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Siguldas
Siguldas novada domes informatīvais izdevums

1. aprīļa Siguldas novada domes
sēdē, pamatojoties uz iedzīvotāju un
Siguldas novada domes Attīstības un
vides komitejas ierosinājumiem par
sabiedriskā transporta pieturvietas
nepiemērotību Ausekļa ielā, tika nolemts likvidēt pieturu iepretim veikalam “Elvi”.
Ausekļa ielas posms no Rīgas ielas
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Raiņa ielai
ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārvaldījumā. Savukārt pieturvietas izvietojums
pilsētas nozīmes maršrutos saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem ir
pašvaldības kompetencē. Pieturvietu
izvietojumu nosaka pašvaldība, ņemot
vērā, ka attālums starp pieturvietām
apdzīvotās vietās nedrīkst būt mazāks
par 800 metriem.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Ceļu
satiksmes drošības direkcija, analizējot
situāciju Ausekļa ielas posmā (kustī-
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Likvidēs pieturu Ausekļa ielā

bā uz centru), secinājuši, ka minētajā
vietā nav ieteicams ierīkot gājēju pāreju, kā arī saglabāt pieturas patreizējo
atrašanās vietu.
Siguldas novada domes Nekustamā īpašuma pārvalde rosināja transporta apstāšanos organizēt pretī dzelz-

ceļa stacijai, kur jau izbūvēta autobusu
pietura un blakus tai atbilstoši satiksmes noteikumiem iespējama droša
Ausekļa ielas šķērsošana pretī Pils un
Raiņa ielai. Pieturvieta Ausekļa ielā
pie veikala “Elvi”, izbraucot no pilsētas,
tiks atstāta.

tais darbs Siguldas Opermūzikas svētku organizēšanā, piesaistot pasaules
opermūzikas zvaigznes, ir ļoti augsti
novērtējams un ir pamats Siguldas
Opermūzikas svētku atdzimšanai šovasar pilsdrupu estrādē,” stāsta Uģis
Mitrevics.
Finansiālu apsvērumu dēļ šogad
Opermūzikas svētku laikā nenotiks
tradicionālā izrāde, bet būs divi
koncerti. Dienas koncerts būs veltīts
opermūzikai, kuru izpildīs labākie
Latvijas amatierkori un dejos deju
kolektīvi. Vakara koncertā piedalīsies
pasaules un Latvijas operzvaigznes un
norvēģu dziedātāja Sisela Kirkebū.
Pēc Daiņa Kalna iniciatīvas kopš
1993. gada Siguldā notiekošie Opermūzikas svētki kļuvuši par neatņemamu Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļu.
Svētkos uzstājušies ievērojami latviešu
operdziedātāji – Inese Galante, Ingus

Pētersons, Egīls Siliņš, Sonora Vaice,
Inga Kalna, Miervaldis Jenčs, Jānis
Sproģis un citi, kā arī ārzemju opermūzikas zvaigznes, piemēram, Katja
Andželoni, Sisela Kirkebū, Dženisa
Diksone, Mihela Šamira, Maikls Dīns,
Alfrēdo Daza un daudzi citi. Kopš
1997. gada Siguldas Opermūzikas
svētkiem īpaši tiek iestudēta kāda
operas izrāde. Starp tām ir bijusi gan
Š. Guno opera “Fausts”, gan Dž. Verdi
“Trubadūrs”, gan V. A. Mocarta “Figaro kāzas”, gan Ž. Bizē “Karmena”,
gan A. Doniceti “Mīlas dzēriens”, gan
citas izrādes.
Plānots, ka biļešu tirdzniecība
uz Siguldas Opermūzikas svētkiem
sāksies jau aprīlī un tās varēs iegādāties Latvijas Nacionālās operas kasē,
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrā un tirdzniecības centra “Šokolāde” kinoteātrī “Lora”.

Siguldā atdzimst Opermūzikas svētki
Siguldā šovasar atgriezīsies ikgadējie Opermūzikas svētki, kuri notiek
kopš 1993. gada, bet pēdējās divas
vasaras notika Dzintaru koncertzālē
Jūrmalā. 17. Opermūzikas svētkos
Siguldā būs divi koncerti, kuri gleznainajā Siguldas pilsdrupu estrādē notiks 18. jūlijā. Galvenā zvaigzne šajos
svētkos būs norvēģu soprāns Sirsela
Kirkebū, kura jau reiz viesojusies
Opermūzikas svētkos Siguldā.
Svētku atjaunošanas darba grupā
strādā ilggadējais Siguldas opermūzikas svētku organizators Dainis Kalns,
Siguldas novada domes izpilddirektors
Uģis Mitrevics, Siguldas astoņsimtgades organizatore un pašvaldības
Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta
Borīte, kā arī ilggadējā Siguldas Opermūzikas svētku līdzorganizatore Daina
Reizenberga.
“Uzskatu, ka Kalna kunga paveik-
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Sāksies
Spodrības
mēnesis
“Kā katru gadu, no 15. aprīļa
līdz 15. maijam Siguldas novadā
būs Spodrības mēnesis, kad aicinām iedzīvotājus sakopt teritorijas,
bet organizācijas un uzņēmumus
doties pavasara talkās, lai sakoptu novada sabiedriskās teritorijas,”
stāsta dārzniece Aira Balde. Iestādes
un uzņēmumus, kas vēlas palīdzēt
novada teritorijas sakopšanā, lūdzam
pieteikties pie novada dārznieces līdz
16. aprīlim pa tālruni 67800952.
Tradicionāli 18. aprīlī plkst. 9.00
siguldieši tiek aicināti pievienoties
Siguldas novada domes darbinieku
talkai, lai kopīgi veidotu sakoptu Siguldu. Tikšanās pie Siguldas Jaunās
pils vārtiem.
Uz kopīgām Spodrības mēneša
talkām siguldiešus aicina arī Siguldas novada Jauniešu dome, kura
18. aprīlī plkst. 10.00 dosies sakopt
Raiņa parku.
Siguldas novada dome atgādina,
ka pašvaldības saistošie noteikumi
“Par Siguldas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu
un labiekārtošanu” paredz, ka:
* sausās lapas un zarus drīkst
dedzināt tikai laika posmā no
15. aprīļa līdz 15. maijam un no 15.
septembra līdz 15. oktobrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.
* tīrot teritoriju, aizliegts:
- izgāzt vai izliet atkritumus, saslaukas, sniegu, netīros ūdeņus un
citus priekšmetus citām personām
piederošās vai apsaimniekojamās
teritorijās un vietās, kuras nav paredzētas atkritumu savākšanai un

glabāšanai, kā arī mest vai liet uz
ielām, parkos, skvēros;
- dedzināt sadzīves atkritumus;
- zāģēt kokus bez pašvaldības
atļaujas (nepieciešams domes saskaņojums, informācija pa tālruni
67800952), postīt apstādījumus;
- sods par šo noteikumu pārkāpšanu līdz 50 latiem.

Pastiprinātu uzmanību Spodrības
mēneša ietvaros teritorijas sakoptībai pievērsīs arī Pašvaldības policija,
kura pārbaudīs teritoriju sakoptību
un līgumus par atkritumu izvešanu,
bet nepieciešamības gadījumā sastādīs administratīvos protokolus.
Siguldas novada dome aicina
iedzīvotājus, uzņēmumus, skolas
un citas iestādes plānot Spodrības
mēneša laikā veicamās aktivitātes
–uzkopšanas talkas, sakopjot ne tikai
piederošos īpašumus un teritoriju
ap ēkām, bet arī iesaistoties novada
sakopšanā.
Par uzkopšanas talkām, kā arī
teritorijām, kurām nepieciešama sakopšana, lūdzam informēt pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes
Zaļumsaimniecības speciālistus pa
tālruni 67800952.
Ja sakopšanas darbu veikšanai
nepieciešama papildu palīdzība,
piemēram, tehnikas nodrošināšana lielgabarīta un citu atkritumu
izvešanai, lūdzam vērsties SIA Jumis”, zvanot pa tālruni 67972286.
Aicinām visus Siguldas novada
iedzīvotājus iesaistīties Spodrības
mēneša aktivitātēs!

Tuvojoties vēlēšanām, aicina pārbaudīt deklarēto dzīvesvietu adreses
6. jūnijā notiks Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas.
Siguldas novada Vēlēšanu komisija informē, ka balsošana vēlēšanās notiks saskaņā ar vēlētāju
reģistru – katrs vēlētājs vēlēšanām
būs reģistrēts noteiktā vēlēšanu
iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Siguldas novada domi varēs
vēlēt sešos vēlēšanu iecirkņos:
 Nr. 770 Siguldas pilsētas kultūras namā, Pils ielā 10, Siguldā;
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 7. aprīlis, 2009

 Nr. 771 Siguldas pilsētas kultūras namā, Pils ielā 10, Siguldā;
 Nr. 772 Siguldas 1. pamatskolā, P. Brieža ielā 105, Siguldā;
 Nr. 773 Siguldas pagasta
kultūras namā, Zinātnes ielā 7b,
Siguldas pagastā;
 Nr. 774 Mores pagasta administrācijā, Siguldas ielā 11, Mores
pagastā;
 Nr. 776 Allažu pagasta padomē, Birzes ielā 4, Allažu pagastā.

Saskaņā ar “Vēlētāju reģistra
likumu” Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde katram vēlētājam uz
viņa deklarētās dzīvesvietas adresi
pa pastu nosūtīja paziņojumu par
to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs
ir reģistrēts. Siguldas novada Vēlēšanu komisija aicina rūpīgi izlasīt
šo paziņojumu, un, ja iedzīvotājs
vēlas balsot citā iecirknī, līdz
12. maijam aicina izmantot iespēju
mainīt reģistrēto vēlēšanu iecirkni
uz citu iecirkni pašvaldības admi-

nistratīvajā teritorijā vai uz citu
vēlēšanu apgabalu, kur personai
pieder nekustamais īpašums.
Vēlēšanu komisija atgādina, ka
arī Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes interneta vietnē www.
pmlp.gov.lv/velesanu_iecirknji/
jebkurš vēlētājs, norādot personas kodu, vārdu un uzvārdu, var
noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī
viņš ir reģistrēts vēlēšanām.
Vēlētājiem, kuri nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī veselības

stāvokļa dēļ, būs iespēja pieteikt
balsošanu savā atrašanās vietā. Šo
iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja
vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.
Sīkāka informācija par vēlēšanu norisi pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē
www.cvk.lv vai pa informatīvo
tālruni 67049999. Siguldas novada
iedzīvotājiem saistošā informācija
tiks publicēta www.sigulda.lv sadaļā “Vēlēšanas 2009”.
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Siguldas Novada
Zinas
Informācija par dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu atbalstu
24. martā Siguldas pilsētas kultūras namā notika daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju sanāksme. Sanāksmes laikā apsaimniekotāji
tikās ar atkritumu apsaimniekotāju
pārstāvjiem (SIA “Jumis”), ar siltumapgādes firmas SIA “Wesemann” un
Siguldas novada domes pārstāvjiem.
Klātesošie izrādīja ieinteresētību par
iespējām iegūt finansējumu namu
siltināšanai.
Siguldas novada domes Attīstības
pārvalde atgādina, ka māju apsaimniekotāji informāciju par dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu

atbalstu var iegūt:
 MK noteikumi Nr. 59 „Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes
pasākumiem dzīvojamās mājās” ar
10.02.2009. grozījumiem: www.likumi.lv/doc.php?id=171012&version_
date=28.02.2009&from=off, www.
bema.gov.lv/
 MK noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzla-

bošanas pasākumi”: www.likumi.lv/
doc.php?id=188595
 www.esfondi.bema.gov.lv/aktivitates.html
 Konsultācijas par dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu
atbalstu var saņemt Eiropas Savienības
struktūrfondu ieviešanas departamentā, kontaktpersona – vecākā konsultante Signe Kajaka (tālr. 67041956,
e-pasts signe.kajaka@bema.gov.lv).
Konsultācijas klātienē notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst.13.00 līdz
17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni
67041956.

No maija paaugstinās ūdensapgādes un
kanalizācijas novadīšanas tarifus
SIA “Saltavots” informē, ka Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu
regulators ar 18. marta padomes lēmumu Nr. 374 ir apstiprinājis jaunus
ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus Siguldas novadā.
Tarifu paaugstināšanas nepieciešamības galvenie iemesli ir elektroenerģijas, materiālu un pakalpojumu
izmaksu sadārdzinājums, kas saistīts
ar dzeramā ūdens sagatavošanas
iekārtu nodošanu ekpluatācijā, kā

rezultātā dzeramais ūdens tiek sagatavots atbilstoši visām prasībām, kā
arī ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijas pabeigšanu.
Jaunie tarifi stāsies spēkā
2009. gada 1. maijā un tie būs šādi:
Pēc skaitītāja fiziskām un juridiskām
personām:
 ūdensapgāde 0,64 Ls/m3 + PVN
21 % = 0,77 Ls/m3;
 kanalizācijas novadīšana 0,65
Ls/m3 + PVN 21 % = 0,79 Ls/m3.

 ūdensapgāde un kanalizācijas
novadīšana kopā: 1,29 Ls/m3 + PVN
21 % = 1,56 Ls/m3.
Pēc patēriņa normām iedzīvotājiem labiekārtotos dzīvokļos vienai
personai mēnesī 7,41 Ls + PVN 21 %
= 8,97 Ls/mēn.
SIA “Saltavots” lūdz iedzīvotājus
uzņemt ūdens skaitītāju rādījumus
1. maijā un norēķināties līdz 20. maijam. Sīkāka informācija pa tālruni
67973733 un www.saltavots.lv.

Iegūts finansējums velotūrisma
infrastruktūras uzlabošanai
Eiropas Savienības struktūrfondu Igaunijas – Latvijas programmas
uzraudzības komitejā apstiprināts
Siguldas novada domes Attīstības
pārvaldes un Sporta un tūrisma
pārvaldes projekts “Go cycling
through Vidzeme and Southern
Estonia”, kura mērķis ir veicināt
velotūrisma attīstību Vidzemē un
Dienvidigaunijā, izveidojot velotūristu maršrutus ar nepieciešamo
infrastruktūru, kā arī sarīkot vairākus mārketinga pasākumus, lai
popularizētu velotūrismu. Siguldas
novada domes aktivitātes koordinēs
Sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone.
Projektā kā partneri no Latvijas
ir iesaistījušās 10 institūcijas – Vidzemes tūrisma asociācija, Tūrisma
attīstības valsts aģentūra, Siguldas
novada dome, Cēsu rajona padome,
Ogres rajona padome, Madonas rajona padome, Valkas rajona padome, Mālpils pagasta padome, Gulbenes rajona padome un Alūksnes
rajona padome. Savukārt Igaunijas
partneris ir Dienvidigaunijas tūrisma asociācija, kas pārstāv 6 apriņķus: Valgas, Viru, Polvas, Viljandes,
Jogevas un Tartu.
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Plānotais velotūrisma maršruts
Siguldas novada teritorijā ienāks no
Līgatnes puses, vedīs cauri pilsētai,
tālāk virzoties uz Allažiem un Mālpili. Kā viena no maršruta alternatīvām tiks piedāvāts jau izstrādātais
velomaršruts Sigulda–More–Mālpils. Sporta un tūrisma pārvaldes
vadītāja Zanda Abzalone stāsta, ka
galvenie projekta pasākumi Siguldas novadā būs 3 kilometru gara
veloceliņa tehniskās dokumentācijas
izstrāde, piecu lielu un piecu mazu
velosipēdu novietņu, 50 velomaršruta norāžu, trīs informatīvo stendu
uzstādīšana, trīs atpūtas vietu labiekārtošana, kā arī dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, informatīvo
materiālu izdošana, velomaratona
organizēšana un citas aktivitātes.
Projekts tiks realizēts 18 mēnešu laikā. Kopējās projekta plānotās
izmaksas ir 1 256 149 lati. Latvijas partneru budžets ir 52,3 % –
720 234 lati. Siguldas novada dome
projektā iegūst finansējumu 105 261 (149 773,33
EUR) latu apmērā, no
kuriem 85 % sedz “Igaunijas–Latvijas” programma
(127 307,33 EUR), 5 %

sedz Latvijas valsts līdzfinansējums
(7488,67 EUR), bet Siguldas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir tikai
10 % jeb 14 977,33 eiro.
“Šis ir vērtīgs ieguldījums
novada infrastruktūrā un tūrisma attīstībā. Izmantojot Eiropas
struktūrfondu finansējumu, novads iegūs jaunas iespējas attīstīt
velotūrismu, kas mūsdienās kļūst
arvien populārāks. Piedaloties ES
stuktūrfondu projektos, Siguldas
novada pašvaldība var atgūt daļu
no iesaistīto darbinieku atalgojuma
un segt komandējuma izmaksas, lai
Siguldas novadu pārstāvētu starptautiskajos gadatirgos, tādā veidā
kaut nedaudz atvieglojot pašvaldības budžeta izdevumus, kas šī
brīža ekonomiskajā situācijā ir ļoti
pozitīvs aspekts,” projekta ieguvumus skaidro Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Zilvers.

Ziņas īsumā
Informācija par Siguldas novada pirmsskolas izglītības
iestāžu darbu 2009. gada vasarā

Lai vasaras mēnešos saglabātu iespēju Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ir noteikts pašvaldības bērnudārzu
darba laiks 2009. gada vasarā.
Šovasar pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” un “Saulīte” tiks slēgtas, bet pirmsskolas
izglītības iestāžu pakalpojumus no 22. jūnija līdz 3.augustam novada bērniem sniegs Siguldas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde.
Līdz 15. jūnijam Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei nepieciešams noslēgt
līgumus ar audzēkņu vecākiem, kuru bērni no 22. jūnija līdz 3. augstam apmeklēs pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādi.

Siguldā atvērts jauns kinoteātris

Marta beigās tirdzniecības centrā “Šokolāde” tika atvērts jauns kinoteātris “Lora”. Kinoteātrī ir divas zāles – lielā zāle ar 54 vietām un mazā zāle ar 30 vietām. Kinoteātris skatītājus
priecēs ne tikai ar jaunākajām filmām un augstvērtīgu skaņas tehniku, bet arī mīkstajiem
ādas krēsliem, iespēju malkot kokteili vai našķoties kino seansa laikā.
Kino repertuārs pieejams www.sigulda.lv.

No 1. aprīļa noteiktas izmaiņas vilcienu kustības sarakstos

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” informē, ka no 1. aprīļa noteiktas izmaiņas vilcienu
kustības sarakstos. No 1. aprīļa vilcieni Rīga (plkst. 5.58)–Sigulda (7.12) un Sigulda (plkst.
8.17)–Rīga (9.31) kursē tikai darba dienās.

Starptautiska konference “Pa somugru pēdām Baltijas
jūras krastā”

Turpinot Gaujas lībiešu kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un popularizēšanu, 23. aprīlī Turaidas muzejrezervātā notiks starptautiska konference “Pa somugru
pēdām Baltijas jūras krastā”. Konferencē piedalīsies Latvijas, Zviedrijas un Igaunijas
pētnieki, veidojot starpkultūru dialogu par Baltijas jūras krastā esošo somugru tautu
kultūras mantojumu.
Lībieši ir viena no Latvijas pamattautām ar savdabīgu kultūru un sarežģītu vēsturi.
Lībiešu izpētei pievērsušies arheologi, valodnieki, vēsturnieki un antropologi. Gaujas
lībieši ir viena no Turaidas muzejrezervāta galvenajām pētniecības tēmām. 30 gadu
garumā Turaidas muzejrezervātā tapušas vairākas izstādes, ekspozīcijas un publikācijas
par Gaujas lībiešiem. Uzsākot jauno tūrisma sezonu, Turaidas muzejrezervātā tiks
atklāta jauna ekspozīcija “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.
Konference sniegs ieskatu jaunākajās atziņās par vēstures procesiem, kas ietekmējuši somugru tautu dzīvi Baltijas teritorijā. Tā būs iespēja iepazīt lībiešu tautu pārējo
somugru etnisko grupu kontekstā.

Dāmu klubs „Madaras” aicina piedalīties labdarības akcijā

Siguldas novada Dāmu klubs “Madaras” savus rokdarbus labdarības ietvaros dāvina
novada un apkaimes iestādēm – Inčukalna bērnu aprūpes centram, Siguldas novada
Ģimenes atbalsta centram, Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai “Cerību spārni”.
No 30. marta līdz 27. aprīlim Siguldas novada domes Dienas centrā apskatāma kluba
„Madaras” rokdarbu izstāde “Raibais Lieldienu laiks”. Dziju var ziedot, nododot to
Siguldas novada domes Dienas centrā, Pils ielā 3a. Tālrunis informācijai: 67974541.

No aprīļa Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas
sektors atrodas Dārza ielā

No 1. aprīļa Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas sektors, lai uzlabotu
klientu pieejamību un atslogotu NVA Rīgas reģionālās filiāles darbu, atrodas Dārza ielā
2a (iepriekš Gāles ielā 27). Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas sektors pieņem
apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no plkst. 9.00 līdz 16.30 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Katra mēneša pirmā
piektdiena ir filiāles metodiskā diena – šajā dienā klienti netiek pieņemti.

Parakstīts līgums pilsdrupu rekonstrukcijas uzsākšanai

Siguldas novada pašvaldības Attīstības
pārvalde informē, ka aprīlī ir parakstīts līgums
ar V/A “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējuma saņemšanu projektam “Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu
attīstībai”.
Jau ziņots, ka trīs gadus ilgos Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt
2009. gadā. Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un Ziemeļu torņos,
pastaigāt pa mūra sienām, izbaudīt senatnīguma auru un ainavas, kas pavērsies uz Gaujas
senleju un pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem centriem. Rekonstrukcijas
rezultātā pilsdrupas būs pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – tiks izbūvēti pacēlāji
un uzbrauktuves.
Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas izmaksas ir vairāk nekā 835 tūkstoši latu, no kuriem
84 % finansē ERAF, 3 % – valsts, bet pārējais ir Siguldas novada domes līdzfinansējums.
Projekta identifikācijas nr.: PAA/3.4.2.1.1/08/01/007.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 7. aprīlis, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Jauniešu ziņas
Jaunieši viesojas pie
Elmāra Gaigalnieka

19. martā Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra Jauniešu iniciatīva
centra “Mērķis” jaunieši diskusiju cikla
“Ar stāstu par dzīvi” ietvaros devās ciemos pie Siguldas mākslinieka Elmāra
Gaigalnieka, lai redzētu, kā no smiltīm
top mākslas darbi. Jauniešiem bija unikāla iespēja redzēt mākslinieku radīšanas procesā. To brīnišķīgi papildināja
Kaspara Tobja speciāli smilšu gleznu
radīšanai veidota mūzika.
Mūzika, smiltis un īpašā gaisotne
piešķīra pasākumam burvību, kuru
varēja izbaudīt tikai tur. Ciemiņiem arī
pašiem bija iespēja radīt savus mākslas
darbus. Baudot tēju, viesmīlīgais mākslinieks pastāstīja par smilšu iegūšanu
un krāsošanu, par savu pirmo pieredzi
darbā ar smiltīm, dažādiem atgadījumiem, kā arī nākotnes plāniem.

Skolēni tiekas ar Tiesībsarga
biroja darbiniekiem

23. martā Bērnu un jauniešu interešu centra Nodarbību centrā “Namiņš” notika Tiesībsarga biroja speciālistu tikšanās ar skolēniem. Nodarbības
laikā skolēni ieguva informāciju par
Tiesībsarga biroja funkcijām un tā
praktisko darbību.
Tiesībsargu biroja darbinieces
iesaistīja skolēnus interaktīvās spēlēs,

lai skolēni iegūtu zināšanas par savām
tiesībām, pareizu izpratni par tiesību
īstenošanu dzīvē un par pienākumiem,
kas saistās kopā ar tiesībām.

Izsludināts jauniešu īsfilmu
konkurss

Siguldas novada Jauniešu dome
izsludinājusi jauniešu īsfilmu konkursu
“Iedvesmas pilsēta Sigulda”. Konkursā
aicināti piedalīties jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem, tiks pieņemtas
filmas arī no autoriem, kas ir jaunāki
par 13 gadiem. Konkursa tēma dod
iespēju katram jaunietim izteikt savu
viedokli, paužot atšķirīgo skatījumu uz
notikumiem un lietām novadā.
Konkursa dalībniekiem pieteikuma
anketas un filmas CD/AVI/DIVX/DVD
formātos jāiesniedz līdz 20. maijam
Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis”, Pils
ielā 10, darba dienās no plkst. 15.00
līdz 18.00. Filmu vērtēšana notiks trīs
vecuma grupās. Konkursam iesniegtās
filmas vērtēs organizatoru pieaicināti
filmu veidošanas jomas profesionāļi,
kā arī novada jauniešu pārstāvji. Rezultātu paziņošana un labāko darbu
autoru apbalvošana notiks 29. maijā
centrā “Mērķis”.
Konkursa nolikums un pieteikuma
anketa pieejamas www.sigulda.lv sadaļā
“Jauniešiem” – “Nolikumi”.

Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 2 (prot. nr. 5, §15), 2009. gada 18. februārī, Siguldā

Par grozījumiem 2008. gada 4. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 7. punktu,
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 13. punktu
Izdarīt 2008. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” (prot. nr. 11, § 4) šādus grozījumus:
 grozīt sadaļas 3. “Vienreizēji materiālās palīdzības pabalsti, neizvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus” punktu 3.6. un izteikt šādā redakcijā:
3.6. Pabalsts aizbilstamā bērna uzturam mēnesī līdz 80 % no Latvijas
Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā (vidēji pa gadu) viena
iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības
vidēji mēnesī (latos) par aizbildnībā esošo otro un katru nākamo bērnu. Lai
saņemtu pašvaldības palīdzību par aizbildnībā esošo otro un katru nākamo
bērnu, aizbildnim jāiesniedz:
 grozīt sadaļas 3. “Vienreizēji materiālās palīdzības pabalsti, neizvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus” punktu 3.7. un izteikt šādā redakcijā:
3.7. Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam mēnesī līdz 80% no Latvijas
Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā (vidēji par gadu) viena
iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības
vidēji mēnesī (latos) par katru ģimenē ievietoto bērnu.
 papildināt sadaļu 3. “Vienreizēji materiālās palīdzības pabalsti, neizvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus” ar punktu 3.10. un izteikt šādā redakcijā:
3.10. Noteikt, ka pabalsta apmēru aizbilstamā bērna uzturam un audžuģimenē ievietotā bērna uzturam nosaka Sociālās palīdzības komiteja katru
gadu līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 7. aprīlis, 2009

Aicina pieteikties izglītojošai
piedzīvojumu nometnei

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības satura un eksaminācijas
centru (ISEC) aicina zinātkārus skolēnus vecumā no 14 līdz 19 gadiem
veidot komandas un startēt konkursā,
lai cīnītos par iespēju piedalīties kādā
no trim aizraujošām un izglītojošām
diennakts nometnēm “Zaļā nakts”,
kas notiks Valmierā (24. aprīlī), Saldū
(8. maijā) un Preiļos (15. maijā).
Zinošu speciālistu virsvadībā darbojoties piecās darbnīcās, jaunieši iegūs
informāciju par būtiskiem vides jautājumiem – dabai draudzīga atpūta,
globālie vides procesi, atkritumu samazināšana, ekodzīve, kā arī sabiedriskās domas veidošana un nozīme
vides ilgtspējas nodrošināšanā.
Lai piedalītos nometnē, nepieciešams izveidot piecu zinātkāru
un aizrautīgu 14 līdz 19 gadus vecu
jauniešu komandu. Komandai līdz
14. aprīļa plkst. 8.00 jāaizpilda anketa
interneta vietnē http://www.zalais.lv/lv/
sabiedribai/ZP_skola/Zala_nakts/, jāatbild uz 10 jautājumiem, kā arī jāapraksta komandas dalībnieku ikdienā
veiktās darbības vides ilgtspējas veicināšanai. Uz katras pilsētas nometni
tiks aicinātas 20 komandas, kuras iegūs
vislielāko punktu skaitu.

Notiks pasākums skolēniem
“Pazīsti Siguldu 2009”

29. aprīlī plkst. 16.00 Siguldas
Bērnu un jauniešu interešu centrs
organizē tradicionālās skolēnu orientēšanās sacensības pilsētā “Pazīsti
Siguldu 2009”. Sacensībās aicinātas
piedalīties skolēnu komandas četru
cilvēku sastāvā. Vērtēšana notiks divās vecuma grupās: 4.–6. klašu un
7.–9. klašu skolēni. Starts un finišs
būs pie Nodarbību centra “Namiņš”,
O. Kalpaka ielā 9.
Sacensību uzdevums ir atrast
objektus pēc izsniegtajām fotogrāfijām. Būs arī jaunums – katrā kon-

trolpunktā komandai būs jāveic kāds
uzdevums. Pēc sacensībām, kamēr
tiesneši apkopos rezultātus, dalībnieki pie ugunskura varēs dalīties
sacensību laikā gūtajos iespaidos. Labākajām komandām tiks pasniegtas
balvas.
Pieteikumus, norādot komandas
dalībnieku vārdus, uzvārdus, skolu
un klasi, līdz 28. aprīlim jānosūta
uz e–pastu sig.bjic@inbox.lv. Sīkākas
ziņas par sacensībām var saņemt pa
tālruni 29422650 (Ilze Ratniece).
Sacensību nolikums pieejams
www.sigulda.lv sadaļā “Jauniešiem” –
“Nolikumi”.

PASĀKUMI JAUNIEŠIEM
16. aprīlī
plkst. 16.00
17. aprīlī
plkst. 14.00.
18. aprīlī
plkst. 16.00
17. aprīlī
plkst.18.00
22. aprīlī
plkst. 15.00
24. aprīlī
plkst. 18.00
25. aprīlī
plkst. 14.00
28. un 29. aprīlī
plkst. 16.00
29. aprīlī
plkst. 16.00

Diskusiju cikls “Ar stāstu par dzīvi” – Lauris Liberts
Bērnu un jauniešu interešu centra audzēkņu
talka. Vēlams līdzi ņemt grābekli, cimdus, atkritumu maisus
Siguldas jauniešu talka Raiņa parkā

Jauniešu iniciatīvu
centrs “Mērķis”
“Namiņa”, “Cimdiņa”
apkārtne
Raiņa parks

Lekciju cikls “Praktiskās sabiedriskās attiecības” Jauniešu iniciatīvu
1.grupai. Lekcija par darba interviju
centrs “Mērķis”
Dzīvnieku draugu pulciņa sarīkojums “Suns Jauniešu iniciatīvu
dabā un mājās”
centrs “Mērķis”
Lekciju cikls “Praktiskās sabiedriskās attiecības” Jauniešu iniciatīvu
2. grupai. Lekcija par darba interviju
centrs “Mērķis”
Rokdarbnieču tikšanās
Jauniešu iniciatīvu
centrs “Mērķis”
Jauniešu domes organizētās sacensības bou- “Elvi boulings”
lingā
Orientēšanās sacensības pilsētā “Pazīsti Siguldu Siguldas pilsēta
2009”

Pasniegtas novada
“Jauniešu gada balvas 2008”
11. martā koncertzālē “Baltais
flīģelis” notika Siguldas novada Jauniešu domes organizētās “Jauniešu
dada balvas 2008” pasniegšanas ceremonija. “Jauniešu gada balvas 2008”
ieguvēji tika noteikti pēc 1000 jauniešu aptaujāšanas pagājušā gada nogalē.
“Jauniešu balva 2008” saņēma:
“Gada populārākais mūziķis
2008. gadā” – grupa “The Solid”.
“Iecienītākais skolotājs” – Egita
Gaigalniece (2. vidusskola), Pēteris
Brencēns (2. pamatskola), Līga Sausiņa
(SVĢ), Alfons Saušs (1. pamastkola),
Sintija Laizāne (Mores pamatskola).
“Gada sportists” – skeletonists
Martins Dukurs.
“Gada mākslinieks” – skolotājs
Raits Tikums.
“Aktīvākais jaunietis” – Renārs
Omutovs.
“2008. gada Iecienītākā ēstuve” –
“Hesburger”.
“Iecienītākā vieta, kur pavadīt
brīvo laiku” – Raiņa parks.
“Jauniešu gada balva 2008” specbalvas saņēma Miervaldis Jeņčs – par
Siguldas vārda iznešanu plašākai publikai projektā “Koru Kari”, Siguldas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Zilvers – par Jauniešu iniciatīvu centra idejas atbastīšanu un Ivars
Ciaguns – par atbalstu jauniešu aktivitātēm.
“Jauniešu gada balva 2008” balvas
bija sagatavojusi māksliniece Ieva Piliksere. Stikla balvas – uz augšu vērstu
ovālu, kas nenoslēdzas un simbolizē
attīstību, – tika pasniegtas septiņās
nominācijās. Papildus tika pasniegtas
trīs specbalvas par atbalstu jauniešiem.
Lielu interesi skatītājos raisīja Gintas
modes teātra radītie tēli, kas pienesa
balvas. Ikviena detaļa bija rūpīgi pārdomāta, un, jādomā, ikvienam paliks

atmiņā oriģinālie tērpi un interesantie
uznācieni.
“Jauniešu gada balva 2008” pasniegšanas ceremonijā skatītājus
priecēja īpaši izveidots dziedātāju
salikums – Nora Kalniņa un “Dzelzs
Vilks”, Mores pamatskolas šova “Dejo
ar skolotāju” skatītāju simpātijas ieguvušais pāris – Kristīne un Alvis,
Siguldas Valsts ģimnāzijas žetonvakara dejotāji, topošais operdziedātājs
Kalvis Kalniņš, Krimuldas Mākslas
un mūzikas skolas skolnieces ar deju
“Rekviēms”, kā arī grupas “The Solid”
un “Vōtum”.
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Siguldas Novada
Zinas
Pasākumi Siguldas novadā
Datums
8. aprīlī plkst. 13.00

Pasākums
Semināra „Atstumtie bērni klasē un skolā” 2.nodarbība - informācija
vecākiem un pedagogiem.
9. aprīlī plkst. 19.00
Veselīga uztura nodarbība „Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu”
10. aprīlī - 13. aprīlī
Kinofilma “Rozā Pantera 2”
10. aprīlī - 13. aprīlī
Kinofilma “Ātrs un bez žēlastības 4”
11. aprīlī plkst.11.00 līdz Siguldas Zaļais tirdziņš - Latvijas lauksaimnieku ražoto produktu
15.00
tirdziņš.
11. aprīlī plkst. 10.00
Projekts „Siguldu un Latviju raksturojošo suvenīru izgatavošana”
12. aprīlī plkst. 15.00
Lieldienu pasākums „Nāc nākdama Liela diena” Jūdažos
12. aprīlī plkst. 10.00
Senioru šaha turnīrs
13. aprīlī plkst. 14.00
Gadskārtu svētki „Atnāca Lieldiena pār augstu kalnu”
13. aprīlī plkst. 14.00
Tematisks pasākums Siguldas pensionāriem „Raibās Lieldienas”
14. aprīlī plkst. 14.30
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves mūzikas
pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis
14. aprīlī plkst.19.00
Latvijas Lielās Mūzikas balvas laureāta 2008 Andreja Osokina klavierkoncerts.
16. aprīlī plkst. 17.00
Komponista Imanta Zemzara autorkoncerts
16. aprīlī plkst. 19.00
Veselīga uztura nodarbība „Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu”
17. aprīlī plkst. 13.00
Liepājas teātra izrāde bērniem „Trīs stāsti par brālīti un Karlsonu”
17. aprīlī plkst. 17.00
Talantu konkursa „Sev un saviem draugiem” 2. pusfināls
18. aprīlī plkst. 10.00
Apmācības „Siguldu un Latviju raksturojošo suvenīru izgatavošana”
18. aprīlī plkst. 19.00
Ata Auzāna un Daugavpils Oranžā kora koncerts
18. aprīlī plkst. 18.00
Veselīga uztura nodarbība „Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu”
18. aprīlī plkst.9.00 – 15.30 Bezmaksas jurista konsultācijas
19. aprīlī plkst. 18.00
Mores amatierteātra „OGA” izrāde „Trīs, bet ne māsas”
19. aprīlī plkst. 11.00
„Skaistuma Akadēmija 3” dekoratīvās kosmētikas praktiskās nodarbības,
kataloga jaunākie produkti. Ieejas maksa viens lats.
20. aprīlī plkst. 19.00
Zīda apgleznošanas nodarbība
23. aprīlī plkst. 19.00
Veselīga uztura nodarbība „Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu”
23. aprīlī plkst. 10.00
Starptautiska konference „Pa somugru pēdām Baltijas krastā”
25. aprīlī plkst. 9:00
Jurģu tirgus
25. aprīlī plkst. 10.00
Apmācības „Siguldu un Latviju raksturojošo suvenīru izgatavošana”
26. aprīlī plkst. 12.00
XI Bērnu un Jauniešu popmūzikas festivāla „Gaujas Atbalss” 1.atlase
27. aprīlī plkst. 14.00
Zīda apgleznošanas nodarbība

Vieta
BJIC Bērnu un jauniešu Dienas centrs
„Cimdiņš”
Siguldas pilsētas kultūras nams
Kinoteātris “Lora”
Kinoteātris “Lora”
Laukums starp Ausekļa un Valdemāra ielu
Siguldas pagasta kultūras nams
Jūdažu sabiedriskais centrs
Dienas centrs
Turaidas muzejrezervāts
Siguldas pilsētas kultūras nams
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas koncertzālē ,,Baltais flīģelis”
Koncertzāle „Baltais flīģelis”
Siguldas pilsētas kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nams
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nams
Dienas centrs
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nama
studija „Cosmo”
Dienas centrs
Siguldas pilsētas kultūras nams
Turaidas muižas pārvaldnieka mājā
Svētku laukums
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nams
Dienas centrs

lauksaimniekiem
Pēcpusdiena ziedu mīļotājiem

Jūdažu sabiedriskajā centrā 14. aprīlī plkst. 13.00 notiks pēcpusdiena
puķumīļiem “Viss par vasaras puķu
audzēšanu”, kurā piedalīsies dārzniece
no Rankas – Zane Krēsliņa un Siguldas dārzniece Aira Balde. Papildus
informācija pa tālruni 26341991 vai
67957025.

Informatīvā diena par
platībmaksājumiem

Jūdažu sabiedriskajā centrā 5. maijā
plkst. 10.00 notiks Informatīvā diena
par platībmaksājumiem 2009. gadā
un savstarpējo atbildību. Tiks sniegta
aktuāla informācija lauksaimniekiem,
kuri apstrādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, veic lauksaimniecisko
darbību vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Informatīvajām dienām vēlams
iepriekš pieteikties Jūdažu bibliotēkā
(tālr. 67957025) vai Siguldas pagastā,
Zinātnes ielā 7, 205. kabinetā pie lauku
attīstības speciālistes (tālr. 26341991).

Atbalsts platību maksājumiem

Lai pretendētu uz Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumiem
par apsaimniekotajām lauksaimniecības
zemes platībām, par vidi saudzējošām
saimniekošanas metodēm, kā arī par
pamata lauksaimniecības produktu –
mājlopu un piena – ražošanu, līdz
15. maijam Lauku atbalsta dienesta
(LAD) reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē jāiesniedz platību maksājuma
iesniegums un nepieciešamie dokumen-
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ti, tai skaitā LAD izsniegtā lauksaimniecībā izmantojamās zemes karte, kurā
atzīmēta apsaimniekojamās zemes platība. Atbalsta maksājumiem iespējams
pieteikties arī elektroniski, aizpildot pieteikuma formu un lauku bloku kartes.
Lauksaimniecībā izmantojamai zemei,
par kuru lauksaimnieks vēlas saņemt
vienoto platību maksājumu (VPM), ir
jābūt lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15. jūnijā.
Tāpat jāievēro nosacījums, ka VPM var
saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā
bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī, un
uz tās neaug krūmi un latvāņi, kā arī
tā nav pārpurvojusies vai sākusi apmežoties, un atbilst laba lauksaimniecības
un vides stāvokļa nosacījumiem. VPM
var saņemt lauksaimnieks, kurš ievēro savstarpējās atbilstības pārvaldības
prasības vides jomā, kā arī dzīvnieku
identifikācijas un reģistrācijas prasības.
Platību maksājumu iesnieguma veidlapu, lauka bloka karti un informatīvos
materiālus var saņemt arī Siguldā, ja
zemes īpašnieki pilnvaro Siguldas novada domes pagastu lauksaimniecības
konsultantus, līdz 27. aprīlim ierodoties
Siguldas pagasta administrācijā, Zinātnes ielā 7, 205. kabinetā, pirmdienās vai
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00
pie lauksaimniecības konsultantes (tālr.
26341991) vai Mores pagasta administrācijā, Siguldas ielā 11, pirmdienās
no plkst. 9.00 līdz 12.00 pie lauksaimniecības konsultanta (tālr. 29827127),
līdzi ņemot LAD klienta reģistrācijas
numuru.

KULTŪRAS ZIŅAS
TIC var iegādāties arī “Biļešu
Servisa” piedāvātās biļetes

Siguldas novada dome noslēgusi
sadarbības līgumu ar uzņēmumu SIA
“Biļešu Serviss”, kas turpmāk sniedz iespēju siguldiešiem iegādāties biļetes uz
dažādiem koncertiem, teātra izrādēm,
sporta pasākumiem un festivāliem
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tūrisma
informācijas centrā (TIC) turpina
darboties arī “Biļešu Paradīzes” kase,
kurā var iegādāties biļetes uz vairāk
nekā 600 kultūras, sporta un izklaides
pasākumiem.
Siguldas novada TIC (Valdemāra
ielā 1a) strādā katru dienu no plkst.
9.00 līdz 17.00.

Siguldas Zaļais koris
iegūto finansējumu izlietos
pensionēto skolotāju
atbalstam

Siguldas novada domes Izglītības
pārvaldes vadītāja Sandra Ķirule informē, ka, pamatojoties uz SIA “TV
3 Latvia” šova “Koru Kari” labdarības
akciju, kas notika 2008.gada 16.novembrī, 6.martā tika parakstīts vienošanās
līgums par 5424,11 latu izmantošanu

Siguldas novada pensionēto skolotāju
finansiālam atbalstam.
Siguldas novada 14 izglītības iestādēm, tajā skaitā - Mākslas, Mūzikas,
Sporta skolām, BJIC un pirmsskolas
izglītības iestādēm martā tika izsūtītas
vēstules, kurās līdz 15.aprīlim lūgts norādīt iestādes pensionētos pedagogus. Tā
kā savāktie līdzekļi ir ierobežoti, izvirzīts
nosacījums, ka labdarības akcijas laikā
savāktie līdzekļi tiks sadalīti Siguldas
novada izglītības iestādēs strādājušajiem
pensionētajiem pedagogiem, kuri šobrīd
nestrādā izglītības iestādē. Par saraksta
patiesumu atbildīga būs to iesniegusī
izglītības iestāde. Lai pārliecinātos par
to, ka izglītības iestāde iekļāvusi visas
personas pensionēto skolotāju sarakstā,
no 20. - 24. aprīlim aicinām pensionētos pedagogus zvanīt uz Izglītības
pārvaldi pa tālruni: 67970863. Naudas
pārskaitījumi pedagogiem tiek plānoti
šī gada maijā. Saskaņā ar iestāžu iesniegumiem, proporcionāli iesniegto
personu skaitam, pensionētie pedagogi
labdarības akcijas laikā iegūtos līdzekļus
varēs saņemt novada domes Pakalpojumu centra kasē (Raiņa iela 3) vai uz
norādīto norēķinu kontu bankā.

Uzsākta pieteikšanās
popgrupu festivālam “Gaujas
Atbalss 2009”

23. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē notiks XI Latvijas bērnu un jauniešu
popgrupu festivāls – konkurss “Gaujas
Atbalss 2009”.
Festivālā – konkursā “Gaujas Atbalss 2009” aicināti piedalīties solisti,
dueti un grupas trīs vecuma kategorijās populārās mūzikas žanrā. Konkursantiem jāsagatavo viena dziesma pēc
brīvas izvēles. Dziesmas pavadījumam
jābūt MD (minidiska) vai CD (kompaktdiska) formātā. Konkursa 1. atlases
kārta notiks 26. aprīlī plkst. 12.00, bet
2. atlases kārta – 3. maijā plkst. 12.00.
Žūrijas komisija vērtēs dalībnieku
priekšnesuma māksliniecisko kvalitāti
un tehnisko izpildījumu, fonogrammas
un aranžējuma kvalitāti, aktiermeistarību un konkursantu vizuālo tēlu.
Lai pieteiktos konkursam “Gaujas
Atbalss 2009”, līdz 24. aprīlim jānosūta pieteikuma anketa (dace.plesa@
sigulda.lv) un jāiesniedz MD vai CD
ar dziesmu fonogrammām. Konkursa
nolikums un anketa pieejami www.
sigulda.lv.

“Siguldas tornis” aicina uz atvēršanas svētkiem
Svētdien, 19. aprīlī, plkst. 15.00 visi
siguldieši un mākslas cienītāji aicināti
uz Kultūras un mākslas telpas “Siguldas
tornis” atvēršanas svētkiem. “Siguldas
tornis” ir jauns infrastruktūras objekts
Siguldā, kas izveidots Ausekļa ielā 6
parkā pie dzelzceļa stacijas – telpās, kas
savulaik kalpojušas kā ūdenstornis.
Pasākumā paredzēta “Siguldas
torņa” iesvētīšana, interesenti varēs
iepazīties ar jaunizveidotajām telpām
un aplūkot Siguldas novada mākslinieku izstādi. Tiks eksponēti Voldemāra
Gudovska (akvareļi), Daiņa Gudovska (stikls un akvareļi), Oskara Plāciņa
(akrils, pastelis), kā arī Alberta Linarta
(foto) darbi.
““Siguldas tornis” radīts, lai rastu
vietu dažādu izstāžu rīkošanai, īpaši

piesaistot Siguldas novada māksliniekus. Vēlamies ierīkot arī stikla pūšanas
darbnīcu, projektam piesaistot Mākslas akadēmijas studentus. Rīkosim
radošus pasākumus, sadarbojoties ar
Siguldas mākslas skolas audzēkņiem,
kā arī iepazīstināsim apmeklētājus ar
Siguldas un apkārtnes kultūrvēsturiskajām vērtībām. Nākotnē esam iecerējuši arī labdarības akciju organizēšanu Siguldas novada pensionāriem un
sabiedriskajām organizācijām,” stāsta
Kultūras un mākslas telpas “Siguldas
tornis” vadītājas Ligita Zilgalve un Līga
Ādamsone.
Aicinām ikvienu interesentu uz
atvēršanas svētkiem!
Informāciju sagatavoja
Aija Petrovska

Uzsākts darbs pie Siguldas novada svētkiem
Siguldas novada domes Kultūras
pārvalde (KP) ir uzsākusi darbu pie
2009. gada novada svētkiem, kuri
šogad tiks svinēti no 29. līdz 31. maijam. “Gadu simteņiem latvietis visos
svētkos un godos dziedāja, dancoja
un brangi paēda. Arī grūtajām dienām mūsu tautai ir sava dziesma,
sava deja un arī bēdās latvietis klāj
cienastu un ver sētas durvis ciemiņiem. Šogad novada svētkos liksim
savas grūtās dienas zem akmeņa un
pāri iesim dancodami, dziedādami.
Būsim kopā un apvienosim siguldie-

šu un mūsu svētku viesu dejotprieku, dziedātprieku, lustētprieku un
vēderprieku. Novada svētki aicinās
izvēlēties izcilākās Siguldas novada
kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar ko lepojamies
un kurām vajadzētu veidot ikviena
novada iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības
izjūtu,” stāsta KP vadītāja Jolanta
Borīte.
Novada svētku laikā visā novadā
notiks koncerti ielās un laukumos,
tradicionālais svētku gājiens, kulinārā

mantojuma svētki “Siguldas vēders”,
akcija “Skrējiens Turaidas pils tornī”,
Ģimeņu sporta diena, orientēšanās
spēle “Tūkstošgades stāsts”, komponista A. Kalniņa takas atklāšana
pasākums jauniešiem “Un vārdi bira
straumēm”, tiks atklātas izstādes Krimuldas muižā. Novada svētku ieskaņā piektdienas vakarā aicinās grupas
“Labvēlīgais tips” koncertballe, svētku
noslēgumā notiks koncerts “Remdējos dziesmiņās”, kurā piedalīsies
“Simfonietta Riga”, “Auļi” un Sergejs
Jēgers.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 7. aprīlis, 2009

