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Siguldas novadā – vasarā
visvairāk nodarbināto
skolēnu

Jūnija beigās Siguldas novada Dome pēc priekšsēdētāja Uģa
Mitrevica iniciatīvas apstiprināja papildu finansējumu Siguldas
novada skolēnu nodarbinātībai
vasarā, tā Siguldas novadā vasarā
tiks nodarbināti 175 skolēni – iespēju strādāt saņēma visi jaunieši
vecumā no 15 līdz 18 gadiem,
kuri pašvaldībā bija pieteikušies.
Pateicoties piešķirtajam finansējumam, Siguldas novada pašvaldība
ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kura
radusi iespēju nodarbināt tik lielu
skolēnu skaitu.
“Pašvaldībai ir svarīgi palīdzēt
tiem skolēniem, kuru ģimenēm
nepieciešams finansiāls atbalsts vai
kuriem ir vēlme strādāt vasaras
brīvlaikā. No vienas puses, jāpalīdz
tiem, kam iet grūti – mūsu novadnieku ģimenēm, lai atvieglotu tām
sagatavošanos jaunajam mācību
gadam. No otras puses, ir svarīgi
mūsu bērniem iemācīt strādāt un
sajust to, kā par padarīto saņemt
atlīdzību, un tādā veidā jau šobrīd
veikt ieguldījumu jaunas, mūsu
novada labā strādājošo paaudzes
veidošanā,” skaidro Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Skolēnu pieteikumus izvērtēja
Siguldas novada Domes izveidotā darba grupa nodarbinātības
pasākumu organizēšanai vasaras
brīvlaikā, kura izskatīja skolēnu
iesniegtos pieprasījumus un to atbilsmi kritērijiem. Šobrīd pašvaldība palīdz noformēt arī nodokļu
grāmatiņas, kas nepieciešamas, stājoties darba attiecībās, organizējot
pašvaldības apmaksātu transportu
uz Valsts ieņēmumu dienestu, lai
skolēni un viņu vecāki bez maksas
varētu nokārtot visus nepieciešamos dokumentus.

Novada jaundzimušajiem
joprojām vislielākie
pabalsti Latvijā

Siguldas novada Dome saglabājusi vienreizējo pabalstu par katru jaundzimušo minimālās algas
apmērā: pašvaldības pabalsts ir
180 latu – lielākais Latvijā.
Tiesības saņemt jaundzimušo
pabalstu ir vecākiem, ja vismaz
viens no viņiem ne mazāk kā mēnesi pirms bērna reģistrācijas ir
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. jūlijs, 2010

deklarējis savu pamata dzīvesvietu
Siguldas novadā un ja bērna dzimšana ir reģistrēta Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā.
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs teic: “Laikā, kad
valstī izskan dažādi paziņojumi
par to, ka valsts finansētās māmiņu algas tiks samazinātas un citas
pašvaldības jau ir atteikušās no
vienreizējā pabalsta izsniegšanas
jaundzimušo vecākiem, Siguldas
novada pašvaldība vienreizējo pabalstu vecākiem par katru jaundzimušo saglabājusi iepriekšējā
apmērā. Noteikti, ir izdevumi,
kurus valsts pārvaldes institūcijas
var samazināt, bet jomas, kas saistītas ar bērniem un bērnu nākotni,
nešaubīgi ir jāturpina finansēt vismaz iepriekšējos apjomos.”

Uzlabots stadions, tiek
plānots jauns sporta un
rotaļu laukums

Jūnijā noslēdzās Siguldas pilsētas stadiona sporta seguma renovācija. Renovācijas ietvaros tika
veikta futbola laukuma seguma
nomaiņa, kā arī skrejceliņa seguma atjaunošana. Futbola laukuma
seguma renovācijas laikā ir uzklāts
speciāls segums ar visiem komponentiem – žāvētām smiltīm un gumijas granulām, kā arī izveidotas
laukuma līnijas.
Domājot par skolēnu un iedzīvotāju fiziskajām aktivitātēm,
Siguldas novada Dome iegādājusies zemi, lai jau nākamajā gadā
uzsāktu īstenot ideju par sporta
laukumu 1. pamatskolas skolēniem
un izveidotu Lauktehnikā dzīvojošajiem bērniem rotaļu laukumu.
“Nākamā gada budžetā paredzēsim
finansējumu šo projektu uzsākšanai, lai jau iespējami drīz bērniem,
skolēniem un pieaugušajiem būtu
iespēja izmantot jaunu sporta infrastruktūras objektu un kvalitatīvi
pavadīt brīvo laiku,” saka U. Mitrevics.

Investīcijas novada
iedzīvotāju dzīves un vides
uzlabošanā

Šovasar notiek vairāki remontdarbi un uzsāktas vairākas
rekonstrukcijas. Uzsāktā Blaumaņa
ielas dzelzceļa pārbrauktuves rekonstrukcija ir būtisks ieguldījums
siguldiešu ikdienas uzlabošanā, jo

sniegs iespēju kvalitatīvi un droši
šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi gan
autobraucējiem, gan velosipēdistiem un gājējiem, īpaši māmiņām
ar bērnu ratiņiem.
Jūnijā uzsākta Siguldas pilsētas
bērnudārza, bērnudārza “Pīlādzītis”, bērnudārza “Saulīte”, Siguldas
3. pamatskolas, Siguldas 2. vidusskolas, Rīgas rajona slimnīcas un
poliklīnikas siltināšana, kas nodrošinās lielāku siltumu telpās un
mazinās siltumenerģijas patēriņu.
Jūlijā notika jaunā Nurmižu
ielas bērnudārza Spāru svētki –
jau šogad mazie novadnieki varēs
uzsākt mācības jaunā, mūsdienīgā
pirmsskolas izglītības iestādē.
Jau ziņots, ka jūnija sākumā
investoru intereses trūkuma dēļ
nenotika Siguldas dzelzceļa stacijas
izsole. “Tomēr dzelzceļa stacijas
teritorija nevar palikt šādā izskatā,
jo tas ir kauna traips visam Siguldas novadam, tādēļ novada Dome
pašreiz strādā pie šīs teritorijas
sakārtošanas projekta, bet nu jau
par pašvaldības vai, visticamākais,
ES līdzekļiem. Plānojam atjaunot
dzelzceļa staciju, tajā izvietot STIC,
pakalpojumu zonu biļešu kasēm,
labiekārtotas publiskās tualetes un
izveidosim pilsētas centrālo laukumu pie stacijas,” stāsta U. Mitrevics.

Attaisnojas investīcijas
drošībā

Siguldas novada Dome pēdējo divu gadu laikā Siguldas
novada teritorijā uzstādījusi
59 kameras ar nolūku uzlabot
iedzīvotāju drošību un palīdzēt
novērst paredzamus un atklāt
jau izdarītus pārkāpumus. Jūnija beigās, pateicoties pašvaldības
videonovērošanas kamerām, Siguldas iecirkņa Kriminālpolicijas
nodaļas darbinieki sadarbībā ar
Siguldas novada Pašvaldības policijas darbiniekiem par zādzību
no automašīnas aizturēja divas
iepriekš tiesātas personas. “Šis
notikums apliecina, ka Siguldas
novada Domes investīcijas, izvietojot videonovērošanas kameras,
ir bijušas lietderīgas un ne vienu
reizi vien tās palīdzējušas gādāt
par sabiedrisko kārtību un mūsu
novadnieku drošību, būtiski atvieglojot gan Valsts policijas, gan
Pašvaldības policijas darbu,” stāsta

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Sanktpēterburga saskaņo
sadarbības projektu ar
Siguldu

Jūnijā Latvijas ģenerālkonsulātā
Sanktpēterburgā Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
tikās ar Sanktpēterburgas valdības
Fizkultūras un Sporta komitejas
priekšsēdētāju Vjačeslavu Čazovu,
lai parakstītu nodomu protokolu
par sadarbību projektā “Aktīvajam
un sporta tūrismam piemērotas
vides izveidošana Voru (Igaunija)–
Siguldas (Latvija)–Sanktpēterburgas
(Krievija) pārrobežu reģionu piepilsētās”.
“Pēc šī nodomu protokola parakstīšanas ar Sanktpēterburgas valdības pārstāvjiem Siguldas novadam
paveras iespēja startēt konkursā un
mēģināt piesaistīt Eiropas finansējumu vairāk nekā 1,3 miljonu eiro
lielas investīcijas apmērā,” stāsta
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.

Popularizē tūrisma
iespējas Siguldā

Turpinot šajā gadā iesākto tūrisma popularizēšanas virzienu Krievijas tirgū, Siguldas novada Domes
Tūrisma pārvaldes vadītāja Laura
Konstante jūnijā Sanktpēterburgā
tikās ar lielākajiem tūroperatoriem.
“Sanktpēterburgas tūroperatori ir ļoti
ieinteresēti sadarbības veidošanā ar
Siguldu, jo novērtē unikālās tūrisma
piesaistes un aktīvās atpūtas iespējas” uzsver L. Konstante. “Kopumā
tūroperatori uzsver visu Baltijas
tirgu potenciālu Krievijas tūristu
acīs. Šobrīd gan Igaunijas tūrisma
nozares pārstāvji ir aktīvāk strādājuši
pie Sanktpēterburgas tūristu piesaistīšanas, tāpēc jāstrādā ar lielākajiem
tūroperatoriem, lai piedāvātu konkurētspējīgu tūrisma produktu.”
Savukārt jūnija beigās vienā no
lielākajām Krievijas radiostacijām
Eho Moskvi Latvijas vēstniecība
Krievijā organizēja viktorīnu “Lielā
Latvijas spēle”, kurā savu balvu piedāvāja arī Siguldas novads sadarbībā
ar “SPA Hotel Ezeri”. Šī pasākuma
mērķis ir veicināt tūristu plūsmu,
veidojot Latvijas atpazīstamību un
piedāvājot dažādus tūrisma produktus, tostarp arī Siguldas novadā.
Lai popularizētu Siguldas no-

vadu, Latvijas ģenerālkonsulātā
Sanktpēterburgā ir izveidota Siguldā
pazīstamā mākslinieka Elmāra Gaigalnieka smilšu gleznu un Siguldas
fotogrāfiju izstāde.
Tūrisma pārvalde ir uzsākusi
aktīvu darbu arī pie kompleksu tūrisma piedāvājumu izveides Latvijas
un ārvalstu tūristiem, kā arī aktīvi
līdzdarbojas dažādu ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju uzņemšanā,
lai stāstītu par Siguldas novada tūrisma iespējām. Pašreiz tiek meklēti dažādi risinājumi, kā plašināt
novada tūrisma produktu piedāvājumu, tostarp uzlabot MTB trases,
izvietojot marķējumu dabā, kā arī
kvalitatīvu kartogrāfisko materiālu
ar visu nepieciešamo informāciju.

Novada attīstība –
iedzīvotāju rokās

Līdz 1. augustam ikviens novadnieks var piedalīties aptaujā par novada Attīstības programmas 2011.–
2018. gadam izstrādi, lai uzlabotu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot
līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā,
sekmējot tā ekonomisko izaugsmi,
sociālo stabilitāti un vides kvalitāti.
“Šis ir ļoti svarīgs dokuments visiem
novada iedzīvotājiem, kuru izstrādājot mums ir iespējams precīzāk
apzināties savus kopējos mērķus
un dzīvot labāk. Tāpēc ir svarīgi,
lai šajā darbā iesaistās maksimāli
daudz novada iedzīvotāju un uzņēmēju, lai kopīgi plānotu rīcību, kas
saistoša visu interesēm. Lai noteiktu
iespējami efektīvāku novada ilgtermiņa attīstību, mēģināsim piesaistīt
ārvalstu speciālistus, kas sniegs stratēģisku un kompetentu viedokli par
mūsu novada attīstības iespējām,”
programmas izveides gaitu skaidro
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Šajā vasarā notiek arī aktīvs
darbs pie novada iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveides. “Konsultatīvajā padomē, kas sniegs ieteikumus
un priekšlikumus pašvaldībai un
deputātiem par novadā nepieciešamajiem uzlabojumiem un plānotajiem lēmumiem, šoruden aicināsim
apvienoties visus iedzīvotājus, kuri
vēlas pārstāvēt iedzīvotāju intereses
un sniegt pašvaldībai atbalstu lēmumu pieņemšanā, tā kopīgiem spēkiem uzlabojot un veicinot Siguldas
novada attīstību,” par padomi stāsta
U. Mitrevics.
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Siguldas Novada
Zinas
Siguldas jaunajam bērnudārzam Spāru svētki
Jūlijā SIA “Merks” pabeidza
pirmsskolas izglītības iestādes
ēkas Nurmižu ielā 31 karkasa
būvniecību, līdz ar to 16. jūlijā
notika ēkas Spāru svētki.
“Līdz šim bērnudārza būvniecība
noritējusi saskaņā ar grafiku, bez sarežģījumiem. Šobrīd norit grīdu betonēšana iekštelpās, fasādes apdare un
tiek pabeigta ārsienu izbūve. Uzsākta
arī logu montāža un teritorijas labiekārtošana. Pēc Spāru svētkiem sāksim
jumta seguma ieklāšanu,” par būvniecības norises gaitu informē SIA “Merks”
projektu vadītājs Artis Petrovskis.
“Ir liels prieks redzēt, ka bērnudārza būvniecība noris pēc paredzētā

grafika, un Spāru svētki ir apliecinājums
tam, ka jau rudenī šajā bērnudārzā
varēsim uzņemt mazos novadniekus.
Bērnudārzs nodrošinās vietas 128 novada bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī
darbavietas apmēram 20 darbiniekiem.
Šī investīcija Siguldas novada iedzīvotājiem ir ļoti nepieciešama, jo palīdzēs
mūsu ģimenēm uzlabot dzīves kvalitāti,”
teic Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Jau ziņots, ka pamatakmens iemūrēšana jaunajam Siguldas novada pašvaldības bērnudārzam notika
25. maijā. Divstāvu ēkā paredzētas
telpas sešām bērnudārza grupām –
divas grupiņas bērniem vecumā līdz
3 gadiem un četras grupiņas bērniem

Uzsākta Blaumaņa ielas dzelzceļa
pārbrauktuves rekonstrukcija
No 13. jūlija līdz 12. augustam
norisinās Blaumaņa ielas dzelzceļa
pārbrauktuves braucamās daļas
un gājēju ietves rekonstrukcija,
līdz ar to dzelzceļa pārbrauktuve
ir slēgta.
“Pirms pāris gadiem Siguldas novada pašvaldība un a/s “Latvijas dzelzceļš” parakstīja vienošanos par sadarbību transporta kustības uzlabošanā
pār dzelzceļu Siguldā, kā rezultātā ar

“Latvijas dzelzceļa” atbalstu izdevās
rekonstruēt Nītaures ielas dzelzceļa
caurbrauktuvi. Noslēgtā vienošanās
paredz arī Blaumaņa ielas pārbrauktuves rekonstrukciju, uzlabojot autotransporta pārvietošanos pār dzelzceļa
sliedēm. Bija plānots, ka šos darbus
veiks 2009. gadā, tomēr finansiālu apsvērumu dēļ a/s “Latvijas dzelzceļš” to
nebija iespējams realizēt. Taču šogad
šis parāds siguldiešiem tiks atlīdzināts,
tāpēc aicinu visus būt saprotošiem, ja

vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Pirmsskolas izglītības iestādē darbosies viena
logopēdiskā grupiņa.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes noslēgto līgumu projektēšanas
un būvniecības darbus veic būvuzņēmums “Merks”. Līgumu par pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanu
Siguldas novada Dome ar SIA “Merks”
noslēdza 2009. gada 28. aprīlī, savukārt līgums par būvniecības darbu
veikšanu tika noslēgts 2010. gada
19. janvārī. Projekta kopējās izmaksas
ir 897 586 lati, tai skaitā Siguldas novada Domes izmaksas ir 134 639 lati
(15 %), bet finansiālais atbalsts no
Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir
762 947 lati (85 %).
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Nurmižu ielā 31, Siguldā”, vienošanās Nr.3DP/3.1.4.3.0/09/
IPIA/VRAA/003/027.
remontdarbi sagādās kādas neērtības,”
stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Sengaidītā dzelzceļa pārbrauktuves rekonstrukcija ir būtisks ieguldījums siguldiešu ikdienas uzlabošanā,
jo sniegs iespēju kvalitatīvi un droši
šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi gan
autobraucējiem, gan velosipēdistiem
un gājējiem, īpaši māmiņām ar bērnu
ratiņiem, kuras jau iepriekš norādījušas uz nepieciešamību šo pārbrauktuvi
uzlabot. Siguldas novada Dome šajā
rekonstrukcijā piedalīsies ar līdzfinansējumu, lai rekonstrukcija pilnībā attaisnotos.

Siguldā uzsāk izglītības iestāžu siltināšanu

Jūnija beigās uzsākta vairāku
Siguldas novada izglītības iestāžu
siltināšana. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada izglītības

iestādēs” (līgums Nr. VIDM/2009/
KPFI-1/25) ietvaros, siltināšana tiks
veikta Siguldas pilsētas bērnudārzā,
bērnudārzā “Pīlādzītis”, bērnudārzā
“Saulīte”, Siguldas 3. pamatskolā un
Siguldas 2. vidusskolā.
Siguldas novada Domes rīkotajā
iepirkuma procedūrā par izglītības iestāžu siltināšanu uzvarēja SIA
“Merks”. Būvdarbus, kas mazinās
siltumenerģijas patēriņu novada

Siguldiešus aicina pieteikt Siguldu
kā romantiskāko pilsētu Latvijā
Akciju sabiedrība “Laima” izsludinājusi konkursu, kura ietvaros
Latvijas iedzīvotājs var iesaistīties labākās randiņu vietas meklēšanā
ārpus Rīgas, Latvijā. Aicinām arī siguldiešus aktīvi iesaistīties konkursā,
lai popularizētu Siguldu kā romantiskāko pilsētu Latvijā.
Pieteikt savas pilsētas labāko
randiņu vietu var visdažādākajos
veidos – iesūtot stāstu, foto vai video www.laima.lv, sadaļā “Mīlestības
pilsēta”. Pilsētu, kas iegūs randiņu
vietas simbolu – “Laimas” pulkste-
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ņa “jaunāko brāli” –, noteiks stāstu,
foto, video daudzums, ko būs iesūtījuši iedzīvotāji par savu mīļāko
randiņu vietu. Augusta beigās tiks
noteiktas divas pilsētas – finālistes.
Trešo pilsētu finālam izvirzīs žūrija,

izglītības iestādēs, plānots pabeigt
jau šī gada augustā. Lai netraucētu minēto iestāžu darbu, visi siltināšanas pasākumi ir saskaņoti ar
iestāžu vadītājiem.
Kopējās plānotās projekta izmaksas izglītības iestāžu siltināšanai ir 492 781 lats, no kurām 85 %
sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 15 % sedz Siguldas
novada Domes budžets.
nosakot pilsētu, par kuru uzrakstīti emocionāli aizkustinošākie stāsti. Uzvarētājas izvēle notiks LNT
tiešraidē. Ikviens varēs sekot līdzi
Laimas mīlestības pilsētas meklējumiem LNT “Tautas balsī”, romantiskajās otrdienās, visas vasaras garumā.
“Ideja dzima a/s “Laima” laikā, kad
domājām, kā atzīmēsim šokolādes
ražošanas 140. gadadienu. “Laimas”
pulkstenis ir labākās randiņu vietas
simbols Rīgā jau daudzus gadu desmitus. Šovasar ļausim šādu simbolu
iegūt vēl kādai Latvijas pilsētai,” iespēju raksturo Dace Kokina.

Aicina izteikt ierosinājumus
Siguldas novada attīstībai
Siguldas novada pašvaldība līdz 1. augustam aicina piedalīties aptaujā
par novada Attīstības programmas 2011.–2018. gadam izstrādi, lai noteiktu
Siguldas novada attīstības virzienus un stratēģiskos mērķus. Attīstības
plānošanas mērķis ir uzlabot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti,
kā arī pasniegt Siguldas novadu kā ikvienam viesmīlīgu, ērtu, skaistu un
daudzveidīgu teritoriju dzīvei, darbam, atpūtai un dvēseles piepildījumam.
Siguldas novada pašvaldība aicina
ikvienu aktīvi piedalīties aptaujā. “Visiem novada iedzīvotājiem šis ir ļoti
svarīgs dokuments, kuru izstrādājot
mums ir iespējams precīzāk apzināties
savus kopējos mērķus un dzīvot labāk.
Tāpēc ir svarīgi, lai šajā darbā iesaistās
maksimāli daudz novada iedzīvotāju un
uzņēmēju, lai kopīgi plānotu rīcību, kas

saistoša visu interesēm,” skaidro Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Aptaujas anketas pieejamas pašvaldības apkalpošanas centros. Anketēšanu veiks arī Siguldas novada
jaunieši. Aptauju iespējams aizpildīt
arī elektroniski – anketa pieejama
vietnē www.sigulda.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Dzelzceļa stacijas logos izvieto grafiti mākslas
darbus un atklāj brīvdabas izstāžu zāli
Kopš 19. jūlija Siguldas dzelzceļa stacijas logos ievietoti 12 lielformāta
grafiti zīmējumi, kas turpmāk krāšņos dzelzceļa staciju perona pusē. Visi
stacijas logos izvietotie grafiti darbi tapa šī gada novada svētku laikā un
tos Alexandroid Malysh vadībā zīmēja puiši ar pseidonīmiem RED, OTEX,
NIK, 2NRG, RUSL, BUSTA.
Vienlaikus ar grafiti izvietošanu
Siguldā ir atklāts jauns pilsētvides
objekts – brīvdabas izstāžu zāle “Pie
Torņa”. Jaunā izstāžu zāle būs parka
teritorija ap mākslas un kultūras telpu
“Tornis”. Brīvdabas izstāžu zāles uzde-

vums būs piedāvāt iespēju Siguldas novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīties
ar mākslas formas darbiem, kuri izmēru
ziņā nav izvietojami citās novada izstāžu zālēs, kā arī darbu eksponējamais
laiks ir ilgāks par diviem mēnešiem.

Sodīs ar latvāni invadēto teritoriju īpašniekus
Siguldas novadā aptuveni
150 ha zemes platības ir invadēta
ar Sosnovska latvāni (Heracleum
sosnowskyi). Dažviet, pateicoties
zemes īpašnieku aktīvai rīcībai,
tiek veikti latvāņa ierobežošanas
pasākumi, bet kopumā invadētās
platības palielinās. Līdz šim veiktie
pētījumi liecina, ka latvāņa iznīcināšanai jāpielieto plašs agrotehniskais un bioloģisko paņēmienu
komplekss.
Siguldas novada pašvaldība aprīļa beigās izsūtīja zemes īpašniekiem,
kuru zemes platības ir blīvi invadētas ar latvāni, vēstules ar lūgumu
rast risinājumu un uzturēt kārtībā
piederošo zemes īpašumu, kā arī aicināja piedalīties diskusijā par latvāņa
ierobežošanas pasākumiem Siguldas
novadā. Kopš jūnija beigām Pašvaldības policija rīko reidus, kuru laikā
apseko ar latvāni invadētās platības un
aicina zemju īpašniekus veikt latvāņa
ierobežošanas pasākumus viņu īpašumos. Šobrīd – jūlija beigās, latvānis ir
jau noziedējis, bet teritorijās, kuras
vienreiz vai divreiz nopļautas, tas zied
un sēklas tāpat nogatavosies. Viens
no svarīgākiem nosacījumiem latvāņa ierobežošanā ir nepieļaut sēklas
nogatavošanos un izplatīšanos, tādēļ

augustā un septembrī turpināsim veikt
latvāņa ierobežošanas pasākumus. Savukārt Siguldas novada Pašvaldības
policija vairs nebrīdinās zemju īpašniekus, kuru teritorijas invadētas ar
latvāni, bet sodīs saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
51.2 pantu – invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu
neveikšana.
“Latvāņu audzēšana savā īpašumā
ne tikai to degradē un samazina tā vērtību, bet arī rada zaudējumus apkārtējiem
īpašumiem un mūsu novadam kopumā.
Jāapzinās, ka tikai kopīgiem spēkiem
un ar regulāru darbu daudzu gadu laikā
mēs varam Siguldas novadu atbrīvot no
latvāņu audzēm,” komentē domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Pašvaldības speciālisti šobrīd
veido invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas pasākumu plānu, tādēļ Siguldas pagasta kultūras namā
28. jūlijā plkst. 11.00 tiekas ekspertu
grupa, kura stādās pie šī plāna izveides un koordinēšanas. Ikviens Siguldas
novada iedzīvotājs, kuram aktuāla šī
tēma, tiek aicināts piedalīties ekspertu
grupas diskusijā un sniegt ieteikumus
par latvāņu ierobežošanas pasākumiem
Siguldas novadā. Priekšlikumus var sūtīt arī Siguldas novada lauku attīstības
speciālistei Inetai Eriksonei uz e-pastu
ineta.eriksone@sigulda.lv.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. jūlijs, 2010

Siguldas Novada
Zinas
Aicina piedalīties konkursā “Labākais
sētnieks” un “Sakoptākā vide”
Līdz 29. augustam Siguldas novada iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt
pieteikumus konkursiem “Gada labākais sētnieks 2010” un “Sakoptākā vide Siguldas novadā 2010”.
Konkursa “Gada labākais sētnieks 2010” mērķis ir noskaidrot
labākos Siguldas novada sētniekus,
kas uzkopj pašvaldības teritorijas,
teritorijas ap daudzdzīvokļu mājām,
teritorijas ap sabiedriskajām ēkām.
Konkursa “Sakoptākā vide Sigul-

das novadā 2010” mērķis ir noskaidrot
sakoptākās Siguldas pilsētas, Siguldas
pagasta, Mores pagasta un Allažu pagasta teritorijas, ēkas un to īpašniekus
(apsaimniekotājus), noteikt skaistākā,
atraktīvākā gaisa dārza īpašniekus (apsaimniekotājus). Konkursā tiks vērtētas individuālās dzīvojamās mājas, pagastu viensētas, daudzdzīvokļu mājas,
novada ražošanas objekti, sabiedriskie
objekti (veikali, kafejnīcas, kredītiestādes, skaistumkopšanas saloni u. c.).
Pieteicējiem ir jānorāda savs

vārds, uzvārds, kā arī nominētās iestādes/sētnieka adrese un kontaktinformācija. Pieteikumus konkursam
var iesniegt
■■ Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3;
■■ Allažu pagasta pārvaldē, Allažos, Birzes ielā 4;
■■ Mores pagasta pārvaldē, Morē,
Siguldas ielā 11;
■■ Siguldas pagasta pārvaldē, Siguldā, Zinātnes ielā 7;
■■ zvanot pa bezmaksas tālruni
80000388;
■■ sūtot pieteikumus uz e-pastu ineta.eriksone@sigulda.lv vai
dita.laure@sigulda.lv.

Piesakieties bezmaksas velosipēdistu apmācībai
Palielinoties novada iedzīvotāju
interesei pārvietoties ar velosipēdiem,
Siguldas novada Pašvaldības policija,
sadarbībā ar Ceļu satiksmes direkcijas Rīgas Motormuzeja pedagoģi
Laimdotu Lasi aicina pieteikties velosipēdistu apmācībām Siguldā. Pie-

teikties apmācībām līdz 1. augustam
tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas
pareizi un droši pārvietoties ar saviem velosipēdiem.
Pieteikšanās notiek Siguldā, Raiņa ielā 3. Piesakoties līdzi jāņem pases vai dzimšanas apliecības kopija un

Siguldas novada vidusskola
piedāvā jaunas izglītības iespējas
No 1. septembra Siguldas novada vidusskola “Laurenčos” piedāvās
vairākas izglītības programmas.
Rīta maiņā – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ar palielinātu mācību stundu
skaitu matemātikas un angļu valodas
apguvei, kā arī pirmo reizi Siguldas
novadā tiek piedāvāta vispārējās vidējās izglītības (10.–12. klases) profesio-

nālās ievirzes programma Lietvedības
pamatos vai Datorizētās projektēšanas
pamatos.
Rīta vai vakara maiņā – atkarībā
no klases audzēkņu vairākuma izvēles –
var apgūt vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu,
kurai mācību stundas tiek organizētas
četras dienas nedēļā, bet piektdienās
notiek konsultācijas un papildu ieskaites.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem mājokļu īpašniekiem
Siguldas novada Dome uzsākusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
paziņojumu par apdzīvojamo platību sagatavošanu un izsūtīšanu. Plānots,
ka Siguldas novada iedzīvotāji tos saņems līdz 15. septembrim. Pirmais
maksāšanas termiņš tiek noteikts ne agrāk kā viens mēnesis pēc maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas.
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokli likme ir atkarīga no dzīvojamās
platības kadastrālās vērtības:
■■ līdz 40 000 latu – 0,1 %;
■■ no 40 000 līdz 75 000 latu – 0,2%;

■■ no 75 000 un vairāk – 0,3 % no īpašuma kadastrālās vērtības.
Ir noteikts arī minimālais nodokļa maksājums 5 latu apmērā katram
nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā,

Siltina slimnīcu un poliklīniku
Pagājušā gada nogalē tika noslēgts
līgums par finansējuma piešķiršanu no
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada medicīnas
iestādēs”(līgums Nr. VIDM/2009/KPFIRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. jūlijs, 2010

1/24), kas tika atbalstīts Vides ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
ēkās”. Siguldas novada Dome ieguva
finansējumu Rīgas rajona slimnīcas un
poliklīnikas siltināšanai. Realizējot tajā
plānotos siltumenerģijas pasākumus,
tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš
apkures vajadzībām.
Kopējās plānotās projekta izmak-

fotokartīte 3 x 4 cm. Par nodarbību
laiku un vietu katram dalībniekam
tiks paziņots individuāli. Velosipēdu
vadītāju apmācība un pirmreizējā eksāmena kārtošana ir bez maksas. Sīkāka informācija pa tālruni 67972008
vai e-pastu policija@sigulda.lv.
Vakara maiņā skolā var apgūt pamatizglītības programmu 7.–9. klasēm
vakara skolām, kurā mācību stundas
tiek organizētas četras dienas nedēļā,
bet piektdienās notiek konsultācijas un
papildu ieskaites. Vakara maiņā pieejama arī vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma
neklātienei, kurā konsultācijas mācību
priekšmetos notiek divas reizes nedēļā.
Papildu uzņemšana Siguldas novada vidusskolā notiks 16., 23. un
30. augustā no plkst. 14.00 līdz 18.00.
Informācija pieejama pa tālruni
67973372.
kuras teritorijā atrodas īpašums. Jau
ziņots, ka no 2010. gada ir jāmaksā
nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvojamām platībām – dzīvokļiem un
privātmājām.
No 1. janvāra ir mainītas arī nekustamā īpašuma nodokļa likmes: NĪN
nodoklis par zemi jāmaksā 1,5 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības, saglabājot nodokļa pieauguma
ierobežojumu 25 % apmērā.
Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļiem Siguldas novadā var saņemt pie Nekustamā īpašuma nodokļu
administratores pa tālruni 67895796.
sas medicīnas iestāžu siltināšanai
474 412 lati, no kurām 79,99 % sedz
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
un 20,01 % sedz finansējums, kas iegūts pēc Rīgas rajona padomes reorganizācijas un bija paredzēts slimnīcas
ēku rekonstrukcijai. Atklātā konkursā
par tiesībām veikt siltināšanu novada
medicīnas iestādēs uzvarēja SIA “YIT
Celtniecība”. Plānots, ka ēku siltināšana,
kas uzsākta jau šobrīd, tiks pilnībā pabeigta līdz 2010. gada beigām.

ZIŅAS ĪSUMĀ
Darbu uzsākusi Nurmižu ielas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja

No 5. jūlija darbu uzsākusi pirmsskolas izglītības iestādes Nurmižu ielā 31 vadītāja Maira Gavare. Pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja izglītību ieguvusi Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas specialitātē, bet Izglītības zinātņu
maģistra grāds iegūts Daugavpils universitātē. M. Gavare pirmsskolas
izglītībā strādājusi 17 gadus, no tiem 14 gadus Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādē par metodiķi.

Iesakiet jaunā bērnudārza nosaukumu!

Siguldas novada pašvaldība aicina izteikt ierosinājumus jaunās pirmsskolas izglītības iestādes Nurmižu ielā 31 nosaukumam. Izglītības iestādes nosaukumam varat nosūtīt uz e-pastu
maira.gavare@sigulda.lv līdz 31. jūlijam.

Darbu pašvaldībā uzsākusi Juridiskās pārvaldes
vadītāja

No 1. jūlija darbu pašvaldībā uzsākusi Juridiskās pārvaldes vadītāja
Elīna Grobiņa. Ieguvusi jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un maģistra grādu Rīgas Juridiskajā augstskolā, darba
pieredze gan publisko tiesību, gan civiltiesību jomā iegūta, strādājot
Rīgas Domē un pie Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles.

Reiņa trasē atklāts deviņu bedrīšu golfa laukums

18. jūlijā Reiņa trasē atklāts deviņu bedrīšu golfa laukums. Šim
pasākumam par godu Reiņa trase kopā ar Siguldas novada Domi
organizēja golfa turnīru “Siguldas kauss 2010”. Pirmās trīs golfa
bedrītes Reiņa trasē atklātas pirms diviem gadiem. Reiņa Golfa laukums pieejams gan tiem, kas vēlas pirmo reizi pamēģināt golfa spēli,
gan tiem, kas izlēmuši nodarboties ar šo sporta veidu profesionāli.

Akreditēta LLU Siguldas filiāle

Jūnijā LLU Siguldas filiālē uz 6 gadiem tika akreditēta Komerczinību programma. Šogad studijām LLU Siguldas filiālē var pieteikties
no 19. līdz 27. jūlijam. Sīkāka informācija par studiju iespējām
pieejama vietnē www.llu.lv vai pa tālruni 67976307.

Izmaiņas Allažu pagasta bibliotēkas darbā

No 26. jūlija līdz 20. augustam mainīti Allažu pagasta bibliotēkas
darba laiki. Allažu pagasta bibliotēka strādās pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00.

Notiks sanāksme par latvāņu izplatības
ierobežošanu

28. jūlijā plkst. 11.00 Siguldas pagasta kultūras namā notiks novada ekspertu grupas sanāksme par latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumu organizēšanu un koordinēšanu Siguldas novadā. Aicinām
piedalīties arī Siguldas novada iedzīvotājus, kuriem aktuāla šī tēma.
Papildu informācija pieejama pa tālruni 67800946.

Siguldā palielinās tūristu skaits

Tūrisma pārvaldes vadītāja Laura Konstante informē, ka šī gada
jūnijā Siguldas novada Tūrisma informācijas centru apmeklējuši
par 10 % tūristu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vēl pozitīvāka tendence novērojama Siguldas tūrisma vietnes www.tourism.sigulda.lv
popularitātes ziņā, kuras apmeklējums salīdzinājumā ar pagājušo
gadu palielinājies par 60 %. Tas liecina, ka Siguldas novada tūrisma
piedāvājums ir pievilcīgs gan ceļotājiem, kuri atbrauc vienas dienas
ekskursijā no Rīgas, gan tiem, kuri ceļo cauri Baltijai.

Siguldā uzstādīs gigantisku skudru

14. augustā Jauniešu dienas ietvaros K. Barona un Dārza ielas
krustojumā tiks atklāts vides objekts – 3 metrus gara un 2,5 tonnas
smaga skudra. Gigantiskā skudra ir izgatavota no metāla un akmens,
vides objekta autors ir Cēsu pusē dzīvojošais akmeņkalis Aivars
Kerliņš, kura akmenī un metālā darinātie darbi katrs ir citāds un
unikāls. Vides objekts tapis, pateicoties “Zaļā punkta šķirošanas
maratonam”, sadarbojoties “Latvijas Zaļajam punktam” un Siguldas
novada Domei.
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Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
1. augusts
1. augusts
1. augusts–
30. augusts
2. augusts–
8. augusts
7. augusts,
plkst. 17.00
8. augusts
8. augusts,
plkst. 13.00
8. augusts,
plkst. 15.00
8. augusts,
plkst. 21.00
8. augusts
14. augusts
14. augusts
20. augusts
21. augusts

22. augusts
28. augusts

28. augusts,
plkst. 12.00
4. septembris

Bērnības svētki

Pasākums

Koncerts “Mūzika pilīs jeb dvēseliski
miesiskas nopūtas un prieki Latvijas pilīs”
Jāņa Purcena gleznu izstāde
Turaidas pils nedēļa

Vieta
Siguldas pagasta
kultūras nams
Turaidas pils
pagalms
“Siguldas Tornis”
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas pilsdrupu
estrāde

Siguldas Opermūzikas svētki – Galā
koncerts
Metālmākslinieku simpozija “Viduslaiku
dzelzgriezējs” noslēgums
Siguldas Opermūzikas svētki – Garīgās
Siguldas ev. lut.
mūzikas koncerts
baznīcā
Siguldas Opermūzikas svētki – koncerts
Siguldas pilsdrupu
“Mūzikli, kuri saviļņo”
estrāde
Siguldas Opermūzikas svētki – opera “Čo- Siguldas pilsdrupu
čo-sana” (Madame Butterfly)
estrāde
Pils diena “Rit laika rats” Turaidas
Turaidas
muzejrezervātā
muzejrezervāts
Jauniešu diena Siguldas novadā
Raiņa parks
Vides objekta “Skudra” atklāšana
K. Barona un Dārza
ielas krustojums
Izstāde “Nepazīstamā Taivāna”
Siguldas pagasta
kultūras nams
Allažu tautas nams
Allažnieku diena – tikšanās ar
allažniekiem, Allažu tautas teātra izrāde:
Noras Vētras-Muižnieces luga “Ruksītis”;
zaļumballe
Radio vadāmo mašīnu sacensības Duracell Pie “Šokolādes”
Radio Rally
Pļava pie K. Barona
Latvijas atklātais čempionāts Kalniešu
pieminekļa
spēlēs
Sportiskas aktivitātes, varenības
demonstrējumi, dažādas atraktīvas
sacensības, koncerti
Velo un foto orientēšanās sacensības
Pie Jauniešu
“Pedāļi 2010”
iniciatīvu centra
“Mērķis”
Putu Ballīte “FOAM KINGDOM”
Siguldas pilsdrupu
estrāde

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.

Siguldā svinēs Jauniešu dienu
14. augustā Siguldā jau otro
gadu pēc kārtas tiks svinēta Jauniešu diena. To organizē Jauniešu
iniciatīvu centrs “Mērķis” sadarbībā ar Siguldas novada Jauniešu
domi.
Galvenā Jauniešu dienas norises
vieta būs Raiņa parks, kur jau no
plkst. 14.00 notiks koncerts, kura
programmu gatavo Jauniešu organizācijas “Jaunie vanagi” Siguldas kluba “Atspere” vadītāja Linda Poševa.
Dienas koncertā uzstāsies Siguldas
novada un citu novadu talantīgie
jaunieši, notiks Jauniešu iniciatīvu
centra Teātra sporta interešu grupas
organizēts improvizācijas teātris. No
plkst. 16.00 uz skatuves uzstāsies
jauniešu mūzikas grupas, pēc tam
dīdžeja vadībā – diskotēka.

Paralēli koncertam Raiņa parkā
notiks interesantas, izklaidējošas un
arī izglītojošas aktivitātes, iespēju izteikt sevi dziedot, zīmējot, fotografējot. Organizācija “Jaunie vanagi”
jauniešiem piedāvās dažādas fiziskas
aktivitātes.
Dažas svētku aktivitātes notiks
arī Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis”, Pils ielā 10. Plkst. 15.00 tajā
notiks Siguldas novada jauniešu
Fotokluba organizētās fotoizstādes
atklāšana, kā arī Informatīvā stenda
atklāšana, pieaicinot pašvaldības
izglītības jomas darbiniekus, domes
deputātus. Pēc Informatīvā stenda
atklāšanas notiks diskusija starp
jauniešiem un pašvaldības deputātiem un darbiniekiem par jauniešu
dzīvi, iespējām un problēmām Siguldas novadā.

Siguldā notiks vērienīgs metālmākslinieku
simpozijs “Viduslaiku dzelzgriezējs”
No 28. jūlija līdz 8. augustam
pirmo reizi Siguldā notiks metālmākslinieku simpozijs “Viduslaiku
dzelzgriezējs”. Projekts tapis sadarbībā
ar Latvijas Mākslas akadēmijas metāla
dizaina katedras vadītāju profesoru
Juri Gagaini. Simpozija tēma – viduslaiki.
Simpozijā piedalīsies seši metāl-
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mākslinieki – Juris Gagainis, Zigfrīds
Rozenbergs, Norberts Naudiņš, Didzis
Jurkovskis, Normunds Dāvis un Uģis
Traumanis. Autori desmit dienas realizēs
savas idejas – no metāllūžņos atrastām
detaļām gatavos tēlniecības un vides
dizaina objektos, izmantojot arī granīta akmeņus un koka detaļas. Apskatot
Siguldas apkārtni, mākslinieki par savu

Turpinās biļešu tirdzniecība uz
Siguldas Opermūzikas svētkiem
XVIII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki Siguldas pilsdrupu
estrādē norisināsies no 7. līdz 8. augustam. Biļetes uz Opermūzikas svētkiem joprojām var iegādāties gan Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrā, gan “Biļešu paradīzes” interneta veikalā www.bilesuparadize.lv.
Sestdien, 7. augustā, plkst. 17.00
Siguldas pilsdrupās notiks Galā
koncerts, kurā piedalīsies La Scalas
operas solisti – Kristīne Opolais
un Filips Do, tenors Juhans Tralla,
soprāns Dināra Rudāne, Lielā teātra
solists Daiņus Stumbras, Krišjānis
Norvelis un citi solisti, kā arī Latvijas
Nacionālās operas koris un orķestris
(diriģents Aleksandrs Viļumanis).
Svētdien, 8. augustā, plkst. 13.00
Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks Garīgās mūzikas koncerts,
kurā piedalīsies dziedātāja Ginta Lubiņa un ērģelnieks Aivars Kalējs. Ieeja

par ziedojumiem.
Savukārt 8. augustā plkst. 15.00
pilsdrupu estrādē notiks koncerts “Mūzikli, kuri saviļņo”. Koncertā piedalīsies
ievērojami latviešu solisti – Dita Lūriņa,
Juris Vizbulis, Mārcis Maņjakovs, Ilze
Kozlovska, Solvita Moss un Mārtiņš
Egliens, kā arī Liepājas simfoniskais
orķestris (diriģents A. Lakstīgala).
Šajos Siguldas Opermūzikas svētkos atgriezīsies tradicionālās un skatītāju iemīļotās brīvdabas operas izrādes. 8. augustā plkst. 21.00 aicinām
uz Džakomo Pučini operu trīs cēlienos
“Čo-čo-sana” (Madame Butterfly). Tā

būs unikāla iespēja redzēt un dzirdēt
krievu režisora Jurija Aleksandrova,
seškārtējā Zelta maskas laureāta, iestudētu operas izrādi, kura veidota
kā starptautisks projekts ar Krievijas
Marijas teātra, Sanktpēterburgas operas un Latvijas Nacionālā operas piedalīšanos. Galvenajās lomās Ahmeds
Agadī (Marijas teātris) – 2008. gada
Zelta maskas laureāts, tenors, kuram
līdzvērtīgu pasaulē grūti atrast. Čočo-sanas lomā vairāku starptautisku
konkursu laureāte Žanna Afanasjeva
(Sanktpēterburgas opera). Izrādē piedalīsies arī izcilais krievu baritons Sergejs
Kaļinovs (Sanktpēterburgas opera) un
Latvijas Nacionālās operas solists Krišjānis Norvelis, kā arī Inga Šļubovska un
Jānis Kurševs (diriģents A. Viļumanis).
Siguldas Opermūzikas svētku organizatori informē, ka pēc operas izrādes
“Čo-čo-sana” norīkots papildvilciens,
kurš no Siguldas dzelzceļa stacijas uz
Rīgu aties plkst. 0.30.

Siguldā notiks I Latvijas Blūza svētki
Siguldas pilsdrupu estrādē
31. jūlijā notiks I Latvijas Blūza
svētki – pirmais nacionālais blūza
festivāls Baltijā, kurā piedalīsies
visas labākās pašmāju blūza grupas.
Blūza svētku aktivitātes sāksies
plkst. 9.00, kad Siguldas Jaunās pils
dārzā notiks pikniks, kura laikā ikviens tiek aicināts pabrokastot pils
dārzā, palūkoties dejas, klausīties
dziesmas un dzeju, dot startu antīko

auto maratonam.
Blūza svētku koncerti Siguldas
pilsdrupās sāksies no plkst. 14.00.
Pirmajos Latvijas Blūza svētkos muzicēs Ainars Pūpols & pBlues, The Blues
Gang, Bite’s Blues Band, D11 Blues
Band, Ginta Žilinska Boogie Woogie
Trio, Hot Dogs & Jānis Vanadziņš,
Igor ‘Rebel’ Novikoff & Band, Latvian
Blues Band, Mirta & Hot Acoustics,
The Twins Peek. Papildus koncertiem būs apskatāma Baltijas pirmā
un lielākā fotoizstāde par blūza un

Noslēgušies Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki
11. jūlijā ar deju lieluzvedumu “Deja kāpj debesīs” noslēdzās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros piedalījās 451 Siguldas novada skolēns. Visi novada svētku dalībnieki no svētkiem
mājās atgriezās gandarīti par paveikto un pieredzēto. Apkopojot svētku
norises rezultātus, jāteic, ka viss noslēdzies laimīgi – dažiem dalībniekiem mazliet noberztas kājas un aizsmakusi balss.
Paldies par ieguldīto darbu kolektīvu vadītājiem, kuri papildus kolektīvu
vadītāju pienākumiem bija arī svētku
virsvadītāju lomā – Jānim Baltiņam,
Indrai Ozoliņai un Andrim Muižniekam! Mēs lepojamies ar viņiem!
Paldies arī Siguldas 3. pamatskolas

“Vizbulītes” jaunāko klašu grupu vadītājai Ingai Liepiņai, Allažu pamatskolas
deju kolektīva “Avotiņi” vadītājai Ilonai
Šimei, Siguldas 1. pamatskolas deju
kolektīva “Purenīte” vadītājai Dzintrai
Fogelei, Mākslu skolas pūtēju orķestra
“Sudrabskaņa” diriģentam Guntaram

darbu eksponēšanas vietu izvēlējās parka
teritoriju pie galerijas “Tornis”.
“Pilsētā ir skaista un sakopta pilsētvide, ar pārdomātiem skvēriem un
māksliniecisku noskaņu. Daudz un
dažādi esam izcēluši un godājuši savas
vēsturiskās tradīcijas un bagāto kultūras
mantojumu. Tomēr man mūsu pilsētvidē
pietrūkst laikmetīguma, kas aicinātu uz
lietām paraudzīties citādi. Par šī projekta
pamatojumu vēlos citēt Roberta Palmera
reiz teikto – radoša pilsēta ir tā, kurā

ienācējiem ļauj padarīt to par radošu pilsētu. Aizslēdzot durvis un norobežojoties
no pasaules, mēs aizslēdzam durvis arī
radošumam,” pārdomās dalās simpozija
idejas autore, Siguldas pagasta kultūras
nama direktore Arisa Pastuhova.
Vides objektu atklāšanas pasākums
notiks 8. augustā plkst. 12.00 brīvdabas
izstāžu zālē “Pie Torņa”. Projektu atbalsta
Siguldas novada Dome, SIA “Karlainer”,
SIA “ATU 1021”, SIA “Cramo”, Zemnieku
saimniecība “Jurbrenči” un SIA “Juko”.

džeza tēmu “Epson Roots and Fruits”,
“Epson blūza kinozālē” tiks rādītas
septiņas filmas no projekta “Martin
Scorsese presents the Blues”, kā arī
darbosies blūza un džeza mūzikas
ierakstu bode un kafejnīcas.
Pirmās 500 biļetes iepriekšpārdošanā maksā 4,99 lati, pēc tam –
6,99 lati. Koncerta dienā biļetes
maksās dārgāk. Biļetes var iegādāties
www.bilesuserviss.lv un Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā
(Raiņa iela 3).
Zvejniekam, Siguldas 1. pamatskolas
zēnu kora diriģentei Evijai Kupavskai
un mākslas skolotājai Dacei Melbārdei. Mēs lepojamies ar viņiem un visu
siguldiešu vārdā sakām lielu paldies
par pašaizliedzību un ieguldīto darbu!
Paldies Siguldas novada pašvaldības
vadītājam Uģim Mitrevicam, jo pašvaldība gādāja par to, lai mūsu svētku
dalībniekiem būtu droša uzturēšanās
skolās, rūpējās par transportu, noformējumu un papildus finansējumu
ēdināšanai. Paldies visiem dalībniekiem
par neatlaidību un dzīvesprieku!
Lai svētku prieka dzirksts saglabātos pēc iespējas ilgāk un sniegtu spēku
turpmākām uzvarām!
Sandra Ķirule

Kapu svētki Siguldas novadā
7. augustā plkst.12.00 – Kapu svētki Siguldā
29. augustā plkst. 14.00 – Kapu svētki Allažos
4. septembrī plkst.12.00 – Kapu svētki Morē

5. septembrī Siguldā
20. Latvijas riteņbraucēju
Vienības velobrauciens
Pieteikšanās Siguldas novada
Tūrisma informācijas centrā
Raiņa ielā 3.
Sekojiet informācijai –
www.sigulda.lv
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. jūlijs, 2010

