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Ūdens sakustējies
Ūdenssaimniecība Siguldas
novadā

Viena no lielākajām problēmām Siguldā ir ūdens kvalitāte.
Siguldas novads, lai iegūtu Eiropas Savienības (ES) finansējumu,
startēja kā viena no 18 Latvijas
pašvaldībām, kas iesaistījās ES finansētajā, 50 miljonu eiro vērtajā
projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”,
kura realizācijas beigu termiņš sākotnēji bija paredzēts 2006. gada
nogale, bet šobrīd pagarināts līdz
2008. gada beigām. Ūdenssaimniecības attīstības projekts ietver
četras komponentes – dzeramā
ūdens atdzelžošanas staciju izbūvi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukciju, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un
neuzskaitītā ūdens samazināšanas
programmu.

Projekta realizācijas
aizkavēšanās
iemesls – līguma laušana
“Līgums par ūdens atdzelžošanas staciju izbūvi pašvaldībās
tika noslēgts ar Vides ministrijas
izsludinātajā konkursā uzvarējušo Francijas un Igaunijas konsorciju “Degremont SA – Merko
Ehitus” – SIA “Merks” 2005. gada
martā. Vadošais uzņēmējs konsorcijā bija franču firma “Degremont
SA”, kura izstrādāja tehnoloģiju un
nodrošināja iekārtu piegādi ūdens
atdzelžotavām. Tā kā Latvijā neražo
dzeramā ūdens atdzelžošanas tehnoloģiskās iekārtas, Latvijas celtniecības uzņēmumiem jāslēdz līgumi
ar ārzemju firmām par to piegādi
un montāžu. Diemžēl laikam ejot
un līdz ar to arī projektam velkoties garumā, pieauga inflācija, kā
rezultātā paaugstinājās arī būvdarbu un izejmateriālu cenas. Šobrīd
līgums ar konsorciju ir lauzts, jo
konkursā uzvarējušie uzņēmēji
atsacījās būvēt par līgumā minēto
cenu. Nekavējoties tika izvērtēts
firmas ieguldītais darbs projekta
realizācijā, pieprasīta daļēja izmaksātā avansa atmaksa, kā arī veiktas
citas ar līguma laušanu saistītās
darbības. Pēc notikušā Vides ministrija pieņēma lēmumu ļaut katrai pašvaldībai atsevišķi izsludināt
konkursu par atdzelžošanas stacijas
izbūvi,” stāsta SIA “Saltavots” projektētājs Pēteris Jurkāns.

Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu paplašināšanai
Siguldā – reālas aprises
2006. gada pavasarī Vides ministrija izsludināja konkursu par
Rīgas Apriņķa Avīze
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ūdensvada un kanalizācijas tīklu
būvniecību vairākās pašvaldībās.
Siguldā šī būvniecība veicama 13,1
kilometru garumā. Konkursā uzvarēja Ulda Pīlēna birojs no Liepājas,
piedāvājot darbus veikt par diviem
miljoniem 360 tūkstošiem latu.
Tā kā viņa piedāvājums par 700
tūkstošiem pārsniedza siguldiešu
prognozes un reālās iespējas, tad
Vides ministrija konkursu pasludināja par notikušu, bet rezultātu
anulēja, un atkal tika zaudēts laiks.
Pēc neveiksmes nolēma šādu pat
konkursu izsludināt katrā pilsētā
atsevišķi, arī Siguldā. “Ekonomējot
laiku, neprecizējot un nepārskaņojot esošo projektu, steidzamības
kārtā izsludinājām konkursu. Tajā
uzvarēja AS “Siguldas Būvmeistars”
ar piedāvājumu darbu veikt par
viena miljona 740 tūkstošu apmērā. Salīdzinot ar Ulda Pīlēna biroja
piedāvājumu, redzama ekonomija,”
skaidro Jurkāns.

Noslēgts līgums ar “Siguldas
Būvmeistaru”
“Ikviena projekta derīguma termiņš ir viens gads. Tādēļ arī šo

šamās izmaiņas būs daudz labāk
un vieglāk, nekā ilgstoši gaidīt un
tērēt līdzekļus projekta pārskaņošanai. Šobrīd noslēgts līgums
ar AS “Siguldas Būvmeistars” par
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšanu Siguldā, ir uzsākta
trašu nospraušana, līdz ar siltāka
laika iestāšanos tiks uzsākta tīklu
izbūve. Darbu veikšanas termiņš ir
2007. gada decembris. Jāpiezīmē:
sagaidot Siguldas astoņsimtgades
centrālos pasākumus augustā, “Siguldas Būvmeistars” ir atbildīgs,
lai līdz svinībām būtu sakārtotas
pilsētas centrālās ielas, kurās projekts paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus,”
uzsver SIA “Saltavots” projektētājs
Jurkāns.

Ieguvumi no projekta

Lauktehnikas rajonā Siguldā ir vecas, jau sen nolietojušās
attīrīšanas iekārtas. Šis projekts
paredz to slēgšanu, iepriekš uzbūvējot sūknētavu, kura pārsūknēs
notekūdeņus uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Lorupē. Paredzēts pieslēgt dzīvojamos
kvartālus starp Pulkveža Brieža un
Strēlnieku ielu, kā arī Kaķīškalnā

Aicina iesniegt fotoattēlus
albumam “Sigulda”

zācijai pievienot arī Nurmižu ielas
kvartāla mājas.
Būvniecību Siguldā, kā arī
pārējās projektā iesaistītajās pašvaldībās uzraudzīs SIA “LaKalme”,
ar kuru līgumu ir noslēgusi Vides
ministrija. Šī firma būs juridiski
atbildīgi par kvalitatīvu tā realizāciju. Līdztekus minētajiem darbiem
šobrīd notiek arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana.

Dzeramā ūdens
atdzelžotavas būvniecības
projekts virzās
“Pašreiz Vides ministrija gatavojas izsludināt konkursu par atdzelžotavas būvniecību Siguldā. Ja
par iepriekšminēto darbu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu – veikšanu
un tiem piešķirtā ES finansējuma
apgūšanu noteiktajā termiņā esam
pārliecināti, tad galvassāpes sagādā
ūdens atdzelžotavas izbūve, jo atlicis pavisam maz laika. Jāņem vērā,
ka pēc konkursa izsludināšanas aptuveni divi mēneši doti startējušām
firmām piedāvājuma sagatavošanai,
tad divi mēneši vajadzīgi pieteiku-

SIA “Saltavots” apstiprina, ka ūdens kvaltitātes problēmas šogad tiks risinātas.
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
būvniecības projektu teorētiski vajadzēja pārskaņot, tikai tad varēja
sludināt konkursu. Pārskaņošana
galvenokārt attiecas uz topogrāfiju, uz kuras bāzes projekts zīmēts.
13 kilometru topogrāfijas izveide
prasīja papildu laika un finanšu
resursus. Uzskatu, ka risināt projekta realizācijas gaitā radušās
neskaidrības un veikt nepiecie-

(uz Kaķīškalnu vienlaicīgi tiks ieguldīts arī maģistrālais ūdensvads)
centrālajam kanalizācijas vadam.
Daļēji kanalizācijas tīkli tiks paplašināti arī Rūsiņa un Atpūtas
kvartālā. Atbrīvotāju ielā ieliks
maģistrālo kanalizācijas vadu, lai
nākotnē varētu kanalizācijas sistēmai pieslēgt Mālkalnu, Doņu un
Meldru ielas namus. Projekts dos
reālu iespēju priekšdienās kanali-

mu izvērtēšanai, tomēr ceram, ka
viss izdosies. Šobrīd viss ir atkarīgs
no Vides ministrijas izsludinātā
konkursa rezultātiem. Atliek vien
domāt, ka šā laika grafika pārbīde
un būvniecības izmaksu sadārdzinājums nebūs šķērslis, lai projektā
paredzētos darbus paveiktu iecerētajā laikā,” teic SIA “Saltavots”
projektētājs Pēteris Jurkāns.
Inese Pliena

“Fotoakcijā “Mārtiņam Bucleram
140” iegūtais vērtīgais fotomateriāls
rosinājis uzsākt jaunas idejas īstenošanu – izdot fotoalbumu Siguldas 800
gadu jubilejā, kas ar mākslas foto palīdzību raksturotu Siguldas novadu
un tā apkārtni,” stāsta projekta “Siguldai 800” vadītāja Jolanta Borīte.
“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.
Albumā attēli tiks izvietoti pa tematiskiem blokiem, kur katra nodaļa
sastāvēs no vēsturiska ieskata, kam
seko bagātīgs fotogrāfiju un tām pievienoto anotāciju klāsts. Ja kādam
ir māksliniecisks vai vēsturisks Siguldas un apkārtnes foto attēls, tad
šis ir gadījums, kad aicinām to dāvāt
pašvaldībai, lai publicētu albumā,”
stāsta J. Borīte.
Foto amatieri un profesionāļi,
kurus valdzina Siguldas apkārtnes
dabas krāšņums un kuru krājumā
ir foto attēli, ko var ievietot mākslas
fotoalbumā, aicinām iesniegt attēlus
noteiktās kategorijās:
1. Daba – alas, senleja, skatu vietas,
pastaigu takas, dzīvā daba u.c.
2. Arhitektūra – pilis, muižas,
nami
3. Aktīvā Sigulda – sports, “Aerodium”, bobslejs, piedzīvojumu parks
“Mežakaķis”, braukšana ar laivām
u.c.
4. Laikabiedri – pazīstami siguldieši, varbūt gada cilvēki u.c.
5. Svētki – novada, opermūzikas
svētki, “Gaujas atbalsis”, “Kremerata
Baltica” u.c.
Fotoattēli ir jāiesniedz līdz 31.
martam Siguldas novada domē
drukātā formātā, tiem jābūt 15x20
cm lieliem, glancētiem. Iesūtot pa epastu: jolanta.borite@sigulda.lv, digitālajiem attēliem jāatbilst 3,5 MB vai
300 punktiem.
Attēlu iesniedzēji saņems piemiņas veltes no Siguldas novada domes
un piedalīsies fotokonkursā mājas
lapā: www.sigulda.lv, kur tās apmeklētāji varēs nobalsot par viņuprāt labāko attēlu noteiktajās kategorijās.
Mājas lapas: www.sigulda.lv konkursā
no 1. līdz 20. aprīlim būs iespējams
balsot par labākajiem foto attēliem,
kuru autori iegūs balvas.
Fotoattēlu autori, iesniedzot bildes, apstiprina, ka neiebildīs pret to
publicēšanu un izmantošanu Siguldas novada domes reprezentatīvajos
materiālos, ja tiek veidota atsauce uz
autoru.
Fotoakcijas dalībnieku – profesionālu fotogrāfu un Siguldas novada
iedzīvotāju – fiksētie mirkļi un uzkrātās emocijas par Siguldas novadu,
kas apvienoti krāsainā un kvalitatīvā
fotoalbumā, būs lieliska, krāšņa dāvana sadarbības partneriem, ārzemju
viesiem un tūristiem, kas vēlēsies iepazīt Siguldas novadu vai piedalīties
Siguldas astoņsimtgades svinībās.
Projekta īstenotājs ir Siguldas novada dome sadarbībā ar Profesionālo
fotogrāfu biedrību. Projekta vadītāja
ir Jolanta Borīte, bet projekta eksperts
un konsultants – Gunārs Janaitis.
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Saņemts finansējums Jūdažu sabiedriskajam centram
Ar Latvijas Republikas Saeimas Latvijas pirmās partijas un
partijas “Latvijas ceļš” atbalstu
Siguldas novada domei no Valsts
investīciju programmas piešķirti
80 000 latu sabiedriskā kultūras
centra un bibliotēkas būvniecībai

Jūdažos.
“Jaunais sabiedriskais centrs
paredz mūsdienu prasībām atbilstošas telpas bibliotēkai, sociālajiem
un medicīnas darbiniekiem, Jūdažu pasta nodaļai un pasākumu
zāli. Jau tuvākajā laikā Siguldas

Veiks uzlabojumus Siguldas –
Kaķīškalna ceļam
Apzinoties Šveices ielas katastrofālo stāvokli posmā no bobsleja
un kamaniņu trases līdz Kaķīškalnam, Siguldas novada dome vasaras sākumā veiks bedru remontu
un pagaidu asfalta kārtas uzklāšanu
piecu centimetru biezumā.
“Šveices ielas rekonstruēšana
par iebraucamo ceļu no Vidzemes
šosejas paredzēta jau 2004. gadā
izstrādātajā tehniskajā projektā.

Projekta realizācija pašvaldībai izmaksātu vairāk nekā trīs miljonus
latu, tādēļ vairākkārtīgi tika iesniegti pieteikumi valsts investīcijām tā
finansēšanai. Valsts atbalsts ielas
rekonstrukcijai solīts laika posmā
no 2007. līdz 2013. gadam,” stāsta
priekšsēdētāja vietnieks J. Zilvers.
Pagaidu remontdarbi šogad tiks
veikti, jo nav zināms precīzs valsts
finansējuma piešķiršanas laiks.

Pārbauda Siguldas
skolēnu stāju
2005. gada augustā Siguldas
novada Sociālās palīdzības pārvaldes ģimenes atbalsts centra sociālie pedagogi kopā ar Siguldas
novada skolu mediķiem pārrunāja
skolēnu veselības problēmas mācību iestādēs. Skolu mediķi atzina:
visaktuālākais jautājums ir bērnu
nepareizas stājas problēmas. Tādēļ
tika organizēta atkārtota tikšanās
ar skolu mediķiem, Siguldas 3.
pamatskolas sporta pedagoģi A.
Fridriksoni, kura atzina, ka ārstu
nozīmēto koriģējošo vingrošanu
daudzi bērni neapmeklē, neuztverot šo likstu nopietni. Vecākiem un
bērniem svarīgi ir apzināties, ka
stājas problēmas nopietni ietekmē
veselību, bet koriģējošā vingrošana
māca bērniem vingrojumus, kurus
skolēnam ir jāveic regulāri, lai rezultāti būtu efektīvāki.
Lai iegūtu precīzus rezultātus
par skolēnu stāju un fizisko sagatavotību, no 19. līdz 22. februārim
Sporta medicīnas valsts aģentūras speciālisti veica Eirofit testu
Siguldas novada skolu 4. klases
skolēniem, pārbaudot stāju 105
audzēkņiem. Dalībniekiem bija
jāveic dažādi fiziskās sagatavotības
noteikšanas vingrinājumi – koordinācijas noteikšanai, atspoles
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skrējiens, izturības skrējiens, tāllēkšana, vēdera prese u.c. Ārsts ar
katru skolēnu veica pārrunas un
novērtēja problēmas, kas saistītas
ar nepareizu stāju.
Sporta medicīnas valsts aģentūras speciālisti mēneša laikā sniegs
kopējo rezultātu izvērtējumu, ieteikumus izglītības iestādēm situācijas
uzlabošanai, kā arī nosūtīs vecākiem testa rezultātus, kurā atspoguļos skolēna fiziskās sagatavotības
līmeni un ar stāju saistītās problēmas, ja tādas tiks konstatētas. Iegūtais rezultātu apkopojums tiks
izmantots par pamatu, lai izvērtētu
skolēnu stājas problēmas Siguldas
novadā, kā arī plānotu turpmākos
pasākumus vispārējai bērnu fiziskās
veselības uzlabošanai.
Vērojumi testa laikā apstiprina,
ka skolēnu fiziskā sagatavotība ir
nepietiekama, jo daudziem bērniem bija grūti izpildīt reakcijas,
koordinācijas un citus vingrinājumus. Konkrēti par skolēnu fizisko
sagatavotību un stājas problēmām
tiks diskutēts pēc Sporta medicīnas valsts aģentūras saņemtajiem
rezultātiem un ieteikumiem.
Liels paldies par skolu atsaucību un mediķu ieinteresētību Eirofit
testa organizēšanā!

novada dome izsludinās konkursu
būvfirmām par Jūdažu sabiedriskā
centra celtniecību. Termiņš objekta
nodošanai ekspluatācijā paredzēts
2008. gada 1. jūlijā,” stāsta Siguldas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks J. Zilvers.

“Ceru, piešķirtie līdzekļi tiks
savlaicīgi izmantoti projekta realizēšanā un sekmēs Jūsu pašvaldības
attīstību,” vēstulē Siguldas novada domei raksta Latvijas pirmās
partijas un partijas “Latvijas ceļš”
priekšsēdētājs A. Bērziņš.

Piešķirts finansējums Dārza ielas
rekonstrukcijas posmam Siguldā
Satiksmes ministrija apstiprinājusi Siguldas novada domes
iesniegto projektu “Dārza ielas
rekonstrukcija posmā no Raiņa
ielas līdz Nītaures ielai”.
Tā kopējās izmaksas ir vairāk
nekā 400 tūkstoši latu, no kurām
Eiropas Savienības līdzfinansējums
ir 99 997,03 lati, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 60 030,23 lati, bet
finansējums no pašvaldības budžeta ir 240 120,90 latu.

Dārza ielas rekonstrukcija
paredz ceļa seguma atjaunošanu,
gājēju ietvju izbūvi un jauna apgaismojuma ierīkošanu posmā no
Raiņa līdz Nītaures ielai.
“Piešķirtais finansējums ir nozīmīgs ieguldījums Siguldas infrastruktūrā, jo rekonstruētā Dārza
iela nodrošinās ne tikai ērtības
autobraucējiem, bet arī drošu pārvietošanos kājāmgājējiem,” uzsver
J. Zilvers.

Aicina IX bērnu un jauniešu
popmūzikas festivāls – konkurss
“Gaujas Atbalss 2007”
26. maijā Siguldā notiks IX
bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls – konkurss “Gaujas
Atbalss 2007”. Šogad pasākums
būs īpašs, jo Sigulda svinēs savu
astoņsimtgadi, un konkursa laureātiem būs iespēja piedalīties
svētku kulminācijas pasākumos
no 10. līdz 12. augustam.
Gaidīti solisti, dueti, kvarteti
un popgrupas trīs vecuma grupās: bērni vecumā no 6 līdz 11
gadiem; pusaudži vecumā no 12
līdz 15 gadiem un jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem.
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem līdz 28. aprīlim jānosūta pieteikuma anketa Siguldas
pilsētas kultūras namam. Tajā jānorāda informācija par dalībnie-

kiem un vēlamais noklausīšanās
laiks – 28. aprīlis vai 5. maijs.
Konkursantiem jāsagatavo
dziesma, ne garāka par četrām
minūtēm un tās pavadījums CD
vai MD formātā. Fona dziedātāji
var būt ierakstīti fonogrammā vai
dziedāt dzīvajā izpildījumā.
Atlases noklausīšanās notiks
28. aprīlī plkst. 12.00 un 5. maijā
plkst. 12.00 Siguldas pilsētas kultūras namā. Noslēguma koncerts
notiks 26. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Uz tikšanos Siguldā!
Informācija pie Siguldas pilsētas kultūras nama direktores
Daces Plešas (Pils iela 10, Sigulda, Rīgas rajons, LV-2150). Tālrunis 7970814, 29548365, e-pasts:
dace.plesa@sigulda.lv.

Organizē Siguldas novada
uzņēmējsabiedrību ražojumu un
sniegto pakalpojumu izstādi – 2007
7. un 8. septembrī Siguldas
pilsētas kultūras namā un blakus
esošajās teritorijās Siguldas novada
dome un biedrība “Siguldas Uzņēmēju klubs” organizē izstādi “Siguldas novada uzņēmējsabiedrību
ražojumu un sniegto pakalpojumu
izstāde – 2007”.
“Aicinām Siguldas uzņēmumus būt aktīviem un pieteikties
Siguldas astoņsimtgadei veltītajā
uzņēmējdarbības izstādē, kurā savus pakalpojumus un produktus
reklamēs uzņēmēji Siguldas un
citiem Latvijas novadiem, kā arī
Siguldas sadraudzības pilsētām,”
stāsta biedrības “Siguldas uzņēmēju klubs” valdes priekšsēdētājs
H. Štrauss.
Izstādes organizatori dalībniekus zonās ar jumta segumu
nodrošinās ar apgaismotiem
stendiem, strāvas saņemšanas
ligzdām, vienotiem uzrakstiem

uz stendiem, pieslēgumu internetam un apsardzi. Izstādes zonās
bez jumta seguma būs pieejamas
strāvas saņemšanas ligzdas un apsardze. Dalības maksa par vietu
izstādē zonās ar jumta segumu teritorijā līdz 6 m2 būs 50 latu, bet
par katru papildu kvadrātmetru
būs jāpiemaksā 15 latu. Izstādes
zonās bez jumta seguma par papildu kvadrātmetru koeficients ir
0,5. Biedrības “Siguldas Uzņēmēju
klubs” biedriem, nosakot dalības
maksu, tiks piemērota 30% atlaide. Stendu aprīkojumu mēbeles
nodrošina izstādes dalībnieki.
Uzņēmumi var kļūt arī par
izstādes sponsoriem, kuriem tiks
nodrošināta bezmaksas dalība izstādē un reklāmas iespējas. Ģenerālsponsora minimālā iemaksa ir
500 latu, sponsoru – 200 latu.
Dalība Siguldas novada domes
un biedrības “Siguldas Uzņēmēju

ziņas īsumā
Pensionāri pārrunā
paveikto
24. februārī Siguldas kultūras
namā notika pensionāru biedrības “Sigulda” atskaites sanāksme,
kurā biedrības priekšsēdētājs A.
Jumiķis sniedza atskaiti par darbu
2006. gadā un iepazīstināja klātesošos ar biedrības darba plānu
šim gadam. Pensionāru biedrības
valdes loceklis J. Šmits dalībniekus informēja, ka katram valdes
loceklim ir iedalīts pilsētas rajons,
lai vieglāk un ātrāk paziņotu steidzīgu un svarīgu informāciju pilsētas pensionāriem.

Skolēnus informē par
tabakas kaitīgo ietekmi
7. martā turpinājās nesen
iesāktā Siguldas policijas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
un Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes
Prevencijas biroja akcija “Tabakas vārds pret Tavējo”.
Šoreiz policijas darbinieki viesojās Siguldas 2. vidusskolā, Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas
1. pamatskolā. Akcijas galvenais
mērķis bija likt jauniešiem aizdomāties, pirms sniedzas pēc pirmās
vai kārtējās cigaretes, vai ir vērts
par savu naudu bojāt veselību.
Auditorijas reakcija bija dažāda,
viena otra sejas kļuva domīgas,
daži neslēpti smīkņāja, taču ceram, ka sniegtā informācija kaut
dažiem skolēniem palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu – neuzsākt
vai pārtraukt smēķēšanu.

Siguldas novada
domei – 1. vieta pašvaldību
sporta spēlēs
2. martā Reiņa trasē notika
Rīgas rajona pašvaldību ziemas
sporta spēles, kurās Siguldas novada dome ieguva 1. vietu. Septiņu disciplīnu sacensībās siguldieši lieliskus rezultātus uzrādīja
distanču slēpošanā, nobraucienā
ar kamerām, priekšsēdētāju divcīņā un mini orientēšanās stafetē.
Labākos individuālos rezultātus
uzrādīja Siguldas novada domes
priekšsēdētājs Tālis Puķītis, kurš
priekšsēdētāju divcīņā – braucienā ar kamerām un hokeja ripas
vadīšanā – izcīnīja 1. vietu, izpilddirektors U. Mitrevics, kurš
ieguva 1. vietu, sporta metodiķe
K. Putniņa, izcīnot 2. vietu, un
deputāts A. Murāns ar 3. vietu
distanču slēpošanā.
klubs” organizētajā izstādē “Siguldas novada uzņēmējsabiedrību ražojumu un sniegto pakalpojumu
izstāde – 2007” jāpiesaka līdz 27.
jūlijam. Sīkāka informācija par dalību izstādē, vietu izvēli, samaksas
kārtību un iespēju saņemt pieteikuma līgumu pie Kristīnes Kuliševas, tālrunis 67974435, e-pasts:
mazasveice@mazasveice.lv vai
Harija Štrausa, tālrunis 29404370,
e-pasts: Harijs.Strauss@btb.lv.
Rīgas Apriņķa Avīze
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Bērni var gatavot ziedus
Siguldas astoņsimtgadei
Siguldas izglītības iestāžu vadītāji, darbinieki un audzēkņi no
1. marta līdz 20. maijam aicināti
piedalīties akcijā “Zied ziedi Siguldā!”. Tās laikā mazie siguldieši
kopā ar vecākiem vai skolotājiem
tiek mudināti sagatavot lielisku
dāvanu Siguldai – ziedu, uz kura
uzrakstīts vēlējums novadam. Izgatavotos ziedus izmantos Siguldas
astoņsimtgades svinību norisē, kad
tie kopā ar citām puķēm un laba
vēlējumiem uzplauks lielajā ziedu
pļavā bērnu pilsētiņas zonā.
“Bērniem no kartona vai kāda
cita materiāla jāizgatavo un jāizkrāso zieds, kuram otrā pusē var
uzrakstīt vēlējumu Siguldai. Būtu
labi, ja izmantotu tādu krāsu un
materiālu, lai darinājums lietū
nesabojātos. Lai iesaistītos visa
ģimene, vecākiem pie zieda jāpiestiprina metru garš kātiņš, ko
var iespraust zemē,” stāsta bērnu
zonas organizatori.
Līdz 20. maijam izveidotie
ziediņi jāaiznes uz kādu Siguldas

novada izglītības iestādi – bērnudārzu vai skolu, kur parūpēsies
par to tālāku uzglabāšanu.
Lai pļava būtu krāšņāka un
dažādāka, mazos siguldiešus aicina ziedus izgatavot atbilstoši
vārda pirmajam burtam:
* ja vārds sākas ar burtu A – E,
tad jāgatavo margrietiņa;
* ja vārds sākas ar burtu F – K,
tad jāgatavo rudzupuķe;
* ja vārds sākas ar burtu L – R,
tad jāgatavo magone;
* ja vārds sākas ar burtu S – Ž,
tad jāgatavo tulpe.
“Protams, ja bērniem nepatīk
kāds ziediņš, labprāt atbalstīsim
mazā siguldieša kāroto ieceri par
darinājumu,” bērnus, skolotājus
un vecākus iesaistīties akcijā aicina svinību organizatori.
Papildu informācija pie
bērnu zonas organizatores Ingas Kraftes, tālrunis 28352521,
e-pasts: i_k@inbox.lv vai Ingas Cipes, tālrunis 29177314,
e-pasts: agni-inga@one.lv.

Kolektīvi var pieteikties aktivitātēm Siguldas
astoņsimtgades svinību bērnu pilsētiņā “Kājām gaisā”
Siguldas novada mākslinieciskie
pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji aicināti piedalīties
Siguldas astoņsimtgades bērnu
pilsētiņas jampadracī 11. augustā!
Bērnu pilsētiņas jampadraču laukums atradīsies brīvā dabā Raiņa
parkā, kur virs galvas saule, zem
kājām stabils pamats, visapkārt
draugi un sirdī jautrs noskaņojums.
Kolektīviem un izpildītājiem
jāsagatavo 10 – 15 minūšu gara
koncertprogramma, bet individuālajiem izpildītājiem divas dziesmas.
Priekšnesuma fonogrammai jābūt
sagatavotai CD vai MD formātā.
Kolektīvu dalībnieki, kas piedalīsies bērnu pilsētiņas koncertprogrammā, tiks pārsteigti ar vērtīgiem
nieciņiem, atrakciju bonusiem, kā
arī varēs piedalīties jautrajā gājienā
un piedzīvot dīvainus notikumus.
Pirms un pēc priekšnesuma

kolektīvu dalībnieki varēs draiskoties dažādās bērnu zonas atrakcijās.
Viņi aicināti paņemt līdzi tukšu
bateriju, jo tā noderēs kā ieejas
biļete dažādās spēlēs.
Kolektīviem, kas vēlas atsaukties piedāvājumam, jānosūta pieteikums uz e-pasta adresi: indrao@
apollo.lv līdz 12. aprīlim. Pēc pieteikumu saņemšanas kolektīviem
tiks iedalīts precīzs uzstāšanās laiks.
Informāciju var saņemt pie Indras
Ozoliņas pa tālruni 29482755 vai
e-pastu: indrao@apollo.lv.
“Nāc ar mani padraiskoties!” teica
Susurs un parādīja Sikspārnim
garu degunu.
“Es tev tā padraiskošos, ka tu paliksi ar kājām gaisā!” nopurpināja
Sikspārnis un pakasīja ar labo kāju
aiz kreisās auss.
“Lielībnieki, jūs nemaz nezināt, kas
man ir padomā!” nodomāja Mincis
no Kaķīškalna un lēnām devās uz
Jampadraču laukumu...

Mārtiņš Brauns iesniedzis mūziku oriģināluzvedumam
“Sateseles Zelts”

Komponists Mārtiņš Brauns
beidzis radošo darbu pie Siguldas
astoņsimtgades svinību oriģināluzveduma “Sateseles Zelts” muzikālā
materiāla.
Projekta “Siguldai 800” vadītāja
Jolanta Borīte no komponista saņēmusi muzikālo skici, kas tālākam
radošajam darbam nodots režisorei
Mirdzai Zīverei, horeogrāfam Agrim
Daņilēvičam un scenogrāfam Elmāram Gaigalniekam.
Oriģināluzvedumā līdzās profesionāliem māksliniekiem piedalīsies
Siguldas novada kori. Kordiriģents
Jānis Baltiņš sadarbībā ar uzveduma muzikālo direktoru Juri Vaivodu
patlaban veic darbu pie piemērotākā
mūzikas materiāla atlases katrai koru
Rīgas Apriņķa Avīze
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balss grupai.
Horeogrāfs A. Daņilēvičs deju
grupai “Dzirnas” piesaistīs Siguldas
tautas deju ansambli “Gundega”, skolēnu deju kolektīvu “Vizbulīte” un
Līgatnes deju kolektīvu “Zeperi”.
Oriģināluzveduma “Sateseles zelts”
pirmizrāde notiks Siguldas pilsdrupu
estrādē astoņsimtgades svinību laikā
10. augustā plkst. 21.00 un to tiešraidē translēs “Latvijas Televīzija”.

siguldai 800

Top Siguldas novada gadsimtu grāmata
1. martā Siguldas novada
domē tikās Siguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis,
Turaidas muzejrezervāta direktore
Anna Jurkāne, projekta “Siguldai
800” vadītāja Jolanta Borīte un
SIA “Jumava” valdes priekšsēdētājs
Juris Visockis, lai noslēgtu līgumu
par Siguldas astoņsimtgadei veltītu
izdevumu – “Siguldas gadsimtu
grāmata”.
Jurkāne iepazīstināja klātesošos
ar projektu, kas iecerēts kā reprezentatīvs, krāsains izdevums par
notikumiem Siguldā un tās apkārtnē astoņsimt gadu garumā. Arhīva materiālos gūto informāciju
papildinās bagātīgs un interesants
ilustratīvais materiāls. Grāmatas
beigu daļā būs kopsavilkumi an-

gļu un vācu valodā. SIA “Jumava”
valdes priekšsēdētājs Juris Visockis
atzinīgi novērtēja siguldiešu ieguldīto darbu izdevuma sagatavošanā
un tā lomu novada vēsturē, kā arī
sniedza padomus ar grāmatniecību
saistītos jautājumos.
Turaidas muzejrezervāta speciālisti jau vairāk nekā gadu strādā
pie nepublicēto un publicēto vēstures avotu apzināšanas un izpētes Latvijas Valsts vēstures arhīvā,
Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā,
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
un citās krātuvēs. Galvenokārt
informācija gūta Turaidas muzejrezervāta krājumā un zinātniskajā
arhīvā. Tas sekmēs, ka “Siguldas
gadsimtu grāmatā” tiks nodrošināta daudz plašāka nacionālā

krājuma pieejamība
un publicēti daudzi
līdz šim nepublicēti
vēstures avoti.
Siguldas gadsimtu grāmatas
sagatavošanā piedalās konsultanti no Latvijas Vēstures institūta
un Gaujas Nacionālo parka administrācijas, lielu atbalstu 20.
gadsimta vēstures apzināšanā un
faktu precizēšanā sniedz Siguldas
zonālais valsts arhīvs. Svarīgi, lai
lasītājs saņem vēsturiski precīzu
izdevumu.
Ar Siguldas novada domes
un SIA “Jumava” atbalstu Turaidas muzejrezervātā turpinās darbs
pie Siguldas astoņsimtgades veltītā
izdevuma – “Siguldas gadsimtu
grāmata”.

Pārrunā drošības un transporta jautājumus
Siguldas astoņsimtgades svinību laikā
Siguldas astoņsimtgades plānošanas pasākumus veic vadības
komisija un piecas darba grupas:
komunālo jautājumu, izbraukuma
tirdzniecības organizēšanas, informācijas un atpazīstamības veicināšanas, māksliniecisko programmu,
kultūras grupu un viesu piesaistīšanas, kā arī transporta plūsmas
organizēšanas un autostāvvietu
nodrošināšanas un drošības darba grupa.
Aizvadītajā nedēļā notika
kārtējā Siguldas astoņsimtgadu
jubilejas svinību drošības darba
grupa sanāksme. Par tās vadītāju
izvēlēts Augusts Popovs – Siguldas
Policijas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas priekšnieks. Darba procesā iesaistīti arī Valsts policijas un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta darbinieki, Zemessardzes
pārstāvji un Pašvaldības policija.
Turpmāk pie plānošanas pasākumiem tiks piesaistīti arī Rīgas
rajona slimnīcas speciālisti un

peldvietas glābēji.
“Darba grupā pārrunāts pasākumu apjoms un plānotais svinību
apmeklētāju skaits. Ņemot vērā
daudzveidīgo svētku programmu,
organizatori paredz, ka Siguldas
800 gadu jubilejas svinības būs
plaša mēroga pasākums ar valsts
un starptautisku rezonansi. Tādēļ
svarīgi jau savlaicīgi plānot drošības pasākumus svinību laikā, kas
saistīti ar masu pasākumu norises
vietu iekārtošanu, autotransporta
kustību, automašīnu novietošanu, svētku apmeklētāju drošību
un informācijas, palīdzības sniegšanu,” stāsta projekta “Siguldai
800” vadītāja Jolanta Borīte. Lai
izvairītos no kļūdām plānošanā,
darba grupas sanāksmē uzaicināti piedalījās Cēsu astoņsimtgades
drošības darba grupas speciālists
Jānis Goba un Gunārs Grundmanis. Lai veicinātu siguldiešu un Siguldas viesu drošību svētku laikā,
uzsāktas sarunas arī ar apsardzes

Siguldai veltītās jubilejas
monētas kals Nīderlandes
Karaliskajā kaltuvē

Palielinās Siguldas astoņsimtgades
atbalstītāju pulks

Siguldas astoņsimtgadei veltītās
jubilejas monētas Latvijas Banka
(LB) kals Nīderlandes Karaliskajā
kaltuvē, informē centrālās bankas
sabiedrisko attiecību pārvaldes
vadītāja vietnieks Kristaps Otersons.
Monētas kalšana LB izmaksās
49 196 latus, paredzēts izgatavot
5000 eksemplāru.
uz jubilejas monētas vienas
puses būs attēlota Gaujas senleja
ar Turaidas un Siguldas pilīm, bet
uz otras – lībiešu likteņa zirgs, kas
kāpj pāri zobenam ar dzīvības lēmēja kāju.
Sudraba monētas nominālvērtība būs viens lats, bet pārdošanas
cena – aptuveni 18 latu.
Siguldas novada dome, pateicoties siguldiešu iniciatīvai, sadarbību
ar LB sāka 2006. gada vasarā.

Par Siguldas astoņsimtgades
svinību atbalstītāju kļuvis SIA
“Siguldas Bloks”, kas parakstījis
līgumu par materiālu ziedojumu
Siguldas novada domei 2000 latu
apmērā. Paredzēts, ka uzņēmums
ziedo bruģi 2000 latu apmērā, ko
izmantos pilsētas labiekārtošanas
darbos.
Sarunas par Siguldas astoņsimtgades informatīvo atbalstu,
tiešraižu nodrošināšanu un
reklāmas pārraidi notikušas ar

firmām.
Drošības darba grupās pārrunāta iespēja izvietot diennakts informācijas punktu svētku laikā.
Lai atvieglotu siguldiešu un
pilsētas viesu orientēšanos un
pārvietošanos svētku laikā, tiks
veikta savlaicīga iedzīvotāju informēšana par satiksmes ierobežojumiem, izplatītas kartes, kurās norādīta transporta plūsma,
spēkratu novietošanas iespējas,
taksometru pakalpojumi, informācijas punkti. Jau šobrīd zināms, ka
transporta kustība pilsētas centrā
un pāri Gaujas tiltam tiks ierobežota – šim nolūkam Siguldā un
Turaidā tiks izvietoti autostāvlaukumi, bet pārvietoties varēs ar
īpašiem satiksmes autobusiem vai
kādu no alternatīvajiem transporta veidiem – velosipēdiem, zirgu
pajūgiem vai rikšām, kas ikvienu
pārvedīs no Siguldas uz Krimuldu
un Turaidu, lai visi svētku viesi
sajustu Siguldas svinības.

“Latvijas Televīzijas” galveno
producenti Ivetu Lepeško, kas
nodrošinājusi arī projektu “Cēsis
800” un “Rīga 800” producēšanu.
Martā noslēgts sadarbības
līgums ar apgādu “Jumava” par
“Siguldas gadsimtu grāmatas”
izdošanu, kur izdevniecība iegulda līdzekļus 600 eksemplāru
izgatavošanai, ko izplatīs Zeberiņa Jumavas veikalu tīklā un
grāmatnīcās visā Latvijā.
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Pasākumi Siguldas novadā
21. martā
plkst. 11.00

Lekcija “Ķirbis Jūsu veselībai”.
Siguldas novada dienas
Lektori – Dārzkopības entuziastu
centrs, tālrunis 7974541
kluba “Tomāts” pārstāvji

21. martā
plkst. 11.00

Lekcija diskusija “Dienvidtirole” –
ceļojuma aktualitātes,
Siguldas novada dienas
videomateriāli, alpu mūzika.
centrs, tālrunis 7974541
Aicina Vilis Georgs Silenieks

21. martā
plkst. 19.00

Festivāls “Francijas pavasaris
Latvijā 2007”.
Liene Circene (klavieres)

Koncertzāle “Baltais flīģelis”,
tālrunis 7974787

23. martā
plkst. 19.00

Deju kolektīva “Vizbulīte” koncerts

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

24. martā
plkst.9.00

Pavasara gadatirgus viesnīcas
laukumā

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

24. martā
plkst. 15.00

Siguldas mūzikas skolas audzēkņu Koncertzāle “Baltais flīģelis”,
pavasara koncerts
tālrunis 7974787

25. martā

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena Siguldā pie
piemiņas akmens “Stēla”

Siguldas novada domes
dienas centrs, tālrunis
7974541

31. martā
plkst. 20.00

“Day Light” un “James Unit”
koncerts

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

31. martā

Jauktajam korim “Sigulda” – 50

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālrunis 7800953

31. martā
plkst. 18.00

Koncerts. Mielavs un Pārcēlāji
“Tad, kad pasauli pārdos”

Koncertzāle “Baltais flīģelis”,
tālrunis 7974787

4. aprīlī

Mazo vokālistu konkurss
“Mazputniņš”

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālrunis 7800953

4. aprīlī

G. Jansona grāmatas “Turaidas
pils arhitektūra” prezentācija
Turaidas muižas pārvaldnieka
mājā

Turaidas muzejrezervāts,
tālrunis 7971402

TLMS “Vīgrieze” vadītājas un
No 5. līdz 20. tautas daiļamatu meistares
aprīlim
Iritas Lukšo personālizstāde.
Atklāšana 5. aprīlī

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālrunis 7800953

8. aprīlī
plkst. 12.00

“Raibās Lieldienas Siguldā”.
Amatnieku tirdziņš

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

9. aprīlī

Lieldienas Kubeselē pie
Krimuldas baznīcas

Gaujas Nacionālā parka
apmeklētāju centrs,
tālrunis 7800388

9. aprīlī

Lieldienu pasākums Siguldas
pensionāriem

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

9. aprīlī

Gadskārtu ieražu svētki.
Lieldienas Turaidā

Turaidas muzejrezervāts,
tālrunis 7971402

14. aprīlī
plkst. 18.00

Čellu rokgrupas “Melo M”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”,
koncerts. Koncertprogrammas
tālrunis 7974787
viessoliste Sonore Vaice (soprāns)

20. aprīlī
plkst. 13.00

NT “Kabata” izrāde bērniem. Ē.
Kestners “Divas Lotiņas”.
Ieeja – Ls 2,50, kolektīviem
pieteikumiem – Ls 2. Biļešu
iepriekšpārdošana no 20. marta

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

21. aprīlī
plkst. 9.00

Jurģu tirgus

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

21. aprīlī
plkst. 18.00

Siguldas novada DJ konkurss

Siguldas pilsētas kultūras
nams, tālrunis 7970814

21. aprīlī

Otrā atlases kārta popielas
un karaokes apvienotajam
konkursam “Sev un saviem
draugiem”

Siguldas pagasta kultūras
nams, tālrunis 7800953

26. aprīlī
plkst. 18.00

Siguldas Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansētās kultūras
Siguldas Evaņģēliski
programmas kamermūzika
luteriskā baznīca
ietvaros sadarbībā ar VSIA Latvijas
koncerti “Bahs un Zelenka”

No 26. līdz
27. aprīlim

Zinātniskā konference, kas
Turaidas muzejrezervāts,
veltīta Siguldas astoņsimtgadei tālrunis 7971402

Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētās kultūras
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)
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Jautā www.sigulda.lv
Vēlos noskaidrot, kāda attieksme būs pret ielu muzikantiem
Siguldas astoņsimtgades svinību finālā. Vai nebūs vajadzīgas
kādas īpašas atļaujas? Paldies!
Tā kā šajā laikā pilsētā ir svētki, tad noteikti jāsaskaņo gan priekšnesuma laiki, gan vietas ar svētku organizatoriem, jo tās ir publiskas
darbības. Lūdzu, sazinieties ar projekta “Siguldai 800” vadītāju
Jolantu Borīti, e-pasts: jolanta.borite@sigulda.lv, tālrunis 7970848.
______
Kā rīkoties, kam lūgt palīdzību, redzot klaiņojošos suņus?
Ja pamanāt dzīvnieku, kas šķiet klaiņojošs, lūdzu, ziņojiet Siguldas
novada domes nekustamo īpašumu pārvaldei pa tālruni 7800950!
______
Vēlos, lai pilsētas dome, gatavojoties svētkiem, pieprasītu arī
lielo māju īpašniekiem sakopt savas teritorijas. Lakstīgalas ielas
6 mājas ārdurvju izskats nemaz neliecina par svētku tuvošanos. Vairākkārt lūdzot tās salabot, apsaimniekotājs atbild: nav
naudas. Nevaram saprast, kā lai tiekam pie jaunām durvīm,
jo arī blakus jaunuzceltajai terases mājai izskatāmies diezgan
neglīti, nerunājot nemaz par to, ka aukstums nāk iekšā pirmā
stāvā dzīvojošajiem. Vēl īpaši jauki ir seši konteineri visu trīs
māju ielokā, uz kuriem savus atkritumus nes viss kvartāls.
Gribu zināt, kurš atbild par šiem jautājumiem?
Par jebkuras ēkas, tajā skaitā daudzdzīvokļu, sakoptību Siguldas
novadā atbild ēku īpašnieki. Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu ēkām
parasti ir vairāki īpašnieki, par sakoptību atbild ēkas apsaimniekotājs, ar kuru īpašnieki ir noslēguši apsaimniekošanas līgumu. Ja
viņš atbild, ka trūkst līdzekļu, mājas iedzīvotāju sanāksmē iesakām
izskatīt iespēju paaugstināt ēkas apsaimniekošanas ikmēneša maksu
vai nomainīt šā brīža apsaimniekotājus.
______
2006. gada rudenī tika veikti celtniecības darbi pie veikala
“Beta”. Tagad starp jauno ielu un atkritumu konteineru laukumu, kurš norobežots ar sarkanu ķieģeļu sienu, ir bedre. Mums
ir priekšlikums to aizbērt un izveidot par auto novietni.
Jaunās Satezeles ielas izbūvi veica SIA “Remarkss”, lai nodrošinātu
piekļūšanu jaunceļamajām daudzstāvu dzīvojamajām mājām. Jaunā
iela tika izbūvēta uz pašvaldībai piederošās zemes, jo iepriekšējā
brauktuve bija novietota uz īpašnieku zemes. Par auto novietnēm
pie daudzdzīvokļu mājām, kā arī piegulošās teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki, kuri
parasti šo funkciju deleģē apsaimniekotājiem. Minētā teritorija
pieder privātīpašniekam, līdz ar to pašvaldība nevar lemt par šīs
zemes izmantošanu.
Sabiedrības Integrācijas fonds no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem ir piešķīris finansējumu projektam “Sociālās
integrācijas programmas izveide nodarbinātības veicināšanai 1. un 2.
grupas invalīdiem un ilgstošiem bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā
Siguldas novadā” (VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0057/01).
Projekta realizācijas laiks ir no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Projektu realizē Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvalde
sadarbībā ar SIA “Rehabilitācijas centrs Krimulda”.
Projekta ietvaros sešiem Siguldas novada 1. un 2. grupas invalīdiem un
sešiem ilgstošiem bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā būs iespējas
apgūt darba iemaņas datorapmācības klasē, rokdarbu nodarbībās un
aprūpētāju palīga apmācībās.
Nodarbību dienās mērķa grupas dalībnieki tiks nodrošināti ar ēdināšanu.
Projekta realizācijas gaitā ir izveidota sociālās rehabilitācijas komanda
– sociālā darbinieka, ergoterapeita un psihologa sastāvā. Tiks izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma, kas iekļaus sevī CBR (klienta
rehabilitāciju sociālajā vidē) principus.
Projekta ietvaros tiks veidota nodarbinātības datu bāze Siguldas novadā
un organizēti nodarbinātības veicināšanas pasākumi.
Projekta aktivitātes notiks Siguldas novada domes dienas centrā, Pils
ielā 3a.
Interesenti aicināti pieteikties pie projekta sekretāres Ineses Staņas dienas centrā. Informācija par projektu pa tālruni 7800966 vai 7974547.

Fotogrāfa
Alberta Linarta
fotoizstāde
No 5. marta līdz 1. aprīlim Siguldas mākslas un mūzikas skolā
apskatāma siguldieša fotogrāfa
Alberta Linarta izstāde “Ar Siguldas izjūtu”.
Tajā apskatāmi 16 fotoattēli,
kas tapuši vairāk nekā 10 gadu
laikā un parāda krāšņo Siguldas
ainavu. “Manā kolekcijā atrodas
daudz fotoattēlu, kas raksturo Siguldu. Šai izstādei izvēlējos tos,
kas rāda Siguldas noskaņas dažādos gadalaikos,” uz izstādi ikvienu
interesentu aicina fotogrāfs A. Linarts, kurš šogad svinēs radošās
darbības 25 gadus.

Aicinājums
Siguldas domes
deputātiem un
siguldiešiem!
Siguldas pilsētas padomes
20. sasaukuma (1989. – 1994.
gada) deputāti Māris Mitrevics,
Aivars Janelsītis, Edgars Stučka,
Rita Mjaisane, Aivars Irbe, Alfons Jumiķis, Arvīds Kleinšmits,
Verners Roķis aprīlī un maijā
aicina piedalīties dārza un meža
dienās, lai visi kopā papildinātu
mūsu skaistās, zaļās pilsētas pēdējo gadu vētrās postītos parkus
un ielu apstādījumus. Vienlaikus
rīkosim talkas arī parku, skvēru
sakopšanai, attīrīšanai no krūmājiem, lai veidotu sakoptu
ainavu!

Mainīti Siguldas
novada
bibliotēku darba
laiki
Pamatojoties uz novada
bibliotēku darba procesu organizāciju, kā arī gatavojoties
akreditācijai, uz laiku Siguldas
novada bibliotēkām mainīts
darba laiks.
Siguldas novada Siguldas
pagasta bibliotēka:
Pirmdien, otrdien plkst.
10.00 – 18.00
Trešdien – metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem
slēgta
Ceturtdien plkst. 11.00 – 19.00
Piektdien plkst. 10.00 – 18.00
Sestdien plkst. 10.00 – 14.00
Siguldas novada
Siguldas pagasta Jūdažu
bibliotēka:
Pirmdien – slēgta
Otrdien plkst. 9.00 – 17.00
Trešdien – metodiskā diena,
apmeklētājiem slēgts
Ceturtdien, piektdien plkst.
9.00 – 17.00
Rīgas Apriņķa Avīze
SESTDIENA, 17. MARTS, 2007

