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Uzsāk ietvju un ielu rekonstrukciju,
skvēru labiekārtošanu
Siguldā uzsākta gājēju ietvju
rekonstrukcija un skvēru labiekārtošana. Šai gadā novadā tiks
bruģētas vairāk nekā 30 ietves,
rekonstruēti ceļi un ielas, kā arī
labiekārtoti skvēri, par vērienīgajiem darbiem novadā stāsta domes izpilddirektors Uģis
Mitrevics.
“Saskaņā ar Siguldas novada
domes apstiprināto budžetu ceļu,
ielu un laukumu sakārtošanai šogad paredzēts investēt aptuveni
2,8 miljonus latu,” klāsta Mitrevics.
Jau iepriekšējos gados pašvaldība
lielus finanšu līdzekļus un darba
ieguldījusi pilsētas infrastruktūras
sakārtošanā. Ielu un ceļu uzturēšanai vasarā, tai skaitā ceļu tīrīšanai,
līdzināšanai, ceļa malu attīrīšanai
no krūmiem, ceļmalu remontam
un ceļa zīmju sakārtošanai, Siguldā tiks izlietoti 31,5 tūkstoši, bet
Siguldas un Mores pagasta teritorijā – 47,7 tūkstoši latu.
“Lai noasfaltētu jau asfaltētās
un grantētās ielas novadā, nepieciešami vairāk nekā 10 miljoni
latu – diemžēl pašvaldībai šādu
līdzekļu nav. Kamēr šis jautājums
netiek risināts valstī kopumā,
pārskatot finansējuma piešķiršanu no dažādiem nodokļiem
un nodevām, katra pašvaldība
cīnās saviem spēkiem. Šogad
Siguldā turpināsim veikt asfalta
bedrīšu remontus par 84 tūkstošiem latu,” uzsver Mitrevics.
Lielākais rekonstruējamais objekts
joprojām ir Nītaures ielas caurbrauktuve, kur pagājušajā gadā izsludinātie konkursi noslēdzās bez
rezultātiem. “Šogad Nītaures ielas
caurbrauktuves rekonstrukcijā Siguldas novadā domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis ir lūdzis iesaistīties AS “Latvijas Dzelzceļš”. Šobrīd
vēl precizējam tehnisko projektu,
un notiek diskusijas par iespējamo
līdzfinansējumu no valsts puses.
Pašvaldības budžetā atvēlētais finansējums caurbrauktuves un ielas rekonstrukcijai ir 1,14 miljonu
latu,” stāsta Mitrevics.

Turpināsies vērienīgi ietvju
un laukumu bruģēšanas
darbi
Noslēdzies arī konkurss par
gājēju ietvju atjaunošanu Siguldā.
“Gandarījums, ka būvfirmu lielās konkurences rezultātā, veicot
visus paredzētos darbus, plānoto
850 tūkstošu latu vietā izlietosim
krietni mazāk – 730 tūkstošus,”
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 17. aprīlis, 2007

uzsver Mitrevics. Šogad gājēju
ietvju bruģēšanas darbi un/vai
laternu uzstādīšana notiks:
- Pils ielā no Jaunās pils vārtiem
līdz Raiņa ielai;
- Pils ielā no Lakstīgalas līdz
Ausekļa ielai;
- L. Paegles ielā no Pils ielas līdz
Lāčplēša un Cēsu ielai;
- A. Kronvalda ielas kreisajā pusē
no Parka ielas līdz Pērsieša ielai;
- J. Čakstes ielā daudzdzīvokļu
ēku pusē no Pils līdz Lāčplēša
ielai;
- Lāčplēša ielā no J. Poruka ielas
līdz Cēsu ielai un no Cēsu ielas
līdz Ziedu ielai;
- Lāčplēša ielas labajā pusē no
J. Poruka ielas līdz J. Čakstes ielai;
- Cēsu ielā no K. Barona pieminekļa līdz Raiņa ielai;
- Cēsu ielā no Raiņa ielas līdz
L. Paegles ielai;
- Ainas ielā;
- Šveices ielā no Lakstīgas ielas
līdz Valdemāra ielai;
- P. Brieža ielā no Vidzemes šosejas līdz Jaunatnes ielai;
- Gāles ielā no Vidzemes šosejas
līdz Stacijas ielai;
- Nītaures ielā no P. Brieža ielas
līdz dzelzceļa caurbrauktuvei;
- Jēkaba laukumā;
- Baumaņa skvērā;
- Maija parkā;
- Piemiņas akmens “Stēla” apkārtnē;
- Raiņa parkā;
- Siguldas pilsētas kultūras nama
apkārtnē.
Gājēju ietvju bruģēšanas darbus iecerēts pabeigt pirms Siguldas astoņsimtgades svinībām
augustā.

Siguldai jauns svētku
laukums
Siguldas novada dome konkursa rezultātā ir noslēgusi līgumu
ar SIA “Kvinta plus” par svētku
laukumu Panorāmas rata pļavā bruģēšanu un apzaļumošanu
gandrīz 370 tūkstošu latu apmērā.
Svētku laukumā astoņsimtgades
svinību laikā notiks populārās
grupas “Prāta vētra” šogad vienīgais brīvdabas koncerts Latvijā.
Izveidojot svētku laukumu, tiks
radīta iespēja arī turpmāk rīkot
vērienīgus pasākumus, kas pulcinās lielu skaitu interesentu.
“Vēl nozīmīgs ieguldījums novada infrastruktūrā ir stāvlaukumu
rekonstrukcija 100 000 latu apmērā pie gaisa trošu ceļa Krimuldas

pusē, tādējādi sakārtojot morāli
un fiziski nolietojušos stāvlaukumu teritoriju un pilnveidojot labi
aizsāktā serpentīna ceļa apkārtnes teritoriju. Šobrīd pašvaldība
ir izsludinājusi konkursu par
stāvlaukuma būvniecību,” informē Mitrevics.

Veiks uzlabojumus
Siguldas–Kaķīškalna ceļam
un lūdz valsts institūcijām
sakārtot valsts nozīmes
autoceļus Siguldā
Apzinoties Šveices ielas katastrofālo stāvokli posmā no bobsleja
un kamaniņu trases līdz Kaķīškalnam, Siguldas novada dome
vasaras sākumā 80 000 latu apmērā veiks bedru remontu un
pagaidu asfalta kārtas uzklāšanu
piecu centimetru biezumā. Šobrīd
izsludināts konkurss par būvniecību. Sagaidot Siguldas astoņsimtgadi, siguldieši un pilsētas viesi jau
varēs novērtēt šo pagaidu risinājumu, kas kalpos vairākus gadus līdz
kārtīgas rekonstrukcijas izveidei.
“Šveices ielas rekonstruēšana
par iebraucamo ceļu no Vidzemes šosejas bija paredzēta jau
2004. gadā izstrādātajā tehniskajā
projektā. Tā realizācija pašvaldībai izmaksātu vairāk nekā trīs
miljonus latu, tādēļ vairākkārtīgi
tika iesniegti pieteikumi valsts investīcijām projekta finansēšanai.
Valsts atbalsts ielas rekonstrukcijai
tiek solīts laika posmā no 2007.
līdz 2013. gadam,” stāsta domes
priekšsēdētāja vietnieks J. Zilvers.
Pagaidu remontdarbi šogad tiks
veikti, jo nav zināms precīzs valsts
finansējuma piešķiršanas laiks.
“Visbedraināko posmu Siguldā –
no dzelzceļa stacijas līdz Rīgas ielas pārbrauktuvei – šogad, kā katru
gadu, izjutis ikviens autobraucējs,
tomēr tas ir valsts nozīmes autoceļš, kas netiek apsaimniekots
no pašvaldības puses. Prieks, ka
Siguldā dzīvojošie un strādājošie
valsts autoceļu uzturētāji rod iespēju šai ielai aizlāpīt bedres ātrāk,
kā tas nosacīts valsts institūciju
noteiktajos priekšrakstos. Tomēr
ar bedrīšu lāpīšanu šis posms labāks nekļūs, tādēļ pašvaldība ir
sagatavojusi vēstuli Satiksmes ministrijai ar lūgumu piešķirt valsts
autoceļu uzturētājiem, mūsuprāt,
nelielu summu, bet pašvaldībai un
Siguldai nozīmīgu – 60 000 latu,
lai uzklātu vienu asfalta kārtu,”
saka Mitrevics.

Grantēto ielu sakārtošanu
apgrūtina intensīvā
būvniecība
“Pašvaldība saņem pārmetumus par grantēto ielu stāvokli,
piemēram, Meldru, Doņu, Kārklu
ielu – reizēm par nevajadzīgu greiderēšanu un dažkārt par negreiderēšanu. Tie nereti ir pamatoti,”
situāciju novadā vērtē Mitrevics.
“Grantētās ielas ir nolietojušās un prasa vērienīgus ieguldījumus. Daļa vainas jāuzņemas
komunikāciju izbūvētājiem, kas
izraktos mālus daļēji atstāj virspusē vai vēl ļaunāk – tos atber
atpakaļ. Ielās, kur vēl joprojām
notiek intensīva būvniecība, pārvietojas smagā tehnika. Racējam
dažkārt ir vienalga, ko viņš aiz
sevis atstāj. Cerēt uz lielām pārmaiņām nevar. Piemērs ir šā
gada agrais pavasaris un Nākotnes ielas grantētais posms, kurš
negreiderēts bija katastrofālā
stāvoklī, bet nogreiderēts pēc
dažām dienām atguva iepriekšējo slikto stāvokli. Kā vienīgo
risinājumu saskatu grantēto ceļu
atjaunošanu ar grants maisījumu
10 – 20 centimetru biezā kārtā.
Šogad pašvaldība plāno uzsākt
grants maisījuma atjaunošanu
ielās,” informē izpilddirektors.
Tikai pēc ielu seguma atjaunošanas ar jaunu grants maisījumu būs iespējams veikt kvalitatīvu ielu greiderēšanu, kura
Latvijā ir problemātiska klimatisko apstākļu dēļ. “Varu tikai
piekrist iedzīvotāju viedoklim,
kas saka: visas grantētās ielas
reiz jānoasfaltē. Protams, bet tikai pēc tam, kad tur būs ievilktas
visas komunikācijas – kanalizācija, ūdens, gāze un visi ēku īpašnieki būs tām pieslēgušies. Likt
asfalta segumu, kas tiek uzrakts,
neatmaksājas,” uzsver Mitrevics.
Siguldas novada dome lūdz tos
zemju īpašniekus, gar kuru īpašumiem notiks augstāk minētie
ielu, ceļu un gājēju ietvju rekonstrukcijas darbi, iespējamos rakšanas darbus paveikt jau pavasarī,

sazinoties ar Siguldas novada
Nekustamo īpašumu pārvaldi
pa tālruni 7800950. Par visiem
jautājumiem, kas skar ielas, ceļus
un gājēju ietves, iedzīvotāji tiek
lūgti sazināties ar Nekustamo
īpašumu pārvaldes darbiniekiem.
Aicinām siguldiešus un pilsētas
viesus būt saprotošiem, sastopoties ar labiekārtošanas laikā
radītājiem transporta un gājēju
plūsmas ierobežojumiem.

Uzstāda ielu norāžu stabus
Siguldas novadā
Kopš aprīļa sākuma Siguldas novadā uzstādīti jauni ielu
nosaukumu un tūrisma objektu
norāžu stabi. Siguldas pilsētā un
pagastā izvietoti 47, bet Mores
pagastā – divi.
Norāžu stabu izgatavošana
un uzstādīšana Siguldas novada
domei izmaksājusi vairāk nekā
21 000 latu.
“Siguldas novadā uzstādītās
norādes zīmes nozīmīgākajos
krustojumos palīdzēs Siguldas
viesiem daudz ērtāk saprast virzienu, kur atrodas sabiedriskie
objekti, piemēram, pašvaldība,
slimnīca, policija, kā arī tūrisma
infrastruktūras vietas un kaimiņu pilsētas. Nākotnē pašvaldība
plāno izgatavot vēl papildu norādes zīmes, bet centrā esošos

stabus tumšajā diennakts laikā
iecerēts izgaismot,” stāsta izpilddirektors.
Kopumā uz norāžu stabiem
Siguldas novadā izvietotas 146
satiksmes, tūrisma un sabiedrisko objektu un vairāk nekā 100
ielu norāžu.
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Nepiekrīt tiesas lēmumam par Siguldas domes
priekšsēdētāja vainu
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 2007. gada 3. aprīlī
skatīja lietu par pašvaldībai
piederošo SIA “Siguldas senleja” kapitāldaļu pārdošanu.
Lietas izmeklēšanas gaitā Siguldas novada domes priekšsēdētājam Tālim Puķītim tika
izvirzīta apsūdzība par 2002.
gada 27. aprīlī Siguldas domes
sēdē vienbalsīgi pieņemtu lēmumu pārdot pašvaldībai piederošās SIA “Siguldas senleja”
15 kapitāldaļas, kas veidoja 44%
no sabiedrības statūtkapitāla.
Pašvaldība par 41117 latiem
tās pārdeva SIA “Siguldas senleja” dalībniekam, ievērojot viņu
pirmpirkuma tiesības. Šīs kapitāldaļas bija Siguldas pilsētas
domes mantiskais ieguldījums
sabiedrības statūtkapitālā un sastāvēja no tūristu bāzes “Sigulda” ēkām, celtām 1958. gadā. Šīs

ēkas 90. gadu sākumā Siguldas
pašvaldība bija spiesta pārņemt
no valsts kā Vissavienības pakļautības objektu, bet zeme zem
ēkām nekad nav bijusi pašvaldības īpašumā. Jau sākotnēji
īpašums piederēja vairākiem
īpašniekiem.
Tiesa akcentēja vienpersonisku domes priekšsēdētāja atbildību šādā darījumā, faktiski
izslēdzot domes deputātu vienbalsīga balsojuma lomu pašvaldības lēmuma pieņemšanā. Tiesa atzina Puķīti vainīgu par to,
ka priekšsēdētājs neizmantoja
tiesības nepiekrist domes lēmumam un parakstīja to. Saskaņā
ar likumu “Par pašvaldībām” domes priekšsēdētājam ir tiesības
atteikties parakstīt lēmumu, ja
rodas šaubas par konkrētā lēmuma likumību un lietderību.
Tādu šaubu nebija. Priekšsēdētājs ir viens no domes deputā-

tiem, tātad viens no
politiķiem, kuri divas
reizes šajā jautājumā
vienbalsīgi pieņēma
lēmumu. Tā neparakstīšanas gadījumā
būtu jāsasauc ārkārtas domes sēde, kurā
paredzams, līdzīgi kā
iepriekš, būtu vienprātīgs balsojums.
Tiesa Puķīti atzina par vainīgu amatpersonas tīšā pienākumu nepildīšanā.
Lai novērstu kaitējumu valsts
varai, sodīja ar naudas sodu –
50 minimālajām mēnešalgām.
Par domei piederošo kapitāldaļu pārdošanu 11 Siguldas
domes deputāti lēma jau 1997.
gadā, kad no citiem līdzīpašniekiem tika saņemts ierosinājums privatizācijai. Tad arī
veikta uzņēmuma kapitāldaļu

Mēs – Siguldas pilsētas domes deputāti –
neatsakāmies no 2002. gadā pieņemtā domes lēmuma
Mēs, 2001. – 2005. gada domes sasaukuma deputāti – J. I. Čivčs, H. Štrauss, V. Siļķe, M. Brencēna,
U. Mitrevics, J. Strautmanis, D. Mežavilka, D. Dukurs, esam neizpratnē par Rīgas Centra rajona tiesas
spriedumu, kurā par koleģiāli, precīzi un nešaubīgi izdevīgi pieņemtu lēmumu ar visu desmit deputātu balsojumu “Par” tiek sodīts viens deputāts, domes priekšsēdētājs T. Puķītis. Tāpat kā 2002. gada
24. aprīļa domes sēdē arī šodien mēs, tā laika sasaukuma deputāti, neatsakāmies no sava pieņemtā
lēmuma.
Siguldas pilsētas domes sēdes protokola izraksts
2002. gada 24. aprīlī			
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Par domei piederošo SIA “Siguldas senleja” kapitāla daļu pārdošanu
Domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis
1993. gada 20. janvārī tika nodibināta SIA “Siguldas senleja”, kurā kā viens no dibinātājiem iestājās
Siguldas pilsētas valde ar 15 kapitāla daļām, kā bilances vērtībā ir Ls 109 020. Sabiedrība reģistrēta
LR Uzņēmumu reģistrā 1993. gada 2. martā ar Nr. 000311832.
Pašvaldības dalība uzņēmējsabiedrībā tika atzīta par nelietderīgu, un 1997. gada 5. martā dome
pieņēma lēmumu Nr. 53 “Par domei piederošo SIA “Siguldas senleja” kapitāla daļu pārdošanu”. Pirms
lēmuma pieņemšanas nekustamā īpašuma vērtēšanas Aģentūra-T domei piederošās kapitāla daļas
novērtēja Ls 41 117 vērtībā (tirgus vērtība).
Daļu atsavināšanas darījums neizdevās, jo ne sabiedrības pārējie dalībnieki, ne citas personas
daļas nevēlējās iegādāties. No 1997. gada līdz šim laikam pašvaldības dalība SIA “Siguldas senleja”
sevi nav attaisnojusi.
Pašvaldības ieguldījumā sabiedrībā ietilpst dzīvojamā ēka Turaidas ielā 4. Mājas iedzīvotāji vairākkārt domē ir izteikuši pretenzijas par slikto mājas tehnisko stāvokli un vēlēšanos iegūt dzīvokļus
īpašumā un pašiem apsaimniekot māju. Privatizēt SIA “Siguldas senleja” pamatkapitālā ietilpstošo
dzīvojamo māju nav iespējams, tāpēc mājas iedzīvotāji uzskata, ka ir pārkāptas viņu tiesības iegūt
dzīvokļu īpašumu.
Lai pašvaldība varētu pildīt tās funkcijas, kuras tai uzliktas ar likumu “Par pašvaldību palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā”, dome uzskata, ka nepieciešams tai piederošās SIA “Siguldas senleja”
kapitāla daļas atsavināt ar nosacījumu, ka dzīvojamās mājās Turaidas ielā 4 dzīvokļu īpašnieki tiek
nodrošināti ar dzīvošanai derīgu līdzvērtīgu apdzīvojamo platību vai, savstarpēji vienojoties, saņem
dzīvokļa kompensāciju.
Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 31. panta 1. daļu SIA “Siguldas senleja” statūtu 3.5. punktu, atklāti balsojot, ar 10 balsīm “Par”, “Pret” – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.	Piekrist pašvaldībai piederošo SIA “Siguldas senleja” 15 kapitāla daļu pārdošanu par Ls 41 117
vairāk vai mazāk, cik nepieciešams dzīvojamās mājas Turaidas ielā četru īrnieku nodrošināšanas ar
dzīvošanai derīgu līdzvērtīgu apdzīvojamo platību vai dzīvokļa kompensācijas izmaksu.
2. Noteikt, ka pārējie sabiedrības dalībnieki uzņemas pienākumu pildīt šā lēmuma 1. punkta
noteikumus par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 4 īrnieku nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību vai
kompensāciju ne vēlāk kā līdz 2002./2003. gada apkures sezonas sākumam.
3. Noteikt, ka SIA “Siguldas senleja” iesniedz pilsētas domē vienošanos ar katru īrnieku par to,
ka viņš ir nodrošināts ar dzīvokli vai saņēmis kompensāciju un viņam nav pretenziju pret pilsētas
domi dzīvokļa jautājumā.
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vērtības noteikšana, ko atbilstoši
likumam izpildīja un apstiprināja dome, pieaicinot sertificētu
uzņēmumu. Tomēr kapitāldaļu
pārdošana nenotika, jo pārējie
sabiedrības dalībnieki atteicās
tās iegādāties. SIA “Siguldas
senleja” piederošā ēka Turaidas
ielā 4, kurā vēl turpināja mitināties īrnieki, palika bez apkures un kanalizācijas. Cilvēki
dzīvoja antisanitāros apstākļos
un aukstumā. Pārējās īpašumā
ietilpstošās ēkas bija pamestas
un daļēji izdemolētas.
2002. gadā otru reizi Siguldas dome no SIA “Siguldas
senleja” līdzīpašniekiem saņēma pieteikumu domei piederošo
daļu privatizācijai. Projekts paredzēja sakārtot pamesto viesnīcas ēku un dzīvokļu māju. 2002.
gada 24. aprīlī Siguldas domes
deputāti (nu jau atkārtoti) vienbalsīgi lēma domei piederošās
kapitāldaļas pārdot. Ēku stāvoklis bija ievērojami pasliktinājies,
bet zeme zem tām nepiederēja
SIA “Siguldas senleja”. Līdz ar to
domes īpašuma daļu vērtība varēja tikai kristies, nevis pieaugt,
tāpēc dome lēma paturēt spēkā
1997. gada īpašuma novērtējumu, jo pirmā privatizācija bija
neizdevusies un domei piederēja
tikai 44% no īpašuma kapitāldaļām. Tās tika pārdotas atbilstoši
sertificēta uzņēmuma veiktajam
novērtējumam un stingriem noteikumiem par dzīvojamās platības vai dzīvokļa kompensācijas
nodrošināšanu Turaidas ielas 4
iedzīvotājiem.
Vēlāk SIA “Siguldas senleja”
īpašnieki veica vairākus, iespējams, apšaubāmus darījumus,
tai skaitā par neadekvāti augstu
cenu sev piederošo uzņēmumu
pārdeva citai firmai.
2006. gadā prokuratūras uzdevumā kāda firma, pamatojoties uz šo 2002. gada pārdošanas darījumu, veica citādu SIA
“Siguldas senlejas” nekustamā
īpašuma novērtējumu. Tiesa uzskatīja, ka līdz ar to Siguldas
domes priekšsēdētāju un domi
var apsūdzēt 109588 latu lielu
zaudējumu radīšanā. Tādējādi
tiesa Siguldas pašvaldības veikto

SIA “Siguldas senleja” kapitāldaļu veikto novērtējumu ir uzskatījusi par nelikumīgu.
Iepriekš pašvaldības kapitāldaļu novērtējums tika veikts
atbilstoši likumdošanai un bija
korekts. Izsekojot notikumu gaitai, skaidri redzams, ka SIA “Siguldas senleja” īpašumu vērtība
nevar būt pusmiljons latu.
Siguldas dome par pārdotajām kapitāldaļām iegūto naudu
izlietoja dzīvojamās platības nodrošināšanai un kompensāciju
izmaksai cilvēkiem, kuri mitinājās antisanitāros apstākļos
bankrotējušā uzņēmuma mājā.
Iedzīvotāji bija pateicīgi par domes palīdzību.
Siguldas domes 2002. gada
deputāti, kuri vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ir pārsteigti par
tiesas lēmumu, neadekvātu bankrotējuša uzņēmuma cenas novērtējumu, ko akceptējusi kāda
firma, ņemt par pamatu domes
priekšsēdētāja apsūdzībai. Deputāti rūpīgi bija izvērtējuši situāciju ar SIA “Siguldas senleja” un
domes daļu pārdošanu uzskatīja
par vienīgo pareizo risinājumu.
Turklāt likums skaidri pasaka,
ka tiesības novērtēt pašvaldības
īpašuma objektu ir tikai pašvaldībai.
Pārdotās SIA “Siguldas senleja” ēkas vēl šobrīd stāv tukšas,
daļēji izdemolētas un pamestas.
Interesanti, kā dzīvotu tur atstātie Siguldas iedzīvotāji, kaut
arī zinātu, ka pēc kādas firmas
vērtējuma mitinās pusmiljonu
vērtos graustos, kurus pametuši
pat to īpašnieki, jo ēkas pārbūvei nav derīgas.
Jautājums paliek: kāpēc prokuratūra pētīja šo lietu vairākus gadus, kāpēc tiesa sodīja
Siguldas domes priekšsēdētāju,
ja nav pārkāpts neviens likuma
pants?
Siguldas novada domes
priekšsēdētājs pārsūdzēs tiesas
spriedumu augstākās instances
tiesā, lietu otrreiz caurskatot
pēc būtības.
Informāciju sagatavoja:
Siguldas novada domes sabiedrisko attiecību nodaļa

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 17. aprīlis, 2007

Siguldas novadā aktīvi
rit Spodrības mēnesis
“Kā katru gadu no 10. aprīļa
līdz 10. maijam Siguldas novadā
būs Spodrības mēnesis, kad aicināsim iedzīvotājus sakopt teritorijas, bet organizācijas – doties

nāti zari, savākti atkritumi.
Uz kopīgām Spodrības mēneša talkām siguldiešus aicina arī
bijušie Siguldas pilsētas padomes
20. sasaukuma (1989. – 1994.

Saistošie noteikumi par
teritorijas labiekārtošanu
Siguldas novada dome atgādina iedzīvotājiem, ka pašvaldības
saistošie noteikumi “Par Siguldas
novada teritorijas labiekārtošanu,
apstādījumu uzturēšanu un labiekārtošanu” paredz:
• 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
7800952), postīt apstādījumus.
• Sods par šo noteikumu pārkāpšanu – līdz 50 latiem.

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks

pavasara talkās, lai sapostu novada sabiedriskās teritorijas,” stāsta
dārzniece Dita Laure. Iestādes un
uzņēmumus, kas vēlas palīdzēt
novada teritorijas sakopšanā, lūdzam pieteikties pie novada dārzniecēm pa tālruni 7800952.
Gatavojoties Siguldas vērienīgajām astoņsimtgades svinībām,
vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka
šovasar Siguldā paredzēti vērienīgi labiekārtošanas darbi – daudzviet tiks mainīts ietvju segums,
veiktas apstādījumu rekonstrukcijas, tāpēc aicinām iedzīvotājus
būt saprotošiem un iecietīgiem
pret sagādātajām neērtībām.
Aizvadītajā nedēļā sakopšanas
talku rīkoja arī Siguldas novada
domes darbinieki, aicinot piedalīties ikvienu interesentu. Uzkopšanas pasākumus organizējušas arī
vairākas Siguldas novada skolas.
Šogad novada domes darbinieki sakopa pašvaldības teritoriju Atbrīvotāju un Līvkalna ielu
krustojumā (pie Valdorfa bērnudārza) – tika zāģēti koki, dedzi-

gada) deputāti: Māris Mitrevics,
Aivars Janelsītis, Edgars Stučka,
Rita Mjaisane, Aivars Irbe, Alfons Jumiķis, Arvīds Kleinšmits,
Verners Roķis. Aprīlī un maijā
iecerēts piedalīties Dārza un
meža dienās, visiem kopā mūsu
skaistajā, zaļajā pilsētā ar stādījumiem papildinot pēdējo gadu
vētrās postītos parkus un ielu
apstādījumus. Vienlaikus rīkos
talkas arī parku, skvēru sakopšanai, attīrīšanai no krūmājiem,
lai veidotu sapostu ainavu.
Par notiekošajām uzkopšanas
talkām, kā arī teritorijām, kurām
nepieciešama sakopšana, lūdzam
informēt pašvaldības Nekustamo
īpašumu pārvaldes zaļumsaimniecības speciālistus pa tālruni
7800952.
Gadījumos, ja sakopšanas darbu veikšanai nepieciešama papildu palīdzība, piemēram, tehnikas
nodrošināšana lielgabarīta un citu
atkritumu izvešanai, lūdzam vērsties SIA “Jumis”, zvanot pa tālruni 7972286.

Sagatavots Siguldas novada
publiskais gada pārskats 2006
18. aprīlī plkst. 18.00 koncertzālē “Baltais flīģelis” visi interesenti tiek aicināti uz domes
sēdi, kurā Siguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis
pašvaldības deputātus un iedzīvotājus iepazīstinās ar Siguldas
novada 2006. gada publisko
pārskatu – attīstības tendencēm,

paveikto infrastruktūras uzlabošanā, sociāli ekonomisko situāciju, budžeta rādītājiem un citu
iedzīvotāju labklājībai un novada
attīstībai nozīmīgu informāciju.
Pēc apstiprināšanas 2006. gada
publiskais pārskats būs pieejams
Siguldas novada domes iestādēs
un mājas lapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada dome aicina darbā būvinženieri Nekustamā
īpašuma pārvaldē
Prasības: • Augstākā izglītība vai vidējā speciālā būvniecībā • Profesionālā pieredze
no trim līdz pieciem gadiem • Vēlams būvprakses sertifikāts
Obligāta prasība: prasme sastādīt tāmes.
CV un izglītību apliecinošu dokumentu iesniegt Siguldas novada domē, Pils ielā 16,
Siguldā līdz 2007. gada 7. maijam.
Sīkāka informācija par tālruni 7800950 vai 29135242.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 17. aprīlis, 2007

Konteinera novietne

Datums

Laiks

Stacijas iela 12, 14

18.04.2007.

8:30 – 14:00

Televīzijas iela 30

18.04.2007.

9:00 – 13:00

P. Brieža iela 78/82/84

18.04.2007.

15:00 – 00:00

Kaijas iela

18.04.2007.

15:00 – 00:00

Kaijas iela

19.04.2007.

8:30 – 13:00

Laurenču skola

19.04.2007.

9:00 – 14:00

Kaķīškalna mājas, Laurenču 6

19.04.2007.

15:00 – 00:00

ZPS Zinātnes ielā pie b/d

19.04.2007.

15:00 – 18:00

Dārza iela 1

20.04.2007.

8:30 – 13:00

Mednieku iela 15, Krimulda

20.04.2007.

9:00 – 14:00

Mednieku iela 14, Krimulda

20.04.2007.

15:00 – 00:00

Šveices iela 33, 35

21.04.2007.

8:30 – 13:00

Kalnabeites

21.04.2007.

9:00 – 14:00

Stacijas iela 28

21.04.2007.

15:00 – 00:00

Turpinās parakstu vākšana
tautas nobalsošanas
ierosināšanai
Siguldā turpinās parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem.
Siguldas novada vēlēšanu komisija no 3. aprīļa līdz 2. maijam
dienas centrā un Siguldas pagasta
kultūras namā organizē parakstu
vākšanu tautas nobalsošanai par
Valsts prezidentes Vairas VīķesFreibergas apturētajiem likumiem
“Grozījumi Nacionālās drošības

Siguldas pagasta kultūras
nams Siguldas pagastā,
Zinātnes ielā 7b
Datums

Laiks

likumā” un “Grozījumi Valsts
drošības iestāžu likumā”. Parakstu
vākšana ilgs 30 dienas (ieskaitot
brīvdienas un svētku dienas).
Līdz 11. aprīlim Siguldas novadā par tautas nobalsošanu parakstījušies 312 balsstiesīgo iedzīvotāju, lielākā aktivitāte vērojama
vecāka gadagājuma ļaužu vidū
vecumā no 45 līdz 85 gadiem.
Parakstu vākšanas vietas strādā četras stundas dienā.

Dienas centrs Siguldā,
Pils ielā 3a
Datums

Laiks

21. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

21. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

22. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

22. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

23. aprīlis    Plkst. 12.00 – 16.00

23. aprīlis    Plkst. 12.00 – 16.00

24. aprīlis    Plkst. 16.00 – 20.00

24. aprīlis    Plkst. 16.00 – 20.00

25. aprīlis    Plkst. 12.00 – 16.00

25. aprīlis    Plkst. 12.00 – 16.00

26. aprīlis    Plkst. 16.00 – 20.00

26. aprīlis    Plkst. 14.00 – 18.00

27. aprīlis    Plkst. 12.00 – 16.00

27. aprīlis    Plkst. 12.00 – 16.00

28. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

28. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

29. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

29. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

30. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

30. aprīlis    Plkst. 9.00 – 13.00

1. maijs          Plkst. 9.00 – 13.00

1. maijs          Plkst. 9.00 – 13.00

2. maijs          Plkst. 12.00 – 16.00

2. maijs          Plkst. 12.00 – 16.00

Siguldas novada
dome noraida
jaunas azartspēļu
zāles izveidi
Siguldas novada domes 28.
marta sēdē tika izskatīts un
noraidīts SIA “Post & Nevada”
iesniegums par atļauju spēļu
zāles atvēršanai Raiņa ielā 1.
Uzņēmums pašvaldībai izteica
vēlmi ēkā Raiņa ielā 1 izvietot
azartspēļu automātus un bāru
ar biljarda galdiem.
28. marta sēdē Siguldas novada
domes deputāti vienbalsīgi nolēma,
ka spēļu zāles atrašanās Raiņa ielā
1 radīs būtisku ietekmi uz Siguldas
vidi un sabiedrības drošību, jo arī
līdzšinējās spēļu zāles atrašanās šajā
vietā izraisīja negatīvas sekas – vairākkārt tika saņemtas iedzīvotāju
sūdzības, traucēts sabiedriskais
miers un kārtība pilsētas centrā,
regulāri bija nepieciešama pašvaldības un valsts policijas iejaukšanās,
sastādīti administratīvie protokoli
par pārkāpumiem, kas apdraud
sabiedrisko kārtību.
Nozīmīgs aspekts lēmuma pieņemšanā bija tas, ka pašvaldība
apstiprinājusi Siguldas novada tūrisma un informācijas centra būvniecības ieceri Ausekļa ielā 6 – ēkas
Raiņa ielā 1 pretējā pusē. “Tā kā
tūrisma un informācijas centra
darbības mērķis ir Siguldas novada tēla prezentācija un informācijas sniegšana par tūrisma iespējām
Siguldas novadā, nav pieļaujams,
ka azartspēļu zāle atrastos informācijas centra darbības tuvumā
un atstātu negatīvu iespaidu par
Siguldas novadu. Tas būtu uzskatāms par iedzīvotāju būtisku interešu aizskārumu, īpaši tūrisma
nozarē iesaistīto,” skaidro Siguldas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Lēmumu ietekmēja arī vairāk nekā 300 siguldiešu izteiktais
noraidošais viedoklis aptaujā par
azartspēlēm Siguldas novadā.
Ņemot vērā iepriekšminētos
faktus, Siguldas novada domes Attīstības un vides komitejas atzinumu un pamatojoties uz Azartspēļu
un izložu likuma 42. panta trešo
daļu, kurā noteikts: par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētā
gadījumā lemj pašvaldības dome,
kā arī izvērtējot, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada
būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interešu aizskārumu, ņemot vērā
šā panta piekto daļu, kurā noteikts:
pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu, atklāti balsojot,
Siguldas novada domes deputāti
nolēma atteikt SIA “Post & Nevada”
izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Raiņa ielā 1, Siguldā.
Siguldas novada domes pieņemto lēmumu SIA “Post & Nevada” var pārsūdzēt mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
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siguldai 800

“SEB Unibanka” kļūst par Siguldas astoņsimtgades
svinību ģenerālsponsoru
Marta beigās Siguldas novada
domē AS “SEB Latvijas Unibanka”
prezidents un valdes priekšsēdētājs Viesturs Neimanis un Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Tālis Puķītis parakstīja sadarbības
līgumu Siguldas astoņsimtgades
svinību ietvaros rīkoto kultūras pasākumu atbalstam. “SEB Unibanka”,
kļūstot par svētku ģenerālsponsoru, ziedos 20 000 latu kultūras un
mākslas pasākumu norisei.
“Esam gandarīti, ka ar “SEB
Unibankas” atbalstu mums ir iespēja Siguldas astoņsimtgades svinību
ietvaros īstenot tik plašu mākslas
un mūzikas piedāvājumu – mākslas

izstādes Krimuldas muižā, džeza,
operas solistu koncertu Krimuldā,
akadēmiskās mūzikas koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē un virkni
citu pasākumu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem,” uzsvēra projekta “Siguldai 800” vadītāja
Jolanta Borīte.
“Kopš 1995. gada “SEB Unibankai” ir filiāle Siguldā, lai Siguldas
iedzīvotāji un uzņēmēji varētu savus finanšu darījumus veikt ērtāk
un ātrāk, saņemot profesionālas
konsultācijas par finanšu pakalpojumu izmantošanu un to nepieciešamību ikdienā. 2006. gadā
Siguldas novada svētku laikā Rī-

gas rajona slimnīcā Siguldā tika
atvērta dzemdību nodaļa – “SEB
Unibanka” nodaļai pasniedza čeku
2000 latu vērtībā iekārtu iegādei.
Banka ir bijusi gan Siguldas svētku atbalstītāja, gan devusi savu
artavu novada uzņēmējdarbības

Notiks zinātniska konference, kas veltīta
Siguldas astoņsimtgadei
Turaidas muzejrezervāts un Siguldas novada dome sadarbībā ar
Latvijas Republikas Zinātņu akadēmiju 26. un 27. aprīlī Siguldas
mākslu skolā “Baltais flīģelis” organizē zinātnisku konferenci “Siguldas 800 gadi dabā un kultūrvidē”.
Tās gaitā sniegs plašu informāciju
par dažādiem faktiem, liecībām
un redzējumiem, kas saistīti ar

Siguldas un tās apkārtnes vēsturi,
sākot no pirmsākumiem līdz pat
mūsdienām. Piedalīsies vairāki
ievērojami vēstures zinātnieki,
akadēmiķi, mūzikas, mākslas un
folkloras speciālisti.
Konferences pirmās dienas
noslēgumā plkst. 18.00 visi tiek
laipni aicināti noklausīties Valsts
kamerorķestra “Sinfonietta Rīga”

solistu ansambļa koncertu “Bahs
un Zelenka” N. Šnē vadībā Siguldas Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
Konferences laikā Mākslu skolā ”Baltais flīģelis” būs skatāmas
vairākas izstādes par Siguldas
novada vēsturi, kuras sagatavojuši Turaidas muzejrezervāta
darbinieki.

Siguldā iespējams iegādāties biļetes uz “Prāta vētras”
koncertu un vairāk nekā 600 citiem pasākumiem
Siguldas novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar uzņēmumu “Biļešu paradīze”, kas turpmāk
sniegs iespēju siguldiešiem iegādāties biļetes uz vairāk nekā 600
kultūras, sporta un izklaides pasākumiem ne tikai Rīgā un interneta
mājas lapā: www.bilesuparadize.lv,
bet arī Siguldas tūrisma informācijas centrā.
Lai nodrošinātu iespēju siguldiešiem apmeklēt koncertu, no 10.

līdz 16. aprīlim biļetes uz “Prāta
vētras” koncertu bija iespējams
iegādāties tikai Siguldas tūrisma
informācijas centrā, Valdemāra
ielā 1a. To tirdzniecības pašreizējā
sākumcena ir septiņi lati. Šonedēļ
biļetes ir pieejamas visās “Biļešu
paradīzes” tirdzniecības vietās (arī
Siguldas tūrisma informācijas centrā).
Jau ziņots, ka 10. augustā plkst. 23.00 Siguldas astoņ-

simtgades svinību laikā notiks
šogad vienīgais “Prāta vētras”
brīvdabas koncerts Latvijā.
Biļetes iespējams iegādāties katru dienu (arī brīvdienās) Siguldas
novada tūrisma informācijas centrā no pulksten 10.00 līdz 17.00.
Aicinām siguldiešus laikus iegādāties biļetes uz koncertu Svētku
laukumā pie Siguldas panorāmas
rata, jo ieejas biļešu skaits būs ierobežots.

attīstībā. Esam noslēguši sadarbības līgumu ar Siguldas Valsts
ģimnāziju un sniedzam atbalstu

konkursa “Erudīts” organizēšanā.
Esam Siguldas sadarbības parteri
gan finanšu, gan sociālajā un kultūras jomā. Kļūstot par Siguldas
astoņsimtgades svinību ģenerālsponsoru, “SEB Unibanka” turpina
mērķtiecīgi iesākto ceļu Siguldas
atbalstīšanā,” par sniegto atbalstu
Siguldas pilsētai stāsta “SEB Unibankas” prezidents Neimanis.
Vērienīgās Siguldas astoņsimtgades svinības notiks 10. – 12. augustā.

Pasākumu kalendārs
20. aprīlis Otrā atlases kārta popielas un karaokes apvienotaplkst. 18.00 jam konkursam “Sev un saviem draugiem”

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālrunis 7800953

Siguldas pilsētas kultūras
Kino. Romantiska komēdija “MŪZIKA UN VĀRDI”.
20. – 24.
aprīlis
Alekss Flečers (Hjū Grants) ir 80. gadu popzvaigzne, nams
plkst. 18.00 kura slava krietni pabalējusi, tagad uzstājas apgabala
izklaides pasākumos. Aleksa dzīvē pēkšņi parādās
Sofija (Drū Berimora), uzliesmo abu jūtu ķīmija ne
tikai uz klavieru taustiņiem, bet arī zem klavierēm.
Pavasaris! Mīlētāji, filma jums!
FILMAS GARUMS 1:45 h. BIĻETES CENA – Ls 1,50
21. aprīlis
plkst. 9.00

Jurģu tirgus

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

21. aprīlis Siguldas novada DJ konkurss
plkst. 18.00

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

26. aprīlis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētās kultūras
plkst. 18.00 programmas “Kamermūzika” ietvaros sadarbībā ar
VSIA Latvijas koncerti “Bahs un Zelenka”.
Programmā: Jans Dismas Zelenka, J. S. Bahs.
Piedalās: N. Šnē (oboja), E. Upatnieks (oboja), A.
Kanniņa-Liepiņa (vijole), J. Semjonovs (fagots), J.
Stafeckis (kontrabass), Z. Mikijanska (klavesīns)

Siguldas Evaņģēliski luteriskā baznīca

26. – 27.
aprīlis

Zinātniskā konference, kas veltīta Siguldas astoņsimtgadei

Turaidas muzejrezervāts,
tālrunis 7971402

1. maijs

Serpentīnceļa skrējiens

Sporta skola, tālrunis
29427341

5. maijs
Komponistei Lūcijai Garūtai – 105. Altenbergas
plkst. 18.00 trio (Austrija) – Klaus-Kristians Šusters (klavieres),
Amirams Ganzs (vijole), Aleksandrs Geberts (čells).
Programmā: V. A. Mocarts, J. Brāmss, L. Garūta

Koncertzāle “Baltais flīģelis”,
tālrunis 7974787

10. maijs

Maijas diena. Turaidas Rozei – 406.
Turaidas muzejrezervāts,
Izstādes “Sigulda Gaujas krastos” atklāšana (Turaidas tālrunis 7971402
muižas pārvaldnieka mājā)

12. maijs

Pūtēju orķestrim – 40

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālrunis 7800953

Festivāls Francijas pavasaris Latvijā 2007. Izaī
16. maijs
plkst. 19.00 kvartets

Koncertzāle “Baltais flīģelis”,
tālrunis 7974787

18. maijs

Starptautiskā Muzeju diena. Pavasara ziedu izstāde
“Dažus skaistus ziedus Gaujā kaisīju”

Turaidas muzejrezervāts,
tālrunis 7971402

19. maijs

Starptautiskā akcija Muzeju nakts. “Francijas pavasa- Turaidas muzejrezervāts,
ris un ievziedu laiks Siguldas astoņsimtgadē”
tālrunis 7971402

19. maijs

Rīgas rajona koru koncerts

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālr. 7800953

20. maijs

SEB kalnu divriteņu maratona sacensības otrais
posms

Igo Japiņa sporta aģentūra,
tālrunis 29515116
Koncertzāle “Baltais flīģelis”,
tālrunis 7974787

Drīzumā tiks uzsākta balsošana par fotoalbumam
“Siguldai 800” iesniegtajiem fotoattēliem

Siguldas novada tūrisma
informācijas centrs aicina darbā ar
2007. gada 1. jūniju

Siguldas novada dome guvusi lielu atsaucību no iedzīvotājiem, kuri
vēlējušies piedalīties šai izsludinātajā
konkursā. Balsošana par konkursā
iesūtītajām bildēm būs iespējama no
23. aprīļa mājas lapā: www.sigulda.lv.
Izsakām sirsnīgu pateicību tiem siguldiešiem, kuri bija atsaukušies aicinājumam un iesnieguši patiesi vērtīgus
fotoattēlus – Intam Federam, Zinaīdai
Ceskei, Uģim Norītim, Normundam
Plasiņam, Mairai Balodei, Tatjanai
Burvanei. Paldies arī E. Smelteram
par vēsturiskajām fotogrāfijām.
Atgādinām, ka marta vidū tika
izsludināts konkurss kā turpinājums
fotoakcijas “Mārtiņam Bucleram 140”
iegūtajam vērtīgajam fotogrāfiju klāstam. Konkursa mērķis bija apzināt
siguldiešus, kuriem ir interesantas
bildes par Siguldu. Tās izmantojot
kopā ar Buclera akcijas ieguvumu,

tūrisma informācijas
centra speciālistu

22. – 24.
maijs

XVII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda
2007”. Piedalās jaunie mūziķi no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un Polijas

Prasības pretendentiem:
- Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība ar tūrismu saistītā specialitātē
- Teicamas angļu un labas krievu
valodas zināšanas
- Prasme strādāt ar datoru
- Labas komunikācijas spējas
- Pozitīva attieksme pret apmeklētājiem
Darbiniekam noteikts summētais
darba laiks.
Pieteikuma vēstuli un CV
nodot Siguldas novada tūrisma
informācijas centrā, Valdemāra
ielā 1a, Siguldā vai sūtīt uz
e-pastu: info@sigulda.lv līdz
2007. gada 30. aprīlim.

25. – 26.
maijs

Siguldas novada dome,
Latvijas bērnu un jauniešu Mākslas un mūzikas
svētki “Ievziedu laikā Siguldā”. VI Latvijas skolu jau- tālrunis 7970863
natnes pūtēju orķestru un vizuālās mākslas festivāls,
piedaloties Latvijas mākslas skolām

26. maijs

Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls “Gaujas
atbalsis”

6

plānots izdot fotoalbumu. Lai albumu
veidotu krāšņāku, vēlamies fotoalbumu “Sigulda” papildināt ar siguldiešu un Siguldas viesu veidotajiem un
vēsturiskajiem fotoattēliem, kas atklāj
emocijas par Siguldu un tās apkārtni
nepārtrauktā kustībā, vienojot vēsturi
ar šodienu. Fotoalbumā attēli tiks izvietoti pa tematiskiem blokiem, kur
katra nodaļa sastāvēs no vēsturiska
ieskata, kam seko bagātīgs fotogrāfiju un tām klāt pievienoto anotāciju
klāsts. Tika aicināti fotoamatieri un
profesionāļi, kurus valdzina Siguldas
apkārtnes dabas krāšņums un kuru
krājumā ir fotoattēli, kurus var ievietot mākslas fotoalbumā. Projekta
īstenotājs ir Siguldas novada dome
sadarbībā ar Profesionālo fotogrāfu
biedrību. Projekta vadītāja ir Jolanta
Borīte, bet projekta eksperts un konsultants – Gunārs Janaitis.

Latvijas skolēnu pūtēju orķestru VI. festivāla kon26. maijs
plkst. 17.00 certs Turaidā, Dziesmu dārzā

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814
Turaidas muzejrezervāts,
tālrunis 7971402

Tālrunis uzziņām 26463859.

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 17. aprīlis, 2007

