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Skolēnu vasaras nodarbinātības projektam
pieteikušies turpat 300 skolēni

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Atgādinām skolēnu vecākiem, ka
uz laiku, kamēr bērns strādā algotu
darbu, viņiem 10 darba dienu laikā
VID jāsniedz informācija, lai nesaņemtu nodokļu atvieglojumu, citādi
būs veicams algas pārrēķins. Tuvāka
informācija pie speciālistiem VID mājaslapā www.vid.gov.lv.
Savukārt 30.maijā plkst.16.30
Siguldas novada Jaunrades centra
zālē Siguldas novada pašvaldības
Darba, civilās un vides aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons iepazīstinās skolēnus ar
darba drošības jautājumiem. Uz šo
nodarbību noteikti jāierodas visiem
skolēniem, kuri saņēmuši norīkojumus darbam pašvaldības iestādēs
vai pārvaldēs!

Tā kā Siguldas novads uzziedējis košās krāsās, pašvaldības zaļumsaimniecības speciālistiem nepieciešami palīgi teritorijas sakopšanai, šajos darbos plānots iesaistīt apmēram 12 nodarbinātības projekta skolēnus, kas vasaras brīvlaikā strādās četras stundas dienā – 20 stundas nedēļā.

Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, jau
ceturto gadu realizē jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā būs iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes jauniešiem vecumā no 13
līdz 18 gadiem. Šogad vēlmi iesaistīties vasaras nodarbinātības projektā
izteikuši 292 skolēni – par 38 skolēniem vairāk nekā pērn.
Pašvaldības izveidotā darba
grupa līdz 25.maijam izvērtēs
saņemto pieteikumu atbilstību
noteikumiem un noteiks skolēnu
darbavietu. Nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši strādās
divas nedēļas vai vienu mēnesi,

četras stundas dienā – 20 stundas
nedēļā, saņemot atlīdzību atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai
darba algai par faktiski nostrādāto
laiku. Skolēnu atlīdzība tiks segta
no Siguldas novada pašvaldības
budžeta.

Šajā nedēļas
nogalē –
no 23. līdz
26.maijam – notiek
Siguldas
Novada svētki.
Plašāka informācija un programma atrodama
4.–5.lapaspusē.

No 27. līdz 30.maijam (no
plkst.15.00 līdz 18.00) Siguldas
novada Jaunrades centra jauniešu
iniciatīvu centrā „Mērķis” jaunieši
varēs saņemt norīkojumus uz darbavietām un pieteikties pašvaldības organizētajiem braucieniem uz
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
Cēsu nodaļu, lai tie, kuriem vēl nav
nodokļu grāmatiņu, varētu tās saņemt.
Braucieni uz VID Cēsu nodaļu, kuriem skolēniem iepriekš jāpiesakās,

notiks no viesnīcas „Sigulda” laukuma:
•
30.maijā plkst.14.00,
•
31.maijā plkst.13.00,
•
3.jūnijā plkst.13.00,
•
6.jūnijā plkst.10.00.
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 esošās grāmatiņas.

Skolēnu vasaras nodarbinātības
projekts Siguldas novadā šovasar
notiks jau ceturto gadu, un jauniešu
interese par pašvaldības un novada
uzņēmēju organizēto projektu ar katru gadu pieaug.
2011.gadā projekta ietvaros tika
nodarbināti 172 novada jaunieši.
2012.gadā skolēnu nodarbinātības
pasākumiem pieteicās 254 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, no kuriem
78 bija vecumā līdz 15 gadiem un
162 – vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
Tika sagatavoti septiņi atteikumi,
kas saistīti ar neatbilstību projektā
noteiktajam vecumam iesniegšanas
brīdī, nokavētu iesniegšanas termiņu,
un tiem, kuru dzīvesvieta nebija deklarēta Siguldas novadā. Pērn skolēnu
nodarbinātības projektā iesaistījās
17 novada uzņēmēji un šī projekta īstenošanai (skolēnu darba samaksai)
Siguldas novada pašvaldība izlietoja
vairāk nekā 25 tūkstošus latu.
Kopumā četros gados Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar uzņēmējiem būs nodarbinājusi vairāk
nekā 800 skolēnus.
Sandra Ķirule

Brīvas vietas pie Veselības
dienas speciālistiem
Siguldas novada pašvaldības sadarbības partneris Veselības dienas rīkošanā – nodibinājums Pacientu ombuds – informē, ka vēl iespējams bērnus pierakstīt pie pediatriem: alergologa, LOR-a un ortopēda. Pieaugušie var pierakstīties pie onkologa, neirologa, LOR-a un uz
dzirdes pārbaudi. Pierakstīties uz konsultāciju iespējams, zvanot pa tālruni 28667553.
Jau ziņots, ka 26.maijā no plkst.10.00 līdz 16.00 norisināsies jau trešā Siguldas novada Veselības diena, kuras laikā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju dažādās lekcijās.
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Drīzumā noslēgsies asfalta bedrīšu Atsākušies būvniecības darbi Siguldas Veic Siguldas
1.pamatskolas sporta laukumā
remontdarbi Siguldas novadā
Dzemdību nodaļas
jaundzimušo
aprūpes tehnoloģiju
modernizāciju
Siguldas novada pašvaldība informē, ka turpinās ielu un ceļu sakārtošanas darbi. Ar karstā asfalta ieklāšanas metodi remontdarbi vēl jāveic šādās ielās:

• Mores, Vējupītes, Krimuldas, Peldu,
Ošu, Birztalu, Klusajā, Birzes, Stārķu ielās;
• ceļa posmā uz Roķēnu birzi, pie Allažu pamatskolas un Allažu pagasta pārvaldes ēkas, kā arī Mores un
Jūdažu centrā.
Atgādinām, ka bedrīšu remontdarbu
veikšana atkarīga no laikapstākļiem!
Kad darbi tiks paveikti, kopumā
Siguldas novadā bedrītes būs aizlāpītas vairāk nekā 3600 kvadrātmetru
platībā, kam pašvaldība izlietojusi
vairāk nekā 60 tūkstošus latu par

karstā asfalta ieklāšanu un aptuveni
10 000 latu par aukstā asfalta ieklāšanu.
Grants ceļu segumu greiderēšana
un planēšana Siguldas novadā notiek
atbilstoši noslēgtajam līgumam un tā
grafikam. Drīzumā notiks grantēto kritisko ceļa segumu, piemēram, Siguldas pagastā, Allažu pagastā un Jūdažos, renovācija – ceļu seguma
atjaunošana, apaugumu likvidēšana
un novadgrāvju atjaunošana. Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti
100 000 latu.

Maija sākumā atsākušies Siguldas 1.pamatskolas sporta laukuma
izbūves darbi. Jau pagājušajā gadā pašvaldība pabeidza šī sporta laukuma projektēšanu un būvuzņēmējs veica visus grunts sagatavošanas
darbus, nepieciešamos demontāžas darbus un lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūvi.

Jūnijā plānoti sporta laukuma siena, dažādi āra trenažieri un
labiekārtošanas darbi, notiks citu sporta veidu elementi. Sporfutbola laukuma seguma izbū- ta laukuma apmeklētāju ērtībām
ve, skrejceļa un vieglatlētikas teritorijā sakārtos ietves un gājēsektora seguma izbūve un zālāja ju celiņus, izvietos atpūtas soliiekopšana. Zem futbola laukuma ņus, atkritumu urnas un velonozālāja tiek ierīkota laistīšanas vietnes.
Jau ziņots, ka sporta laukuma
sistēma, lai laukumā nodrošinātu
kvalitatīvu zālāja segumu.
iepirkumu procedūras konkursā
Notiks arī basketbola laukuma uzvarēja SIA „Kvinta BCL”, ar
un tāllēkšanas bedres un celiņa kuru tika noslēgts līgums par
seguma ierīkošana, kā arī volej- Ls 336 111. Līgums paredz, ka
bola laukuma izveidošana. Spor- Siguldas 1.pamatskolas sporta
ta laukumā atradīsies līdztekas, laukuma būvniecība noslēgsies
līdzsvara baļķis, dubultā zviedru 1.jūlijā.

Notiek Allažu pamatskolas un
Allažu sporta centra sporta laukuma
Laurenču sporta centram
tehniskā projekta izstrāde
iegādāti slēpju komplekti;
turpinās trases izbūve

Patlaban notiek Allažu pamatskolas un Allažu sporta centra sporta
laukuma tehniskā projekta izstrādes darbi, bet būvniecību paredzēts
uzsākt jūnijā.
Gatavojoties jaunajai sezonai, Laurenču sporta un aktīvās atpūtas
zālāja laistīšanai. Teritoriju labiekārtos ar nojumēm, soliņiem un at- centram ir iegādāti 16 distanču slēpošanas komplekti (slēpes, nūjas,
zābaki), kā arī slēpju sagatavošanas inventārs. Iegādātās slēpes būs
kritumu urnām.
izmantojamas gan slidsolim, gan klasikas slēpojumam.
Iepirkumu procedūras rezultātā
pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA
„Kvinta BCL”, kas apņēmies veikt Altiek rasti risinājumi, kā nodrošināt
Sporta laukumā paredzēts sakār- lažu pamatskolas un Allažu sporta
objektam ilgtspējīgu kalpošanu un
tot teritorijas meliorācijas sistēmu, centra sporta laukuma tehniskā
zemas ekspluatācijas izmaksas.
kā arī lietus ūdens novadīšanu, lai projekta izstrādi un būvniecību. LīJau ziņots, ka šī gada rudenī tiks
pēc tam izveidotu skrejceļa taisni guma summa – Ls 70 422. Līgums
atklāts Laurenču sporta un aktīvās
5x100 metri un apli 5x250 metri ar paredz, ka sporta laukuma izbūve
atpūtas centrs ar mākslīgā seguma
četriem skrejceliņiem ar platumu jānoslēdz līdz 1.septembrim.
distanču slēpošanas tasi. Plānots,
1,25 metri. Skrejceliņa segums – doAllažu pamatskolas un Allažu
ka trases izmantošana novadniesporta centra sporta laukuma tehlomīta šķembu atsijas.
kiem ar ID kartēm būs bez maksas.
Laukumā būs arī tāllēkšanas niskā projekta izstrāde un būvniecīTrases būvniecība notiek pilnā
Sporta un aktīvās atpūtas centra
sektors ar skrejceliņu un bedri, kā ba norit projekta „Allažu ciema
sparā, jau pabeigta Laurenču spor- būvniecības darbi norisinās Igauniarī vingrošanas laukums, kurā pa- l a b i e k ā r t o š a n a ” ( N r . 1 2 - 0 4 - ta un aktīvās atpūtas centra servi- jas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
pildus esošajiem elementiem tiks L32100-000003) ietvaros, un pro- sa ēkas būvniecība, ir pabeigta arī sadarbības programmas projekta
uzstādītas arī divas horizontālās jekta kopējās plānotās izmaksas ir
palīgēkas renovācija. Slēpošanas „SVS ACTIVETOUR” ietvaros. Projektrepes, līdzsvara baļķis, piecas 70 422 lati, no kuriem 47 638,96 lati
trasei izveidots trases reljefs, ir iz- ta „SVS ACTIVETOUR” Siguldas nojeb 67% būs ELFLA finansējums, būvētas nepieciešamās caurtekas vada pašvaldības attiecināmo izdezviedru sienas un citi elementi.
pārējos
izdevumus
– zem trases. Trasē ieklāts ģeotek- vumu kopsumma ir 850 000 eiro
Sporta laukumā tiks izveidots un bet
iekopts futbola laukums, pie kura 22 783,04 latus jeb 33% segs Sigul- stils un uzbērts salizturīgais slānis. (597 383 lati), no kā programmas
izbūvēs ūdens pieslēguma vietu das novada pašvaldība.
Kopīgi ar projektētāju un pasūtītāju līdzfinansējums ir 90%.

Siguldas novada pašvaldība
Rīgas rajona slimnīcas Dzemdību nodaļas jaundzimušo aprūpes
tehnoloģiju modernizācijai piešķīrusi 15 000 latu.
Slimnīcas Dzemdību nodaļai iegādāts aparāts bērna sirds toņu
monitorēšanai un pierakstam
vairāk nekā 1000 latu vērtībā
un dzemdību zāles jaundzimušo
apsildāmā gultiņa, kur mazuli ievieto tūlīt pēc dzemdībām, vairāk
nekā 3000 latu vērtībā. Papildus
drīzumā slimnīcas īpašumā nonāks jaundzimušo nazālās divfāziskās neinvazīvās plaušu ventilācijas iekārta turpat 10 000 latu
apmērā. Vēl plānots iegādāties
trīs jaunus stacionāros vakuumsūkņus jaundzimušā gļotu atsūkšanai, kā arī jaunu pārvietojamo
vakuumsūkni
ūdensdzemdību
zālei.
Slimnīcas Dzemdību nodaļa ir
viena no mūsdienīgākajām dzemdību nodaļām Latvijā. 2012.gadā
slimnīcā pieņemtas 572 dzemdības.

Detālplānojumu
izstrāde Siguldas
novadā
Siguldas novada pašvaldības interneta vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Plānošana – Aktuāli paziņojumi” regulāri tiek ievietoti paziņojumi
par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu Siguldas novada teritorijā.
Patlaban uzsākta detālplānojumu
izstrāde nekustamajos īpašumos
Siguldas pilsētā un Allažu pagastā.
Plašāku informāciju meklējiet iepriekšminētajā vietnē.

Aicina pievērst uzmanību dzīvnieku turēšanas noteikumiem
Siguldas novada Pašvaldības policija dzīvnieku turētājiem atgādina,
ka Ministru kabineta noteikumi paredz dzīvnieku īpašnieku pienākumus – iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs uzņemas atbildību par dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu
un apbedīšanu.

Savāksim aiz
sava suņa!
Pašvaldības policija atgādina, ka
suņu īpašniekiem ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava
mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus. Pašvaldības policija pēdējo
trīs gadu laikā iedzīvotājus regulāri informējusi par suņu īpašnieku
pienākumiem medijos, tiekoties ar
iedzīvotājiem, dalot informatīvus
materiālus un īpašus ekskrementu
maisiņus. Diemžēl policijas darbinieki nereti, brīdinot saimniekus par

noteikumu neievērošanu, sastopas
ar dzīvnieku īpašnieku un turētāju
nievājošo attieksmi pret prasību
sakopt teritoriju pēc sava suņa.

Kur nedrīkst vest
pastaigā suni?

Policijas darbinieku uzmanība
tiek pievērsta arī suņu pastaigu
teritoriju ievērošanai. Saskaņā ar
2011.gada 8.jūnija Siguldas novada
Domes saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Siguldas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” novada teritorijas sabiedriskās vietās – Svētku

laukumā, Siguldas pils kompleksā,
Raiņa parka bērnu pilsētiņā un citos bērnu rotaļu laukumos, skvēros
un valsts vai pašvaldības iestāžu
sporta laukumos – aizliegts izvest
pastaigā suni. Lai veicinātu suņu
saimnieku informētību, lielākajā
daļā šo teritoriju ir izvietotas brīdinājumu zīmes par aizliegumu staidzināt suņus.

Klaiņojoši dzīvnieki!

Aktuāla problēma Siguldas novadā joprojām ir klaiņojoši, bez
saimnieku uzraudzības atstāti
dzīvnieki. Normatīvie akti nosaka,
ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā,
turklāt, ja suns ir atzīts par bīstamu, tam pilsētās un ciemos ārpus
norobežotās teritorijas ir jānēsā
uzpurnis. Klaiņojošie dzīvnieki, ja
tiem nav piestiprināti reģistrācijas

žetoni ar numuru, pēc kura būtu iespējams atrast saimnieku un saukt
to pie atbildības normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, tiek nogādāti Juglas dzīvnieku patversmē, bet gadījumos, kad reids tiek
veikts kopā ar patversmes „Mežavairogi” darbiniekiem, dzīvniekus
patversmes darbinieki paši nogādā
ZS „Mežavairogi” Ķekavas novadā.
Iegūt informāciju par patversmē nogādātajiem dzīvniekiem,
kā arī informēt par klaiņojošiem
dzīvniekiem iedzīvotāji tiek aicināti, zvanot uz Pašvaldības policiju pa diennakts mobilo tālruni
26160288.

Reģistrēsim suņus!

Lai izvairītos no liekiem izdevumiem un pārdzīvojumiem, Pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus reģistrēt suņus Siguldas novada

pašvaldības Pakalpojumu centrā un
pie kakla siksnas piestiprināt saņemto reģistrācijas žetonu, lai dzīvnieka noklīšanas gadījumā varētu
par to paziņot saimniekiem.

Būsim atbildīgi!

Siguldas novada Pašvaldības
policija atgādina, ka dzīvnieku
īpašnieki vai turētāji par Ministru
kabineta noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” un
par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu „Siguldas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”
pārkāpšanu var tikt saukti pie atbildības, piemērojot administratīvo sodu no brīdinājuma līdz Ls 500
fiziskām personām un līdz Ls 1000
juridiskām personām.
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Siguldas novads gatavojas
Dziesmu un Deju svētkiem
Siguldas novadu XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos pārstāvēs 418 dalībnieki, no tiem:
• 173 dziedātāji piecos koros: Si- mākslas studijas „Sigulda” (vadītāja
guldas novada Kultūras centra jauk- Astrīda Freimane). Šo dalībnieču dartais koris „Spārni” (diriģente Līga bi ir atlasīti XXV Vispārējo latviešu
Ādamsone), Siguldas pagasta Kultū- Dziesmu un XV Deju svētku tautas
ras nama jauktais koris „Sigulda” (di- lietišķās mākslas izstādei „Dziesma
riģente Līga Vasiļjeva), Siguldas nova- top citādi”, kura būs apskatāma Rīgas
da Kultūras centra senioru koris „Gāle” pilsētas izstāžu zālē „Rīgas mākslas
(diriģente Ņina Kiršteine), Siguldas telpa” no 21.jūnija līdz 8.augustam.
novada Kultūras centra sieviešu koris
„Teiksma” (diriģente Maija Feldmane)
Sakarā ar Dziesmu un Deju svētkiem,
un Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunie- kas risināsies no 30.jūnija līdz 7.jūlišu jauktais koris „Atvars” (diriģents jam, tiek pagarināta darba sezona koJānis Baltiņš);
lektīvu vadītājiem, kas papildus prasīs
• 158 dejotāji piecos deju kolektīvos: 6452 latus no budžeta līdzekļiem. Par
Siguldas pagasta Kultūras nama jau- mūsu novada dalībniekiem Dziesmu
niešu deju kolektīvs „Vizbulīte” (va- svētku laikā gādās seši organizatori.
dītāja Indra Ozoliņa), Allažu pagasta Siguldas novada pašvaldība svētku
Tautas nama jauniešu deju kolektīvs procesa nodrošināšanai piešķīrusi vēl
„Ķimenīte” (vadītāja Aelita Ziemele), Ls 47 000, kuros iekļautas izmaksas
Siguldas novada Kultūras centra vidē- materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai
jās paaudzes deju kolektīvs „Siguldie- (tērpi un mūzikas instrumenti), kā arī
tis” (vadītāja Ieva Roķe), Allažu pagas- transporta pakalpojumiem, kolektīvu
ta Tautas nama vidējās paaudzes deju vadītāju apmācībām un organizatokolektīvs „Ķimelītis” (vadītāja Aelita riskiem izdevumiem Dziesmu svētku
Ziemele), Siguldas novada Kultūras procesa nodrošināšanai.
centra senioru deju kolektīvs „SidrabVisvairāk līdzekļu šajā gadā tērpu
dancis” (vadītāja Dagnija Liepiņa);
iegādei piešķirti Siguldas novada Kul• 62 mūziķi divos pūtēju orķestros: tūras centra vidējās paaudzes deju
Siguldas jauniešu pūtēju orķestris kolektīvam „Siguldietis” un sievie„Sudrabskaņa” (diriģenti Andris Muiž- šu korim „Teiksma”. Prieks, ka kora
nieks un Elmārs Rudzītis), Siguldas „Teiksma” etnogrāfiskais tērps tika īpapagasta Kultūras nama putēju orķes- ši atzīmēts Siguldas koru apriņķa skatris (diriģents Gintis Kalniņš);
tē un izvirzīts XXV Vispārējo latviešu
• 26 dalībnieces no Siguldas novada Dziesmu un XV Deju svētku Latviešu
Kultūras centra folkloras kopas „Sen- tautas tērpu skatei. Tērpu komplekti
leja”;
tika papildināti arī deju kolektīviem
• 18 dalībnieču darbi no Siguldas pa- „Sidrabdancis”, „Vizbulīte”, „Ķimelītis”,
gasta Kultūras nama tautas lietišķās kā arī korim „Sigulda”.
mākslas studijas „Vīgrieze” (vadītāja
Siguldas jauniešu pūtēju orķestrim
Gundega Pētersone) un Siguldas no- „Sudrabskaņa” un Siguldas pagasta
vada Kultūras centra tautas lietišķās putēju orķestrim pašvaldība piešķīra

finansējumu orķestru materiāli tehniskās bāzes papildināšanai – nopērkot jaunus mūzikas instrumentus.
Siguldas novada Kultūras centra
folkloras kopai „Senleja” piešķirts finansējums cītaras iegādei, kuras spēli
dalībnieces cītīgi apgūst, gatavojoties
Dziesmu svētkiem.
Šogad mūsu novadniece, Tautas
daiļamatu meistare Alīda Linde darinājusi kolektīva karogus Siguldas
novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam „Siguldietis” un
Allažu pagasta Tautas nama jauniešu
deju kolektīviem „Ķimenīte” un „Ķimelītis”.
Zināms, ka apmēram 250 dalībnieki no Siguldas novada svētku laikā
dzīvos Rīgas 21.vidusskolā (Tomsona
ielā 35), bet daļa dalībnieku, izvērtējot mēģinājumu grafiku, ir izvēlējušies
nakšņot mājās vai pie radiem. No
valsts budžeta ikvienam svētku dalībniekam Ls 1,10 apmērā tiek segti
nakšņošanas izdevumi, bet pašvaldībām jāfinansē drošības, higiēnas
un citi pakalpojumi, preces. Visiem
dalībniekiem tiek nodrošināta vienota,
ar Pārtikas un veterināro dienestu saskaņota ēdienkarte, kuru skolā dzīvojošajiem nodrošinās SIA „Kolibri–VV”.
Par pusdienām tiem, kuri nenakšņos
skolās, jautājums vēl tiks risināts, jo
valsts katram dalībniekam sedz ēdināšanas izmaksas – Ls 3,90 dienā.
Transporta pakalpojumu nodrošināšanai svētkos ir izsludināts iepirkums. Prognozējam, ka transportam
tiks izlietota viena piektā daļa no
svētku procesa nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja
Siguldas novada pašvaldības
Kultūras pārvalde

Aicina pieteikties ģimeņu kopā būšanas
svētkiem Laurenču sākumskolā
8.–9.jūnijā Laurenču sākumskola organizē ģimeņu kopā būšanas saietu „Lieli un mazi tiekas Laurenčos”. To apmeklēt aicinātas gan tās
ģimenes, kas jau izlēmušas, ka bērni šogad uzsāks skolas gaitas Laurenču sākumskolā, gan tās, kas vēl nav pieņēmušas galīgo lēmumu vai
par skolas izvēli domās nākotnē.

Pirmā saieta diena plānota kā Iepazīšanās jeb Kopienas diena un noritēs
Jaunrades centra apkārtnē, Skolas
ielā, sākot no plkst.10.00. Notiks dažādas skolotāju un vecāku piedāvātas
radošās darbnīcas, ģimeņu sporta
svētki un citas aktivitātes, kurās varēs piedalīties gan pieaugušie, gan
bērni. Plkst.18.00 iecerēts pārgājiens
ar dažādiem uzdevumiem, kas bērniem ļaus tuvāk iepazīt nākamos klasesbiedrus. Tas noslēgsies Satezeles
pilskalnā ar kopīgu vakarēšanu pie
ugunskura, stāstu stāstīšanu, desiņu cepšanu, muzicēšanu un dančiem.
Vakara pasākumu ar priekšnesumiem
kuplinās vairākas Siguldas novada
mūziķu ģimenes, tiks piedāvātas latvisko danču tradīcijas.
Otrā saieta diena iecerēta kā Ideju
diena, jo tās ietvaros ģimenes tiks
aicinātas darboties Laurenčos – dažā-

dās darba grupās gan bērni, gan vecāki veidos savu nākotnes skolu. Sākot
no plkst.9.00, bērni vairākās darbnīcās varēs veidot savu redzējumu, piemēram, intervēt viens otru un veidot
filmu ar nosaukumu „Ko es gribu darīt
skolā?”, veidot rotaļlaukuma vai rotaļistabas maketus u.tml. Vecāki tiks
aicināti diskutēt par savu redzējumu
par izglītību jaunajā skolā un vairākās
darba grupās plānot dažādas konkrētas vajadzības skolai, piemēram, apkārtnes un rotaļlaukuma iekārtošanu,
gaiteņu dizaina koncepciju un attīstīt
citas praktiski noderīgas idejas. Saiets noslēgsies ap plkst.15.00–17.00
kā svētki ar cienastu, improvizētu
koncertu un laba vēlējumiem skolai.
Saieta dalības maksa pieaugušajiem ir Ls 3 dienā, bērniem virs piecu
gadu vecuma – Ls 2 dienā. Jaunākiem
bērniem dalība bezmaksas, taču jārē-
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Izmaiņas autobusu sarakstos
Vasarā nodrošinās autobusu satiksmi uz Medniekiem
Siguldas novada pašvaldība ir vienojusies ar AS „CATA” un Rīgas plānošanas reģionu, ka no 1.jūnija līdz 31.augustam tiks saglabāti darba
dienu reisi uz Siguldas pagasta Medniekiem. Biļešu cena šajos reisos
būs saskaņā ar AS „CATA” cenrādi – 50 santīmi par braucienu.
No jūnija maršrutus uz Nurmižiem nodrošinās divas reizes nedēļā
Siguldas novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli AS „CATA” un Rīgas
plānošanas reģionam par to, lai vasaras laikā reiss uz Nurmižiem tiktu
nodrošināts divas reizes nedēļā. Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus,
pašvaldība ir lūgusi reisu no Nurmižiem uz Siguldu un atpakaļ nodrošināt pirmdienās un ceturtdienās. Plānots, ka šie reisi sāks kursēt jau no
jūnija vidus. Biļešu cena šajos reisos būs saskaņā ar AS „CATA” cenrādi –
40 santīmi par braucienu.
Pagarinās maršrutu līdz Siguldas 1.pamatskolai
Siguldas novada pašvaldība pēc tikšanās ar Siguldas 1.pamatskolas
pedagogiem ir radusi iespēju no 1.septembra pagarināt skolēnu autobusa maršrutu, kas darbadienu rītos kursē no Krimuldas līdz Siguldas
Valsts ģimnāzijai.
No 2013.gada septembra autobuss kursēs līdz 1.pamatskolai, nodrošinot iespēju skolā nokļūt arī Krimuldas pusē dzīvojošajiem skolēniem
un pedagogiem.

Pašvaldības atbalstu guvušas
10 vasaras nometnes bērniem
Šogad jau otro gadu Siguldas
novada pašvaldība ir atbalstījusi
10 projektus, kuri piedalījās atklātajā konkursā par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu.
Kopumā šim mērķim Izglītības
pārvaldes budžetā ieplānoti 5000
lati, katrs projekts var pretendēt
maksimāli uz 700 latiem, plānojot
arī vismaz 25% līdzfinansējumu no
kopējās projekta summas. Kopumā
konkursam tika iesniegti 15 projek-

ti ar kopējo pieprasīto finansējumu:
10 174 lati.
Atbalstīti desmit projekti, kurus
iesniedza: Mores pamatskola,
biedrība „A2”, Siguldas Sporta
skola, Siguldas pilsētas vidusskola,
Siguldas novada Jaunrades centrs,
Laurenču sākumskola, nodibinājums „Iespējamā misija”, Siguldas
Valodu centrs bērniem un jauniešiem „Hello” un Lienes Circenes
kultūrizglītojošā biedrība.

Bērnudārzu darbalaiks vasarā

Vasarā, kad vecāki dodas atvaļinājumā, daudziem bērniem nav nepieciešams apmeklēt bērnudārzu. Sarūkot audzēkņu skaitam grupiņās un plānojot ikgadējos telpu remontus, šovasar bērnudārzu darbalaiki būs šādi:
• Siguldas pagasta bērnudārzs „Saulīte” nestrādās no 25.jūnija līdz 19.jūlijam. Šajā laikā „Saulītes” bērnus uzņems Siguldas pilsētas bērnudārzs „Ābelīte”;
• Siguldas pilsētas bērnudārzs „Ābelīte” nestrādās no 22.jūlija līdz 19.augustam. Šajā laikā „Ābelītes” bērnus uzņems Siguldas pagasta bērnudārzs
„Saulīte”;
• Siguldas pilsētas bērnudārzs „Ieviņa” nestrādās no 1. līdz 30.augustam.
Šajā laikā „Ieviņas” bērnus uzņems Siguldas pagasta bērnudārzs „Saulīte”;
• Siguldas pilsētas bērnudārzs „Pīlādzītis” nestrādās no 25.jūnija līdz
31.augustam. Šajā laikā „Pīlādzīša” bērnus uzņems bērnudārzi „Ieviņa” un
„Saulīte”.
Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji aicina vecākus tuvākajās dienās informēt audzinātājas vai vadību par nepieciešamību vasarā bērniem apmeklēt bērnudārzus, lai sekmīgāk plānotu grupiņu pārdalījumu.
Septembrī bērnudārzi atsāks strādāt ierastajā kārtībā.

ķinās, ka radošās darbnīcas pa dienu
vairāk tiks organizētas bērniem vecumā no pieciem gadiem. Dalības maksa
ir tikai par ēdināšanas izdevumiem
(pusdienām, uzkodu pauzēm, vakara
un noslēguma pasākuma cienastu).
Piemēram, ģimenei ar diviem bērniem
virs piecu gadu vecuma abu dienu
dalība saietā izmaksās Ls 20. Ja nav
iespējams piedalīties abas dienas, dalības maksa tiek aprēķināta par konkrēto apmeklējuma dienu.
Dalībnieku pieteikumus gaidīsim
līdz 27.maijam, aizpildot anketu
laurencusakumskola.wordpress.com
sadaļā „Ģimeņu saiets” vai Siguldas
novada pašvaldības Izglītības pārNo 2012.gada novembra līdz
valdē Skolas ielā 3, 1.stāvā. Dalības 2013.gada aprīlim tika veiktas apmaksu nepieciešams samaksāt
mācības 17 amatiermākslas koleklīdz 4.jūnijam Izglītības pārvaldes tīvu vadītajiem un kultūras speciālietvedībā, Skolas ielā 3. Maksā- listiem. Apmācību programmu
jumu iespējams veikt arī caur „Kultūras vadības pamati” nodrošiinternetbanku, iepriekš atsūtot nāja „Kultūras koledžas atbalsta
konta pieprasījumu uz e-pastu
biedrība”. Dalībniekiem bija iespēja
laurencuskola@sigulda.lv.
gūt zināšanas menedžmentā, mārTālrunis uzziņām – 29215057 (Ve- ketingā, režijas pamatprincipos un
cāku atbalsta grupas dalībniece Aija sabiedrisko attiecību pamatos. KoPetrovska).
pējais apmācību finansējums bija

Noslēgušās apmācības kultūras speciālistiem
Ls 3561,03. Apmācības daļēji tika finansētas no pašvaldības budžeta, bet
lielāko finansējuma daļu nodrošināja
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.
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Siguldas novada 10 gadu jubilejas
svētki
Labāko slēpotāju
Brīvdabas pasākumu piedāvājums Siguldas novadā tradicionāli aizsākas ar Siguldas Novada svētkiem, kas šajā gadā notiks no 23. līdz
26.maijam. Tematikas „Diženi cilvēki. Diženi darbi. Dižens novads”
ietvaros sumināsim novadu desmitajā gadadienā. Aicinām piedalīties
svētku aktivitātēs, atrast sev tīkamāko svinēšanas vietu un gūt kopā
būšanas prieku!

apbalvošana

Pirmie svētku vēstneši 23.maijā notiks mūsdienu mākslas projekts
plkst.22.00 būs vokālās grupas „Sc- „Alternatīvais flīģelis”, kas šogad
hola Cantorum Riga” un Ginta Pabēr- pulcēs māksliniekus no sešām
za (saksofons) gregoriskie dziedājumi valstīm un piedāvās iepazīties ar Siguldas novadā! Atmiņas, likteņstāsti, fotoarhīvi” atvēršana, kā arī
Siguldas evaņģēliski luteriskajā baz- daudzveidīgo pasaules kultūru.
nīcā.
Plkst.20.00 koncertzālē uzstā- lasīšanas zibakcija.
sies džeza mūziķis, arābu mūzikas
instrumenta – ūda – spēles virtuozs un unikālas balss īpašnieks
Dafers Jusefs no Tunisijas. Koncertā muzicēs starptautiska mūPiektdien, 24.maijā no plkst.18.00 ziķu apvienība – igauņu pianists
Neiztrūkstoši svētkus papillīdz 24.00, Siguldas dzelzceļa staci- Kristjans Randalu, kontrabasists dinās arī izstādes. Siguldas Nojas laukumā notiks ID karšu divu gadu Fils Donkins no Lielbritānijas un vada svētku laikā, 25.maijā no
jubilejas nakts, kurā Siguldas novadā francūzis, sitaminstrumentālists plkst.12.00 līdz 18.00 un 26.maijā
deklarēto identifikācijas (ID) karšu Šanders Sardjoe.
no plkst.11.00 līdz 18.00, Sigulīpašniekiem būs iespēja saņemt īpaPlkst.22.00 terasē – Aiona das Jaunās pils dārzā (lietus laišus nakts piedāvājumus no projektā Kevnija un Džozefs Kvimbijs kā – Siguldas Jaunās pils zālē) apiesaistītajiem sadarbības partneriem, (elektriskās ģitāras improvizācijas) meklētājiem būs iespēja apskatīt
piedalīties aktīvā spēlē ar zīmogu no Skotijas laikmetīgās dejas iz- fotomākslinieka Valtera Poļakova
krāšanu un izlozē par dažādām bal- rādē „Elektriskais mežs”.
izstādi „Latvijas bērni”. Izstādē
vām, ieskaitot galveno – ceļojumu
Plkst.23.00 terasē elektronis- tiks eksponētas 20 lielformāta
ģimenei uz Stokholmu.
kās mūzikas programmu „Kon- mākslas fotogrāfijas, no kurām
Aicinām ģimenes un draugu kom- certs septiņiem sintezatoriem mūsos raudzīsies mirdzošas bērnu
pānijas iesaistīties atraktīvā akcijā, II” piedāvās grupas „Dzelzs vilks” acis, nesot dažādas emocijas kā
kuras laikā, saņemot īpašas kartes taustiņinstrumentālists, kom- vēstījumu mums visiem, ka esam
un apmeklējot kontrolpunktus, ie- ponists Kaspars Tobis un Artis tie, kas rada un veido pasauli sev
spējams sakrāt zīmodziņus, lai, ie- Dzērve (video).
apkārt. Šo bilžu tapšanai aizvadītā
sniedzot aizpildītu anketu, piedalītos
ID karšu īpašniekiem terases gada garumā ģimeniski sirsnīgās
izlozē par balvām. Plānots, ka, lai biļetes cena – 5 lati, kas dod ie- fotosesijās piedalījās gandrīz 200
savāktu zīmodziņus, būs jāapmeklē spēju apmeklēt divus pasākumus: Latvijas mazuļu. Izstādes mērķis
11 kontrolpunkti visā Siguldas pilsētā, plkst.22.00 laikmetīgās dejas izrā- ir rosināt sabiedrību aizdomāties
tādēļ organizatori aicina šajā aktivi- di „Elektriskais mežs” (Aiona Kev- par patiesām vērtībām un ne ar ko
tātē iesaistīties draugus un ģimenes nija un Džozefs Kvimbijs no Skoti- nesalīdzināmo prieku, uzņemot ģiar velosipēdiem. Lai priecātos arī jas) un plkst.23.00 grupas „Dzelzs menē bērniņu.
paši mazākie novadnieki, ģimenēm vilks” taustiņinstrumentālists
Savukārt Siguldas pagasta Kular gados jauniem bērniem būs sarū- Kaspars Tobis ar elektroniskās mū- tūras namā būs aplūkojamas Zinapēta tāda pati zīmogu spēle stacijas zikas programmu „Koncerts septi- īdas Ceskes gleznas, bet mākslas
laukumā. Akcijā varēs iesaistīties no ņiem sintezatoriem II”, video Artis un kultūras telpā „Siguldas Torplkst.18.00 līdz 23.00. Balvu izloze Dzērve.
nis” – Daiņa Gudovska izstāde „Sinotiks plkst.23.50 dzelzceļa stacijas
Biļetes: koncertzāles „Baltais guldas vasara”.
laukumā.
flīģelis” kasē un „Biļešu Paradīze”
Par vairāk nekā sešu stundu garā tirdzniecības vietās.
pasākuma atmosfēru dzelzceļa stacijas laukumā rūpēsies jaunie mūziķi,
grupas „White Band” un „Double Faced Eels”, bet DJ Ģirts Lūsis gādās par
jautrību, pozitīvām emocijām un poSestdien, 25.maijā, Svētku lauSportiskās aktivitātes Svētpulāru melodiju virpuli. Ballītes programmā iekļauts arī jauniešu veidots kumā notiks novada ļaužu dižo- ku laukumā nodrošinās Siguldas
muzikāli sportisks uzvedums „Ielu šanās ar savu amatu un talantu. Sporta skolas nodaļas – dambrete,
romance”, kas apvienos dejas, kus- Pirmo reizi Novada svētkos noritēs vieglatlētika, basketbols, badmintību, krāsas un skaņas performanci pilsētas un pagastu diena. Uz Svēt- tons, kalnu slēpošana – un novada
skatītājiem netipiskā vidē. Uzvedumā ku laukumu ar savām dižošanās sporta klubi: loku šaušanas klubs
ar saviem mākslas veidiem uzstāsies sētām sabrauks visi trīs novada „Stiegra”, džudo klubs „Sigulda”,
Siguldas ielu vingrotāji, „JVClub” no pagasti, līdzi vedot arī savus de- Siguldas badmintona klubs, basSiguldas un Valmieras un deju gru- jotājus, dziedātājus un teātra spē- ketbola klubs „Sigulda”, futbola
pas „Mēness” dejotāji, kā arī Siguldas lētājus, amatniekus un ražotājus, klubs „Super Nova”, kalnu slēpomotodarbnīcas puiši, jaunie mūziķi, kuri visas dienas garumā priecēs šanas klubs „Pantera” un skrituļošanas klubs „Ziemeļpols”, kā arī
graffiti mākslinieki, BMX braucēji, be- skatītājus.
Jau otro reizi Siguldas novada biedrība „A2”, Kamaniņu sporta
atbox izpildītāji un breikeri.
bibliotēka Svētku laukumā organi- federācija, golfa klubs un piedzīvozēs aktivitāti „Tiksimies Grāmatnie- jumu parks „Tarzāns”.
ku ielā Nr.2!”, kurā no plkst.12.00
Dienas gaitā Svētku laukumā
līdz 17.00 notiks grāmatu maiņa. „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā
Izdevniecības „Zvaigzne ABC” un ar SIA „Jumis” kā allaž piedāvās
„Jāņa Rozes grāmatnīca” piedalī- iespēju spēlēt „Zaļā punkta dissies ar grāmatu galdu. Šajā dienā tanci” un laimēt jūras ceļojumu uz
plkst.12.15 notiks arī siguldietes, Stokholmu! Tā būs atraktīva un
Piektdienas vakarā koncertzālē grāmatu izdevējas Anitas Mellu- izzinoša spēle par zaļā dzīvesveida
„Baltais flīģelis” jau ceturto reizi pes jaunās grāmatas „Satiekamies tēmu visai ģimenei.

ID karšu jubilejas
nakts

Aicina apmeklēt
izstādes

Dižošanās Svētku
laukumā

„Alternatīvais
flīģelis” piedāvā
daudzveidīgu
programmu

Sportiskas
aktivitātes Svētku
laukumā

25.maijā no plkst.13.00 Latvijas
Slēpošanas savienība apbalvos sezonas labākos distanču, kalnu un
frīstaila slēpotājus, kā arī snovbordistus. Svinīgais sezonas noslēguma pasākums norisināsies Svētku
laukumā.
Pasākums sāksies ar pašu mazāko – „Vilciņa kausa” uzvarētāju – sumināšanu. Atskatīsimies uz
sezonas spilgtākajiem notikumiem
un godināsim labākos no labākajiem. Starp apbalvošanām programmā būs iekļauti dažādi radoši
priekšnesumi no slēpotājiem, kā
arī sagatavoti sportiski pārsteigumi, tajā skaitā arī no Latvijas kalnu
slēpošanas izlases. Šī būs lieliska iespēja svētku gaisotnē satikt
Latvijas labākos kalnu slēpotājus – Kristapu Zvejnieku un Katrīnu
Krūmiņu – un distanču slēpotājus –
Ingu Dauškāni un Arvi Liepiņu.

Nāc, uzpūt savu
ziepju burbuli!
Ieskandinot Eiropas Jaunatnes
nedēļu, Svētku laukumā 25.maijā
plkst.13.00 ikviens aicināts piedalīties starptautiskajā „Soap Bubbles!” (tulkojumā no angļu valodas – ziepju burbuļi) festivālā, kas
norisināsies sadarbībā ar Eiropas
Komisijas Jaunatnes informācijas
tīklu „Eurodesk”. Pasākuma laikā vairākās Eiropas valstīs cilvēki
pulcēsies vienkopus, lai vienlaicīgi pūstu ziepju burbuļus, tādējādi
ļaujot debesīm iemirdzēties visās
varavīksnes krāsās. Vai spējat iedomāties, cik krāsaina un priecīga
būs pasaule, kad kopīgā burbuļpūšanā vienosies aptuveni 100
tūkstoši cilvēku dažādās pasaules
malās? Nāc plkst.13.00 uz Svētku
laukumu ar savu burbuļu pūšamo
un esi viens no viņiem!

Svētku gājiens
un lielkoncerts
Sestdien plkst.19.00 notiks tradicionālais Svētku gājiens no Siguldas dzelzceļa stacijas līdz Jaunās
pils dārzam. Tajā aicinām piedalīties ikvienu iestādi, uzņēmumu,
sabiedrisko organizāciju vai domubiedru grupu.
Vakaru noslēgs Novada svētku
lielkoncerts „Rītdiena sākas šodien, vakardiena nebeidzas nekad!” Siguldas pilsdrupu estrādē,
kas sāksies plkst.20.30. Svētku
noslēguma koncertā meklēsim tos
mūsu novada dzīves notikumus un
stāstus, kurus ir vērts iemūžināt,
ieliekot tos unikālā Siguldas novada vēstures svētku muzejā! Aizraujošā novada desmitgades ekskursijā visus skatītājus sev līdz aicinās
svētku muzeja direktore – vitālā
Baiba Sipeniece-Gavare. Koncerta muzikālo noformējumu veidos

Nāc un piedalies Novada svētkos!

enerģiskais „MC Orķestris”. Īpašie
viesi – Māra Upmane-Holšteine,
Normunds Rutulis, Kalvis Kalniņš
un Siguldas novada vienaudži –
bungu un dūdu grupa „Auļi”. Raibu
raibo notikumu bizi kopā sapīs Siguldas novada dejotāji, dziedātāji,
mūzikas un teātra spēlētāji – „Vizbulīte”, „Siguldietis”, „Sidrabdancis”, „Ķimenīte”, „Ķimelītis”,
„Sniegaroze”, „Preilene”, „Dāmītes”, „Senleja”, novada koru izlase,
Siguldas pagasta pūtēju orķestris,
Siguldas pilsētas Tautas teātris,
„JVClub” dejotāji un deju projekta
„Gundega” dalībnieki.
Pēc svētku koncerta balle, spēlē
grupa „MC Orķestris” un diskžokejs. Ieejas maksa – Ls 1.

Bērnu diena kopā
ar Brīnumskapi
Brīnumskapis, turpinot pērn
aizsākto tradīciju, 26.maijā Siguldas pils estrādē svinēs vasaras
sākumu bērnu mūzikas festivālā
„Izlaidums Brīnumskapī!”.
Festivāla laikā pirmoreiz būs
īpašais siguldiešu bērnu sveiciens. Koncertprogrammu jau no
plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils
dārzā sniegs Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” kolektīvi, novada
deju kolektīvi „Avotiņi”, „Purenīte”, „Sidrabiņš” un „Vizbulīte” un
visu Siguldas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu bērni.
Plkst.15.00 bērni tiks aicināti uz festivāla „Izlaidums Brīnumskapī!” koncertu Siguldas
pilsdrupu estrādē. Tas solās būt
aizraujošs – ar dziesmām, dejām,
dzejām un meijām. Pils torņos
pūtīs taures, lai lielais Brīnumskapja draugu pulks varētu doties
izlaiduma gājienā. Tas ir notikums,
par ko pat skolas direktors Kaķītis Laķītis vairs parunāt nevar, jo
Brīnumskapī solījušas viesoties
lielas mūzikas zvaigznes. Bet runāt un dziedāt vajadzēs, jo kā citādi varēs iegūt skolas beigšanas
atestātu? Jūs jau zināt, bērni, –
izberzējam actiņas, sabužinām
austiņas... un tiekamies Brīnum
skapī!
Visas dienas garumā darbosies
Jušu izpētes laboratorijas un dabas sajūtu taka, AHHA zinātnes
centrs un Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis” radošās darbnīcas. Ar
sikspārņa stāstiem un vides spēlēm bērnus priecēs Dabas aizsardzības pārvalde.
Ieejas maksa pasākumā – Ls 3,
ar ID kartēm – Ls 2. Biļetes
būs nopērkamas uz visu dienas
programmu jau pie ieejas pils dārzā. Katram mazajam novadniekam, kurš uzstāsies koncertā,
tiks nodrošināta aproce sev un
vienai personai no ģimenes bez
maksas.
Informāciju sagatavoja
Siguldas novada pašvaldības
Kultūras pārvalde

23.–26.MAIJS
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Svētku programma Bezmaksas transports nokļūšanai
23.maijs
Plkst.22.00 Siguldas ev.lut.
baznīcā

GREGORISKIE DZIEDĀJUMI
Vokālā grupa „Schola Cantorum Riga”, Gints Pabērzs
(saksofons)
Ieeja bez maksas

24.maijs
Plkst.18.00–24.00 Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā

Koncertzālē „Baltais flīģelis”

ID KARŠU DIVU GADU JUBILEJAS NAKTS
Atvērti Siguldas uzņēmumi un īpaši nakts piedāvājumi
ID karšu īpašniekiem, konkursi un pārsteidzoši
priekšnesumi
MŪSDIENU MĀKSLAS PROJEKTS
„ALTERNATĪVAIS FLĪĢELIS”
IZSTĀDE. Lauras Feldbergas instalācijas

Plkst.20.00

DHAFER YOUSSEF – TUNISIJA
Dafers Jusefs – vokāls, ūds /Tunisija/, Kristjans
Randalu – klavieres /Igaunija/, Fils Donkins –
kontrabass /Lielbritānija/, Šanders Sardjoe – bungas,
perkusijas /Francija/

Plkst.22.00

Laikmetīgās dejas izrāde „ELEKTRISKAIS MEŽS”
Aiona Kenvija /Iona Kewney/ un Džozefs Kvimbijs
/Joseph Quimby/ no Skotijas

Plkst.23.00

Grupas „Dzelzs vilks” taustiņinstrumentālists
Kaspars Tobis elektroniskās mūzikas programmā
„Koncerts septiņiem sintezatoriem II”.
Video Artis Dzērve

25.maijs
Plkst.8.00–17.00 Raiņa ielā 3,
Siguldā
Plkst.12.00–17.00 Siguldas
Svētku laukumā

Siguldas Novada svētku Zaļais tirdziņš.
Tirdziņš pulcēs zemniekus, mājražotājus un
amatniekus
DIŽENI CILVĒKI. DIŽENI DARBI. DIŽENS NOVADS!

Dziedāsim, Ielūkosimies, Žūrēsim, Okšķerēsim,
Sasauksimies, Izrādīsimies, Mielosimies,
Izsmiesimies, Eksponēsim, Sadancosim! Siguldas

pilsētas, Siguldas pagasta, Mores pagasta un Allažu
pagasta sētās;

Veiklo iela un sportiskas aktivitātes;
„Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar SIA „Jumis” –
spēle „Zaļā punkta distance” un balva – jūras
ceļojums uz Stokholmu;
Zinātkāro iela – plkst.12.15 Anitas Mellupes
grāmatas „Satiekamies Siguldas novadā! Atmiņas,
likteņstāsti, fotoarhīvi” atklāšana un grāmatu
tirdziņš;
Plkst.13.00 starptautiska „Soap Bubbles!” festivāla
akcija: ziepju burbuļu pūšana, ļaujot debesīm
iemirdzēties visās varavīksnes krāsās
Plkst.12.00–18.00 Siguldas
Jaunās pils zālē

FOTOIZSTĀDE. Valters Poļakovs „Latvijas bērni”

Plkst.13.00 Svētku laukumā

Latvijas Slēpošanas savienības sezonas noslēgums

Plkst.15.00 Mākslas un kultūras IZSTĀDE. Dainis Gudovskis „Siguldas vasara”
telpā „Siguldas Tornis”
Plkst.19.00

SVĒTKU GĀJIENS no Siguldas dzelzceļa stacijas
laukuma līdz Siguldas Jaunās pils dārzam

Plkst.20.30 Siguldas pilsdrupu
estrādē

SVĒTKU KONCERTS „Rītdiena sākas šodien,
vakardiena nebeidzas nekad”

Plkst.22.30 Siguldas pilsdrupu
estrādē

BALLE. Spēlē „MC Orķestris” un diskžokejs.
Ieejas maksa – Ls 1

26.maijs
Plkst.10.00–16.00 pie Siguldas
novada Kultūras centra

VESELĪBAS DIENA
Trešā Siguldas novada Veselības diena, kuras laikā
novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus,
piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu
informāciju lekcijās

Plkst.11.00–18.00 Siguldas
Jaunās pils zālē

FOTOIZSTĀDE. Valters Poļakovs „Latvijas bērni”

Plkst.11.00–15.00 stadionā pie
Siguldas pilsētas vidusskolas

Dažādu šķirņu SUŅU IZSTĀDE UN
TRENIŅSACENSĪBAS Latvijas nacionālajā daudzcīņā

Plkst.11.00–15.00 Siguldas
Jaunās pils dārzā

Festivāls bērniem „IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ”
Siguldas bērnu koncerts, radošās darbnīcas, spēles
un jautrības visai ģimenei

Plkst.15.00–19.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē

Apsveikuma koncerts un izlaiduma balle.
Ieejas maksa uz visu festivālu – Ls 3,
uzrādot ID karti – Ls 2.
Bērniem līdz 4 gadu
vecumam biļetes nav nepieciešamas

Plkst.15.00 Allažu ev.lut.baznīcā Helēnas Kozlovas & Levīti koncerts.
Ieeja bez maksas

uz Novada svētkiem

Siguldas novada pašvaldība nodrošinās bezmaksas transportu uz 24. un 25.maija pasākumiem.
Piektdien, 24.maijā, uz ID karšu jubilejas nakti tiks norīkoti autobusi no Mores un Allažiem:
• More – Sigulda: plkst.17.00 More, plkst.17.15 Jūdaži, plkst.17.25 Siguldas pagasts, plkst.17.40 Nurmiži;
• Allaži – Sigulda: plkst.18.15 Allaži, plkst.18.25 Stīveri;
• Vakarā no Siguldas uz Allažiem autobuss no stacijas laukuma aties plkst.22.00, savukārt autobuss uz
Nurmižiem, Siguldas pagastu, Jūdažiem un Mori aties plkst.22.30.
Sestdien, 25.maijā, uz Novada svētku pasākumiem:
• More – Sigulda: plkst.10.30 More, plkst.10.45 Jūdaži, plkst.11.55 Siguldas pagasts;
• Allaži – Siguldas pagasts – Sigulda: plkst.11.00 Allažmuiža, plkst.11.10 Allaži, plkst.11.20 Stīveri,
plkst.11.40 Nurmiži;
• More – Sigulda: plkst.18.00 More, plkst.18.15 Jūdaži, plkst.18.25 Siguldas pagasts;
• No Siguldas atpakaļ uz Mori autobusi no Siguldas autoostas aties plkst.17.00 un plkst.22.30 no laukuma pie Siguldas Jaunās pils. Autobuss uz Allažiem aties plkst.17.00 no Siguldas autoostas un plkst.22.30
no laukuma pie Siguldas Jaunās pils.

Veselības dienas piedāvājums
Trešā Veselības diena, kas norisināsies 26.maijā, ir guvusi lielu iedzīvotāju atsaucību, lielākā
daļa pierakstu pie ārstiem jau
aizpildīti.
Bez iepriekšēja pieraksta novada Kultūras centrā varēs saņemt
fizioterapeita, masiera, uztura
speciālista, Baha ziedu terapeites,
sejas kopšanas speciālista, Siguldas Diabēta asociācijas, Folla
terapijas speciālista un Pacientu

ombuda konsultācijas, kā arī veikt
cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeņa mērījumus, redzes pārbaudi un plaušu pārbaudi. Visi apmeklētāji laipni aicināti piedalīties
biodejas nodarbībā, kas Siguldas
novada Kultūras centrā notiks no
plkst.11.30 līdz 13.00.
Pie novada Kultūras centra būs
pieejams arī Valsts asinsdonoru
centra donoru autobuss un Mutes
veselības centra autobuss.

Dienas centrā novadniekiem
būs iespēja piedalīties vairākās
vērtīgās lekcijās: profesors Anatolijs Danilāns no plkst.10.30 līdz
11.30 aicina uz lekciju „Dzīvot ilgi
un laimīgi”, Pacientu ombuds
plkst.13.00 līdz 14.00 informēs par
pacientu tiesībām un sadarbību ar
ģimenes ārstu, bet Ingunas Vecvanagas lekcija „Homeopātijas nozīme veselības uzlabošanā” notiks
plkst.14.00–15.00.

Satiksmes organizācija Siguldas Novada svētku laikā
24.maijā Stacijas laukumā ID karšu divu gadu jubilejas nakts svinību
laikā no plkst.18.00 līdz plkst.24.00
tiks slēgta satiksme Ausekļa ielas
posmā no Pils ielas līdz Raiņa ielai
(apbraukšana pa Pils un Raiņa ielām).
Apstāšanās un stāvēšana atļauta
stāvlaukumos Raiņa ielā 3, Pils ielā 6,
Ausekļa ielā 6 (pretī kafejnīcai „Mr.
Biskvīts”), Pils ielā pie Krišjāņa Barona pieminekļa, kā arī stāvlaukumā Pils ielā pie Dabas aizsardzības
pārvaldes, Leona Paegles ielā 21,
J.Poruka ielā 14.
25.maijā, pasākuma „Diženi cilvēki.
Diženi darbi. Dižens novads” laikā, no
plkst.9.00 līdz plkst.17.00 pie Svētku
laukuma Leona Paegles ielā 21 nebūs
iespējama piebraukšana ar transportlīdzekļiem pa Leona Paegles ielu un
Cēsu ielu, sākot no Lāčplēša ielas.
25.maijā basketbola kluba „Sigulda” rīkotā pasākuma laikā no

plkst.11.00 līdz plkst.17.00 ar pašvaldības administrācijas ēkas Pils
transportlīdzekļiem nebūs iespē- ielā 16.
Apstāšanās un stāvēšana atļauta
jama piebraukšana gaisa trošu
ceļa stāvlaukumam J.Poruka ielā stāvlaukumos Raiņa ielā 3, Pils ielā 6,
14 pa J.Poruka ielu, sākot no Lā- Ausekļa ielā 6 (pretī kafejnīcai „Mr.
čplēša ielas.
Biskvīts”), Pils ielā pie Krišjāņa Ba25.maijā Siguldas Novada svēt- rona pieminekļa, kā arī stāvlaukuku gājiena laikā no plkst.19.00 līdz mā Pils ielā pie Dabas aizsardzības
19.40 slēgta satiksme Pils ielā, gā- pārvaldes, Leona Paegles ielā 21,
jiena maršrutā no Siguldas dzelz- J.Poruka ielā 14.
ceļa stacijas laukuma Ausekļa ielā
Apstāšanās un stāvēšana atļauta
ceļa vienā pusē Raiņa ielā – posmā
6 līdz pils parkam Pils ielā 16.
Apstāšanās un stāvēšana atļau- no Ausekļa ielas līdz Pils ielai, Raiņa
ta stāvlaukumos Raiņa ielā 3, Pils ielā – posmā no Pils ielas līdz Cēsu ieielā 6, Ausekļa ielā 6 (pretī kafej- lai, O.Kalpaka ielā – posmā no Raiņa
nīcai „Mr.Biskvīts”), Pils ielā pie ielas līdz Parka ielai, Pils ielā – posKrišjāņa Barona pieminekļa, kā arī mā no Raiņa ielas līdz Cēsu ielai, Cēsu
stāvlaukumā Pils ielā pie Dabas ielā – posmā no Raiņa ielas līdz Pils
ielai un Līvkalna ielas posmā no Krišaizsardzības pārvaldes.
26.maijā, festivāla „Izlaidums jāņa Barona ielas līdz Skolas ielai.
Citās vietās ielu malās apstāšanās
Brīnumskapī” laikā, no plkst.10.00
līdz plkst.18.00 nebūs iespējama un stāvēšana atļauta atbilstoši Ceļu
piebraukšana pie Siguldas novada satiksmes noteikumiem.

Novada svētku laikā būs iespēja šķirot atkritumus
Visam, ko mēs darām un kas
mums ir apkārt, ir ietekme uz apkārtējo vidi un cilvēkiem. Katra ikdienā
izmantotā lieta ir darināta, patērējot
dabas resursus – atjaunojamos vai
neatjaunojamos. Turklāt mūsu darbības rezultātā rodas dažādu veidu
un izcelsmes atkritumi.
Arī Siguldas novadā organizētie
pasākumi atstāj ietekmi uz vidi un
dabu. Ja pasākumā netiek šķiroti

atkritumi, tos nogādā izgāztuvē uzglabāšanai, nevis šķirošanas cehā
atkritumu pārstrādei. Ja visi pasākuma dalībnieki ierodas, izmantojot
personīgo automašīnu, tas nozīmē
vairākus kilogramus CO2 izmešu.
Šādu piemēru virkni varētu turpināt
un turpināt...
Darbība projektā „Pasākumu ietekme uz vidi” (ZEN) rosinājusi vairāk
pievērsties ilgtspējīgai dzīvošanai

un videi draudzīgu paradumu iedzīvināšanai. Sākumā tas var šķist liels
izaicinājums, tomēr, sākot kaut vai
ar vienu lietu, pēc laika kļūst skaidrs,
ka videi draudzīgs dzīvesveids ir ne
vien iespējams, bet arī interesants,
aizraujošs, patīkams un bieži vien arī
ekonomiski izdevīgs.
Siguldas Novada svētku laikā sadarbībā ar SIA „Eko Media” pasākumu teritorijās no 24. līdz 26.maijam
būs izvietoti atkritumu šķirošanas
konteineri.
Iedrošini sevi un citus – šķiro
atkritumus!
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16.jūnijā notiks SEB MTB
Atklātajā basketbola čempionātā
maratona otrā posma sacensības uzvar komanda „Koka roka”

AKTUĀLI
Aicina uz Rokdarbu
dienu Maija parkā

Šogad Siguldas novada atklātajā basketbola čempionātā piedalījās septiņas komandas. 1.vietu, turnīra gaitā ciešot tikai vienu zaudējumu pret Siguldas Sporta skolas komandu, izcīnīja novadnieku komanda „Koka roka”.
2.vietā arī mūsu novadnieki – komanda „Livonija”, 3.vietā – Siguldas Sporta
Siguldas novada dāmu klubs
„Madaras” aicina uz Rokdarbu dieskolas komanda.
nu „Dari pats un māci citiem”, kas
norisināsies Maija parkā pie Dienas centra 8.jūnijā no plkst.11.00
līdz 14.00.
Pasākumā būs iespēja dalīties
pieredzē, rādīt, mācīt un apgūt jau8.maijā Siguldas Valsts ģimnā- un trešajā vietā – attiecīgi 1.vieta nas prasmes rokdarbu veikšanā:
zijas sporta zālē tikās valsts ģim- Siguldas Valsts ģimnāzijas I ko- adīšanā, tamborēšanā, filcēšanā,
nāziju komandas, lai noskaidrotu mandai.
aušanā, zīda apgleznošanā u.c.
2012./2013.gada sezonas labāko
Par to, ka Siguldas VĢ volejboPasākuma laikā būs iespēja ne tivolejbola komandu. Siguldā bija listi labi spēlē, liecina arī aprīļa
kai apskatīt jaunākās rokdarbu tenieradušās piecas valsts ģimnā- sākumā Rīgā, Skonto olimpiskajā dences, bet arī iegādāties to, kas
ziju (VĢ) volejbola komandas – centrā, notikušās „Lāse 2013” kau- iepaticies.
Āgenskalna VĢ, Daugavpils VĢ, Do- sa izcīņas finālsacensības volejboRokdarbu dienas organizatori aibeles VĢ, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija lā skolu komandām. Tajās piedalī- cina pieteikties savu darināto tērpu
un Siguldas VĢ. Tā kā Cēsu VĢ jās astoņas zēnu komandas un vai aksesuāru demonstrēšanai līdz
atsauca savu dalību sacensībās, sešas meiteņu komandas no VĢ. 31.maijam. Pieteikšanās un plašāviņu vietā piedalījās Siguldas VĢ Siguldas VĢ zēnu komanda ieguva
ka informācija pieejama pa tālruII komanda. Esam pagodināti, ka 6.vietu, kas bija visaugstākā no ņiem 67974541 un 29344444 vai
mūsu komandas ierindojās pirmajā valsts ģimnāzijām.
e-pastu dienascentrs@sigulda.lv.

Valsts ģimnāziju
sacensības volejbolā
16.jūnijā Siguldā norisināsies SEB MTB maratona otrais posms, kurā piedalīsies vairāk nekā 2500 riteņbraucēji ne vien no Latvijas, bet arī citām valstīm. Ikviens – liels un mazs – aicināts piedalīties sacensībās, kā arī aizraujošajās veselības braucienu distancēs. Reģistrācija sacensībām sāksies no
plkst.9.30 pie Spieķu parka.
Sigulda ir viena no pirmajām vietām līderi – vīriešu, sieviešu, labākā jaunā
Latvijā, kur norisinājušās SEB kalnu braucēja un kalnu karaļa vērtējumos.
divriteņu maratona sacensības. Patei- Līderi šajos vērtējumos nākamajā
coties kalnainajam reljefam, Siguldā posmā startēs līderu krekliņā.
un tās apkārtnē katru gadu sagatavo- Savukārt „Virši-A” distancē tiks izcīnīti
ta interesanta trase, kurā aizraujošas līderu krekli ātrākā vīrieša un ātrākās
emocijas gūst ikviens dalībnieks. Sa- sievietes ieskaitē. Līderiem tiks dota
censību starts tiks dots Gaujas senlejā, priekšrocība starta vietu ieņemt pirms
pārējiem sacensību dalībniekiem –
bet finišs sagaidāms Svētku laukumā.
SEB MTB maratonu posmos ikviens pirmā koridora priekšā. Gan „Skandi
varēs izvēlēties sev piemērotāko no Motors”, gan „Virši-A” distancēs tiks
četrām distancēm – „Skandi Motors” noteiktas arī labākās komandas. Arī
distanci (60–75 km), „Virši-A” distanci „Gutta” bērnu distancē tiks noskaidro(40–50 km), „Mammadaba” veselības ti labākie mazie braucēji, kuri cīnīsies
braucienu (25–40 km bez laika kon- par sacensību līdera krekliņiem savās
troles un sacensībām), bet mazos un vecuma grupās.
Šī gada jaunums – nedēļu pirms
lielos bērnus gaida aizraujošais „Gutta”
bērnu brauciens (400–1000 m).
katra SEB MTB maratona posma sa„Skandi Motors” distancē trase būs censību trasēs norisināsies „Latvijas
marķēta šķēršļotā apvidū – lauku, valsts mežu” iesildīšanās brauciens,
zemes, meža ceļos un takās ar ūdens kurā ikviens varēs iepazīsties ar trasi,
šķēršļiem. Tāpat netrūks aizraujošu lai labāk sagatavotos sacensībām.
nobraucienu un interesantu kāpumu.
Tikmēr „Virši-A” distance būs nedaudz
Sacensību laikā plānoti satiksaīsināta un vienkāršota.
smes ierobežojumi. Aicinām sekot
Pēc katra posma tiks noteikti „Skan- līdzi informācijai interneta vietnē
di Motors” sacensību kopvērtējuma www.sigulda.lv.

Siguldieši gatavojas Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiādei
No 13. līdz 15.jūnijam jau piekto
reizi Ventspilī notiks Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiāde. Sacensībās plāno piedalīties aptuveni
3000 dalībnieku no visas Latvijas,
sacenšoties 26 sporta veidos.
Patlaban dažos no komandu
sporta veidiem – futbolā, basketbolā, volejbolā un florbolā – norisinās
priekšsacīkstes, lai noskaidrotu
spēcīgākās pašvaldību komandas,
kas kvalificēsies olimpiādei.

Kā pirmie atlases sacensības
sāka basketbolisti. Diemžēl mūsu
apakšgrupā tika ielozēta arī spēcīgā Rīgas pašvaldības komanda, pret
kuru siguldieši cieta zaudējumu,
līdz ar to cīņa šai komandai beigusies.
Droši zināms, ka finālsacensībās
Siguldas novadu pārstāvēs badmintonisti, pludmales volejbolisti,
vieglatlēti un loka šāvēji.
Aivars Fridrihsons

Vieglatlētikas četrcīņas sacensībās
7.maijā Siguldas pilsētas stadionā notika Siguldas novada
atklātās skolu sacensības vieglatlētikas četrcīņā „Draudzība”.
Sacensībās piedalījās septiņas
1999./2000. un 2001./2002.gados
dzimušo meiteņu un desmit zēnu
komandas. Katram dalībniekam
bija jārāda savs sniegums četrās
disciplīnās: 60 m skrējienā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 500 m
distancē meitenēm un 800 m distancē zēniem.
Komandā varēja pieteikt sešus
dalībniekus, bet komandu kopvērtējumā ieskaitīja piecu labāko
rezultātus daudzcīņā. 2001./2002.
g.dz. meiteņu komandām: 1.vieta Siguldas pilsētas vidusskolai, otrā – Allažu pamatskolai.
1999./2000.g.dz. meiteņu grupā Siguldas Valsts ģimnāzijas komandai
uzvara, 2.vietā ierindojās Siguldas
pilsētas vidusskolas, bet 3.vietā –
Siguldas 1.pamatskolas komanda.
Arī jaunāko zēnu komandu konkurencē 1.vietā Siguldas pilsētas

Noskaidroti Serpentīnceļa
skrējiena uzvarētāji

1.maijā 177 skrējēji piedalījās
tradicionālajās sacensībās „Serpentīnceļa skrējiens”, kas Siguldā
tiek rīkotas jau kopš 2007.gada. Ar
katru gadu tas iegūst arvien lielāku
popularitāti gan siguldiešu, gan citu
novadu iedzīvotāju vidū.
Šogad ātrāko rezultātu uzrādīja
un titulu „Kalnu Karalis” saņēma
Kārlis Zuters (V18 grupa) – 3:16,81.
9.maijā notika skriešanas seriāla „Siguldas Apļi” 2.kārta. 1.kārtā piedalī- Šogad pirmo reizi sacensību septiņu gadu vēsturē tika kronēta arī
jās 220 dalībnieki, bet 2.kārtā uz starta stājās vēl vairāk skrējēju.
Kopumā notiks septiņas skriešanas seriāla „Siguldas Apļi 2013” kārtas. „Kalnu Karaliene” – pirmā šo titulu
Svētku laukumā skrējēji pulcējas katra mēneša otrajā ceturtdienā, starts saņēma Emīlija Krista Grava no
plkst.18.00. Nākamais posms notiks 13.jūnijā. Ņemot vērā lielo dalībnieku Līgatnes novada vidusskolas (S14
skaitu, organizatori aicina pirms katra posma pieteikt savu dalību biedrības grupa) – viņa gandrīz kilometru garo
Serpentīnceļu veica 4:03,98.
„A2” interneta vietnē www.ba2.lv.
Veldzējošu minerālūdeni „Siguldas Apļu” skrējējiem piedāvā SIA „Sigul2013.gada Serpentīnceļa skrēdas minerālūdens”.
jiena uzvarētāji pa vecuma gru-

Siguldieši aktīvi piedalās
skriešanas seriālā „Siguldas Apļi”

vidusskolas komanda, bet vecākajā, 1999.g.dz. zēnu grupā, uzvaru
izcīnīja Siguldas Valsts ģimnāzijas
komanda, trešie – Siguldas pilsētas vidusskolas zēni.
Individuālajās sacensībās
1999./2000.g.dz. meitenēm 1.vietā
ierindojās Elīna Zvilna no Siguldas
VĢ, 2.vietā Siguldas vidusskolas pārstāve Luīze Gulbe, bet 3.vietā – Sigita Lapiņa no ģimnāzijas komandas.
Zēniem šajā vecuma grupā 1.vieta
Leonardam Zaltānam no Siguldas
pilsētas vidusskolas, otrajā – Kristaps Bruners, kurš pārstāvēja Siguldas VĢ.
Jaunākajā vecuma grupā meitenēm individuālajās sacensībās uzvarēja Liāna Lenceviča, trešā Elizabete Stankēviča, abas no Siguldas
pilsētas vidusskolas, bet 2.vietā –
Allažu pamatskolas pārstāve Laura Rutkauska ar 186 punktiem.
Arī zēnu konkurencē pirmajā un
trešajā vietā pilsētas vidusskolas
skolēni – Jēkabs Janovs un Ernests Bērze.

pām: Frīda Saļņikova (S10), Estere
Vīksne (S12), Emīlija Krista Grava
(S14), Renāte Strelevica (S16), Karlīna Jansone (S18), Diāna Lenceviča
(S20), Gunta Blūmiņa (S30), Rudīte
Everte (S40), Tatjana Terlanova
(S50), Anda Vīksna (S60), Darels
Dukurs (V10), Daniels Iļjins (V12),
Dāvids Vīksne (V14), Toms Ķēdis
(V16), Kārlis Zuters (V18), Rihards
Deičmanis (V20), Andris Bergmanis (V30), Normunds Kuzāks (V40),
Aleksandrs Terlanovs (V50), Jānis
Kaprālis (V60), Signe Turauska ar
suni Olvinu (VAU VAU).
Serpentīnceļa skrējienu organizē
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar Siguldas
Sporta skolu un biedrību „A2”.

Gaujas NP tūrisma
infrastruktūras
sakārtošanai Siguldas
apkārtnē investēs gandrīz 800 tūkstošus latu
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka sakarā ar to, ka lielākā
daļa Gaujas nacionālā parka (GNP)
dabas tūrisma infrastruktūras ir
nolietojusies un dažās vietās ir bīstama, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumam,
ir uzsākti vērienīgi infrastruktūras
atjaunošanas darbi vairāk nekā
939 tūkstošu latu apmērā. Dabas
tūrisma infrastruktūras sakārtošanai Siguldas apkārtnē tiks investēti
796 563,44 lati.
Šobrīd noslēgts līgums ar SIA „Livland būve”, kas ap dabas tūrisma
infrastruktūru jau aktīvi uzsākusi apauguma novākšanas darbus (tiek zāģēti koki, krūmi u.tml.), lai kvalitatīvi
veiktu infrastruktūras atjaunošanas
darbus.
Dabas tūrisma infrastruktūras sakārtošanu Siguldas apkaimē plānots
veikt prioritārā secībā – uzsākot fundamentālos atjaunošanas darbus nolietotākajos un bīstamākajos maršrutos. Darbus iecerēts pabeigt līdz šī
gada beigām.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina
iedzīvotājus un dabas taku apmeklētājus būt saprotošiem un ņemt vērā,
ka atsevišķi objekti nolietojuma, kā
arī remontdarbu dēļ varētu būt nepieejami. Tāpat pārvalde aicina GNP
infrastruktūru izmantot atbilstoši tās
izveides mērķiem, jo nereti tieši neatbilstoša infrastruktūras izmantošana
rada lielus bojājumus, kas samazina
tās kalpošanas laiku.
Dabas tūrisma infrastruktūra GNP
regulāri tiek apsekota, bīstamās vietas apzinātas un piefiksētas, taču Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par bīstamajām
vietām, ja tādas novērotas, uz e-pastu daba@daba.gov.lv.
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu īpašniekiem*
JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
Mācību centrs „Buts”
www.nospro.lv
(interneta veikals)

KULTŪRA

„Alternatīvais flīģelis”, 24.maijs
plkst.22.00, koncertzālē „Baltais
flīģelis”
Festivāls bērniem „Izlaidums
Brīnumskapī!” 26.maijā plkst.11.00
Siguldas pilsdrupu estrādē
Siguldas novada Kultūras centrs
Koncertzāle „Baltais flīģelis”
Livonijas ordeņa Siguldas pils

SPORTS

SEB MTB maratons
Biedrība „A2”
Siguldas tenisa korti
Velo noma „Tridens”
Sporta klubs „Panatta Fitness”
Atpūtas parks „Reiņa trase”

VEIKALI

10% atlaide apmācības programmu apguvei
Īpaši pirkumu piegādes noteikumi: Siguldā pirkumu piegāde bez maksas,
Siguldas novadā piegādes cena Ls 3,50; Siguldas novadā pasūtījumiem virs
Ls 100 piegāde bez maksas
Apmeklējot „Alternatīvā flīģeļa” dejas izrādi un elektroniskās mūzikas
programmu, var iegādāties Terases biļeti – Ls 5
Ieejas maksa uz visu festivālu Ls 3, uzrādot ID karti – Ls 2. Bērniem līdz
četru gadu vecumam biļetes nav nepieciešamas
10–50% atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem. Ls 1 atlaide
amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 1 atlaide pārtikas tirgotājiem
dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos
10–20% atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem. 5% atlaide jebkuru biļešu
iegādei pasākumiem koncertzālē „Baltais flīģelis” skolēniem, studentiem,
pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem ar invaliditāti
Bezmaksas ieejas biļete

10% atlaide dalībai maratonā
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 golfa spēlei

„Elvi”

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes,
akcijas preces un nocenotas preces)
„Positcomes”
5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Zapping Milano”
10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
„Copes nams”
5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus
„Pūks”
5% atlaide rotaļlietu iegādei
„Veloriba”
10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei
„Datoru doktorāts”
Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem
Grāmatu veikals „Jānis Roze”
5% atlaide pirkumiem
„Dārza lietas”
10% atlaide stādu tirdziņā
SIA „Mārcis”
5% atlaide dārza un meža tehnikas iegādei;
Veikals „Purpurlāde”
10% atlaide „outlet” apģērbu iegādei;
5% atlaide Latvijā radītu preču iegādei;
Rehabilitācijas centrs „Krimulda” 5% atlaide uzņēmuma veikala – kafejnīcas „Milly” preču (izņemot tabakas un
alkohola izstrādājumus) iegādei
Veikals „Mājas mīlulis”

PĀRVIETOŠANĀS
10 autobusu maršruti Siguldas
novadā
Gaisa trošu vagoniņš
„Impresso”
Makara tūrisma birojs

AKTĪVĀ ATPŪTA

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

5% atlaide preču iegādei

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

Bobsleja un kamaniņu
trase „Sigulda”
Piedzīvojumu parks „Mežakaķis” 20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā
Atpūtas parks „Rāmkalni”
10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
Atpūtas parks „Reiņa trase”
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)
Makara tūrisma birojs
20% atlaide laivu nomai
LGK atrakcijas
30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20% atlaide
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas
Laivuīre.lv
10% atlaide laivu nomai un laivu transporta pakalpojumiem

DAŽĀDI

Apdrošināšanas
sabiedrība „BTA”

„Swedbank”

10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO);15% atlaide īpašuma un
mantas apdrošināšanai;15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;15% atlaide
palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Jaunā klienta komplekts:
Bez maksas
Algas multivalūtu konts;
„Swedbank” debetkarte:
- izsniegšana 0,00 LVL
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta, sākot ar otro mēnesi)
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa pastu, bet 1,00
LVL, ja saņemat atjaunoto karti filiālē
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana;
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana;
Mobilās SMS bankas pieslēgšana.
Esošajiem klientiem:
„Swedbank” debetkarte:
- izsniegšana 0,00 LVL (klientiem, kuriem karte nav bijusi)
- mēneša maksa 0,45 LVL (tiek ieturēta, sākot ar otro mēnesi)
- atjaunošanas maksa – 0,00 LVL, ja izvēlaties saņemt atjaunoto karti pa pastu, bet 1,00
LVL, ja saņemiet atjaunoto karti filiālē
Valūtas konvertācija – bez maksas.*
Piedāvājums jūsu bērniem – „Swedbank” jauniešu programma OPEN – bez maksas OPEN
komplekts
Norēķinu konts;
Norēķinu karte „Swedbank” OPEN karte** (no 7 līdz 24 gadu vecumam);
Norēķini par pirkumiem Latvijā un ārzemēs – bezmaksas;
Internetbankas pieslēgšana un uzturēšana, kodu kartes izsniegšana;
Telefonbankas pieslēgšana un uzturēšana;
Mobilās SMS bankas pieslēgšana;
Īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un loteriju
uzvarētājiem.
*Tikai Siguldas filiālē – Siguldā, Pils ielā 13
**Nākamā gada maksa „Swedbank” OPEN kartei – 3 LVL.

„Janex – būve”

Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba stundas maksai, ja
pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
10% atlaide apsardzes pakalpojumiem
7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā
15% atlaide apzaļumošanas pakalpojumiem

„Evor”
SIA „Pūce GP”
„Siguldas Elpa”
„Skaisto dārzu
darbnīca”
„Cruiselines Travel 10% atlaide MSC kruīzu iegādei, kā arī dažādas atlaides citu ceļojumu iegādei
Agency”
„Latvijas lauku
5% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem un konsultācijām, 7% atlaide biznesa plānu,
konsultāciju
projekta pieteikumu un kredītpieteikumu sagatavošanai, kā arī 10% atlaide juridiskajiem
un izglītības
pakalpojumiem un konsultācijām
centrs” Pierīgas
konsultāciju birojs
J.Grizāna
5% atlaide veterinārajiem pakalpojumiem
veterinārā prakse
SIA „Merida Latvija” 15% atlaide pirkumiem www.merida.lv un bezmaksas pirkumu piegāde Siguldā
SIA
15% atlaide t-kreklu izgatavošanai;10% atlaide maketēšanas un dizaina izveides
„Reklāmdizains”
pakalpojumiem;10% atlaide lielformāta drukas pakalpojumiem
SIA „Clean serviss” 10% atlaide ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem
„Villa Alberta”
10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem; 15% atlaide ajūrvēdas sejas un ķermeņa masāžai,
10% atlaide aktivitātēm „Welness Camp” veselības un mundruma nometnes ietvaros, 10%
atlaide pirts un džakuzi atpūtas zonas īrei, 10% atlaide dalībai muzikālajos vakaros

VESELĪBA

„Hercoga optika”
Mutes veselības centrs
„A aptieka”
Rīgas rajona slimnīca

50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
Bezmaksas konsultācija un 10% atlaide pakalpojumiem
6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
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
„LeFizio” fizioterapijas 10% atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācijām; ārstnieciskajām
centrs
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 funkcionālajai diagnostikai;
10% atlaide uztura, veselības konsultācijām; līdz 10% atlaide masāžai, 20%
atlaide pensionāriem; 10% atlaide sejas kopšanas procedūrām; 5% atlaide ārstniecisko
produktu iegādei
I.Baltiņas
Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide zobārstniecības
zobārstniecība
pakalpojumiem bērniem
SIA „Kaķītis”
10% atlaide publiskās pirts apmeklējumam
„Redzes centrs”
15% atlaide briļļu ietvaru iegādei; bezmaksas redzes pārbaude, pasūtot optiskās brilles
Rehabilitācijas centrs 10% atlaide rehabilitācijas pakalpojumiem – ārstnieciskai vingrošanai grupās,
„Krimulda”
rehabilitācijas maksas programmām, nūjošanas inventāra nomai, dūņu procedūrām

SKAISTUMKOPŠANA
Skaistumkopšanas salons „Ēra”

10% atlaide solārija apmeklējumam;10% atlaide manikīra
pakalpojumiem;10% atlaide matu veidošanai; 5% atlaide kosmētikas
produktu iegādei; 5% dāvanu kartes iegādei
Skaistumkopšanas salons „Elfrisa” 5% atlaide kosmētikas produktu iegādei
Skaistumkopšanas saloni „Time for 10% atlaide solāriju pakalpojumiem; 10% atlaide matu griešanai un
beauty”
veidošanai; 20% atlaide matu griešanai un krāsošanai
Skaistumkopšanas salons „Kolonna” 30% atlaide solārija pakalpojumiem; 30% atlaide matu griešanai ar
karstajām šķērēm. Īpaša cena „Ella Bache” mitrinošajai sejas procedūrai –
Ls 10 un „Guinot” attīrošajai sejas procedūrai „Hydraclean” – Ls 14

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”
Ekspresrestorāni „Ņamma”
Restorāns viesnīcā „Segevold”
Restorāns „Kropotkins”
Bārs „Ritters”
Kafejnīca „Mr. Biskvīts”

AUTO APKOPE
„Neste Oil”
„Īle un Herbst”
Autonoma „ETS”
„UD serviss”

10% atlaide maltītēm restorānā
10% atlaide maltītēm
10% atlaide pirkumiem beķerejā
10% atlaide pirkumiem krodziņā
10% atlaide bistro
10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro
10% atlaide maltītēm bistro
10% atlaide maltītēm Siguldā, Ādažos, Ķekavā un arī Jelgavā
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
10% atlaide restorāna pakalpojumiem
10% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem
10% atlaide, pasūtot tortes un kliņģerus

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
10% atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem
10% atlaide auto nomas pakalpojumiem
10% atlaide auto remonta pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI
„Balex ekspresis”
„Demetra Krain”
„Vaks Serviss”

VIESNĪCAS

20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei
15% atlaide PVC logu un durvju iegādei; 20% atlaide pensionāriem PVC logu un durvju
iegādei; 10% atlaide mājas siltināšanai ar Ekovati, HK-35 un minerālvati
5% atlaide ventilācijas, apkures, ūdensapgādes aprīkojuma, kā arī santehnikas iegādei;
5% atlaide skārdnieku darbnīcas pakalpojumiem

Viesnīca „Aparjods”
Atpūtas parks „Reiņa trase”
Hotel „Segevold”
Viesnīca „Sigulda”
„Kaupo”

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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PA S Ā K U M I

KULTŪRA
Laiks un vieta
2.jūnijā plkst.14.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā
5.jūnijā plkst.18.00
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
8.jūnijā plkst.14.00
Siguldas novada
Kultūras centrā
14.jūnijā plkst.17.00
pie piemiņas akmens
„Lielā stēla”
15.jūnijā no
plkst.15.30 līdz
17.00 Turaidas
muzejrezervātā

15.jūnijā no
plkst.12.00 Siguldas
novadā

19.jūnijā plkst.19.00
Allažu dabas takās
pie Linezera

21.jūnijā Turaidas
muzejrezervātā

Pasākums
Siguldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības 90.gadskārtas pasākums.
Ieeja – bez maksas
Animācijas konkursa „Kas ir „Baltais
Flīģelis”?” filmu skate, kam sekos
sarunas ar Pēteri Čulīti, SIA „VOVAS”
filmu veidotāju. Ieeja – bez maksas
Senioru koru koncerts „Dziesmu laiva”.
Piedalās senioru koris „Gāle” un draugi.
Ieeja – bez maksas
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
pasākums
Plkst.15.30, Vasaras saulgriežus gaidot,
tējas zāļu vākšana Turaidas pļavās
un sarunas „Ārstniecības augi mājas
aptieciņā”;
Plkst.16.00 grupas „Iļģi” koncerts
Dziesmu dārzā.
Ieeja ar Turaidas muzejrezervāta ieejas
biļetēm, cena no Ls 0,50 līdz 3,50
Dailes teātra diena Siguldā:
Plkst.12.00 – „Sūnu ciema zēni”
Siguldas novada Kultūras centrā;
Plkst.17.00 – „Neprātīgā Zelda”
koncertzālē „Baltais flīģelis”;
Plkst.18.00 – „Mīļais melis” Siguldas
novada Kultūras centrā;
Plkst.21.00 – „Ar vīru nav viegli”
Siguldas pilsdrupu estrādē.
Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv un Siguldas
novada Kultūras centra kasē
Jāņu ielīgošana. Allažu Tradīciju klubs
un Tautas nams kopā ar folkloras kopu
„Budēļi” aicina pievienoties un ielīgot
Jāņus. Izdziedāsim un iedziedāsim gada
skaistākos svētkus – Jāņus, iesim
rotaļās un dancosim, iededzināsim Jāņu
ugunskuru un darīsim daudz jauku lietu
Lietišķās mākslas izstādes „Novadu
segas – Vidzeme” atklāšana sadarbībā
ar Latvijas Nacionālo kultūras centru
Vasaras saulgriežu svētki – „Lai top
gaisma Latvijā!”. Piedalās 21 Vidzemes
folkloras kopa
Zāļu tirgus

21.jūnijā no
plkst.19.00 Turaidas
muzejrezervātā
22.jūnijā no
plkst.9.00 Svētku
laukumā
22.jūnijā plkst.14.00 „Pinu, pinu vainadziņu”– tematisks
Jūdažu Sabiedriskajā pasākums bērniem
centrā
23.jūnijā plkst.21.00 „Līgo nakts Siguldā”
Siguldas pilsdrupu
estrādē
23.jūnijā Mores
Līgo svētki Morē
pagasta Tautas
namā
Gidons Krēmers, Baltijas orķestris
No 27. līdz
„Kremerata Baltica” un viessolisti.
30.jūnijam
Ceturtdien, 27.jūnijā plkst.20.00,
koncertzālē „Baltais
flīģelis”
Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
notiks kamermūzikas koncerts.
Piektdien, 28.jūnijā plkst.19.00, –
festivāla atklāšanas koncerts.
Sestdien, 29.jūnijā plkst.18.00, –
kamermūzikas maratons.
Svētdien, 30.jūnijā plkst.11.00, –
Siguldas Jaunajā pilī
koncerts ciklā „Bēthovens un Sigulda”.
Svētdien, 3.jūlijā plkst.18.00, – festivāla
noslēguma koncerts.
Biļetes pieejamas koncertzāles kasē
29.jūnijā plkst.11.00
Teātra svētki Morē par godu Mores
Mores pagasta
pagasta Tautas nama amatierteātra
Tautas namā
„Oga” 15 gadu jubilejai. Plkst.21.00 –
balle. Ieeja – bez maksas
30.jūnijā plkst.13.30
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV
pie Siguldas pagasta Deju svētku zīmju – Dziesmu svētkiem
Kultūras nama, pie
veidoto amatiermākslas kolektīvu
iedziedāto karogu – pacelšana
Mores pagasta
pārvaldes, pie
Siguldas novada
Kultūras centra
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IZSTĀDES
Laiks un vieta
Līdz 20.jūnijam
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

S VE I C A M

Pasākums
Kristiana Brektes personālizstāde







No 1. līdz 20.jūnijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Novadpētniecības izstāde „Siguldas
novadam – 10 gadi”

No 1. līdz 30.jūnijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde „Mākslinieces Unas Leitānes
ilustrācijas A.Tomkalnas dzejoļu
grāmatai „Uz meža dzīrēm”

Siguldas novada
pašvaldība sveic
maija apaļo jubileju
gaviļniekus!

No 3. līdz 14.jūnijam
Bērnu literatūras
nodaļā

Tematiska izstāde „Vai stārķis – varžu
karalis?”

90 gadi

No 3. līdz 15.jūnijam
Jūdažu bibliotēkā

Interesants cilvēks un savdabīgs
rakstnieks – Jānim Mauliņam – 80
(1933–2009)

No 4. līdz 30.jūnijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde „Klasiskā detektīvžanra
kopējs” – rakstniekam Jānim Ivaram
Stradiņam – 70 (1943–2008 )

No 4. līdz 30.jūnijam
Siguldas novada
bibliotēkā

Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā
izstāde „Trejdeviņas zālītes”

No 10. līdz
20.jūnijam Bērnu
literatūras nodaļā

Literatūras izstāde „Grāmatas
lasīšanai saulainās un lietainās vasaras
dienās”

No 15. līdz
30.jūnijam Siguldas
novada bibliotēkā

Apceļo savu novadu: interesanti
maršruti Siguldas novadā

No 17. līdz
24.jūnijam Jūdažu
bibliotēkā

Literatūras izstāde „Vasaras saulgrieži”

No 20. līdz
30.jūnijam Bērnu
literatūras nodaļā

Tematiska izstāde „Saulgriežu laiks”

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

8.jūnijā plkst.11.00
Siguldas pludmales volejbola turnīra
Gaujmalas
1.posms
pludmales volejbola
laukumos
8.jūnijā plkst.13.00
„Siguldas divu tiltu skrējiens 2013”
Serpentīnceļa pakājē
13.jūnijā plkst.18.00
Skriešanas seriāla „Siguldas Apļi 2013”
Svētku laukumā
3.kārta
15.jūnijā plkst.11.00 „Sigulda cup 2013” minifutbolā
Depo stadionā
16.jūnijā Svētku
SEB MTB kalnu divriteņu maratona
laukumā
2.posms. Reģistrācija Spieķu parkā no
plkst.9.30
29.jūnijā plkst.10.00
Siguldas pludmales volejbola turnīra
Gaujmalas
2.posms
pludmales volejbola
laukumos

Izlaidumi Siguldas novada skolās
Siguldas pilsētas vidusskolas 9.klases izlaidums – 13.jūnijā plkst.18.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klases izlaidums – 13.jūnijā plkst.18.00
Siguldas 1.pamatskolas 9.klases izlaidums – 14.jūnijā plkst.18.00
Siguldas pilsētas vidusskolas 12.klases izlaidums – 15.jūnijā plkst.13.00
Allažu pamatskolas 9.klases izlaidums – 15.jūnijā plkst.16.00
Mores pamatskolas 9.klases izlaidums – 15.jūnijā plkst.18.00
Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases izlaidums – 21.jūnijā plkst.17.00
Siguldas novada pašvaldība sveic absolventus, viņu vecākus, kā arī
pedagogus, noslēdzot kādu no izglītības posmiem un tiecoties pretī jauniem izaicinājumiem!

Antoņina Āboltiņa
Artūrs Bērziņš



85 gadi

Lūcija Miķelsone
Skaidrīte Cirīte
Tatjana Jurčenko
Rita Eveliete
Elga Balode
Vladimir Levin
Sofija Karpova



80 gadi

Marija Bluka
Aleksandra Osipova
Hilda Krūmiņa
Ziedonis Korde
Vija Kļaviņa







Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā aprīlī
Reģistrētas 35 bērnu
piedzimšanas – 21 meitene un 14 zēni.
Bērniem doti vārdi: Rūta, Alise Gabriela,
Alise Paula, Dārta, Kimberlija, Līzbete, Lauma,
Samanta, Anna, Marta
Paula, Sofija, Gabriela,
Elīna, Nikole, Agija, Egija,
Keita, Katrīna, Melissa,
Elīza, Līna, Oskars, Aksels, Rodrigo, Sīmanis,
Rūdolfs, Gabriels, Kārlis,
Ralfs, divi Kristapi, Niks,
Enriko Mārtiņš, Andrejs,
Noels.



Reģistrētas 10 laulības.
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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 20.jūnijā.

