijas šie kolektīvi, kas darbojas novadā. Kā
Zaļo punktu, 26.maijā notiks spēle vienmēr īpaši tiek veidots noslēguma
„Zaļā distance”. Tā ir atraktīva un koncerts. Režisore Ilze Jakubovska to
izzinoša spēle par zaļā dzīvesveida saista ar tilta tēmu. Tradicionālais Sitēmu visai ģimenei. Tajā par trim guldas Novada svētku gājiens notiks
balvām – jūras ceļojumiem četrām sestdien, 26.maijā, plkst.19.00, tajā
personām uz Stokholmu – var cīnī- aicinām piedalīties ikvienu iestādi,
ties ikviens, bet uzvaras laurus plūks uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju
zinošākie, veiklākie un, protams, kā vai domubiedru grupu. Gājiens sāksies
ikvienā spēlē – arī veiksmīgākie!
no viesnīcas „Sigulda” laukuma un
Prieks šogad par katru jaunu ide- noslēgsies Siguldas Jaunās pils dārzā.
ju! Svētku laukumā 26.maijā būs
Siguldas ev.lut. baznīcā konuzstādīta „Baltic Shorts” īsfilmu certēs Rīgas Gospelkoris, izpil-

dot
dzīvespriecīgu
mūsdienu
afroamerikāņu baznīcas mūziku
kora, solistu un pavadošo mūziķu
izpildījumā.
Ģimenēm šogad īpašs piedāvājums – 27.maijā festivāls bērniem
„Izlaidums Brīnumskapī” ar trim koncertiem, ko papildinās Jušu – dziļuma pētnieku – programma. Vienā
blokā plānots Siguldas un Latvijas
bērnu koncerts, otrā „Brīnumskapja”
jaunā programma „Actiņas, austiņas”, bet trešajā – Latvijas populāri mūziķi dziedās bērnu dziesmas.
Svētku ietvaros tiks atklāta „Jušu
dabas sajūtu taka”.
Otrs unikāls piedāvājums svētku
ietvaros 27.maijā būs Veselības diena, iedzīvotājiem sagādājot iespēju
bez maksas konsultēties ar ārstiem,
iegūt informāciju par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, apgūt prasmes
ielu vingrošanā un nūjošanā.
Neiztrūkstoši svētkus papildinās
arī izstādes. Siguldas pagasta kultūras namā būs aplūkojami Voldemāra
Gudovska akvareļi, bet Mākslas un
kultūras telpā „Siguldas tornis” Gunāra Dukštes foto izstāde. Bez tam
Novada svētku laikā Siguldā notiks
Mākslas akadēmijas glezniecības
nodaļas studentu plenērs.
Sporta cienītājiem: Baltijas čempionāta posms un Latvijas kausa
posms „Siguldas kauss 2012” orientēšanās sportā, Ģimeņu sporta diena
un Ielu basketbola sacensības.
Sigulda aizrauj – nāc un piedalies!
Jolanta Borīte

Mākslu skolai savs stends Jaunās pils parkā
27.maijā Siguldas Novada svētku laikā Jaunās pils parkā no plkst.12.00 līdz 19.00 Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
būs izvietojusi savu stendu, kur apmeklētāji varēs iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, apgūt kādu no
mākslas radīšanas veidiem, iegūt pilnvērtīgu informāciju par skolas piedāvātajām izglītības programmām, kā arī
saņemt speciālista viedokli mūzikas un mākslas jomā. Visas dienas gaitā uzstāsies dažādi mūziķi un grupas. Būs
iespēja iesaistīties dažādās mākslinieciskās aktivitātēs.
Aicinām visus interesentus!

Siguldas Novada svētku laikā – 27.maijā no plkst.10.00 – norisināsies
Veselības veicināšanas diena, kuras ietvaros novadnieki bez maksas
varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu
informāciju dažādās lekcijās.

SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA MAZĀ ZĀLE

10.30–16.00
Dermatologa konsultācija, flebologs – kāju vēnu skrīnings, pēdu diagnostika,
sirds veselības kabinets, redzes pārbaude, endokrinologa – Diabēta asociācijas pārstāvja – konsultācijas, cukura līmeņa noteikšana, Pacientu ombuda konsultācijas par pacientu tiesībām, bioenerģijas mērīšana, kardiologu biedrības
konsultācijas, „Papardes zieda” konsultācijas, „Aspirin Cardio” stends, organisma vispārējā diagnostika ar Folla diagnostiku, sejas kopšanas konsultācija,
izmantojot gaismas aparāta diagnostikas metodi, Baha ziedu terapeita diagnostika par veselības sakārtošanu, izmantojot ēteriskās eļļas

VIESNĪCAS „SIGULDA” LAUKUMS

10.30–16.00
Valsts asinsdonoru centra specializētais autobuss
Mutes veselības centra mobilais zobārstniecības kabinets mutes veselības
pārbaudei
Mobilais mamogrāfs*
„Ronald McDonald” pediatri – alergologs/pulmonologs un acu ārsts**

SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA „COSMO” ZĀLE

10.40–11.20 Mg.psych. Diāna Zande „Kādēļ mazuļu uzvedība ir tik atšķirīga
un kā sekmēt saskaņu starp bērnu un vecākiem?”
11.30–12.30 Dr.Māris Arājs „Mūsdienu kontracepcija – jauniešu draugs”
11.30–12.10 Siguldas Māmiņu kluba aktivitātes
12.30–13.30 Rīgas rajona slimnīcas Dzemdību nodaļas vecmāte
Intra Kļaviņa „Fizioloģiska grūtniecība un dzemdības”
13.40–14.10 Dr.Iveta Mintāle „Sievietes sirds veselība”
14.15–15.15 Dr.Baiba Kreitenberga „Veselīga uztura pamatprincipi un paraugdemonstrējumi”

SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA KINOZĀLE

14.45–15.30 „Papardes zieda” īsfilmas: „Tava dzīve – Tava izvēle”, „Kas īsti
notiek pie ginekologa?”, „Par kontracepciju ir jādomā abiem”, „Kāpēc mamma
mani nesaprot?”, „Par ko uztraucas puiši?”, „JĀ vai NĒ intīmām attiecībām?”

SPORTA AKTIVITĀTES LAUKUMĀ PIE SIGULDAS
PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA

10.00 Veselības dienas atklāšana
10.15–10.30 Rīta vingrošana kopā ar Dukuru ģimeni
10.30–15.50 Biedrības „Cerību spārni” mākslas terapijas nodarbība
11.50–12.00 Siguldas ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
12.00–14.00 Foto-orientēšanās
12.40–14.40 „Papardes zieda” stafete jauniešiem „Viens drošais”
13.00–15.00 Ineses Ziņģītes nodarbība „Nenovecosim un būsim veseli”***

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DIENAS CENTRS (Pils iela 3)

10.20–11.15 Ķīniešu vingrošana Ci gun kopā ar Māri Klauču
11.15–12.00 Dr.habil.med. Jānis Zaļkalns
„Novecošana kā izaicinājums 21.gadsimta sabiedrībai”
12.00–12.50 Dr.pharm. Vija Eniņa „Ārstniecības augu izmantošanas iespējas”
13.00–14.00 Dr.psych. Guna Svence „Pozitīvā domāšana mūsdienu cilvēkam”
15.15–15.45 Pacientu ombuds „Pacientu tiesības un komunikācija veselības
sistēmā”

SIA „RĪGAS RAJONA SLIMNĪCA” REHABILITĀCIJAS NODAĻA
(Lakstīgalas iela 13)****

10.00–12.00 Veselības nodarbības baseinā pie fizioterapeita
10.00–12.00 Deju kustību terapijas nodarbība
10.00–12.00 Lekcija „Izdegšanas sindroms un iespējas sakārtot ķermeni un
domas”
Veselības dienu Siguldas novadā organizē Siguldas novada pašvaldība, nodibinājums Pacientu ombuds un SIA „Bayer”, piesaistot sadarbības partnerus
no Rīgas rajona slimnīcas, „Veselības centra 4”, Valsts asinsdonoru centra,
„Papardes zieda”, Latvijas Kardiologu biedrības, „Ronald McDonald House
Charities Latvia”, biedrības „Cerību spārni”, Siguldas Mutes veselības centra,
optikas salona „Metropole”, „Veselības Misijas”, Latvijas Diabēta asociācijas,
Siguldas Māmiņu kluba, „Cēsu alus”, „Rīgas Dzirnavnieka”, SIA "Malus", Veselības profilakses centra un citus.
* Līdzi jāņem ārsta nosūtījums vai aicinājuma vēstule
no Veselības norēķinu centra
** Iepriekšēja pierakstīšanās: veselibasdiena@sigulda.lv
*** Rīvēšanās nodarbības dalībniekiem līdzi jāņem savi dvieļi
**** Pieteikšanās pa tālruni 67966922
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Siguldas Novada svētku programma
25.maijs

Laukums pie
vagoniņa

Plkst.18.00

Ielu basketbola turnīrs „Ghetto Basket”. Reģistrācija no plkst.17.00

Plkst.19.00

Mūsdienu mākslas projekts „Alternatīvais flīģelis”.
Plkst.19.00 – „Kristjan Randalu Jazz trio”. Kristjan Randalu /klavieres, Igaunija, Vācija/,
Peedu Kass /bass, Igaunija/, Toomas Rull /bungas, Igaunija/.
Plkst.20.30 – Grupa „DaGamba”. Valters Pūce, Antons Trocjuks /čells/, Ričards Čerenkovs
/elektroakustiskais beatčells/.
Plkst.22.00 – Olgas Žitluhinas dejas kompānijas pirmizrāde „Soap Opera/Telenovele”.
Horeogrāfe Santa Kanceviča, dejo: Ilze Zīriņa, Andris Kačanovskis, Ramona Galkina, Guntis
Spridzāns.
Plkst.23.00 – „Gas of Latvia”. Elektroniskās mūzikas projekta „Gas of Latvia” jaunā
albuma „Compressor” prezentācija. Komponists Andris Indāns. Multimediju mākslinieces
Katrīnes Neiburgas videoprojekcijas

Plkst.10.00

Baltijas čempionāts orientēšanās sportā. Nolikums www.ba2.lv

Ratnieki

Plkst.
11.00–17.00

Radošais un amatnieku tirdziņš; Ģimeņu sporta diena un atpūtas pasākumi

Svētku laukums

Plkst.
11.00–17.30

Visu paaudžu radošo kolektīvu koncerti: plkst.11.00 koncerts „Maziņš esmu es”,
plkst.12.00 Siguldas novada izglītības iestāžu kolektīvu koncerts ”Tā mēs dzīvojam”,
plkst.14.00 koncerts „No paaudzes uz paaudzi”

Svētku laukums

Plkst.
11.00–17.00

„Mazo grāmatnieku iela Nr.1”. Bibliotēka iziet ārpus telpām un piedāvā aktivitātes ar
devīzi: „Uzmanību! Jauna iela Siguldā – katram tiks bonbongas un grāmata arīdzan!”.
Tikšanās ar grāmatu izdevēju un siguldieti Anitu Mellupi

Svētku laukums

Plkst.
12.00–18.00

„Baltic Shorts” īsfilmu telts „Ar filmu par dzīvi”. Pirms filmu demonstrēšanas
svētku apmeklētājiem būs iespēja uz telts sienām paust savu izpratni par dzīvi un
filmām – veidojot savu filmu gleznu. Būs iespēja fotografēties fotostūrītī pie izcilā
fotogrāfa Jura Abramenko un saņemt foto par piemiņu. Teltī varēs sajust dzīves
patieso garšu ar Siguldas brīvās elpas pieskārienu, baudīt jauniešu ģitārspēli
reklāmas pauzēs

Svētku laukums

Plkst.
12.00–15.00

Atraktīva un izzinoša spēle visai ģimenei „Zaļā distance”. Balvās – trīs jūras
ceļojumi četrām personām uz Stokholmu no „Tallink Latvija”

Svētku laukums

Plkst.17.00

Rīgas Gospelkora koncerts (diriģents Jānis Maslovskis). Pavadošie mūziķi: Dmitrijs
Karpovs /taustiņi/, Miķelis Vīte /sitaminstrumenti/.
Koncertā skanēs dzīvespriecīga mūsdienu afroamerikāņu baznīcas mūzika kora,
solistu un pavadošo mūziķu izpildījumā

Siguldas ev.lut.
baznīca

Plkst.18.00

Latvijas kausa posms „Siguldas kauss 2012” orientēšanās sportā

Plkst.19.00

Svētku gājiens maršrutā no viesnīcas „Sigulda” laukuma līdz Siguldas pilsdrupu
estrādei

Plkst.20.30

Noslēguma koncerts „Tilti vieno”. Piedalās deju kolektīvi „Vizbulīte” un „Siguldietis”,
deju projekta „Gundega” dejotāji, senioru dāmu deju grupas „Sniegarozes”, „Preilenes”
un „Dāmītes”, deju grupa „JVC Clubs”, jauktais koris „Atvars” un „Sigulda”, folkloras
kopa „Senleja”, Siguldas Tautas teātra aktieri, bērnu popgrupu konkursa „Gaujas atbalss”
laureāts Māris Maikls Mitrevics, mūziķi Inese Ērmane-Peiča un Kaspars Gulbis, Siguldas ielu
vingrotāji, Mūziķu apvienība „I Bio”, viesi un Siguldas novada „Goda orķestris”

Pilsdrupu estrāde

Plkst.22.30

Balle. Spēlē muzikālā apvienība „I Bio” (Mārtiņš Klišāns, Pēteris Lunde, Jānis Reselis,
Roberts Rasa) un Nacionālā teātra aktieris un radio SWH DJ Arturs Krūzkops. Ieeja Ls 2

Pilsdrupu estrāde

Plkst.
10.00–16.00

Veselības diena

Koncertzāles
„Baltais flīģelis”
zāle un terase

26.maijs

Plkst.10.00
Plkst.
12.00–19.00

27.maijs
„Siguldas kauss 2012” orientēšanās sportā – stafete. Nolikums www.ba2.lv
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” stends par un ap mūziku un mūzikas
instrumentiem. Koncertēs skolas audzēkņi

Svētku laukums
Viesnīca
„Sigulda” –
Pilsdrupu estrāde

Siguldas pilsētas
kultūras nams
Ratnieki
Siguldas Jaunās
pils dārzs

Plkst.
13.00–19.00

Slavenais bērnu un ģimeņu mūzikas, dejas un dzejas projekts „Brīnumskapis” piedāvā
„IZLAIDUMU BRĪNUMSKAPĪ”.
Plkst.13.00 – kopā ar „Brīnumskapja” mūziķiem dzied, spēlē un dejo: „Knīpas un Knauķi”
no Rīgas, „Mikauši” no Lielvārdes, „Spurgaliņas” no Līvāniem, „Apelsīns” un „Vizbulīte” no
Siguldas. Ar solo priekšnesumiem uzstāsies Laura Štoma (Rīga), Agate Albekeite (Skrīveri),
Emīls Mangulis (Ogre), Kristians Jašinskis (Līvāni), Fabiass Nils Īle (Rīga). „Brīnumskapja”
iemītnieki Kaķītis Laķītis, Māsiņas Puteklītes, Kāmis un Simtkājītis šo koncertu gaida ar
nepacietību, jo dzirdēs, kā viņu dziesmas dzied un dejo bērni.
Plkst.15.00 – „Brīnumskapja” jaunās dziesmu programmas „Actiņas, austiņas”
pirmizrāde – CD prezentācijas koncerts.
Plkst.17.00 – festivāla noslēguma koncerts. Visiem zināmu bērnu dziesmu
dziedāšana kopā ar pazīstamiem Latvijas mūziķiem.
Biļešu cena Ls 3, www.bilesuparadize.lv,
ID karšu īpašniekiem, pērkot biļetes Siguldas pilsētas kultūras namā, cena – Ls 2

Pilsdrupu estrāde

Plkst.15.00

„Jušu dabas sajūtu takas” atklāšana kopā ar Jaunajiem reindžeriem

Aiz Siguldas
Jaunās pils dīķa

Izstādes
Līdz
27.maijam

Gunāra Dukštes fotogrāfiju izstāde „Māksla dabā”

Līdz
31.maijam

Voldemāra Gudovska akrila gleznu izstāde „Iedvesmas mirkļu atspulgi”

Mākslas un
kultūras telpa
„Siguldas tornis”
Siguldas pagasta
kultūras nams

Grāmatnieku iela Siguldas Novada svētku laikā
26.maijā no plkst.11.00 līdz 17.00
Bibliotēka piedāvās šādus pasā- • mazo izdevēju grāmatu preSiguldas Novada svētku laikā Svēt- kumus visas dienas garumā:
zentācijas (apgāds „Madris”,
ku laukumā meklējiet Siguldas no- • mācību un citu grāmatu maiņas
„Sētava” u.c.),
vada bibliotēkas stendu ar devīzi
punktu,
• spēles bērniem.
„Tiekamies Mazo grāmatnieku ielā • grāmatu tirdziņu,
Nr.1”.
• tikšanos ar izdevējiem,
Gaidīti lieli un mazi grāmatu mīļi!

Prezentēs grāmatu par koncertzāles
„Baltais Flīģelis” 10 gadiem mūzikā
Piektdien, 25.maijā, plkst.18.00 svētki” Siguldas pilsdrupās, cikls
mūsdienu mākslas projekta „Alter- „Bēthovens un Sigulda” Siguldas pils
natīvais flīģelis” ietvaros tiks pre- dārzā, mūsdienu mākslas projekts
zentēts īpašs, koncertzāles „Baltais „Alternatīvais flīģelis”. „Grāmatā ir
Flīģelis” 10 mūzikas gadiem veltīts plašs vizuālais materiāls, fotogrāfiizdevums – grāmata un mūzikas al- jas, kurās redzami emocionāli mirkļi
bums ar unikāliem koncertierakstiem, no „Baltā Flīģeļa” koncertiem un iekas koncertzālē tapuši „Kremerata mūžināti mūziķi, kuru vārdi neprasa
Baltica” festivālu laikā.
komentārus. Tāpat grāmatu krāšņo
Izdevuma idejas un arī literāro pievienotais mūzikas albums ar dzīinterlūdiju autore ir koncertzāles va- vajiem koncertu ierakstiem, kas tadītāja un izveidotāja Inese Zagorska. puši „Baltajā Flīģelī”.
Pēc tam no plkst.19.00 koncertzāGrāmatā iezīmēta gan koncertzāles
tapšanas vēsture, gan daudzveidīgie le „Baltais Flīģelis” aicinās uz trešo
koncerti desmit koncertsezonu laikā, mūsdienu mākslas projektu „Altergan pasākumi, ar kuriem koncertzāle natīvais flīģelis”, kas norisināsies
izgājusi ārpus ierastajām koncertzā- gan koncertzāles telpās, gan ārtelles sienām – „Baltā Flīģeļa Mūzikas pās un ēkas terasē.

Rīgas Gospelkora koncerts
Siguldas ev.lut. baznīcā
Koncertā skanēs dzīvespriecīga sastāvam, kurā dzied pārsvarā
mūsdienu afroamerikāņu baznīcas 20 līdz 30 gadus veci jaunieši no
mūzika kora, solistu un pavadošo visdažādākajām vietām, ar dažādiem
mūziķu izpildījumā, kas vienaldzīgu dzīves gājumiem un profesijām – var
sastapt gan medicīnas studenti, gan
neatstās nevienu.
Šis gads korim bijis ražīgs – pagā- pasākumu vadītāju, gan aprunāties
jušajā gadā izdotais DVD „Silver & ar prokuratūrā strādājošu ierēdni
Gold” ticis nominēts Latvijas Mūzikas vai reklāmas aģentūras radošo
ierakstu Gada balvai kategorijā „gariņu”. Iespējams, ka viskolorītākā
„Labākais koncertieraksta video” un personība ir pats diriģents Jānis
pavasara pirmos mēnešus dziedātāji Maslovskis, kurš ir arī lidotājs,
savas koncerttūres „Es smaidu” iet- turklāt aizraujas ne tikai ar aviāciju,
varos aizvadījuši, uzstājoties ne tikai bet arī nelielu kuģošanu – šobrīd
dažādās Latvijas pilsētās, bet arī būvē pats savu laivu, bet tam visam
pa vidu vēl spēj būt arī gādīgs tētis,
Ņujorkā un Čikāgā, ASV.
No septiņu cilvēku vokālā mīlošs vīrs un iedvesmojošs vadītājs.
ansambļa koris izaudzis līdz vairāk
Koncertu finansiāli atbalsta Sigulnekā trīsdesmit cilvēku lielam das novada pašvaldība.

„Izlaidums Brīnumskapī”
Siguldas pilsdrupu estrādē
Šogad Siguldas Novada svētkos,
27.maijā, durvis vērs bērnu festivāls –
„Izlaidums Brīnumskapī”. Festivāls
iecerēts kā ikgadējs sarīkojums, uz
kuru sabrauc bērni no visas Latvijas.
Siguldas pilsdrupu estrādē dienas
garumā bērni piedzīvos daudz spēļu
un atrakciju, laiku pa laikam kādai no
aktivitātēm kļūstot par galveno.
Programmā viss bērnu actiņām
un austiņām, kājiņām un rociņām,
vēderiņiem un prieciņiem – dziedāšana, spēlēšana, dzejošana, dejošana,
veidošana, krāsošana, izzināšana un
sajušana. Jā, jā! Starp koncertiem
daudzi Latvijas bērni uzzinās, kas ir
Juši, kuri būs galvenie nemiera cēlāji.
Tomēr, kad bērni uzstāsies ar saviem
dzejoļiem, kurus „Brīnumskapim”
iesūtījuši jaunie dzejnieki no visas
Latvijas, Auša, Tauša, Smeķis, Bolis,
Ozis un Būtis solās stāvēt klusi kā
pelītes peļu skolā.
Festivāla ietvaros būs iespēja
noklausīties trīs koncertus:
• plkst.13.00 kopā ar „Brīnumskapja” mūziķiem dzied, spēlē
un dejo bērni;
• plkst.15.00
„Brīnumskapja”
jaunās dziesmu programmas
„Actiņas, austiņas” pirmizrā-

de – CD prezentācijas koncerts.
„Brīnumskapja” mūziķi Ingus
Ulmanis, Andris Sējāns, Aigars
Voitišķis, Baiba Vanaga, Roberts
Rasa un Anrijs Grinbergs šoreiz
uzstāsies ar „Knīpām un Knauķiem”;
• plkst.17.00 festivāla noslēguma koncerts. Visiem zināmu
bērnu dziesmu dziedāšana kopā
ar pazīstamiem Latvijas mūziķiem. Koncertu organizē un vada
menedžeris,
„Brīnumskapja”
zvaigzne Kaķītis Laķītis, kurš ir
sadraudzējies ar Māru Upmani,
Ievu Akurāteri, Renāru Kauperu,
Juri Kaukuli un Kasparu Tobi no
grupas „Dzelzs Vilks”.
Nejauša nav Siguldas novada izvēle, jo, atbraucot uz Siguldu, garlaicīgi nebūs.
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas
pilsētas kultūras namā (Pils ielā 10)
un „Biļešu Paradīze” kasēs visā Latvijā, kā arī www.bilesuparadize.lv. Ieejas
maksa – 3 lati,
Siguldas ID karšu
īpašniekiem biļetes cena Ls 2 , pērkot biļetes Siguldas pilsētas kultūras
namā. Bērniem līdz četru gadu vecumam ieeja bez maksas.
Informācija pa tālr.67972351.
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Apstiprināta Siguldas novada Sporta un aktīvās
atpūtas attīstības stratēģija 2012.–2017.gadam
16.maija Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināta Siguldas novada
Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2012.–2017.gadam, kas tika
izstrādāta, pamatojoties uz 2011.gada 9.martā apstiprināto „Siguldas novada Attīstības programmu 2011.–2017.gadam”, kuras ietvaros sporta attīstība Siguldas novadā ir noteikta kā viena no prioritārajām jomām. Stratēģijas izstrādes mērķis bija apkopot ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos
aspektus Siguldas novada Attīstības programmā, raksturot esošo situāciju
sporta nozarē Siguldas novadā, noteikt prioritātes, attīstības mērķus, uzdevumus un turpmākās rīcības sporta nozares attīstībai Siguldas novadā.
Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija
2012.–2017.gadam izvirza prioritāti –
iedzīvotāju labklājība, ko raksturo:
dzīve kvalitatīvā vidē ar attīstītu un
ikvienam pieejamu sporta infrastruktūru; bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības veicināšana; plašs fizisko
aktivitāšu iespēju piedāvājums un
aktīva dzīvesveida popularizēšana.

Pamatojoties uz noteiktajām
prioritātēm, tiek izvirzīti trīs mērķi –
attīstīta sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūra; attīstīts Siguldas
novada bērnu un jauniešu sports;
sporta aktivitāšu daudzveidības un
kvalitātes paaugstināšana, kuru sasniegšanai tiek noteikti trīs galvenie
uzdevumi ar kopumā 19 apakšuzdevumiem un 60 plānotām rīcībām.

Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda
Abzalone uzskata, ka: „Stratēģija
dod ne tikai vispusīgu ieskatu sporta nozarē Siguldas novadā, bet arī
parāda, ka sporta attīstība Siguldas novadam ir svarīga. Pilsētās un
novados ir būtiski attīstīt sportu
un aktīvu dzīvesveidu, lai veicinātu
bērnu un jauniešu fizisko attīstību, iedzīvotāju veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu, pilsētas un novada
atpazīstamību Latvijas un pasaules
mērogā, kā arī novada uzņēmējdarbības attīstību, sekmējot sporta un
aktīvo tūrismu.”
Ar Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģiju 2012.–2017.
gadam var iepazīties www.sigulda.lv,
www.siguldassports.lv

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Serpentīnceļa skrējiens pulcē
lielu dalībnieku skaitu

Šogad pirmo reizi Siguldā tiek organizēts trīs skrējienu seriāls „Sigulda Augšup” („Sigulda UP CUP”), kurā ietilpst divi jau tradicionāli
skrējieni – Serpentīnceļa skrējiens un skrējiens Turaidas tornī, kā arī
tiem pievienotais jaunizveidotais skrējiens augšup pa Bobsleja un kamaniņu trasi.
Pirmais skrējienu seriāla „Sigulda
Augšup” posms – Serpentīnceļa skrējiens – notika 4.maijā. Uz to pulcējās
negaidīti liels skrējēju skaits – startēja 192 dalībnieki no Siguldas, Rīgas, Valmieras, Līgatnes un Mālpils.
Kupls dalībnieku pulks bija ieradies
no Līgatnes novada vidusskolas, šo
skolu pārstāvēja 38 skrējēji. Rezultātu vērtēšana notika astoņās vecuma
grupās un īpašā grupā „Skrējiens ar
draugu”.
Savās vecuma grupās pirmo trīs
vietu ieguvēji: S10 – Estere Vīksne, Kristīne Brunere, Līga Bērziņa;
V10 – Edgars Pēteris Vilciņš, Mārtiņš

Auziņš, Arnis Kalnietis; S12 – Liāna
Lenceviča, Luīze Gulbe, Rūta Aizupiete; V12 – Dāvids Vīksne, Rūdolfs
Malcenieks, Daniels Iļjins; S14 – Emīlija Krista Grava, Sigita Lapiņa, Adrija Pelēce; V14 – Toms Ķēdis, Pauls
Daugulis, Daniels Vīksne; S16 – Jekaterina Romanova, Elīze Malceniece, Amanda Agnese Arnicāne; V16 –
Edgars Daugulis, Kristaps Stefans,
Klāvs Sārna; S18 – Zane Ķēde, Kristīne Vārna, Eva Bērze; V18 – Kārlis
Zuters, Aigars Jonass, Toms Ruks;
S35 – Gunta Blūmiņa, Beate Bernharde, Baiba Laganovska; V35 – Aigars
Kalnups, Aigars Kalējs, Rihards Deič

Iespēja pieteikt bērnus mācībām
Sporta skolā
Līdz 31.maijam vecāki var pieteikt bērnus mācībām
Siguldas Sporta skolā 2012./2013.mācību gadā. Jaunus
audzēkņus uzņems Basketbola, Badmintona, Dambretes,
Vieglatlētikas un Kalnu slēpošanas nodaļas. Tāpat var pieteikt 5–9 gadus vecus bērnus Vispārējās fiziskās sagatavošanas grupās.
Informācija par uzņemšanu Sporta skolā pa tālr.22022898,
e-pasts sportaskola@sigulda.lv, www.siguldassports.lv.

manis; S45 – Beāte Kobilinska, Līga
Sausiņa; V45 – Aleksandrs Terlanovs,
Dzintars Zandovskis, Haralds Krievs;
S55 – Anda Vīksna; V55 – Igors Rancevs.
Īpašu uzmanību izpelnījās seši
skrējēji, kas startēja grupā „Skrējiens ar draugu”, kurā dalībnieki
skrēja kopā ar savu suni. 1.vietu šajā
grupā izcīnīja Signe Turauska ar suni
Olvinu, 2.vieta Tomam Ķēdim, 3.vieta
Didzim Karlovskim. Balvas saņēma
ne tikai suņu saimnieki, bet arī viņu
četrkājainie draugi, tās dāvāja firma
„Royal Canin”.
Serpentīnceļa skrējienā cīņa ritēja
ne tikai par medaļām un balvām individuālajā un skolu vērtējumā, galvenā cīņa notika par titulu „Kalnu
Karalis”, kuru saņem ātrākā rezultāta īpašnieks. Šogad rīdziniekam
Aigaram Kalnupam izdevās pārspēt
iepriekšējo trases rekordu 3:03 minūtes, distanci veicot 3:00,20.
Skrējienu organizēja Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „A2”. Balvas uzvarētājiem dāvāja
veikals „SPORT2000”, piedzīvojumu
parks „Tarzāns”, kino „Lora”, autoskola „Fortūna”, „DION Sportlab”,
Spa Hotel „Ezeri”, „Kaķu māja”, „Siguldas Tenisa Korti”. Dalībnieki cienājās ar maiznīcas „Flora” dāvātajiem cepumiem un rupjmaizi.
Informāciju sagatavoja
Ilze Ratniece

Godināti Siguldas Sporta
skolas audzēkņi
11.maijā Siguldas novada Olimpiešu svētkos līdz ar mācību olimpiāžu laureātiem par augstiem sportiskiem sasniegumiem tika sveikti arī Siguldas Sporta skolas audzēkņi un
viņu treneri. Siguldas novada Domes balvas saņēma Evelīna
Gasūna (kalnu slēpošana, trenere Gunta Gasūna), Ieva Meldere (kalnu slēpošana, trenere Sandra Meldere), Armands
Kļaviņš (basketbols, trenere Agnija Labrence), Mārtiņš Zemlītis (dambrete, treneris Edgars Ratnieks) un Diāna Lenceviča (badmintons, treneris Ainārs Gureckis).

2012.gada 24.maijs

Nodibināts „Jaunatnes Zelts badmintonā
sporta fonds”
Maija sākumā Polijas pilsētā Za26.aprīlī Siguldā, koncertzālē „Baltais Fīģelis”, notika Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes
(LSIIDP) konference, kurā tika nodibināts „Jaunatnes sporta fonds”. Fonds
tika dibināts ar mērķi piesaistīt finanšu
līdzekļus un citus resursus jaunatnes
sporta attīstībai, talantīgo jauno sportistu atbalstam, treneru un sporta
skolotāju tālākizglītībai. Tas būs atbalsts treniņu nometņu rīkošanai, dalībai starptautiskās sacensībās, augstvērtīga sporta inventāra iegādei,
sporta popularizēšanai bērnu un jauniešu vidē. Lai attīstītu fonda darbību,
LSIIDP vērsīsies pēc atbalsta pie
valsts un sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem, mecenātiem.

Zaudējums futbola
sacensībās
Aprīļa nogalē Vidzemes Olimpiskajā centrā notika Vidzemes reģiona
pusfināla spēles futbolā par tiesībām
piedalīties Latvijas III olimpiādes finālsacensībās. Siguldas novada komanda tikās ar Valmieras komandu
un zaudēja ar rezultātu 1:3, līdz ar to
diemžēl nekvalificējoties nākamajam
sacensību posmam.
Latvijas III olimpiādes finālsacensības notiks šī gada 5.–7.jūlijā Liepājā.
Siguldas novads pieteicis dalību futbolā, badmintonā, pludmales volejbolā, golfā, basketbolā (priekšsacīkstes
notiks 3., 9.jūnijā Cēsīs), vieglatlētikā,
riteņbraukšanā MTB, stenda šaušanā,
loka šaušanā un tenisā.

Dambretē labi
rezultāti
Siguldas Sporta skolas Dambretes nodaļas audzēknis Edgars Straumanis (treneris Edgars Ratnieks) sasniedzis ļoti labu rezultātu Latvijas
jauniešu čempionātā 100 lauciņu
dambretē U-19 vecuma grupā, kas
notika no 28. līdz 30.aprīlim Rīgā.
Klasikā Edgars, būdams viens no
jaunākajiem sacensību dalībniekiem,
izcīnīja 2.vietu, piekāpjoties tikai vairākkārtējam Latvijas jauniešu čempionam, rīdziniekam Leonīdam Cilēvičam. Ātrspēlē Edgars izcīnīja 3.
vietu, kas arī ir labs rezultāts tik
spēcīgā konkurencē. Ar šo rezultātu
Edgars izcīnīja vietu Latvijas dambretistu izlasē, kas augusta sākumā
startēs Eiropas jauniešu čempionātā
100 lauciņu dambretē.

moščā notika 18.starptautiskais
bērnu un jauniešu sporta festivāls
dažādos sporta veidos, kur startēja
Ukrainas, Polijas, Latvijas, Nīderlandes, Ungārijas un Slovākijas pārstāvji. Festivāla badmintona turnīrā
startēja arī Siguldas Badmintona
kluba/Siguldas Sporta skolas spēlētāji. Vienspēlēs jauniešiem zelta
medaļu izcīnīja Kristaps Jānis Gulbis, bet Teodors Kerimovs palika
ceturtajā vietā. Jaunietēm Jekaterina Romanova ierindojās trešajā
vietā. Šie panākumi ļāva Siguldas
komandai izcīnīt otro vietu komandu vērtējumā.

Jaunajiem
basketbolistiem
pogas izgriež igauņi
No 4. līdz 6.maijam Allažu Sporta centrā notika Allažu kausa izcīņa basketbolā 2002.gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem. Par
galveno balvu cīnījās piecas komandas no Siguldas, Rīgas un Raplamaa (Igaunija). Meistarīgākie
šajā vecuma grupā izrādījās jaunie
igauņu spēlētāji, kuri pārliecinoši
uzvarēja Latvijas komandas. Siguldieši zaudēja visās spēlēs un ieņēma pēdējo vietu turnīrā. Siguldas
komandā spēlēja zēni, kuri Sporta
skolā basketbolu sākuši apgūt vien
šajā mācību gadā.

Uzvaras vieglatlētikas
daudzcīņā
8.maijā Siguldas pilsētas stadionā notika Siguldas novada atklātās
skolu sacensības vieglatlētikas
daudzcīņā „Draudzība”, kurās startēja Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas
1.pamatskolas,
Allažu
pamatskolas, Līgatnes novada vidusskolas un Vangažu vidusskolas
skolēni. Sacensības notika divās
vecuma grupās zēnu un meiteņu
konkurencē: 1998.–1999.gadā dzimušie un 2000.–2001.gadā dzimušie. Vecākajā grupā uzvarēja Siguldas pilsētas vidusskolas meiteņu
komanda un Vangažu vidusskolas
zēnu komanda, jaunākajā grupā
visvairāk punktus sakrāja Siguldas
pilsētas vidusskolas gan zēnu, gan
meiteņu komandas. Vecākās grupas uzvarētāji izcīnīja tiesības
startēt Vidzemes novadu skolu sacensībās.

„Siguldas Apļi” pulcē
lielu dalībnieku skaitu 3.vieta basketbola
turnīrā Šauļos
26.aprīlī un 10.maijā aizvadīti jau
divi skrējienu seriāla „Siguldas Apļi”
posmi. Šogad skrējienā piedalās krietni vairāk dalībnieku nekā pagājušajā
gadā. Pavisam notiks septiņi posmi,
kopvērtējuma ieskaitē tiks ņemti vērā
pieci labākie posmu rezultāti, tātad
neko nav zaudējuši tie, kuri skrējienu
seriālā plāno iesaistīties, sākot ar tā
trešo posmu, kas notiks 14.jūnijā.
Starta vieta un laiks nemainīga – pie
panorāmas rata plkst.18.20.

11.maijā Siguldas Valsts ģimnāzijas vecāko klašu puišu basketbola komanda piedalījās starptautiskās
skolu
sacensībās
Šauļos. Basketbola turnīrā startēja četru skolu komandas – divas
no Latvijas, divas no Lietuvas. Siguldieši turnīrā izcīnīja trešo vietu, pieveicot Ķekavas komandu,
bet zaudējot abām lietuviešu komandām.
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Siguldas

VESELĪBA
Skaisto dārzu darbnīca
Dārza lietas
Autonoma „ETS”
UD serviss

15% atlaide pakalpojumiem
10% atlaide stādu tirdziņā
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

KULTŪRAS PASĀKUMI
“Alternatīvais flīģelis” koncertzālē
“Baltais Flīģelis” 25.maijā
„Izlaidums brīnumskapī” Siguldas
pilsdrupu estrādē 27. maijā
„Sigulda Jazz”, Siguldas pilsdrupu
estrādē 2.jūnijā
Brīvdabas koncertprogramma
„Pasaule, Pasaulīt” Siguldas
pilsdrupu estrādē 9. jūnijā
Kamermūzikas maratons ar
Gidonu Krēmeru un Kremerata
Baltica solistiem koncertzālē
“Baltais Flīģelis” 7.jūlijā plkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
Uvertīra (Liene Circene) Siguldas
Jaunās pils terasē 3.augustā
plkst.19.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki –
Bērnu koncertuzvedums Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.15.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki
– Opera „Traviata” Siguldas
pilsdrupu estrādē 4.augustā
plkst.21.00
XX Siguldas Opermūzikas svētki
– Grand Galā koncerts Siguldas
pilsdrupu estrādē 5.augustā
plkst.17.00

10% atlaide ieejas biļetēm
Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.
Biļetes cena Ls 4, piedāvājums spēkā līdz 01.06.
Atlaide Ls 1. Biļešu cena Ls 2 – 4.
10% atlaide ieejas biļetēm

Atlaide Ls 3. Biļetes cena - Ls 2.

Atlaide Ls 1. Biļetes cena Ls 2.

Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
ierobežots). Biļešu cena Ls 12-17.
Atlaide Ls 3 biļetēm, kuru cena ir Ls 15 un Ls 20 (Biļešu skaits
ierobežots). Biļešu cena Ls 12 – 17.

SPORTS
Biedrība „A2”
Siguldas tenisa korti
Velo noma ”Tridens”
Sporta klubs „Panatta Fitness”
Sporta veikals „Sport 2000”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos
10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai
20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10% atlaide sporta preču iegādei
10% atlaide golfa spēlei

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

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

PĀRVIETOŠANĀS
LGK atrakcijas
„Impresso”
Makara tūrisma birojs

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

AKTĪVĀ ATPŪTA
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Bobsleja un kamaniņu trase
„Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”
Atpūtas parks „Rāmkalni”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

Makara tūrisma birojs
LGK atrakcijas
Laivuīre.lv

50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas
biļetes iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”
10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā
un Rīgā
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu
trasei, skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe
laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols,
strītbols)
20% atlaide laivu nomai
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20%
atlaide brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez
maksas
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

DAŽĀDI
Apdrošināšanas sabiedrība „BTA” 10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Swedbank
Jaunajiem Swedbank klientiem:
- jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro
norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
- OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
Esošajiem Swedbank klientiem
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas
(cenrādī Ls 5);**
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN
konkursu un loteriju uzvarētājiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad
iepriekš nav bijusi debetkarte
Janex - būve
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide
darba stundas maksai, ja pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
Evor
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
SIA”Pūce GP”
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
Laikraksts „Siguldas Elpa”
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā

„Hercoga optika”
Mutes veselības centrs
Vidzemes aptieka
(diennakts)

50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
Bezmaksas konsultācija un 10% atlaide pakalpojumiem
2% atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompensējamiem
medikamentiem);
5% atlaide gatavām brillēm;
20% atlaide briļļu ietvariem;
10% atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 – 7.00;
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem
„A” aptieka
6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
Rīgas rajona slimnīca
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām
māmiņām);
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10% atlaide dūņu procedūrām;
10% atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10% atlaide dzemdībām;
10% atlaide paaugstināta komforta palātās
„Le Fizio”
10 % atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācijām;
fizioterapijas centrs
ārstnieciskajām masāžām; ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un
grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
Viesnīca „Segevold”
10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
Viesnīca „Sigulda”
20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem
SIA „Malus”
10% atlaide ārsta-homeopāta konsultācijām;
10% atlaide sertificēta uztura speciālista – konsultācijai veselības jautājumos,
ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistiem un aktīviem
cilvēkiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās diētas;
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
I.Baltiņas zobārtsniecības Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide
privātprakse
zobārstniecības pakalpojumiem bērniem
SIA „Kaķītis”
10% publiskās pirts apmeklējumam

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

IZKLAIDE
Kino „Lora”
„Elvi” boulings

10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20% atlaide celiņa nomai

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Restorāns „Aparjods”
Krodziņš „Raibais suns”
„Gustava beķereja”
Krodziņš „Kaķītis”
Bistro „Kaķu māja”
Krodziņš un bistro atpūtas
parkā „Rāmkalni”
Bistro „Zaļumnieku
piestātne”
Ekspressrestorāni
„Ņamma”
Restorāns viesnīcā
„Segevold”
Restorāns „Kropotkins”
Bārs „Ritters”

10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide maltītēm
10% atlaide pirkumiem beķerejā
10% atlaide pirkumiem krodziņā
10% atlaide bistro un beķerejā
10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
10% atlaide maltītēm bistro
10% atlaide gardām maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā!
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

AUTO APKOPE
Neste Oil
„Īle un Herbst”

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

BŪVMATERIĀLI
„Meistars”
„Balex ekspresis”
Demetra Krain

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei
20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju iegādei
10% mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati

VIESNĪCAS
Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks
„Reiņa trase”
Hotel Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
“Latroze”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10% atlaide nakšņošanai viesu mājā
10% atlaide nakšņošanai viesnīcai
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
10% atlaide viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Yamaha mūzikas skola
50% atlaide iestāšanās maksai Yamaha mūzikas skolā
** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv
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Siguldas novada Ziņas

Izstādes Siguldas novadā

Kultūras pasākumi
Laiks

Pasākums

1.jūnijs
plkst.15.00

Projekta „Rotaļu laukuma izveide Jūdažu
bērniem” atklāšana

Vieta
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Mores
kultūras
nams

1.jūnijs
plkst.12.00

Bērnu aizsardzības dienas svētki
„Vasarraibumiņi”

2.jūnijs
plkst.15.00

„Sigulda Jazz” festivāls.
Festivālā piedalās: „White Band”, „Teather’s Band”,
„Apollo 5”, „18 Stīgas”, „S&T Syndicate”, „RM5”,
„FunCOOLio” & Vadim Makarov, „VK Trio”, „Very
Cool People” including Christoph Titz, „Spectrum
Tribute”, „Mirage Jazz Orchestra”.
Plkst.00.40 „Jam Session” Zaļumnieku piestātnē,
plkst.1.30 „A” vilciens uz Rīgu.
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu servisa” kasēs:
www.bilesuserviss.lv, www.bezrindas.lv

Pilsdrupu
estrāde

Amatierteātra „Aka” pirmizrāde
„Gurķu impērijas gals”

Allažu
Tautas nams

8.jūnijs
plkst.19.00
9.jūnijs plkst.
11.00–14.00

9.jūnijs
plkst.18.00

10.jūnijs

Rokdarbu diena „Dari pats un māci citiem”

Maija parks

Brīvdabas koncertprogramma „Pasaule, Pasaulīt”.
Koncertā piedalās: Olga Rajecka, Uģis Roze, Varis
Vētra, Anna Dribas, Lilita Ozoliņa, bērnu deju
kolektīvs „Dzintariņš”, bērnu vokālais ansamblis
„Knīpas un Knauķi”. Biļešu iepriekšpārdošana – Siguldas pilsētas kultūras namā, „Biļešu Paradīze”
kasēs un www.bilesuparadize.lv. Ieeja Ls 3–5.
ID karšu īpašniekiem atlaide Ls 1
Svētki „Pilsētnieki zaļumos” – 19.gadsimta
izklaides Turaidas muižā

Pilsdrupu
estrāde

Turaidas
muzej
rezervāta
muiža
Siguldas
pagasta
kultūras
nams

15.jūnijs
plkst.11.00

Biedrības „Aicinājums Tev” Piektie
Dziedāšanas svētki. Ieeja – bez maksas

16.jūnijs
plkst.12.00

Dārza svētki. Krimuldas muižai – 190. Vēstures
stāsti ar peoniju smaržu, mākslas projektiem,
koncertu un izsmalcinātu muižas vīnu

Krimuldas
muiža

17.jūnijs
plkst.14.30

Akcija „Dalies prasmēs” – tējas zāļu vākšana

Turaidas
pļavas

20.jūnijs
plkst.19.00

Jāņu dienas ielīgošana

Allaži

21.jūnijs
plkst.19.00

Vasaras saulgriežu svinības Turaidas muzejrezervātā

Jāņa kalns

22.jūnijā
plkst.17.00

Siguldieša Jāņa Puriņa jubilejas gleznu
izstādes „Ainavas” atklāšanas pasākums.
Ieeja – bez maksas

Jūdažu
Sabiedriskais
centrs

23.jūnijs
plkst.18.00

Līgo vakars kopā ar Mores kultūras nama
pašdarbniekiem un deju kopu „Sidrabdancis”.
Par balles dančiem rūpēsies grupa „Vīzija”

Mores
kultūras
nams

23.jūnijs
plkst.20.00

Mūsdienu tautas mūzikas pasākums „Jaunie
Jāņi 2012 Siguldā”. Piedalās: grupa „Dzelzs
Vilks”, postfolkloras grupa „Miglas Asni”,
folkloras kopa „Delve”, DJ Nefolk un Siguldas
novada pašdarbnieki.
No plkst.24.00 – zaļumballe kopā ar grupu
„Bellacord”. Ieeja – bez maksas

Svētku
laukums

Plašāka informācija – www.sigulda.lv.

Sporta pasākumu plāns
Laiks
2.jūnijs
plkst.11.00
3.jūnijs
5.jūnijs
plkst.11.00
10.jūnijs
plkst.18.00
14.jūnijs
plkst.18.00
16.jūnijs
plkst.11.00
28.jūnijs
plkst.10.00
28.jūnijs
plkst.10.00
30.jūnijs
plkst.11.00

Sacensību nosaukums
Siguldas novada atklātās sacensības
pludmales volejbolā
„Latvijas Gāzes” kausa izcīņa
orientēšanās sportā 2.kārta
Siguldas novada sabiedrisko organizāciju un
atbalsta grupu sporta diena

Laiks

Izstāde

Līdz
21.jūnijam

Izstāde „Memuāros rakstīšu
taisnību vien” – rakstniekam
Laimonim Puram – 90

1.–8.jūnijs

Izstāde „„Melnā kaķa” bruņiniekam
karikatūristam Gunāram Bērziņam – Jūdažu bibliotēka
85”

1.–29.jūnijs

Jeļenas Rūsiņas gleznu izstāde

Kultūras un mākslas
telpa „Siguldas tornis”

4.–22.jūnijs

Izstāde „Gadskārtu ieražas” –
vasaras saulgriežiem veltīta izstāde

Siguldas pagasta
Centra bibliotēka

4.jūnijs –
2.jūlijs

Izstāde „Daba krāso”

Siguldas novada
bibliotēkas Izstāžu zāle

5.–30.jūnijs

Izstāde „Ar skaistumu dzīvē man
jāieiet un drusku ar vientiesību” –
rakstniekam Erikam Ādamsonam –
105

Siguldas novada
bibliotēka

5.–30.jūnijs

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā
izstāde „Augu terapija”

Siguldas novada
bibliotēka

5.–15.jūnijs

Izstāde „Būsim atbildīgi!” veltīta
Pasaules vides aizsardzības dienai

Siguldas novada
bibliotēkas lasītava

11.–15.jūnijs

Izstāde „Redzēt vairāk, citādāk” –
gleznotājai Dacei Lielajai – 55

Jūdažu bibliotēka

18.–25.jūnijs

Tematiskā izstāde „Vasaras
saulgriežu rituālie elementi”

Siguldas novada
bibliotēkas lasītava

1.–8.jūnijs
5.–30.jūnijs
15.–21.jūnijs
20.–30.jūnijs

Skrējienu seriāla „Siguldas Apļi” 3.kārta
Baltijas regbija līga

DEPO laukums

Gaujmalas pludmales
volejbola laukumi
Siguldas pilsētas
Futbola turnīrs bērniem
stadions
Gaujmalas pludmales
Siguldas novada atklātās sacensības
volejbola laukumi
pludmales volejbolā
Plašāka informācija – www.siguldassports.lv.

Latvijas jaunatnes čempionāts pludmales
volejbolā, Vidzemes zona

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 28.jūnijā

Izstāde „Gribu sēdēt zem ziedošiem
ķiršiem” – aktrisei Lāsmai
Kugrēnai – 60
Tematiska izstāde par vasaras
saulgriežiem Siguldā „Pār Gauju
kaisās ziedu sniegi”

SVEICAM
Siguldas
novada pašvaldība
sveic maija apaļo
jubileju gaviļniekus!
101 gads
Anna Vanaga
95 gadi
Arvids Silins
90 gadi
Edmunds Sosnovskis
85 gadi
Anastasija Fiļipova, Aina
Grivdāne, Ģertrude Buka,
Imanta Cera,
Nellija Baumane
80 gadi
Jānis Valdis Štāls, Janīna
Šķestere, Rūta Špaca,
Ērika Ārija Briede,
Veronika Jankovska,
Aina Beitika,
Velta Lūcija Kārkliņa

Jūdažu bibliotēka
Siguldas novada
bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļa
Jūdažu Sabiedriskais
centrs

22.–30.jūnijs

Izstāde „Ja nevaru strādāt, es
nedzīvoju” – māksliniekam,
grafiķim Gunāram Krollim – 80

Jūdažu bibliotēka

Izklaide un dejas Siguldas
novada klubos
Laiks

Pasākums

Vieta

24.maijs

Brīvā skatuve. Galda spēļu turnīri.
Ieeja bez maksas
DJ Rolands. Ieeja klubā līdz plkst.1.00 –
Ls 1, pēc plkst.1.00 – Ls 2
DJ Rendy ar populārākajiem pašmāju
un pasaules hītiem. Ieeja klubā
līdz plkst.24.00 – bezmaksas, pēc
plkst.24.00 – Ls 2

Klubs „Barbados”

25.maijs
plkst.22.00
25.maijs
plkst.21.00

26.maijs
plkst.22.00

DEPO laukums

novada
Starptautiskajai bērnu aizsardzības Siguldas
bibliotēkas Bērnu
dienai veltīta izstāde
literatūras nodaļa
Siguldas
novada
Izstāde „Grāmatas saulainām un
bibliotēkas Bērnu
lietainām vasaras dienām”
literatūras nodaļa

Siguldieša Jāņa Puriņa jubilejas
gleznu izstāde „Ainavas”

Laurenči

Siguldas Svētku
laukums

Jūdažu bibliotēka

22.jūnijs –
13.jūlijs

25.maijs
plkst.21.00
25.maijs

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

Jūdažu Sabiedriskais
centrs

1.–8.jūnijs

Vieta
Gaujmalas pludmales
volejbola laukumi

Siguldas pilsētas
stadions

Krustdūrienā izšūto gleznu izstāde
„Mirkli, tu esi skaists!”

Vieta

2012.gada 24.maijs

26.maijs
plkst.21.00
26.maijs
27.maijs
plkst.14.00
31.maijs
1.jūnijs
2.jūnijs

Karaokes vakars
Tematiska ballīte. Ieeja – Ls 2
DJ Rendy ar pasaules un Eiropas hītu
kokteili. Ieeja klubā līdz plkst.1.00 – Ls
1, pēc plkst.1.00 – Ls 2
Grupa „Kokmuižas muzikanti” ar
jestrām dziesmām un dejām. Ieeja
klubā līdz plkst.22.00 – Ls 3, pēc
plkst.22.00 – Ls 4
Tematiska ballīte. Ieeja – Ls 2
Biljarda turnīrs. Dalības maksa – Ls 3
Brīvā skatuve. Galda spēļu turnīri.
Ieeja bez maksas
Tematiskais pasākums. Ieeja – Ls 2
Gupa „Transleiters” un Dj Gustavito.
Ieeja – Ls 3

Klubs „Kaķis”
Klubs „Muzikālā
Kurtuve”
Atpūtas centrs
„Latroze”
Klubs „Barbados”
Klubs „Kaķis”
Klubs „Muzikālā
Kurtuve”
Klubs „Barbados”
Atpūtas centrs
„Latroze”
Klubs „Barbados”
Klubs „Barbados”
Klubs „Barbados”

3.jūnijs
plkst.14.00
3.jūnijs
plkst.12.00

Ģimenes diena.
Galdiņu rezervācija – Ls 3–5

7.jūnijs

Brīvā skatuve. Galda spēļu turnīri.

8.jūnijs
9.jūnijs
10.jūnijs
plkst.14.00

Bubble Party. Ieeja – Ls 2
Bubble Party. Ieeja – Ls 2
Biljarda turnīrs. Dalības maksa – Ls 3

Klubs „Barbados”
Klubs „Barbados”
Atpūtas centrs
„Latroze”

17.jūnijs
plkst.14.00

Biljarda turnīrs. Dalības maksa – Ls 3

Atpūtas centrs
„Latroze”

Biljarda turnīrs. Dalības maksa – Ls 3

Atpūtas centrs
„Latroze”
Atpūtas centrs
„Latroze”
Klubs „Barbados”

Informāciju par pasākumiem novadā sūtīt uz prese@sigulda.lv.

Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā aprīlī:
Reģistrētas 33 bērnu
piedzimšanas – 17 meitenes un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Jasmīna, Madara,
Katrīna Elizabete,
Anastasija, Megija, Emīlija,
Patrīcija, divas Elīnas,
Heidija, Marta, Karlīna,
Amēlija, Lote, Sāra, Elma,
Izabella, Justs Artūrs, Gatis,
Dominiks, Adrians,
Hugo Gustavs,
Sebastians, Valters,
Jaroslavs, divi Roberti,
Ralfs, Kristers, Nils, Reinis,
Otto, Augusts Aleksandrs.
Reģistrētas 9 laulības.

