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Sigulda Valsts prezidentu pārsteidz ar pozitīviem dzimstības
rādītājiem un jauniešu nodarbinātības programmu
14. septembrī Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita
Zatleres kundze devās darba
vizītē uz Siguldu. Vizītes laikā
Valsts prezidents apmeklēja Siguldas Valsts ģimnāziju, tikās ar
Siguldas novada Domes deputātiem, iedzīvotājiem, tūrisma
uzņēmējiem, novada nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un
izglītības iestāžu, Bāriņtiesas un
policijas pārstāvjiem.
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Valsts prezidents vadīja mācību
stundu vairāk nekā 500 Siguldas
novada skolu 9.–12. klašu audzēkņiem. V. Zatlers ir arī pirmais
Valsts prezidents, kurš apmeklējis
Siguldas Valsts ģimnāziju – skolu,
kura dibināta vienā laikā ar Latvijas valsti. Valsts prezidents ar skolēniem pārrunāja Latvijas nākotnes
veidošanu, kurā piedalīsies tieši
viņi, kā arī vēsturisku, ar Latvijas
neatkarību saistītu notikumu emocionālā pārdzīvojuma nozīmi un
jautājumu par to, ko nozīmē būt
latvietim. Prezidents diskusijas noslēgumā bija patiesi gandarīts par
Siguldas novada jauniešu patriotismu un augsto nacionālās valsts
piederības izjūtu. “Pašvaldība ir
daudz padarījusi, sakārtojot un
siltinot iestādes, piedāvājot kvalitatīvas interešu izglītības iespējas
un atbalstot pedagogus, tādēļ ir
dubults prieks par Siguldas Valsts
ģimnāzijas pedagogu un skolēnu
augstajiem mācību sasniegumiem,”
atzīst Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Lai iepazītos ar Siguldas novada aktualitātēm, Valsts prezidents
darba pusdienās tikās ar Domes
deputātiem. Tikšanās laikā pārrunāts jautājums par pašvaldību
lomu stiprināšanu Latvijā un to
nozīmīgumu ekonomiskās krīzes
laikā valsts atveseļošanās procesā,
kā arī investīciju piesaisti valsts
galvenajām tūrisma pilsētām un
pilsētu attīstības plāniem. “Tikšanās laikā Valsts prezidentam
stāstījām par lietām, ar ko atšķiramies no citām Latvijas pašvaldībām, – piemēram, mums
ir Latvijā lielākie jaundzimušo
pabalsti, šovasar bijām vienīgā
pašvaldība Latvijā, kas, sadarbojoties ar uzņēmējiem, darba iespējas
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 24. septembris, 2010

Valsts prezidentu Valdi Zatleru (no kreisās) Siguldas pašvaldības vadītājs
Uģis Mitrevics iepazīstina ar Siguldas novada izglītības, tūrisma, NVO
un citu institūciju darbu.
nodrošināja visiem skolēniem, kas
vēlējās strādāt, mums ir vienota
deputātu koalīcija, lai pašvaldībā tiktu pieņemti saimnieciski,
nevis politiski lēmumi. Siguldas
novada pozitīvie piemēri patīkami pārsteidza Valsts prezidentu,”
tikšanās sarunu saturu atklāj
U. Mitrevics.
Valsts prezidentu Sigulda pārsteidza arī ar to, ka novadā dzimstības rādītāji joprojām pārsniedz
mirstības rādītājus. Tiekoties ar
deputātiem, tika pārrunāta vienotas sistēmas jeb modeļa izveidošana
valsts iestāžu un pašvaldību sadarbībai, kā arī pašvaldību un nevalstisko organizāciju abpusējās sadarbības iespējas, tostarp pašvaldību
atbalsts nevalstiskajam sektoram un
organizāciju resursu izmantošana,
piemēram, sociālajā jomā.
Siguldas novada iedzīvotāji
Valdim Zatleram uzdeva aktuālus
jautājumus par situāciju pēc vēlēšanām. Valsts prezidents aicināja
siguldiešus aktīvi izmantot savu
balsi gaidāmajās vēlēšanās. Runājot par krīzi valstī, prezidents
siguldiešiem pateicās par izturību
un skaidroja starptautiskā aizdevuma izmantošanu, atzīmējot, ka
aizdevuma daļa, ko bija paredzēts
saņemt no individuālajām valstīm,
nebūs jāizmanto. Iedzīvotājus interesēja arī Valsts prezidenta viedoklis par jautājumiem, kas saistīti ar
iedzīvotāju aizceļošanu darbam uz
citām valstīm.
Savukārt, novērtējot Siguldas
novada kā Latvijai būtiska tūrisma

galamērķa lomu, Valsts prezidents
tikās ar novada tūrisma nozares –
viesnīcu, ēdinātāju, muzeju, parku un izklaides uzņēmumu pārstāvjiem, ar kuriem diskutēja par
tūrisma nozares nozīmi valstiskā
līmenī un lielāka valsts atbalsta
nodrošināšanas nepieciešamību.
“Siguldieši ir daudz paveikuši
tūrisma jomā. Viens no Latvijas
ekonomiskās stabilizācijas priekšnoteikumiem ir spēja ražot un
eksportēt. Siguldas novada svarīgākā eksporta joma ir tūrisms –
Latvijā nav daudz novadu, kas
ar savu piedāvājumu tūrismā var
piesaistīt ārvalstu tūristus un viņu
naudu, sniedzot atbalstu reģiona
un visas Latvijas ekonomikai. Siguldas novads ir radījis spēcīgu
tūrisma piedāvājumu, un valstij
ir pienācis laiks izvērtēt šo pienesumu un pārskatīt investīcijas,
kuras līdz šim Sigulda kā tūrisma
galamērķis nav saņēmusi. Siguldas
tūrisma infrastruktūru ir veidojusi pašvaldība, ieguldot nodokļu
maksātāju līdzekļus, un novada
uzņēmēji. Pareizi būtu, ja valsts
investīcijas sākotnēji tiktu ieguldītas reģionos, kas tās spēj atpelnīt un piesaistīt ārvalstu tūristus,
kā, piemēram, Rīga, Jūrmala un
Sigulda,” viedokli par netālredzīgām valsts investīcijām pauda U.
Mitrevics. Pašvaldības pārstāvji
vizītes laikā norādīja uz nepieciešamību sakārtot Latvijas un
Krievijas robežšķērsošanu. “Šobrīd,
lai tūristi, piemēram, no Sanktpēterburgas nokļūtu Siguldā, kas ir

tikai 6 stundu attālumā, braucot
ar automašīnu, uz robežas pavada
apmēram 12 stundu. Latvijai vajag tūristus no Krievijas, esam ar
ierosinājumiem vērsušies Ārlietu
ministrijas Konsulārajā departamentā, Galvenajā Muitas pārvaldē un Valsts robežsardzē, bet šis
jautājums joprojām nav atrisināts,”
uzsver Uģis Mitrevics.
Tūrisma nozares pārstāvji atzina, ka nav skaidra valsts tūrisma
attīstības stratēģija un nav konsekvences nozares attīstības plānošanā.
Latvijas starptautiskā atpazīstamība
ir zema, tāpēc pārdomāta un uz
ilgtermiņu orientēta valsts tēla un
tūrisma attīstības politika ir kritiska. Tāpat izskanēja aicinājums
pārskatīt Tūrisma attīstības valsts
aģentūras uzdevumus un prioritātes, jo tūrisma nozarē iezīmējas
arvien vairāk neskaidrību. “Situācija ar 2011. gada tūrisma izstādi
“Balttour” iezīmē pilnīgu atbildības
trūkumu, jo tiek plānotas divas izstādes divās hallēs vienlaikus. Neizpratnē ir tūrisma nozares pārstāvji,
nākamajā gadā tāpat jutīsies arī
izstādes potenciālie apmeklētāji.
Tāpēc noteikti atsauksimies prezidenta aicinājumam un tuvākajā
laikā sagatavosim priekšlikumus tūrisma nozares koordinēšanai valsts
līmenī,” teic U. Mitrevics.
Līdzīga situācija ir arī citās
jomās. Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs atklāja: “Valsts atbalsta trūkuma dēļ vienīgā Latvijas
sporta iestāde, kas pēdējos gados
nodrošinājusi Latvijai vairākas
olimpiskās godalgas, – Siguldas
bobsleja un kamaniņu trase – joprojām nav saņēmusi Latvijas olimpiskā centra statusu un atbalstu
sporta infrastruktūrai – baseinam
vai sporta hallei, kādas tiek būvētas
daudzviet Latvijas reģionos, kuros
sporta dzīve nebūt nenotiek olimpiskā līmenī.”
Tāpat valsts atbalstu nesaņēma
Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļa, kura ir viena no labākajām
Latvijā valsts izvirzīto kritēriju, tostarp dzemdību skaita ziņā. “Siguldas novads saņēma atteikumu no
Veselības ministrijas par Dzemdību
nodaļas saglabāšanu. Dzemdību
nodaļa joprojām veiksmīgi darbojas, pateicoties pašvaldības atbalstam un tiem jaunajiem vecākiem,

kuri izvēlas savus mazuļus laist pasaulē Siguldā. Tādēļ nav skaidrs –
valsts pārstāvji saka, ka valstī nepieciešams dzimstības pieaugums,
tomēr visa atbildība un bērna nākotne ir tikai uz vecāku un pašvaldības pleciem. Tādēļ mēs saviem
novada iedzīvotājiem izmaksājam
lielāko jaundzimušo pabalstu Latvijā, lai kaut nedaudz atbalstītu novadniekus. Mēs tik daudzās jomās
strādājam valstiskās interesēs, bet
valsts atbalsta bieži vien pietrūkst,”
tikšanās laikā kritiku valsts politikai
izteica U. Mitrevics.
Vizītes noslēgumā Valsts
prezidents Mākslu skolā “Baltais
flīģelis” tikās ar Siguldas novada
izglītības iestāžu direktoriem, bāriņtiesu pārstāvjiem, lai pārrunātu
jautājumus, kas saistīti ar Latvijas
iedzīvotāju emigrācijas atstātajām
sekām uz skolēniem. Siguldā 5 %
no visiem skolēniem viens vai abi
vecāki ir devušies darbā uz ārzemēm. Sociālā dienesta un bāriņtiesu pārstāvji atzina pašreizējo
tendenci, kad prom uz ārzemēm
dodas visa ģimene, kā arī būtisko
novada Domes ieguldījumu bērnu
aizbildniecības pilnvaru nokārtošanā un ģimeņu konsultēšanā, lai
vecāku prombūtnes laikā bērniem
varētu nodrošināt nepieciešamo
palīdzību, tostarp medicīnas aprūpi. Diskusijas laikā tika uzsvērts,
ka šis jautājums būtu jāaktualizē
arī valsts līmenī. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs aicināja
valstiskā līmenī mācīties no Siguldas novada un aktīvāk informēt
vecākus, lai tie, aizbraucot no
valsts un atstājot Latvijā savus
bērnus, neradītu apdraudējumu
bērnu veselībai un dzīvībai, nenokārtojot visu dokumentāciju, kas
saistīta ar aizbildniecību.
Pozitīvas atsauksmes par resursu efektīvu izmantošanu un dažādu
mākslas veidu integrāciju vienuviet, ērti pieejamā vietā, saņēma
arī Mākslu skolas direktors Guntars
Zvejnieks.
Vizītes ietvaros Lilita Zatlere
apmeklēja Siguldas novada Domes
dienas centru, kur tikās ar novada
nevalstisko organizāciju vadītājiem.
Viņi informēja par savām aktivitātēm, savukārt Zatleres kundze
nevalstisko organizāciju pārstāvjus
uzaicināja viesoties Prezidenta pilī.
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Siguldas Novada
Ziņas
Allažos atklāts jauns bērnu
spēļu laukums
13. septembrī pie Allažu pagasta pārvaldes ēkas svinīgi atklāts
jauns bērnu spēļu laukums, kas īstenots ELFLA pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietēju
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” LEADER programmas
ietvaros. Projektu īstenoja Allažu attīstības biedrība ar Siguldas
novada Domes līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas –
13 500 latu, pašvaldības līdzfinansējums – 10 %.
Rotaļu laukumu svinīgi atklāja
Allažu Attīstības biedrības vadītāja
Iveta Ābelīte un Allažu pamatskolas
direktore Sandra Tukiša, bet Rīgas
Rajona Lauku attīstības biedrības
vadītājs Verners
Bērziņš un Siguldas novada
Domes Kultūras
pārvaldes vadītāja
Jolanta Borīte vēlēja bērniem būt
labiem jaunās spēļu vietas saimniekiem un sargiem.
Laukumā uzstādītas astoņas rotaļu
ierīces – divas
šūpoles, karuselis,

šūpoles uz atsperes “Džips”, vingrošanas komplekss, smilšu kaste, rotaļu komplekss “Labirints” un “Mini”.
Spēļu laukums paredzēts bērniem
līdz desmit gadu vecumam.

visveiksmīgāk sevi 2009./2010. mācību gada centralizētajos eksāmenos
apliecināja Rīgas Valsts 1. ģimnāzija – 99,2 % no visiem eksāmeniem ir nokārtoti ar vislabākajiem
rezultātiem. Otro vietu ieņem
Āgenskalna Valsts ģimnāzija, bet
trešo – SVĢ.

21 ģimnāzija. SVĢ seko Draudzīgā
aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija,
Cēsu Valsts ģimnāzija, Daugavpils
Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada
ģimnāzija, Ernesta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzija, kā arī Valmieras
Valsts ģimnāzija. Pirmo desmitnieku noslēdz Preiļu Valsts ģimnāzija.

Aicina iesniegt projektus
Eiropas kultūras galvaspilsētas
aktivitātēm Siguldā

Kļūsti par brīvprātīgo
10. Saeimas vēlēšanu novērotāju!
Centrālās vēlēšanu komisija līdz
30. septembrim aicina iedzīvotājus
no 16 gadu vecuma piedalīties projektā “Brīvprātīgie novērotāji 10. Saeimas vēlēšanās”. Šis projekts dod
iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam pieteikties vēlēšanu novērošanai,
lai pārliecinātos, ka vēlēšanas Latvijā
noris saskaņā ar likumu un vēlēšanu rezultāti tiek saskaitīti godīgi un
atbilstoši vēlētāju gribai.
Par novērotāju var kļūt, piesa-

Siguldas Valsts ģimnāzija –
Izmaiņas
trešā labākā Latvijas skolu topā vienreizējā
Siguldas Valsts ģimnāzija (SVĢ) ierindojusies trešajā vietā
pabalsta
“Neatkarīgās Rīta Avīzes” veidotajā vispārizglītojošo skolu
topā pēc iepriekšējā mācību gada centralizēto eksāmenu re- saņemšanā
zultātiem. Veidojot topu, vērā tika ņemtas pagājušajā mācību
gadā faktisko kārtoto centralizēto eksāmenu skaits un cik no jaundzimušo
tiem ir nokārtoti A, B un C līmenī.
bērnu vecākiem
Līdzīgi kā iepriekšējos gados,
Pavisam laikraksta topā ir

koties Centrālās vēlēšanu komisijas
vietnē www.cvk.lv, izpildot elektronisku apmācības kursu un izvēloties vēlēšanu iecirkni, kurā vēlaties
novērot vēlēšanas. Pēc sekmīgas emācību kursa nokārtošanas e-pastā
saņemsiet vēlēšanu novērotāja pilnvarojumu, kas jāizdrukā un kopā
ar personu apliecinošu dokumentu
vēlēšanu dienā jāuzrāda vēlēšanu
iecirkņa komisijas priekšsēdētājam.
Vairāk informācijas – www.cvk.lv.

Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcija līdz 8. oktobrim izsludinājusi projektu pieteikšanu, lai veidotu Rīgas – 2014. gada
Eiropas kultūras galvaspilsētas – programmu. Tā kā Sigulda ir Rīgas
oficiālā partnere šajā projektā, pieteikt savas idejas un projektus
laipni aicināts ikviens interesents, organizācija vai iestāde.
Iecerētā Rīgas programma, kuras nosaukums ir “Force Majeure”
(“Nepārvarama vara”), uzrunā kultūru visplašākajā nozīmē, norādot
uz kultūras milzīgo spēku, pārveidojot pilsētas un tās iedzīvotājus.
Ar šādu programmas nosaukumu
rīkotāji vēlas izraisīt plašāku diskusiju par kultūras nozīmi Latvijā,
kur to ierasts skatīt šaurā izpratnē,
kā arī Eiropā un pasaulē.
Projektu iesniedzēji tiek aicināti
veidot projektus tā, lai tiktu paredzēta plaša iedzīvotāju līdzdalība
pasākumos, lai parādītos eiropeis-

kais un veidotos svaigs skatījums
uz kultūras pasākumiem, jauna
saskarsme ar iedzīvotāju un ar sadarbības partneriem citur Eiropā.
Projekti iesniedzami saskaņā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Nolikumu un
projekta “Rīga – Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014. gadā” aprakstu.
Projektus Siguldas programmai
aicinām iesniegt līdz 8. oktobrim
Siguldas novada Domes Kultūras
pārvaldē (Pils ielā 10, 2. stāvā).
Tālrunis informācijai – 26198322
(Jolanta Borīte).

10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS

Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki

Sestdien, 2. oktobrī, Latvijā sasnieguši 18 gadu vecumu.
pagastā, Allažu pagastā un Mores tiem un partiju priekšvēlēšanu
notiks 10. Saeimas vēlēšanas.
Siguldas novadā iedzīvotā- pagastā.
programmām. Līdz 2. oktobra
Tiesības piedalīties Saeimas vē- ju ērtībām ir pieejami seši ieNo 22. septembra līdz 1. ok- plkst. 12.00 ir iespēja iesniegt
lēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas cirkņi – trīs iecirkņi Siguldas tobrim vēlēšanu iecirkņos var pieteikumus balsošanai vēlētāju
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir centrā, viens iecirknis Siguldas iepazīties ar kandidātu saraks- atrašanās vietā.
Iecirknis 770
Iecirknis 771
Iecirknis 772
Iecirknis 773
Iecirknis 776
Iecirknis 774
Siguldas pilsētas
Siguldas pilsētas
Siguldas 1. pamatskola Siguldas pagasta
Allažu pagasta
Mores pagasta
kultūras nams
kultūras nams
(P. Brieža iela 105,
kultūras nams
pārvalde
pārvalde
(Pils iela 10, Sigulda) (Pils iela 10, Sigulda) Sigulda)
(Zinātnes iela 7b,
(Birzes iela 4, Allažu (Siguldas iela 11,
Siguldas pagasts)
pagasts)
Mores pagasts)
24. septembris
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
14.00–18.00
25. septembris
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
26. septembris
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
9.00–13.00
27. septembris
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
14.00–18.00
28. septembris
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
14.00–18.00
29. septembris
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
14.00–18.00
30. septembris
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
14.00–18.00
1. oktobris
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
14.00–18.00
2. oktobris
7.00–20.00
7.00–20.00
7.00–20.00
7.00–20.00
7.00–20.00
7.00–20.00
Atgādinām, ka vēlētājiem jāņem līdzi derīga Latvijas Republikas pase. Iedzīvotāji var balsot jebkurā iecirknī visā Latvijā.
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Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests informē,
ka no 2010. gada 1. novembra
stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos “Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā”, kas nosaka jaunu kārtību vienreizējā
jaundzimušo pabalsta izmaksai Siguldas novadā. Joprojām
tiek saglabāts viens no lielākajiem jaundzimušo pabalstiem
Latvijā – vienreizējā pabalsta
apmērs novadā ir valstī noteiktās minimālās darba algas
apmērā, t. i., 180 latu par katru jaundzimušo bērnu.

No 1. novembra tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir: ja abi vecāki ne mazāk
kā 12 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu pamata dzīvesvietu Siguldas novadā,
ja bērna dzimšana ir reģistrēta
Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļā, kā arī ja jaundzimušā
dzīvesvieta tiek deklarēta Siguldas novadā. 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 mēneša algas.
Tāpat kā iepriekš saglabājas
noteikumi, ka Dzimtsarakstu nodaļa trīs mēnešu laikā no bērna
reģistrācijas dzīvesvietā Siguldas
novadā izsniedz izziņu pabalsta
saņemšanai. Pabalsta saņemšanai
vienam no vecākiem Siguldas novada Domē jāiesniedz iesniegums,
Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtā
izziņa un bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
Vienreizējs pabalsts par
jaundzimušo bērnu Siguldas novadā valstī noteiktās minimālās
algas apmērā tiek piešķirts no
2008. gada. Līdz izmaiņām saistošajos noteikumos tiesības saņemt
pabalstu bija, ja vismaz viens no
vecākiem ne mazāk kā vienu mēnesi pirms bērna reģistrācijas ir
deklarējis savu pamata dzīvesvietu
Siguldas novadā, ja bērna dzimšana ir reģistrēta Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā un jaundzimušā dzīvesvieta tiek deklarēta
Siguldas novadā.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 24. septembris, 2010

Siguldas Novada
Ziņas
Uz Siguldu pēc rudens romantikas
Vēl mirklis, un Sigulda kļūs
par Latvijas rudens galvaspilsētu ar krāšņāko lapu rotu un
pilsētas viesiem, kuri vēlas
uzņemt šo krāsaini bagātīgo
enerģiju. Augustā izcīnītais tituls “Mīlestības pilsēta” saldumu
ražotāja “Laima” organizētajā
akcijā stiprina Siguldas romantisko piedāvājumu. Tāpēc šogad
popularizēsim Siguldas jauno
statusu un aicināsim pilsētas
viesus baudīt romantiku!
Pateicoties a/s “Laima” atbalstam, līdz mēneša beigām īstenosies
kopīgā ideja par jaunu objektu Siguldā – milzīgu “šokolādes” sirdi

kā simbolu tam, ka 2011. gadā Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
tiks uzbūvēts “Laimas” pulksteņa
jaunākais brālis. Šoruden gan siguldieši, gan pilsētas viesi būs aicināti
atstāt savu ziņu, dzejoli vai novēlējumu Siguldai uz īpaši veidotās
mīlestības sienas.
“Dalība konkursā pierādīja, ka
cilvēkiem ir mainījušās vērtības –
laime vairs nav nauda un vara,
mūsu laimes formula ir cieņa un
mīlestība pret sevi, apkārtējiem un
dzimto vietu. Paldies visiem, kas
atbalstīja Siguldu, atklājot savus
mīlas stāstus un balsojot. Sigulda
IR Mīlestības pilsēta,” gandarīts par
uzvaru konkursā ir Siguldas novada

Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
“Aicināsim rudens baudītājus
doties romantiskajās pastaigās: Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrā būs pieejami jauni izdales
materiāli ar piemērotākajiem maršrutiem, tāpat tie būs pieejami drukāšanai Siguldas interneta vietnē, kā
arī citos interneta portālos. Turpināsim arī Siguldas popularizēšanu
Sanktpēterburgā, kur sadarbībā
ar “airBaltic” izspēlēsim konkursu
par Siguldu vienā no iecienītākajām radio stacijām “Eho Moskvi”
ar iespēju iegūt balvā aviobiļetes uz
Rīgu un atpūtu Siguldā,” stāsta Siguldas novada pašvaldības Tūrisma
pārvaldes vadītāja Laura Konstante.

Tūristus no Rīgas uz Siguldu vedīs regulāri
Siguldas novads ir ideāli
piemērots vienas dienas ekskursijai Rīgas viesiem, kuri vēlas izbaudīt Latvijas dabu un
atraktīvākās tūristu piesaistes
vietas. Tomēr līdz šim nokļūšana uz Siguldu individuālajiem
ceļotājiem bez sava transportlīdzekļa bija ne visai ērta – ar
vilcienu vai autobusu.
Lai Latvijas rudens galvaspilsētu Siguldu apskatītu pēc iespējas
vairāk interesentu, kuru nokļūšana uz Siguldu no Rīgas un atpakaļ būtu ērta, radīts jauns tūrisma
produkts “Izbaudi rudens šarmu
Siguldā!”, kura ietvaros no 18. septembra ceļotājiem tiek piedāvāta

iespēja ērti atbraukt uz Siguldu ar
komfortablajiem “Baltic Taxi” mikroautobusiem.
“Izbaudi rudens šarmu Siguldā” piedāvājumā iekļauts Turaidas
muzejrezervāta apmeklējums, ekskursija pa Siguldu ar elektromobīli,
brauciens ar rodeli vai krēslu pacēlāju piedzīvojumu parkā “Tarzāns”,
kokteilis viesnīcā “Sigulda”, kā arī
komfortabla nokļūšana uz Siguldu
un pēc tam uz Rīgu sadarbībā ar
“Baltic Taxi”. Piedāvājuma cena ir
28 lati, tas ir aktuāls līdz 31. oktobrim.
“Mūsu mērķis ir panākt, ka
šāda ērta nokļūšana 2011. gada
sezonā tiktu nodrošināta visu aktīvās sezonas laiku no maija sāku-

ma līdz oktobra beigām. Tāpēc ir
būtiski, ka varējām sadarbībā ar
uzņēmējiem īstenot šo ieceri jau
tagad, lai izvērtētu, kā tā darbojas
un kā mums labāk sagatavoties nākamajam gadam, lai varētu atvest
uz Siguldas novadu krietni vairāk
tūristu,” atzīst Siguldas novada
Domes Tūrisma pārvaldes vadītāja
Laura Konstante.
Rudens tradicionāli ir laiks, kad
uz Siguldu dodas Latvijas un ārvalstu ceļotāji, lai izbaudītu lieliskās
pastaigas pa romantisko Gaujas
senleju, kad to grezno rudens krāsu bagātība. Ar šo jauno tūrisma
produktu iespēja baudīt skaistāko
zelta lapu laiku tiek nodrošināta
arī Latvijas viesiem.

Projekta ietvaros septiņas novada skolas tiks apgādātas ar 124 stacionārajiem un 12 portatīvajiem
datoriem, iegādāti seši multimediju
tehnikas komplekti – interaktīvās
tāfeles un projektori, kā arī iekārtoti lokālie datortīkli. Tādējādi

Siguldas 2. vidusskola, Siguldas
1. pamatskola, Siguldas 3. pamatskola, Mores pamatskola, Siguldas
vakara vidusskola, Siguldas Valsts
ģimnāzija un Allažu pamatskola
tiks nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku

un efektīvāku IT izmantošanu izglītības iestādēs, uzlabojot izglītības
kvalitāti un efektivitāti.
Šobrīd noslēgumam tuvojas
lokālo tīklu ierīkošana pašvaldību
skolās, ko veica SIA “Komerccentrs
DATI grupa”, kas ieguva tiesības
iepirkuma procedūras rezultātā. Projekta kopējās izmaksas ir
113 857 lati, no kuriem ERAF sedz
85 %, bet valsts budžets – 15 %.
Siguldas novada budžeta līdzfinansējums nav nepieciešams.

Zināmi Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas būvdarbu veicēji
Sekmīgi uzsākta projekta “Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai” realizācija
(Vienošanās Nr. L-PPA-09-002). Pēc iepirkumu komisijas rūpīgas
piedāvājumu izvērtēšanas pieņemts lēmums, ka projekta ietvaros
būvdarbus Siguldas pilsdrupās veiks pilnsabiedrība “IP BŪVE”.
Rekonstruējot un kvalitatīvi
pilnveidojot Siguldas pilsdrupu
vidi, objekts kļūs publiski pieejams
un iekļaujams tūrisma maršrutā,
veicinot tā atpazīstamību pasaulē
kā unikālu ekoloģiski tīras vides
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 24. septembris, 2010

un kultūrvēstures apvienojums.
Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs
uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un
Ziemeļu torņos, kas līdz šim nebija pieejami, pastaigāties pa mūra
sienām, izbaudīt senatnīguma auru

Turpinās elektrības norēķinu karšu izsniegšana
trūcīgajām mājsaimniecībām

Siguldas novada Sociālais dienests informē, ka turpinās “Latvenergo” dāvināto elektrības norēķinu karšu izsniegšana trūcīgajām mājsaimniecībām. Šobrīd
dāvinājumu saņēmušas 233 novada trūcīgās mājsaimniecības, bet kopumā Siguldas novadam piešķirtas 285 elektrības norēķinu kartes. Dāvinājuma kartes
izsniedz Siguldas novada trūcīgajiem iedzīvotājiem – GMI pabalsta saņēmējiem
un trūcīgajām ģimenēm ar bērniem, kas noslēguši līgumu ar “Latvenergo” par
elektroenerģijas piegādi. Viena norēķinu karte paredzēta 500 kWh segšanai, tās
vērtība ir 37,15 latu. To izsniegšanu veic Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests. Informācija pieejama pa tālruni 67800966.

Izdota teiku grāmata bērniem

Septembra sākumā Gaujas nacionālā parka (GNP) fonda pārstāvji prezentēja
teiku grāmatu “Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos”. Grāmatā iekļautās teikas
pārsvarā vēsta par mitrājiem un tajos sastopamajām vērtībām GNP, Ķemeru nacionālajā parkā un dažādās Igaunijas aizsargājamās dabas teritorijās. Grāmatiņā
atrodamas teikas arī par Gaujas rašanos un Turaidas Rozi Maiju. Grāmatas ilustrāciju
autori ir Siguldas Mākslu skolas bērni. Iedzīvotāji, kas vēlas saņemt grāmatu, tiek
aicināti rakstīt uz e-pasta adresi baiba.pavlovica@gnpfonds.lv.

Sporta skola uzņem audzēkņus

Siguldas Sporta skolā notiek jaunu audzēkņu uzņemšana treniņgrupās vairākos
sporta veidos: basketbolā, badmintonā, vieglatlētikā, kalnu slēpošanā un dambretē. Siguldas Sporta skola – tas nozīmē apgūt izvēlēto sporta veidu profesionālu
treneru vadībā, tiekties pēc visaugstākajiem sportiskajiem sasniegumiem Latvijas
un pasaules mērogā, bet vissvarīgākais – tā ir iespēja veidot sevi par fiziski, garīgi
un emocionāli spēcīgu cilvēku. Informāciju par iespēju apmeklēt nodarbības
Sporta skolā var iegūt pa tālruni 67970207 vai 22022898.

Pateicība “Latvijas Sarkanajam Krustam”

“Latvijas Sarkanā Krusta” (LSK) Rīgas rajona komiteja augusta beigās dāvāja
pašvaldības Sociālajam dienestam jaunus auduma un ādas apavus 2300 latu
vērtībā. Apavus saņēma mazturīgo ģimeņu bērni Mores, Allažu, Siguldas pagastos
un Siguldas pilsētā. Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests pateicas LSK
Rīgas rajona komitejai par ziedojumu!

Novada trūcīgās ģimenes saņem atbalstu skolas
piederumu iegādei

Siguldas novadā no augusta līdz septembrim norisinājās akcija “Skolas soma”,
kuras laikā, pateicoties Siguldas novada iedzīvotājiem un portāla “Ziedot.lv” atbalstam, savākti ziedojumi 1000 latu apmērā. Lai novada trūcīgajām ģimenēm
pasniegtu saziedotos līdzekļus, septembra sākumā Bērnu un jauniešu ar invaliditāti
biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina un Siguldas novada
pašvaldības Ģimenes atbalsta centra vadītāja Kristīne Freiberga devās pie 40 trūcīgajām ģimenēm, kuras saņēma dāvanu kartes 25 latu vērtībā nepieciešamo
skolas piederumu iegādei. Projekta veidotāji izsaka pateicību visiem, kuri ar savu
atbalstu iesaistījās akcijas “Skolas soma” īstenošanā!

Dāvanas jaunajiem vecākiem no “Mēness aptiekas”

Novada skolās iekārtos datortīklus
Pagājušā gada decembrī Siguldas novada Dome parakstīja līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu projektam “Siguldas novada izglītības iestāžu informatizācija” (Vienošanās
Nr. 2009/0308/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/587).

ziņas īsumā

un ainavas, kas pavērsies no torņa uz Gaujas senleju un pārējiem
pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem centriem.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir
782 459,66 lati, no kuriem 83,79 %
sedz Eiropas Reģionālās attīstības
fonds un 13,21 % – Siguldas novada Domes budžets.

Topošās novada māmiņas var saņemt dāvaniņas Siguldas novada pašvaldības
Sociālā dienesta dienas centrs sadarbībā ar Māmiņu klubu aicina visas jaunās
māmiņas un sievietes, kuras gaida mazuli, saņemt “Mēness aptiekas” dāvaniņas.
Dāvanu komplektā jaunie vecāki atradīs autiņbiksīšu paraugus, vienreizlietojamos
higiēniskos, mitrumu uzsūcošos paladziņus mazuļa pārtīšanai, higiēniskās paketes
māmiņai, krēmu mazulim vai māmiņai iekaisumu mazināšanai, krūštura ieliktnīti,
karotīti mazulim, dažādu putru paraudziņus un citus mazus nieciņus, kas mazuļa
pirmajās dzīves nedēļās viņam ir nepieciešami. Dāvaniņas var saņemt Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta dienas centrā Pils ielā 3/a.

Izmaiņas veloceliņu izbūves termiņos
Jau ziņots, ka ir pabeigta
veloceliņa tehniskā projekta
izstrāde, ko atklāta konkursa
rezultātā veica SIA “Polyroad”.
Ņemot vērā ierobežotos finanšu
līdzekļus pašvaldības budžetā
un pašvaldības kredītsaistības,
izstrādāto tehnisko projektu un
veicamo darbu tāmi, Siguldas
novada Dome pārcēlusi projekta realizācijas termiņu līdz
2013. gada 31. decembrim.
Atgādinām, ka 2009. gada
aprīlī ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru noslēgta vienošanās Nr. L-VPA-09-0004 par
finansējuma piešķiršanu projek-

tam “Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā”.
Pateicoties Eiropas Reģionālās
attīstības fonda iegūtajam finansiālajam atbalstam 46,52 % apmērā
no kopējām plānotajām izmaksām,
Siguldā tiks izveidots 11 kilometru garš velomaršruts un izbūvēts
10 km garš veloceliņš, nodrošinot
drošu velotūristu pārvietošanos.
Jaunizbūvētais veloceliņš savienos
divpadsmit tūrisma objektus, septiņas atpūtas vietas ar velostatīviem,
14 autostāvvietas, tiks uzstādītas
apgaismes iekārtas, informatīvās
norādes un stendi.
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Siguldas Novada
Ziņas
Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
24. septembris–
31. oktobris
24. septembris–
31. oktobris

1. oktobris,
plkst. 18.00

Vieta
Siguldas pagasta
kultūras nams
Zviedru fotomākslinieka Torleifa Halvorsena
Kultūras un
(Falkopinga) izstāde
mākslas telpa
„Siguldas tornis”
Miķeļdienas gadatirgus
Svētku laukums
Mores kauju atceres pasākums – svētbrīdis Brāļu kapos Mores pagasts
un sarīkojums Piemiņas parkā
Ainars Mielavs koncertprogrammā “Audiobiogrāfija”
Koncertzāle
„Baltais flīģelis”
Izstāde “Tautasdziesmas – tautas kultūras un gara
Siguldas bērnu
dzīves apliecinātājas”, veltīta folklorista Krišjāņa Barona bibliotēka
175 gadu jubilejai
Miķeļdiena Allažos – Miķeļdienas dziesmas, rotaļas,
Pie Allažu pagasta
spēles un dejas kopā ar tautas tradīciju kopu “Budēļi”
pārvaldes

3. oktobris

38. Siguldas rudens orientēšanās sacensības

3. oktobris,
plkst. 15.00
4.–15. oktobris

Siguldas pagasta kultūras nama pūtēju ansambļa
koncerts “Mīlestības melodijas”
Izstāde “Neesmu moderns” – gleznotājam Borisam
Bērziņam – 80
Izstāde “Tā nav dzīve, tas ir kino…”

25. septembris
25. septembris
26. septembris
1.–29. oktobris

5.–29. oktobris

Pasākums
Sabīnes Stāles gleznu izstāde

pie
“Liepzemniekiem”
Turaidas pils
pagalms
Jūdažu bibliotēka

29. oktobris,
plkst. 20.00

Siguldas novada
bibliotēka
Tematiskā izstāde “Gleznās viss gluži kā dzīvē” –
Siguldas novada
gleznotājam Borisam Bērziņam – 80
bibliotēka
Latvijas leļļu teātra izrāde bērniem “Ērkšķrozīte”. Biļešu
Siguldas pilsētas
cena – 2,50 lati, kolektīviem pieteikumiem – 2 lati
kultūras nams
Vispasaules Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts
Siguldas pagasta
pasākums
kultūras nams
Sacensības – svētki nūjošanā “Zelta rudens”. Pulcēšanās Gaujas senieleja
Pilsētas trases pakājē
Pasaku rīts ar vecmāmiņu Līgu. Grāmata “Labā
Jūdažu bibliotēka
noskaņojumā”
Koncerts “Jaunie mūzikā” – Elīna Gaile (klavieres).
Koncertzāle
Programmā F. Šopēna klaviermūzika
“Baltais flīģelis”
Ražas svētki Krimuldas muižā – tirdziņš, izstādes,
Krimuldas muiža
orientēšanās sacensības, radošās darbnīcas, rotaļas
bērniem, Allažu amatieru teātra izrāde “Zelta ruksītis”,
latviešu kino “Dāvana vientuļai sievietei” un gaismas
spēles
Krimuldas tautas nama vīru kora “Vecie draugi” un
Turaidas pils
Siguldas pilsētas kultūras nama sieviešu kora “Teiksma” pagalms
draudzības koncerts “Veca mīlestība nerūs”
“Spārdies un pazudīs riepa!” – tikšanās un līdzi
Jūdažu
darbošanās ar veselīga dzīvesveida piekritēju Inesi
Sabiedriskais
Ziņģīti
centrs
Koncertciklā “Būsim draugi mūzikā”: Četrinieka
Koncertzāle
savienība jeb stāsts par kvartetu
“Baltais flīģelis”
Izrāde “Kailie brieži”
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Deju kolektīva “Vizbulīte” draudzības koncerts
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Izstāde “Mans miers ir nemiers...” – aktrisei Antrai
Jūdažu bibliotēka
Liedskalniņai – 80
Izstāde “Krišjānis Barons – tautas kultūras gaismas
Siguldas novada
nesējs pasaulē”
bibliotēka
Skolēnu zīmējumu, vecāku un vecvecāku vaļasprieku
Mores kultūras
izstādes “Vaļasprieki rudenī” atklāšana.
nams
Talantu fabrikas 1. kārtas koncerts
Izstāde “...no savu māju taisnības līdz manai...” –
Jūdažu bibliotēka
dzejniecei Mirdzai Bendrupei – 100
Izstāde – pasaku meistaram Džanni Rodari – 90
Jūdažu bibliotēka
Grupas “Eolika” 30 gadu jubilejas koncerts
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Eināra Kviļa gleznu izstādes atklāšana
Siguldas pagasta
kultūras nams
K. Barona 175 gadu jubilejai veltīts folkloras koncerts
Allažu tautas
“Kad dzīvoju, tad dzīvoju, tad lustīgi padzīvoju”
nams
Izstāde “Komponistam, populārajam koru un solo
Siguldas bērnu
dziesmu autoram Emīlam Dārziņam – 135”
bibliotēka
Koncerts – Tatjana Ostrovska (vijole) un Inese
Koncertzāle
Klotiņa (klavieres). Programmā: franču komponistu
“Baltais flīģelis”
kamermūzika
A. Brigaderes “Sprīdītis” – Allažu tautas teātra izrāde
Siguldas pagasta
kultūras nams
K. Barona 175 gadu jubilejai veltīts pasākums skolēniem Allažu tautas
“Ko es zinu par Krišjāni Baronu”
nams
Tikšanās ar apgāda “Likteņstāsti” grāmatizdevēju Anitu Jūdažu
Mellupi, neklātienes ceļojums uz Tobago salām
Sabiedriskais
centrs
“Silvesteri Orkesteri” džeza nakts Latino stilā
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”

30. oktobris
30. oktobris,
plkst. 19.00
31. oktobris,
plkst. 13.00

Siguldas kalnu maratons
Mores amatierteātra pirmizrāde – Digna Virkstene “Pēc
goda un taisnības”
Piemiņas brīdis pie Dainu tēva – folklorista Krišjāņa
Barona – pieminekļa Siguldā

7.–30. oktobris
8. oktobris,
plkst. 11.00
8. oktobris,
plkst. 14.00
9. oktobris
9. oktobris,
plkst. 11.00
9. oktobris,
plkst. 18.00
10. oktobris,
plkst. 10.00

10. oktobris,
plkst. 15.00
12. oktobris,
plkst. 15.00
15. oktobris
15. oktobris,
plkst. 19.00
16. oktobris,
plkst. 16.00
18.–25. oktobris
20.–31. oktobris
21. oktobris,
plkst. 19.00
21.–29. oktobris
21.–29. oktobris
22. oktobris,
plkst. 19.00
22. oktobris,
plkst. 19.00
22. oktobris,
plkst. 19.00
22.–31. oktobris
23. oktobris,
plkst. 16.00
24. oktobris,
plkst. 17.00
25. oktobris
28. oktobris,
plkst. 19.00

Gaujas senieleja
Mores kultūras
nams
K. Barona piemineklis Siguldā

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.
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Novada uzņēmējus aicina pieteikties Ziemassvētku egļu rotāšanai
Šogad Adventes laikā Siguldas novada Dome aicina uzņēmējus dāvāt novadniekiem Ziemassvētku prieku un izrotāt
trīs novada Ziemassvētku egles. “Aicinām novada uzņēmējus
kļūt par aizbildņiem trīs galvenajām eglēm – Svētku laukumā,
Stacijas laukumā un Jaunās pils dārzā – un izrotāt tās, dāvājot
iedzīvotājiem svētku brīnumu un pievēršot savam uzņēmumam
papildu uzmanību,” aicina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Egļu uzstādīšanu un rotāšanu veiks Siguldas novada Dome
sadarbībā ar uzņēmēju, kas pieteiksies pirmais un izpildīs nolikuma noteikumus. Visas novada

egles tiks rotātas baltas krāsas
dekoriem, papildot ar “īpašo
krāsu” – egli pie dzelzceļa stacijas ar ziliem, egli pie Jaunās
pils zaļiem, bet Svētku laukuma

Mākslu skola aicina uz bezmaksas mūzikas
un mākslas terapijas nodarbībām
Mākslu skola “Baltais flīģelis”
projekta “Māksla sev” ietvaros aicina pieaugušos apmeklēt desmit
nodarbības, kurās būs iespēja iepazīt mūzikas un mākslas terapiju
un, izmantojot dažādas mākslu
tehnikas un mākslu terapijas metodes, gūt pieredzi radošajā procesā, lai izzinātu savu emocionālo

un garīgo pasauli, uzlabotu dzīves
kvalitāti. Nodarbības, kas sāksies
oktobrī, vadīs mākslas terapeite
Ilze Dzilna-Šilova un mūzikas
terapijas maģistrante Solveiga
Ilvasa.
Lai apmeklētu nodarbības,
iepriekšēja pieredze mūzikā un
mākslā nav nepieciešamas. No-

egli ar sarkaniem rotājumiem.
Egles noformējumā uzņēmēji var
izmantot uzņēmumam raksturīgu
simboliku un egles tuvumā izvietot informāciju par uzņēmumu,
kas veicis noformējumu. Pašvaldība ierosina arī, piemēram, vairākiem uzņēmumiem apvienoties
un kopīgiem spēkiem rotāt egles.
Iepazīties ar nolikumu un
pieteikties Ziemassvētku egļu
dekorēšanai uzņēmēji var
līdz 22. oktobrim pa tālruni
67800952.
darbību organizatori aicina uz
nodarbībām līdzi ņemt mūzikas
instrumentus (ja tādi ir), paklājiņu vai pledu, jo nodarbības
paredzētas arī uz grīdas, kā arī
apģērbties ērtās drēbēs.
Pirmās 10 nodarbības visiem
interesentiem būs par brīvu. Interesentus lūdz pieteikties, zvanot
pa tālruni 293959803 vai rakstot
uz e-pasta adresi idzilna@gmail.
com.

Darbu sāk deju studija bērniem un jauniešiem
Siguldas Mākslu skolā “Baltais
flīģelis” ir sākusi darboties deju
studija bērniem un jauniešiem no
10 līdz 18 gadu vecuma. Deju studija piedāvās apgūt klasisko deju,

moderno baletu, laikmetīgo deju,
džeza un dejas improvizācijas. Studijas nodarbības palīdzēs bērniem
un jauniešiem iegūt pašpārliecību,
skatuves pieredzi un uzlabot fizis-

ko sagatavotību. Nodarbības notiks
trešdienās un piektdienās. Maksa
būs 12 latu mēnesī, sīkāka informācija pa tālruni 67971578 vai epasta adresi skola@baltaisfligelis.lv.

Aicina skolēnus pieteikties izglītojošai piedzīvojumu nometnei
“Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru aicina zinātkārus
skolēnus vecumā no 14 līdz
19 gadiem veidot komandas un
cīnīties par iespēju piedalīties
kādā no aizraujošām un izglītojošām diennakts nometnēm
“Zaļā nakts”, kas notiks Rēzeknē
(15. oktobrī), Liepājā (22. oktobrī) un Jūrmalā (29. oktobrī).
Nometnē skolēni tiks apmācīti piecās darbnīcās: “Sabiedris-

kās domas nozīme vides ilgtspējas nodrošināšanā”, “Atkritumu
samazināšana”, “Ekodzīve”, “Āra
dzīve. Izdzīvošana. Komunikācija”, “Dabasgāze – sākums labai
enerģijai”. Pēc apmācībām visi
nometnes dalībnieki piedalīsies
aizraujošās sacensībās – zināšanu pārbaudē, kur kopā ar savu
komandu meklēs atbildes, spriedīs, domās, atcerēsies darbnīcās
un skolā iemācīto.
Lai piedalītos nometnē, nepieciešams izveidot piecu zi-

nātkāru un aizrautīgu 14 līdz
19 gadus vecu jauniešu komandu. Komandai līdz 7. oktobrim
jāaizpilda anketa “Latvijas Zaļā
punkta” interneta vietnē www.
zalais.lv un jāatbild uz 16 jautājumiem. Uz katras pilsētas
nometni tiks aicinātas 20 komandas, kuras iegūs vislielāko
punktu skaitu. Katras nometnes
uzvarētājkomanda un tās pedagogs balvā saņems a/s “Latvijas Gāze” dāvāto piedzīvojumu
ekskursiju.

Sākusies biļešu iepriekšpārdošana uz izrādi “Kailie brieži”
Sākusies biļešu tirdzniecība uz
15. oktobra izrādi “Kailie brieži”
Siguldas pilsētas kultūras namā
(Pils ielā 10). Izrāde stāsta par
kādas mazpilsētiņas iedzīvotājiem,
kas kļuvuši par bezdarbniekiem
un meklē izeju no krīzes, izveidojot... striptīza dejotāju grupu.
Lomās iejutīsies tautā iemīļotas un

kolorītas personības – Lauris Reiniks, Jānis Jarāns, Roberto Meloni, Agris Daņiļevičs, Jānis Vimba,
Artūrs Krūzkops un Aleksandra
Kurusova.
Iestudējums “Kailie brieži”
kļuvis par vienu no aizvadītā gada
populārākajām un pieprasītākajām izrādēm. Pirmizrāde notika

2009. gada 21. maijā Dailes teātrī, bet no 16. augusta izrāde tiek
spēlēta uz Nacionālā teātra lielās
skatuves. Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv un Siguldas pilsētas kultūras namā katru
darba dienu no plkst. 10.00 līdz
18.00. Papildu informācija pa tālr.
67970814. Biļešu cena – 5–10 lati.

Siguldas novada bibliotēkā – Piedošanas diena
Sākot ar šī mēneša pēdējo
sestdienu – 25. septembri, un
arī turpmāko mēnešu pēdējās
sestdienās Siguldas novada

bibliotēka izsludina Piedošanas dienu, kad neapzinīgiem
lasītājiem tiek dota iespēja bez
kavējuma naudas maksāšanas

atdot bibliotēkā paņemto literatūru. Papildu informācija
Siguldas novada bibliotēkā pa
tālruni 67973258.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 24. septembris, 2010

