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Siguldas 800gades svinību laikā –
satiksmes ierobežojumi
Siguldas novada domes izpilddirektors Uģis Mitrevics –
Siguldas 800gades drošības
un transporta grupas vadītājs,
informē, ka Siguldas jubilejas
svinību laikā no 9. – 12. augustam pilsētā būs ierobežota
transporta kustība.

Tiks slēgta transporta
kustība pilsētas centrā
Atsevišķu ielu īslaicīga slēgšana transporta kustībai notiks
jau 9. augustā un turpināsies 10.
augustā vietās, kur tiks veikti
montāžas darbi svētku norišu
vietu iekārtošanai. 10. augustā no
plkst. 17.00 tiks slēgta transporta
kustība Pils ielā, Lakstīgalas ielā,
Leona Paegles ielā, J. Čakstes ielā,
J. Poruka ielā, Ainas ielā, Lāčplēša
ielā, Cēsu ielā (no Raiņa ielas uz
panorāmas rata pusi), Ziedu ielā,
Šveices ielā (no K. Valdemāra līdz
Pils ielai). Siguldas novada dome
aicina iedzīvotājus un uzņēmumu,
iestāžu vadītājus plānot savu darbu tā, lai pēc plkst. 17.00 nerastos
problēmas izbraukšanai no transporta kustībai slēgtās teritorijas.
Preču piegāde iestādēm/uzņēmumiem slēgtajā teritorijā būs
atļauta līdz plkst. 16.00.
Visbūtiskākie satiksmes ierobežojumi paredzēti tikai vienu
dienu – sestdien, 11. augustā,
no plkst. 8.00 līdz pusnaktij, kad
transporta kustībai tiks slēgta
praktiski visa centra zona. Šajā
laikā tiks slēgta satiksme arī pār
Gaujas tiltu. Tā tiks atļauta tikai
satiksmes autobusiem un operatīvajam transportam.
Sestdien, 11. augustā, papildus
iepriekš 10. augustā slēgtajām ielām tiks slēgta arī Ausekļa iela,
Valdemāra iela, Raiņa iela, J. Poruka iela, Gaujas iela, Turaidas

iela, Parka iela, O. Kalpaka iela,
E. Veidenbauma iela, J. Dubura
iela, Cēsu iela. Daļēji tiks slēgta A. Kronvalda iela, Kr. Barona
iela, Atbrīvotāju iela, Šveices iela,
Vidus iela, Peldu iela, Līvkalna
iela.
Uģis Mitrevics: “Tas nozīmē,
ka būs slēgta Rīgas ielas pārbrauktuve. Blaumaņa ielas pārbrauktuve būs atvērta, bet, nonākot līdz Dārza ielai, būs iespējams
nogriezties tikai uz Kr. Barona
ielas un Nītaures ielas pārbrauktuves pusi. Pilsētas centrs būs
pilnībā slēgts. Tajā netiks atļauta
iebraukšana arī pa Šveices ielu.”
Siguldas centra iedzīvotāji,
kā arī tirdzniecības uzņēmumu
preču piegādātāji izkļūt un iekļūt
ar autotransportu svētku teritorijā varēs tikai laikā no 00.00 līdz
8.00. Preču piegāde slēgtajā teritorijā veicama 11. augustā līdz
plkst. 8.00. Arī iedzīvotājus ar
privātajām automašīnām aicinām
ieplānot izbraukšanu vai iebraukšanu slēgtajā teritorijā 11. augustā
līdz plkst. 8.00 no rīta un vakarā
pēc pusnakts.
12. augustā pilsētā pakāpeniski tiks atjaunota ierastā transporta kustība.
Ārkārtas gadījumos lūdzam
zvanīt operatīvajiem dienestiem
(policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ugunsdzēsības un
glābšanas dienests), palīdzība tiks
sniegta nekavējoties. Operatīvais
transports palīdzības sniegšanai
varēs braukt slēgtajā teritorijā, uzrādot caurlaidi. Tās pēc 1. augusta
tiks izsniegtas Siguldas novada
domes kancelejā.

Paredzēti stāvlaukumi
Svētku viesi automašīnas
varēs novietot ielu malās ārpus

svētku zonas, kur to atļauj ceļu
satiksmes noteikumi, un speciāli
izveidotās stāvvietās. Tādas tiks
ierīkotas pie Vidzemes šosejas
un Pulkv. Brieža ielas krustojuma (braucot no Rīgas puses) un
starp Vidzemes šoseju un Strēlnieku ielu (pie pirmā luksofora
braucot no Cēsu puses). Automašīnas varēs atstāt arī Blaumaņa un Pulkv. Brieža ielas krustojuma tuvumā – ugunsdzēsēju
sporta laukumā Depo ielā.
Turaidā apmeklētāju ērtībām būs pieejams stāvlaukums
pie Turaidas muzejrezervāta. Pie
Krimuldas muižas autotransporta
novietošanai ir sagatavota pļava. Mazāki autostāvlaukumi būs
pieejami arī Peldu ielā aiz pilsētas slaloma trases, pie pilsētas
tirgus Kadiķu ielā, pie Bobsleja
un kamaniņu trases Peldu ielā.
Specializētajam transportam, uzrādot CSDD izsniegto “Invalīdu
stāvvietas izmantošanas karti”,
būs iespēja novietot savu auto
tuvāk pasākumu vietām – Kr. Barona un Pils ielu krustojumā,
stāvlaukumā pie Siguldas 2. vidusskolas (A. Kronvalda ielā 7),
stāvlaukumā pie Turaidas muzejrezervāta.
Aicinām apmeklētājus uz
svētku zonām doties kājām vai
izmantot īpaši organizētu sabiedrisko transportu.
Neatļautā vietā novietotās
automašīnas tiks evakuētas un
automašīnu vadītāji sodīti.
Neskaidrību gadījumā gan siguldieši, gan viesi svētku laikā
var vērsties pie policijas darbiniekiem, kas regulēs transporta
kustību un darbosies informācijas punktos (slēgtajā svētku zonā
būs izvietoti seši informācijas
punkti). Darbinieki palīdzēs, paskaidrojot, kur labāk novietot au-

tomašīnas un kā nokļūt vienā vai
otrā pilsētas vietā. Pēc padoma
var vērsties arī svētku centrālajā
informācijas centrā – Siguldas
novada domes Dienas centrā,
Pils ielā 3a. Tā darbalaiks no
10. līdz 12. augustam būs visu
diennakti.

Kursēs sabiedriskais
transports
Svētku laikā aktīvi strādās
Siguldas autoosta Raiņa ielā 3.
Kursēs visi ierastie maršruti. Papildus tiem sestdien, 11. augustā,
no plkst. 11.00 līdz 20.00 katru
stundu kursēs papildus autobuss maršrutā Sigulda – Turaida – Krimulda.
Svētku laikā ieteicamais
braukšanas ātrums pilsētā –
30 km stundā.
Būs pieejami arī taksometru pakalpojumi – taksometru
stāvvieta 11. augustā atradīsies

Stacijas ielā iepretim dzelzceļa
stacijai. Svētku teritorijā tiks
piedāvāta velo noma un iespēja braukt ar zirgu pajūgiem un
velorikšām.
“Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem un ievērot visas transporta kustības norādes, lai neradītu sastrēgumus un situācijas,
kas apdraud autobraucējus un
kājāmgājējus, lūdzu autovadītājus
būt uzmanīgiem un sekot līdzi
norādēm uz ceļa,” saka U. Mitrevics.
Papildus informācija, stāvlaukumu izvietojums, sabiedriskā
transporta kustības grafiks un
transporta plūsmas kartes pieejamas www.sigulda.lv vai tūrisma
informācijas centros.
Svētku organizatori atvainojas par neērtībām, izteic pateicību siguldiešiem par atbalstu
un sapratni svētku rīkošanā un
novēl jauku atpūtu un izklaidi
pilsētas svētku laikā!

Intensīvi rit ielu un stāvlaukumu labiekārtošanas darbi
Pagājušajā nedēļā uzsākti
Ausekļa ielas asfaltēšanas un
labiekārtošanas darbi. Tie intensīvi turpināsies līdz svētkiem un
arī pēc tam. “Siguldas novada
domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis vairākkārt vērsies Satiksmes
ministrijā ar lūgumu sakārtot
valsts autoceļa posmu Siguldas
pilsētā Ausekļa ielā,” stāsta izRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. jūlijs, 2007

pilddirektors Uģis Mitrevics.
“Esam priecīgi, ka papildus jau
daudzajiem izdarītajiem darbiem
Siguldas ielās siguldiešu un pilsētas viesu ērtībai arī šie darbi
tiks pabeigti vēl līdz svētkiem.”
Līdz augusta sākumam tiks
atjaunots asfalta segums posmā
no Raiņa ielas līdz dzelzceļa
pārbrauktuvei. Satiksmes dro-

šībai tiks izveidota drošības saliņa gājējiem iepretim dzelzceļa
stacijai un saliktas ceļu bordes.
Pēc svētkiem turpināsies ielas
labiekārtošana, paplašinot braucamo daļu.
“Jūlija beigās paredzēts pabeigt darbus arī stāvlaukumos
pie vagoniņa – gan Siguldas, gan
Krimuldas pusē. Tiks atjaunots

asfalts un labiekārtota apkārtne.
Būs sakārtots arī gājēju tunelis
stāvlaukumā pie Gūtmaņalas un
aizbērtas bedrītes visās ielās, kurās tas nepieciešams,” teic Uģis
Mitrevics.
Par pašvaldības līdzekļiem
uzklāts asfalts arī Šveices ielā,
posmā no Bobsleja un kamaniņu trases līdz Kaķīškalnam.

Ceļa segums ir pagaidu risinājums līdz brīdim, kamēr būs
iespējams realizēt projektu par
Šveices ielas pieslēgumu autoceļam A2 par Eiropas Savienības
struktūrfondu un valsts līdzekļiem.
Siguldas novada dome aicina
iedzīvotājus būt pacietīgiem satiksmes ierobežojumu laikā.
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Uzsākta vairāku nozīmīgu projektu realizācija
Inga Zālīte
Jūlijā Siguldas novada dome guvusi apstiprinājumu vairāku projektu realizācijas uzsākšanai. Noslēgts
līgums par projekta “Krimuldas
pagasta atkritumu izgāztuves “Sigulda” (Silzemnieki) rekultivācija”
realizāciju Silciemā.

jekta kopējās izmaksas paredzētas
ap 290 tūkstošiem latu, tiks rekultivēti 3 hektāri teritorijas.
Siguldas novada dome jau veikusi līdzīgu projektu 2006. gadā,
rekultivējot atkritumu izgāztuvi
“Kaļļi” Mores pagastā. Projekta
kopējās izmaksas bija ap 35 tūkstošiem latu.

Sāks atkritumu izgāztuves
rekultivāciju

Turpinās projekts Mores
pamatskolā

Siguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis izteicis gandarījumu, ka Siguldas pašvaldības
ierosinājums sakārtot Silzemnieku
atkritumu izgāztuvi beidzot var
tikt realizēts. “Šo projektu gatavojām jau sen, mēģinot iesaistīt
arī citas pašvaldības un tiekoties
ar Vides ministrijas speciālistiem,
un esam priecīgi, ka nu izdevies
saņemt finansējumu no Eiropas
Savienības struktūrfonda Nacionālās programmas līdzekļiem,” teic
Tālis Puķītis.
Rekultivējot Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuvi “Sigulda”
(Silzemnieki), tiks mazināta atkritumu negatīvā ietekme uz vidi.
Tiks samazināta infiltrāta nokļūšana apkārtējā teritorijā, līdz ar to arī
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu
piesārņošana. Izgāztuves teritorija
tiks sakopta un apzaļumota. Pro-

Augusta sākumā tiks uzsākta
projekta “Bērnu ar intelektuālās
attīstības traucējumiem integrācija
Mores pamatskolā” otrās kārtas
realizācija. Siguldas novada dome
saņēmusi finansējumu projekta otrās kārtas realizācijai – kopsummā
vairāk kā 46 tūkstošus latu, kas
tiek segti no Eiropas struktūrfondu un valsts budžeta līdzekļiem.
Tas dod iespēju turpināt iesākto
darbu Mores pamatskolā, veidojot
klases bērnu ar īpašam vajadzībām integrēšanai. Atgādinām, ka
2006. gadā projekta pirmās kārtas
realizācijā ieguldīts ap 40 tūkstošiem latu.
Projekta pirmās kārtas rezultātā pagājušajā mācību gadā tika
izveidota C līmeņa klase bērniem
ar īpašām vajadzībām, tika nodrošināta bērnu iekļaušana kopējā izglītības sistēmā Mores pamatskolā,

sniedzot viņiem iespēju mācīties
tuvāk dzīvesvietai. Speciāls transports ar pavadoni nogādāja bērnus
skolā un atveda mājās. Tas atviegloja arī vecāku rūpes par bērniem
un veicināja viņu pilnvērtīgu iesaistīšanos darba tirgū. Mores
pamatskolas C līmeņa integratīvo
klasi pērn apmeklēja 10 bērni ar
īpašām vajadzībām.
“Projekta pirmās kārtas realizācijas gaitā Mores pamatskolas
pedagogi apmeklēja tālākizglītības kursus, iegūstot nepieciešamo
kvalifikāciju darbam ar integratīvo klašu skolēniem,” stāsta Mores
pamatskolas direktore Gundega
Pētersone. “Ieguvēji no projekta
bijām visi – gan skolotāji, gan skolēni, jo darbu skolā uzsāka daudzi
kvalificēti speciālisti – psihologs,
fizioterapeits, logopēds, tika izstrādāta īpaša mācību programma.
Skolā tika izremontēta un aprīkota
integratīvā klase, iekārtots fizioterapijas kabinets.” Bērni mācās
saprast un pieņemt atšķirīgo, kā
arī sadzīvot ar to.
“Līdz šim mūsu novada bērniem ar īpašām vajadzībām nācās
mērot ceļu uz Rīgu vai kādu citu
pilsētu, kurā ir speciālās skolas,
dzīvot nedēļu internātā projām no
mājas un ierastās vides. Tas neveicināja viņu iekļaušanos sabiedrībā un bieži vien visa turpmākā

Sigulda uzzied pirms svētkiem
Kopš jūnija siguldiešus un Siguldas
viesus priecē arvien jauni vides objekti, kas krāšņi izdaiļo pilsētu. Līdz
svētkiem tiks pabeigti darbi Atslēgu
skvērā un Spieķu skvērā. Vidzemes šosejas malā izveidota Siguldas 800gades
zīmi vēstoša puķu dobe, vides objekts
“Siguldai 800” iekārtots arī pilsētas centrā – dzelzceļa stacijas laukumā.
Pilsētas ielās – Kr. Barona ielā, Maija
parkā un dzelzceļa stacijas parkā pie
laternām izvietoti ziedu statīvi ar puķu
vāzēm – kopumā izvietoti 72 podi.
Vasaras rotā ietērpts arī topiārijs pie
Siguldas pilsētas kultūras nama. Šogad
kopumā Siguldas pilsētā un pagastā
izveidoti ap 5000 kvadrātmetri ziedu
apstādījumu, izmantojot aptuveni 125
tūkstošus ziedu stādu.
Vērīgākie siguldieši būs pamanījuši,
ka šogad Siguldas pilsētā un pagastā
iestādīts arī ļoti daudz dekoratīvo koku
un krūmu. Kopumā parkos, skvēros
un atpūtas laukumos iestādīti ap 1000
kvadrātmetru dažādu krūmu – dzeltenie un sarkanie fizokarpi, plūškoki,
dažādas spirejas, klinšrozītes un ceriņi.
Atjaunoti arī koku stādījumi – nozāģēti

satrunējušie koki, safrēzēti vecie celmi,
iestādīts ap 60 jaunu koku – Krimas
liepas, Holandes liepas, nokarenās formas gobas un bērzi, lodveida vainagu
kļavas, piramidālie ozoli, sarkanlapu
ozoli, kļavas un citi.
“Raiņa parkā tiek veidoti dekoratīvi
dīķi ar strūklakām. Mazos apmeklētājus un viņu vecākus drīz priecēs arī
akmens kalniņš ar ūdens strautiem,
apgaismotas pastaigu takas un tiltiņi,”

stāsta Siguldas novada domes zaļumsaimniecības speciālisti.
Jūlija sākumā izgaismota strūklaka
izvietota arī Siguldas pils kompleksa
dīķī. Turpinās soliņu un atkritumu
urnu uzstādīšana visā pilsētas teritorijā.
Siguldas novada dome aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un kopīgi
sargāt pilsētas zaļo rotu, kā arī sakopt
privātīpašumus!

Uzsāks Jūdažu sabiedriskā centra būvniecību
Jūlija vidū noslēdzies konkurss
par Jūdažu sabiedriskā centra būvniecību. Līdz ar to drīzumā tiks
uzsākti celtniecības darbi, kurus
plānots pabeigt nākamajā vasarā.
Jaunais sabiedriskais centrs paredz
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mūsdienu prasībām atbilstošas
telpas bibliotēkai, sociālajiem un
medicīnas darbiniekiem, Jūdažu
pasta nodaļai. Centrā būs arī zāle
pasākumiem.
Sabiedriskā centra būvniecībai

šā gada pavasarī izdevies piesaistīt
finansējumu arī no Valsts investīciju programmas līdzekļiem 80
tūkstošu latu apmērā. Kopējās
projekta izmaksas ir ap pusmiljonu latu.

dzīve bija jāpavada specializētās
iestādēs. Tāpēc esmu patiesi gandarīts, ka mūsu novada bērniem
jau no skolas sola radīta iespēja
iegūt praktiskas zināšanas par
dzīvi,” teic domes priekšsēdētājs
Tālis Puķītis.
Projekta otrā kārta paver iespēju turpināt iesākto darbu, izveidojot AB līmeņa mācību klases.
Projektā paredzēts paaugstināt Mores pamatskolas pedagogu kvalifikāciju – tiks organizēts pieredzes
brauciens uz Zviedriju. Darbu
skolā turpinās tādi speciālisti kā
fizioterapeits, sociālais pedagogs,
logopēds un psihologs. 2008. mā-

cību gada nogalē tiks organizēta
nometne Mores pamatskolas bērniem.
Ideja par projektu “Bērnu ar
intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā” radās pēc sabiedriskās organizācijas “Cerību spārni” iniciatīvas.
Projekta īstenošana aizsākta, jo,
veicot pētījumus, noskaidrots –
Siguldas novadā un tuvākajā apkārtnē dzīvo 76 bērni ar īpašām
vajadzībām. 18 no apzinātajiem
bērniem ar īpašām vajadzībām ir
pirmsskolas vecumā. Mores pamatskolā strādā 18 pedagogi, mācās 87
skolēni.

Tiek uzsākta lielveikala būvniecība
Siguldas šosejas tuvumā iepretim
lielveikalam “Globuss”, Strēlnieku ielā 2,
drīzumā tiks uzsākta intensīva lielveikala “Šokolāde” būvniecība, apstiprina
Siguldas novada Būvvalde. Jūnijā no-

Tirdzniecības centra kopplatība būs
ap 6 tūkstoši kvadrātmetru. Tajā paredzēts izvietot pārtikas lielveikalu un
40 dažādus citus preču veikalus. Vēl
nav precīzas informācijas par to, kurš

tikusi objekta sabiedriskā apspriešana,
kuras laikā apkopotas 323 iedzīvotāju
atsauksmes, paužot atbalstu lielveikala
būvniecībai. Sabiedriskās apspriešanas
rezultāti izskatīti Attīstības un vides
komitejā. Domes sēdē 18. jūlijā apstiprināta objekta būvniecības iecere.

pārtikas lielveikalu tīkls tas būs, taču
daudzi mazākie veikali Siguldā tiks
atvērti pirmoreiz,” skaidro būvniecības ierosinātāji, SIA “Ilga – Sigulda”
pārstāvji.
Lielveikalu plānots atvērt 2008.
gada jūnija sākumā.

Siguldieši – nozīmīgākie svētku dalībnieki
Gatavojoties Siguldas 800gades
jubilejas svinībām, laikā no 9. līdz
12. augustam Siguldas novada dome
aicina siguldiešus izlikt valsts karogus
pie namiem.
“Labākā siguldiešu dāvana savai
pilsētai svētkos būtu savu pagalmu
sakopšana un uzturēšana kārtībā,”

teic domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis, vienlaicīgi paužot prieku par
tiem siguldiešiem, kas jau aktīvi atsaukušies šim aicinājumam.
Aicinām iedzīvotājus būt viesmīlīgiem, saprotošiem un kļūt par
aktīviem savas pilsētas svētku dalībniekiem!
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. jūlijs, 2007

siguldai 800

Siguldas 800gades svinību laikā
Siguldas 800gades jubilejā
darbosies vairāki informācijas centri
Siguldas 800gades svinību laikā
no 9. līdz 12. augustam iedzīvotāju
un viesu ērtībām svētku norises zonās
darbosies vairāki informācijas punkti.
Galvenais informācijas centrs darbosies
diennakts režīmā Siguldas novada domes Dienas centrā Pils ielā 3A.
Informatīvos materiālus par svētku
norisi un autostāvvietu izvietojumu
galvenajā svinību dienā – 11. augustā – dalīs arī Vidzemes šosejas tuvumā. Svētku zonā būs sastopami svētku
gidi – skolēni, kas, gatavojoties Siguldas
800gades jubilejas svinībām, apmeklējuši speciālapmācības kursus.
Informācijas centros strādās profesionāli operatori no uzziņu dienesta
1188. Siguldieši un svinību viesi varēs
saņemt bezmaksas svētku programmu – karti un citu informāciju, kas
saistīta ar svētku norisi, piemēram,
par svētku pasākumu norises vietām,
laikiem un dalībniekiem, sabiedriskā

transporta kustību, transporta kustības ierobežojumiem svētku laikā un
iespējām novietot automašīnas.
Divos info punktos būs iespēja
iegādāties arī jubilejas suvenīrus un
grāmatas, kas izdotas jubilejas gadā.
Visos informācijas punktos darbinieki palīdzēs svētku burzmā pazudušajiem, tie kalpos par satikšanās vietu.
Svētku organizatori lūdz pievērst īpašu
uzmanību bērnu drošībai – ievietot
bērnu apģērba kabatās vecāku tālruņu
numurus gadījumam, ja bērns svētku
laikā nomaldās.
Svētku dienās Tūrisma informācijas centrā varēs iegādāties ieejas biļetes
uz “Prāta Vētras” koncertu un “Baltā
Flīģeļa” mūzikas svētkiem.
Lai saņemtu nepieciešamo informāciju telefoniski, darbosies informatīvais tālrunis – 7974541.
Visa operatīvā informācija tiks
raidīta Radio Sigulda 89,8 FM.

Svētku suvenīru klāstu
papildina jaunas grāmatas
Gatavojoties Siguldas 800gades
svinībām, jūlijā izdotas vairākas
grāmatas. Siguldas novada domes
Izglītības un kultūras pārvalde sagatavojusi izdevumu “Mana Sigulda” un
dzejoļu krājumu “Sigulda un Gauja.
Dzeja”. Drīzumā iznāks arī grāmata
“Siguldas vēders”.
Grāmatas varēs iegādāties Siguldas 800gades svētku laikā un pēc
tam arī Siguldas novada Tūrisma un
informācijas centrā. Lasītājiem tās
būs pieejamas visās Siguldas novada
bibliotēkās.
Brošūrā “Mana Sigulda” iekļauti
Siguldas novada pamatskolu skolēnu radošie darbi – dzejoļi, apraksti,
teikas, zīmējumi. Ievadvārdus grāmatai “Mana Sigulda” rakstījis dabas
pētnieks Māris Mitrevics, savukārt
informāciju par Gauju sagatavoja Gaujas Nacionālā parka
administrācijas darbinieki. Lai izdevums būtu
saistošs un izmantojams arī turpmāk
novadmācības
stundās, tajā ietverta arī īsa informācija par nozīmīgākajiem
apskates objektiem, Siguldas
vēsturi, teikām un nostāstiem.
Ilustratīvi grāmatu papildina Ivetas
Īles zīmējumi.
Dzejoļu krājums “Sigulda un Gau-

ja. Dzeja” tapis kā sen izlolota ideja,
kuras īstenošanā aktīvi piedalījušies
gan skolu skolēni, gan Siguldas novada bibliotēkas. Krājumā iekļauti 35
autoru vairāk nekā 40 dzejoļi, kurus
palīdzēja izraudzīties skolotāja Rasma
Rozentāle un Siguldas pilsētas bibliotēkas vadītāja Ligita Zīverte. Ievadvārdus krājumam sagatavojusi literatūrzinātniece, siguldiete Ruta Veidemane,
piedāvājot arī nelielu krājuma analīzi.
Viņas referāts tika iekļauts un atzinīgi
novērtēts arī zinātniskajā konferencē, kas bija veltīta Siguldas 800gadei
un noritēja šā gada aprīlī. Grāmatas
noslēgumā sniegtas arī īsas anotācijas par krājumā ietverto dzejoļu
autoriem. Krājumu ilustratīvi papildina gleznu reprodukciju foto par
Siguldu un
Gauju no
Turaidas
muzejrezervāta
k r āj u ma.

notiks “Nokia Extreme Siguldā”
“Nokia” mūzikas tālruņi sadarbībā
ar Siguldas domi pilsētas 800 gadu
jubilejas ietvaros 11. augustā aicina
uz “Nokia Extreme Siguldā” – mūzikas, mākslas, ekstrēmo sporta veidu
un mobilo tehnoloģiju festivālu.
“Nokia Extreme Siguldā” notiks
Siguldas centrā, pļavā aiz K. Barona pieminekļa, no plkst. 14.00 līdz
22.00.
“Nokia Extreme Siguldā” – tā būs
iespēja vērot snovborda sacensības
starp snovborda apvienību “FLIPS”
no Siguldas un Rīgas un Cēsu snovborda skolām, BMX, velotriāla un Siguldas moto kluba “HR Motosports”
īpašos moto šovus. Katram sporta
veidam tiks būvētas speciālas trases
un šķēršļu konstrukcijas.
“Nokia Extreme Siguldā” muzikālā
programma sadalīta atbilstoši dažādām gaumēm, katru mūzikas stilu
pārstāvēs šobrīd Latvijā aktuālākie
mūziķi un dīdžeji. Pasākumā varēs
dzirdēt smagā postrock virziena pārstāvjus “SoundArcade”, dziesminieka Goran Gora (indie) uzstāšanos,
mūsdienīgās ģitārmūzikas un indie
rock leģendārās grupas “Sattelites LV”
atgriešanos, kā arī hip – hop kultūras pārstāvju Gustavo un R – Viss
koncertu.
Vēl neredzētu mūsdienu mākslas
performanci sniegs jaunie mākslinieki, veidojot grafiti un dažādus
mūsdienu un ielas mākslas elementus. Arī pasākuma apmeklētāji varēs
iesaistīties mākslas darbu tapšanā,
veidojot kopīgu lielformāta mākslas

darbu.
Gatavojoties “Nokia Extreme Siguldā”, jaunie mākslinieki trešdien,
18. jūlijā, pilsētas centrā veidos vides mākslas objektu – tā jau laikus
noskaņojot jauniešus Siguldas 800
gadu jubilejas pasākumiem un īpašām jaunatnes aktivitātēm mākslā,
mūzikā un sportā. Visi interesenti
tiek aicināti klātienē vērot mākslas
darba tapšanas procesu.
Stāsta “Nokia Latvija” mārketinga vadītāja Merita Jauce: ““Nokia”
pasākuma apmeklētājiem piedāvās
iespēju atraktīvā veidā iepazīt un
izmantot mobilās tehnoloģijas. Ikvienam būs iespēja izmēģināt jaunāko “Nokia” mūzikas un multimediju
tālruņu lietošanas iespējas un atklāt
sevī aktiera vai operatora talantu vai
mierīgā gaisotnē klausīties savu mīļāko mūziku “Nokia Extreme Siguldā” aktivitātēs – “Nokia” filmēšanas
paviljonā, “Nokia” mūzikas lounge un
tehnoloģiju telpā”.
Pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties videoklipa filmēšanā, fotografēšanas akcijā “Notver labu kadru”,
klausīties mūziku un arī iepazīties
ar jaunāko tālruņu biznesa un GPS
navigācijas funkcijām.
Ieeja “Nokia Extreme Siguldā” –
bez maksas. “Nokia Extreme Siguldā”
atbalsta: draugiem.lv, “Eiropas Hītu
Radio” un “TV Izklaide”.
Informāciju sagatavoja:
Agnese Ruberte,
ekstrēmo sporta veidu kluba
“INK:SNB” preses sekretāre

Siguldas novada dome izteic
gandarījumu, ka svētku organizēšanā iesaistījušies Siguldas novada
uzņēmēji. SIA “Anatols” sniedzis
finansējumu svētku nodrošināšanai
1000 latu apmērā un dāvās balvu
fondu tautas skrējienam “Siguldas
tilti”. SIA “Kvartāls” sniegs kancelejas preces bērnu svētku organizēRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. jūlijs, 2007

šanai zonā “Kājām gaisā”. “Skaisto
dārzu darbnīca” veic labiekārtošanas darbus Atslēgu skvērā un
Spieķu skvērā, ziedojot vairāk nekā
5 tūkstošus latu. Tūrisma aģentūra
“Rivasi” nodrošinās balvu fondu
dažādām sacensībām, piešķirot dāvanu kartes ceļojumiem. Viesnīca
“Sigulda” daļēji sedz svētku viesu
izmitināšanas izdevumus. Maiznīca
“Flora” atbalsta svētkus, sniedzot
finansiālu ieguldījumu 1000 latu
apmērā.

Ģenerālsponsori

Sponsori

Atbalstītāji

Aicinām uz vides mūzikas koncertu “Dabas
koncertzāle: Osmoderma eremita”
Siguldas 800gades svētku ietvaros 9. augustā, plkst. 22.00, Krimuldas
sanatorijas parkā notiks vides mūzikas koncerts “Dabas koncertzāle:
Osmoderma eremīta”. Oriģinālmūzikas autori un izpildītāji – Ingus
Ulmanis, Gints Sola, Kaspars Tobis,
Aigars Voitišķis, Anrijs Grīnbergs,
Valdis un Rūta Muktupāveli; dzejas
autors – Pēters Brūveris; kukaiņu vīri
(entomologi) – Voldemārs Spuņģis,
Dmitrijs Teļņovs un Jānis Gailis. Pēteris Ķimelis veidos vizuālo stāstu
par dabu un kukaiņiem, izmantojot

Vides filmu studijas, entomologu un
dabas fotogrāfu Andra Soma un Otara Opermaņa attēlus. Dabas dīdžejs
Eduards Švāns izcels dabas skaņas.
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi kādu
segu sēdēšanai un kabatas bateriju.
“Dabas koncertzāle” ir Latvijas
mākslinieku un zinātnieku kopīgi
izveidots projekts – tā mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību dabai mums
līdzās, stāstīt par ikdienā nepamanīto
un aicināt būt saudzīgiem. Sīkāka informācija mājas lapā www.dabaskoncerts.lv vai www.sigulda.lv.

Siguldas svētkiem jauni atbalstītāji
Jūlijā atbalstu Siguldas
800gades svētku organizēšanai
pauduši vairāki uzņēmumi.

Siguldai 800
atbalstītāji:

Siguldas 800gades svētku sadarbības partneris ir arī valsts akciju
sabiedrība “Latvijas pasts”, sadarbībā ar kuru izdota pastmarku sērija
“Siguldai 800”. Pastmarku pirmās
dienas zīmogošana notiks piektdien, 10. augustā, “Latvijas pasta”
telpās, Siguldā, Pils ielā 2. Šai dienā
sadarbībā ar “Latvijas pastu” noritēs arī īpaša akcija – pastnieki
ar speciāli aprīkotiem divriteņiem
izvadās speciālizdevumu “Siguldai
800”.

Informatīvie atbalstītāji

SIA “Ergo” svētku laikā nodrošinās pasākuma civiltiesisko
apdrošināšanu kopumā 500 latu
apmērā. Apdrošināšana paredzētā
26 pasākumu norisei. Tas ir būtiski,
jo svētku programmā iekļautas gan
sporta aktivitātes, gan ekstrēmu un
dažādu bīstamu iekārtu un pirotehnikas izmantošana.
SIA “Neste” sniegusi atbalstu
1000 latu apmērā degvielas iegādei
elektrības ģeneratoru darba nodrošināšanai svētku laukumos.
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Šonedēļ vēl pieņem pieteikumus “Siguldas novada uzņēmējsabiedrību
ražojumu un sniegto pakalpojumu izstādei – 2007”
Līdz 27. jūlijam pieņem
dalībnieku pieteikumus Siguldas novada domes un biedrības “Siguldas Uzņēmēju klubs”
organizētajai “Siguldas novada
uzņēmējsabiedrību ražojumu un
sniegto pakalpojumu izstādei –
2007”. www.sigulda.lv jau ziņots,
ka tā noritēs 7. un 8. septembrī
Siguldas pilsētas kultūras namā
un blakus esošajās teritorijās.

“Aicinām Siguldas uzņēmumus būt aktīviem un pieteikties
Siguldas 800gadei veltītajā uzņēmējdarbības izstādē, kurā savus pakalpojumus un produktus
reklamēs uzņēmēji Siguldas un
citiem Latvijas novadiem, kā arī
Siguldas sadraudzības pilsētām,”
stāsta biedrības “Siguldas Uzņēmēju klubs” valdes priekšsēdētājs
H. Štrauss.

Izstādes darba laiks: 7. septembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00,
izstādes atklāšana plkst. 11.00, dalībnieku bankets plkst. 18.30 (ielūgumi diviem pārstāvjiem, papildus
personām 15.00 lati); 8. septembrī
no plkst. 9.00 līdz 16.00. Stendu
iekārtošana 6. septembrī no plkst.
10.00 līdz 20.00.
Izstādes apmeklētāju un
dalībnieku ērtībām tiks izdots

izstādes dalībnieku katalogs ar
norādītu uzņēmuma darbības
profilu un kontaktinformāciju.
Publicitāte katalogā tiek nodrošināta, ja uzņēmums ievēro
pieteikuma termiņu. Uzņēmumi
var kļūt par izstādes sponsoriem,
saņemot plašākas reklamēšanās
iespējas.
Pieteikuma anketas pieejamas
mājas lapā www.sigulda.lv sadaļā

“Bizness”.
Papildus informāciju par
dalību izstādē, vietu izvēli, samaksas kārtību aicinām saņemt:
Kristīne Zeile, tālrunis 29465904,
e – pasts kristine@mazasveice.lv;
Harijs Štrauss, tālrunis 29404370,
e – pasts Harijs.Strauss@btb.lv;
Diāna Kondratenko, tālrunis
67970848, e – pasts prese@sigulda.lv.

Siguldas 800gades svētkos Latvijas Zaļais Apstiprināts konkursa nolikums
īres nama investora piesaistei
punkts organizē izstādi – konkursu
Siguldas 800gades jubilejas
svinību laikā paredzēta izstāde – konkurss “Atkritumu laikmeta civilizācija “Re:Cilvēki””, ko
organizē Latvijas Zaļais punkts
sadarbībā ar SIA “Jumis” un
Siguldas novada domi. Izstādi
bez maksas varēs
apskatīt
Raiņa
parkā pie Ausekļa
ielas no pulksten
11 līdz 18. Tās
ietvaros tiks
izstādīti
20
vides mākslas
objekti, par kuriem varēs balsot,
nosakot atzītāko – skaistāko – iespaidīgāko
“Re:cilvēku”. Konkursa noslēgumā tiks organizēta izloze,
kurā viens no balsotājiem balvā
saņems piknika grozu un piederumus.

Izstādē tiks eksponēti mākslinieka Egīla Medņa veidoti
vides objekti – 20 iespaidīgas
skulptūras. Tās gatavotas no
plastmasas pudelēm un maisiņiem, nolietotas datortehnikas,
mazajām mājsaimniecības elektroprecēm, televizoru pultīm un
veciem mobilajiem telefoniem,
kā arī baterijām. Mākslinieks
Egīls Mednis, veidojot šos mākslas objektus, radījis ilūziju par
atkritumu laikmeta civilizāciju – būtnēm, kas klīst pa pasauli nepieņemtas, nesaprastas,
praktiski mūžīgas. To vienīgā
iespēja, kā pārtraukt savu bezjēdzīgo eksistenci un kļūt cilvēcei
noderīgām, ir tikt pārstrādātām
otrreizējās izejvielās. Izstādes vides objekti ir vizuāli iespaidīgi
un atraktīvi savā līdzībā ar cilvēku, kas piedos izstādei īpašu
izaicinājumu.
Latvijas Zaļā punkta valdes priekšsēdētājs Māris Sima-

Reflektantu uzņemšana studijām
2007./2008. studiju gadam

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Siguldas filiālē Studiju programmās:
1. Lauksaimniecība ar specializāciju zootehnikā – profesionāla
augstākā otrā līmeņa studiju programma.
2. Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija – bakalaura studiju programma.
3. Komerczinības – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
Kvalifikācija – komercdarbības speciālists.
4. Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze – pirmā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Kvalifikācija – grāmatvedis.

Pieteikšanās studijām LLU Siguldas filiālē no
2007. gada 16. jūlija līdz 31. jūlijam

Nepieciešamie dokumenti:

• Dokuments par vispārējo vidējo izglītību – atestāts vai diploms ar
sekmju izrakstu
• 4 fotokartītes (3x4 cm)
• Uzvārda maiņu apliecinošs dokuments
• Pase
• Iesnieguma reģistrācijas maksa (Ls 15) par pieteikumu uz vienu
studiju programmu.

Sīkāka informācija: www.sigra.lv; www.llu.lv
Dokumentus pieņem:
• darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
• sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Mūsu adrese:
LLU Siguldas filiāle, Institūta iela 1, Sigulda, Rīgas rajons, LV-2150
Tālr. 7976074; 7976307.
Uzņemšanas komisija Jelgavā:
LLU, Jelgavas pils, Lielā iela 2. Tālr. 3023063.
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novičs ideju
par izstādi pamato:
“Visas Zaļā
punkta aktivitātes ir vērstas
uz to, lai mēs
visi kopā iemācītos ikdienā domāt par
lietām, kas ir
svarīgas, bet bieži vien darbu
un pienākumu steigā aizmirstas. “Re:Cilvēki”, kas sastāv tikai
no atkārtoti pārstrādājamiem
materiāliem, atgādinās mums
ikvienam, ka tas, kā mēs dzīvojam, saimniekojam un izturamies pret apkārtējo vidi šodien,
ietekmēs mūsu un mūsu bērnu
dzīvi rīt.”
Vairāku gadu garumā Latvijas Zaļais punkts (LZP) sadarbībā ar vietējām atkritumu
apsaimniekošanas organizācijām
(AAO) un pašvaldībām piedalās
Latvijas pilsētu svētkos, organizējot dažādas informatīvi izklaidējošas kampaņas sabiedrības
izglītošanai vides aizsardzības
un resursu taupīšanas jomā.

“Sigulda svin”
svētku programma

Turaidas muzejrezervātā
11. augustā

d10.00 – 18.00 – Orientēšanās
spēle “Astoņsimtgades stāsts”
d10.00 – 12.45 – Viduslaiku
svētki Turaidas pils pagalmā
d10.00 – 20.00 – Siguldas
mākslas skolas audzēkņu
darināto karogu izstāde
d13.00 – Siguldas novada
gadsimtu grāmatas atklāšana
d13.30 – Garīgās mūzikas
koncerts
d14.20 – Iepazīšanās ar
ekspozīcijām par viduslaikiem
Turaidas pilī
d16.00 – 18.00 – Sacensības
“Sprinta skrējiens Turaidas
tornī”

Lai rastu iespēju piesaistīt investorus īres dzīvokļu būvniecībai Siguldā,
izstrādāts un domes sēdē 18. jūlijā
apstiprināts konkursa nolikums par
tiesībām veidot kopuzņēmumu kopā
ar Siguldas novada domi.
Konkursa mērķis ir izvēlēties piemērotāko pretendentu, ar kuru, izmantojot publiskās un privātās partnerības
principus, dibināt kopuzņēmumu dzīvojamo māju un īres namu būvniecībai Draudzības ielā un Saules ielā 6b.
Kopējās investīcijas šajā projektā pārsniegs 1 miljonu latu. “Pašvaldības ieguldījums būs zemes gabals Draudzības
ielā 1. Zeme Saules ielā 6b tiks izīrēta
īres namu būvniecībai. Līdz ar to Siguldas novads iegūs ne mazāk kā 60

dzīvokļus, kurus pašvaldība iecerējusi
15 gadu laikā izpirkt no kopuzņēmuma un izīrēt dzīvokļu rindā esošajiem
mazturīgajiem iedzīvotājiem. Vienlaicīgi
vēlamies rast iespēju piesaistīt jaunu
pedagogu un mediķu interesi strādāt
Siguldas novadā, nodrošinot jaunos
speciālistus ar dzīvojamo platību,” par
projektu stāsta Siguldas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Projekts par investoru piesaisti pašvaldības īres namu būvniecībai tika
izstrādāts jau 2004. gadā, bet tas neguva uzņēmēju atsaucību, jo tos neapmierināja konkrētais ēku projekta
piedāvājums. Šoreiz pašvaldība izvērtēs
investoru piedāvātos ēku plānojumus
un pielietotos materiālus.

Siguldas 800gades karogs Šveices alpu virsotnēs
Šonedēļ grupa Siguldas alpīnistu devusies uz Šveici, lai piedalītos projektā
“8 virsotnes Siguldas 800gadei”. Projekta ietvaros 6 siguldieši ar ilggadīgu
alpīnisma pieredzi iecerējuši uznest
un uzstādīt Siguldas pilsētas 800gades
simboliku 8 Šveices Alpu augstākajās
virsotnēs. Ekspedīciju vada alpīnisti ar
daudzu gadu pieredzi – Pēteris Jurkāns
un Andrejs Igaunis. Tajā piedalīsies arī
Siguldas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Zilvers.
Idejas autori ir siguldieši, kuri jau
kopš 2000. gada ik gadu kāpj kalnos un
ir iekarojuši tādas kalnu virsotnes Alpu

kalnos un Kaukāzā kā Mont Blanc, Allalinhorn, Regina Margarete, Lagginhorn,
Weissmiess, Breithorn, Monch, Brno,
Gidantau, Elbruss un daudzas citas. Lai
popularizētu Siguldas 800gadi Eiropā
un Alpu kalnu alpīnisma un tūrisma informācijas centros, šogad iecerēts uznest
Siguldas 800gades karogu virsotnēs Difurspitze (4634 m), Nordend (4609 m),
Liskamm (4449 m), Ostgipfel (4527 m),
Westgipfel (4479 m), Zumsteinspitze
(4563 m), Signalkuppe (4554 m) un
Parrotspitze (4432 m).
Projektu atbalsta Siguldas novada
dome.

Par godu Siguldas 800gadei ražos alu
Augusta sākumā Siguldas veikalos
varēs iegādāties AS “Cēsu alus” ražoto
alu “Sateseles zelts”. Alus nebūs nopērkams citās tirdzniecības vietās, tikai
Siguldā.
Speciāli brūvētais alus “Sateseles zelts” būs tumšākas nokrāsas un
rūgts. Tas tapis pateicoties “Cēsu alus”
sniegtajam atbalstam Siguldas 800gades
organizēšanā. Kopumā tiks saražoti 40

tūkstoši pudeļu “Sateseles zelta”.
Alus nosaukums izvēlēts par godu
oriģināluzvedumam “Sateseles zelts”,
kura libreta autore ir Inga Ābele, režisore Mirdza Zīvere, horeogrāfs Agris Daņiļēvičs, mūzikas autors Mārtiņš
Brauns. Oriģināluzvedums simboliskā
valodā dzirkstoši un enerģiski stāsta
par dzīvi, ko dzīvojam, par laika upi,
kas turpina tecēt.

Papildus vilcieni svētku laikā
Atsaucoties Siguldas novada domes lūgumam, AS “Pasažieru vilciens”
ieplānojusi papildus vilcienu reisus
Siguldas 800gades svētku laikā.
Speciāls vilciens norīkots naktī no
10. augusta uz 11. augustu ap plkst.
2.00 no Siguldas uz Rīgu pēc grupas
“Prāta vētra” koncerta un 11. augusta
vakarā no Siguldas ap plkst. 24.00 pēc
uguņošanas. 11. augustā svētku dalībnieku pārvadāšanai paredzēts norīkot
dīzeļvilcienu no Siguldas plkst. 18.45
līdz Rīgai.
Tehnisku iespēju robežās tiks
palielināts arī vagonu skaits dīzeļvil-

cienos:
- 10. augustā no Rīgas plkst. 21.00
maršrutā Rīga – Valmiera;
- 11. augustā no Rīgas plkst. 10.02
maršrutā Rīga – Cēsis;
- 12. augustā plkst. 21.32 maršrutā
Sigulda – Rīga.
No 9. augusta līdz 23. augustam

Siguldas pagasta
kultūras namā
izstāde
“Galda klājumi no alu
laikmeta līdz Siguldas
astoņsimtgadei”
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 24. jūlijs, 2007

