Siguldas

Novad a Zi ņ as

Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Zinību diena Siguldas novadā
“Zinību diena ir kā atskaites punkts, jo sākas jauns mācību gads. Siguldas novada pašvaldība ir ieguldījusi lielus finanšu līdzekļus izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai, un šobrīd turpinās darbs pie
satura izmaiņām – strādājam pie Izglītības stratēģijas izveides ar galveno mērķi: sniegt pēc iespējas kvalitatīvāku izglītību mūsu novada iedzīvotājiem. Siguldas novada pašvaldības mērķis ir kļūt par kvalitatīvas un
stabilas izglītības sistēmas līderi Latvijas mērogā. Man ir svarīgi, lai katra novada skola ar savu izglītības
programmu iekļaujas mūsu novada kopējā izglītības sistēmā, kā arī lai interešu un profesionālās ievirzes
izglītība būtu strukturēta tā, lai līdzekļi tiktu izlietoti efektīvi – pēc iespējas vairāk bērnu varētu saņemt šo
piedāvājumu pēc iespējas augstākā kvalitātē.
Izglītība ir definēta kā viena no svarīgākajām Siguldas novada prioritātēm, ko pierāda šīs vasaras izglītības iestāžu reorganizācija un izvirzītie mērķi,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.

Ieguldījums skolu
pilnveidošanā

Kamēr skolēni un pirmsskolas vecuma bērni uzkrāja spēkus
jaunajam mācību gadam, daudzās
izglītības iestādēs notika spraigs
darbs. Siguldas novada pašvaldība
šogad izglītības iestāžu remontos
un labiekārtošanā ieguldījusi vairāk nekā 80 000 latu. Vislielākie
finanšu līdzekļi tērēti reorganizācijas rezultātā izveidotās Siguldas
pilsētas vidusskolas 1.–4. klašu
telpu labiekārtošanā. Šobrīd jau
ir pabeigti pēdējie remontdarbi,
lai 337 skolēni uzsāktu mācības
korpusā K. Barona ielā 10, blakus
Siguldas Valsts ģimnāzijai. Viena
no būtiskākajām problēmām, kas
tika atrisināta skolu reorganizācijas
rezultātā, bija 3. pamatskolas 1.–
4. klašu telpu noslogojums un neatbilstība skolas vajadzībām Skolas
ielā 3. Vecāki vairākkārt vērsušies
pašvaldībā ar lūgumu nodrošināt
sākumskolas bērniem piemērotas
telpas. “Sākotnēji bija ļoti plašas
diskusijas par skolu reorganizāciju un skolēnu vecāki izteica bažas
par to, ka sākumskolai paredzētās
telpas nebūs gana mājīgas, tomēr
šobrīd viņi ir pārliecinājušies, ka
pašvaldība ir darījusi visu iespējamo, lai bērni mācītos skaistās un
labiekārtotās telpās,” stāsta Sigul-
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das novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.
Pašvaldība iespēju robežās ir īstenojusi vecāku ierosinājumus, un
vecāki, kuri iesaistījās remontdarbu veikšanā un palīdzēja pārvietot skolēnu solus un citus mācību
piederumus, ir priecīgi, ka viņu
bērniem būs iespēja mācīties labiekārtotās telpās. “Paldies visiem
vecākiem un pedagogiem, kuri
pašaizliedzīgi veica pārcelšanos un
labiekārtošanas darbus. Remontdarbi tika paveikti ļoti īsā laikā,
pateicoties Siguldas pilsētas vidusskolas direktores Ņinas Balodes
ieinteresētībai un pašaizliedzībai,”
rezumē Siguldas novada Izglītības
un kultūras komitejas vadītāja Līga
Sausiņa.
Pilsētas vidusskolas ēkā Atis
Kronvalda ielā 7, kur mācīsies 5. līdz
12. klašu skolēni, ir veikta apkures
sistēmas renovācija un ventilācijas
sistēmas ierīkošana virtuvē, kā arī
citi kosmētiskie remonti. Ir pabeigta dabaszinātņu (ķīmijas, fizikas un
bioloģijas) kabinetu aprīkošana ar
multimediju iekārtām, pateicoties
Eiropas Savienības un Siguldas
pašvaldības līdzfinansējumam.
Sporta stundas skolēniem pagaidām notiks apvienotajā aktu un
sporta zālē, kura diemžēl mūsdienu prasībām vairs neatbilst, tomēr,

Diskusija par
bērnudārziem 2. lpp.

raugoties nākotnē, siguldiešiem pie
pilsētas stadiona ir cerības sagaidīt
mūsdienīgu sporta kompleksu, ko
varēs izmantot arī Siguldas pilsētas
vidusskolas skolēni. Siguldas pilsētas vidusskolas 5.–9. klašu zēniem
mājturības kabinets koka un metāla tehnoloģiju apguvei tiks iekārtots Skolas ielā 3. Līdz šim Siguldas
2. vidusskolā zēnu mājturības kabineta nebija.
Sākotnēji bija plānots izbūvēt
sporta laukumu sākumskolas bērnu vajadzībām pie Siguldas Valsts
ģimnāzijas (SVĢ), bet Siguldas
pilsētas vidusskolas direktore Ņina
Balode uzskata, ka izglītības programmas realizācijai sporta laukums nav primāri nepieciešams:
“Mums ir alternatīvas – sporta
stundās bērni varēs izmantot stadionu, sporta angāru un SVĢ sporta zāli. Manuprāt, svarīgāk finanšu
līdzekļus ir novirzīt mācību telpu
sakārtošanai, jo tā mācību process ritētu veiksmīgāk. Zīmīgi, ka
šādam investīciju sadalījumam un
plānam piekrīt arī vecāku domes
pārstāvji.”
Patīkamas izmaiņas sagaida deju
kolektīva “Vizbulīte” audzēkņus – ir
veikts mēģinājumu zāles remonts,
kurā notiks ne tikai deju nodarbības,
bet sākumskolas klašu skolēni to varēs izmantot ritmikas nodarbībām.

Siguldā viesojās
Ministru prezidents 3. lpp.
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1. septembra Svētku līnijas
Siguldas novada skolās
Siguldas pilsētas vidusskola – plkst. 9.00
Allažu pamatskola – plkst. 9.00
Siguldas Valsts ģimnāzija – plkst. 10.00
Mores pamatskola – plkst. 10.00
Siguldas 1. pamatskola – plkst. 12.00
Siguldas novada vidusskola – plkst. 15.00
Mākslu skolas Mūzikas un Mākslas nodaļas – plkst. 15.00
Siguldas novada Dome sveic pedagogus, skolēnus un viņu vecākus
Zinību dienā, vēlot labas sekmes un panākumus
tālākizglītošanās ceļā!
Pēc Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica uzaicinājuma 1. septembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš atklās
Zinību dienas Svētku līniju Siguldas pilsētas vidusskolā. Prezidents
apmeklēs arī Siguldas Valsts ģimnāziju, kā arī piedalīsies darba sarunā ar Domes priekšsēdētāju, lai pārrunātu izglītības aktualitātes
Latvijā un Siguldas novadā. Valsts prezidents A. Bērziņš 1962. gadā
ir absolvējis Siguldas 1. vidusskolu (audzinātājs Uldis Deisons), kura
šobrīd ir Siguldas Valsts ģimnāzija.
“Ir plānots turpināt ģimnāzijas telpu
uzlabošanu, lai tās atbilstu tam statusam, kuru SVĢ kolektīvs neatlaidīgā
un pašaizliedzīgā darbā ir izcīnījis
daudzu gadu garumā,” uzsver L. Sausiņa, turpinot, ka liela pateicība par
ieguldīto darbu skolas pilnveidošanā
jāizsaka direktoram Vilnim Trupavniekam un pedagogu kolektīvam.

Interešu izglītība
pilnveidojas

Siguldas novadā ir ļoti plašs
interešu izglītības programmu piedāvājums. Izmaiņas gaidāmas arī
interešu izglītības infrastruktūrā.
“Līdz šim Jaunrades centrs (agrāk
Bērnu un jauniešu interešu centrs)
bija sadrumstalots pa daudzām
ēkām. Jau vasarā bērni un jaunieši
sāka pakāpeniski apgūt Jaunrades
centra jaunās mājas Skolas ielā 3.
Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis” beidzot ir ieguvis sen loloto
sapni – telpas, kuras nav “jādala”

Rīgas rajona slimnīcas
attīstība 5. lpp.

ar kultūras nama aktivitātēm. Augustā “Mērķi” apciemoja Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes
konsultatīvās padomes vadība un
novērtēja, ka jaunās telpas jauniešu
aktivitātēm ir daudz piemērotākas
nekā līdzšinējās pilsētas kultūras
namā,” stāsta Līga Sausiņa. Jaunrades centrs tiek veidots par vietu,
kur pēc stundām un sestdienās
savu laiku pavadītu Siguldas novada bērni un jaunieši. “Lai to panāktu ir jāpilnveido Jaunrades centra interešu izglītības programmu
piedāvājums. Mums novadā ir ļoti
plašas interešu izglītības iespējas
dažādās kultūrizglītības jomās –
dejā, mūzikā, vizuālajā mākslā, –
bet ir nepietiekams piedāvājums
tehniskās jaunrades jomā. Tas ir
viens no virzieniem, kuru plānots
attīstīt Jaunrades centrā,” skaidro
L. Sausiņa.
Turpinājums 2. lpp.

ID karšu jaunākais
piedāvājums 7. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Izglītība

Priekšsēdētājs aicina uz diskusiju

Pašvaldība iegādājusies
jaunu skolēnu autobusu

Lai uzlabotu izglītības sistēmas kvalitāti Siguldas novadā, šobrīd
tiek izstrādāta Izglītības stratēģija, kurā būtisks uzdevums pašvaldībai
ir bērnudārzu rindu jautājuma risināšana. “Pirms pāris gadiem Latvijā
bija vērojams dzimstības pieaugums, tādēļ vēl tuvākos divus gadus pašvaldības bērnudārziem būs grūti nodrošināt visus bērnus ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs,” secina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics. “Apzinoties, ka Siguldas novadā dzimušo skaits joprojām
ir ar pieaugošu tendenci, esmu uzdevis pašvaldības speciālistiem rast iespēju nodrošināt ar vietām bērnudārzos visus mazos novadniekus jau no
1,5 gada vecuma.”

Siguldas novada pašvaldība ir
iegādājusies jaunu skolēnu autobusu Volkswagen Crafter. Skolēnu
autobuss ar 19 sēdvietām no septembra kursēs maršrutā More–
Nītaure–More, pārvadājot Mores
pamatskolas skolēnus.

Siguldas novada pašvaldība
pēdējo divu gadu laikā ir radījusi vairāk nekā 200 jaunu vietu
pašvaldības bērnudārzos – pērn
tika atvērts jauns bērnudārzs
“Ieviņa”, šogad paplašinātas bērnudārzu grupiņas Allažos, bet
drīzumā tiks atvērtas divas papildu grupiņas “Pīlādzītī”, kurās varēs uzņemt apmēram 50 bērnus.
“Rindu problēmu gan nebūsim
atrisinājuši pilnībā, bet pēdējo
gadu laikā nopietni strādājam, lai
vietas pašvaldības bērnudārzos
Sākums 1. lpp.
Arī Siguldas Valsts ģimnāzija
gatavo jaunu piedāvājumu zinātkārajiem un radošajiem skolēniem. Jau
septembrī uz Dabaszinātņu skolu tiks
aicināti visi Siguldas novada skolu
bērni, kuri vēlas radošā un saistošā
veidā iepazīt dažādas dabaszinātņu
gudrības un viltības. Ideja par Dabaszinātņu skolu ir veidojusies sadarbībā
ar Siguldas VĢ direktoru V. Trupavnieku un jaunajiem pedagogiem. Lai
pilnveidotu interešu izglītības darbu,
ir izstrādāti jauni kritēriji interešu izglītības finansēšanai, kuri tiks diskutēti kopā ar interešu izglītības realizētājiem un turpmāk tiks izmantoti valsts
mērķdotācijas sadalē.

Izglītības politika
Siguldas novadā

Reģionālā reforma ir radījusi
daudzas izmaiņas izglītības darba
vadībā. Rīgas rajona sastāvā katra
novada skola bija daudz autonomāka. “Ir jāmaina cilvēku domāšana, un
visas Siguldas novada izglītības iestādes var uzskatīt par vienu lielu skolu,

pietiktu visiem mazajiem novadniekiem. Pateicoties stratēģiskam darbam, šogad pilnībā vietu
bērnudārzā esam nodrošinājuši
visiem 2008. gadā dzimušajiem
bērniem. Protams, varētu domāt,
ka Siguldas novadā jābūvē vēl
viens bērnudārzs, bet mums jāatceras, ka šobrīd bērnu dzimstība
ir krietni samazinājusies, līdz ar
to vēlāk pašvaldībai būs grūtības uzturēt tukšos bērnudārzus,”
stāsta Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,
kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību katram pēc viņa spējām
un vajadzībām,” rezumē Siguldas
novada Domes deputāte L. Sausiņa.
Siguldas 1. pamatskolai un Allažu pamatskolai ir vairāk jāstrādā
pie tā, lai skolēni pēc 9. klases izvēlētos turpināt mācības kādā no
novada vidējās izglītības iestādēm.
Mēs varam lepoties, ka ik gadu vairāki skolēni turpina mācības Rīgas
1. Valsts ģimnāzijā, bet skolēnu
plūsma uz citām Rīgas vidusskolām nav pamatota. Novadā nav tāds
skolēnu skaits, lai varētu runāt par
konkurenci skolu starpā. Katrai
skolai ir sava niša Siguldas novada
infrastruktūrā, sava mērķauditorija. “Ir nepamatotas bažas, ka skolu
reorganizācijas rezultātā izveidotā
pilsētas vidusskola konkurēs ar Siguldas VĢ. Pilsētas vidusskola, kā
līdz šim 3. pamatskola, ir bāzes skola abām vidējās izglītības iestādēm.
Mācības ģimnāzijā no 7. klases vai
pēc 9. klases turpinās tie skolēni,
kuri savu profesionālo karjeru saista ar akadēmisko izglītību un mācībām augstskolā,” skaidro Izglītības

kurš uzskata, ka bērnudārzu problemātikas risināšana, tāpat kā izglītības sistēmas reorganizācija, ir
jādiskutē kopā ar iedzīvotājiem.
Tāpēc Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina uz diskusiju iedzīvotājus
un pirmsskolas izglītības jomas
speciālistus par bērnudārzu rindu problemātikas iespējamiem
risinājumiem Siguldas novadā.
Diskusijas notiks 12. septembrī
plkst. 18.00 Siguldas novada pašvaldības Deputātu zālē Pils ielā 16.
Lai izveidotu mērķtiecīgu diskusiju plānu un prezentētu esošo
un plānoto bērnudārzu attīstību,
iedzīvotājus lūdzam iesūtīt savu
redzējumu un priekšlikumus, kā
arī atsaukties tos vecākus, kuri vēlētos savu bērnu sūtīt bērnudārzā
no 1,5 gadu vecuma. Minēto informāciju lūdzam iesūtīt uz e-pasta
adresi maija.bruge@sigulda.lv līdz
8. septembrim.
pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.
Siguldas Valsts ģimnāzija ļoti labi
sagatavo skolēnus, lai viņi varētu
sekmīgi iestāties augstskolās. Un to
apliecina skolēnu īpatsvars, kuri ik
gadus iegūst iespēju turpināt izglītību iecerētajās augstskolās, kā arī ārvalstu augstākās izglītības iestādēs.
Iepriekšējā gadā ir daudz strādāts pie tā, lai pilnveidotu Siguldas
novada skolu sadarbību. “Sākām
veidot metodiskā darba modeli Siguldas novadā. Iepriekšējais mācību
gads ir parādījis gan metodiskās sadarbības ieguvumus, gan nepilnības.
Metodiskā sadarbība starp bijušām
Rīgas rajona skolām iepriekšējā modelī vairs nav iespējama, jo ir mainījies izglītības darba finansēšanas
modelis. Mēs meklējam jaunas metodiskās sadarbības formas. Esam
saglabājuši atsevišķas iepriekšējās
iestrādnes, bet esam atraduši arī
jaunus sadarbības partnerus. Mums
visiem ir viens mērķis – pēc iespējas
labāki skolēnu sasniegumi. To var
nodrošināt skolotāju sadarbība un
pieredzes apmaiņa,” stāsta Izglītības
pārvaldes vadītāja.

Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa informē par
novada izglītības iestāžu remontiem un to izmaksām

Siguldas Valsts ģimnāzija: renovēta sporta zāles grīda – Ls 7900, veikta ventilācijas rekonstrukcija ar siltā gaisa
kalorifera uzstādīšanu – Ls 1800, dušu un ģērbtuvju remonts pie sporta zāles un ģērbtuvēs pie “Vizbulītes” deju
zāles – Ls 12 000, tualetes podu nomaiņa – Ls 290, siltummezgla rekonstrukcija, uzstādot automātisko vadības sistēmu – Ls 12 000, sporta zālē nomainīta apgaismojuma armatūra – Ls 4680, ielikta jauna grīda, nomainītas lampas
un veikts kosmētiskais remonts “Vizbulītes” deju zālē – Ls 12 000.
Siguldas pilsētas vidusskola: veikta apkures sistēmas rekonstrukcija regulēšanai – Ls 1114, jaunas ventilācijas sistēmas izbūve virtuvē – Ls 2650, mitruma novēršana sienās puspagraba klasēs – Ls 2900, izkrāsotas klases un trīs gaiteņi,
četru klašu izbūve trīs stāvos – Ls 10 500, sporta angārā nomainīta apgaismojuma armatūra – Ls 3400, jaunu lampu
nomaiņa klasēs un pagraba stāva gaitenī – Ls 4450, garderobju remonts 1.–4. klasēm – Ls 4700, logu nomaiņa – Ls 1200.
Mores pamatskola: notiek jauna jumta konstrukciju montāža un seguma maiņa no asbestcementa šīfera uz
kārniņu, kas labāk piestāvēs vecai mūra ēkai.
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Jauno autobusu pašvaldība
ieguvusi, pateicoties dalībai atklātā projektu konkursā. Autobusa
Volkswagen Crafter vērtība ir
31 570,25 lati, no kuriem 90 % sedz
Latvijas valsts un 10 % Siguldas
novada pašvaldības budžets.

Turpinās skolēnu uzņemšana
Siguldas novada vidusskolā
Siguldas novada vidusskolas
direktore Māra Jēkabsone informē,
ka turpinās uzņemšana uz brīvajām vietām šādās mācību programmās:
• dienas apmācības programmā
10. un 11. klasē,

•

vakara apmācības programmā
no 7. līdz 12. klasei.
Iesniegumus un nepieciešamo
dokumentāciju pieņem darba dienās
no plkst. 10.00 līdz 16.00 “Laurenčos”.
Uzziņas
pa
tālruņiem
67973372, 29263771.

SKOLNIEKU AUTOBUSU MARŠRUTI
Brūnais maršruts – “CATA”

Sigulda–Nurmiži–Sigulda
Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda

Zilais maršruts – “ISUZU”

I Sigulda (1. pamatskola, t/c “Šokolāde”) 7.00, Stīveri 7.12, Pullēni 7.18,
“Lejas Brankas” 7.21, krustojums pie “Rumpjiem”, “Anšpēteri” 7.25,
Veltiņi 7.27, Skola 7.35
II Allažu skola–Šķiliņi 7.52, Kangarīši 7.58, Allažmuiža 8.03,
Allažu skola 8.10

Rozā maršruts

More 6.45, Līgatne 7.10, Sigulda (SVĢ, SPV, autoosta) 7.30, → 7.40
Šokolāde, 1. psk., ZPS, Jūdaži, More
Atpakaļ → More 15.30, Sigulda 16.30, Līgatne 16.50

Zaļais maršruts

More 7.00, Nītaure, Dzintari, Peļņi, Akenstaka, More 8.00
Ar autobusu maršrutu karti iespējams iepazīties www.sigulda.lv

Siguldas 1. pamatskola aicina darbā

2011./2012. mācību gadā
fizikas un/vai matemātikas skolotāju 5.–9. klasēs.

Pieteikties pa tālruni 67973800, uz e-pasta adresi s1p@lu.lv
vai skolā Pulkveža Brieža ielā 105 personīgi pie direktora.

Skolas iesākumam un Zinību dienai
plānotie pasākumi
15. augustā–18. septembrī tirdzniecības centrā “Raibais suns” Siguldā,
Vidzemes šosejā 16, katru dienu no plkst. 16.00 līdz 20.00 notiek labdarības
akcija “Skolas soma”, ko organizē Siguldas novada Jaunrades centra jauniešu
iniciatīvu telpas “Mērķis” darbinieki un jaunieši sadarbībā ar jauniešu
biedrību “Jaunatnes forums” un bērnu, jauniešu ar invaliditāti biedrību
“Cerību spārni”, un tirdzniecības centru “Raibais suns”.
1. septembrī plkst. 18.00 Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis” visiem
Siguldas novada pirmklasniekiem un viņu vecākiem dāvina bērnu izrādi
“Īkstīte”, kas notiks koncertzālē “Baltais flīģelis”.
1. septembrī no plkst. 13.00 līdz apmēram 15.00 Raiņa parkā “Cirka
darbnīcas”.
1. un 2. septembrī atvērto durvju dienas Siguldas novada Jaunrades centra
nodarbību telpā “Ideju ala” un nodarbību telpās pirmsskolas vecuma bērniem
“Kastanītis”. 1. septembrī no plkst. 12.00 līdz 15.00,
2. septembrī no plkst. 13.00 līdz 18.00.
2. septembrī plkst. 19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē dziedātāja Laura
Reinika koncerts. Projekta “Kopienas “Cerību sēta”” ietvaros.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. augusts, 2011
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Aktualitātes
Piectūkstošajam Siguldas novada ID kartes
īpašniekam uzņēmēji gatavo pārsteiguma balvas
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, ir
sagatavojusi pārsteigumu piectūkstošajam Siguldas novada iedzīvotāja
identifikācijas kartes īpašniekam. Jau ziņots, ka kopš maija nogales Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji var saņemt identifikācijas kartes (ID kartes), kas sniedz dažādas priekšrocības, apmeklējot kultūras un sporta pasākumus, bet, pateicoties novada uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar identifikācijas kartēm var izdevīgāk iegādāties preces un pakalpojumus. Šobrīd ir
izsniegtas jau vairāk nekā 4500 ID kartes un, pateicoties projektam, vairāk
nekā 110 iedzīvotāju ir deklarējuši savu dzīvesvietu Siguldas novadā. Izmantojot ID kartes, novadnieki var saņemt dažādas priekšrocības vairāk
nekā 60 pakalpojumu sniegšanas vietās Siguldas novadā un ārpus tā.
Piectūkstošais ID kartes īpašnieks saņems vērtīgas pārsteiguma
balvas no vairākiem uzņēmumiem:
• dāvanu karti 50 latu vērtībā degvielas iegādei no SIA “Neste”;
• bezmaksas apmeklējumu Siguldas
Piedzīvojumu parkā “Tarzāns”;
• dāvanu karti piedzīvojumu parka “Mežakaķis” apmeklējumam;
• dāvanu karti divām personām
no atpūtas parka “Rāmkalni”;
• bezmaksas lidojumu vertikālajā
vēja tunelī “Aerodium”;
• dāvanu karti 15 latu vērtībā no apdrošināšanas kompānijas “BTA”;
• bezmaksas stundu tenisa spēlei
Siguldas tenisa kortos;

• bezmaksas ārstniecisko muguras masāžu no “Le Fizio”;
• piecus ielūgumus kino apmeklējumam no kino “Lora”;
• bezmaksas mutes higiēnas seansu “Mutes veselības centrā”;
• bezmaksas diennakts velosipēda īri no “Tridens” velo nomas;
• bezmaksas startu Siguldas pusmaratonā no biedrības “A2”;
• vienu bezmaksas meistara darba stundu no SIA “Janex-būve”;
• 25 % atlaidi jumta konstrukciju pasūtījumam no SIA “Balex
Ekspress”;
• dāvanu karti 2 kilogramu liela
kliņģera iegādei “Ņammā”.

Siguldas
novada
Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzteic novadniekus par aktivitāti
un vēlmi sakārtot savu deklarētās
dzīvesvietas jautājumu: “Novadnieku atsaucība un informācija, ko
saņemam par karšu izmantošanas
aktivitāti, apliecina šī projekta aktualitāti. Protams, idejas svarīgākā
puse ir vēlme apvienot mūsu novada iedzīvotājus. Un jāatzīst – tā
ir izdevusies! Ir milzīgs prieks par
katru apmeklētāju pašvaldības Pakalpojumu centrā, kurš ieradies
deklarēt savu dzīvesvietu Siguldas
novadā un saņemt identifikācijas
karti, lai apliecinātu, ka ir mūsu
novadnieks. Tomēr praktisku gandarījumu šai programmai sagādājuši mūsu sadarbības partneri –
uzņēmēji, kuriem izsaku pateicību
par ieguldījumu, atvieglojot mūsu
novadnieku ikdienas izdevumus.”
Atgādinām, ka iedzīvotāji var
sekot līdzi aktuālajiem piedāvājumiem Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv vai
ikmēneša informatīvajā izdevumā
“Siguldas Novada Ziņas”.

Aicina pieteikties līdzfinansējumam
infrastruktūras uzlabošanai
Siguldas novada pašvaldība
2007. gada 20. jūnijā izdevusi saistošos noteikumus Nr. 12 “Par fizisku un
juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanā”, kas
paredz kārtību, kādā iedzīvotāji vai
Siguldas novadā strādājošie uzņēmumi var ierosināt dažādu infrastruktūras objektu būvniecību un rekonstrukciju Siguldas novada teritorijā un
kā tiek piešķirts Siguldas novada Domes līdzfinansējums infrastruktūras
objektu uzlabošanai šādos projektos:
• pagalmu, laukumu un stāvlaukumu izbūve vai rekonstrukcija
pie daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, kas nodotas ekspluatācijā
līdz Siguldas novada izveidošanas
brīdim 2003. gada 1. jūnijā;
• ietvju izbūve vai ietves seguma
maiņa ielu sarkanajās līnijās;
• ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve;
• pašvaldības vai pašvaldības izveidotas institūcijas vai kapitālsabiedrības īpašumā esošu
ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;
• pašvaldības vai pašvaldības izveidotas institūcijas vai kapitālsabiedrības īpašumā esošu
ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kas atrodas
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. augusts, 2011

uz citu personu zemes īpašuma,
apgrūtinājums.
“Aicinu līdz 1. oktobrim Siguldas
novada daudzdzīvokļu māju īpašniekus un uzņēmējus iesniegt pieteikumus, lai saņemtu infrastruktūras
uzlabošanas līdzfinansējumu,” rosina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, piebilstot, ka
Siguldas novada pašvaldībai rūp, lai
ikviens novadnieks dzīvotu sakoptā
un labiekārtotā teritorijā.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem juridiskai vai fiziskai personai
ir tiesības pašvaldībai rakstveidā ierosināt pašvaldības ielu, pagalmu,
laukumu un stāvlaukumu izbūvi vai
rekonstrukciju pie daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām, kas nodotas
ekspluatācijā līdz 2003. gada 1. jūnijam. Līdzfinansējums tiek piešķirts
arī ietvju izbūvei vai ietves seguma
maiņai ielu sarkanajās līnijās, kā arī
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvei un citiem objektiem.
Prioritātes pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai ielu izbūves
vai rekonstrukcijas darbiem tiek
noteiktas, ja tiek veikta ielas seguma izbūve viena kvartāla apjomā
ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām, kā arī ja ierosinātāju
līdzfinansējums pārsniedz 60 % no
attiecīgās ielas izbūves vai rekons-

trukcijas darbu tāmes summas.
Prioritātes pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei vai rekonstrukcijas darbiem tiek noteiktas, ja
tiek iesniegts apvienots iesniegums
par līdzfinansējumu, kā arī ja ierosinātāju līdzfinansējums pārsniedz
60 % no attiecīgās ūdensvada un
kanalizācijas tīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbu tāmes summas.
Lai saņemtu līdzfinansējumu,
ierosinātājiem līdz 2011. gada
1. oktobrim Siguldas novada pašvaldībā jāiesniedz pieteikums un:
1) gadījumos, kad paredzēti ielas remontdarbi, izbūve vai rekonstrukcija, – kontroltāme, ieceres
skice un apraksts un akceptētais
tehniskais projekts (pie izbūves vai
rekonstrukcijas),
2) gadījumos, kad paredzēta
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, rekonstrukcija, – tehniskie noteikumi, akceptētais tehniskais projekts, kontroltāme un īpašuma vai nomas tiesības apliecinoši dokumenti.
Aicinām iedzīvotājus izmantot
iespēju saņemt 50 % pašvaldības
līdzfinansējumu, lai rekonstruētu
infrastruktūras objektus.
Ar saistošajiem noteikumiem
un plašāku informāciju iespējams
iepazīties www.sigulda.lv.

Siguldas novadā viesojās
Ministru prezidents
12. augustā Siguldas novadā viesojās Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis, kurš tikās ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu, deputātiem un uzņēmējiem.
Tikšanās laikā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Ministru
prezidentu V. Dombrovski iepazīstināja ar novada pašvaldības
īstenotajām aktivitātēm, attīstības
projektiem un iecerēm. Tika pārrunāta arī iespēja atbalstīt Latvijas
ziemas olimpiskās sporta bāzes –
Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” – rekonstrukciju un Siguldas Olimpiskā sporta kompleksa
būvniecību.
U. Mitrevics Ministru prezidentam norādīja uz nevienmērīgo valsts
finansējuma sadali Latvijas pašvaldībām: “Siguldas novads ir viena
no 18 Latvijas pašvaldībām, kas veic
maksājumus Finanšu izlīdzināšanas
fondā, kurš pēcāk tiek sadalīts tām
90 pašvaldībām, kam klājas grūtāk.
Tomēr nav pieņemami, ka valsts,
sadalot investīcijas, neanalizē investīciju ekonomisko pamatojumu un
finansējums tiek dalīts bez redzama
loģiska pamatojuma. Tā, piemēram,
valsts atbalsts 18 pašvaldībām novadu kompleksajai attīstībai ir bijis
8 miljoni latu jeb tikai 4 % no kopējā atbalsta finansējuma, bet 96 %
jeb 177,8 miljoni latu tika sadalīti
16 pašvaldībām nacionālās un re-

ģionālās nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšanai līdzsvarotai
valsts attīstībai. Tajā pašā laikā Sigulda ir Latvijas eksporta prece –
bobsleja un kamaniņu trase – ik
gadus valsts budžetā ienes aptuveni
miljonu eiro, tādēļ šobrīd nepieciešams investēt 25 gadus lietotās trases rekonstrukcijā un sporta kompleksa būvniecībā, ko varēs atgūt,
jo valsts nopelnītie ieņēmumi no
ārvalstu sportistiem un sporta tūristiem varētu būt pat lielāki. Līdzīgi ir
ar tūrisma jomu – pašvaldība investē līdzekļus, lai izveidotu kvalitatīvu
tūrisma infrastruktūru, kuru Latvija
pārdod, gūstot ieņēmumus, un valsts
iegūst papildu nodokļos, bet mums
neatliek finansējuma, lai uzceltu
saviem iedzīvotājiem, piemēram,
baseinu, kā to var izdarīt tās pašvaldības, kurām valsts piešķir vairākus
miljonus latu attīstībai. Siguldas novads attīstās saviem spēkiem, tomēr
valsts atbalsts varētu būt līdzvērtīgāks un pārdomātāks.”
Ministru prezidents atzinīgi novērtēja Siguldas novada pašvaldības
īstenoto iedzīvotāju identifikācijas
karšu un skolēnu nodarbinātības
projektus.

Siguldas novada pašvaldība aicina darbā
Siguldas tūrisma attīstības
aģentūras direktoru

Pašvaldības aģentūra “Siguldas tūrisma attīstības aģentūra” ir Siguldas novada
pašvaldības izveidota, budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis
ir veicināt tūrisma attīstību Siguldas novadā.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prasības pretendentiem:

augstākā izglītība (maģistra grāds) tūrisma, komunikāciju vai vadības specialitātē;
vadītāja pieredze tūrisma vai komunikāciju jomā ne mazāka par pieciem gadiem;
pieredze mūsdienīga uzņēmuma zīmola izstrādē un vadībā starptautiskā vidē;
pieredze projektu vadībā;
teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
lieliskas saskarsmes un sadarbības prasmes;
teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
radošums un iniciatīva.

Galvenie darba pienākumi:

• attīstīt un vadīt Siguldas tūrisma attīstības aģentūras darbu, nodrošinot tās
saimniecisko un finansiālo darbību;
• izstrādāt aģentūras darbības un mārketinga stratēģijas, nodrošināt to sekmīgu
īstenošanu;
• realizēt zīmola mārketinga stratēģiju vietējā un starptautiskajā tirgū;
• veicināt jaunu Siguldas novada tūrisma produktu izstrādi un ieviešanu;
• nodrošināt aģentūras personāla vadību.

Piedāvājam:

• interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2. septembrim uz e-pasta adresi
dome@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda,
LV 2150. Uzziņas pa tālruni 67970862.
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Attīstība
Sekmīgi turpinās Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija

Siguldā turpinās projekta “Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai” realizācija
(vienošanās Nr. L-PPA-09-002).
Projekta ietvaros plānotos rekonstrukcijas darbus Siguldas
pilsdrupās veic Pilnsabiedrība “IP

Būve”. Šobrīd tiek veikta ieejas mezgla un Ziemeļu torņa izbūve ar lifta
šahtu, kā arī galerijas izbūve starp
Dienvidu torni un konventa ēku.
Rekonstruējot un kvalitatīvi
pilnveidojot Siguldas pilsdrupu vidi,
objekts kļūs publiski pieejams un iekļaujams tūrisma maršrutā, veicinot
tā atpazīstamību pasaulē kā unikālu
ekoloģiski tīras vides un kultūrvēstures apvienojumu. Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs uzkāpt pilsdrupu

Dienvidu un Ziemeļu torņos, kas
līdz šim nebija pieejami, pastaigāties
pa mūra sienām, izbaudīt senatnīguma auru un ainavas, kas pavērsies no
torņa uz Gaujas senleju un pārējiem
pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem centriem.
No projekta attiecināmajām
izmaksām 83,79 % sedz Eiropas
Reģionālās attīstības fonds, 3 % ir
Valsts budžeta dotācija un 13,21 %
sedz Siguldas novada pašvaldība.

Siguldas novada skolas
aprīkos ar mūsdienīgām tehnoloģijām
2009. gada decembrī Siguldas
novada Dome parakstīja līgumu
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu projektam
“Siguldas novada izglītības iestāžu
informatizācija” (vienošanās Nr.
2009/0308/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/587).
Projekta ietvaros sešas Siguldas novada skolas tiks apgādātas ar
124 stacionārajiem un 12 portatīva-

jiem datoriem, iegādāti seši multimediju kabineta aprīkojumu komplekti – interaktīvās tāfeles un projektori,
kā arī iekārtoti lokālie datortīkli. Projekta laikā novada skolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas
veicinās plašāku un efektīvāku IT izmantošanu izglītības iestādēs, tā uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Valsts izglītības attīstības aģentūra kārtējo reizi ir izsludinājusi
atklātu iepirkuma konkursu “Sta-

cionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde”. Līdzko
datoru un multimediju kabineta
aprīkojuma piegādātāji būs zināmi,
Siguldas novada sešas izglītības iestādes saņems plānoto aprīkojumu.
No projekta kopējām izmaksām
85 % sedz Eiropas reģionālās attīstības
fonds, bet valsts budžets sedz 15 %.
Siguldas novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējums nav nepieciešams.

Uzstādīta granulu apkures sistēma Allažos

Jau ziņots, ka pagājušā gada
nogalē Siguldas novada Dome
noslēdza līgumu par finansējuma
piešķiršanu no Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta projektam
“Pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Allažu pamatskolā un Allažu sporta

centrā” (līgums Nr. VIDM/2010/
KPFI-4/66), kas tika atbalstīts Vides ministrijas rīkotajā atklātajā
projektu konkursā “Tehnoloģiju
pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”. Projektā
Siguldas novada pašvaldība ieguva finansējumu siltumenerģijas
ražošanas iekārtu rekonstrukcijai
no sašķidrinātās gāzes uz kokskaidu granulu apkures sistēmu Allažu pamatskolā un Allažu sporta

centrā. Realizējot visas projekta
aktivitātes, tiks veikts CO2 emisijas samazinājums, kā arī panākts
siltumenerģijas izmaksu samazinājums.
Šobrīd ir noslēgusies granulu
apkures sistēmas uzstādīšana, kuru
veica SIA “TTT Pluss”.
Projekta izmaksas 75 % apmērā sedz Klimata pārmaiņu finanšu
instruments un 25 % sedz Siguldas
novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Katru gadu no 1. septembra
līdz 1. novembrim Lauku atbalsta
dienests (LAD) veic neapstrādātās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.
Likumdošana nosaka, ka neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) ir visa LIZ
platība zemes vienībā, ja vairāk
nekā 70 % no šīs platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā
gada 1. septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu
ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku

ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai ja minētā
zemes platība nav uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī. LIZ platība nav uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī,
ja līdz kārtējā gada 1. septembrim
tajā vismaz vienu reizi nav veikta
pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.
LAD vizuāli apseko LIZ vienības, kas ir lielākas par vienu
hektāru. Apsekošanu LAD veic
bez zemes vienības īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja klātbūtnes. Pēc

apsekošanas LAD līdz kārtējā gada
1. novembrim vietējai pašvaldībai
iesniedz informāciju par neapstrādātajām zemes vienībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
1,5 % apmērā (turpmāk – papildlikme) aprēķināšanai.
Papildlikme tiek uzrādīta nākamā gada Nekustamā īpašuma
nodokļa paziņojumā, kas tiek
izsūtīts zemes īpašniekiem līdz
1. februārim. Plašāka informācija
pieejama pie lauku attīstības speciālistēm I. Eriksones (26341991)
un I. Ābelītes (28372480).

Izsludināts projektu konkurss vietējai attīstībai
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludinājusi atklātu
projektu konkursu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākumam
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“Vietējās attīstības stratēģijas”. Projektu iesniegumi tiks pieņemti līdz
15. septembrim. Pieejamais finansējums ir 292 596,07 lati, maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam 14 000 latu.

Konkursa finansējums ir pieejams “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”.
Ar plašākām projektu aktivitātēm

Paziņojums par detālplānojuma
sabiedrisko apspriešanu
Siguldas
novada
pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 6. oktobra noteikumu
Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71. punktu 2011. gada 3. augustā ir pieņēmusi
lēmumu “Par detālplānojuma pirmās
redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai nekustamam
īpašumam ar adresi “Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1. zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8015 002
4804)”, (sēdes prot. nr. 15, 19 §). Siguldas novada pašvaldības Attīstības
pārvaldē (Zinātnes ielā 7) tiks izstādīta detālplānojumu 1. redakcija un

2011. gada 5. septembrī plkst. 16.00
notiks detālplānojuma sabiedriskās
apspriešanas sanāksme.
Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar detālplānojumu un rakstiskus priekšlikumus, norādot fiziskām
personām – vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām
personām – nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, var iesniegt
Siguldas novada pašvaldības Attīstības
pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, LV 2150, trīs
nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze”
un “Latvijas Vēstnesis”.

Izstrādās valsts aizsardzībā
esošu kultūras pieminekļu
aizsargjoslu projektus
Siguldas novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 6. oktobra noteikumu
Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
32. punktu 2011. gada 12. janvārī
pieņēma lēmumu (Nr. 1, 11 §) “Par
Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Teritorijas
plānojumā jānosaka objektu un teritoriju aizsargjoslas (aizsardzības
zonas), kuru attēlošana iespējama
izvēlētajā kartes mērogā. SIA “Metrum” saskaņā ar noslēgto līgumu ar
Siguldas novada Domi veic Siguldas novada teritorijas plānojuma
2012.–2024. gadam izstrādi.
Saskaņā ar Ministru kabineta
2003. gada 15. jūlija noteikumiem
Nr. 392 “Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” (izdota saskaņā
ar Aizsargjoslu likuma 59. panta pirmo daļu) punktu 5.1. informējam, ka
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam ietvaros tiks
izstrādāti šādu valsts aizsardzībā
esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti:
1) dzīvojamā ēka (Kropotkina vasarnīca), Sigulda, Kr. Valdemāra iela 3;
3) dzīvojamā ēka, Sigulda, Kr.
Valdemāra iela 1A;
4) viesnīcas ēka, Sigulda, Pils iela 6;
5) dzīvojamā ēka, Sigulda, Laurenči;
6) dzīvojamā ēka, Sigulda, Ausekļa iela 7;
7) pasta ēka, Sigulda, Pils iela 2;

8) dzīvojamā ēka, Sigulda, Pils iela 4;
9) dzīvojamā ēka, Sigulda, Pils iela 8;
10) dzīvojamā ēka, Sigulda, Šveices iela 6;
11) dzīvojamā ēka “Villa Karmena”, Sigulda, Šveices iela 21;
12) dzīvojamā ēka, Sigulda, Šveices iela 27A.
13) Allažu luterāņu baznīca, Allažu pagasts, Stīveri.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus minēto kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības
zonu) projektam lūdzam iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža Siguldas novada pašvaldībā
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
LV 2150, Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3,
Siguldā, Siguldas novadā, LV 2150, un
Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4,
Allažos, Siguldas novadā, LV 2154.
Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Siguldas novada
pašvaldībai, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas
kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi;
juridiskām personām – nosaukumu,
reģistrācijas nr., juridisko adresi.
Par Siguldas novada Teritorijas
plānojuma izstrādes turpmāko gaitu
un tā 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu informēsim sabiedrību, izvietojot informāciju Siguldas novada
pašvaldībā un pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv, SIA “Metrum”
interneta vietnē www.metrum.lv, kā
arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

un noteikumiem iespējams iepazīties
Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.
Projekti jāiesniedz Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā Birzes
ielā 4, Allažu pagastā. Kontaktperso-

na: Inese Pikaļova, rrlab@inbox.lv,
tālrunis: 26423616.
Sīkāka informācija pieejama
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, vai
pa tālruni 67800946.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. augusts, 2011
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Veselība

Slimnīcas attīstība dod kvalitatīvu
pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem
“Līdz ar veselības nozares politiskajām pārmaiņām, kuras skārušas mūsu slimnīcu, bijām spiesti domāt par pārprofilēšanos un
attīstību, meklēt brīvas tirgus nišas, lai varētu strādāt pēc iespējas
rentablāk, neatkarīgāk no valsts pasūtījuma,” stāsta SIA “Rīgas rajona slimnīca” valdes loceklis Valdis Siļķe. Šobrīd slimnīcā prioritāri tiek attīstītas trīs jomas: plānveida operācijas, rehabilitācija un
dzemdību pakalpojumi.

Dzemdību nodaļa attīstās

Nepilnus divus gadus valsts pasūtījuma dzemdībām Siguldā nebija, kaut arī pēc dzemdību skaita
nodaļa bija Vidzemē otrā lielākā.
Tas nespēja nodaļu iznīcināt, un tā
turpināja darboties maksas pakalpojumu režīmā, 2010. gadā pieņemot 207 maksas dzemdības. Rīgas
rajona slimnīcas dzemdību nodaļu
izvēlējās tās māmiņas, kuras varēja
atļauties samaksāt 200–350 latus.
Pateicoties neatlaidīgam slimnīcas personāla darbam un Siguldas novada pašvaldības vadības
aktivitātēm, valsts pasūtījums no
2011. gada augusta tika atjaunots
un dzemdību skaits strauji palielinās. “Mūsu slimnīcā ir ļoti laba
dzemdību nodaļa, to nodrošina
pieredzējušie speciālisti un skaistas,
labi aprīkotas telpas,” rezumē Rīgas
rajona slimnīcas valdes loceklis.
Slimnīca piedāvā pirmsdzemdību palātas, kā arī istabiņas ar paaugstinātu komfortu, kurās topošie
vecāki savu bērniņu var sagaidīt
kopā – ģimenes dzemdībās. Līdz
ar valsts pasūtījuma atjaunošanu
visiem Siguldas novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no materiālā stāvokļa, ir iespēja bērniņu sagaidīt
savā novadā.
Nākamajā gadā tiks izveidoti
arī divi atsevišķi apartamenti, kuros piedāvās pakalpojumu “Mājas
dzemdības slimnīcā” – jaunie vecāki varēs baudīt mājas gaisotni
kopā ar vecmāti, bet, ja dzemdību
procesā notiks neparedzētas veselības problēmas, tās tiks risinātas
turpat moderni aprīkotā slimnīcā,
nevis saukta neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP), lai dzemdētāju pārvestu atbilstoši neatliekamās medicīniskās palīdzības
hospitalizācijas plānam. Oktobra
beigās Rīgas rajona slimnīcā būs
pieejamas arī ūdensdzemdības,
kuras notiks ISO sertifikātu ieguvušā pirmajā profesionālajā vannā
Latvijā, un šis pakalpojums maksās apmēram 200 latu. Vanna pašlaik pēc slimnīcas pasūtījuma tiek
izgatavota Šveicē.
Māmiņu skolā notiek sagatavošanās nodarbības dzemdībām,
un tad arī kopā ar profesionāļiem
tiek izvēlēta optimālā dzemdīRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. augusts, 2011

bu stratēģija katrai sievietei individuāli. “Veselības ministrija
vēlas samazināt ķeizargriezienu
skaitu valstī, jo pēdējos gados
tas palielinājies līdz pat 30 % no
visa dzemdību skaita. Noteiktais
kontrolskaitlis līgumā par valsts
apmaksu mums pieļauj līdz 20 %
ķeizargriezienu (ja nav medicīnisku indikāciju, bet paciente to
vēlas, tad tas ir maksas pakalpojums). Līdz ar to nepieciešama
ļoti profesionāla dzemdību procesa vadība, lai izvērtētu konkrēto gadījumu,” stāsta V. Siļķe.

Diennakts steidzamās
medicīniskās palīdzības
punkts

Rīgas rajona slimnīcai nav
daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcas statusa, tāpēc
NMP brigādes, kas iekļautas valsts
centralizētajā NMP dienestā pacientus atbilstoši hospitalizācijas
plānam ved uz Rīgas slimnīcām.
Smagos gadījumos tas ir pacientam izdevīgi – var ar insultu tūlīt
nonākt insulta vienībā, ar sirdslēkmi kardioloģijas nodaļā, ar
galvaskausa lūzumu neirotraumu
nodaļā, mugurkaula lūzumu pie
vertebrologiem un tamlīdzīgi.
Tur pacientam var ātri veikt šauri specializētus izmeklējumus un
atbilstoši palīdzēt. Rīgas rajona
slimnīcas uzņemšanas nodaļā visu
diennakti darbojas steidzamās neatliekamās palīdzības punkts, ir
pieejami valsts apmaksāti ārsti,
kas sniedz palīdzību ambulatori ārstējamu traumu un slimību
gadījumos. Šeit pacienti ierodas
paši vai ar gadījuma transportu.
“Centralizētais neatliekamās palīdzības dienests ir labs, jo spēj
operatīvi novirzīt pacientus pēc
profila, bet tajā pašā laikā vēl nav
atstrādāta darbība ar ambulatori
ārstējamiem pacientiem, kuri arī
tiek aizvesti uz attālām slimnīcām,
kaut varētu ātri un izmaksu ziņā
efektīvi saņemt palīdzību tuvākajā
steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Tā, piemēram, cilvēku
ar vienkāršu apakšdelma lūzumu
arī ved uz Rīgu, lai gan Siguldā
darbojas diennakts steidzamās
medicīniskās palīdzības punkts,

kas atrodas netālu no pacienta
mājas. No Rīgas pacients, ja netiek
hospitalizēts, spiests paša spēkiem
meklēt iespēju nokļūt mājās,”
skaidro ārsts, ķirurgs Valdis Siļķe.
Ar Veselības ministriju vairākkārt
ir runāts par šo problemātiku,
kura uz Siguldas novada iedzīvotāju attiecas vistiešāk. Ārsts cer, ka
drīzumā šī sistēma tiks mainīta un
pacienti tiks novirzīti pēc tuvākās
slimnīcas principa tajos gadījumos, ja palīdzība ir nepieciešama
uzreiz, bet hospitalizācija nav vajadzīga. Statistikas dati liecina,
ka šādi gadījumi ir 70 %. “Šobrīd
situāciju varētu risināt šādi: ja
veselības traucējumi neapdraud
dzīvību, pacientam pašam jādodas uz Rīgas rajona slimnīcu, kur
tiks sniegta palīdzība. Šis ir valsts
apmaksāts pakalpojums, un pacientam jāsamaksā tikai trīs latu
līdzfinansējums, kurš jāmaksā
jebkurā slimnīcā, kas sniedz valsts
apmaksātu pakalpojumu,” skaidro V. Siļķe. Siguldas traumpunkta
noslogojums ir līdz 30 pacientiem
diennaktī, un šī pakalpojuma kapacitāte būtu krietni lielāka, ja notiktu pacientu centralizēta pārdale
un, piemēram, siguldiešus nevestu ar ambulatoriski ārstējamām
traumām uz Rīgu, bet nogādātu
tepat Siguldā.

Rehabilitācija – veselība
ikvienam

Būtisks Rīgas rajona slimnīcas
attīstības virziens ir rehabilitācija,
kura Siguldā ir ļoti augstā līmenī.
Arī šajā jomā ir pieejami valsts apmaksāti pakalpojumi, bet tie pārsvarā tiek novirzīti bērnu rehabilitācijai, kā arī rehabilitologa konsultācijām. Rehabilitācijas nodaļā tiek
attīstīti divi virzieni – ambulatorā
un stacionārā rehabilitācija. Tā kā
Rīgas rajona slimnīcai ir aprūpes
slimnīcas valsts pasūtījums, tā var
uzņemt valsts programmā pacientus ārstēšanas pabeigšanai pēc neatliekamās stacionārās palīdzības
etapa daudzprofilu slimnīcā vai ar
ģimenes ārsta nosūtījumu hronisku slimību ārstēšanai. Lai racionāli
izmantotu pieejamo resursu, slimnīca piedāvā pacientiem papildus
nopirkt trīs veidu rehabilitācijas
paketes par 10, 12,50 vai 15 latiem
dienā, kas ļauj pacientiem pēc insulta vai traumas saņemt pilnvērtīgu rehabilitāciju ar vismaz trīs
nodarbībām dienā. Tā cilvēki var
veiksmīgāk atgūties pēc traumām
vai slimībām, esot mediķu uzraudzībā, kas ir īpaši svarīgi, ja pacien-

ta veselības stāvoklis ir nestabils.
Rīgas rajona slimnīcā ir modernas tehnoloģijas, profesionāli
speciālisti un laba materiāli tehniskā bāze. Slimnīca atrodas labā
ģeogrāfiskā vietā, jo rehabilitācijas
pakalpojumus iespējams saņemt
pilsētā ar attīstītu transportu un
infrastruktūru. Līdz ar to arī vietējie iedzīvotāji blakus mājai saņem
kvalitatīvu pakalpojumu, lai atgūtos
pēc politraumām, insulta, neiroloģiskām vai citām slimībām.
Rīgas rajona slimnīca dod
iespēju uzlabot savu veselību ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam – vingrot vai peldēt stājas
un muskulatūras nostiprināšanai
vai iziet masāžas kursus tiem, kuriem ir sēdošs darbs. Ir izstrādāti
arī atlaižu piedāvājumi dažādām
procedūrām un pakalpojumiem,
ko novadā deklarētie iedzīvotāji
var saņemt, uzrādot ID kartes.
Jāpiemin, ka Rīgas rajona slimnīcai ir noslēgti līgumi ar visiem
lielākajiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas dod iespēju
rehabilitācijas pakalpojumus saņemt
bez pacienta līdzdalības maksas.

Jaunie speciālisti
Rīgas rajona slimnīcā

Par to, ka rehabilitācija Rīgas
rajona slimnīcā ir augstā līmenī, liecina fakts, ka šeit praksi iziet Sporta
akadēmijas studenti, kuri studē fizioterapiju. No 2011. gada septembra Rīgas rajona slimnīca ir Rīgas
Stradiņa universitātes sporta ārstu
rezidentūras bāzes uzņēmums un
norit sarunas par sadarbības paplašināšanu ilgtermiņā. Pagaidām šādu
apmācības kursu izies viens jaunais
ārsts, bet nākotnē plānots rezidentu
skaitu palielināt. “Tā ir lieliska iespēja piesaistīt slimnīcai vajadzīgus
speciālistus saistībā ar nākotnē plānoto sporta bāzu attīstību Siguldas
novadā. Tā mēs iegūsim jaunus un
labus speciālistus sporta medicīnas
jomā, kuru pakalpojumus varētu
izmantot ne tikai pašmāju, bet arī
ārzemju sportisti, kas trenējas vai
nākotnē varētu rehabilitēties Siguldā,” nākotnes iespējas saskata slimnīcas vadītājs, turpinot,
ka, slēdzot prakses līgumus ar
augstskolām, slimnīcai ir iespēja sevi popularizēt jauno ārstu
vidū un izmantot iespēju aicināt
pie sevis darbā spēcīgus rehabilitācijas vai operācijas bloka speciālistus, kas ir viens no svarīgākajiem kvalitatīvas medicīnas
rādītājiem.

Plānveida operācijas un
medicīnas tūrisms

Viens no plašāk attīstāmajiem slimnīcas piedāvājumiem

ir plānveida operācijas – valsts

pasūtītās un apmaksātās dienas
stacionārā, kā arī maksas operācijas, kuras konkurētspējīgo
cenu dēļ iecienījuši arvien vairāk citvalstu iedzīvotāju. “Nākotnē plānojam turpināt attīstīt
tā saukto medicīnas tūrismu,
un mums tas pamazām izdodas. Gada laikā esam operējuši
130 citu valstu iedzīvotājus, pamatā norvēģus, sniedzot bariatriskās ķirurģijas pakalpojumus
(kuņģa samazināšanas operācijas pie slimīgas aptaukošanās),”
stāsta Rīgas rajona slimnīcas
valdes loceklis.
Lai operāciju bloks būtu rentabls un slimnīca spētu izdzīvot,
tai ir jāatrod savas nišas un jāattīsta pēc iespējas plašāks maksas
pakalpojumu klāsts. Ne tikai ārzemnieki, bet arī latvieši izmanto
laparoskopiskās ķirurģijas sniegtās iespējas radikāli ārstēt aptaukošanās slimību. Tās ir ļoti sarežģītas operācijas, un to veikšanai
tiek piesaistīts ne tikai mūsu ķirurģijas nodaļas vadītājs, bet arī
vadošie šīs nozares speciālisti no
Rīgas un Tallinas. “Mūsu mērķis
ir veikt vismaz 20 bariatriskās
ķirurģijas operācijas mēnesī, jo,
nenoliedzami, tā ir iespēja attīstīt
un stabilizēt slimnīcas turpmāko
darbību,” skaidro ārsts, piebilstot, ka jūlijā veikts 17 šāda tipa
operāciju.
Rīgas rajona slimnīca ir atradusi savu nišu plašajā medicīnas
piedāvājumā, un mums, Siguldas
novada iedzīvotājiem, ir jāprot
novērtēt slimnīcas piedāvātās
iespējas, kā arī izmantot tos pakalpojumus, kurus piedāvā valsts
programmas, vai apdrošināšanas
paketes sniegtos rehabilitācijas
pakalpojumus. SIA “Rīgas rajona
slimnīca” valdes loceklis Valdis
Siļķe ir pateicīgs Siguldas novada Domes vadībai un deputātiem
par iespēju ieguldīt finansējumu
telpu uzlabošanā un ēkas siltināšanā, jo citus slimnīcas pakalpojumus pašvaldība nedotē.
“Slimnīcas attīstība iet roku rokā
ar Siguldas novada attīstību, jo tā
dod iespēju novada iedzīvotājiem
justies droši par savu un tuvinieku veselību, un mums ir jābūt patiesi priecīgiem, ka slimnīcā darbojas steidzamās medicīniskās
palīdzības punkts, kur saņemt
pirmo palīdzību jebkurā diennakts laikā, dienas stacionārs,
dažādi valsts apmaksāti diagnostikas un ambulatori speciālistu
pakalpojumi, kā arī rehabilitācijas nodaļa, kurā savu veselību var
stiprināt ikviens Siguldas novada
iedzīvotājs,” rezumē Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
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Sports
Mobilitātes nedēļa
Siguldas novadā

Kopš 2002. gada Eiropā tiek organizēta Eiropas Mobilitātes nedēļa, kas tiek veltīta ilgtspējīgai mobilitātei. Pašvaldībām tā ir laba
iespēja popularizēt pasākumus, kas ir saistīti ar ilgtspējīgu satiksmi,
veicināt iedzīvotāju informētību par kaitējumu, ko pašreizējā satiksme nodara videi un iedzīvotāju dzīves kvalitātei, kā arī plānot un
uzsākt rīcības plānus un ilgtermiņa pasākumus. Šogad no 16. līdz
22. septembrim arī Siguldas novadā norisināsies pasākumi, kas rosinās cilvēkus mainīt paradumus, veicinās mobilitāti un uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību.

Plānotie pasākumi Mobilitātes nedēļā
4. septembris
9. septembris
17. septembris
17. septembris
18. septembris
18. septembris
20. septembris
22. septembris
24. septembris
24. un 25. septembris

21. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens
Apmācība velobraucējiem
Latvijas čempionāts skrituļslalomā
Piedzīvojumu sacensības “xRace 2011”
Futbola turnīrs Depo sporta laukumā
Noslēguma sacensības golfa turnīrā “Pohjola open” Reiņa trasē
Golfa turnīrs ”Reiņa kauss”
Akcija ” Diena bez auto”
SEB MTB Siguldas maratons kalnu divriteņiem
Akcija “Glezno visi”

*Plašāka informācija www.sigulda.lv

“Mobilitātes nedēļā izmantosim
iespēju apspriesties ar iedzīvotājiem,
lai attīstītu transporta stratēģiju un
liktu cilvēkiem aizdomāties par pilsētvides problēmām: troksni un gaisa piesārņojumu. Rīkosim vairākas
aktivitātes iedzīvotāju izpratnes veicināšanai par mobilitātes pasākumu
būtību un nepieciešamību,” stāsta
Domes Attīstības un tūrisma komitejas vadītāja Jolanta Borīte.
Eiropas Mobilitātes nedēļa ir
lieliska iespēja visiem satiksmes
dalībniekiem vienoties mobilitātes stratēģijas ieviešanā. Riteņbraukšana ir efektīvs pārvietošanās veids, kas labvēlīgi ietekmē
iedzīvotāju veselību un ir ekonomisks. Siguldas novada pašvaldība jau no 2007. gada mērķtiecīgi
attīsta un uzlabo velotūrisma

infrastruktūru, izmantojot gan
pašvaldības budžeta līdzekļus,
gan līdzekļus, ko izdevies piesaistīt no citiem finansētājiem.
“Lai pievērstu uzmanību iešanai kā pārvietošanās veidam,
esam izvēlējušies padarīt atsevišķas vietas Siguldas pilsētā
dzīvākas, organizējot dažādas
aktivitātes. Tā, piemēram, 24. un
25. septembrī plānota akcija
“Glezno visi” ar galvenajām norises vietām Svētku laukumā un Siguldas Jaunās pils dārzā. Savukārt
Tūrisma pārvalde sniegs piedāvājumus un organizēs ekskursijas kā
skolām, tā ikvienam interesantam
pa kājāmgājēju maršrutiem un
pastaigu takām gan Siguldā, gan
Allažos,” piedalīties aktivitātēs rosina Jolanta Borīte.

Atvērto durvju diena
Siguldas Sporta skolā
SPORTA VEIDS

TRENERIS

Vieglatlētika

Blūmiņa Gunta
Ziediņa Aina
Kalnu slēpošana Gasūna Gunta
Meldere Sandra
Badmintons
Gureckis Ainārs
Basketbols
Labrence Agnija
Tukišs Ēvalds
Dambrete
Ratnieks Edgars
Vispārējā fiziskā Siguldas novada
sagatavošana
sporta pedagogi

Tiek uzņemti audzēkņi šādās
vecuma grupās
2004.–1996. g. dz.
Ar Latvijas Slēpošanas
savienības saskaņojumu
2004.–2001. g. dz.
2002.–1995. g. dz.
2004.–2001. g. dz.
2006.–2001. g. dz.

Ceturtdien, 1. septembrī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Siguldas Sporta skolā notiks Atvērto durvju diena, kuras laikā notiks jaunu audzēkņu
uzņemšana basketbola, badmintona, dambretes, vieglatlētikas un kalnu
slēpošanas, vispārējās fiziskās sagatavošanas grupās. Būs iespēja tikties ar
treneriem, uzzināt Sporta skolas grupu treniņgrafiku, sacensību kalendāru, pārrunāt aktuālas lietas, kas saistītas ar katra audzēkņa treniņprocesu.
Lai iestātos Sporta skolā, būs
jāaizpilda iesnieguma veidlapa,
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jāiesniedz dzimšanas apliecības
kopija, izziņa no ģimenes ārsta

21. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens Siguldā
Šogad 4. septembrī Siguldā norisināsies jau 21. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens. Tradicionāli Vienības brauciens tiek
saistīts ar tādām vērtībām kā patriotisms un kopības gars, tas pulcē
riteņbraucējus no visiem Latvijas novadiem. Šogad velobrauciens
notiks trīs distancēs: Latvijas Olimpiskās komitejas Sporta brauciens
102 km, SEB MTB brauciens 47 km un Itera Tautas brauciens 37 km.

Satiksmes ierobežojumi
Vienības velobrauciena
laikā

SATIKSMEI SLĒGTĀS IELAS
Visu dienu:
• L. Paegles iela posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam;
• Cēsu iela posmā no Raiņa ielas līdz Svētku laukumam;
• Lāčplēša iela posmā no Čakstes
ielas līdz J. Poruka ielai;
• J. Poruka iela (izņemot sacensību
dalībniekiem un stāvlaukumiem).
Noteiktu laika periodu:
• Lāčplēša iela plkst. 11.30–13.00,
posmā no L. Paegles ielai līdz
Poruka ielai plkst. 11.00–17.00;
• Siguldas kalns un Turaidas
kalns (Gaujas un Turaidas
iela) plkst. 12.30–16 00;
• sporta brauciena starta laikā:
Raiņa iela–Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures iela–Vidze-

mes šoseja plkst. 10.50–11.10;
• MTB brauciena laikā: Gaujas
iela–Raiņa iela–Pils iela–Šveices iela–Kalna iela–Lorupes
ceļš plkst. 12.10–12.30;
• Tautas brauciena laikā: Gaujas
iela–Raiņa iela–Pils iela–Šveices iela–Noliktavas iela–Vidzemes šoseja plkst. 13.10–
13.30.
Novietot automašīnas būs aizliegts:
• uz Raiņa ielas posmā no Cēsu
ielas līdz Ausekļu ielai;
• uz Lāčplēša ielas;
• L. Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam;
• Cēsu ielas posmā no Raiņa ielas līdz Svētku laukumam;
• sporta brauciena laikā (plkst.
10.50–11.10): Raiņa iela–Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures
iela–Vidzemes šoseja.

STĀVLAUKUMI SACENSĪBU
DALĪBNIEKIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM
• Pļava pie Panorāmas rata (uz
visu dienu);
• pļava starp Pils un O. Kalpaka ielu;
• vagoniņa stāvlaukums;
• stāvlaukumi Pils un Cēsu ielas
krustojumā;
• pie “Baltās pils” (jaunais uz
Pils ielas);
• pie Siguldas Valsts ģimnāzijas;
• viesnīcas “Sigulda” laukumā;
• pie dzelzceļa stacijas;
• pie K. Valdemāra ielas;
• gar ielām, kur atbilstoši ceļa
zīmēm nav aizliegta stāvēšana.
Vienības velobrauciena pirmsākumi meklējami Latvijas pirmās
brīvvalsts 30. gados. Pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas ar prezidenta Gunta Ulmaņa, Murjāņu
Sporta ģimnāzijas trenera Ernesta
Pūces un domubiedru iniciatīvu velobrauciens tika atjaunots
1995. gadā. Kopš 1999. gada velobraucienu organizē “Igo Japiņa
Sporta aģentūra”, pulcējot arvien
vairāk dalībnieku no gada uz
gadu. 2010. gadā velobraucienā
piedalījās 4457 dalībnieki.

Turpinās darbs pie Sporta stratēģijas izstrādes
Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone 30. augustā plkst.
11.00 aicina visus interesentus

uz tikšanos Siguldas Sporta
skolā, lai turpinātu darbu pie
novada Sporta stratēģijas izveides – noteiktu nozares attīstī-

bas iespējas, definētu mērķus,
uzdevumus un rīcības turpmākajam darbam un veicamajām
aktivitātēm.

Sporta pasākumu kalendārs septembrī
Datums
3. septembrī 9.00

Sacensību nosaukums
Siguldas novada atklātais turnīrs
minifutbolā
3. septembrī
Latvijas čempionāts ūdensslēpošanā
4. septembrī
Golfa turnīrs “Pohjola Open 2011”
4. septembrī
21. Latvijas riteņbraucēju Vienības
brauciens
8. septembrī 18.00 “Siguldas apļi” 5.kārta

8.–9. septembrī
9.–11. septembrī

Skolu mači
9. Siguldas novada Starptautiskais
turnīrs badmintonā
10.–11. septembrī Starptautiskais futbola turnīrs
“Sport2000 Sigulda cup”
11. septembrī 10.00 Golfa turnīrs “Sigulda Open 2011”
kauss
17. septembrī
Piedzīvojumu sacensības X Race
17. septembrī
Siguldas novada atklātais turnīrs
minifutbolā
18. septembrī
Golfa turnīrs “Pohjola Open 2011”
18. septembrī 17.00 Latvijas čempionāts futbolā – 2. līga.
Sigulda pret Avantis
24. septembrī
SEB Latvijas čempionāts kalnu riteņu
maratons
30. septembrī
Novada skolu Olimpiskā diena

par atļauju trenēties izvēlētajā
sporta veidā un jānoslēdz līgums
ar Sporta skolas vadību.
Mācību maksa Sporta skolā ar Siguldas novada Domes
2009. gada 2. septembra lēmumu
noteikta 7 lati, bet vairākām iedzīvotāju grupām noteiktas mācību
maksas atlaides, piemēram, bēr-

Norises vieta
Depo stadions

Organizatori
FK “Sigulda”, Ģirts Kanapolis, tālr. 29550646

Umeru ezers
Sporta klubs “Siguldas bebri”, tālr. 29155525
Aktīvās atpūtas centrs “Reiņa trase” Austris Brutāns, tālr. 29331001, www.reinatrase.lv
Svētku laukums
“Igo Japiņa Sporta aģentūra”, www.velo.lv
pie Gūtmaņalas
Siguldas pilsētas stadions
Allažu sporta komplekss
Siguldas pilsētas stadions

Biedrība “A2”, Kaspars Kārkliņš, tālr. 29184203,
www.ba2.lv
Siguldas Sporta skola
Ainārs Gureckis, tālr. 29265140,
www.sigbadminton.lv
FK “Supernova”, Jānis Eņģelis, tālr.29667834

Aktīvās atpūtas centrs “Reiņa trase” Austris Brutāns, tālr. 29331001, golfs@reinatrase.lv
Siguldas apkārtne
Depo stadions

Jānis Vanags, tālr. 25888832, www.xrace.lv
FK “Sigulda”, Ģirts Kanapolis, tālr. 29550646

Aktīvās atpūtas centrs “Reiņa trase” Austris Brutāns, tālr. 29331001, www.reinatrase.lv
Depo laukums
FK “Supernova”, Jānis Eņģelis, tālr. 29667834
Svētku laukums

“Igo Japiņa Sporta aģentūra”, www.velo.lv

Siguldas sporta bāzes

Siguldas Sporta skola

nam no ģimenes ar trīs un vairāk
bērniem mācību maksa ir 3,50 latu
mēnesī. Mācību maksas atlaide
40 % apmērā noteikta arī tad, ja
bērns trenējas vienlaikus divās
Sporta skolas nodaļās vai arī vienas
ģimenes divi bērni trenējas Sporta
skolā. Ja vecāki iesniedz Siguldas
novada Sociālā dienesta izsniegtu

izziņu par trūcīgas ģimenes statusa
piešķiršanu, tad bērns tiek atbrīvots
no mācību maksas uz izziņā noteikto laiku. Arī audzēkņi, kas sasnieguši augstus sportiskos rezultātus, ir
valsts izlašu dalībnieki vai kandidāti, var tikt atbrīvoti no mācību maksas ar Sporta skolas pedagoģiskās
padomes lēmumu.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. augusts, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Siguldas novada identifikācijas kartes piedāvātās
priekšrocības 2011. gadā**
JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI

IZKLAIDE

“Swedbank”

Kino “Lora”
“Elvi” boulings

Uzņēmuma
nosaukums

“Janex–būve”
“Yamaha” mūzikas skola
“Pūks”

Piedāvājums

Esošajiem “Swedbank” klientiem jaunas debetkartes izsniegšana bez maksas (cenrādī Ls 5);
Esošajiem “Swedbank” klientiem valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50);
Bērniem – OPEN komplekts bez maksas;
Jaunajiem “Swedbank” klientiem bezmaksas jaunā klienta komplekts: algas multivalūtu
konts; Maestro norēķinu karte; internetbanka; telefonbanka; mobilā banka
Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10 % atlaide darba stundas maksai, ja
pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu
Bezmaksas iestāšanās “Yamaha” mūzikas skolā (maksa bez ID kartes Ls 10)
5 % atlaide rotaļlietu iegādei

KULTŪRAS PASĀKUMI

Priekšrocības uz pasākumiem 2011. gadā rudenī
Pasākums
Piedāvājums
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Siguldas pilsētas kultūras nams
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”

10 % atlaide biļešu iegādei uz Baibas Skrides un Laumas Skrides koncertu 3. septembrī
10 % atlaide biļešu iegādei uz kora “Kamēr” koncertu 17. septembrī
20 % atlaide biļešu iegādei uz “Quatuor iXi” koncertu 24. septembrī
10 % atlaide biļešu iegādei uz koncertprogrammu “Brīnumskapis” 20. septembrī
Ls 0,50 atlaide biļešu iegādei izrādei bērniem un skolēniem “Tāltālā meža varonis” līdz
25. 09. (ieskaitot), iegādājoties biļeti pilsētas k/n
10 % atlaide biļešu iegādei uz pasaules operas solista Egila Siliņa koncertu 14. oktobrī
20 % atlaide biļešu iegādei uz Katjas Skanavi koncertu 22. oktobrī
20 % atlaide biļešu iegādei uz Paulas Šūmanes un Reiņa Zariņa koncertu 12. novembrī
10 % atlaide biļešu iegādei uz Valtera Pūces un Artūra Cingujeva koncertu “Jaunie
mūzikā” 26. novembrī

Uzņēmuma
nosaukums

Grāmatu veikals “Jānis Roze”
“Aerodium”
Piedzīvojumu parks “Tarzāns”
Piedzīvojumu parks “Tarzāns”

Ls 1 atlaide par katru lidojuma minūti
50 % atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju
Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g. v.) atlaide ieejas biļetes iegādei
piedzīvojumu parkā “Tarzāns”
Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda” 10 % atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām
Piedzīvojumu parks “Mežakaķis”
20 % atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos “Mežakaķis” Siguldā un Rīgā
Atpūtas parks “Rāmkalni”
10 % atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai
Atpūtas parks “Reiņa trase”
10 % atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem:
velo nomai, šķēršļu trasei,
skrituļslidu nomai,
vasaras kalnu dēļu nomai,
batutam,
kanoe laivām un sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)
Makara tūrisma birojs
20 % atlaide laivu nomai

APDROŠINĀŠANA
Apdrošināšanas sabiedrība “BTA”

50 % atlaide biedrības “A2” organizētajos sporta pasākumos
20 % atlaide dalībai, reģistrējoties Siguldas novada TIC Raiņa ielā 3
10 % atlaide kortu nomai, 20 % atlaide inventāra nomai
20 % atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem
20 % atlaide pakalpojumiem sporta klubā
10 % atlaide sporta preču iegādei
10 % atlaide golfa spēlei
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Siguldas pilsētas trasē
Bezmaksas slēpošana pensionāriem darba dienās līdz plkst. 15.00 Siguldas pilsētas trasē
Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

“Hercoga optika”
Mutes veselības centrs
Vidzemes aptieka (diennakts)

“A” aptieka
Rīgas rajona slimnīca

“Le Fizio” fizioterapijas centrs

VEIKALI
“Elvi”
“Positcomes”
“Zapping Milano”
“Lelle”
“Copes nams”

2 % atlaide pirkumiem
(izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes, akcijas preces un nocenotas preces)
5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
10 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
7 % atlaidi pirkumiem, 15 % atlaidi pirkumiem gaviļniekiem
5 % atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus

PĀRVIETOŠANĀS
Latvijas gumijlēcēju klubs
“Impresso”
Makara tūrisma birojs

66 % atlaide darba dienās;
80 % atlaide brīvdienās braucienam ar Siguldas gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā
virzienā Ls 0,50
20 % atlaide braucieniem ar elektromobīļiem “Siguldas Tūre”
Bezmaksas auto stāvvieta kempingā “Siguldas pludmale”

SKAISTUMKOPŠANA
Skaistumkopšanas salons “Ēra” 10 % atlaide solārija apmeklējumam;
10 % atlaide manikīra pakalpojumiem;
10 % atlaide matu veidošanai;
5 % atlaide kosmētikas produktu iegādei;
5 % dāvanu kartes iegādei
Skaistumkopšanas salons
5 % atlaide kosmētikas produktu iegādei
“Elfrisa”

AUTO APKOPE
“Neste” Latvija
“Īle un Herbst”
“GrosAuto”

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru
10 % atlaide auto mazgātavas pakalpojumiem
Iespēja saņemt 2. līmeņa “GrosAuto” klienta karti, kas piedāvā atlaides līdz 35 % rezerves
daļu, riepu iegādei un servisa pakalpojumiem

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. augusts, 2011

10 % atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO);
15 % atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
15 % atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
15 % atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai

VESELĪBA

Siguldas pilsētas kultūras nams 10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no vienas ģimenes
pirmsskolas vecuma bērnu deju studijā
Siguldas pilsētas kultūras nams 10 % atlaide vienam vai 20 % atlaide diviem vai vairāk bērniem no vienas ģimenes
pirmsskolas vecuma bērnu vokālajā studijā
Biedrība “A2”
21. Latvijas riteņbraucēju
vienības brauciens
Siguldas tenisa korti
Velo noma “Tridens”
Sporta klubs “Panatta Fitness”
Sporta veikals “Sport 2000”
Atpūtas parks “Reiņa trase”
Olimpiskais centrs “Sigulda”
Olimpiskais centrs Sigulda
Slēpošanas trases Kaķīškalnā

5 % atlaide pirkumiem

AKTĪVĀ ATPŪTA

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

SPORTS

10 % atlaide kinoteātra biļešu iegādei
20 % atlaide celiņa nomai

GRĀMATNĪCA

Pastāvīgas priekšrocības

Siguldas pilsētas kultūras nams 10–50 % atlaide biļešu iegādei uz kultūras pasākumiem
Koncertzāle “Baltais flīģelis” 10–20 % atlaide biļešu iegādei uz pasākumiem
Koncertzāle “Baltais flīģelis” 5 % atlaide jebkuru biļešu iegādei pasākumiem koncertzālē “Baltais flīģelis” skolēniem,
studentiem, pensionāriem, maznodrošinātajiem, kā arī iedzīvotājiem ar invaliditāti
Siguldas pilsētas kultūras nams Ls 1 atlaide amatniekiem un rokdarbniekiem, kā arī Ls 2 atlaide pārtikas tirgotājiem
dalībai Siguldas novada tematiskajos gadatirgos

Piedāvājums

“Hotel Segevold”
Viesnīca “Sigulda”

50 % atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles
Bezmaksas konsultācija un 10 % atlaide pakalpojumiem
2 % atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompensējamiem
medikamentiem);
5 % atlaide gatavām brillēm;
20 % atlaide briļļu ietvariem;
10 % atlaide lēcām;
Bezmaksas apkalpošana no plkst. 22.00 līdz 7.00;
5 % atlaide asinsspiediena mērīšanas aparātiem
6 % atlaide recepšu medikamentu iegādei
10 % atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām
māmiņām);
10 % atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10 % atlaide dūņu procedūrām;
10 % atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10 % atlaide dzemdībām;
10 % atlaide paaugstināta komforta palātās
10 % atlaidi visiem pakalpojumiem:
fizioterapeitu konsultācijām;
ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un grupās;
grūtnieču vingrošanām; vingrošanām māmiņām ar mazuļiem;
zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes
10 % atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam
20 % pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Restorāns “Aparjods”
“Gustava beķereja”
Krodziņš “Kaķītis”
Bistro “Kaķu māja”
Krodziņš un bistro atpūtas parkā
“Rāmkalni”
Bistro “Zaļumnieku piestātne”
Ekspressrestorāni “Ņamma”
“Hotel Segevold”
Restorāns “Kropotkins”

10 % atlaide maltītēm restorānā
10 % atlaide pirkumiem beķerejā
10 % atlaide pirkumiem krodziņā
10 % atlaide bistro un beķerejā
10 % atlaide gardumiem “Rāmkalnu” krodziņā un bistro
10 % atlaide maltītēm bistro
10 % atlaide gardām maltītēm
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem
10 % atlaide restorāna pakalpojumiem

BŪVMATERIĀLI
“Meistars”
“Balex ekspresis”

5 % atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces
20 % atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei

VIESNĪCAS
Viesnīca “Aparjods”
Atpūtas parks “Reiņa trase”
“Hotel Segevold”
Viesnīca “Sigulda”

10 % atlaide viesnīcas pakalpojumiem
10 % atlaide nakšņošanai viesu mājā
10 % atlaide nakšņošanai viesnīcai
10 % atlaide nakšņošanas pakalpojumiem

** piedāvājums var mainīties
Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv. Ar plašāku ID karšu piedāvājumu
iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.
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Siguldas Novada Ziņas

Kultūra
Pasākumi septembrī Siguldas novadā
Laiks
1.–30.
septembrī
2.–12. septembrī

Pasākums
Bibliotēkas jaunieguvumu izstāde, grāmatu
piedāvājums lasīšanai rudenīgos vakaros
“Dzejas dienas rudeni padara melanholisku”
(A. Aizpuriete) – izstāde Dzejas dienām
2.–30. septembrī Biblioterapijas cikla “Grāmata dziedina dvēseli”
izstāde “Dzejas terapijas principi”
3. septembrī
2011./2012. gada koncertsezonas atklāšanas
plkst. 18.00
koncerts – Baiba Skride (vijole, Latvija, Vācija)
un Lauma Skride (klavieres, Latvija, Vācija).
Programmā: V. A. Mocarts, F. MendelszonsBasrtoldi, K. M. Šimanovskis, S. Prokofjevs
4.–30.
Izstāde “Māksla – ceļš uz brīvību” – scenogrāfam,
septembrī
gleznotājam, grafiķim Kurtam Fridrihsonam – 100
7.–30.
Dzejas dienām veltīta izstāde – dzejniekam, bērnu
septembrī
grāmatu autoram Pēterim Brūverim “Lūk, te ir, tas,
kas ir…”
8. septembrī
“Dzejas dienas 2011” – muzikāla dzejas un prozas
plkst. 18.00
kompozīcija “Starp trauslu laiku un tevi”. Tikšanās
ar Gulbenes literātu kluba “Autogrāfs”
dalībniekiem – Ivetu Krūmiņu un Arvi Degumu
8.–13.
Izstāde “Latvijas preses karalienei
septembrī
Emīlijai Benjamiņai – 130”
9.–10.
Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākumi
septembrī
9. septembrī
Dz. Baumas gleznu izstādes atklāšana
plkst. 18.00
10. septembrī Vokālo ansambļu koncerts, kurā piedalās vokālie
plkst. 14.00
ansambļi no Allažiem, Ādažiem, Krimuldas,
Mārupes, Ropažiem, Rīgas, Suntažiem, Mālpils.
Ieeja brīva
10. septembrī Tēvu diena “Roku rokā”
plkst. 11.00
14.–21.
Izstāde “Agatas Kristi dīvainības” –
septembrī
angļu rakstniecei Agatai Kristi – 120
15.–30.
“Baltvilka balvas 2011!” nominēto grāmatu izstāde
septembrī
16.–22.
Mobilitātes nedēļa
septembrī
17. septembrī Kora “Kamēr...” koncerts. Diriģents Māris Sirmais
plkst. 18.00
20.–30.
Izstāde “Eiropas valodu daudzveidība”
septembrī
21.–30.
Izstāde “Skaistums, kas sāp” – aktrisei Regīnai Razuseptembrī
mai – 60
24.–25.
Akcija “Glezno visi”
septembrī
24. septembrī Mores kaujas atceres pasākums. Svētbrīdis kaujās
plkst. 12.00
kritušo Latvijas leģionāru brāļu kapos pie Roznēnu
ozola. Plkst. 13.30 – Atceres sarīkojums
24. septembrī TLMS “Sigulda – 50” jubilejas pasākums – izstāde
plkst. 13.00
24. septembrī Sadarbībā ar Francijas kultūras institūtu džeza kvarteta
plkst. 18.00
“QUATUOR iXi” (Francija, Japāna) koncerts

Vieta
Bērnu literatūras
nodaļa
Jūdažu bibliotēka
Siguldas novada
bibliotēka
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”

Siguldas novada
bibliotēka
Bērnu literatūras
nodaļa
Jūdažu
Sabiedriskais
centrs
Jūdažu bibliotēka
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas pagasta
kultūras nams
Allažu luterāņu
baznīca
Mores kultūras
nams
Jūdažu bibliotēka
Bērnu literatūras
nodaļā
Siguldas novads
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Siguldas novada
bibliotēkā
Jūdažu bibliotēka
Siguldas vēsturiskā
centra teritorija
Mores kauju
piemiņas parks
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”

Pasākumu plāns Koncertzālē
“Baltais flīģelis” šajā gadā
“Baltā flīģeļa” jauno koncertsezonu atklās
Baiba un Lauma Skrides
Ar māsu Baibas Skrides un Laumas Skrides koncertu sestdien, 3. septembrī, plkst. 18.00 koncertzāle “Baltais flīģelis” atklās jauno koncertsezonu. Koncerta programmā tiks atskaņotas V. A. Mocarta, F. Mendelsona-Bartoldi sonātes vijolei un klavierēm, bet 20. gs. mūziku pārstāvēs poļu komponista K. M. Šimanovska “Roksanas dziesma” no operas “Karalis Rodžers” un S. Prokofjeva
sonāte, kas veltīta izcilajam mūsdienu vijolniekam D. Oistraham.
3. septembrī
plkst. 18.00
17. septembrī
plkst. 18.00
24. septembrī
plkst. 18.00
30. septembrī
plkst. 18.00
14. oktobrī
plkst. 19.30
22. oktobrī
plkst. 18.00
12. novembrī
plkst. 18.00
26. novembrī
plkst.18.00
28. decembrī
plkst.19.30
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Sezonas atklāšanas koncerts! Baiba Skride (vijole, Latvija, Vācija), Lauma
Skride (klavieres, Latvijas, Vācija). Programmā: V. A. Mocarts,
F. Mendelszons-Basrtoldi, K. M. Šimanovskis, S. Prokofjevs
Koris “Kamēr...”. Diriģents Māris Sirmais
Sadarbībā ar Francijas kultūras institūtu: “QUATUOR iXi” (Francija, Japāna)
“Brīnumskapis” – Pētera Brūvera un Aigara Voitišķa bērnu dziesmas
Pasaules operu solists Egils Siliņš (basbaritons), Helmuts Duetsch
(klavieres, Vācija). Programmā: F.Šūberts
F. Lista dzimšanas diena – Katia Skanavi (klavieres, Grieķija). Programmā:
F. Lists
Paula Šūmane (vijole, Latvija, Austrija), Reinis Zariņš (klavieres, Latvija,
Lielbritānija). Programmā: O. Mesiāns, M. Ravēls, Dž. Geršvins
“Jaunie mūzikā” – Valters Pūce (čels) un Artūrs Cingujevs (klavieres).
Programmā: J. Brāmss, A. Perts, A. Pjacolla
“Baltā flīģeļa” Vecgada koncerts

Mākslu skola “Baltais flīģelis”
uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam
Mākslu skola “Baltais flīģelis” aicina pieteikties bērnus, jauniešus
un pieaugušos dažādās izglītības programmās mūzikā, vizuāli plastiskajā mākslā, dejā un teātra mākslā.
Mākslu skolā norisināsies
vairākas interešu izglītības programmas:
• Mini studija bērniem no 4 līdz
6 gadu vecumam mūzikā un mākslā;
• “Orff” studija bērniem – mūzikas izglītība jau no trīs gadu vecuma;
• Teātra studija, sākot no 10 gadu vecuma;
• Vispusīgas attīstības studija
no septiņu gadu vecuma, kur bērni
apgūst mūziku, mākslu, teātri un
deju vienlaikus;
• Dejas studija no septiņu gadu
vecuma, kur varēs apgūt klasisko

deju, laikmetīgo deju, džeza deju
un improvizāciju;
• Baleta studija no septiņu
gadu vecuma;
• Dizaina un mākslas studija
no 14 gadu vecuma;
• Stikla un keramikas studija
no 14 gadiem;
• Zīda apgleznošanas studija
no 14 gadu vecuma;
• “Make up” studija no 14 gadu
vecuma;
• Mūzikas instrumentu spēle –
iespēja apgūt jebkuru interesējošu
mūzikas instrumentu.

Siguldas Mākslu skolā “Baltais
flīģelis” no šī mācību gada ir atklāta deju studija bērniem vecumā
no trīs līdz septiņiem gadiem, lai
mācītos pirmos deju soļus, prasmi
saklausīt mūziku un apzināties, cik

tas ir skaisti – dejot. Nodarbības
notiks divas reizes nedēļā divās
vecuma grupās: no 3 līdz 4 gadiem
un no 5 līdz 7 gadiem. Deju skolotāja un horeogrāfe Lilita Jansone,
koncertmeistare Elīna Gruzniņa.

Savukārt profesionālās ievirzes
izglītības programmās bērniem
vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir iespēja pieteikties uz mūzikas izglītības programmām vijoles, čella,
klarnetes, mežraga, eifonija, tubas
spēlē un mākslas izglītības programmai “Vizuāli plastiskā māksla”. Profesionālās ievirzes programmu ilgums ir 6–8 gadi.
Interešu izglītības programmās
pieteikties var visu gadu, savukārt
profesionālās ievirzes programmām audzēkņu uzņemšana notiek
līdz 3. septembrim. Papildu informācija pa tālruni 67971578.

Iespēja bērniem dejot no trīs gadu vecuma
Lai uzzinātu, kā tas notiks, aicinām mazos dejotājus un vecākus
7. septembrī plkst. 18.00 “Baltā
flīģeļa” koncertzālē uz pirmo tikšanos, kur iepazīsimies, paskatīsimies un priecāsimies.

Sigulda aicina uz šīs vasaras pēdējo ballīti!
26. augustā plkst. 22.00 Siguldas pilsdrupu estrādē notiks šīs vasaras
pēdējā ballīte kopā ar grupām “bet bet” un “Ivo Fomins & Band”.
Šīs vasaras pēdējā ballītē uz Siguldas pilsdrupu estrādes skatuves kāps
grupa “bet bet”, kura šogad atzīmē
savu pastāvēšanas 20 gadu jubileju.
Grupas sastāvā nemainīgi muzicē

dziedātājs un daudzu dziesmu autors
Zigfrīds Muktupāvels, bundzinieks
un dzejnieks Guntars Račs, kā arī ģitārists Uģis Tirzītis. Kopš 2006. gada
grupas basģitārists ir Andris Alviķis.

Tieši pēc pusnakts skatuves dēļus
uzsildīs īsts Liepājas roks – mūziķi
no Latvijas roka galvaspilsētas Liepājas – “Ivo Fomins & Band”. Grupa ir
izveidota 2006. gada janvārī, un tās
popularitāti apliecina piecu singlu atrašanās Latvijas topu virsotnēs. Biļešu
cena pasākuma dienā – Ls 4.

SVEICAM!
Siguldas novada Dome sirsnīgi sveic

AUGUSTA apaļo jubileju gaviļniekus:
80 gadi Nikanors Stepaņuks, 85 gadi Erna Ozola,
90 gadi Anna Cukmane,
Marija Mihailova, Veronika Mata, Anastasija Ikstiņa, Imants
Mārtiņš Dubavs, Jānis Hauks
Baumanis, Pēteris Lubāns

Kārlis Bergs

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā JŪLIJĀ
Reģistrētas 20 bērnu piedzimšanas: 11 meitenes un 9 zēni.
Bērniem doti vārdi: divas Kates, Jekaterina, Guna, Emīlija,
Paula, Una, Karlīna, Elizabete, Aurēlija, Estere Mairita,
Rainers, Artūrs, Martins, Maiks, Kārlis, Miks, Lauris, Gustavs,
Viljams.
Reģistrētas 32 laulības, no tām Siguldas novada baznīcās – 6.

10. septembrī Mores
kultūras namā
notiks Tēvu diena
“Roku rokā”!
Plkst. 11.00 – Sportiskas aktivitātes
Plkst. 14.00 – Mores stiprinieka noteikšana
Plkst. 17.00 – Siguldas Tautas teātra izrāde
“Polianna”
Plkst. 21.00 – Balle, biļešu cena Ls 1
Visi mīļi gaidīti un aicināti piedalīties!

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 23. septembrī

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. augusts, 2011

