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Par Siguldas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Uģis Mitrevics

1. jūlijā jauno deputātu sasaukuma Siguldas novada domes sēdē, kuru atklāja novada
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Valters Mačs, par Siguldas novada
domes priekšsēdētāju vienbalsīgi
tika ievēlēts Uģis Mitrevics (“Rīgas
apriņķa novadu apvienība”), savukārt priekšsēdētāja vietnieka
amatā deputāti vienbalsīgi ievēlēja
Jāni Zilveru, bet par pašvaldības
izpilddirektori tika apstiprināta
Inese Zīle.
Pēc ievēlēšanas priekšsēdētāja
amatā Uģis Mitrevics izteica pateicību
Siguldas novada iedzīvotājiem, kuri
pašvaldību vēlēšanās pauduši lielu atbalstu, kā arī pateicās deputātiem par
vienbalsīgo balsojumu un uzticēšanos.
“Jaunajiem deputātiem un pašvaldības
darbiniekiem novēlu izkopt, manuprāt,
nozīmīgas vērtības – cieņu pret līdzcilvēkiem, iedzīvotājiem un kolēģiem,
vēlmi aktīvi un daudz strādāt, kā arī
pieņemt labākos lēmumus, jo tad mēs
spēsim uzlabot iedzīvotāju ikdienu,
mērķtiecīgi izlietojot nodokļus, attīstīt
novadu, uzlabot sociālās jomas. Domāju, ka jaunie deputāti ir profesionāli,
un nešaubos, ka strādās pēc labākās
sirdsapziņas,” uzrunā klātesošajiem
teica U. Mitrevics.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 17. jūlijs, 2009

Jau ziņots, ka šī gada jūnija pašvaldību vēlēšanās Siguldas novada
domē tika ievēlēti 15 deputāti: Uģis
Mitrevics (politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība” (RANA)),
Jolanta Borīte (RANA), Dainis Dukurs
(RANA), Līga Sausiņa (RANA), Eva
Viļķina (RANA), Guntars Zvejnieks
(RANA), Jānis Zilvers (“Zaļo un zemnieku savienība” (ZZS)), Aivars Jakobsons (ZZS), Māris Malcenieks (ZZS),
Ainars Vāgners (ZZS), Jānis Kiršteins
(“Jaunais laiks”), Verners Bērziņš (“Jaunais laiks”), Jānis Strautmanis (“LPP/
LC”), Andris Zaviļeiskis (“Pilsoniskā
savienība”), Jānis Odziņš (apvienība
“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).
“Esmu gandarīts, ka jaunā sasaukuma deputāti piekrita manai iniciatīvai veidot Siguldas novada domi bez
opozīcijas – visi 15 ievēlētie deputāti
vēlas strādāt vienkopus, vienotā pozīcijā, uzņemoties atbildību par visiem
pieņemtajiem lēmumiem,” atzīst
U. Mitrevics.

Samazināts pašvaldības
darbinieku skaits un darba
algas

Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics kā vienu no
pirmajiem jaunā deputātu sasaukuma domes sēdes lēmumiem 1. jūlijā

piedāvāja apstiprināt priekšsēdētāja
un priekšsēdētāja vietnieka algu samazinājumu par 15%, kā rezultātā
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
un priekšsēdētāja vietnieks saņems
par 30% mazāku atalgojumu kā 2008.
gadā. Pamatojoties uz deputātu pieņemto lēmumu, 2. jūlijā priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics izdeva rīkojumu par
darba laika un algas samazinājumu
pašvaldības darbiniekiem. Līdz ar
to pašvaldības darbinieku mēneša
atalgojums tiek samazināts par 15%
papildus jau gada sākumā veiktajam
algu samazinājumam – tas nozīmē, ka
arī pašvaldības darbinieku atalgojums
šogad kopumā ir par 30% mazāks
nekā pērn. Saskaņā ar izdoto rīkojumu turpmāk piektdienās Siguldas
novada domes administrācijas iestādes
būs slēgtas.
“Šis ir ļoti būtisks lēmums, lai ekonomētu pašvaldības budžetu, sekojot
līdzi kopējam atalgojuma samazinājumam Latvijā. Jau iepriekš, kopš šī
gada sākuma, esam strikti ierobežojuši
savus izdevumus – saimnieciskie līgumi tika lauzti vai pārslēgti uz izdevīgākiem nosacījumiem, samazinātas
administratīvās izmaksas – transporta,
sakaru pakalpojumu, kancelejas un citi
izdevumi. Lai arī darba apjoms līdz
ar Allažu pagasta pievienošanu pašvaldības darbiniekiem ir palielinājies,
šādu lēmumu tomēr nācās pieņemt,
ņemot vērā ekonomisko situāciju un
faktu, ka katru mēnesi samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumi,” skaidro
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.

No 1. jūlija Siguldas novadam tika
pievienots Allažu pagasts, līdz ar to
palielinājās administrācijas darbinieku
skaits. Lai samazinātu administratīvos
izdevumus, darba vietas Siguldas novada domē tika uzteiktas apmēram 40
darbiniekiem un vairākas pārvaldes
apvienotas. “Es sagaidu profesionālu atdevi no visiem Siguldas novada
pašvaldības darbiniekiem. Mums ir
jāstrādā cītīgi un vienoti un, ja, situācijai vēl pasliktinoties, mums būs jāatsakās vēl no kāda darbinieka, tad tas
notiks profesionālās kvalifikācijas dēļ,
jo Siguldas novada domei ir nepieciešama strādāt gribošu profesionāļu
komanda”, uzsver U. Mitrevics.

Budžets jāsamazina par
pusmiljonu latu

“Siguldas novada domes budžetam
ir būtisks katrs lats, tādēļ uzsvars jāliek
uz ekonomisku, racionālu saimniekošanu. Diemžēl valdības rosināto reformu un Allažu pagasta parādsaistību
pārņemšanas dēļ mums budžets jāsamazina vēl par pusmiljonu latu – tas
ir sarežģīts lēmums, jo nozīmē būtisku
pašvaldības funkciju ierobežošanu,” par
gaidāmo situāciju saka U. Mitrevics.
Pašvaldības budžetu plānots samazināt, pārskatot noslēgtos līgumus un
atsakoties no kādu pakalpojumu sniegšanas vai apmaksāšanas. Piemēram,
jau ir samazinātas izmaksas līgumos ar
apsardzes firmu un par telpu nomām,
kas nepieciešamas pašvaldības funkciju
nodrošināšanai. Iestādēm ievērojami
samazināti izdevumi automašīnu izmantošanai. Tāpat arī jau kopš gada

sākuma būtiski taupīti pašvaldības administratīvie resursi – pārskatīts darbinieku noslogojums, samazināts štatu
saraksts, darba samaksas, ierobežoti
transporta izdevumi un pārplānotas
budžeta pozīcijas.

Iedzīvotājiem jāatbalsta
novads

“Aicinu iedzīvotājus apzināties,
ka pašvaldības kopējo budžetu veido mūsu nodokļi, tādēļ aicinu novadniekus, kuri vēl nav paguvuši,
piedeklarēties novadā, lai jūsu nopelnītās algas nodokļi nonāktu Siguldas novada izglītībai, kultūrai un
infrastruktūrai. Tāpat priecāsimies
par katru ierosinājumu vai labu
domu, kas pašvaldībai var noderēt.
Lai arī mūsu prātus nomāc ikdienas
raizes, aicinu visus vienoties kopīgā
darbā, katram pēc savām spējām un
zināšanām. Esiet aktīvi, dalieties ar
savām domām, idejām un darbiem
novada iedzīvotāju labā,” līdzdarboties
novada ikdienā rosina priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Siguldas novada dome līdz pat
septembrim aicina novadniekus iesaistīties akcijā “Dāvini ideju domei”,
kuras ietvaros ikviens var iesniegt
pašvaldībai savu viedokli, ideju vai
ierosinājumu par to, kā lietderīgāk
rīkoties un kā ar mazākiem līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu visu
novadnieku labā. Lūdzam Jūs aizpildīt
ieteikuma veidlapu, dāvājot savu ideju
pašvaldībai, un iesniegt to Siguldas
novada domē vai Siguldas novada
domes Pakalpojumu centrā.

DĀVINI IDEJU DOMEI
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina novada iedzīvotājus sniegt idejas un
ierosinājumus par to, kā racionālāk un lietderīgāk izmantot pašvaldības budžetu, izteikt viedokļus, kā
veidot novada iedzīvotāju ikdienu labāku. “Šai akcijai taupības laikos ir būtiska nozīme, jo vērtīgs ir katrs
padoms un ieteikums, kā lietderīgāk saimniekot un, kā ar mazākiem finanšu resursiem sasniegt labāku
rezultātu,” dāvāt ideju aicina U. Mitrevics.
Jūsu ierosinājums

Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija
Ierosinājumus lūdzam iesniegt:
Siguldas novada domē (Pils iela 16), Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3), Siguldas pagasta pārvaldē
(Zinātnes iela 7, 2. stāvs), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More) vai Allažu pagasta pārvaldē
(Birzes iela 4, Allaži). Paldies par uzticību!
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Siguldas Novada
Zinas

Izsludināts projektu konkurss
vietējai attīstībai
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludinājusi atklātu projektu konkursu stratēģijas “Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrības attīstības
stratēģija 2009. – 2013. gadam”
ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas
2007. – 2013. gadam pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros. Projektu iesniegumus
pieņems no 25. jūlija līdz 25.
augustam. 1. kārtas ietvaros
pieejamais finansējums sasniedz 138 521,52 latus.
Konkurss izsludināts Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijās”
aktivitātēs:
1. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. Aktivitātes
ietvaros tiek atbalstīta:
1.1. jaunu sociālo un sadzīves
pakalpojumu izveide un esošo piln-

veidošana vietējiem iedzīvotājiem;
2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
(tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu). Aktivitātes ietvaros
tiek atbalstīta:
2.1. publiskās infrastruktūras
pilnveidošana pakalpojumu pieejamībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai
un vides resursu saglabāšanai vietējiem iedzīvotājiem;
2.2. atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai;
2.3. atbalsts kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem
iedzīvotājiem;
2.4. sporta, tehniskās jaunrades
un citu brīvā laika pavadīšanas veidu izveide un attīstība.
Projekti tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu
vajadzību risināšanā, objektīvi pārbaudāmi rezultāti, budžeta pārskatāmība, jaunu darba vietu radīšana
un/vai jau esošo saglabāšana. Pie
vienāda punktu skaita priekšroka
tiks dota projektiem, kas tiek rea-

lizēti teritorijā, kurā nav līdzīgu
pakalpojumu vai aktivitāšu.
Viena atbalstāmā projekta atbalsta apjoms (attiecināmo izmaksu
summa) nedrīkst pārsniegt 14 000
latu. Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summas ir:
1) līdz 90% biedrībām un nodibinājumiem;
2) līdz 75% vietējām pašvaldībām;
3) līdz 50% citām juridiskām
un fiziskām personām.
Projektu īstenošanas ilgums
2 gadi pēc lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Projekti jāiesniedz Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrībā (Birzes
iela 4, Allažu pagasts, Rīgas rajons,
LV – 2154).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju var
iepazīties Rīgas rajona lauku attīstības
biedrībā (Allažos, Birzes ielā 4), Mores pagasta pārvaldē (Morē, Siguldas ielā 11), Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes ielā 7, Siguldā), kā
arī pašvaldības Attīstības pārvaldē
un Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā: www.lad.gov.lv. Informāciju
var iegūt arī pa e – pastu: rrlab@
inbox.lv, ineta.eriksone@sigulda.lv;
pa tālruņiem: 67970250, 67800946
vai 26341991.

Siguldas novadam
pievienots Allažu pagasts
Pagājušā gada decembrī Saeima
apstiprināja novadu karti, kurā noteikts, ka pēc pašvaldību vēlēšanām
2009. gada 6. jūnijā Latvijā jāizveido 109 novadi, līdz ar to, Siguldas
novadu no 1. jūlija veido Siguldas
pilsēta, Siguldas pagasts, Mores pagasts un Allažu pagasts. Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) Administratīvi
teritoriālās reformas nepieciešamību pamatoja ar mērķi veidot
ekonomiski attīstīties spējīgus novadus, lai nodrošinātu iedzīvotājus
ar kvalitatīviem un mūsdienīgiem
pašvaldību pakalpojumiem.
Allažnieku iekļaušanās Siguldas novadā sniegs iespēju Allažu
pagastam attīstīties straujāk. Jau
līdz šim allažnieki ir izmantojuši
Siguldas novada piedāvātos pakalpojumus, piemēram, Siguldas
novada skolās mācās 40 pagasta
bērni, allažnieki apmeklē arī Siguldas mūzikas un mākslas skolas. Savukārt siguldieši izmanto
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Allažu pagasta sociālās aprūpes
māju “Gaismiņas”, Allažu pamatskolas sporta zāles pakalpojumus,
arī pašvaldību speciālisti līdz šim
ir sadarbojušies nozīmīgās jomās,
piemēram, sociālajā palīdzībā.
No 1. jūlija Allažu pagasta
dienesti tiek pakļauti Siguldas
novada domei, pastarpināti – Allažu pagasta pārvaldei. Siguldas
novada pašvaldība Allažu pagasta
iedzīvotājiem nodrošinās pieeju
visiem likumdošanā paredzētajiem pakalpojumiem, jo Allažos
darbu turpinās pagasta pārvalde,
kurā iedzīvotāji varēs iesniegt iesniegumus, tikties ar pašvaldības
pārstāvjiem, deklarēt dzīvesvietu
un saņemt citus pakalpojumus.
Apvienošanās radīs iespēju ne tikai
pagastam atmaksāt kredītu vairāk
nekā trīs miljonu latu apmērā, bet
arī sakārtot pagastu, lielākās pārmaiņas ir gaidāmas Allažu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā un
komunālās saimniecības darbā.

Līdzšinējā Siguldas pagasta un
Mores pagasta pieredze rāda, ka,
rēķinot uz vienu iedzīvotāju teritorijā, procentuāli lielākā finansējuma daļa aizplūst tieši uz mazāk
attīstītajām novada teritorijām. Piemēram, Mores pagastam atvēlēto
līdzekļu apmērs kopš apvienošanās
2003. gada jūnijā ir ievērojami palielinājies – pagasta apkalpošanu
visās dzīves situācijās (labiekārtošanā un infrastruktūras sakārtošanā) nodrošina novada pašvaldība.
Mores pagasta administrācijas darbinieki uzskata, ka pievienošanās
Siguldas novadam bijusi vienīgā
izeja, lai Mores pagasts spētu nodrošināt iedzīvotājiem tos pakalpojumus, kurus nosaka Latvijas
normatīvie akti, jo ar pagastam
pieejamo budžetu tas vairs nebija
iespējams.
Siguldas novada Allažu pagasta
iedzīvotāji tiek aicināti uzdot interesējošos jautājumus pa bezmaksas
tālruni – 80000388.

Noslēdzies iepirkums
par Siguldas pilsdrupu
rekonstrukcijas
tehnisko projektu
Siguldas novada domes
Attīstības pārvalde informē,
ka sekmīgi uzsākta projekta
“Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras
pielāgošana tūrisma produkta attīstībai” (vienošanās Nr.
L–PPA–09–0002) realizācija.
Jūlija sākumā noslēgusies iepirkuma procedūra pilsdrupu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei.
Iepirkuma veikšanai tika izsludināta cenu aptauja, kurā pieteicās seši
pretendenti. Pēc rūpīgas izvērtēšanas tika pieņemts lēmums piedāvāt
slēgt līgumu par tehniskā projekta
izstrādi ar uzņēmumu, kas piedāvāja otru lētāko cenu, jo pretendents
ar vislētāko piedāvājumu neatbilda
cenu aptaujas nolikuma prasībām.
Plānots, ka līgums par pilsdrupu
rekonstrukcijas tehnisko projektu,
tiks noslēgts jūlija beigās.
“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.
Tas būs jauns, vienreizējs tūrisma
piedāvājums Siguldā. Radītā vide
būs balstīta uz dabas, kultūras un
sociālajām vērtībām, būs saimnieciski un sociāli dzīvotspējīga, kā
arī nenodarīs kaitējumu videi un
vietējai kultūrai,” stāsta Attīstības
pārvaldes vadītāja Inga Zālīte.
Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs
uzkāpt atjaunoto Siguldas 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
vēsturiskajiem centriem.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 782 459,66
lati, kuru 83,79% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3% sedz
valsts budžets un 13,21% sedz Siguldas novada domes budžets.

Par dzīvesvietas
deklarēšanu jāmaksā
valsts nodeva
Siguldas novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistra speciāliste informē,
ka no 1. jūlija par dzīvesvietas deklarēšanu ir jāmaksā valsts nodeva trīs
latu apmērā – to paredz grozījumi
Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, uz
kuru pamata izstrādāti un pieņemti
arī Ministru kabineta noteikumi. Līdz
šim iedzīvotājiem par dzīvesvietas
deklarēšanu nebija jāmaksā un šos
izdevumus pašvaldībām sedza no
valsts budžeta, tomēr likuma grozījumi paredz, ka turpmāk šis pakalpojums būs maksas un valsts nodeva
tiks iemaksāta attiecīgās pašvaldības
budžetā.
Valsts nodeva par dzīvesvietas
deklarēšanu nebūs jāmaksā politiski
represētajām personām un invalīdiem,
personām, kuras reģistrē bērna piedzimšanas gadījumā tā pirmreizējo
deklarēto dzīvesvietu, Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, pensionāriem,
kuru pensijas apmērs nepārsniedz val-

stī noteikto minimālo darba algu, kā
arī personām, kuras Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.
Lai personas saņemtu valsts nodevas
samaksas atvieglojumus, tām jāuzrāda
attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs
dokuments, piemēram, pensionāra
apliecība vai trūcīgas personas izziņa.
Tāpat nodeva nebūs jāmaksā, ja iedzīvotājs deklarēsies internetā, izmantojot
speciālo tiešsaistes formu.
Siguldas novadā iedzīvotāji var
deklarēties Siguldas novada domes
Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3a),
Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes
iela 7), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More), kā arī Allažu
pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži).
Papildus informāciju un atbildes uz
neskaidriem jautājumiem var iegūt pa
bezmaksas tālruni – 80000388. Pašvaldības Iedzīvotāju reģistra speciāliste
atgādina, ka, lai deklarētos, personai
līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 17. jūlijs, 2009

Siguldas Novada
Zinas

Izmaiņas Siguldas slimnīcas darbā
Siguldas slimnīcas ķirurģiskā nodaļa un operāciju bloks no
6. jūlija, tāpat kā Rīgas slimnīcas,
valsts pasūtījuma ietvaros strādās
tikai pēc vitālām (dzīvības) indikācijām. Savukārt plānveida ārstēšana notiks tikai atbilstoši maksas
pakalpojumu cenrādim, kas tomēr
ir ievērojami lētāk kā galvaspilsētā. Tā, piemēram, trūces operācija
Siguldas slimnīcā turpmāk maksās
200 latus, vēnu operācija 250 latus,
bet žultsakmeņu operācija 300 latus. Izmaksas ietver arī narkozi un
gultas vietas dienas cenu.
Dzemdību nodaļa ierastajā režīmā turpinās strādāt līdz septembrim, Siguldas slimnīcas vadība
šobrīd cenšas panākt, lai tās darbību saglabātu arī turpmāk. 2008.
gadā Siguldas slimnīcā notikušas
581 dzemdības, lai gan Veselības
ministrijas prasītais minimums ir
450 dzemdības. Ja tomēr, neraugoties uz darba apjomu, valsts pasūtījuma “kvotu” nebūs, slimnīcas
vadībai nāksies Dzemdību nodaļu
pārveidot par maksas nodaļu, kur
dzemdību izmaksas varētu būt no

350 līdz 600 latiem (ar ķeizargriezienu).
“Domāju, ka Veselības ministrijas plānotā veselības pakalpojumu pieejamības ierobežošana slimnīcās ir nenormāla, it īpaši laikā,
kad Latvijas iedzīvotāju skaits ik
gadu samazinās un jaundzimušo
mirstība jau tā ir kritiski liela. Valdības pieņemtais lēmums samazināt ne tikai iedzīvotāju atalgojumu,
bet arī māmiņu algas, būs papildus
slogs tiem jaunajiem vecākiem,
kuriem, iespējams, būs jāmaksā
par to, lai bērniņš nāktu pasaulē.
Kam mūsu valsts būs vajadzīga,
ja pat cilvēkam, lai nāktu pasaulē,
ir jāmaksā nauda?” neizpratni par
Veselības ministrijas lēmumu un
realizēto politiku pauž Siguldas
novada domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
“Slimnīcas vadība un Siguldas
novada pašvaldība kopš februāra ir risinājusi veselības aprūpes
problēmas Veselības ministrijas,
Slimnīcu biedrības, Pašvaldību
savienības un Saeimas līmenī,
tomēr pēdējie budžeta grozījumi

un Veselības ministrijas lēmumi
ir radījuši situāciju, ka slimnīca
nodrošinās tikai neatliekamo veselības aprūpi vai veselības aprūpi
saskaņā ar maksas pakalpojumu
cenrādi. Siguldas slimnīca ievieš
un jau piedāvā kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus – ambulatori un stacionārā – par salīdzinoši
zemām cenām. Tuvākajā laikā tiks
piesaistīti vairāki šauri specializēti
ķirurģiski maksas pakalpojumi,
ko sniegs atpazīstami viesārsti.
Lai optimizētu slimnīcas darbu,
pašlaik strādājam pie tā, lai no
septembra, kad slimnīcai līguma
noteikumi par valsts pasūtījuma
apjomu vēl pasliktināsies, tomēr
varētu būtiskākās funkcijas saglabāt,” situāciju skaidro Siguldas
slimnīcas vadītājs Valdis Siļķe.
Šī gada pirmajos piecos mēnešos slimnīca sniegusi veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem
par 38 489,73 latiem vairāk nekā
valsts apmaksājusi un šim skaitlim
ir tendence pieaugt, jo “kvotas”
tiek samazinātas, bet slimību un
traumu mazāk nepaliek.

Novadniekus aicina sakopt
aizaugušās teritorijas
Lai no pavasara līdz rudenim
novada viesus un iedzīvotājus
priecētu krāšņi ziedi un augi,
Siguldas novada pašvaldības Zaļumsaimniecības speciālisti pilsētas puķudobēs ir iestādījuši dažādas puķu šķirnes, kā arī regulāri
kopj zālienus un stādījumus. Šis
darbs prasa gan finanšu līdzekļus, gan lielu darbu, jo īpaši tādēļ,
ka stādījumi regulāri jāatjauno
pēc vandālisma darbiem. Tomēr,
neskatoties uz finansiālajām grūtībām, pašvaldība cenšas uzturēt
labā kārtībā sev piederošos īpašumus.
Lai veidotu sakoptu vidi, iepriekšējos gadus pašvaldība apkopa arī daudzus neaprūpētus
privātos zemesgabalus, bet šogad
pašvaldības finanses šādiem mērķiem netiks tērētas, tādēļ Siguldas novada domes izpilddirektore Inese Zīle aicina novadniekus
sakopt sev piederošās teritorijas:
“Pašvaldība vairs finansiāli nespēs
apkopt teritorijas, kas tai nepieder, taču rūpīgi raudzīsies, lai
novada teritorija būtu sakārtota.
Mēs katrs varam līdzdarboties, tādēļ aicinu novadniekus nepazaudēt darba prieku un sakopt savas
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 17. jūlijs, 2009

teritorijas. Tīra un sakopta vide
mums apkārt priecēs gan pašus
iedzīvotājus, gan novada viesus.
Nebūsim kūtri un lūkosim, lai
īpašumi būtu sakopti un novada
kopējais tēls nezaudētu burvību,
ar ko mēs lepojamies”.
Zaļumsaimniecības speciālisti
atgādina, ka iedzīvotāji ir atbildīgi
par zāles nopļaušanu savos īpašumos, grāvju tīrīšanu un atkritumu savākšanu. Novada Saistošie
noteikumi nosaka, ka īpašnieku
apkopjamā teritorija ietver apsaimniekojamo zemesgabalu ar:
• tam blakus esošo ielu, ceļu
vai laukumu braucamās daļas
nomali (1m), vai gājēju ietvi
visā platumā visas pret ielu, ceļu
vai laukumu vērstās apsaimniekojamās zemesgabala robežas
garumā;
• tam blakus esošu zālienu
un ceļa grāvjiem līdz ielu, ceļu
vai laukumu braucamās daļas, vai
gājēju ietves malai visas pret ielu,
ceļu vai laukumu vērstās apsaimniekojamā zemes gabala robežas
garumā;
• minētās teritorijas jākopj 5 m
platā joslā ārpus apsaimniekojamā
zemesgabala.

Zaļumsaimniecības speciālisti īpaši aicina sakopt teritorijas
O. Kalpaka ielas 2A, Raiņa ielas
5, Šveices ielas 29A un B, Čakstes
ielas 16, Lāčplēša ielas 14, Kr. Barona ielas 19, Kr. Barona ielas 21,
Stacijas ielas 30, Strēlnieku ielas
12, Vidzemes šosejas 13, Raunas ielas 7, P. Brieža ielas 16A,
Dārza ielas 39, Nītaures ielas
1,3,5 iedzīvotājiem un īpašniekiem, kā arī citiem zemes gabalu īpašniekiem, kuri līdz šim nav
sakopuši savus īpašumus.
Pašvaldība pateicas visiem
tiem teritoriju īpašniekiem, kuri
līdz šim aktīvi kopuši savus īpašumus, piemēram, visas sakoptās privātās un daudzdzīvokļu
mājas J. Čakstes ielā, L. Paegles
ielā, Raiņa ielā, Pils ielā, Ausekļa
ielā, Lakstīgalas ielā, Zinātnes
ielā, kā arī sabiedrisko objektu
apsaimniekotājiem, piemēram,
veikalam “Elvi”, bistro “Zaļumnieku piestātne” un “Melnais kaķis”, “Valdemāra centrs”, “SEB
Unibanka”, tirdzniecības centrs
“Šokolāde” u.c., kas ar savu sakoptību, radošumu un iniciatīvu priecē ikvienu iedzīvotāju un
novada viesi.

īsumā
Siguldieši – Latvijas
Jaunatnes olimpiādes
čempioni

Gandrīz 1800 sportisti bija
pulcējušies Valmierā, lai noskaidrotu Latvijas 2009. gada
Jaunatnes olimpiādes čempionus un laureātus 22 sporta
veidos.
Rīgas rajonu pārstāvēja un
čempionu laurus plūca arī vairāki Siguldas jaunie sportisti.
Četras zelta, divas sudraba un
vienu bronzas godalgu izcīnīja Siguldas badmintona kluba
spēlētāji. Siguldas Sporta skolas
vieglatlēts, Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks Arnolds Strenga
papildināja zelta godalgu klāstu, izcīnot pirmo vietu šķēpa
mešanā. Siguldiešu ieguldījums
palīdzēja Rīgas rajonam olimpiādes kopvērtējumā izcīnīt
trešo vietu.

Novadnieki sakopj
teritoriju pie Jūdažu
sabiedriskā centra

Piektdien, 3. jūlijā, pie Jūdažu sabiedriskā centra notika
talka, kuras laikā tika sakārtota
centram pieguļošā teritorija –
izlīdzināta atvestā melnzeme,
salasīti akmeņi, iestādīti septiņdesmit jasmīnu stādi, izveidojot
jaunu, skaistu dzīvžogu.
Lai šo ieceri – jasmīnu dzīvžogu pie Jūdažu sabiedriskā
centra – varētu realizēt, Siguldas pagasta pensionāru padome
uzrakstīja projekta pieteikumu
Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrības Mazo projektu konkursam, kuru atbalstīja un
piešķīra finansējumu jasmīnu
stādu iegādei.

AS “Latvenergo” maina
pakalpojumu pieejamību

AS “Latvenergo” informē, ka kopš jūlija pārtraukta
klientu apkalpošanas centra
darbība Siguldā, Raiņa ielā 2.
“Latvenergo” pakalpojumi pieejami klientu pašapkalpošanās
portālā www.e–latvenergo.lv,
kurā klienti var bez maksas
norēķināties par elektroenerģiju, apskatīties maksājumu
vēsturi, izdrukāt norēķinu
kvītis vai iesniegumu veidlapas, pieslēgt automātisko
izlīdzināto maksājumu, pieteikt skaitītāja pārbaudi, nodot
skaitītāja rādījumus un izmantot citas iespējas. Jautājumus ir
iespējams atrisināt arī zvanot
klientu servisam pa tālruni
80200400 visu diennakti.

Mainīts Siguldas novada
domes darba laiks

No 2009.gada 1.jūlija saskaņā ar
Siguldas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, kas nosaka, ka sakarā
ar algu samazinājumu pašvaldības
darbiniekiem jādodas bezalgas atvaļinājumā, mainīts Siguldas novada
domes administrācijas un pārvalžu
darba laiks.
Pirmdiena: 8.00 – 13.00 un 14.00
– 18.00
Otrdiena: 8.00 – 13.00 un 14.00
– 17.00
Trešdiena: 8.00 – 13.00 un 14.00
– 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 13.00 un
14.00 – 18.00
Piektdiena: dome slēgta
Iedzīvotāji informāciju par pašvaldības pakalpojumiem un iestāžu
darba laikiem var saņemt pa bezmaksas tālruni – 80000388.

Siguldas novada bibliotēkas
informē par izmaiņām darba
laikā vasarā.

• Siguldas pilsētas bibliotēka
būs slēgta no 29. jūnija līdz 24. jūlijam. Apmeklētāji, kuri vēlēsies apmainīt grāmatas, varēs to izdarīt 6.,
13. un 20. jūlijā no plkst.11.00 līdz
plkst.17.00;
• Siguldas Bērnu bibliotēka būs
slēgta no 1. jūlija līdz 10. augustam;
• Siguldas pagasta bibliotēka Jūdažos būs slēgta no 25. jūnija līdz
22. jūlijam;
• Siguldas pagasta bibliotēka būs
slēgta augustā.

Vakara vidusskola uzsāk
audzēkņu uzņemšanu

Siguldas Vakara vidusskola informē, ka ir uzsākta audzēkņu uzņemšana vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmā
un pamatizglītības programmā. Mācībām vakara vidusskolā var pieteikties ikviens novada iedzīvotājs, kurš
vēlas iegūt pamatizglītību vai vidējo
izglītību.
Pieteikumus mācībām pieņem Siguldā, Kronvalda ielā 7, katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00.
Informācija pa tālruni – 29263771.

Allažos notiks basketbola
treniņi

No 20. līdz 24.jūlijam, no 3. līdz
7. augustam, kā arī no 10. līdz 14.
augustam Allažu sporta centrā notiks sporta treniņu cikls basketbola
kluba “Sigulda” grupām (treneri
A. Labrence un Ē. Tukišs). No treniņiem brīvajā laikā interesenti var
pieteikties zāles izmantošanai sporta
nodarbībām pa tālruni 29278828.
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pasākumi siguldas novadā
18. jūlijs plkst. 14.00

18. jūlijs plkst. 18.00
18. jūlijs plkst. 11.00
24. jūlijs – 16. augusts
25. jūlijs plkst. 11.00 – 14.00
1. augusts
1. augusts – 31. augusts
8. augusts
8. augusts plkst.11.00. – 14.00
8. augusts plkst. 21.00
14. augusts

Siguldas Opermūzikas svētki.
Dienas koncerts “Izdziedāsim Operu”.
Ieeja bez maksas.
Siguldas Opermūzikas svētki.
Galā koncerts.
Biļetes Tūrisma informācijas centrā.
Skrējiens “Divi tilti”
Gleznotāju J. Anmaņa un A. Zandberga plenēra darbu izstāde
Bezmaksas jurista konsultācijas
Kapu svētki
Zigurda Zuzes 80. jubilejas atceres pasākums, izstāde
Pils diena Turaidas muzejrezervātā
Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” koncerts
Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” noslēguma
koncerts
Jauniešu dienas pasākumi

Siguldas pilsdrupas

Siguldas pilsdrupas
Gaujas tilts – Velnalas tilts
Krimuldas muiža
Dienas centrs, Pils iela 3a
Siguldas novada kapsētās
Mākslas telpa “Siguldas Tornis”
Turaidas muzejrezervāts
Turaidas pils iekšpagalms
Siguldas pilsdrupu estrāde
Siguldas novads

Siguldas Opermūzikas svētku laikā –
bezmaksas koncerts
Pēc neliela pārtraukuma šovasar, 18. jūlijā, Siguldas pilsdrupās atgriezīsies Opermūzikas svētki. Līdzīgi kā krāšņā
Gaujas senlejas daba, Opermūzikas svētki sniegs skatītājiem
un klausītājiem īpašu kultūras
baudījumu, garīgo atdzimšanu,
mieru un harmoniju.
Opermūzikas svētku programmā šogad paredzēti divi koncerti.
Dienas koncerts plkst. 14.00 –
koru svētki “Izdziedāsim operu”
un Galā koncerts plkst. 18.00, kurā
kopā ar Latvijas Nacionālās operas
orķestri (diriģents A. Viļumanis)
uzstāsies pasaules opermūzikas
zvaigznes – irāņu izcelsmes tenors
Ahmeds Agadi, Latvijas soprāns
Kristīne Opolais, baritons Sergejs
Kaļinovs, solists Krišjānis Norvelis,

soprāns Inga Šļubovska, soprāns
Dināra Rudāne.
Pateicoties Opermūzikas svētku organizatoram Dainim Kalnam
un Siguldas novada domei, dienas
koncerts “Izdziedāsim Operu” būs
bez maksas, lai opermūzikas valdzinājumu varētu izbaudīt ikviens
interesents. Koncertā “Izdziedāsim operu” piedalīsies četrpadsmit
Latvijas kori no Rīgas, Cēsīm, Siguldas (kori “Spārni”, “Sigulda”,
“Teiksma”) un Skrundas. Kopā
ar populāriem operas solistiem
– Nauri Indzeri, Ingu Šļubovsku
un Andri Lapiņu – klausītāju
iemīļotu opermūziku izpildīs arī
trīs jaunas, talantīgas dziedātājas
– Anete Graudiņa, Juliana Indrika
un Jūlija Vasiļjeva.
“Šajos laikos, kad Latvijas
iedzīvotājiem iet arvien grūtāk,

esmu gandarīts, ka Dainim Kalnam, sadarbojoties ar Siguldas
novada domi, ir radusies iespēja
dāvāt iespēju apmeklēt koncertu
bez maksas ikvienam, izbaudot
augstākās raudzes mākslu. Koncerts piedāvās iespēju gūt emocionālu baudījumu, klausoties pasaules atpazīstamākos opermūzikas
skaņdarbus no visiem zināmu autoru operām vairāk nekā 350 koru
dziedātāju un pazīstamu operas
solistu savienojumā. Koncerts būs
lieliska iespēja vērot koru meistarību un tai pat laikā izbaudīt opermūzikas burvību,” gandarījumu
par opermūzikas mīļotājiem dāvāto iespēju pauž Siguldas novada
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, aicinot apmeklēt arī Galā
koncertu ar izcilu opermūzikas
zvaigžņu piedalīšanos.

Izdota grāmata par teātra vēsturi Siguldā
Ar Siguldas novada pašvaldības
atbalstu maija beigās tika izdota
grāmata par teātra darbības vēsturi
Siguldas novadā. Grāmata “Teātris
Siguldā” sniedz ziņas par teātra
pirmsākumiem, dibinātājiem, teātra dzīves aktivizēšanos 20. gadsimta
20. – 30. gados, par aktieru saimi un
personībām.
Ar Siguldu cieši saistīta daudzu
režisoru, dramaturgu un arī profesionālu aktieru darbība. Felicita

Ertnere, Harijs Gulbis, Juris Strenga,
Marina Janaus, Rolands Zagorskis,
Juris Kalniņš, Valdis Liepiņš, Anita Grūbe, Agnese Zeltiņa, Kaspars
Zvīgulis – tie ir tikai daži, kas teātra
pēdas minuši Siguldā.
“Gadu atpakaļ Siguldas atjaunotā teātra režisors Artūrs Bērziņš
sarunā ar Kultūras pārvaldi vienojās
par darbiem, kas darāmi, lai šāda
grāmata taptu. Bija daudz atsaucīgu
cilvēku, un pateicoties teātra ļaužu

neatlaidībai, tapa šī grāmata,” stāsta
Siguldas novada domes Kultūras
pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.
Novada vidusskolu beidzēji ar
Siguldas novada domes atbalstu šogad dāvanā saņēma grāmatu “Teātris
Siguldā”.
Grāmata tapusi ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta atbalstu. Tekstu
un ziņas grāmatā apkopoja Guna
Zeltiņa un Rasma Rozentāle.

Jauniešus aicina piedalīties fotokonkursā “Mana vasara”
14. augustā Siguldā notiks
Starptautiskā Jauniešu diena,
kuras ietvaros Bērnu un jauniešu interešu centra Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis” izsludina
fotokonkursu “Mana vasara”.
Foto konkursā savus talantus
foto mākslā aicināti parādīt jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam.
Katrs dalībnieks konkursam var
iesniegt ne vairāk par pieciem
foto attēliem, kuru izmēram jābūt
15×20 cm. Fotogrāfijas jāiesniedz
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Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis”
(Sigulda, Pils iela 10) līdz 10. augustam. Konkursā nepiedalīsies
fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrāfiju, krimināla rakstura vai
neveselīga dzīvesveida (smēķēšana,
alkohola vai narkotiku lietošana)
ainas;
“Aicinām jauniešus caur fotoobjektīvu parādīt dažādas dzīves
ainas, pilsētas un lauku ainavas,
jauniešus darbībā un atpūtā. Savās
fotogrāfijās jaunieši var paust to,

kas viņiem patīk, parādīt to, kas
aizrauj. Varbūt tepat blakus ir kas
tāds, kas jauniešiem liek aizdomāties, apspriesties, painteresēties,
pasmaidīt,” aicina konkursa organizatori.
Fotokonkursa nolikums pieejams www.sigulda.lv sadaļā
Jaunieši – Nolikumi. Papildus
informācija pieejama Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis” pa tālruni
67974168 (darba dienās no plkst.
12.00 līdz 17.00).

Augustā Siguldas novadā
notiks Jauniešu diena
14. augustā no plkst. 12.00
Raiņa parkā, Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis” un Siguldas
pilsdrupās norisināsies Jauniešu
diena, kas Siguldas novadā notiks pirmo reizi.
Pasākums tiek organizēts Starptautiskās Jauniešu dienas ietvaros.
Jauniešu dienas laikā tiks aptverts
plašs aktivitāšu loks. Jauniešiem būs
iespēja vērot aizraujošas sacensības,
darboties interesantos konkursos,
iesaistīties atraktīvos turnīros, piedalīties fotokonkursa vērtēšanā un
dienas nobeigumā izbaudīt dažādu
jauno grupu uzstāšanos.
Pasākuma programma:
Siguldas BJIC Jauniešu iniciatīvu
centrā “Mērķis” no plkst. 12.00:
▶▶ Teātra sporta draudzības turnīrs;
▶▶ Foto izstāde un balsošana par
labāko foto darbu.
Siguldas pilsētas Raiņa parkā no
plkst. 12.00:

▶▶ Inline (ekstrēmās skrituļošanas)
sacensības;
▶▶ Grafiti konkurss;
▶▶ Dziesmu un zīmēšanas konkurss
“Siltums, mīla, vasara”;
▶▶ Biedrības “Papardes zieds” atraktīvi izglītojošas aktivitātes;
▶▶ Bērnu un jauniešu biedrības
“Jaunie Vanagi” organizētās aktivitātes.
Siguldas pilsdrupās no plkst.
19.00:
▶▶ Jauniešu biedrības “Cits pasākums” organizētais mūzikas koncerts, kur piedalīsies Siguldas un
Vidzemes reģiona jauno mūziķu
grupas;
▶▶ “Teen Challenge Latvia” jauniešu
programma “Izaicinājums” pret neveselīgiem ieradumiem.
Pasākuma organizatori sola, ka
ikviens jaunietis pasākuma laikā
varēs atrast sev interesējošu nodarbi, jo šogad Jauniešu diena ir īpaši
piesātināta ar dažāda veida piedāvājumiem.

Novadnieki jautā www.sigulda.lv
Labdien. Vai tiks aizlāpītas bedrītes P. Brieža ielā?
Siguldas novada domes Nekustamā īpašuma pārvalde informē, ka jau
maijā novada ielās tika uzsākti asfaltbetona seguma bedrīšu remontdarbi,
taču, tā kā firma darbus neveica katru
dienu, nesaskaņojot pārtrauca tos, kā
arī nesakārtoja objektus atbilstošā
kvalitātē, līgums tika lauzts.
Siguldas novada dome izsludināja
atkārtotu konkursu par  asfaltbetona
seguma bedrīšu remontdarbiem, kurš
noslēgsies 14. jūlijā. Pēc līguma noslēgšanas ar jauno uzņēmumu, tiks
veikts arī P. Brieža ielas bedrīšu remonts.
Kā cīnīties ar kaimiņa latvāņiem? Regulāri pļauju un citādi
nīdēju metru platu joslu aiz savas
sētas, bet tas nepalīdz. Kur vērsties,
ko darīt?
Siguldas novada domes Attīstības pārvalde lūdz Jūs sazināties ar
Lauksaimniecības konsultanti Inetu
Eriksoni (67800946), lai apsekotu ar
latvāņiem invadēto teritoriju. Pēc teritorijas apsekošanas Lauksaimniecības
konsultants kopā ar Pašvaldības policiju noskaidros teritorijas īpašnieku
un sastādīs administratīvo protokolu.
Ierosinātā lieta tiks izskatīta administratīvajā komisijā, kura lems par piemērojamo sodu, jo, cik noprotams, šī
teritorija ir privātīpašums un īpašnieks
ir tieši atbildīgs par tās sakopšanu.
Diemžēl pašvaldības līdzekļu
izlietošana privātīpašuma sakopša-

nai nav likumīga un, ņemot vērā šī
brīža ekonomisko stāvokli, arī nav
iespējama.
Kad mājas lapa tiks papildināta ar vietējo transporta kustības
sarakstu?
Uz doto brīdi vēl nedarbojas sadaļa “Piepilsētas autobusi”. Tās pabeigšana iekavējusies AS “CATA” dēļ, kas
piedāvā pasažieru pārvadājumus un
nav vēl sagatavojusi precīzu sarakstu
elektroniskai ievietošanai. “Piepilsētas
autobusi” sniegs informāciju par pārvietošanos Siguldas novada teritorijā.
Savukārt “Starppilsētu autobusi un
vilcieni” dod informāciju par tālāku
galamērķi un darbojas nevainojami.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām un arī paši ceram, ka pavisam drīz sadaļa darbosies pilnībā.
Labdien! Man ir drēbes, kuras
nav vajadzīgas (tīras, labā stāvokli,
jāatzīst, ka varbūt ne gluži modernas). Vai Siguldā ir vieta, kura iespējams nodot vēl labas mantas, lai tās
tiktu nodotas tālāk trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem?
Siguldas novada domes Sociālās
palīdzības pārvalde informē, ka lietotās drēbes var atdot Zinātnes ielā 7
(Siguldas pagasta “Parpaliņa”) vai vēršoties Sociālās palīdzības pārvaldē (Zinātnes iela 7, 1. stāvs) darba laikā no
pirmdienas līdz ceturtdienai.
Aicinām arī Jūs uzdot savus
jautājumus www.sigulda.lv!
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 17. jūlijs, 2009

