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SIGULDAS PILS KVARTĀLS
Aicinām paviesoties Siguldas vēsturiskajā centrā! Tieši šeit – stratēģiski pārdomātajā
un ainaviski bagātajā vietā – meklējami Siguldas pilsētas pirmsākumi.
Laiks šeit atstājis neskaitāmus slāņus no pils uzcelšanas 13. gadsimtā līdz tās nozīmības
zaudēšanai kā militāram nocietinājumam 18. gadsimtā. Gadsimtu vēlāk pilsdrupas
iemīļotas kā romantiska pastaigu vieta, savukārt savu uzplaukumu piedzīvojusi priekšpils,
kuras teritorijā kņazu Kropotkinu dzimta uzceļ Siguldas Jauno pili un izveido muižas centru,
šajā laikā dibinot Siguldā tūrisma tradīcijas.
Pārdzīvojot I pasaules karu, pilī saimniekošanu uzsāka Latvijas žurnālistu un rakstnieku
savienība, 1937. gadā, pamatīgi pārbūvējot gan muižas ēkas, gan Jauno pili, padarot
to par nacionālā romantisma pērli interjerā, vien pils ārējo fasādi atstājot vēsturiskajā
neogotikas izskatā.
Pēc II pasaules kara pils teritorija uz gandrīz 40 gadiem tiek norobežota un ēkās tiek
ierīkotas ārstniecības iestādes.
Piedzīvojot valsts neatkarības atjaunošanu, arī Siguldas pils kvartāls atkal kļūst par siguldiešu
un pilsētas viesu iemīļotu atpūtas vietu. Ar pašvaldības atbalstu atjaunotas vēsturiskā
centra ēkas, un tās kļuvušas par darbnīcām rosīgiem un radošiem Siguldas amatniekiem.

AICINĀM IEPAZĪT SIGULDAS PILS KVARTĀLU!

PAPĪRMĀKSLAS DARBNĪCA „VIKTORA VĒSTULES”
Romantiska vieta Siguldas pils kvartāla koka muižas ēkā, kur rokas lējuma papīra
izstrādājumiem māksliniece Zinaīda Ceske izmanto Siguldas novada pašvaldības utilizētos
dokumentus, kā arī augus no Gaujas senlejas. Papīrmākslas darbnīca Siguldas pils radošajā
kvartālā darbojas kopš 2013. gada, ar godu nesot leģendas vārdu, atgādinot par
400 gadus seno mīlasstāstu starp Maiju, Turaidas Rozi, un Siguldas pils dārznieku Viktoru.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Bez maksas ir iespējams apskatīt izstādes:
„Turaidas Roze un Viktors”, stāsts piecās valodās un septiņās gleznās; „Siguldas pils vēsture
700 gados”, rokas lējuma papīra pastkartes; „Es tevi mīlu!” 70 dažādās valodās; senu
fotogrāfiju izstāde „Siguldas līgava”.
„Siguldas pilsmuižas pasta stacija”, kurā iespējams nosūtīt skaisti noformētas vēstules un
pastkartes uz mājām, rakstot ar tušu un spalvu, 5 EUR.
Iespējams iegādāties mākslinieciskus suvenīrus ar Siguldas vēstures attēliem, papīra
dizainlietas, 2–6 EUR, kā arī gleznas, mākslinieces autordarbus, līdz 400 EUR.
Kāzu pieturvieta – mīlestības vēstuļu rakstīšana kā emocionāls piedzīvojums jaunlaulātiem
pāriem, 35 EUR.
Fotografēšanās retro tērpos, ziedojums.
Piedāvājums grupām:
Papīrliešanas nodarbības grupām līdz 30 cilvēkiem, 2 EUR no personas, gatavo lietu
nosūtīšana pa pastu 3–4 EUR.
Kāzu viesiem – novēlējumu rakstīšana ar tušu un spalvu, 30 EUR, vai novēlējumu grāmatas
gatavošana, 40–50 EUR.
Vecmeitu ballītes ar papīrliešanu un rakstīšanu, 25 EUR.
Kopīgas gleznas gleznošana, 60–75 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 9.00–19.00
01.11.–30.04. plkst. 10.00–17.00
Svētdienās slēgts

Kontaktinformācija:
Tālr.: 26710184
E-pasts: zina.ceske@gmail.com
Facebook: @viktoravestules

Atrodas: Vasaras pilī

18. gs. būvēta klasicisma stilā kā muižas ērberģis
J. Madernieka ornamenti sienu krāsojumos
Kropotkinu ģimenes dzīvojamā māja, vēlāk pansija
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KERAMIKAS DARBNĪCA
Pieredzējušie meistari Elizabete un Osvalds ļaus iepazīt procesu, kā māls pārtop greznā
vāzē, krūzē, šķīvī vai kādā citā keramikas izstrādājumā. Mākslas cienītājus priecēs jau
gatavā produkcija, kuru ir iespējams arī iegādāties. Darbnīca iekārtota tā, lai apmeklētāji
varētu gan vērot meistarus darbībā, gan iesaistīties paši. Iepriekš piesakoties, varēsiet
izveidot savu māla svilpavnieku jeb svilpojošu putniņu, iemēģināt prasmes darbā ar virpu,
izveidot savu īpašo trauku vai suvenīru.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Jūs iepazīsieties ar tradicionālo veidošanas tehniku un meistara paņēmieniem, kā arī
uzzināsiet daudz interesantu nianšu par dekorēšanu un apdedzināšanu. Veidošana un
viena apdedzināšana, 5 EUR, krāsošana un otra apdedzināšana, 10 EUR, virpošana ar
divām apdedzināšanām un krāsošanu, 15 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Piedāvājums grupām:
Skolu un bērnudārzu grupām, iepriekš piesakoties, būs iespēja izveidot savu krūzīti, bļodiņu,
svilpavnieku vai ko citu, kā arī redzēt, kā uz virpas veidojas darbs. Bērnudārzu un skolēnu
grupām, 3 EUR. Pieaugušo grupām, 5 EUR.
Darba laiks:
01.05.–31.10.
Otrdiena–piektdiena plkst. 9.00–18.00
Brīvdienās plkst. 11.00–18.00
Pirmdienās slēgts

Kontaktinformācija:
Tālr.: 25932391
E-pasts: elizabeteunosis@inbox.lv
Facebook: @siguldaskeramika

01.11.–30.04.
Otrdiena–sestdiena plkst. 10.00–17.00
Svētdienās, pirmdienās slēgts
Atrodas: Muižas klētī
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19. gs. būvēta kā muižas saimniecības ēka
1930. gadā pārbūvē par Ekskursantu namu
1953. gadā iekārto sanatorijas vannu māju

ĀDAS ARTELIS
Siguldas meistare Marina Lūse aicina iepazīt vienu no senākajiem amatniecības veidiem –
ādas apstrādi, izgatavot dāvanu vai iegādāties suvenīrus. „Ādas artelī” iespējams vērot
ādas darbu tapšanas procesu, kā arī pašiem apmeklētājiem izveidot interesantas un
noderīgas dāvanas. Mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju ikvienam kļūt par meistaru, un,
izmantojot ādas plastikas apstrādes tehniku, radīt vienkāršus suvenīrus – jostiņas, atslēgu
piekariņus, grāmatzīmes u.c.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Rokassprādzes izgatavošana, bērniem 3 EUR, pieaugušajiem 5 EUR.
Grāmatzīmes izgatavošana, 2 EUR.
Piedāvājums grupām:
Atslēgu piekariņu izgatavošana ar vārdu vai baltu zīmēm, 2 EUR.
Rokassprādzes izgatavošana ar rakstiņiem, 3 EUR.
Grāmatzīmes izgatavošana ar iniciāļiem vai baltu zīmēm, 2 EUR.
Grupas lielums līdz 25 personām. Vienas nodarbības ilgums 40–60 min.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 9.00–18.00
01.11.–30.04. plkst. 10.00–16.00
Pirmdienās slēgts

Kontaktinformācija:
Tālr.: 26442590
E-pasts: marinasigulda@inbox.lv
Facebook: @adasartelis

Atrodas: Zirgu stallī

19. gs. būvēts kā muižas zirgu stallis
1936. gadā ēka pārbūvēta par apsildāmu
garāžu un atbraucēju zirgu novietni
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SIGULDAS SPIEĶU DARBNĪCA
Darbnīcas apmeklētājiem ir iespēja piedalīties spieķu gatavošanas procesā, kā arī izzināt
spieķu gatavošanas vēsturi no to pirmsākumiem.
Spieķu darināšanai Siguldas apkārtnē ir vairāk nekā 200 gadu sena vēsture. Jau
19. gadsimtā izdotajos ceļvežos teikts, ka „pastaigai pa Siguldas gravām lieti noderēs
spieķis, ko var iegādāties no kāda zēna”.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Iepriekš pagatavota spieķīša izkrāsošana un rakstu iedzedzināšana, 1 EUR.
Piedāvājums grupām:
Iespējams izgatavot savu spieķi, sākot no vārīšanas un mizas lobīšanas līdz pat spieķa
locīšanai. Skolēniem 1,50 EUR, pieaugušajiem 2 EUR.
Vienas nodarbības ilgums līdz 30–45 min. Grupas lielums 5–30 personas.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 9.00–18.00
01.11.–30.04. plkst. 10.00–16.00
Pirmdienās slēgts

Kontaktinformācija:
Tālr.: 29425045
E-pasts: antra.plavgo@gmail.com

Atrodas: Zirgu stallī
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19. gs. būvēts kā muižas zirgu stallis
1936. gadā ēka pārbūvēta par apsildāmu
garāžu un atbraucēju zirgu novietni

VALMIERMUIŽAS ALUS DĀRZS
Valmiermuižas alus ir maza muižas darītava pie Valmieras, kas aicina ciemos, lai brūvēšanu
skatītu pašu acīm, izzinātu alus baudīšanas smalkumus, kā arī iepazītu alus un ēdiena
saderības stāstu.
Valmiermuižas alus dārzs Siguldā nu atvēries arī pie Livonijas ordeņa Siguldas pils, kas jau
gadu simtiem pulcējusi tuvus un tālus viesus, lai sniegtu veldzējumu un sātīgu maltīti, svinētu
svētkus. Vēstniecība ar paviljonu un tirgotavu iekārtojusies vēsturiskajā brūža namiņā, kurā
nu atkal atgriezusies alus smarža.
Arī šodien pils aicina ciemos ceļiniekus, lai remdētu slāpes un izsalkumu.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Latvijas amatalus un suvenīru veikals.
Alus dārzā plašs mūsu brūvējumu klāsts, kūpinātava ar dažādiem gardumiem.
Valmiermuižas kūkas un zelteri.
Piedāvājums grupām:
Seno iesalu alus lūkošana:
Valmiermuižas alus dārzā Siguldā viesiem iespējams doties nelielā gardēdības ceļojumā –
seno iesalu alus lūkošanā, kur katrai alus garšai pieskaņota neliela uzkoda. Lūkošanu
papildinās prasmīgi viesmīļa stāsti par alus un ēdiena saderību.
Cena 6 EUR/pers.
Lai vēstures garšu sajustu tā pa īstam, piedāvājam baudīt maltīti, kas gatavota to kūpinot,
gluži kā sendienās, un paša acīm pieredzēt mirkli, kad pavārs to ceļ ārā no dūmu mutuļa,
pieskaņojot sezonālas piedevas.
2 kārtu maltīte (12 - 40 personas):
– Kūpinājums (gaļa vai zivs) ar sezonas dārzeņiem un zaļajiem salātiem.
– Saldā rikte – Valmiermuižas alus virtuvē cepta kūciņa.
Cena 15.00 EUR/pers.
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 12.00–22.00
01.11.–30.04 slēgts
Atrodas: Brūzī
18. gadsimtā būvēts kā brūzis, sakņu pagrabs
1899. gadā veikta brūža pārbūve

Kontaktinformācija:
Tālr.: 27 344 025
E-pasts: sigulda@valmiermuiza.lv
Facebook: @valmiermuizasigulda
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BALTU ROTAS
Baltu Rotas – no senatnes līdz mūsdienām. Gan seno un tieši Siguldā un Turaidā atrasto rotu
kopijas, gan senie motīvi mūsdienu rotās, gan dabas iedvesmotas moderno rotu kolekcijas.
Lepojamies gan ar mūsu bagāto vēstures mantojumu, gan iedvesmojošo Siguldas un
Latvijas dabu, un šīs vērtības rotās nododam tālāk!
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Uzpin savu Nameju, 45–60 EUR.
Pašu veidoti laulību gredzeni, no 90 EUR.
Kulonu darbnīca, no 5 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Īpaši piedāvājumi jubilejām, kāzām, vecmeitu ballītēm, korporatīvajiem pasākumiem.
Piedāvājums grupām:
Piekariņu darbnīca no, 1,20 EUR.
Kulonu darbnīca, no 5 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 9.00–18.00
01.11.–30.04. plkst. 10.00–18.00

Kontaktinformācija:
Tālr.: 29295142
E-pasts: info@balturotas.lv
Facebook: @rotassigulda

Atrodas: Zirgu stallī
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19. gs. būvēts kā muižas zirgu stallis
1936. gadā ēka pārbūvēta par apsildāmu
garāžu un atbraucēju zirgu novietni

TEKSTILA DARBNĪCA
Darbnīcas mērķis ir saglabāt, pilnveidot un attīstīt mūsdienu vidē seno arodu – aušanu.
Tekstila darbnīcā ir redzams aušanas process – prasmīgas meistares rokās diega pavediens
pārtop par austu izstrādājumu – šalli, spilvenu, galda celiņu, lupatu paklāju vai salveti. No
izaustā auduma tiek izgatavotas somas, tauriņi un citi izstrādājumi. Darbnīcā var iegādāties
jau saražoto produkciju, kā arī tiek pieņemti un izpildīti individuāli pasūtījumi. Tekstila
izstrādājumi ir izgatavoti no dabīgiem materiāliem: lina, vilnas un kokvilnas.
Tekstila darbnīcā ir unikāla iespēja apskatīt dažādas stelles – sviru stelles, gobelēnu stāvstelles,
uz galda liekamās stelles. Darbnīcas lielākā vērtība ir senās Pētera Viļumsona stelles.
Piedāvājums grupām:
Iespēja izmēģināt aušanu dažādās stellēs, kā arī pašiem kopīgi uzaust kādu dekoru. Grupas
apmeklējuma cena 1,50 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 9.00–18.00
01.11.–30.04. plkst. 10.00–16.00
(sestdiena–pirmdiena slēgts)

Kontaktinformācija:
Tālr.:28942446
E-pasts: varnnas2012@gmail.com
Facebook: @siavarnnas

Atrodas: Muižas klētī

19. gs. būvēta kā muižas saimniecības ēka
1930. gadā pārbūvē par Ekskursantu namu
1953. gadā iekārto sanatorijas vannu māju
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AROMABREATHE
„Aromabreathe” darbnīcas pamatdarbība ir dabīgās kosmētikas, augu hidrolātu, zāļu
tēju un aroma produktu veidošana. Te darbojas smaržu darbnīca, kurā ikviens interesents
var pieteikties un izveidot pats sev piemērotu aromātu no dabīgām izejvielām. Darbnīcā
iespējams iegādāties „Aromabreathe” gatavotus aromproduktus, kurus gatavojusi
sertificēta aromterapeite Gunta Brante.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Aromterapeita konsultācijas un aromtests, 25 EUR/1,5 h.
Pilna ķermeņa masāža, 50 EUR/1,5 h.
Skanošo Tibetas trauku terapija, 40 EUR/1 h.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Piedāvājums grupām:
Smaržu izgatavošana, 15 EUR/1 h.
Dabīgās kosmētikas gatavošanas meistarklases, 25 EUR/2 h.
Lekcijas par ēterisko eļļu terapeitisko nozīmi un meistarklase, 60 EUR/4 h.
SPA ballīte bērniem un pieaugušajiem, 25 EUR/2 h.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Darba laiks:
Katru dienu plkst. 10.00–18.00

Kontaktinformācija:
Tālr.: 20234783
E-pasts: spa@aromabreathe.org
Facebook: @guntaaromabreathe

Atrodas: Šveices mājā
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19. gs. būvēta kā Šveices stila ēka
1936. gadā pārbūvēta par kalpotāju
dzīvojamo māju

STUDIJA NR. 8
Studija NR. 8 ir telpas svētkiem, fotosesijām, pasākumiem. Dizainera iekārtots, mājīgs
interjers, kas neprasa papildu ieguldījumus. Viss gatavs Taviem dzīves īpašajiem
notikumiem. JO DZĪVE IR JĀSVIN!
Studijā pieejamas telpas arī semināriem, meistarklasēm, darbnīcām un lekcijām.
Studija:
Telpu noma pasākumam/fotosesijai, 20 EUR/h.
Līgavas rīts, 30 EUR/h.
Telpas ietilpība līdz 15 cilvēkiem.
Semināru telpa:
Telpu noma, 15 EUR/h.
Telpas ietilpība līdz 15 cilvēkiem.
Abas telpas vienlaikus var uzņemt līdz 30 cilvēkiem. Nomājot telpas uz 5 stundām un ilgāk,
izmaksas 30 EUR/h.
Darba laiks
Pēc pieprasījuma un vienošanās

Kontaktinformācija:
Tālr.: 26155076
E-pasts: studijanr8@gmail.com
Facebook: @nr8studija

Atrodas: Vasaras pilī

18. gs. būvēta klasicisma stilā kā muižas ērberģis
J. Madernieka ornamenti sienu krāsojumos
Kropotkinu ģimenes dzīvojamā māja, vēlāk pansija
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ŠŪŠANAS DARBNĪCA
Šūšanas darbnīcā siguldiete Agnese Glāzniece darina skaistus galdautus, gultas veļu
un dažādus apģērbus.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Cepures izgatavošana, 5–10 EUR.
Cepures ar tuneļšalli izgatavošana, piegriešana un uzšūšana, 10–20 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Piedāvājums grupām:
Cepures izgatavošana, 3,50–10 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija un vienošanās par dizainu un audumu
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 9.00–18.00
01.11.-30.04. plkst. 11.00–16.00

Kontaktinformācija:
Tālr.: 26858863
E-pasts: samanta00@inbox.lv

Atrodas: Vasaras pilī
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18. gs. būvēta klasicisma stilā kā muižas ērberģis
J. Madernieka ornamenti sienu krāsojumos
Kropotkinu ģimenes dzīvojamā māja, vēlāk pansija

SIGULDAS SALDĒJUMS
„Siguldas saldējums” ir radījis jau 20 jaunas oriģinālas receptes, kuru sastāvā tiek izmantotas
tikai dabīgas izejvielas. Lai izceltu vietējās garšas, saldējuma radīšanā tiek izmantoti Latvijā
augoši augļi, ogas, dārzeņi, garšaugi un citi produkti – zemenes, rabarberi, upenes, smiltsērkšķi,
ķirši, iesals, rudzu rīvmaize, dzērvenes, brūklenes, āboli, medus, vīgriezes, piparmētras u.c.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
saldējums vafelītēs vai trauciņos, 2–6 EUR; saldējums tikko ceptā burbuļvafelē, 6 EUR;
saldējums uz karstas beļģu vafeles, 6 EUR; saldējuma kokteilis, 3 EUR.
Piedāvājums grupām:
Stāsts par saldējuma vēsturi Siguldā un „Siguldas saldējumu”, tā tapšanu un faktiem,
saldējuma tests ar balvām atjautīgākajiem dalībniekiem.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Degustācija un izzinošs stāsts
Degustācija 4 EUR/1 h, maksimālais dalībnieku skaits 20.
,
Saldējuma burbuļkūkas gatavošana un izzinošs stāsts
Kopīga tortes gatavošana no tikko ceptām burbuļvafelēm, kas tiek pildītas ar dažādiem
ievārījumiem, karameli, sezonāliem augļiem pēc darbnīcas dalībnieku ieskatiem. Torte tiek
dekorēta ar saldējumu, 5,50 EUR.
Cilvēku skaits grupā 8–15 (1,5 h).
Saldējuma servēšanas meistarklase un izzinošs stāsts
Meistarklase – iespēja iejusties saldējuma tirgotāja–servētāja lomā, katram pašam
uzservējot savu īpašo saldējumu, 4,50 EUR/1 h.
Maksimālais dalībnieku skaits 20.
Darba laiks:
01.05.–31.10. plkst. 10.00–18.00, pirmdienās slēgts
01.11.–30.04. plkst. 11.00–16.00, pirmdienās slēgts
Februārī slēgts

Kontaktinformācija:
Tālr.: 25666540, 29395394
E-pasts: cafe@siguldassaldejums.lv
Facebook: @siguldassaldejums
WWW: siguldassaldejums.lv

Atrodas: Muižas klētī

19. gs. būvēta kā muižas saimniecības ēka
1930. gadā pārbūvē par Ekskursantu namu
1953. gadā iekārto sanatorijas vannu māju
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COWORKING SIGULDA
Koprades telpa – radoša darba vieta, kur dalīties ar idejām, zināšanām un ofisa
aprīkojumu. Privāts darba galds un viss nepieciešamais, lai veiksmīgi darbotos un attīstītu
savu biznesu.
Darbs kopstrādes telpā ne tikai palīdz ietaupīt, bet arī saved kopā līdzīgi domājošos
un rada augsni kopīgiem biznesa projektiem un plāniem. Telpas semināriem, lekcijām,
konferencēm, meistarklasēm līdz 60 cilvēkiem.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Mēneša maksa – 150 EUR:
piekļuve darba vietai 24/7,
biroja tehnika,
ātrs wi-fi,
slēdzams skapītis,
bezmaksas autostāvvieta,
tēja/kafija.
Dienas maksa – 10 EUR:
individuāls darba galds,
biroja tehnika,
ātrs wi-fi,
bezmaksas autostāvvieta,
tēja/kafija.
Kontaktinformācija:
Tālr.: 29247305, 29359004
E-pasts: coworking.sigulda@gmail.com
Facebook: @coworkingsigulda

Atrodas: Vasaras pilī

12

18. gs. būvēta klasicisma stilā kā muižas ērberģis
J. Madernieka ornamenti sienu krāsojumos
Kropotkinu ģimenes dzīvojamā māja, vēlāk pansija

ROTU DARBNĪCA
Meistares Ineses rotu darbnīcā top krāšņas un individuālas rotas: aproces, auskari, krelles
un kuloni.
Piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem:
Rotu izgatavošana – aproces, auskari vai kuloni no paša izvēlēta materiāla
un piekariņa, 3,50–10 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Piedāvājums grupām:
Aproču vai piekariņu izgatavošana, 3,50–10 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Darbalaiks:
01.05.–31.10. plkst. 9.00–18.00
01.11.–30.04. plkst. 11.00–16.00

Kontaktinformācija:
Tālr.: 26978085
E-pasts: inese137@inbox.lv

Atrodas: Vasaras pilī

18. gs. būvēta klasicisma stilā kā muižas ērberģis
J. Madernieka ornamenti sienu krāsojumos
Kropotkinu ģimenes dzīvojamā māja, vēlāk pansija
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PASĀKUMI SIGULDAS PILS KVARTĀLĀ:
2. jūnijs
23. jūnijs
30. jūnijs
2. jūlijs
6. jūlijs
7. jūlijs
14. jūlijs
21. jūlijs
27.–29. jūlijs

Siguldas svētki
Līgo Siguldā
Muzikālās brokastis, saksofonu kvartets „Atomos”
LP koncerts
Ozola koncerts
Muzikālās brokastis, koncertizrāde bērniem „Kropotkina stāstiņi”
Muzikālās brokastis, DJ Monsta un Lāsma Jansone
Muzikālās brokastis, Ingus Pētersons un „Livonia”
XXVII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki

KONTAKTI:
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Tālrunis: 67971335
www: tourism.sigulda.lv, Facebook: @siguldaspilskvartals

