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Pašvaldības darbi
2010.gada pašvaldības
budžets – novada attīstībai 2009.gadā
Domes sēdē 27. janvārī apstiprināts Siguldas novada pašvaldības budžets 2010. gadam.
Pretēji valsts prognozētajiem
pašvaldību ieņēmumiem, pašvaldība budžetu dalījusi ļoti praktiski un piesardzīgi – rēķinoties
ar 92 % nodokļu ieņēmumu no
prognozes. “Šāds plānojums ļaus
racionāli izlietot visus līdzekļus
iecerētajiem mērķiem, dos garantiju gada vidū nenonākt krīzes situācijā un saglabāt rezervi,
ja ieņēmumi tomēr būs lielāki,”
skaidro Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Budžetu veido 9,6 miljoni latu

Aizvadītajā gadā pašvaldība iztērējusi 9,5 miljonus latu un saglabājusi atlikumu 1,3 miljonu latu apmērā
2010. gadam dažādu konkrētu projektu
realizēšanai. Atlikumu veido līdzekļi,
kas paredzēti Eiropas struktūrfondu
projektu realizācijai. Līdz ar to kopā ar
pagājušā gada atlikumu šogad pašvaldības budžets ir vairāk nekā 9,6 miljoni
latu.
Lielākie izdevumi paredzēti izglītībai (3,7 miljoni latu) – pedagogu
algām, skolu saimnieciskajiem un mācību izdevumiem. Aptuveni 1 miljons
latu tiks tērēts saimnieciskajiem un sabiedriskās kārtības darbiem (ielu uzturēšanai, īpašumu apsaimniekošanai,
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai,
pašvaldības policijai, ūdensapgādes
sistēmai). Aptuveni 800 tūkstoši latu
paredzēti pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus
iedzīvotājiem Siguldā, Siguldas, Mores
un Allažu pagastos. Tikpat liela summa paredzēta arī kredīta pamatsummas atmaksai. Aptuveni 750 tūkstoši
latu atvēlēts sociālajai aizsardzībai,
apmēram 630 tūkstoši latu paredzēti
kultūras iestāžu, bibliotēku darba nodrošināšanai un kultūras pasākumiem.
Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu
samazinājušās iemaksas Pašvaldību Finanšu izlīdzināšanas fondā, kopā ar
norēķiniem citām pašvaldībām par Siguldas novada bērnu izglītošanos ārpus
novada teritorijas tās veido apmēram
430 tūkstošu latu lielus tēriņus.

2010. gads – attīstības gads
Siguldas novadā

“Iepretim viedoklim par Latvijas

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. janvāris, 2010

ekonomikas tālāku lejupslīdi, mēs Siguldas novadā 2010. gadu saskatām
kā attīstības gadu. Pašvaldība optimizācijas rezultātā strādājusi un turpinās strādāt ekonomiski, rodot iespēju
ietaupītos līdzekļus novirzīt attīstībai,”
stāsta U. Mitrevics. “Par vairāk nekā
1 miljonu latu 2010. gadā paredzēts
turpināt realizēt vairākus nozīmīgus
projektus, veidojot jaunas paliekošas
vērtības:
• līdz valsts svētkiem uzbūvēsim
jaunu bērnudārzu Siguldā, nodrošinot 128 vietas pirmsskolas vecuma
bērniem;
• nosiltināsim trīs esošās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes;
• nosiltināsim divas skolas – 3. pamatskolu un 2. vidusskolu;
• nosiltināsim pašvaldībai piederošās Siguldas slimnīcas un poliklīnikas
ēkas;
• atjaunosim skrejceliņa segumu
un uzklāsim jaunu futbola laukuma
segumu Siguldas pilsētas stadionā;
• turpināsim realizēt projektu “Velotūrisma maršrutu izstrāde un veloceliņu izbūve”, labiekārtojot 10 km bruģētu
ietvju un veloceliņu;
• turpināsim realizēt projektu “Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija”;
• uzsāksim projektu “Ainavu plānojuma izstrāde”;
• iegādāsim jaunu autobusu skolēnu
pārvadāšanai, kur pašvaldības līdzfinansējums ir tikai 15 000 latu.
Paredzēta arī virkne projektu, kas
uzlabos materiāli tehnisko bāzi Siguldas novada izglītības iestādēs un dos
tām iespēju attīstīties. Notiks investīciju
piesaiste īpašumos, kas nav pašvaldības
funkcijām nepieciešami – piemēram,
dzelzceļa stacijas zonas attīstībai, saglabājot vēsturisko stacijas ēku un veidojot
mūsdienīgu transporta kustības, varbūt
pat pilsētas centru.

Svarīga pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana

Plānojot uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti, tiks turpināta
2009. gada nogalē aizsāktā atvērtā
diskusija ar Siguldas novada sabiedrību par pašvaldības lomu novada
attīstībā un iedzīvotāju dzīves līmeņa
uzlabošanā. “Pašvaldībā samazināti
tēriņi, bet saglabāta dienestu pieejamība. Domāju, ka esam panākuši tādu
pašvaldības pārvaldes darbu, kas devis

impulsu darbiniekiem, saglabājot savu
amatu, strādāt efektīvāk, vēl tuvāk sabiedrības interesēm. Esam noteikuši
principu – ikvienam būt profesionālim
un dzinējspēkam savas kompetences
jomā,” skaidro U. Mitrevics.
U. Mitrevics uzsver, ka 2010. gadā
pašvaldība turpinās nodrošināt arī kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību un atbalstīt izglītības kvalitātes
celšanu novadā ar dažādiem piedāvājumiem interešu un pieaugušo izglītībai. 2010. gadā intensīvi turpināsies
investēšana infrastruktūras sakārtošanā
pagastos. Ir uzsākta finansējuma piesaiste Allažu pagasta bērnudārza un
bibliotēkas ēkas siltināšanai, kā arī ēkas
siltumapgādes rekonstrukcijai. Morē
tiks izbūvēts gājēju un veloceliņš starp
skolas ēkām.

Prioritātes – daba, kultūra,
aktīvā atpūta

U. Mitrevics: “Siguldas novads
krietni atšķiras no citām vietām Latvijā,
jo, palielinot tūristu plūsmu, mums ir
iespēja veicināt novada attīstību un celt
iedzīvotāju labklājību, radīt darbavietas
un ar lieliem investīciju projektiem arī
viņiem paplašināt pieejamību dažādiem
pakalpojumiem. Vislielāko atpazīstamību starptautiskā mērogā esam ieguvuši,
būdami par aktīvās atpūtas un aktīva
dzīvesveida centru – pateicoties dabas
un kultūrvēstures objektiem, Kamaniņu
un bobsleja trasei, Aerodium, piedzīvojumu parkiem un slēpošanas trasēm.
Tāpēc ir svarīgi turpināt attīstīt tādu
vidi, kas mudinātu novada apmeklētājus šeit atstāt pēc iespējas vairāk sava
laika un naudas.”
Šogad paredzētie lielākie kultūras un sporta pasākumi – II Ziemas
olimpiāde, Skandināvijas kauss distanču slēpošanā, SEB MTB maratons,
“Siguldas kauss” kalnu slēpošanā,
Dailes teātra viesizrādes, Kremerata
Baltica festivāls, X Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki, Opermūzikas svētki, Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens, Kalniešu spēles
un citi. “Siguldieši ir pierādījuši, ka
ar savām idejām un entuziasmu var
būt labākie. Pašvaldība ir atbalstījusi lieliskas idejas, daudzas no tām
ieplānotas realizēt nākotnē. Esam
atvērti arī citām idejām, kā kopīgiem
spēkiem attīstīt Siguldas novadu,”
sarunu noslēdz U. Mitrevics.

“2009. gadā paveiktais pašvaldības darba optimizācijā,
darbinieku funkciju izvērtēšana un līdzekļu taupīšana ir
ļāvusi 2009. gadā samazināt
budžeta izdevumus par vienu
miljonu latu. Rezultātā, spītējot vispārējai situācijai valstī,
aizvadīto gadu pabeidzām,
sedzot praktiski visus pašvaldības maksājumus.
Par nozīmīgākajiem pašvaldības paveiktajiem darbiem
2009. gadā uzskatu:
■■ Siguldas novadam pievienoja
Allažu pagastu;
■■ noritēja pašvaldību vēlēšanas,
izveidota 15 deputātu atvērta koalīcija;
■■ atklāja Siguldas novada kapu
Jauno kapliču;
■■ uzstādītas 50 videonovērošanas kameras;
■■ nodrošinātas pašvaldības
funkcijas un pakalpojumu pieejamība;
■■ saglabātas Siguldas novada
izglītības iestādes, arī Mores un
Allažu pagastos;
■■ saglabāta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība;
■■ izveidota vienota Mākslu skola “Baltais flīģelis”, un darbu sāka
Siguldas Mūzikas vidusskola;
■■ izveidota Siguldas novada
vidusskola;
■■ optimizēts pārvaldes un iestāžu darbs, atbrīvojot, mainot
amatos aptuveni 120 darbiniekus,
samazinot atalgojuma fondu par
30 %, pārējos pārvaldes izdevumus – par 10 %;
■■ samazināti līgumu apjomi un
atlīdzības (10–30 %);
■■ saglabāta “Rīgas rajona slimnīca”;
■■ saglabāts pašvaldības pabalsts
jaundzimušo vecākiem;
■■ saņemts finansējums izglītības
iestāžu, slimnīcas un poliklīnikas
siltināšanai;
■■ realizēti vai uzsākti realizēt
13 investīciju piesaistes projekti,
uzlabojot tūrisma infrastruktūru, novada izglītības iestādes un
pašvaldības pakalpojumu sniegšanu;
■■ parakstīts līgums par Oper-

mūzikas svētku atgriešanos Siguldas pilsdrupu estrādē;
■■ nodrošinātas “prakses” vietas
272 iedzīvotājiem;
■■ izveidota Zupas virtuve;
■■ uzsākts maznodrošināto atbalsta projekts sadarbībā ar “Elvi”;
■■ izveidots mantu maiņas
punkts;
■■ izveidota kredītņēmēju atbalsta grupa;
■■ nodrošināta pārtikas paku
sadales programma;
■■ samazināti apkures tarifi;
■■ pabeigta autostāvlaukuma
būvniecība Pils ielā un labiekārtota Siguldas ev. lut. baznīcas teritorija;
■■ Sigulda kā Rīgas partnerpilsēta apstiprināta par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. gadā;
■■ parakstīts līgums par jauna
bērnudārza būvniecības finansēšanu;
■■ uzsākta atvērtā diskusija ar
novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, noritējušas regulāras
tikšanās;
■■ uzsākts intensīvs darbs pie
vienota Siguldas novada tēla
pozicionēšanas, apvienojot gan
pašvaldības, gan citu iestāžu un
privātuzņēmēju ieguldījumus;
■■ aktīvi darbojies Jūdažu sabiedriskais centrs;
■■ Allažu pagastam dzēsti parādmaksājumi 300 tūkstošu latu
apmērā, sakārtotas kanalizācijas
attīrīšanas ierīces, ierīkota dzeramā ūdens atdzelžošana.
2009. gadā esam spēruši lielu
soli, lai mainītos līdzi laikam un
precīzi nodefinētu savas pamatvērtības tālākai attīstībai – ar ko
varam būt labākie un lepoties.
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
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Siguldas Novada
Zinas
Siguldā izgatavo
rekordlielu sniegavīru

Janvārī Siguldā, Svētku
laukumā, tapis rekordliels
sniegavīrs – tas ir vairāk nekā
7 metrus augsts un ir viens no
lielākajiem sniegā veidotiem
sniegavīriem pasaulē. Tā ir unikāla akcija, kas Siguldas novadā notiek pirmoreiz.
Ideja par tā gatavošanu radusies
pēc aktīvu siguldiešu aicinājuma, lai
akcentētu 2006. gadā notikušās Latvijas I Ziemas olimpiādes simbolu
un gatavotos II Ziemas olimpiādei
šā gada martā. “Tā kā akcija ir siguldiešu pašu radīts darbs, mums
jālepojas ar to, ka esam pievērsuši

uzmanību ne tikai visā Latvijā, bet
arī starptautiski. Ar šāda projekta
tapšanu mēs, siguldieši, apliecinām,
ka protam radīt labas un skaistas
lietas, un rādām visiem, ka protam
būt optimisti. Mēs apliecinām, ka,
pateicoties Kamaniņu un bobsleja
trasei, Aerodium, augsta līmeņa kalnu un distanču slēpošanas trasēm,
piedzīvojumu parkiem “Mežakaķis”,
“Tarzāns” un daudzām citām iniciatīvām, Sigulda veidojas par Baltijas
aktīvās atpūtas centru,” komentē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Ideju rosinājis Jānis Lazdāns,
aktīvs siguldietis, orientēšanās un

distanču slēpošanas sporta pārstāvis.
Pašvaldības aicinājumam atbalstīt
akciju pievienojās mākslinieks Elmārs Gaigalnieks, Olimpiskā sporta centra “Sigulda” direktors Jānis
Ciaguns, SIA “Ramirent” un Siguldas novada Jauniešu dome.
Sniegavīrs veidots uz speciāli
izgatavota karkasa, appūšot to ar
sniegu un tad veidojot kā skulptūru.
To skatīt varēs visu ziemu, jo februārī un martā Siguldā norisināsies
starptautiskās distanču slēpošanas
sacensības “Skandināvijas kauss”,
Tautas slēpojums, “Siguldas kauss”
kalnu slēpošanā, kā arī 5. martā tiks
atklāta II Ziemas olimpiāde, kas
pulcēs sportistus no visas Latvijas.
Siguldas novada Dome aicina visus tos, kas dosies aplūkot
sniegavīru Svētku laukumā, būt
saudzīgiem pret šo unikālo veidojumu – nekāpt uz tā un nepostīt.
Objektā norit nepārtraukta videonovērošana, kas ļauj policijai redzēt
visas aktivitātes laukumā. Aicinām
siguldiešus, kuri tomēr pamana
nelabvēlīgas darbības, nekavējoties
ziņot Pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 26160288.
Atgādinām, ka sniegavīrs ir
2005. gadā Siguldā notikušās Latvijas I olimpiādes simbols. Logo
autors – mākslinieks Indulis Martinsons to veidoja pēc Siguldas
Mākslas skolas audzēknes Madaras
Akmentiņas zīmējuma.

Siguldas novada skolas uzsāk
jaunus projektus
Mākslas un mūzikas
terapijas projekts bērniem
ar īpašām vajadzībām

Janvārī Siguldas novadā uzsāktas
nodarbības mākslas un mūzikas terapijā bērniem ar īpašām vajadzībām. Tās
norisināsies līdz novembrim Sorosa
projekta “Pārmaiņa skolām” ietvaros,
ko nodrošina Siguldas Mākslu skola
“Baltais flīģelis” sadarbībā ar projekta
administratoru Siguldas Novada vidusskolu. Bērniem dota iespēja divas
reizes nedēļā nodarboties ar mūziku un
mākslu. Siguldas novadā dzīvo 80 bērnu ar īpašām vajadzībām. Pateicoties
biedrības “Cerību spārni” iniciatīvai,
2006. gadā Mores pamatskolā tika uzsākts projekts “Bērnu ar intelektuālās
attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā”, ko atbalstīja Eiropas
Sociālā fonda, Valsts budžeta un Siguldas novada Domes finansējums.
“Siguldā mākslu terapijas virzie-
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nu gan mākslā, gan mūzikā izdevies
attīstīt, piesaistot Siguldas Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” pedagogus, jo
šobrīd Stradiņa universitātē maģistra
programmu apgūst Mūzikas skolas pedagoģe Solveiga Ilvasa, specializējoties
mūzikas terapijas virzienā, un Siguldas
Mākslas skolas pedagoģe Ilze Dzilna,
specializējoties mākslas terapijas virzienā,” skaidro Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” direktors Guntars Zvejnieks.
Pasaulē mākslas terapija ir vispāratzīta veselības aprūpē, sociālajā un izglītības jomā jau vairāk nekā 50 gadus.
Latvijā to praktizē vairāk nekā 10 gadus, mākslu terapija ieguvusi patstāvīga
veselības aprūpes virziena un terapijas
statusu, kurā klientu/pacientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu
risināšanai un pārvarēšanai individuāli
vai grupā izmanto mākslu.
Liela daļa mākslas terapeitu strādā izglītības jomā. Speciālajā izglītī-

bā mākslu terapija nodrošina iespēju
palīdzēt bērniem, viņu vecākiem, arī
ar bērniem strādājošiem speciālistiem
risināt emocionāla, fiziska un sociāla
rakstura grūtības. Tas būtiski uzlabo
izglītības procesu un bērnu un viņu
vecāku dzīves kvalitātes izjūtu. Mākslu terapeits veic bērnu izvērtēšanu
un kopā ar bērnu, viņa vecākiem un
pārējiem speciālistiem izvirza mākslu
terapijas mērķi. Mākslu terapija sniedz
iespēju terapeitiskā vidē attīstīt bērnu
fiziskās spējas un prasmes (uzmanības
noturības, koncentrēšanās attīstīšana,
kustību smalkās motorikas attīstības
veicināšana, taustes stimulācija, kustību
sinhronizēšana un aktivizēšana u. tml.),
atklāt un risināt bērnu emocionālās
vajadzības (veicināt emociju, izjūtu un
pārdzīvojumu izpausmi un izpratni,
mācīties izpaust jūtas adekvātā veidā,
uzlabot pašsajūtu, gūt gandarījumu un
prieku radīšanas procesā, mācīties da-

īsumā
Apstiprināts atbalsts izglītības
un kultūras projektiem

Siguldas novada Dome atbalstījusi finansējuma piešķiršanu vairāk nekā 12 tūkstošu latu apmērā
22 izglītības un kultūras projektiem
2010. gadā, kas tika iesniegti pašvaldības izsludinātajā atklātajā projektu
konkursā decembrī.
Kopumā saņemti 35 projektu pieteikumi, kas ir mazāk nekā
iepriekšējā gadā. Tomēr šogad
iesniegtie pieteikumi bija apjoma
ziņā nozīmīgāki un finansiāli dārgāki. Daudzi no tiem skāra ne tikai
kultūras un izglītības jomu, bet bija
tendēti uz novada attīstību kopumā,
tāpēc Izglītības un kultūras komiteja rosināja 2010. gada budžetā
ieplānot finansējumu arī tūrisma
un attīstības projektu atbalstam,
uz kuru varēs pretendēt atsevišķā
pašvaldības konkursā.
Projektus izvērtēja Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras
komiteja. Pieteikumi tika vērtēti,
ņemot vērā to aktualitāti, sabiedrisko nozīmi, atbilstību konkursa
mērķiem, piedāvāto ideju oriģinalitāti, ilgtspēju, sasniedzamos rezultātus un tāmes precizitāti. Kultūras
pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte
uzsver, ka šobrīd svarīgi ir pēc iespējas vairāk iesaistīt iedzīvotājus,
attīstīt radošumu. Īpaši svarīga ir
piedāvājuma daudzveidība, kurā
ir iespēja iesaistīties pēc iespējas
lielākam interesentu lokam. Tāpēc
izvēle šogad ir vairāk vērsta uz līdzdalību veicinošiem, inovatīviem un
starpnozaru projektiem.
Projektu konkursa mērķis bija
noteikt Siguldas novadam piemērotākos un atbilstošākos izglītības
un kultūras projektus, kas veicinātu
kultūrvides attīstību, kultūras un

līties pārdzīvojumos ar citiem u. tml.),
risināt attiecību jautājumus, tā uzlabojot bērnu komunikācijas un saskarsmes
prasmes. Mākslu terapija dod iespēju
sniegt emocionālu atbalstu arī bērnu
vecākiem, piedāvājot mākslu terapiju
gan individuāli, gan kopā ar bērnu, gan
grupā kopā ar citiem vecākiem.

Teātra studija sākusi darbu

Siguldas Mākslu skolā “Baltais
flīģelis” darbu uzsākusi bērnu un jauniešu Teātra studija, kuru vada režisore
Ārija Stūrniece.
Siguldas Mākslu skolas direktors
Guntars Zvejnieks teic: “Teātra studija
ir loģiska Mākslu skolas “Baltais flīģelis” attīstība – mūsu mērķis ir piedāvāt
jaunas mākslas formas un sevis pilnveidošanas iespējas novada jauniešiem
un pieaugušajiem. Ceru, ka šī aktivitāte
radīs atbalstu un interesi jauniešu vidū,
lai attīstītu aktiermākslas un publiskās
runas prasmes. Ja Teātra studija gūs
atbalstu, nākotnē varētu izveidot pat
atsevišķu nodaļu ar profesionālu aktiermeistarības izglītību vidējā līmenī.
Plānojam, ka jau septembrī Mākslu

izglītības nozaru attīstību, jaunrades
procesus, kultūras un izglītības norišu daudzveidību, kvalitāti, kultūras
un izglītības vērtību izplatīšanu, to
pieejamību plašai sabiedrībai. Ar
finansēto projektu sarakstu varēs
iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas 2. vidusskola uzsāk
skolēnu uzņemšanu

Siguldas 2. vidusskola uzņem
skolēnus 2010./2011. mācību gadam 1. klasē (ar krievu un latviešu
valodas apmācību), 7. un 10. klasē
ar latviešu valodas apmācību.
Pierakstīšanās pa tālruni
67972419, 67974384, 67972544.

Allažu pagasta zemes nomas
līgumu slēdzēju ievērībai!

Lūdzam Allažu pagasta iedzīvotājus, ar kuriem pagasta pārvalde noslēgusi zemes nomas līgumus
par pašvaldības zemju iznomāšanu
mazdārziņiem (vai citiem zemes
izmantošanas veidiem), pārbaudīt
noslēgto līgumu beigu termiņus!
Zemes iznomātājus, kuri vēlas
pagarināt nomas līgumus (vai no
jauna iegūt zemes lietošanas tiesības), lūdzam laikus atgādāt iesniegumus par nomas līguma pagarināšanu vai slēgšanu no jauna.
Iesniegumus var aizpildīt un
iesniegt Allažu pagasta pārvaldē (pirmdienās un ceturtdienās
8.00–13.00 un 14.00–18.00) pie
pārvaldes vadītājas Vijas Vāveres
(tālrunis 69790260) vai jebkurā citā
Siguldas novada Klientu apkalpošanas punktā.
Ja ir kādas neskaidrības, lūdzu vērsties pie Siguldas novada
Domes Zemes ierīcības inženiera
Jāņa Kiršteina (mobilais tālrunis
28640913).

skolā darbu sāks arī deju studija.”
Teātra studijas nodarbībām aicina pieteikties jauniešus vecumā no
11 līdz 18 gadiem Mākslu skolas “Baltais flīģelis” 108. kabinetā vai pa tālruni
67971578. Teātra studijas maksa būs
apmēram 5 lati mēnesī.

Aicina uz radošām
nodarbībām Allažu pagastā

Allažu pagastā uzsākts projekts, kas
dod iespējas pagasta iedzīvotāju aktīvai
un radošai darbībai. Pirmā nodarbība
jau notikusi Radošajās darbnīcās, kurās bija iespējams apgūt floristikas un
dāvanu saiņošanas iemaņas. Savukārt
Vecāku klubiņš aicina pievienoties uz
pirmo tikšanos 9. februārī plkst. 18.00
dažādu vecumu bērnu vecākus. Februārī varēs apmeklēt Saimnieču klubiņu
(norises laiki tiks precizēti), uz kuru
īpaši tiek gaidītas jaunās saimnieces
un māmiņas. Nodarbības notiek Allažu pamatskolā Sorosa fonda projekta “Kopā varam vairāk!” ietvaros.
Interesentus lūdzam pieteikties Allažu
pamatskolā vai pa tālruni 67970949,
mob. tālr. 26187626.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. janvāris, 2010

Siguldas Novada
Zinas
Saistošie noteikumi Nr. 27
2009. gada 16. decembrī Siguldā Nr. 27 (prot. Nr. 28, §30)
Par grozījumiem
2008. gada 4. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 8
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. pantu
trešo daļu.
Izdarīt Siguldas novada Domes
2008. gada 4. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 8 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā” (prot. Nr. 11, §3) šādus
grozījumus:
1. Izdarīt grozījumus noteikumu 2. sadaļā “Sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršanas kārtība”
un:
1.1. Aizstāt 2.1. punktā vārdus
“Sociālās palīdzības pārvalde” ar
vārdiem “Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests”;
1.2. Aizstāt 2.2. punktā vārdus
“ar novada domes priekšsēdētāja,
viņa vietnieka vai Siguldas pagasta
un Mores pagasta administrācijas
vadītāju” ar vārdiem “ar Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas”;
1.3. Aizstāt 2.3. punktā vārdus
“Sociālās palīdzības komitejai” ar
vārdiem “Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam”;
1.4. Izslēgt 2.3. punktā vārdus
“Lēmumu apstiprina Siguldas novada Dome”;
1.5. Izslēgt 2.4. punktu.

Saistošie noteikumi Nr. 28
2009. gada 16. decembrī Siguldā
Nr. 28 (prot.Nr.28, §31)
Izdoti saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu
Par grozījumiem 2008. gada
4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par materiālās
palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”
Izdarīt Siguldas novada Domes 2008. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par
materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” (prot. Nr.11,
§4) šādus grozījumus:
1. Izdarīt grozījumus noteikumu 2. sadaļā “Materiālās
palīdzības pabalstu piešķiršanas
kārtība” un:
1.2. Aizstāt 2.1. punktā vārdus “Sociālās palīdzības pārvalde” ar vārdiem “Siguldas novada
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. janvāris, 2010

2. Izdarīt grozījumus noteikumu 4. sadaļā “Sociālās palīdzības
pabalstu veidi” un:
Papildināt 4.2.4.5. punktu ar
vārdiem “Pabalsts medikamentu
iegādei tiek piešķirts vienu reizi
gadā, nepārsniedzot 120 LVL”.
Izdarīt grozījumus noteikumu
5. sadaļā “Ienākumu un materiālā
stāvokļa novērtēšana” un:
Papildināt 5. sadaļu ar punktu 5.3. un apakšpunktiem 5.3.1.;
5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; un punktiem
5.4. un 5.5. šādā redakcijā:
“Sociālā palīdzība ģimenēm
(personām), kurām ir parādsaistības, tiek sniegta:
5.3.1. tikai ģimenēm ar bērniem un apgādībā esošiem studentiem, ja pabalsta pieprasītājam
un viņa ģimenes locekļiem nav
palīdzētspējīgu likumisko apgādnieku;
5.3.2. ģimenēm ar bērniem,
kuru vienīgais parādsaistību veids
ir hipotekārais kredīts vienīgā mājokļa, kurā ģimene dzīvo, iegādei
un ģimenes ienākumi atbilst normatīvajos aktos par kārtību, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu
norādītajam ienākuma līmenim,
var saņemt sociālo palīdzību, kas
noteikta pašvaldības normatīvajos
aktos, pārskaitot piešķirto sociālo
palīdzību pakalpojuma sniedzējiem.
5.3.3. ģimenēm ar bērniem, kuras var pierādīt materiālās situācijas
pasliktināšanās iemeslus (bezdarbs,
samazināta darba alga, saslimšana,
kas prasa papildu izdevumus un kuras dēļ persona nevar strādāt u. c.);

5.3.4. Ģimenēm ar bērniem,
kuras ir vienojušās ar kredītiestādi par “kredīta brīvdienām” vai
īpašuma atsavināšanu, vai citiem
kredītiestādes piedāvātiem risinājumiem krīzes situācijas pagaidu
risināšanai – iesniedzot Siguldas
novada pašvaldības Sociālajā
dienestā kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, vai iesaistījušās kredītņēmēju valsts atbalsta
programmā – iesniedzot rakstisku
apliecinājumu.
5.4. Pabalsta pieprasītājs (pats
vai ar pilnvarotas personas starpniecību) iesniedz Sociālajā dienestā
atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai
attiecīgā pagasta pārvaldes teritorijā, papildus šo noteikumu
5.1. punktā noteiktajiem dokumentiem, pārskatu no Latvijas
Bankas kredītu reģistra par savām
kredītsaistībām.
5.5. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt ģimenēm ar bērniem, kurām ir parādsaistības, pieņem Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta izveidota komisija”.
4. Izdarīt grozījumus noteikumu 7. sadaļā “Pārejas noteikumi”
un:
Papildināt 7. sadaļu ar punktu
7.2. un izteikt šādā redakcijā:
“7.2. Šo noteikumu 4.1. punkta
4.1.3.; 4.1.4.; 4.1.5.; 4.2.1.; 4.2.2.;
4.2.3. apakšpunktu, 4.3. punkta
4.3.4. apakšpunkta un 4.5. punkta darbība tiek apturēta līdz
2011. gada 31. decembrim.”

pašvaldības Sociālais dienests”.
2. Izdarīt grozījumus noteikumu 3. sadaļā “Vienreizēji
materiālās palīdzības pabalsti,
neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus” un izteikt šādā redakcijā:
2.1. Aizstāt 3.4.1. punktā vārdus “ja vismaz viens no vecākiem
ne mazāk kā vienu mēnesi pirms
bērna reģistrācijas ir deklarējis
savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā” ar vārdiem “ja abi
vecāki ne mazāk kā divpadsmit
mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu pamata
dzīves vietu Siguldas novadā”;
2.2. Papildināt 3. sadaļu ar
punktu 3.4.4. un izteikt šādā
redakcijā:
“3.4.4. Ja dzīvesvietu Siguldas novadā divpadsmit mēnešus
pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā
bērna vecākiem, pabalsta apmērs
ir 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas”.

3. Izdarīt grozījumus noteikumu 4. sadaļā “Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība” un:
3.1. Aizstāt 4.1. punktā vārdus “Sociālās palīdzības pārvaldes” ar vārdiem “Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta”;
3.2. Aizstāt 4.2. punktā vārdus “ Sociālās palīdzības pārvaldes” ar vārdiem “Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta”.
4. Izdarīt grozījumus noteikumu 5. sadaļā “Pārejas noteikumi” un:
4.1. Papildināt 5. sadaļu ar
punktu 6. un 7. punktu šādā
redakcijā:
“6. Šo noteikumu 3.1.; 3.2.;
3.3., 3.5., 3.9. punktu darbība
tiek apturēta līdz 2011. gada 31.
decembrim.”;
“7. Šo noteikumu 3.4.1. un
3.4.4. punkts stājas spēkā 2010.
gada 1. novembrī.”.

Domes priekšsēdētājs
U. Mitrevics

Domes priekšsēdētājs
U. Mitrevics

Par izmaiņām 2010. gadā Siguldas novada
Domes saistošajos noteikumos par sociālo
un materiālo palīdzību Siguldas novadā
Siguldas novada Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere informē,
ka ar februāri stājas spēkā grozījumi
divos pamatdokumentos, kas nosaka sociālo un materiālo pabalstu
sniegšanas un saņemšanas kārtību
novada pašvaldībā. Minētie pabalsti
tiek izmaksāti no novada budžeta
līdzekļiem.
– Kāpēc tika veikti grozījumi?
– Ekonomiskā situācija valstī ir
radījusi veselu virkni problēmsituāciju mūsu iedzīvotājiem. 2009. gada
nogalē Siguldas novada pašvaldībā
pēc palīdzības ir vērsies ievērojams
skaits ģimeņu ar bērniem, kuras ir
nonākušas krīzes situācijā. Sociālā
palīdzība pēc būtības ir vērsta uz
tām ģimenēm un personām, kuras nonākušas grūtībās un saviem
spēkiem nevar apmierināt pamatvajadzības, t. i., ēdienu, apģērbu,
veselības aprūpi, izglītību. Grozījumi tika veikti, lai, pirmkārt, sniegtu palīdzību trūkumā nonākušām
ģimenēm ar bērniem un trūcīgām
personām.
– Kādas būtiskas izmaiņas ir
izdarītas grozījumos, kas jāzina
novada iedzīvotājiem?
– Ir samazināti pabalstu veidi,
uz kuriem varēja pretendēt trūcīgie
un mazturīgie iedzīvotāji. Uz laiku
ir atcelti vairāki sociālo pabalstu
veidi – piemēram, vienreizējs pabalsts skolas piederumu iegādei,
vienreizējs pabalsts zobu labošanai un briļļu iegādei. Tiek saglabāti
tie pabalstu veidi, ko nosaka valsts
likumdošana, – GMI (garantētā minimālā ienākuma pabalsts) un dzīvokļa pabalsts (apkures maksājumu
veikšanai un vienreizējs pabalsts
kurināma iegādei).
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
tiks sniegts, izmaksājot pabalstu daļējai vai pilnīgai apmaksai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādē un pabalstu pilnai apmaksai
par pusdienām skolās, pārskaitot
pabalstu uz mācību iestādi vai uzņēmumu, kas organizē ēdināšanu.
Pabalstiem veselības aprūpei
saglabājas vienreizējs pabalsts izdevumu segšanai par ārstēšanos
slimnīcā un vienreizējs pabalsts
medikamentu iegādei līdz 50 %
tikai vientuļam pensionāram vai
invalīdam.
– Vai būs izmaiņas nosacījumos, kas var tikt atzīts par sociālo pabalstu saņēmēju Siguldas
novadā?
– Šī sadaļa noteikumos nav
grozīta. Nosacījumi ir saglabājušies
iepriekšējie.

– Vai šādas izmaiņas veiktas
uz laiku vai paliks pastāvīgi?
– Grozījumi ir spēkā līdz
2011. gada 31. decembrim. Palielinoties budžeta ienākumiem,
novada Dome lems par sociālās
palīdzības pabalstu veidu palielināšanu iepriekšējā līmenī, varbūt
būs priekšlikumi jaunu pabalstu
veidu ieviešanai.
– Vai tiks mainīta sociālo pabalstu saņemšanas kārtība?
– Ir notikušas izmaiņas Sociālās palīdzības pārvaldes darbībā,
ar 2010. gada 1. janvāri tā kļuvusi
par Siguldas novada pašvaldības
iestādi – Sociālo dienestu. Taču iedzīvotājiem un pabalsta saņēmējiem
nekas nemainās – viņi tiks apkalpoti kā līdz šim.
Izveidojot iestādi, tiek domāts,
kā uzlabot un atvieglot kārtību, kādā
tiek izvērtēti pabalsta pieprasītāja
ienākumi un materiālais stāvoklis.
Šajā gadā dienests ievieš speciālu
programmu SOPA, kuru izstrādājusi
SIA “ZZ Dats”. Tā ļaus mums pavisam drīz uz vietas dienestā uzzināt
informāciju, kura līdz šim bija jāiegūst no citām iestādēm un jāpierāda
klientiem. Cerams, ka ievērojami
samazināsies klientiem iesniedzamo
dokumentu un izziņu daudzums.
Tādējādi paies īsāks laika posms līdz
pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
– Izdarīti arī grozījumi saistošajos noteikumos, kas regulē
materiālās palīdzības sniegšanu
Siguldas novadā. Ko tas nozīmē
iedzīvotājiem?
– Atgādinu, ka materiālā palīdzība no sociālās palīdzības atšķiras ar vienu nosacījumu. Sociālo
palīdzību piešķir tikai tad, kad ir
izvērtēti personas vai ģimenes ienākumi un novērtēts materiālais
stāvoklis. Materiālo palīdzību piešķir noteiktām personu grupām,
neizvērtējot ienākumus.
No 2010. gada līdz 2011. gada
31. decembrim tiek apturēti un tātad pārtraukti izmaksāt šādi materiālās palīdzības pabalsti – vienreizējs pabalsts jubilejās, sasniedzot
90, 95 un 100 gadu vecumu; vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma; vienreizējs
pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 18. novembrī
represētām, nestrādājošām pensijas
vecuma personām u. c.
Tiek saglabāti divi pabalstu
veidi – vienreizējs pabalsts valstī
noteiktās minimālās darba algas apmērā par katru jaundzimušo bērnu
Siguldas novadā un pabalsts audžuģimenei bērna uzturam.
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Siguldas Novada
Zinas
pasākumi februārī
Datums
Pasākums
Līdz
Laijas Lauras Ozoliņas iluzorās
20. februārim mākslas gleznu izstāde ”Ceļojums
Visumā”
1.–5. februārī Sveču liešanas nodarbības
plkst.
bērniem
13.00–18.00
3.–4.
Skandināvijas kauss, BALTIC
februāris
SKI TOUR 1. posms distanču
slēpošanā  
4. un 10.
Brīvais mikrofons. Iespēja
februārī
ikvienam dziedāt uz skatuves
plkst. 14.30 mūzikas pavadījumā
5. februārī
Neatkarīgā teātra “Kabata” izrāde
plkst. 13.00 bērniem “Karlsons, kas dzīvo uz
jumta”
6. februārī
Sveču dienas radošā darbnīca
plkst. 13.00
6. februārī
plkst.
12.00–15.00
6. februārī
plkst. 14.30
9. februārī
plkst. 14.00
12. februārī
plkst. 19.00
12.februārī
12. februārī
plkst. 20.00
13. februārī
plkst. 18.00

Gaujas nacionālā parka
informatīvā diena – “Palīdzēsim
putniem ziemā”
  
Tikšanās ar profesoru, Dr. habil.
math. Andri Buiķi. Sarunu tēma –
“Mūsdienu zinātnes saistība ar
garīgumu”
Seminārs “Izmaiņas nodokļu
likumdošanā”
Humora šovs ar Zani Daudziņu,
Indru Burkovsku, Jāni Jarānu,
Daini Porgantu un grupu “Baltie
Lāči”
Valentīndienas balle vecākiem

Norises vieta
Siguldas pagasta
kultūras namā
Nodarbību centrā
“Namiņš”
Reiņa trase
Siguldas pagasta
kultūras namā
Siguldas pilsētas
kultūras namā
  
Jūdažu
sabiedriskajā
centrā   
Apmeklētāju
centrā pie
Gūtmaņalas
Turaidas muižas
pārvaldnieka
jaunajā
dzīvojamā mājā
Siguldas pagasta
kultūras namā   
Siguldas pilsētas
kultūras namā
Allažu
pamatskolā
Siguldas pagasta
kultūras namā   
Koncertzālē
“Baltais flīģelis”

Valentīndienas balle kopā ar
grupu “Vēja radītie”
Koncertprogramma “ZELTA
SIRDS” (Zigfrīds Muktupāvels,
Jānis Lūsēns, Liepājas Zvanu
ansamblis “Campanella”)   
13. februārī Pasaku rīts. Lasījums “Pasaka par Jūdažu
plkst. 12.00 zvēriņiem”
sabiedriskajā
centrā
13. februārī Elektroniskās deju mūzikas
Siguldas pilsētas
plkst. 21.00 pasākums “Bubble Madness”
kultūras namā
13. februārī Valentīndienas pasākums Jūdažu Jūdažu
plkst. 18.00 jauniešiem
sabiedriskajā
centrā
Tikšanās ar kinooperatoru
Turaidas muižas
16. februāris Zigurdu Vidiņu. Tēma –
pārvaldnieka
plkst. 13.00 “Dainu kalnam – 25”. Sarunas,
jaunajā
dokumentālo un video filmu
dzīvojamā mājā
demonstrēšana
19. feburārī Talantu konkurss “Sev un saviem Siguldas pagasta
plkst. 17.00 draugiem” (pusfināls)
kultūras namā
19. feburārī Ziemas karnevāls skolēniem
Siguldas pilsētas
plkst. 19.00
kultūras namā
20. februārī Muzikāls uzvedums “Un atkal
Siguldas pilsētas
plkst. 18.00 Pifs...”. Rūdolfs Plēpis un
kultūras namā
“Dzeguzīte”
20. februārī Kontrtenors Sergejs Jēgers.
Koncertzālē
plkst. 18.00 Valsts kamerorķestris “Sinfonietta “Baltais flīģelis”
Rīga”. Diriģents Normunds Šnē.
Programmā itāļu baroka mūzika
21. februārī „Tautas slēpojums 2010” (distanču Silciemā
slēpošana)
21. februārī Meteņi Turaidā
Turaidas
plkst. 14.00
muzejrezervātā
26. februārī “Koru Karu” laureātu – Ievas
Siguldas pilsētas
plkst. 19.00 Kerēvicas un Madonas Zaļā Meža kultūras namā
kora – koncerts
27. februārī Liene Circene (klavieres).
Koncertzālē
plkst. 18.00 Programmā: F. Šūberts,
“Baltais flīģelis”
R. Šūmanis, F. Šopēns
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Seniori saņem finansējumu
projektam “Vesels un aktīvs”
Kopienu iniciatīvu fonda izsludinātajā projektu konkursā
“Veselībai un dzīvotpriekam”, kura ietvaros sniegts atbalsts
pensionāru NVO, “Pensionāru biedrība Sigulda” ir saņēmusi
finansiālu atbalstu projektam “Vesels un aktīvs”. Projekta mērķis
ir iesaistīt Siguldas novada pensijas vecuma cilvēkus un sniegt
izglītojošu informāciju par veselīgu dzīvesveidu, uzturu un
fizisko aktivitāšu nepieciešamību.
“Pensionāru biedrība Sigulda” projektā “Vesels un aktīvs”
organizēs izglītojošus seminārus un iegādāsies nepieciešamo

aprīkojumu fizisko aktivitāšu
nodrošināšanai. Viens no semināra cikliem būs veltīts veselīga
uztura būtībai un nozīmei. Otrs

cikls būs veltīts fizisko aktivitāšu
nepieciešamībai pensijas vecuma cilvēkiem, kā arī atbilstošu
aktivitāšu izvēlei un nūjošanas
pamatelementu apguvei. Projekta
rezultātā Siguldas novada pensionāri iegūs izglītojošu informāciju
par veselīgu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm senioriem,
kā arī tiks iegādāts aprīkojums
vingrošanas un nūjošanas nodarbībām.

12. februārī plkst. 19.00
pavasarīgi draiskās noskaņās
pie Siguldas pilsētas kultūras
nama skatītājiem nāk jauns,
oriģināls humora šovs, kurā
piedalīsies izcilākie Latvijas
humoristi – Zane Daudziņa,
Indra Burkovska, Jānis Jarāns,
Dainis Porgants, un, protams,
atraktīvā grupa “Baltie lāči” ar
Andri Baltaci un Nikolā Roldānu un pārējiem!

vīriešiem tiks uzticētas sieviešu
lomas. Bet, protams, pavisam bez
vīriešiem neiztiks.
Šovā piedalīsies jau popularitāti ieguvuši tēli – skolotāja,
astroloģe Šausma Nākotne, Alla
Borisovna, ASV dzīvojoša latviete – Laima Kalns-Kalniņa, kā
arī daudznozīmīgu atpazīstamību
ieguvušās ministres un deputātes!
Protams, neizpaliks arī bez populārajām dāmām – Mildiņas un
Skaidrītes, kuru dzīves pieredzes
skaistākie mirkļi saistās tieši ar
8. marta jeb tautā dēvētās Sieviešu dienas svinēšanu.
Šovā skanēs dziesmas no
jaunākā grupas “Baltie lāči” albuma ar apliecinošu nosaukumu

“TĀ KĀ TĀ!”, ko koncerta dienā
skatītāji varēs iegādāties. Tās ir
humoristiskas dziesmas dažādām
svētku noskaņām, kā arī līdz šim
vēl nedzirdētas dzejnieces un
dziesminieces Broņislavas Martuževas dziesmas.
Programmā ietvertas populāras itāļu, grieķu, spāņu un meksikāņu tradicionālās dziesmas ar
latviskotiem tekstiem, kas latvieša ausij šķiet kaut kur kaut kad
dzirdētas, bet pirmo reizi skan
latviešu valodā. Īpašā vērtē ir arī
pagājušā gadsimta latviešu tautas
ziņģes ar mūsdienās aktuālu tekstu. Būs arī populārākās grupas
dziesmas.
Biļešu cena: 4 un 7 lati.

Aicina apmeklēt humora šovu

Viss par un ap sievietēm –
biznesā, mājās, politikā, ārzemēs, pilsētā, laukos! Skatītājiem
būs iespēja iepazīt visdažādākos
sieviešu tipus, raksturus un paradumus! Lai labāk to parādītu, arī

Tiek dibināts Fotoklubs
Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centrs (SBJIC) aicina
jauniešus, kurus interesē fotografēšana, iesaistīties jauniešu fotoklubā. Tā dibināšana
notiks 2. februārī plkst. 16.00
SBJIC Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis”.
Fotokluba mērķis ir pulcināt
kopā domubiedrus, veicināt jaunu
zināšanu un ideju gūšanu, attīstīt
jauniešu spējas fotomākslā.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, organizēsim
■■ plenērus,
■■ foto projektus,
■■ kopīgas darbu izstādes,
■■ fotoizstāžu apmeklēšanu
Rīgā,
■■ biedrošanos ar foto entuziastiem,
■■ katra fotokluba biedra individuālo prasmju un personiskā
skatījuma attīstīšanu.
Fotogrāfija ir veids, kā parā-

dīt savu skatījumu uz dabu, cilvēkiem, apkārt notiekošo. Tas ir
veids, kā parādīt to, cik skaista ir
apkārtne, ka jebkurā cilvēkā un
zāles stiebriņā ir tāds skaistums,
ko ir vērts iemūžināt.
Gaidām visus interesentus
2. februārī plkst. 16.00 Jauniešu
iniciatīvu centrā “Mērķis”, Pils
ielā 10 (kultūras nama telpās)!
Ilze Ratniece,
Jauniešu iniciatīvu centra
“Mērķis” vadītāja

Rīko sacensības mazajiem kalnu slēpotājiem
7. feburārī Siguldā, Olimpiskajā centrā “Sigulda” (Pilsētas
trasē), notiks kalnu slēpošanas
sacensības “No rotaļām līdz medaļām”, kas paredzētas bērniem no
2 līdz 10 gadu vecumam. Piedalīties tiek aicināti visi mazie kalnu slēpošanas entuziasti, arī tie,

kas savam vaļaspriekam kopā ar
vecākiem slēpo tikai brīvdienās.
Sacensības organizē sporta klubs
“Reflex”, kas specializējas bērnu
kalnu slēpošanas apmācībā. Sacensības tiek organizētas jau trešo
gadu. Pērn tās izpelnījās lielu atsaucību un pulcināja vairāk nekā

100 dalībnieku, no kuriem ceturtā
daļa bija vismazākie dalībnieki vecumā līdz 5 gadiem. Tās ir starptautiskas sacensības, piedalās arī
bērni no Lietuvas un Igaunijas.
Pieteikšanās līdz 5. februārim
pa e-pastu info@reflex.lv vai tālruni 29419133.

Mainīts Dzīvokļu komisijas pieņemšanas laiks
Dzīvokļu komisijas apmeklētāju pieņemšana norit
ceturtdienās no plkst. 10.00

līdz 13.00 Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, 203. kabinetā.
Iedzīvotāji dokumentus var ie-

sniegt arī Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3, Siguldā.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. janvāris, 2010

