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Siguldas novada izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību gadam
Izglītības infrastruktūras uzlabošanā šogad investēti gandrīz 1,8 miljoni
latu un uzsākti jauni projekti.

“Gatavojoties jaunajam mācību gadam,
Siguldas novada pašvaldībai izdevies veikt
ļoti nozīmīgus ieguldījumus mūsu novada
izglītības iestādēs, 2010. gadā šim mērķim
izlietojot gandrīz 1,8 miljonus latu,” par
investīcijām stāsta Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. “Neraksturīgi Latvijas situācijai kopumā mēs novadā
pavisam drīz būsim uzbūvējuši jaunu bērnudārzu, nodrošinot vietas 128 bērniem
vecumā no diviem gadiem.” Pirmsskolas
izglītības iestādes izveidei – ēkas būvniecībai, teritorijas labiekārtošanai, ielas un kanalizācijas pieslēguma izbūvei, kā arī inventāra iegādei – izlietoti gandrīz 982 tūkstoši
latu, tostarp finansiālais atbalsts no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 762 947 latu
apmērā.
U. Mitrevics turpina: “Ne mazāk būtiski ir pieminēt paveikto izglītības iestāžu
siltināšanā. Vasaras laikā pašvaldība iegul-

dījusi intensīvu darbu, lai siltinātu piecas
izglītības iestādes – veikts vērienīgs fasāžu
remonts, jumtu nomaiņa un ārējo tīklu
elektroietaišu montāža Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādē, iestādēs “Pīlādzītis” un “Saulīte”, Siguldas 3. pamatskolā
un Siguldas 2. vidusskolā”. Kopējās ieguldītās investīcijas izglītības iestāžu siltināšanai
ir 492 781 lats. No tiem 85 % tiek segti
no Valsts budžeta programmas “Klimata
pārmaiņu finanšu instruments” (KPFI) un
15 % sedz Siguldas novada Domes budžets.
Lai informētu bērnus un viņu vecākus, kā
Siguldas novadā bijis iespējams veikt vērienīgu projektu ēku siltināšanai, uzsākot
jauno mācību gadu, ar KPFI atbalstu vairāk
nekā 2200 skolēniem dāvāsim piezīmju
blociņus. Tas palīdzēs skaidrot, cik nozīmīga ir gan dabas aizsardzība, gan Siguldas
infrastruktūras uzlabošana, padarot pilsētu
videi vēl draudzīgāku.
Lai attīstītu Siguldas novada sporta
bāzes, šogad nomainīts skrejceliņa un
futbola laukuma segums stadionā pie
2. vidusskolas, iztērējot 38 tūkstošus latu.

Tuvojas nobeigumam jaunās pirmsskolas
izglītības iestādes lielākie būvdarbi.

Jūnijā par 29,5 tūkstošiem latu pašvaldība
iegādājusies līdz šim privātīpašumā esošu
zemes gabalu Pulkveža Brieža ielā 103A,
aiz Siguldas 1. pamatskolas. Tas darīts, lai
Lauktehnikā tuvākajos gados vairāk nekā
0,89 ha platībā izveidotu skolas sporta laukumu un rotaļu un spēļu laukumu apkārt
esošo māju mazajiem bērniem.”
Gatavojoties jaunajam mācību gadam,
2. vidusskolā Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta ietvaros veikta mēbeļu iegāde un renovēti ķīmijas, fizikas, bioloģijas

un matemātikas kabineti. Visās vispārējās
izglītības iestādēs, pateicoties piesaistītajam
Eiropas struktūrfondu un valsts finansējumam, veikta lokālā datortīkla tehniskā projekta izstrāde un izveide. Par pašvaldības
līdzekļiem Siguldas 3. pamatskolā veikts apkures sistēmas remonts, Bērnu un jauniešu
interešu centrā veikts iekštelpu un apkures
sistēmas remonts. Iekštelpas remontētas arī
pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”. Ieguldīti līdzekļi Siguldas novada vidusskolas
siltumenerģijas uzskaites mezgla un karstā

ūdens skaitītāja uzstādīšanai.
Mores pagastā norit teritorijas labiekārtošana – rūpējoties par skolēnu drošību,
tiek veikta gājēju un veloceliņa izbūve starp
Mores pamatskolas ēkām, šim mērķim piesaistot vairāk nekā 14 tūkstošus latu, no
kuriem 10,5 tūkstoši tiek segti no LEADER
finansējuma programmas. Vairāk nekā
4 tūkstošus pašvaldība ieguldījusi Mores
pamatskolas virtuves telpu un elektroietaišu
rekonstrukcijā.
Savukārt Allažu pagastā veiktas nozīmīgas aktivitātes, lai tuvākajā laikā piesaistītu ievērojamas investīcijas abu izglītības
iestāžu sakārtošanā. 2010.–2011. gadā tiks
veikta tehniskā projekta izstrāde un siltināšana ēkai Birzes ielā 4, kur atrodas Allažu
pirmsskolas izglītības iestāde un bibliotēka.
Valsts budžeta programmas KPFI ietvaros iesniegts pieteikums projektam “Allažu sporta centra un pamatskolas apkures
katlu nomaiņa”, paredzot ekonomiskāku
un efektīvāku ēku apsaimniekošanu, nomainot šķidrās gāzes kurināmā katlu pret
granulu katlu.

Sāksies bērnu uzņemšana jaunajā PII “Ieviņa” Jaunā mācību gada plānojums
Augustā noslēdzies balsojums par piemērotāko nosaukumu pirmsskolas izglītības iestādei (PII) Nurmižu ielā 31. Aptaujā
piedalījās 496 balsojumi. Visbiežāk minētie
varianti bija “Ieviņa”(101 balss), “Odziņa”
(61 balss), “Palmiņa” (37 balsis), “Brīnumiņš” (30 balsu), “Skudriņa” (24 balsis).
Līdz ar to par jaunās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu izvēlēts variants
“Ieviņa”. Kā savos variantos pieminējuši
Siguldas novadnieki, nosaukums asociatīvi
saistāms ar ievziediem Siguldā un Siguldas
pilsētas ģerboni. Plānots, ka bērnudārzs
durvis vērs jau šī gada novembrī. Šobrīd
norit arī konkurss uz personāla vakancēm.
Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” tiek plānotas šādas vecuma

grupas: 2 grupas 2008. gadā dzimušajiem bērniem (32 vietas), 1 grupa
2007. gadā dzimušajiem (24 vietas),
1 grupa 2006. gadā dzimušajiem (24 vietas), 1 grupa 2005. gadā dzimušajiem
(24 vietas), kā arī 1 logopēdiskā grupa
(jaukta vecuma bērniem, 15 vietas).
Vecuma grupas var tikt mainītas atbilstoši pieprasījumam noteikta vecuma
grupām. 2004. gadā dzimušie (6 gadus vecie) bērni šogad netiks uzņemti.
Kārtību, kā tiks organizēta bērnu pieteikšana uz jauno pirmsskolas izglītības iestādi, skaidro iestādes vadītāja Maira Gavare:
“Vecākiem, kuru bērni jau apmeklē kādu
no Siguldas novada pirmsskolas izglītības
iestādēm, no 1. līdz 10. septembrim jāuz-

raksta savas esošās pirmskolas izglītības
iestādes vadītājai iesniegums, ka no novembra (pēc jaunās iestādes atvēršanas)
apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi
Nurmižu ielā 31. Vecāku iesniegumi tiks
apmierināti iespēju robežās.
Vecākiem, kuru bērni atrodas Siguldas novada pirmsskolu izglītības reģistra
rindā, no 6 līdz 20. septembrim jāpārreģistrē bērns uz vēlamo pirmsskolas izglītības iestādi Siguldas novada Domes
pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 pie iedzīvotāju reģistra speciālista (jāiesniedz
iesniegums). Informāciju, ka bērns ir
uzņemts jaunajā pirmsskolas izglītības
iestādē Nurmižu ielā 31, saņemsiet no
atbildīgā Iedzīvotāju reģistra speciālista.”

Aicina uz Zinību dienas pasākumiem
Kā katru gadu, arī šogad 1. septembrī Siguldas novadā līdztekus
svinīgajiem pasākumiem mācību
iestādēs tiks organizēti arī vairāki
izklaides un atpūtas pasākumi.
No plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 pie
jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis”, pie
Siguldas pilsētas kultūras nama, Bērnu
un jauniešu interešu centrs sadarbībā ar
Siguldas Sporta skolu organizēs sportiskas sacensības un radošās darbnīcas,
savukārt plkst. 16.00 Allažu amatierteātra “Aka” teātra izrāde – A. Brigaderes
luga “Sprīdītis”, izrādes režisore Izolde
Pētersone. Izrāde 5 ainās, un tajā pieRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 27. augusts, 2010

dalās 21 persona – gan pieaugušie, gan
Allažu pamatskolas skolēni.
Zinību dienas noslēgumā – plkst.
19.00 – Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies grupa “Triānas parks” un dīdžejs
Alex. Ieeja – 1,50 LVL iepriekšpārdošanā (biļetes pieejamas katru darba dienu
no plkst. 10.00 līdz 18.00 Siguldas pilsētas kultūras namā, sākot no 25. augusta,
koncerta dienā – 2 LVL).
Grupa “Triānas Parks” ir viena no
pēdējā laika ekstravagantākajām Latvijas
grupām, kas plašākai sabiedrības daļai
ir pazīstama pēc saviem neordinārajiem šoviem 2008. gada un 2009. gada
“Eirovīzijas” Valsts nacionālajos finā-

los ar dziesmām “Bye Bye” un “Call me
any time you need a problem”. Grupas
muzikālais stils grūti raksturojams –
eklektisks roks ar dažādām dekorācijām un stilu variācijām! Lai gan labāk
vienreiz dzirdēt un redzēt, nekā desmit
reizes stāstīt... “Triānas parka” soliste
Agnese Rakovska piedalījusies arī lielākajā TV šovā “Zvaigžņu lietus 1” kopā
ar multimākslinieku Arti Dzērvi, kur
savā interpretācijā tika parādīta grupas “Aerosmith” dziesma “Pink”. Šogad
grupa “Triānas parks” ir izdevusi savu
debijas albumu.
Aicinām būt atsaucīgiem un apmeklēt Zinību dienas pasākumus!

Saskaņā ar 2010./2011. mācību gada
plānošanas dokumentiem, mācību brīvdienas paredzētas: rudenī – 2010. gada
25.–29. oktobris, ap Ziemassvētkiem –
2010. gada 27. decembris–2011. gada
5. janvāris, pavasarī – 2011. gada 21.–25.
marts. Papildu brīvdienas – viena nedēļa 1. klasei otrajā semestrī (katra skola
nosaka individuāli). Arī projektu nedēļa

tiek plānota mācību gada otrajā semestrī,
balstoties uz katras skolas plānoto aktivitāšu kalendāru.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 9. klasei mācības beidzas
2011. gada 20. maijā un mācību gads –
2011. gada 10. jūnijā. Arī 12. klasei mācības beidzas 2011. gada 20. maijā, bet
mācību gads – 2011. gada 17. jūnijā.

Izmaiņas Valsts pārbaudes darbos pamatizglītībā
Sākot ar 2010./2011. mācību gadu,
6. klases audzēkņiem paredzēta ieskaite
dabaszinībās. Lai psiholoģiski atslogotu saspringto mācību gada nobeigumu
un tuvinātu izglītojamā runātprasmes
pārbaudi reālajām dzīves situācijām,
iepriekšējos gados rīkotās mutvārdu ie-

skaites 2010./2011. mācību gadā 6. klases
skolēniem varēs organizēt mācību valodas
stundās mācību gada otrā semestra laikā.
Paredzētas arī izmaiņas 3. klases kombinētās ieskaites norisē. Tās noritēs divas
dienas un divās daļās – mācību valodā
un matemātikā.

Skolēni, skolotāji un vecāki!
Siguldas novadam un Latvijai ir vajadzīgs mūsu gara
spēks, ticība un zināšanas. Lai šis mācību gads pierāda,
ka mēs esam bagāti ar labām domām, darbiem, spējām un talantiem. Novēlu varēt un gribēt ar degsmi
mācīties ikvienam!
Patiesā cieņā, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
SVINĪGA MĀCĪBU GADA ATKLĀŠANA SIGULDAS NOVADA SKOLĀS
Siguldas Valsts ģimnāzija – plkst. 9.00
Siguldas 2. vidusskola – plkst. 9.00
Siguldas 3. pamatskola – 5.–6. kl. – plkst. 10.00
Siguldas 3. pamatskola – 1.–4. kl. – plkst. 11.00
Siguldas 1. pamatskola – plkst. 12.00
Siguldas Novada vidusskola – plkst. 14.00
Mores pamatskola – plkst. 10.00
Allažu pamatskola – plkst. 9.00
Mākslu skola “Baltais flīģelis” – plkst. 15.00
BJIC “Kastanītis” – plkst. 10.00

5

Siguldas Novada
Ziņas
Siguldas slimnīca turpina attīstīties
Laikā, kad daudzas slimnīcas Latvijā
tiek slēgtas, Siguldas slimnīca strādā un
attīstītās, lai varētu pastāvēt, nebūdama
atkarīga tikai no valsts dotācijām vien.
Intensīvi tiek domāts par pakalpojumu
klāsta paplašināšanu un naudas piesaisti.
Attīstās virkne jaunu maksas pakalpojumu, kurus var izmantot pacienti gan no
Latvijas, gan ārvalstīm.
Slimnīcu palīdz uzturēt un attīstīt arī
Siguldas novada pašvaldība. Šobrīd intensīvi
rit slimnīcas un poliklīnikas ēkas siltināšana,
siltumtrases un iekšējo siltumtīklu rekonstrukcija. Pateicoties piesaistītajam finansējumam
no Valsts budžeta programmas “Klimata pārmaiņu finanšu instruments” (KPFI), projektā
tiks ieguldīts vairāk nekā 474 tūkstoši latu,
tostarp 379 482 latu KPFI finansējums un
20,01 % pašvaldības līdzekļu. Darbus plānots
pabeigt līdz apkures sezonas sākumam.
Attīstības mērķis ir saglabāt slimnīcu kā
kvalitatīvu uzņēmumu, kas vielaikus spēj vietējiem iedzīvotājiem sniegt atbilstošu palīdzību
visu diennakti un noturēt Latvijā labākos speciālistus, lai viņi neaizbrauc uz ārzemēm, kā
arī nodrošināt darbavietas esošajam medicīnas
personālam.

Veiksmīgi darbojas piecas nodaļas un
attīstās jauni pakalpojumi
Siguldas slimnīcā darbojas 5 nodaļas.
Visu diennakti strādā traumpunkts, kurā visu
laiku pieejams dežurējošais ķirurgs, anesteziologs un medmāsas. Ķirurģijas nodaļa pamatā strādā ar plānveida operācijām. Savukārt
Dzemdību nodaļa, lai netiktu slēgta, strādā
kā maksas nodaļa, piedāvājot dažāda veida
ginekoloģiskas operācijas un dzemdību pakalpojumus. Tā ir renovēta, piedāvā moderni
aprīkotas divvietīgas palātas abiem vecākiem.
Visu diennakti dežūrē vecmāte, kā arī pediatrs
mājas dežūrām. Strādā Rehabilitācijas nodaļa.
Terapijas nodaļa piedāvā aprūpes nodaļas pakalpojumus, kur ar ne dārgām izmeklēšanas
un ārstēšanas metodēm var sniegt palīdzību
visu diennakti.
Attīstās tā dēvētais medicīniskais tūrisms – liela interese par operācijām Siguldas
slimnīcā ir no Norvēģijas iedzīvotājiem, pamatā cilvēkiem ar aptaukošanās problēmām.
Vienas operācijas vienreiz izmantojamās tehnoloģijas izmaksā aptuveni 1200 latu. Līdz
ar to šīs tehnoloģijas Latvijas pacientiem ir
grūti pieejamas, taču Norvēģijā valsts nespēj
visiem pacientiem to apmaksāt, tāpēc cilvēki

meklē iespējas, kur šādu operāciju var veikt
kvalitatīvi un pēc iespējas lētāk. Šādu operāciju metodika izstrādāta tikai pirms aptuveni
15 gadiem, zināmā mērā tā ir jaunums visā
pasaulē, bet Siguldas slimnīca šobrīd ir pietiekami specializējusies, lai tādas varētu veikt
un piedāvāt ārzemju pacientiem kā pamatpakalpojumu. Operāciju veikšanai tiek piesaistīti
ārsti no Rīgas, pārējo slimnieku apkalpošanas
brigādi veido Siguldas slimnīcas personāls,
tādā veidā viņiem tiek nodrošināta noslogotība un darbavietu saglabāšana.
“Ārzemju pacienti veido skaitliski nenozīmīgu slimnīcas pacientu daļu, tie saņem tikai
maksas pakalpojumus, nevis valsts apmaksātās
programmas. Tomēr viņiem sniegtie pakalpojumi ir ar ļoti augstu pievienoto vērtību, kas
palīdz apkalpot mūsu pašu iedzīvotājus, kas
veido lielāko daļu pacientu,” skaidro Siguldas
novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Zilvers.Tiek attīstīti arī piedāvājumi ortopēdijas jomā, radītas iespējas veikt ortopēdiskas
operācijas, pēc kurām iespējams nodrošināt
kvalitatīvu rehabilitācijas kursu jaunatvērtajā
slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā. Augustā
Siguldas slimnīca izsludinājusi iepirkumu
videolaporoskopijas komplekta iegādei. Laparaskopija ļaus nodrošināt liela apjoma vēdera
dobuma orgānu un ginekoloģiskas operācijas,
iztiekot bez plašiem griezumiem un smaga
pēcoperācijas perioda. Jaunā tehnika pavērs
iespējas arī precīzākām diagnostikām.

Pašvaldība piesaista papildu
investīcijas slimnīcai
Par pašvaldības atbalstu Siguldas slimnīcai stāsta Jānis Zilvers: “Siguldas novada
deputātiem, pārņemot slimnīcu no Rīgas rajona, bija pilnīgi skaidrs, ka noteikti jāsaglabā
pēc iespējas plašāks medicīnisko pakalpojumu
klāsts šeit pat, Siguldā. Lai šeit varētu veikt
vienkāršākās ārstnieciskās procedūras gan
ambulatori, gan stacionāri. Tāpat, lai šeit būtu
pieejama diennakts neatliekamā palīdzība, ko
sākumā Siguldai gribēja noņemt. Tas ir svarīgi
gan no pilsētniekiem, gan tūristiem, jo, nodarbojoties ar dažādām sportiskām aktivitātēm,
mazo traumu gūšanas iespēja ir ļoti liela, it
sevišķi ziemas sporta veidos.
Pagājušā gada Rīgas rajona budžetā bija
ieplānoti 300 tūkstoši latu, kas bija paredzēti
slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas attīstībai. Tā
kā iepirkumu procedūras laikā noskaidrojās,
ka šie darbi izmaksātu vairāk nekā 500 tūkstošus latu, nolēmām šo naudu izlietot citiem

mērķiem. Operatīvi paspējām pagājušajā gadā
iesniegt projektu Vides ministrijas pārraudzītajam Klimata kontroles instrumentam
par abu ēku – slimnīcas un poliklīnikas –
siltināšanu, siltumtrases rekonstrukciju un
arī iekšējo siltumtīklu rekonstrukciju. Projekta
izmaksas ir 474 412 latu, no tiem 379 482 lati
piesaistītie līdzekļi un 94 930 latu – mūsu
līdzfinansējums, kuru apmaksājām no minētajiem Rīgas rajona padomes līdzekļiem. Pēc
ekonomiskā aprēķina mums šis līdzfinansējums apmēram divarpus gados atpelnīsies,
ieekonomējot izdevumus par siltumu. Vēl
gandrīz 100 tūkstošus latu ieguldījām Rehabilitācijas nodaļas izveidošanā. Atlikušie
100 tūkstoši latu no saņemtajiem Rīgas rajona padomes līdzekļiem pašlaik kalpo kā
finansiālais drošības spilvens, kurš ļauj plānot
līdzekļus no papildu investīciju fondiem un
kalpos kā līdzfinansējuma daļa.
Pašvaldības un slimnīcas vadītāja kopīgais mērķis ir pēc iespējas ātrāk pabeigt
slimnīcas ēkas renovāciju, lai tur būtu iespējas
sniegt kvalitatīvus pakalpojumus jebkurā laikā
labās telpās un par normālu samaksu.
Siguldas slimnīcai būs iespēja saņemt
Eiropas Reģionālā atbalsta fonda finansējumu
406 592 latu apmērā, ko izlietosim iekārtu iegādei, telpu remontam, ūdens un kanalizācijas
sistēmu rekonstrukcijai. To esam panākuši,
sadarbojoties ar Veselības ministriju. Šīs investīcijas paredzētas nākamajiem diviem gadiem
Pašvaldība slimnīcā pēdējā gada laikā
no saviem līdzekļiem nav ieguldījusi ne santīma. Prasmīgi tiek saimniekots ar nopelnīto
finansējumu, investīcijām tiek izmantota Rīgas
rajona nauda. Pašvaldības mērķis ir, lai šis
uzņēmums strādātu rentabli un nebūtu jādotē.
Pagaidām tas izdodas.”
Daži fakti
• Darbojas atjaunota Uzņemšanas nodaļa,
Ķirurģijas nodaļa, Dzemdību un ginekoloģijas
nodaļa, Rehabilitācijas nodaļa un Terapijas nodaļa. Tiek piedāvāta diagnostika (rentgenogrāfija,
plaušu caurskate, sonogrāfija, datortomogrāfija).
• Rehabilitācijas nodaļa piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ambulatoriem un stacionāriem
pacientiem: baseins, individuāla vai grupu vingrošana (zālē vai ūdenī), zīdaiņu baseins, zīdaiņu
vingrošana, rehabilitologu konsultācija, fizioterapeitu un ergoterapeitu konsultācija, masāžas
(3 kabineti), dūņu dziedniecība, ārstnieciskās
dušas, slinga terapija, konsultācijas un nodarbības topošajām māmiņām u. c. Tiek piedāvātas
peldētapmācības grupas, kurās apgūt pareizu
uzvedību pie ūdens un ūdenī. Nodaļas darba
laiks: darbdienās plkst. 7.00–20.00.
• Uzņemšanas nodaļā var pieteikt valsts apmaksātu mājas aprūpi gulošiem pacientiem ar ģimenes ārsta vai slimnīcas speciālista nosūtījumu.
• Personām, ar ienākumiem līdz Ls 120 uz
vienu ģimenes locekli, veselības aprūpe pieejama
bez maksas. Personām ar ienākumiem līdz Ls
150 uz vienu ģimenes locekli valsts noteiktais
līdzmaksājums 50 % apmērā.
Sīkāka informācija:
www.siguldasslimnica.lv.

Mākslu skola “Baltais flīģelis” izsludina papildu uzņemšanu
Siguldas Mākslu skola “Baltais
flīģelis” 2010./2011. mācību gadam
izsludina papildu uzņemšanu šādās
programmās: akordeona spēle, vijoles
spēle, čella spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona
spēle, tubas spēle, dziedāšana, vizuāli
plastiskā māksla. Iestājpārbaudījums
1. septembrī plkst. 17.00.
Skola aicina pieteikties arī interešu izglītības programmām. Piedāvājumā vairākas
jaunas iespējas – dejas studija bērniem un
jauniešiem līdz 18 gadiem, vispusīgas attīs-
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tības studija sākumskolas vecuma bērniem,
kas ietver apmācību visās mākslās – mūzikā,
vizuāli plastiskajā mākslā, dejā un teātrī.
Pirmsskolas vecuma bērni tiek aicināti
pieteikties arī Mini studijā/sagatavošanas
klasē un Orff studijā uz nodarbībām pie
pedagoga Lienes Circenes.
Jauniešiem un pieaugušajiem Mākslu
skolā “Baltais flīģelis” piedāvā apmeklēt
Teātra studiju, Dizaina un mākslas studiju,
Grima mākslas studiju (Make up studiju)
vai Keramikas studiju. Iespējams apgūt kādu
no jums mīļiem mūzikas instrumentiem:

taustiņinstrumentus – klavieres, akordeonu,
stīgu instrumentus – vijoli, altu, čellu, ģitāru,
kokli, pūšaminstrumentus – flautu, klarneti,
saksofonu, mežragu, trompeti, trombonu,
tubu, sitaminstrumentus, dziedāšanu.
Iestāšanās interešu izglītības programmās notiek jebkurā laikā. Lai iestātos,
jāuzraksta iesniegums, jāiesniedz bērna
dzimšanas apliecības vai sava pases kopija,
jāaizpilda izglītošanas līgums skolas lietvedībā.
Sīkāka informācija:
www.baltaisfligelis.lv. Tālrunis: 67971578

Siguldas novadā norit akcija “Skolas soma”

Lai palīdzētu Siguldas novada bērniem
no trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras apgādā viens no vecākiem,
uzsākt skolas gaitas, bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrība “Cerību spārni” sadarbībā ar portālu “Ziedot.lv”, Siguldas novada
brīvprātīgiem jauniešiem un jauniešiem no
radošās apvienības “Cits pasākums”, pašvaldības Sociālo dienestu un tirdzniecības
centru “Raibais suns” uzsāk labdarības akciju
“Skolas soma”. Tās ietvaros no 2. augusta līdz
5. septembrim tiek vākti ziedojumi skolas
piederumu iegādei.
“Skolas gaitas nav lēts prieks, tādēļ vēl
jo grūtāk sasniedzams bērniem no daudzbērnu, trūcīgām ģimenēm un no ģimenēm,

kuras apgādā viens no vecākiem. Aicinām
palīdzēt un ziedot, lai šajos bērnos jau pirmajās skolas dienās neradītu mazvērtības
izjūtu tādēļ, ka trūkst vajadzīgo zīmuļu, burtnīcu, grāmatu vai skaistas, jaunas somas, un
dotu iespēju bērniem skolas gaitas uzsākt ar
prieku. Akcijas laikā aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus un citus atbalstītājus ziedot
naudu, skolas piederumus, kancelejas preces,
treniņtērpus, mācību grāmatas, skolas somas,
rakstāmgaldus, krēslus un citas skolai nepieciešamas lietas, kuras tiks dāvinātas mūsu
novada daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajām
ģimenēm un ģimenēm, kuras apgādā viens
no vecākiem,” stāsta Eva Viļķina, viena no
akcijas organizatorēm.

Akcijas “Skolas soma” noslēguma pasākums notiks
28. augustā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Štūres laukumā.
Lai palīdzētu mazajiem skolēniem
uzsākt skolas gaitas, aicinām:
1) ziedot līdzekļus skolas gaitu uzsākšanai nepieciešamo lietu iegādei:
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība
“Cerību spārni”
Reģ. nr. 40008078885
Institūta iela 5/a, Siguldas novads
LV 2150
A/s “Swedbank”
Konta nr. LV88HABA0551017689099
2) ziedot skolas piederumus un mantas

■■ Bērnu un jauniešu ar invaliditāti
biedrībā “Cerību spārni” – Institūta ielā 5/a,
Siguldas pagastā, tālr. 67976525;
■■ Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta dienas centrā – Pils ielā 3/a, Siguldā, tālr. 67974541; 26371923;
■■ Tirdzniecības centrā “Raibais suns” –
Vidzemes šoseja 16.
Palīdzēsim bērniem izjust skolā iešanas prieku! Svētku izjūtu un atbalstu varam sniegt daudzām nepilnām, trūcīgām
un daudzbērnu ģimenēm Siguldas novadā!

Jaunie vecāki saņem dāvanu
komplektus no “Māmiņu aptiekas”
Sociālā dienesta dienas centra Māmiņu klubs saņēmis 30 dāvanu komplektus, ko sarūpējusi aptieku tīkla “Mēness
aptiekas” programma “Māmiņu aptieka”.
Dāvanu komplektā jaunie vecāki atradīs
autiņbiksīšu paraugus, vienreizlietojamos
higiēniskos, mitrumu uzsūcošos paladzi-

ņus mazuļa pārtīšanai, higieniskās paketes
māmiņai, krēmu mazulim vai māmiņai
iekaisumu mazināšanai, krūštura ieliknīti, karotīti mazulim, dažādu putru
paraugus un citus mazus nieciņus, kas
mazuļa pirmajās dzīves nedēļās viņam ir
nepieciešami.

darba piedāvājumi
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Nurmižu ielā 31 aicina
pieteikties darbā radošus, uzņēmīgus darbiniekus:
1) pirmsskolas izglītības skolotājas/skolotājus ar augstāko pirmsskolas pedagoģisko
izglītību (vai studējošus minētā specialitātē);
2) logopēdu ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un pieredzi logopēda
darbā pirmsskolā;
3) sporta skolotāju ar augstāko sporta pedagoga izglītību, darba pieredzi pirmsskolā sporta un stājas korekcijas nodarbībās;
4) skolotāju palīgus (auklītes) ar vidējo izglītību, pieredzi darbā ar pirmsskolas
vecuma bērniem;
5) medmāsu ar vidējo medicīnisko izglītību un pieredzi darbā pirmsskolas izglītības iestādē (slodze 0,5);
6) sētnieci/sētnieku – kārtīgu, strādīgu, bez kaitīgiem ieradumiem.
CV sūtīt līdz 2010. gada 3. septembrim uz e-pasta adresi maira.gavare@sigulda.lv.
Siguldas novada Dome aicina darbā Pašvaldības policijas vecāko
inspektoru(-i)
Prasības pretendentiem:
• pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība specialitātē;
• normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana;
• teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, citu svešvalodu
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros;
• labas saskarsmes prasmes;
• iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets);
• B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 2 gadu pieredzi);
• pieredze darbā tiesībsargājošās vai sodu izpildes iestādēs tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• laba fiziskā sagatavotība (tests).
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• elastīgu darba grafiku;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2010. gada 1. septembrim uz e-pastu dome@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruni 67895799.
Plašāka informācija par citiem darba piedāvājumiem Siguldas novadā pieejama
www.sigulda.lv sadaļā “Sludinājumi” – “Darba piedāvājumi”.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 27. augusts, 2010

Siguldas Novada
Ziņas
Sestdien visi aicināti uz Kalniešu spēlēm

Sestdien, 28. augustā, no plkst.
12.00 līdz 18.00 pļavā pie K. Barona
pieminekļa notiks spēcīgāko atlētu
sacensības klasiskajos skotu kalniešu
vingrinājumos – Kalniešu spēles.
Kalniešu spēļu pirmsākumi meklējami jau 11. gadsimtā Skotijā. Atlēti ievēros
arī seno tradīciju startēt skotu nacionālajā
tērpā – kiltos. Šogad uz Siguldu atbrauks
arī skotu atlēts Sinklērs Peišens, ar viņu
cīnīsies gan pašmāju spēkavīri Andris Leišavnieks, Māris Rozentāls, Mareks Leitis,
gan pēdējo gadu labākais Latvijas Kalniešu
spēļu atlēts Oskars Brugemanis. Turpinot
tradīciju, sacensību organizators un vadītājs Raimonds Bergmanis ir uzaicinājis
vieglatlētu Latvijas čempionu diska mešanā
Oskaru Vaisjūnu. Būs arī spēcīgi Lietuvas
un Igaunijas atlēti.
Atlētiem Siguldā būs jāsacenšas piecos
vingrinājumos – svara mešanā tālumā un
augstumā, skotu āmura un skotu baļķa mešanā, kā arī akmens grūšanā.
Paralēli sacensībām būs arī izklaides
pasākumi, demonstrējumi un izstādes saistītas ar varenību, spēku un prieku par dzīvi.
Sadarbībā ar Valsts policiju pasākumu kuplinās zirgu patruļas, kinologi demonstrēs,
kā notvert “noziedznieku”. Apmeklētājiem
patruļpolicijas vienība “Alfa” demonstrēs
gan ekipējuma modeļus, gan “ķīlnieku” atbrīvošanu. Pasākumā piedalīsies arī Valsts
policijas tēli Runcis Rūdis un Bebrs Bruno.
Viņi izklaidēs bērnus un arī mācīs tiem, kā

Bezmaksas apmācības – lauksaimniecībā
neizmantotās zemes apmežošana

pasargāt sevi dažādās situācijās.
Savukārt Siguldas novada Pašvaldības
policija svētkos demonstrēs cīņas paņēmienus un rīkos veiklības braucienu velosipēdistiem.
Pasākumu kuplinās arī Siguldas pagasta pūtēju orķestris, pūtēju orķestris “Sudrabskaņa” un deju kolektīvs “Sidrabdancis”.
Dienas lielākais prieks būs grupas “Skyforgers” koncerts.
Visas dienas garumā varēs raudzīt kazas, dzīt aitas, apgūt senos amatus folkloras
kopas “Ore” vadībā. Livonijas viduslaiku apmetnes Godesverdera puiši piedāvās dažādas
vēsturiskas aktivitātes, kuru mērķis ir uzskatāmi demonstrēt un palīdzēt izprast gan
dažādu priekšmetu, apbruņojuma elementu,
ieroču pielietojumu tālajā XIV gadsimtā.
Siguldas jauniešu deju kolektīvs “Vizbu-

līte” izdejos fragmentus no Agra Daņiļeviča
mītiskās dejas izrādes “No zobena saule lēca”.
Pašiem mazākajiem būs iespējas pelnīt balvas
“Mazā stiprinieka” pārbaudījumos.
Būs arī tirdziņš, kurā iespējams iegādāties amatnieku un mājražotāju izstrādājumus
un lauksaimnieku sarūpētos labumus. Reiņa
trases kafejnīca “Reiņa Cafe” piedāvās skotu
nacionālo ēdienu haggis latviskajā versijā –
putraimdesu jeb asinsdesu.
Svētkos būs iespēja iepazīt tuvāk arī
biedrību “Skotijas draugi”, kas Siguldā darbojas kopš 1993. gada. Biedrība “Skotijas
draugi” svētkos piedāvās informatīvu ekspozīciju par Skotiju, rīkos konkursus un piedāvās apmeklēt fotosalonu, kurā būs iespējams
fotografēties īstā skotu nacionālajā kostīmā.
Pasākumu rīko Siguldas novada Dome
sadarbībā ar Latvijas Spēka atlētu federāciju.

Aicina piedalīties konkursā “Labākais sētnieks” un “Sakoptākā vide”
Līdz 29. augustam Siguldas novada iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt
pieteikumus konkursiem “Gada labākais sētnieks 2010” un “Sakoptākā vide Siguldas novadā 2010”.
Konkursa “Gada labākais sētnieks 2010”
mērķis ir noskaidrot labākos Siguldas
novada sētniekus, kas uzkopj pašvaldības teritorijas, teritorijas ap daudzdzīvokļu mājām, teritorijas ap sabiedriskajām ēkām.
Konkursa “Sakoptākā vide Siguldas novadā 2010” mērķis ir noskaidrot sakoptākās
Siguldas pilsētas, Siguldas pagasta, Mores
pagasta un Allažu pagasta teritorijas, ēkas
un to īpašniekus (apsaimniekotājus), kā arī

noteikt skaistākā, atraktīvākā gaisa dārza
īpašniekus (apsaimniekotājus). Konkursā
tiks vērtētas individuālās dzīvojamās mājas, pagastu viensētas, daudzdzīvokļu mājas, novada ražošanas objekti, sabiedriskie
objekti (veikali, kafejnīcas, kredītiestādes,
skaistumkopšanas saloni u. c.). Apbalvojumi tiks pasniegti nominācijās skaistākais
daiļdārzs, sakoptākā un skaistākā viensēta,
sakoptākā daudzdzīvokļu māja, sakoptākais
un skaistākais ražošanas vai sabiedriskais
objekts, skaistākais gaisa dārzs.
Konkursu uzvarētāju apbalvošana notiks 18. novembrī, Zinātnes ielā 7, Siguldas
pagasta kultūras namā.
Pieteicējiem ir jānorāda savs vārds,

uzvārds, kā arī nominētās iestādes/sētnieka
adrese un kontaktinformācija. Pieteikumus
konkursam var iesniegt:
■■ Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3;
■■ Allažu pagasta pārvaldē, Allažos,
Birzes ielā 4;
■■ Mores pagasta pārvaldē, Morē, Siguldas ielā 11;
■■ Siguldas pagasta pārvaldē, Siguldā,
Zinātnes ielā 7;
■■ zvanot pa bezmaksas tālruni
80000388;
■■ sūtot pieteikumus uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv vai
dita.laure@sigulda.lv.

Harmoniskas attīstības pulciņš “Kastanītis” aicina uz nodarbībām mazuļiem
Ar 1. septembri nodarbības atkal
sāks Siguldas BJIC pulciņš “Kastanītis”, kurā 2 līdz 4 gadu veci bērniņi
vingrināsies, rotaļāsies, muzicēs, mācīsies un veidosies par gudriem, labestīgiem, harmoniskiem cilvēkiem. Sāksies
“Kastanīša” sešpadsmitais mācību gads.
Apguvuši daudzpusīgas iemaņas un iemācījušies sekmīgi iekļauties apkārtējā
sabiedrībā, bērni varēs turpināt apmācī-

bu pirmsskolas sagatavošanas grupā 5–6
gadu veciem bērniem pēc Valsts licenzētas
programmas – turpat “Kastanītī” vai, ja
vēlēsies, doties uz kādu no bērnudārziem.
“Kastanīša” 2–4 gadīgo grupu bērniem
tiek piedāvātas nodarbības trīs reizes nedēļā priekšpusdienās. Nodarbības vada
profesionāli pedagogi, mūziķe, māksliniece un fizioterapeite, palīdzot bērniem
attīstīties veselīgi – fiziski, garīgi, intelek-

tuāli. Grupas komplektējas nelielas, atbilstoši vecumam – 8 līdz 10 bērnu katrā.
Tiek
piedāvāta
palīdzība
vecākiem jubilejas pasākumu sarīkošanā mājās vai izmantojot zāli
mūsu telpās (tālr. 26261961 Vija).
Sīkāka informācija par pulciņu “Kastanītis”: Siguldā, J. Poruka ielā 11 (pie vagoniņa), tālr. 67972434 vai 26593753 (Maruta
Mitrevica).

“Pumpurdārzs” aicina jaunos audzēkņus
Pirmsskolas izglītības iestāde “Pumpurdārzs”, Līvkalna ielā 26, Siguldā jaunajam mācību gadam uzņem jaunus
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 27. augusts, 2010

Informācija lauku uzņēmējiem

audzēkņus no 2 līdz 6 gadu vecumam.
Pirmsskolas izglītības iestāde darbojas
ģimenes modeļa grupā. Informācija un

pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi
pumpurdarzs@apollo.lv vai zvanot pa
tālruni 26499778.

Šā gada 7. septembrī plkst. 10.00 Siguldas pagasta kultūras namā notiks bezmaksas apmācības, kura tēma – lauksaimniecībā neizmantoto
zemju apmežošana. Semināru organizē Siguldas novada lauku attīstības
speciālistes sadarbībā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru. Seminārā
tiks detalizēti paskaidrots, kā lauksaimniecībā neizmantotā zemē ieaudzēt
mežu, kā sakārtot dokumentāciju, lai saskaņā ar 11. 02. 2003. MK noteikumiem Nr. 76 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek
zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes” varētu pretendēt
uz nodokļu atlaidēm.
Seminārā piedalīsies lektori Aija Zviedre, Agris Kauliņš, Uldis Dzērve,
Rita Daščiora.
Galvenās tēmas:
■■ Aizaugušu lauksaimniecības zemju izvērtējums;
■■ Biežāk stādīto koku sugas, veicot zemju pirmreizējo apmežošanu;
■■ Stādījumu kopšana;
■■ Normatīvie akti par mežaudzes veidošanu;
■■ izbraukums uz 2 objektiem dabā, to apskate, analīze, kopšanas darbu
parauglaukumu veidošana;
■■ diskusijas, sertifikātu izsniegšana.
Semināra kontaktpersonas Siguldas novadā: Novada lauku attīstības
speciālistes Ineta Eriksone 26341991, 67800946, Iveta Ābelīte 28372480,
29262489

Ekspertu grupas sēde par latvāņa ierobežošanas
pasākumiem
Siguldas pagasta kultūras namā 16. septembrī plkst. 18.00 notiks ekspertu grupas sēde par latvāņa ierobežošanas pasākumu plāna izstrādi Siguldas
novadā. Piedalīties aicināts ikviens interesents, bet īpaši piedalīties tiek
aicināti zemju īpašnieki, kuru īpašumi invadēti ar Sosnovska latvāni (‘Heracleum sosnowskyi Manden’) un atrodas Siguldas pagasta teritorijā, kuru
ierobežo Vidzemes šoseja (šoseja A2)–Avotu iela–Helmaņa iela–Zinātnes
iela–šoseja P8–Jūdažu iela–Vidzemes šoseja (šoseja A2), lai diskutētu par
kompleksu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu šajā teritorijā.

Uzsāks atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu lauku atbalstam
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009.–2013. gadam” ieviešanai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma (410) “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.
Projektu iesniegumus pieņems no 2010. gada 7. septembra līdz
2010. gada 7. oktobrim. II kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 149 200.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls) 14 000.
Konkurss izsludināts šādos virzienos:
413. pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 1.2.1. rīcība: Jaunu
sociālo un sadzīves pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana vietējiem
iedzīvotājiem. Pieejamais finansējums LVL 24 866;
413. pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”: iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
1.1.2. rīcība: Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un vides resursu saglabāšanai vietējiem
iedzīvotājiem. Pieejamais finansējums LVL 24 866. 2.1.1. rīcība: Atbalsts
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. Pieejamais finansējums LVL
48 428. 2.2.1. rīcība: Atbalsts kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem
iedzīvotājiem. Pieejamais finansējums LVL 24 866. 2.3.1. rīcība: Sporta,
tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu izveide un attīstība. Pieejamais finansējums LVL 26 174.
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Siguldas Novada
Ziņas
Pasākumi Siguldas novadā septembrī
Laiks
Līdz
9. septembrim

Pasākums
Foto izstāde “Daudzpusīgā Taivāna”
Izstāde atvērta darba dienās 10.00–19.00,
sestdien, svētdien 10.00–14.00. Ieeja brīva
Gleznotāja Borisa Samusa gleznu izstāde

Līdz
21. septembrim
1. septembrī
Grupas “Triānas Parks” koncerts
plkst. 19.00
Ieeja – Ls 1,50
1. septembrī
Tematiskā izstāde “Skolā ieti man gribās…”
(novada skolu izglītības iespējas)
2. septembrī
Tematiskā izstāde “Dvēseļu pulcētājai rakstniecei
Melānijai Vanagai 110”
3. septembrī
Tematiskā izstāde “Nāk dzeja pa krītošām
ābolu takām…” – dzeja 2010
4. septembrī
Programmā Tango balādes
plkst. 18.00
Laila Saliņa (mecosoprāns ASV), Evita Dūra
(akordeons), Gidons Grīnbergs (vijole), Līga
Veilande (čells). Latvijas tango karaļa Oskara
Stroka, Argentīnas tango karaļa Osvaldo Puljēzes
dziesmas un instrumentālie skaņdarbi, Bertolda
Brehta dziesmu svīta, populāras latviešu balādes
4. septembrī
Pasākums, kas veltīts mūziķa Māra Dronkas
plkst. 21.00
piemiņai “Atceries mani, kad būšu es projām...”
Piedalās grupas: “Zeļļi”, “Apvedceļš”, “Flora”, Liene
Šomase, “Tutti –Frutti”, “Novadnieki”
Darbosies kafejnīca. Ieeja – Ls 1,50
4. septembrī
Radošā darbnīca kopā ar floristikas grupas
“Flora+” vadītāju Anitu Piroga. Ieeja brīva
4. septembrī
Latvijas Amatieru kauss radiovadāmo modeļu
sacensībās. 6. posms
4. septembrī
Kapusvētki
plkst. 12.00
5. septembris
20. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens
7. septembrī
Izstāde “Es medus tavā bišu kokā – dzejniekam,
dramaturgam Jānim Rainim 150”
7. septembrī
Tematiskā izstāde “Detektīvu karalienei Agatai
Kristi 120” (1890-1976)
8. septembrī
Dzejas dienu 2010 ietvaros – Dzejas
plkst. 17.00
meistarklase; pasākuma viesis Arvīds Dinijs
Deģis
11. septembrī
Pasaules sadraudzības skrējiens. Dalībnieku
plkst. 18.00
sagaidīšana
12.septembrī
Dzejas un mūzikas diena. Programmā: Mores
plkst. 18.00
amatierteātra “Oga” Ārijas Elksnes dzejas
uzvedums “Visu mūžu es ceļu māju”.
Režisore Liene Cimža. Jaunie dzejā un mūzikā –
piedalās jauniešu mūzikas grupa “Arkādija” un
jaunie dzejnieki. Ieeja brīva
14. septembrī
Dzejas dienu ietvaros – tikšanās ar dzejnieci
plkst. 16.00
M. Laukameni. Tematiskā izstāde “Visi dzejoļi ir
ilgas...”, veltīta dzejniecei Maija Laukmanei
16. septembrī
Tematiska izstāde “Ar pilošu otu un karstu sirdi –
gleznotājai Džemmai Skulmei 90”
17. septembrī
Koncertu cikls “Būsim draugi mūzikā”.
plkst. 18.00
Programmā “Draugi orķestrī” Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra mākslinieki Kaspars Majors
(trombons), Artūrs Šulcs (mežrags) un Herta
Hansena (klavieres)
17. septembrī
Dzejas dienu ietvaros – Mores amatierteātra
Plkst.18.00
“Oga”
Ārijas Elksnes romantisks dzejas uzvedums “Visu
mūžu es ceļu māju”. Režisore Liene Cimža. Ieeja
brīva
18. septembrī
Programmā klavierkoncerts. Komponists Artūrs
plkst. 18.00
Maskats. Diriģents Ints Teterovskis. Jauniešu
koris “Balsis”. Artūra Maskata dziesmu cikls ar
Ojāra Vācieša dzeju, latviešu komponistu garīgā
mūzika
20. septembrī
Tematiskā izstāde “Pie mākslas sliekšņa – teātra
zinātniecei Līvijai Akurāterei 90”
22. septembrī
Emīla Jakrina grāmatas “Ekonomiskais
plkst. 19.00
patriotisms” prezentācija
24. septembrī
Sabīnes Stāles gleznu izstādes atklāšana
plkst. 18.00
25. septembrī
Mores kaujas atceres pasākums. Svētbrīdis
plkst. 12.00
kaujās kritušo Latvijas leģionāru brāļu kapos pie
Roznēnu ozola
plkst. 13.30
Atceres sarīkojums
25. septembrī
Miķeļtirgus
plkst. 9.00
26. septembrī
Programmā “Autobiogrāfija”. Mielavs un
plkst. 17.00
“Pārcēlāji”

Vieta
Siguldas pagasta
kultūras nams
Kultūras un mākslas
telpa “Siguldas tornis”
Pilsdrupu estrāde
Novada bibliotēka
Jūdažu bibliotēka
Novada bibliotēka
Siguldas koncertzāle
“Baltais flīģelis”

Pilsdrupu estrāde

Sigulda un apkārtne
Jūdažu bibliotēka
Novada bibliotēka
Baltais flīģelis
Svētku laukums
Allažu tautas nams

Siguldas pagasta
kultūras nams
Jūdažu bibliotēka
Siguldas koncertzāle
“Baltais flīģelis”

Jūdažu sabiedriskais
centrs

Siguldas koncertzāle
“Baltais flīģelis”

Jūdažu bibliotēka
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pagasta
kultūras nams
Mores kauju
piemiņas parkā
Svētku laukums
Siguldas koncertzāle
“Baltais flīģelis”
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11. septembrī ar olimpiešu stafešu skrējienu no Turaidas līdz Siguldas
Svētku laukumam tiks sagaidīti Pasaules
sadraudzības skrējiena dalībnieki.
No 10. līdz 13. septembrim Latvijai cauri dosies sadraudzības skrējiena “The World
Harmony Run” daudznacionālā komanda,
kas kopš 25. februāra, kad skrējiens svinīgi
startēja Dublinā, ar sadraudzības lāpu apceļo
49 Eiropas valstis.
Tas ir vēsturē garākais un plašākais
stafešu skrējiens, kas aizsākts 1987. gadā.
Skrējiena pamatideja ir stiprināt visas pasaules kopības apziņu priekā, harmonijā un
saskaņā pašiem ar sevi, saviem līdzcilvēkiem
un visu mūsu zaļo planētu, kā arī aktīva dzīvesveida popularizēšana visas sabiedrības

mērogā. Tajā var piedalīties ikviens, kurš
sevī jūt aicinājumu uzsmaidīt pasaulei. Šogad
skrējiens ir UNESCO Starptautiskā kultūru
satuvināšanas projekta oficiāls pārstāvis.
Pasaules sadraudzības skrējiena komanda katrā valstī sastāv no brīvprātīgiem
skrējējiem, kas savā ikdienā darbojas visdažādākajās dzīves sfērās, kuri ir veltījuši savu
brīvo laiku lai nestu skrējiena ideju apkārt
pasaulei. Skrējiena starptautisko komandu
Eiropā veido 10–14 skrējēju no dažādām
valstīm. Katrs komandas loceklis dienā noskrien 10–20 km.
Latvija pirmoreiz pievienojās skrējienam
1993. gadā. Šogad sadraudzības lāpa sasniegs
mūsu valsti piektdien, 10. septembrī, Igaunijas un Latvijas robežpunktā Moisakūlā

un dosies caur Rūjienu, Valmieru, Cēsīm
uz Siguldu. Skrējēju komandu veidos aptuveni 11 dalībnieku no dažādām valstīm.
Sportists un nesportists, liels un mazs, jauns
un vecs – ikviens var kļūt par šī globālā pasākuma dalībnieku.
Skrējiens ieskrien Siguldā no Turaidas
puses 11. septembrī. Skrējēji plkst. 17.40 tiks
sagaidīti pie Turaidas muzejrezervāta. Ikviens ir mīļi aicināts pievienoties skrējienam
11. septembrī, veicot skaistāko posmu Latvijā
no Turaidas uz Siguldu, vai arī piedalīties
skrējiena sagaidīšanas ceremonijā Svētku
laukumā plkst. 18.00. Skrējienu no Turaidas
uz Siguldu, kurā kā stafešu posmu simboliski
nododot lāpu, veiks mūsu olimpieši brāļi
Dukuri un brāļi Šici.

Rīkos Golfa turnīra “Siguldas kauss” 2. posmu
Jūdažu sabiedriskais
centrs
Allažu pagasta
Mazajos Kangaros
Mores kapi

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.

Sestdien, 28. augustā, Siguldas “Depo”
laukumā notiks Latvijas čempionāta otrā kārta regbijā 7. Sacensību sākums plkst. 11.30,
bet fināls notiks aptuveni plkst. 16.00. Meistarsacīkstēs piedalīsies deviņas komandas, kas
būs sadalītas trijās grupās. Pēc izcīnītajiem
rezultātiem tās sadalīsies divos četriniekos
un pēc tam aizvadīs izslēgšanas spēles, noskaidrojot galīgo vietu secību. Par Latvijas
čempionu kļūs komanda ar mazāko vietu

Septembrī notiks Pasaules sadraudzības skrējiena sagaidīšana Siguldā

skaitu visu trīs kārtu summā. Pēc pirmās
kārtas Latvijas čempionātā regbijā 7 līderi ir
“Kurši/Livonia” (Garkalne), kuriem seko RK
“Baldone” un “Transact Pro” (RK “Miesnieki”). Jāatgādina, ka regbijs 7 kopš pagājušā
gada beigām ir kļuvis par olimpisko sporta veidu, tāpēc pelna pastiprinātu publikas
uzmanību. Šajās sacensībās “Transact Pro”
startēs arī siguldieši – Mikus Ozols, Edgars
Bērze, Kaspars Zandbergs.

Reiņa trases golfa laukumā 19. septembrī notiks golfa turnīrs “Siguldas
Kauss”. Turnīra sākums plkst. 10.00.
Uzvarētāju apbalvošana aptuveni plkst.
16.00.
Spēles formāts Stableford punktu spēle –
18 bedrītes dāmu un kungu konkurencē atsevišķi 3 handikapu grupās. “Tā kā 1. posmā
drošības apsvērumu dēļ nācās apturēt turnīru un vēlāk vairs nebija iespējams visiem
dalībniekiem pabeigt reglamentā paredzētās
18 bedrītes, un turnīra tabulā spēlētājus sarindoja pēc gūtajiem stableford punktiem
neatkarīgi no izspēlēto bedrīšu skaita. Tādēļ

tika nolemts Siguldas kausa izcīņas ieskaitē
1. posma rezultātus neiekļaut un uzvarētājus noteiks pēc nākamā un sezonā vienīgā
pilnā posma rezultātiem,” skaidro Reiņa
trases mārketinga un pasākumu vadītājs
Agnis Vītols.
Sagaidāms, ka nākamajā sezonā “Siguldas kausa” izcīņā būs krietni vairāk
posmu, taču jau šovasar golferi ir gaidīti
Reiņa trases iepazīšanai. Deviņu bedrīšu PAR 29 laukuma kopējais garums ir
1,5 kilometri. Pēc Eiropas Golfa asociācijas pieņemtajiem handikapa noteikumiem,
ieskaitāmi ir visi rezultāti deviņu bedrīšu

laukumos, kas nav īsāki par 1375 metriem. Turnīra galvenais atbalstītājs ir Siguldas novada Dome, kas novērtē golfu ne tikai
kā aktīva dzīvesveida sastāvdaļu, bet saredz
arī golfa tūrisma attīstības perspektīvas, sniedzot ilgtermiņa ieguvumus gan Siguldai, gan
golfa popularizētājiem.
Golfs ir kļuvis par vienu no populārākajiem sporta veidiem pasaulē, un arī
Latvijā golfa spēlētāju un līdzjutēju skaits
ik gadu strauji palielinās. Ņemot vērā, ka
golfs ir iekļauts Olimpisko spēļu sporta veidu
sarakstā, arī turpmākajos gados ir gaidāms
golfa popularitātes pieaugums.

Velobraucēji jau 20. reizi tiksies Vienības braucienā
5. septembrī Siguldā riteņbraucēji
no visas Latvijas jau 20. reizi vienosies
kopīgā braucienā. Trīs distancēs – sporta, MTB un tautas braucienā – plecu pie
pleca brauks profesionāli sportisti, antīko
velosipēdu un paškonstruēto velo īpašnieki, uzņēmumu darba kolektīvi, ģimenes un daudzi citi; kopā vairāki tūkstoši
riteņbraucēju.
Pirmo reizi riteņbraucēji no visas Latvijas, Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa atbalstīti, vienotā braucienā devās 1936. gadā. Kopš
Vienības brauciena atjaunošanas 1995. gadā
tradīciju plecu pie pleca doties kopīgā velobraucienā, veicinot tautas vienotību un popularizējot velobraukšanu un aktīvu, veselīgu
dzīvesveidu, ik gadu realizē “Igo Japiņa sporta
aģentūra”. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics: “Sigulda ir priecīga uzņemt
visus riteņbraucējus ikgadējā Latvijas Vienības
velobraucienā. Te ir īpaša vieta ar plašām aktīvās atpūtas iespējām, kuras papildina kultūrvēstures un dabas ainavu aura. Turklāt šogad
siguldieši sportā pierādīja, ka esam Latvijas
Ziemas Olimpiādes galvaspilsēta un vieta, no
kurienes nāk Latvijas olimpiskie čempioni.
Attīstot arī vasaras sporta veidus, esam aktīvi
ķērušies klāt dažādu investīciju piesaistei velosporta un velo atpūtas iespējām – tuvākā
laikā plānots izveidot Eiropas standartiem
atbilstošus kalnu divriteņu trašu maršrutus.
Viens aiz otra tiek veidoti arī veloceliņi pilsētā.
Vienības velobrauciens Siguldā nu jau ir kā
tradīcija, ar kuru lepojamies. Kur gan vēl citur
iespējams pievarēt tik unikālu finiša vietu kā
Siguldā, uzdodot sportistam emocionāli vis-

lielāko lādiņu, kad tiek pievarēts Gaujas kalns!
Lai visiem pietiek spēka! Tiekamies Siguldā!”
Par godu Vienības brauciena 20. jubilejai
“Latvijas Pasts” izdevis četras īpašas Vienības
brauciena pastkartes. Tās izdotas ierobežotā
daudzumā, kartītes ikviens interesents varēs
iegādāties Vienības brauciena dienā 5. septembrī Siguldā.
Sacensības notiks trīs distancēs: Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK) Sporta šosejas
brauciens – 102 km, SEB kalnu divriteņu
(MTB) brauciens – 47 km, Latvijas Dzelzceļa ritošā sastāva servisa Tautas brauciens –
36 km. Par īpašiem kausiem sacentīsies visplašāk pārstāvētie uzņēmumu un iestāžu darba
kolektīvi, kuplākās ģimenes un pašvaldības.
Distanču uzvarētājiem tiks pasniegti kausi,
savukārt dalībniekiem būs sarūpētas speciālas
balvas, kuras organizatori pagaidām neatklāj.
Satiksmes ierobežojumi Vienības
velobrauciena laikā
Satiksmei slēgtās ielas
Visu dienu:
■■ L. Paegles iela posmā no Lāčplēša ielas
līdz Svētku laukumam;
■■ Cēsu iela posmā no Raiņa ielas līdz
Svētku laukumam;
■■ Lāčplēša iela posmā no L. Paegles ielas
līdz L. Poruka ielai;
■■ J. Poruka iela (izņemot sacensību dalībniekiem un stāvlaukumiem).
Noteiktu periodu:
• Cēsu iela posmā no Raiņa ielas līdz
Pils dārzam un Līvkalna iela posmā līdz Skolas
ielai plkst. 11.30–13.00;

• Siguldas kalns un Turaidas kalns
(Gaujas un Turaidas iela) plkst. 12.00–15.00;
• Sporta brauciena laikā: Raiņa iela–Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures iela–Vidzemes
šoseja plkst. 10.40–11.00;
• MTB brauciena laikā: Raiņa iela – Pils
iela – Šveices iela – Kalna iela – Lorupes ceļš
plkst. 12.00–12.30;
• Tautas brauciena laikā: Raiņa iela –
Pils iela – Šveices iela – Kalna iela – Noliktavu
iela – Vidzemes šoseja plkst. 12.35–13.20.
STĀVLAUKUMI:
■■ pļava pie Panorāmas rata, stāvlaukums
pie Gaisa vagoniņa, stāvlaukumi Pils un Cēsu
ielas krustojumā, pie “Baltās pils”, pie Siguldas
Valsts ģimnāzijas, viesnīcas “Sigulda” laukumā,
pie dzelzceļa stacijas, pie K. Valdemāra ielas,
uz Parka ielas.
■■ 5. septembrī novietot automašīnas būs
aizliegts arī:
■■ uz Raiņa ielas posmā no Cēsu ielas
līdz Pils ielai;
■■ uz Lāčplēša ielas no L. Paegles ielas
līdz Poruka ielai;
■■ L. Paegles ielas posmā no Lāčplēša
ielas līdz Svētku laukumam;
■■ visā Cēsu ielas garumā;
■■ Sporta brauciena laikā: Raiņa iela–Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures iela–Vidzemes
šoseja no plkst. 10.40 – 11.00;
■■ MTB brauciena laikā: Raiņa iela–Pils
iela–Šveices iela–Kalna iela–Lorupes ceļš plkst.
12.00–12.30;
■■ Tautas brauciena laikā: Raiņa iela–Pils
iela–Šveices iela–Kalna iela–Noliktavu iela–Vidzemes šoseja no plkst. 12.35–13.20.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 27. augusts, 2010

