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Siguldas
Siguldas novada domes informatīvais izdevums

Pateicības pasākumā apbalvoti
Siguldas novada iedzīvotāji
18. novembrī Siguldas pagasta
kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienai veltīts Pateicības pasākums
un svētku koncerts. “Svētki ir reize, kad mums pašiem ir jāizvērtē
labais un sliktais. Šogad svētkus
sagaidām ar divējādām izjūtām –
mums visiem ir vairāk darāmā un
mazāka atlīdzība par padarīto, bet
tomēr lemts dzīvot brīvā Latvijā un
visu mainīt uz labu,” novada iedzīvotājus svētkos uzrunāja Siguldas
novada domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
Svinīgā pasākuma laikā notika
konkursu “Siguldas novada Gada
cilvēks 2009”, “Skaistākais gaisa
dārzs 2009” un ”Gada labākais
sētnieks 2009” laureātu, kā arī
Siguldas novada izglītības iestāžu
pedagogu un skolēnu, kultūras,
sporta un sabiedrisko organizāciju
pārstāvju apbalvošana.
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Atzinības
rakstus un sudraba goda nozīmītes
pasniedza nomināciju “Siguldas
novada Gada cilvēks 2009” ieguvējiem. Šogad anketēšanā piedalījušies 766 iedzīvotāji. Konkursa
rezultātu izvērtēšanas komisija
nolēma izvirzīt divus uzvarētājus
nominācijā “Gada cilvēks 2009 labdarībā”, lai pateiktos novadniekiem,
kuri rūpējas par līdzcilvēkiem.
- “Siguldas novada Gada cilvēks 2009” uzņēmējdarbībā un
novada attīstībā - Jānis Bormanis,
par tirdzniecības centra “Šokolāde”
un kino “Lora” izveidi;
- “Siguldas novada Gada cilvēks 2009” kultūrā - Līga Ādamsone un Ligita Zilgalve, par kultūras un mākslas telpas “Siguldas
Tornis” izveidi;
- “Siguldas novada Gada cilvēks 2009” izglītībā - Līga Sausiņa;
- “Siguldas novada Gada cilvēks 2009” sabiedriskajā dzīvē
- Aivars Janelsītis;
- “Siguldas novada Gada
cilvēks 2009” labdarībā - Anita
Fritsone;
- “Siguldas novada Gada cilvēks 2009” sportā - Jānis Lazdāns,
par aktīva dzīvesveida popularizēšanu un starptautiska mēroga
sporta pasākumu organizēšanu;
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 24. novembris, 2009

- “Siguldas novada Gada cilvēks 2009” labdarībā - Jānis Baltiņš un Miervaldis Jenčs – “Zaļā
kora” vadītāji, par iegūto atbalstu
novada pensionētajiem pedagogiem.
Par ieguldījumu mācību procesā, teicamu pedagoģisko darbu
un aktivitāti skolas sabiedriskajā
dzīvē pašvaldības atzinības saņēma vairāki novada izglītības
iestāžu pedagogi - Natālija Elste,
Rima Sitņikova, Lidija Stašāne,
Ramona Suveizda, Guna Balode,
Vija Bērziņa, Aina Keplere, Daiga
Strazdiņa, Ilga Jakoba, Eva Brempele, Aina Ziediņa, Daina Vītola,
Inga Štikāne, Vija Osīte. Par ilggadēju darbu un mūža ieguldījumu
novada izglītības attīstībā atzinību
saņēma Ivars Raudziņš. “Swedbankas” Siguldas filiāles vadītāja Daina
Dalke ar portatīvo datoru apbalvoja Siguldas novada skolotāju Elitu
Vīganti.
Par labiem sasniegumiem
olimpiādēs, mācību darbā un aktīvu līdzdalību skolas sabiedriskajā dzīvē Siguldas novada domes
atzinības saņēma novada skolēni
– Līga Zāģere, Armands Rudušs,
Viktorija Bondarjonoka, Katerina
Terlanova, Kristīne Vanaga, Liena
Kozuliņa, Valts Krūmiņš, Santija
Laizāne, Linda Bērze, Linda Smiltene, Kārlis Rencis, Laura Gedroviča, Lelde Gasūna.
Par izciliem sasniegumiem
sportā un Siguldas novada popularizēšanu pasaulē pašvaldības
atzinības saņēma Pasaules junioru
čempionāta bobslejā 5. vietas ieguvējs Mihails Arhipovs, Pasaules
junioru čempionāta bobslejā 5. vietas ieguvējs Jānis Strenga, Pasaules
veterānu čempionāta ziemas orientēšanās sportā 7. vietas ieguvējs
Jānis Lazdāns, Pasaules veterānu
čempionāta basketbolā 1. vietas
ieguvēja Latvijas izlases sastāvā
Laimdota Zariņa, Eiropas čempionāta rogainingā 1. vietas ieguvēja
Alīda Ābola, Eiropas čempionāta
skrituļslalomā 9. vietas ieguvēja
Madara Meldere, Pasaules kausa
izcīņas posma kamaniņu sportā
3. vietas ieguvēji Juris un Andris
Šici, Pasaules kausa kopvērtējuma
skeletonā 6. vietas ieguvējs Martins
Dukurs, Pasaules junioru čempio-

nāta kamaniņu sportā 6. vietas
ieguvējs Andrejs Bērze, Eiropas
Jaunatnes vasaras Olimpisko spēļu 2. vietas ieguvējs vieglatlētikā
Arnolds Strenga.
Par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā Siguldas novada domes pateicības saņēma SIA “Rīgas
rajona slimnīca” ārste anestezioloģe
- reanimatoloģe, nodaļas vadītāja
Rita Sālījuma, ārste terapeite, nodaļas vadītāja Ināra Vagale, galvenā
māsa Silvija Kalniņa, Dzemdību un
ginekoloģijas nodaļas vecākā vecmāte Māra Leitāne, Ķirurģijas nodaļas un diabētiskās pēdas aprūpes
kabineta māsa Ārija Kirovāne.
Par ieguldījumu novada kultūras attīstībā pašvaldības pateicības
saņēma Indra Ozoliņa, Guna Zeltiņa, Rasma Rozentāle, Dzintra Fogele, Edgars Stučka, Irita Lukšo.
Par nesavtīgu darbu nevalstisko
organizāciju darbā pateicības saņēma novada nevalstisko organizāciju
pārstāvji - Ģertrūde Līvmane, Ruta
Kupce, Ilga Kļaviņa un Laimdota
Kirilova.
Pateicības tika pasniegtas arī
novada aktīvākajiem novada lauksaimniekiem - Kasparam Liepiņam (“Zemzari” Siguldas pagastā),
Sergejam Saveļjevam (“Indrāni”
Mores pagastā), Silvijai un Gvido
Krūmkalniem (“Jaunveltiņi Allažu
pagastā).
Siguldas novada domes pateicības saņēma arī konkursa “Labākais sētnieks 2009” laureāti - Maija
Puriņa, Guntra Neiberga, Skaidrīte
Dreimane, Astrīda Deptua, kā arī
konkursa “Skaistākais gaisa dārzs
Siguldas novadā 2009” laureāti individuālo dzīvojamo māju saimnieki - Indra Ozoliņa, Lolita un
Miervaldis Bērziņi, daudzdzīvokļu māju pārstāvji – Daina Matule,
Sofija Tetere, Ligita Grigule, Līga
Drela, Baiba Priedīte. Sabiedrisko
ēku īpašnieki – SIA “Sigris”, SIA
“Kolonna Serviss” un “Kodak” veikals. Nominācijā “Vērīgākā acs”
tika apbalvota arī Daina Tetere.
Pēc Pateicības pasākuma notika svētku koncerts, kurā piedalījās
Siguldas jauniešu simfoniskais orķestris (diriģents Pēteris Plūme),
Siguldas pilsētas kultūras nama teātra aktieri (režisore Ārija Stūrniece) un Mākslu skolas audzēkņi.
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Sveicināti
Valsts svētku
laikā!
Novembris ir Latvijas Valsts
svētku laiks. Laiks, kurā katrs sajūtam savu piederību Latvijai. Kā
katru gadu, Valsts svētkos pateicāmies tiem novadniekiem, kuri
ar savu darbu ir veicinājuši mūsu
novada un līdzcilvēku labklājību.
Esmu pateicīgs visiem novadniekiem, kuri ar savu darbu un labajām domām palīdz attīstīties mūsu
novadam.
Novembrī pašvaldībā turpinājās aktīvs darbs pie nākamā gada
budžeta plānošanas. Novembra
sākumā parakstīju līgumu par
pašvaldības kredītu pamatsummas atlikšanu 2009. gada pēdējā
ceturksnī un 2010. gada pirmajā
ceturksnī. Pateicoties šīm aktivitātēm, esam radījuši atvieglojumu
pašvaldības budžetā šī gada beigās
par 121 tūkstoti latu un nākamajā
gadā par 117 tūkstošiem latu – lai
spētu norēķināties ar pašvaldības
kreditoriem, kurus ieguvām pēc
apvienošanās. Pašreiz rūpīgi izvērtējam katra pašvaldības darbinieka
ieguldījumu un kompetenci pašvaldības darbā, lai mūsu komanda ir
visprofesionālākā un gatava strādāt
vienotu mērķu sasniegšanai.
Esam saņēmuši Eiropas Savienības finansējuma apstiprinājumus
vairākiem pašvaldības projektiem,
pateicoties kuriem nosiltināsim
visus pašvaldības bērnudārzus,
Siguldas 3. pamatskolu, Siguldas
2. vidusskolu, Rīgas rajona slimnīcu
un poliklīniku, kā arī pilnveidosim
izglītības iestāžu piedāvājumu un
uzlabosim novada infrastruktūru.
Šomēnes saņēmām apstiprinājumu arī jaunā bērnudārza būvniecībai un decembrī noslēgsim
līgumu par tā būvniecību, kurā
precīzi iezīmēsies jaunā bērnudārza ekspluatācijā nodošanas laiks
2010. gadā.
Izglītības jomā pagājušajā mēnesī esam sadalījuši mērķdotācijas
5 un 6 gadus veco bērnu izglītībai,
kas kompensēs pašvaldības ieguldītos un plānotos līdzekļus bērnu
apmācībai, kā arī esam izstrādājuši
un apstiprinājuši turpmāko novada
interešu izglītības vadības stratēģiju,
kuras mērķis ir pilnveidot interešu
izglītību atbilstoši mūsdienu prasī-

bām un optimizēt interešu izglītības finansēšanu. Līdz 1. decembrim
varat pagūt piedalīties pašvaldības
izsludinātajā projektu konkursā par
2010. gada kultūras un izglītības
aktivitātēm – rosinu izmantot šo
iespēju, lai dažādotu mūsu kultūras
un izglītības dzīvi visā novadā.
Pašvaldības Sociālās palīdzības
pārvalde oktobrī un novembrī realizēja zupas virtuves pilotprojektu,
kura laikā siltu bezmaksas zupu
divas reizes nedēļā varēja saņemt
Allažos, Morē, Siguldas pilsētā, Siguldas pagastā un Jūdažos. Zupu
katru reizi saņēma vairāk nekā 100
trūcīgie iedzīvotāji. Oktobrī 451 novada iedzīvotājam piešķirti sociālie
pabalsti 10 195 latu apmērā, bet 221
persona novadā saņēmusi trūcīgas
personas statusu. Novada Sarkanā
Krusta nodaļas oktobrī turpināja
pārtikas produktu komplektu izdali
novada trūcīgiem iedzīvotājiem,
ģimenēm un personām bez noteiktas dzīvesvietas, kopumā izdalot
236 pārtikas pakas. Veiksmīgi
darbojas arī Pensionāru biedrības
„Sigulda” un Latvijas Sarkanā
Krusta Siguldas nodaļas novembra
sākumā atklātais lietoto, sadzīvei
noderīgo mantu un apģērbu maiņas
punkts, kurā arī ikviens no jums
var atstāt elektroierīces, rotaļlietas,
apģērbu vai citas saimniecībā
noderīgas lietas, lai tās saņemtu tie
novadnieki, kuriem tās visvairāk
nepieciešamas.
Tuvojas Advente un Ziemassvētku laiks. Laiks, kurā pārdomājam paveikto, novērtējam to,
kas mums ir – mūsu ģimenes un
draugus, piedodam tiem, kas nodarījuši mums pāri un gaidām katrs
savu Ziemassvētku brīnumu. Lai
miera un saticības pilns šis Adventes laiks!
Ar labām domām,
Uģis Mitrevics

5

Siguldas Novada
Zinas
Novada skolu atbalstam aicina piedalīties
„Draudzīgā aicinājuma” akcijā
Izglītības un zinātnes ministrija
šogad būtiski samazinājusi finansējumu mācību grāmatu iegādei
skolās, tādēļ iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti atbalstīt „Draudzīgā
aicinājuma” akciju Siguldas novadā, ziedojot skolām līdzekļus jaunu
mācību grāmatu iegādei un tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošinātu
mūsdienīgu mācību procesu.
Ikgadējais valsts finansējums
mācību grāmatu iegādei skolas
bibliotēkām šogad ir aptuveni
1,19 lati uz skolēnu, lai gan pērn
tas veidoja 4,12 latu līdzfinansējumu. Plānots, ka arī nākamgad tas
nepalielināsies. Mācību grāmatas
kalpo vidēji 4–5 gadus, taču kopš
2005. gada mainītas mācību priekšmetu programmas, tādēļ Siguldas
novada domes Izglītības un kultūras
komitejas vadītāja, Siguldas Valsts
ģimnāzijas direktora vietniece un
bioloģijas skolotāja, nominācijas

„Siguldas novada Gada cilvēks
2009” izglītībā Līga Sausiņa aicina novada iedzīvotājus un skolu
absolventus piedalīties ”Draudzīgā
aicinājuma” akcijā.
„Novada skolās dzīve ir iegājusi
ierastajā skolas ritmā. Viss ir šķietami tāpat, kā līdz šim – skolas čala,
kas mijas ar 40 minūšu klusumu,
zvans, kas aicina uz stundu. Tomēr
dažas lietas ir citādas nekā iepriekšējos gados. Skolām iedalītā valsts
mērķdotācija mācību grāmatu iegādei šogad ir ievērojami samazināta,
skolu budžetos nepietiek līdzekļu
materiāli tehniskās bāzes papildināšanai. Ņemot vērā, ka viena
mācību grāmata maksā vidēji 4–5
latus, jaunas mācību grāmatas, kas
papildinās un atjaunos skolu bibliotēku fondus, varēs iegādāties tikai
ceturtajai daļai skolēnu, tādēļ aicinu visus kopā meklēt risinājumu.
Aicinu Siguldas novada uzņēmē-

jus un iedzīvotājus atbalstīt skolas.
Piedāvājam iespēju sadarboties ar
skolām, noskaidrot, kādi mācību
līdzekļi un iekārtas tām visvairāk
nepieciešami. Piemēram, Allažu un
Mores pamatskolai ļoti nepieciešami kaut lietoti datori,” aicina L.
Sausiņa, kura pati Siguldas Valsts
ģimnāzijai dāvājusi 24 mācību grāmatas „Bioloģija vidusskolai”.
Akciju „Draudzīgais aicinājums” 1935. gadā iedibināja Kārlis
Ulmanis, dodot iespēju ikvienam
atcerēties savu kādreizējo skolu un
dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus skolu fondiem. Tradīcija atjaunota 90 gados,
taču pēdējos gados atkal apsīkusi.
Iedzīvotāji, uzņēmēji, mecenāti
un citi interesenti, kas vēlas sniegt
atbalstu Siguldas novada skolām,
skolotājiem un skolēniem, var interesēties Siguldas novada domes
Izglītības pārvaldē vai katrā skolā.

Piešķirts Sorosa fonda finansējums Allažu
pamatskolai un Siguldas novada vidusskolai
6. novembrī tika parakstīti divi līgumi ar “Sorosa fondu Latvija” (SFL)
par granta piešķiršanu Siguldas novada Domei projektu “Kopā varam
vairāk!” un “Siguldas novada vidusskolas pārveide par daudzfunkcionālu
izglītības, kultūras, sociālā atbalsta
centru” realizācijai.
Finansējums piešķirts projektu
konkursu rezultātā SFL programmas
“Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros,
kuras mērķis ir veicināt skolu ar
nelielu skolēnu skaitu pārveidi par
daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centriem. Programmas ietvaros pašvaldības sadarbībā ar izglītības iestādēm un citām
sabiedrības grupām jau šomēnes
uzsāks darbu pie daudzfunkcionālu
sabiedrisko centru izveides.
Projekta “Siguldas novada vi-

dusskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā
atbalsta centru” kopējās izmaksas ir
26 510 eiro, no kuriem SFL granta
apjoms ir 25 000 eiro. Projekta ietvaros tiks organizētas izglītojošas
programmas un apmācības Siguldas
novada vidusskolas audzēkņiem un
novada iedzīvotājiem, piedāvājot apgūt mājsaimniecības budžeta veidošanas pamatprincipus, komercdarbības
pamatus, apmeklēt sociālpsiholoģiskos treniņus un apgūt laika racionālas
plānošanas pamatus, izzināt komunikācijas prasmju veicināšanu uzņēmējdarbībā, ģimenes psiholoģiskos aspektus, pētīt Siguldas novada kultūras
mantojumu, izzināt tūrisma attīstības
perspektīvas un Gaujas Nacionālo
parku. Būs arī īpaša mākslu programma bērniem ar īpašām vajadzībām

un lekcijas par sevis sakārtošanu caur
mākslu un mūziku.
Projekta “Kopā varam vairāk!”
kopējās izmaksas ir 20 970 eiro. Visu
summu pilnā apmērā piešķir SFL.
Projekta ietvaros Allažu pamatskolā
tiks organizētas un vadītas atbalsta
programmas krīzē nonākušajiem,
veidotas un realizētas motivācijas
programmas. Iedzīvotāji varēs piedalīties interešu kopās, diskusiju
klubos un izglītojošās programmās.
Cilvēkiem ar radošajiem talantiem
būs iespēja vadīt radošās darbnīcas.
Tiks sniegts atbalsts bērniem ar īpašajām vajadzībām, lai palīdzētu pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un skolā.
Projekta rezultātā Allažu pamatskola
izveidosies par centru, kur sanākt un
aktīvi darboties dažādu vecumu un
interešu iedzīvotājiem.

Iespēja saņemt pašvaldības finansējumu
izglītības un kultūras aktivitātēm 2010. gadā
Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komiteja aicina
fiziskas un juridiskas personas
piedalīties projektu konkursā un
saņemt pašvaldības finansējumu
izglītības un kultūras aktivitātēm
Siguldas novadā 2010. gadā.
“Aicinām iesniegt Siguldas
novadam piemērotākos un atbilstošākos izglītības un kultūras
projektus, kas veicinātu kultūras
un izglītības nozaru attīstību un
jaunradi, Siguldas novada kultūras un izglītības kontaktu attīstību,
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inovatīvu un starpnozaru projektu
realizāciju, norišu daudzveidību un
kvalitāti un vērtību izplatīšanu, to
pieejamību plašai sabiedrībai un
saskaņu starp dažādām sabiedrības
grupām,” stāsta Kultūras pārvaldes
vadītāja Jolanta Borīte.
Projekta pieteicējam, iesniedzot projektu konkursam saskaņā
ar konkursa nolikumu, jānorāda
projekta realizētājs, detalizēta
tāme, noteiktais realizācijas laiks,
projekta mērķis un uzdevumi, kā
arī sasniedzamais rezultāts. Projek-

tiem nepieciešams saskaņojums ar
iestādes vai sabiedriskās organizācijas/biedrības vadītāju.
Konkursam izglītības un
kultūras projekti iesniedzami
līdz 2009. gada 1. decembrim
Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3).
Informācija pieejama pa tālruni 26198322 vai e-pastu:
jolanta.borite@sigulda.lv.
Projektu konkursa nolikums
pieejams Siguldas novada Domes
vietnē www.sigulda.lv.

Parakstīts līgums par izglītības
un medicīnas iestāžu siltināšanu
Jau ziņots, ka Siguldas novada
Dome ieguvusi finansējumu trīs novada pirmsskolas izglītības iestāžu,
divu vispārizglītojošo skolu, “Rīgas
rajona slimnīcas” un poliklīnikas
siltināšanai, tādēļ 19. novembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks parakstīja līgumus par šo
projektu finansēšanu.
“Līguma parakstīšana nodrošina, ka pašvaldība saņems solīto
finansējumu un dod iespēju sākt
siltināšanas iepirkuma izsludināšanu, lai pēc iespējas ātrāk realizētu
šos projektus. Kopējās plānotās
projekta izmaksas izglītības iestāžu
siltināšanai ir 492 781 lats, no kurām 85 % sedz Klimata pārmaiņu
finanšu instruments un 15 % Siguldas novada Domes budžets. Pašvaldības ieguldītie līdzekļi 15 % apmē-

rā atmaksāsies divu gadu laikā un
turpmāk dos ievērojamu ekonomiju
pašvaldības budžetā. Projekta ietvaros
paredzēts veikt siltināšanas darbus
vairākās Siguldas novada izglītības
iestādēs: Siguldas pilsētas bērnudārzā,
bērnudārzā “Pīlādzītis”, bērnudārzā
“Saulīte”, Siguldas 3. pamatskolā un
Siguldas 2. vidusskolā.
Siguldas novada Domes Attīstības pārvalde sagatavoja un iesniedza
projektu arī par Rīgas rajona slimnīcas un poliklīnikas ēku siltināšanu,
kuram kā kvalitatīvam un konkursam atbilstošam projektam Vides ministrija rada iespēju piešķirt papildu
finansējumu. Plānots, ka Siguldas novada pašvaldības iestāžu siltināšanas
projekti noslēgsies 2010. gada beigās,”
apliecina novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.

Tūrisma informācijas centrs
izvietots jaunās telpās
Siguldas novada Domes Tūrisma pārvalde un novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) no
2. novembra atrodas novada domes
Pakalpojumu centra telpās Raiņa
ielā 3. Novada TIC kļuvis vieglāk
pieejams gan tiem Siguldas novada
viesiem, kuri ierodas ar sabiedrisko
transportu, gan tiem, kuri atbrauc
ar privāto transportu.
Siguldas novada TIC var iegādāties biļetes uz teātra izrādēm,

koncertiem un pasākumiem izmantojot “Biļešu paradīzes” un “Biļešu
servisa” sistēmas, var iegādāties “Impro ceļojumu” piedāvātos ekskursiju
braucienus, kā arī iegādāties novada
suvenīrus, dāvanas un saņemt tūrisma informācijas materiālus.
Līdz maijam Siguldas novada
TIC būs atvērts no plkst. 9.00 līdz
18.00, bet brīvdienās no plkst. 9.00
līdz 16.00. TICtālrunis 67971335,
e-pasts – info@sigulda.lv.

Aicina pieteikties iedzīvotājus,
kuriem rūp jauniešu aktivitātes
Siguldas novada Domes Jaunatnes lietu komisija sadarbībā ar policijas darbiniekiem aicina atsaukties
tos Siguldas novada iedzīvotājus,
kurus satrauc jauniešu klaiņošana,
apreibinošu vielu lietošana (alkohols,
cigaretes u. c.) un kuri ir gatavi piedalīties vai atbalstīt reidus un akcijas,

lai risinātu šīs problēmas.
Iedzīvotājus, kuriem nav vienaldzīgas jauniešu problēmas, lūdzam
vērsties Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centra Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis”, Pils ielā 10, zvanīt pa tālr.
67974168 no plkst. 13.00, vai sazināties
pa e-pastu: ilze.vilcina@inbox.lv.

Saņemts finansējums
novada ainavu plānošanai
Siguldas novada Domes Attīstības
pārvalde informē, ka apstiprināts finansējums pašvaldības iesniegtajam
projektam “Euroscapes”. Kopējais
projekta finansējums ir 150 000 eiro,
no kuriem 22 500 eiro būs Siguldas
novada Domes līdzfinansējums.
Projekta ietvaros tiks veikta pilsētas koku dendroloģiskās ekspertīze, ūdens resursu hidroloģiskā izpēte, gruntsūdeņu ietekmes uz zemes
virsslāņiem un zemes slāņu ģeoloģiskā
izpēte. Pateicoties iegūtajam finansē-

jumam, tiks izstrādāta novada ainavu
arhitektūra, pētīta ainavu vēsture, veikti aerofoto uzņēmumi un izstrādātas
jaunas ortofoto kartes.
Projekta vadošais partneris ir
Francija, līdzīgas aktivitātes tiks realizētas vēl 10 valstīs – Latvijā, Vācijā, Portugālē, Spānijā, Lielbritānijā,
Slovākijā, Itālijā, Ungārijā, Rumānijā un Grieķijā. Projekts tiks uzsākts
2010. gada janvārī ar starptautiskām
konferencēm un noslēgsies 2012. gada
decembrī.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 24. novembris, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Pašvaldības policija uzsākusi kampaņu
“Sakārtosim Siguldas novadu kopā”
Ar mērķi sakārtot Siguldas novada administratīvo teritoriju, Pašvaldības policija ir uzsākusi kampaņu
“Sakārtosim Siguldas novadu kopā”.
Kampaņas laikā pastiprināti tiek
kontrolēta Siguldas novada Domes
saistošo noteikumu izpilde, īpašu
uzmanību vēršot:
1.
māju numerācijas un nosaukumu plāksnītēm, to atbilstībai
saistošajiem noteikumiem Nr. 19
(2008. gada 22. decembris);
2.
noslēgtajam līgumam ar
atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un izvešanu, kuram
ir jābūt saskaņā ar Siguldas novada
Domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 5 (2005. gada 11. maijs);

3.
mājdzīvnieku turēšanas
noteikumu ievērošanai saskaņā ar
Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 (2003. gada
29. decembris), kuros teikts, ka katra
dzīvnieka turētāja pienākums ir reģistrēt suņus un kaķus, eksotiskos un
dekoratīvos dzīvniekus, lai novērstu
dzīvnieku klaiņošanu Siguldas novadā. Sīkāku informāciju par dzīvnieku
reģistrāciju un uzskaiti var iegūt pa
tālruni 67800950;
4.
gatavojoties ziemai, policija
lūdz sakārtot pagalmus un teritoriju
5 metru platā joslā ārpus īpašuma
zemes robežām – līdz blakus esošajam ceļam. Īpaša uzmanība tiks
pievērsta, lai saskaņā Siguldas nova-

Siguldā šoziem atklās slidotavu
Siguldā, Raiņa parkā, līdz ar sala
sākšanos tiks izveidota publiskā slidotava. Slidotavas iniciatori ir Kamaniņu un bobsleja trases direktors
Dainis Dukurs un biedrības “A2”
pārstāvis Jānis Lazdāns.
“Sportiskas aktivitātes ir veselīga
dzīvesveida priekšnoteikums, tādēļ
vēlējāmies siguldiešiem piedāvāt
iespēju bezmaksas aktīvai atpūtai

svaigā gaisā ērti pieejamā vietā. Šis
ir sociāls projekts ar minimāliem
finanšu līdzekļiem un orientēts uz
iedzīvotājiem kam patīk aktīva atpūta svaigā gaisā, kuru varam īstenot,
pateicoties vairāku novada uzņēmumu un iestāžu spēku apvienošanai
- Kamaniņu un bobsleja trase ar
savu speciālo ledus apstrādes tehniku veiks slidotavas ledus kvalitātes

da domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 (2005. gada 11. maijs) privātajā
zemes gabalā savākto sniegu, atkritumus un priekšmetus īpašnieki nenovietotu ārpus sava zemes gabala robežām (ieskaitot zaru kaudzes, granti,
malku, koku lapas u.c. priekšmetus,
kas bojā Siguldas novada vizuālo
tēlu).
Ar Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem iespējams
iepazīties vietnē www.sigulda.lv vai
Pakalpojumu centrā Siguldā, Raiņa
ielā 3. Sīkāka informācija pa Siguldas
novada Domes bezmaksas tālruni
80000388 vai Pašvaldības policijas
tālruni 67972008.
nodrošināšanu, vietējie uzņēmēji
atbalstīs ar mājiņu slidu nomai un
nožogojumu, bet Siguldas novada
Dome rūpēsies par ūdens un elektrības pieslēgumu. Publiskā slidotava atbilstošos laika apstākļos, būs
pieejama visiem slidot gribētājiem,”
stāsta Jānis Lazdāns.
Plānots, ka Raiņa parka slidotava
būs pieejama ikvienam bez maksas un turpat darbosies arī slidu
noma.

Pašvaldība aicina pieteikties atbalstītājus Zupas
virtuves projektam
Pašvaldības Sociālās palīdzības
pārvalde no 15. oktobra līdz 15. novembrim novadā realizēja zupas virtuves pilotprojektu. Siltu zupu divas
reizes nedēļā varēja saņemt Allažos,
Morē, Siguldas pilsētā, Siguldas pagastā un Jūdažos. Zupu katru reizi
saņēma apmēram 110 trūcīgie novada iedzīvotāji. Zupas pilotprojektu
finansēja Siguldas novada Dome, bet
pārtikas produktus labdarības pasākumam ziedoja novada zemnieku
saimniecības – Mores pagasta “Saulītes” (īpašnieks Jānis Kļaviņš), Siguldas pagasta “Zemzari” (īpašnieks

Kaspars Liepiņš) un Allažu pagasta
zemnieks Aivis Aizsilnieks.
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja Diāna Indzere vērtē, ka projekts ir ļoti aktuāls un šāds palīdzības
veids ir iedzīvotājiem nepieciešams
arī turpmāk, tādēļ Siguldas novada
Dome ir radusi iespēju turpināt atbalstīt Zupas virtuves projektu visus ziemas mēnešus. Zupas virtuves
nodrošinātāji - biedrība “Saullēkts”
un Siguldas novada Dome, – aicina
atsaukties zemnieku saimniecības,
uzņēmējus un citus labus cilvēkus,
kuri vēlas ziedot dārzeņus, mil-

tu izstrādājumus un citus pārtikas
produktus, lai kopā atbalstītu līdzcilvēkus, kuriem pašreiz klājas grūti.
Ziedotāji aicināti sazināties ar Sociālās palīdzības pārvaldi pa tālruni
67800966.
Atgādinām, ka zupa tiek dalīta
novada trūcīgajiem iedzīvotājiem
līdzi nešanai, uzrādot Sociālās palīdzības pārvaldes izsniegtos talonus,
kurus var saņemt tie novada iedzīvotāji, kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz 50 % no
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 90 latus.

Pašvaldības policijas atskaite oktobrī
Siguldas novada Pašvaldības
policija oktobrī saņēmusi 88 izsaukumus. Par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 171. panta “Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās
vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī” pārkāpumiem
aizturētas un sodītas 16 personas.
Par Siguldas novada Saistošo noteikumu pārkāpšanu ar naudas sodu
sodītas 11 personas.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. pantā “Par
ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 24. novembris, 2009

darbinieka, pašvaldības policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga,
kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda
sabiedriskās kārtības sargāšanas vai
dienesta pienākumus” paredzētiem
pārkāpumiem sodīta viena persona,
bet par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173. pantā “Bērna
aprūpes pienākumu nepildīšana” paredzētiem pārkāpumiem sodīta viena
persona.
Par automašīnu novietošanu vietās, kur ir aizliegts apstāties un stāvēt,
sodīti 13 transportlīdzekļu vadītāji.

Oktobrī par dzīvnieku turēšanas
noteikumu neievērošanu brīdinājumi izteikti 20 iedzīvotājiem, par
mājas numura zīmju neatbilstību
noteiktajam standartam brīdinājumi izteikti 41 iedzīvotājam un par
nenoslēgtiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem brīdināti 11 iedzīvotāji.
Atgādinām, ka Pašvaldības policijas palīdzību var lūgt ikviens,
sastopoties ar huligānismu, miera
traucēšanu vai likumpārkāpumiem,
visu diennakti zvanot pa tālruni
26160288.

īsumā
Aicina piedalīties automašīnu izsolē

Siguldas novada dome 7. decembrī aicina piedalīties vairāku automašīnu izsolē :
• VW Sharan (DU 4046), 1999. gads. Nosacītā cena – 1150 latu;
• VW Passat Variant (EJ 6619), 1992. gads. Nosacītā cena –
550 latu ;
• KIA Sportage (GL 691), 2007. gads. Nosacītā cena – 4850 latu.
Izsole notiks 7. decembrī plkst. 14.00 Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes
ielā 7. Tālrunis uzziņām: 7976657 vai 29162478. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties vietnē www.sigulda.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles”.

Atklāj lietoto, sadzīvei noderīgo mantu maiņas punktu

Pensionāru biedrība “Sigulda” un “Latvijas Sarkanā Krusta” Siguldas
nodaļa 3. novembrī atklāja lietoto, sadzīvei noderīgo mantu un apģērbu
maiņas punktu, kurā ikviens var nodot mantas (tehniski labā stāvoklī), kas
saimniecībā vairs nav nepieciešamas, apģērbu, grāmatas, rotaļlietas un citas
preces, lai palīdzētu trūcīgākiem novada cilvēkiem. Maiņas punkts atrodas
SIA “Rīgas rajona slimnīca” teritorijā (Lakstīgalas ielā 13, bijušajā veļas mājā,
ieeja no slimnīcas) un darbosies katru otrdienu no plkst. 12.00 līdz 14.00.

Pašvaldība izmaksājusi pabalstus politiski represētajiem

Kā ik gadu uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu Siguldas
novada Dome izmaksāja vienreizēju pabalstu nestrādājošām novada politiski
represētām personām. Šogad Siguldas novada Domes pabalstu saņēma
194 novada iedzīvotāji, katrs 20 latu apmērā. Kopējā summa 3880 lati.

Aicina piedalīties neapbūvēta zemes gabala izsolē

Siguldas novada Dome izsola neapbūvētu zemes gabalu 0,2226 ha
platībā, kas atrodas J. Poruka ielā 4, Siguldā (kadastra nr. 8015-002-1716).
Neapbūvētā zemesgabala nosacītā sākuma cena –33 400 latu.
Izsole notiks 3. decembrī Siguldas pagastā, Zinātnes ielā 7. Izsoles sākums plkst. 14.00. Tālrunis uzziņām 7976657. Ar izsoles noteikumiem varat
iepazīties vietnē www.sigulda.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles, konkursi”.

Koncertzāles “Baltais flīģelis” vadītāja ievēlēta Latvijas
Pasākumu centru asociācijas valdē

Oktobra beigās Rīgā norisinājās Latvijas Pasākumu centru asociācijas
(LPCA) biedru kopsapulce, kurā notika asociācijas valdes gadskārtējās
vēlēšanas, kā arī tika spriests par nozares aktualitātēm. Turpmāk LPCA
valdē darbosies trīs valdes locekļi, to vidū arī Siguldas koncertzāles “Baltais
flīģelis” vadītāja Inese Zagorska.
Asociācijas biedri kopsapulcē vienojās turpināt aktīvu starptautisko
darbību un nopietni iesaistīties arī nozares problēmu risināšanā Latvijā.

Notiks biškopju tikšanās

Siguldas pagasta kultūras namā 25. novembrī plkst. 16.00 būs tikšanās
ar Latvijas Biškopības biedrības Vidzemes novada biškopības konsultanti
Santu Biļinsku. Tikšanās laikā tiks runāts par vācu biškopju dravošanas pieredzi, kā arī tiks demonstrēts video materiāls par vācu biškopju dravošanas
tehnoloģijām. Sīkāka informācija pa tālruni 26341991.

Māmiņu klubs aicina pievienoties jaunās māmiņas

Māmiņu klubs Siguldā darbojas kopš 25. augusta. To Dienas centra
telpās izveidoja jaunā māmiņa Ilze Gaile, kura pašlaik sadarbībā ar Baibu
Krišjāni izstrādā projektu, lai iegūtu finansējumu no Eiropas Savienības
dažādu materiālu iegādei un pieaicināto speciālistu – lektoru – finansēšanai. Līdzfinansējumu “radošajām darbnīcām” sniedz arī Siguldas novada
Dome.
Siguldas Māmiņu kluba tikšanās notiek katru otrdienu plkst. 15.00. Tajās
bieži viesojas dažādi speciālisti – psihologi, fizioterapeiti, ginekologi kuri
atbild uz māmiņām aktuāliem jautājumiem. Māmiņu klubs nodarbībām
Dienas centrā (Pils iela 3a) aicina pievienoties arī citus vecākus, kuriem
ir bērni vecumā līdz trīs gadiem. Papildu informācija pieejama pa tālruni
29743727.

Aicina pieteikt bērnus ar invaliditāti Ziemassvētku
pasākumam

Biedrība “Cerību spārni” aicina pieteikt Siguldas novada bērnus ar
invaliditāti Ziemassvētku pasākumam, kas notiks 12. decembrī plkst. 12.00
Siguldas pagasta kultūras namā. Pasākumā notiks biedrības “Cerību spārni”
gaismas teātris ar miniuzvedums “Circenīša Ziemassvētki”, dziedās Ivonna
Viļķina un Santāna Šulce, kā arī uzstāsies dziedātāja Aisha.
Pieteikšanās notiek līdz 10. decembrim biedrībā “Cerību spārni” (Institūta
ielā 5a) vai pa tālr. 67976525 vai 22027219.
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Siguldas Novada
Zinas
pasākumi siguldas novadā
Laiks
Pasākums
28. novembris,
Basketbola metienu konkurss.
plkst. 11.00–13.00
28. novembris,
plkst. 10.00
28. novembris,
plkst. 18.00

Bezmaksas nūjošanas nodarbības.

Tālivaldim Ķeniņam – 90. Atceres koncerts.
Programmā: Kanādas un latviešu komponistu
kamermūzika.
Muzicē: Vilma Indra Vītols (mecosoprāns,
Kanāda), Dzintra Erliha (klavieres).
29. novembris,
Ziemassvētku koncertprogramma “Vēstule
plkst. 14.00
Ziemassvētkos”.
Muzicē: R. Tiguls, R. Zaļupe, R. Petrauskis un
O. Petrauskis.
4. decembris,
Donoru diena. Organizē Valsts Asinsdonoru
plkst. 9.00–13.00 centrs.

Norises vieta
Allažu sporta centrā

Tikšanās pie Gaisa
trošu ceļa Siguldā
Koncertzālē “Baltais
flīģelis”

Koncertzālē “Baltais
Flīģelis”
Siguldas pilsētas
kultūras namā

3. decembris,
plkst. 18.00

Domes priekšsēdētāja un pašvaldības
darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem Morē.

Mores pagasta
pārvaldē

5. decembris,
plkst. 18.00

Rīgas Doma zēnu koris – Ziemassvētku un
garīgās mūzikas programma.

Koncertzālē “Baltais
flīģelis”

5.–23. decembris Rūķu darbnīcas tirdzniecības centrā “Raibais
suns” lieliem un maziem novadniekiem
6. decembris,
Ziemassvētku egles iedegšana. Piedalās
plkst. 17.00
folkloras kopa “Senleja”.
10. decembris,
“Dzīve tā ir kustība, kustība tā ir veselība”.
plkst. 17.00
Siguldas pagasta pensionāru biedrības valde
aicina pensionārus uz vingrošanas nodarbībām.
Vada pasniedzēja Inga Žīgure
11. decembris,
Ziemassvētku balle jauniešiem.
plkst. 19.00
Ieeja: 2–3 lati.

Tirdzniecības centrā
“Raibais suns”
Svētku laukumā
Siguldas pagasta
kultūras namā
Siguldas pilsētas
kultūras namā

11. decembris,
plkst. 14.30

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz Siguldas pagasta
skatuves mūzikas pavadījumā.
kultūras namā

11. decembris,
plkst. 18.00

TLMS “Vīgrieze” Ziemassvētku izstādes
atklāšana.

Rūķu darbnīcas, kurās Lielais Rūķis kopā ar
saviem palīgiem aicinās darboties Piparkūku,
Eglīšu, Kartiņu, Čiekuru un Minirūķu darbnīcā.
12. decembris,
Siguldas Tautas teātra un Mākslu skolas
plkst. 18.00
audzēkņu Ziemassvētku muzikāli poētiskais
iestudējums “Tā gribas dzīvi apgaismotu!”.
14.–16. decembris Siguldas Mākslu skolas audzēkņu darbu
skate.
15. decembris,
Siguldas Mākslu skolas Mūzikas nodaļas
plkst. 15.00
audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts.

Siguldas pagasta
kultūras namā

12. decembris
plkst.12.00

Siguldas Mākslu
skolā

18. decembris,
plkst. 19.00

Studijā pilsētas
kultūras namā,
Studijā “Cosmo”
Siguldas pilsētas
kultūras namā
Turaidas muižas
pārvaldnieka jaunajā
mājā
Siguldas pilsētas
kultūras namā

Deju kolektīva “Vizbulīte” Ziemassvētku
uzvedums dejā “Brēmenes muzikanti”.
Ieeja: 1,50 lati, pensionāriem – 1 lats.

Siguldas Mūzikas skolas 50. jubilejas
koncerts
20. decembris,
Ziemassvētku tirdziņš
plkst. 11.00–16.00 Aicinām amatniekus, zemniekus, podniekus,
māksliniekus, tautas daiļamata meistarus,
pieteikties pa tālr. 67972351.
20. decembris,
Ziemassvētku pasākums Siguldas novada
plkst. 14.00
pensionāriem.

19. decembris

22. decembris,
plkst. 12.00
22.decembrī
plkst.18.00

Deju kolektīva ‘’Vizbulīte’’ Ziemassvētku
uzvedums ‘’Brēmenes muzikanti’’
Ieeja - 1,50 Ls , pensionāriem, bērniem (līdz 12.g.v.)
- 1 Ls.
Ziemassvētku eglīte bērniem. Deju kolektīva
“Vizbulīte” Ziemassvētku uzvedums “Brēmenes
muzikanti”. Pēc izrādes uz rotaļām aicinās
Ziemassvētku vecītis un rūķi. Pasākuma laikā
durvis vērs “Ziemassvētku istaba’’, kurā būs
iespēja nofotografēties īpašā gaisotnē.
Biļešu cenas: bērniem - 4,ls (kopā ar saldumu
paciņu), Pieaugušiem - 1,50ls
Aicinām pieteikt bērnus, tālr. 67970814.
Pieņem kolektīvos pieteikumus.

Koncertzālē “Baltais
flīģelis”
Svētku laukumā

Siguldas pilsētas
kultūras namā
Siguldas pilsētas
kultūras namā
Siguldas pilsētas
kultūras namā

Koncertzālē “Baltais flīģelis” 2010. gadā

9. janvārī
plkst. 18.00

16. janvārī
plkst. 18.00
13. februārī
plkst.18.00

27. februārī
Plkst. 18.00
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PAULS. BUSULIS. JEVTUŠENKO.
Raimonds Pauls (klavieres), Andrejs Orlovs (bass), Māris Briežkalns
(bungas), Tiago Loejs (perkusijas, Brazīlija), Intars Busulis (vokāls).
Vokālā grupa “COSMOS” – “PASAKU KONCERTS”,
Jāņa Lūsēna dziesmas ar Kārļa Skalbes vārdiem
koncertprogrammā “ZELTA SIRDS”.
Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns, Liepājas Zvanu ansamblis
“Campanella”.
LIENE CIRCENE (klavieres).

Siguldas Mūzikas skolai – 50
Siguldas Mūzikas skola šajā gadā
svin savu 50. gadadienu. Visu gadu
ir notikuši jubilejai veltīti koncerti un
pasākumi – februārī uzstājās pedagogi, sniedzot dāvanu savai skolai,
martā ar koncertiem skolu sveica
audzēkņi, aprīlī – skolas absolventi,
maijā notika XIX Starptautiskais jauno mūziķu konkurss, kas bija veltīts
skolas 50 gadu jubilejai.
Siguldas Mūzikas skolas jubilejas
kulminācija būs 19. decembrī, kad
plkst. 18.00 notiks koncertuzvedums
“50 soļi mūzikā”, kur mūzikā, vārdos,
bildēs, kustībās tiks atainots, izspēlēts
katrs no šiem soļiem, sniedzot ieskatu
Siguldai nozīmīgās izglītības iestādes
pastāvēšanā.
Lēmums par Siguldas Mūzikas skolas izveidi tika pieņemts
1959. gadā. Skola ir piedzīvojusi
ceļojumu pa visu Siguldu – tā ir atradusies Šveices ielā 19, Lakstīgalas
ielā 18, pēc tam Līvkalna ielā 4, Lakstīgalas ielā 9 un pat Siguldas Valsts
ģimnāzijas telpās. Mūzikas skola ir
augusi un veidojusies līdzi visiem
pedagogiem un audzēkņiem, kuru
absolventu skaits šajos gados jau pārsniedzis 800.
Mēs visi kopā esam šo skolu
veidojuši, lolojuši un Siguldas vārds
ir izskanējis tālu pasaulē. Vēlos pateikties visiem Mūzikas skolas direktoriem – Gaidai Bērziņai, Ainai

Salmanei un Valdim Milčam, ilggadējai direktora vietniecei, pedagoģei un
koncertzāles vadītājai Inesei Zagorskai, visiem bijušajiem un esošajiem
skolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, mūsu absolventiem un
kolektīviem – vokālam ansamblim
“Siguldēni” (Lidija Meija un Inta Goldberga) un pūtēju orķestrim “Sudrabskaņa” (Andris Muižnieks), visiem
bijušajiem un esošajiem pašvaldības
deputātiem un darbiniekiem, kuri
ir atbalstījuši mūsu Mūzikas skolas
pastāvēšanu. Paldies arī vecākiem un
skolas atbalstītājiem, kas ir izpratuši šīs izglītības nozīmīgumu, kā arī
visiem audzēkņiem, kuri ir pabeiguši vai tikai kādu brīdi viesojušies
Siguldas Mūzikas skolā. Pateicoties
jums visiem, skola ir kļuvusi par to,
kas tā ir šobrīd – skola ar stabiliem
pamatiem, uz kuriem var turpināt šo
skolu celt augstāku un labāku.
Man kā direktoram paveras
brīnišķīga iespēja attīstībai, un es
turpināšu darīt visu, lai to arī piepildītu. Domāju, ka šie 50 gadi ir kā
robežšķirtne, kas savieno pagātni ar
nākotni, tāpēc, sagaidot šo jubileju,
vēlos skatīties ne tikai atpakaļ, bet arī
uz priekšu. Šajā gadā ir nodibināts
Siguldas Jauniešu kamerorķestris,
Siguldas Mūzikas vidusskola, attīstās interešu izglītība, mūžizglītība. Ir
radīta iespēja nodarboties ar mūziku

no trīs gadu vecuma pēc Orfa metodikas, tāpat arī jebkurš pieaugušais
var nākt un pilnveidot sevi mūzikā,
septembrī savu darbību ir uzsācis
skolas koris. Mūzikas izglītība nav
tikai muzikalitātes attīstīšana. Pēdējo
gadu psihologu un neirologu pētījumi
atklāj šīs izglītības papildu pievienoto
vērtību – vingrināšanās mūzikas instrumenta spēlē labāk par jebkuru citu
nodarbošanos attīsta smadzenes, matemātiskās, analītiskās dotības, valodu,
atmiņu, emocionalitāti, komunikāciju,
gribasspēku, mērķtiecību, pārliecību.
Tā ir liela vērtība, lielāka nekā pati
muzicēšana.
Šogad skolā ir savienojušās divas
mākslas – mūzika un māksla. Tas
noteikti nav zaudējums – tas ir ieguvums, kas mūs visus veidos bagātākus.
Turpmāk skolā ienāks arī teātris un
deja – katram audzēknim būs iespēja
sevi pilnveidot šajās mākslās. Audzēkņi un pedagogi kļūs ar vien radošāki
un nākotnē uznesīs Latviju vēl nebijušos augstumos. Tas ir mans novēlējums mums visiem – izvēlēties katram
savu zvaigzni un to arī sasniegt!
Uz svinībām tiek aicināti visi
skolas absolventi un bijušie pedagogi. Sīkāka informācija pa tālruni
67971062.
Guntars Zvejnieks,
Siguldas Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” direktors

Rotari klubs atbalsta
Siguldas Mākslu skolas audzēkņus
Siguldas Rotari klubs ir radis
iespēju diviem Siguldas Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” Mākslas
un Mūzikas nodaļu audzēkņiem
apmaksāt mācību maksu četriem
mēnešiem. Pirmās Rotari kluba
stipendijas saņēma Pjotrs Reinholds Iļemenovs (Mākslas nodaļa) un
Kārlis Rencis (Mūzikas nodaļa).
Nākamajā pusgadā par stipendijām
varēs cīnīties citi audzēkņi.
Mācību maksa segta tiem Si-

guldas Mākslu skolas audzēkņiem,
kuriem ir labas sekmes mācībās,
atbildīga attieksme pret darbu,
sasniegumi konkursos un aktīva
līdzdalība sabiedriskajos pasākumos. Būtisks kritērijs bija arī ģimenes materiālais stāvoklis.
Stipendijas audzēkņiem nav
vienīgais atbalsts, ko Mākslu skolai sniedzis Siguldas Rotari klubs.
Pēc kluba iniciatīvas visā Siguldas
novadā tika vākta makulatūra. Ak-

cijas laikā savākti 3184 kilogrami
makulatūras, kurus nododot Līgatnes papīrfabrikā, Mākslu skolas
Mākslas nodaļas audzēkņi saņems
aptuveni 15 kilogramus akvareļu
papīra, kas jaunajiem māksliniekiem ir ļoti nepieciešams.
Mākslu skola pateicas Siguldas
Rotari klubam, novada uzņēmumiem un atsaucīgajiem iedzīvotājiem, kuri palīdz novada jaunajiem
māksliniekiem un mūziķiem!

Allažniekus aicina piedalīties izstādē “Zem eglītes”
Allažu pagasta pārvaldes zālē
no 14. līdz 23. decembrim notiks
rokdarbu izstāde “Zem eglītes”,
kurā aicināti piedalīties visi pagasta rokdarbnieki, iesniedzot
darinājumus, kuri būtu laba ideja tam, ko dāvāt saviem mīļajiem

Ziemassvētkos.
Pašu darinātās dāvanu idejas –
adītas, zīmētas, šūtas vai citādi
oriģināli izveidotas – pagasta iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt Allažu pagasta pārvaldē līdz 11. decembrim. Informācija pa tālruni

29254434 (Juta).
Ziemassvētku laikā – 23. decembrī plkst. 17.00 – notiks labāko dāvanu ideju un darbu autoru
apbalvošana, kurā pašvaldības pateicības saņems ikviens izstādes
dalībnieks.

6. decembrī plkst. 17.00

Ziemassvētku egles iedegšana
Svētku lakumā
kopā ar folkloras kopu “Senleja”.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 24. novembris, 2009

