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Pašvaldība
piešķir dzīvokļus
saviem iedzīvotājiem

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un a/s “Siguldas
Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis atklāj pašvaldības
īres namu.

Jaunā ēka, kuru Siguldas novada pašvaldība nodod īrēšanai saviem
novadniekiem, atrodas Siguldā, Dzērveņu ielā 5, netālu no jaunuzbūvētā bērnudārza “Ieviņa”.
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Rīgas Apriņķa Avīze
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Kropotkins viesojas
Siguldā 9. lpp.

Marta beigās Siguldā, Dzērveņu ielā 5, Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un uzņēmuma “Siguldas
Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis svinīgā
pasākumā atklāja pašvaldības īres namu, kas nodrošinās īres
dzīvokļus 20 novadnieku ģimenēm, kuras iekļautas palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai pirmās kārtas reģistrā.
Īres nama būvniecība tika uzsākta 2009. gadā.
Pašvaldības īres dzīvokļi ir
piešķirti iedzīvotāju reģistrācijas
rindas kārtībā, pārskatot atbilstību saistošajiem noteikumiem.
Siguldas novada saistošajos noteikumos “Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājuma risināšana,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” ir noteikts, kādā kārtībā personas tiek
uzņemtas palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai pirmajā un vispārējā nodrošinājuma
grupā, bet galvenais nosacījums
reģistrēšanai ir maznodrošinātā
statuss. Šobrīd Siguldas novadā
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā gaida
57 personas vai ģimenes. 30 no
tām reģistrētas pirmās kārtas
reģistrā, 27 – vispārējās kārtības
reģistrā.
“Pirmo reizi Siguldas novada
pašvaldības īpašumā ir nonākusi
jauna ēka, kuru mēs nododam īrniekiem, sniedzot palīdzību daudzām novada ģimenēm, kopumā
gandrīz 50 iedzīvotājiem,” saka
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U. Mitrevics.
Jaunuzceltā īres namā vienas
istabas dzīvokļi tika piešķirti sešām ģimenēm, divu istabu dzīvokļi divpadsmit ģimenēm un
trīsistabu – divām ģimenēm. Visi
dzīvokļi ir ar pilnu apdari, tajos
ir centrālā apkure, ūdensskaitītāji,
un tie ir pilnībā dzīvošanai derīgā
un piemērotā stāvoklī. Papildus
katram dzīvoklim ir palīgtelpa –
pagrabs.

Stādu parāde
Siguldā 10. lpp.

Visiem īrniekiem, kam tika
piešķirtas dzīvojamās telpas, ir
jāmaksā gan dzīvojamo telpu īres
maksa, gan maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo
telpu lietošanu. Visus norēķinus
par īrētajām telpām un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrniekiem
jāveic ar pārvaldnieka starpniecību, informē Siguldas novada
pašvaldības Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Natālija
Balode.
No daļas īres maksas īrnieks
var būt atbrīvots, ja iesniedz
pārvaldniekam Siguldas novada
Sociālā dienesta izziņu par atbilstību maznodrošinātās personas
statusam.
Jau ziņots, ka Siguldas novada
pašvaldība, izstājoties no pirms
vairākiem gadiem dibinātās SIA
“Siguldas mājas”, kā kompensāciju
par SIA pamatkapitālā ieguldīto
zemi 820 000 latu vērtībā saņems
īpašumā vienu no uzceltajām
daudzdzīvokļu mājām, kuras
vērtība ir vienlīdzīga ar Siguldas
novada pašvaldības SIA “Siguldas
mājas” pamatkapitālā ieguldīto
zemi. 2011. gada 9. februāra Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par pieņemšanu bezatlīdzības
lietošanā nekustamo īpašumu
Dzērveņu ielā 5, slēdzot līgumu
ar SIA “Siguldas mājas”, kas būs
spēkā līdz reorganizācijas procesa pabeigšanai un dokumentu
saņemšanai no Uzņēmuma reģistra.
Tūrisma sezonas
atklāšana 12. lpp.

Siguldas
novadā –
Spodrības
mēnesis
Kā katru gadu, no 15. aprīļa
līdz 15. maijam Siguldas novadā
izsludināts Spodrības mēnesis, kad
pašvaldība aicina iedzīvotājus sakopt
teritorijas, bet organizācijas un uzņēmumus doties pavasara talkās, lai sakoptu novada sabiedriskās teritorijas.
Siguldas novada pašvaldība aicina novadniekus uz kopīgo Spodrības
mēneša Lielo talku 30. aprīlī un lūdz
iesniegt ierosinājumus par vietām Siguldas novadā, kas jāsakopj. Piesakot
konkrētu sakopšanas vietu, lūgums
norādīt atbildīgo personu – talkas
uzraugu, kas Lielās talkas dienā kontrolētu atkritumu maisu saņemšanu
un organizētu pilno maisu nogādāšanu norādītajā vietā.
Spodrības mēnesī plānots vākt
sadzīves atkritumus no autoceļu
malām, dzelzceļa malām un Gaujas
senlejas nogāzēm. Sīkāku informāciju
par veicamajiem darbiem un tuvākajām talkošanas vietām Lielajā talkā
var noskaidrot www.talkas.lv.
Siguldas iedzīvotājiem, kuri talkas dienā kops privātās teritorijas,
tiek dota iespēja iegādāties maisus
SIA “Jumis”, kuros ievietot atkritumus, sausās lapas. Pilnie maisi bez
maksas tiks savākti 30. aprīlī. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem
26112288, 67972286 vai rakstot uz
e-pasta adresi info@jumis.lv.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kuri vēlas iztīrīt savus dzīvokļus
un pagrabus no novecojušām lietām,
lūgums sazināties ar saviem apsaimniekotājiem.
Aicinām visus Siguldas novada
iedzīvotājus iesaistīties Spodrības mēneša pasākumos!

Iepazīsties,
Pašvaldības policija 13. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Aktualitātes
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Mainoties laikiem –
vērtības paliek!

Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Valsts politika reāli ietekmē
pašvaldību

Jebkurā attīstībā ir jāiegulda
ļoti lieli finanšu resursi – lai plānotu attīstību un tās virzienus,
jābūt zināmai stabilitātei vai tādai
kā platformai, no kuras sākt plānot
tālākās darbības. Šobrīd valsts rīcība
izskatās haotiska, trūkst skaidrojuma, kā konkrēti pieņemtie lēmumi stabilizēs situāciju valstī un dos
impulsu attīstībai. Lielāko daļu no
pašvaldības budžeta ieņēmumiem
veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un
ēkām. Šie nodokļi, kā arī nekustamā
īpašuma nodokļa likums un ar to
saistītie normatīvie akti tiek grozīti
gandrīz katru gadu, veicot izmaiņas nodokļa aprēķināšanas kārtībā,
kā rezultātā nav iespējams plānot
ieņēmumus vidējā termiņā, kā arī
tas prasa no pašvaldības papildu
līdzekļus nodokļa administrēšanas
nodrošināšanai. Faktiskie nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ar
katru gadu samazinās.
Arī attiecībā uz iedzīvotāju
ienākuma nodokli – katru gadu
tiek palielināta minimālā alga, tiek
mainīts neapliekamais minimums
un atvieglojumi par apgādājamiem,
kas tieši ietekmē pašvaldības ieņēmumus. Palielinoties inflācijai,
pieaugot minimālajai algai, kā arī
energoresursu cenām, arvien vairāk
resursu būs jānovirza budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.
Līdz ar to samazināsies to budžeta
līdzekļu apjoms, ko varēs novirzīt
novada attīstībai.
Prognozējams, ka pašvaldības ieņēmumu samazinājums un
mērķdotācijas samazinātais finan-
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sējums no valsts autoceļu fonda
būtiski ietekmēs novada ielu, ceļu
un teritoriju uzturēšanu nākotnē.
Samazinoties finansējumam ielu,
ceļu rekonstrukcijai, izbūvei un
apsaimniekošanai, pasliktināsies
ielu, ceļu seguma stāvoklis, līdz ar
to satiksmes drošība.
Ik dienu sastopamies ar to, ka
Latvijas valsts ekonomika arvien
lielākā strupceļā dzen Latvijas iedzīvotājus. Arī Siguldas novadā
Sociālais budžets jau ir pārsniedzis
plānotos izdevumus par vairāk nekā
40 tūkstošiem latu. Īpaši skaudra
situācija ir garantētā iztikas minimuma pabalstu, apkures un ēdināšanas pabalstu jomā. Tas apliecina,
ka valdības radītā ilūzija par to, ka
valstī ir ekonomiskā augšupeja, ir
mīts un cilvēku skaits, kuriem ir
nepieciešama palīdzība un atbalsts,
lai izdzīvotu, tikai palielinās. Siguldas novada pašvaldība un Sociālais
dienests sniedz vairāk nekā 10 dažādus pabalstus, lai novadniekiem
palīdzētu šo sarežģīto laiku izdzīvot.
Tomēr pašvaldības budžets nevar
sastāvēt tikai no izdevumiem,
mums ir jādomā par attīstību, par
citiem, progresīviem, palīdzības un
atbalsta veidiem, lai Siguldas novadā būtu vieglāk dzīvot pēc iespējas
lielākam cilvēku skaitam.

Vērtības saglabājas

Šogad aprīlis Siguldas novadam ir zīmīgs mēnesis. No 15. līdz
22. aprīlim Siguldas novadā viesojas
kņaza Kropotkina mazdēls Nikolajs
Kropotkins. Kropotkinu dzimta devusi nozīmīgu ieguldījumu Siguldas kā kūrortvietas izveidē. Kņazi
Kropotkini – Olga un Dmitrijs,
un viņu dēls Nikolajs – Siguldas
muižā prasmīgi saimniekojuši vairākus gadu desmitus, no 1866. līdz
1920. gadam. Šajā laikā kņazs Kropotkins atklājis Siguldas Dzelzceļa
staciju, uzcēlis Siguldas Jauno pili
un aizsācis kamaniņu un bobsleja attīstību, strādājis pie Siguldas
pilsdrupu saglabāšanas un pilnveidošanas darbiem, kā arī rūpējies
par ļaužu saliedētību un kopienas
veidošanu.
Es augsti novērtēju kņazu Kropotkinu dzimtas ieguldījumu un
atstāto mantojumu. Es cienu šo
dzimtu par prasmi nezaudēt cilvēcīgās vērtības, par Siguldai dāvāto vēsturisko mantojumu un gara
bagātību. Zīmīgi, ka tieši šobrīd
Siguldā šīs vērtības atdzimst jaunā
kvalitātē un aprīlī esam aizsākuši

Ideju konkurss
par Siguldas novada
ģerboņa skiču izveidi

un apstiprinājuši projektus, kuri
turpina Siguldas novada attīstību
un Kropotkinu dzimtas iedzīvināto
vērtību saglabāšanu.

Siguldas novada Dome no 11. aprīļa līdz 31. maijam izsludina ideju konkursu par novada ģerboņa skiču izveidi. Konkursā
aicināti piedalīties gan profesionāli mākslinieki ar iepriekšēju
pieredzi ģerboņu izstrādē, gan citi interesenti.

Daļējas investīcijas
Dzelzceļa stacijas
projektam

Siguldas novads apvieno Siguldas pilsētu, Siguldas pagastu, Mores pagastu un Allažu
pagastu, tādēļ ģerbonim jābūt
unikālai novada atpazīstamības zīmei, kas simbolizēs novada dabas, kultūras un vēstures
vērtības.
Katrs ideju konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā
trīs ģerboņa skiču variantus.
Konkursa darbus izvērtēs Domes apstiprināta komisija, novērtējot katra iesniegtā darba
atbilstību nolikumā noteiktajām
prasībām – ģerboņa skices un
idejas apraksta atbilstība novada
tēlam, ģerboņa uztveramība un
atpazīstamība, ģerboņa atbilstība
heraldikas prasībām un “Ģerboņu
likumam”. Konkursa uzvarētājs

saņems Siguldas novada pašvaldības pasūtījumu novada ģerboņa
izstrādei, kura paredzamā līguma summa ir 500 latu. Papildus
konkursa komisija var lemt par
naudas balvu fonda 200 latu apmērā sadalījumu starp visaugstāk
novērtētajiem darbiem.
Siguldas novada ģerboņa
skices jāiesniedz līdz 31. maijam
Siguldas novada pašvaldībā, Pils
ielā 16.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Siguldas novada
pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.
Papildu informāciju var saņemt
Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā – zvanot
pa tālruni 67970848 vai rakstot uz
e-pasta adresi prese@sigulda.lv.

ziemas sezonas laikā no Bobsleja
un kamaniņu tases ārvalstu sportistiem valstī ieplūst teju miljons
eiro, tāpēc mums jāliek uzsvars
uz Siguldas sporta infrastruktūras
attīstību, lai nākotnē tie būtu vairāki miljoni. Es uzskatu, ka sporta
kompleksa būvniecība gan mums,
Siguldas novada iedzīvotājiem, gan
valstiskā mērogā ir ļoti nepieciešama, tieši tāpēc mēs turpināsim
strādāt pie investīciju piesaistes un
projekta realizācijas. Piemēram, Eiropas čempionāts kamaniņu sportā
2010. gadā tika atspoguļots deviņos
starptautiskos televīzijas kanālos,
piesaistot 9,5 miljonu auditoriju,
liecina reitingi. Šis ir viens no veidiem kā popularizēt Latviju un
Siguldas novadu.
Ja investīciju piesaiste izdosies,
Siguldas novads iegūs finansējumu
sporta nozares attīstībai apmēram
trīs miljonu latu apmērā, kas novada iedzīvotājiem dos iespēju
izmantot sen gaidīto peldbaseinu,
plašu sporta un fitnesa zāli. Savukārt mūsu valsts sportistiem tā
būtu vēl viena iespēja stāvēt plecu
pie pleca ar izciliem pasaules sporta lielmeistariem, redzēt, kā plīvo
mūsu karogs uzvarētāju mastā un
saņemt medaļas. Šāda kompleksa
būvniecība un sporta infrastruktūras attīstība dotu iespēju mūsmāju
sportistiem treniņnometnēs uzlabot
savus rezultātus un būt labākajiem.

Kopībā ir spēks

Aprīļa sākumā Vides un reģionālās attīstības ministrijā aizstāvējām vienu no Siguldas novadam
svarīgiem projektiem – Dzelzceļa
stacijas ēkas, laukuma ar “Laimas”
pulksteni un piegulošās teritorijas
rekonstrukciju, saņemot valsts atbalstu 400 tūkstošu latu apmērā.
Šomēnes beigusies Dzelzceļa stacijas
un apkārtējās teritorijas projektēšana, un es ticu, ka jau maijā varēsim
izsludināt iepirkuma procedūru par
rekonstrukcijas uzsākšanu, kuru
plānots realizēt šajā un nākamajā
gadā. Zinu, ka daudzi novadnieki
gaida šī objekta atdzimšanu, un
esmu gandarīts, ka kopīgiem spēkiem mums izdevies šo projektu ne
tikai konceptuāli virzīt, bet arī piesaistīt reālas investīcijas, lai šo sapni
īstenotu. Bez Dzelzceļa stacijas ēkas
sakārtošanas nav iedomājama novada kvalitatīva attīstība. Stacijas ēka
atrodas Siguldas pilsētas sirdī, un
rekonstruētajam objektam ir jākļūst
par sabiedriskā transporta galveno
punktu, no kurienes sākas visi ceļi,
pa kuriem novadnieki varēs nokļūt
sev vēlamajā galamērķī. Līdz ar to
stacija kļūs arī par tūrisma galveno punktu, no kura notiks tūristu
plūsma uz Siguldas novada unikālajiem apskates objektiem. Stacijai ir
jākļūst par mūsu novada vizītkarti – jāprezentē mūsu novada tēls –
funkcionāls, moderns un sakopts.

Jāinvestē ziemas sporta
bāzes nostiprināšanā

Kropotkinu dzimta pirms
apmēram 100 gadiem Siguldā ir
aizsākusi bobsleja tradīcijas. Pateicoties tām, 1986. gadā Siguldā
tika uzcelta viena no pasaules
17 bobsleja un kamaniņu trasēm,
kas ir augstā līmenī – pasaules mēroga rangā esam trijniekā, un tas
nozīmē, ka ziemas sporta veidu attīstība Siguldā ir ļoti būtiska. Mums
ir jānodrošina kvalitatīvs piedāvājums, lai Latvijas un ārvalstu sportisti šeit varētu uzturēties pēc iespējas ilgāk – gan treniņnometnēs, gan
sacensību laikā, atstājot savu naudu,
kuru nodokļu veidā saņem pašvaldība, lai turpinātu attīstīt un labiekārtot novadu. Aprēķini liecina, ka

Kropotkinu dzimta, attīstot Siguldu un veidojot to par populāru
atpūtas un vēsturisku objektu apskates vietu, strādājusi arī pie sabiedrības
saliedētības un vienotas kopienas izveides. Arī mēs šodien strādājam pie
ID karšu ieviešanas un jau Siguldas
novada svētkos mēs uzsāksim identifikācijas karšu izdošanu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Uz priekšu
virzās arī pilsdrupu rekonstrukcija:
iedzīvotāji iegūs skaistu un funkcionālu kultūras un tūrisma objektu,
kas palielinās dažādu pasākumu
organizatoru interesi par kultūras
programmas paplašināšanu, palielinot
tūristu un kultūras apmeklētāju apjomu – līdz ar to pieaugs arī novada
pakalpojumu sniedzēju ieņēmumi.
Aprīlis ir arī Spodrības mēnesis,
tādēļ aicinu iedzīvotājus iesaistīties
talku aktivitātēs un ar kopīgu darbu
sakopt savas mājas un mūsu novadu, lai mums pašiem būtu patīkami
šeit dzīvot un Siguldas novads ar
savu sakārtotību būtu priekšzīme
citiem.
Darba sparu vēlot –

Uģis Mitrevics
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 19. aprīlis, 2011
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No 15. līdz 22. aprīlim Siguldā viesojas kņaza Kropotkina mazdēls Nikolajs Kropotkins, kas ir
pēdējais šīs dzimtas pēctecis. Vizītes laikā Kropotkinu dzimtas pēctecim paredzētas vairākas tikšanās
ar Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu, plašsaziņas līdzekļiem, Siguldas novada skolēnu Tūrisma
pulciņa dalībniekiem, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem un Siguldas pareizticīgo draudzi. Plānots,
ka, tiekoties ar Domes priekšsēdētāju, tiks pārrunāts jautājums arī par Kropotkinu dzimtas piederīgo
pārapbedīšanu, kuri šobrīd atdusas Berlīnes kapsētā.
Par godu Nikolaja Kropotkina vizītei, Siguldas novada Dome
sadarbībā ar projekta vadītāju, siguldieti Ievu Vītolu ir sagatavojusi
ceļvedi latviešu un krievu valodā
“Kņazi Kropotkini un Sigulda”, kura
pirmo signāleksemplāru Nikolajam
Kropotkinam pasniegs priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. Arī “Siguldas
Novada Ziņu” lasītājiem ir iespēja
iepazīties ar grāmatas manuskripta
citātiem:

“
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Krievu aristokrātu Kropotkinu dzimta Siguldā devusi
nozīmīgu ieguldījumu Siguldas kā kūrortvietas izveidē. Kņazi
Kropotkini – Olga un Dmitrijs,
un viņu dēls Nikolajs – Siguldas
muižā prasmīgi saimniekojuši vai-

rākus gadu desmitus, no 1866. līdz
1920. gadam. Kropotkinu vārds
bieži skan ne tikai Siguldā, bet arī
pasaulē. No Kropotkinu dzimtas
nāk arī Pēteris Kropotkins (1842–
1921), izcils ģeogrāfs, zinātnieks,
ceļotājs, revolucionārs un anarhisma ideoloģijas teorētiķis Krievijā.
Izdevīgā atrašanās vieta, bagātīgais vēstures mantojums un
rosīgie novada iedzīvotāji Siguldā
ir sekmējuši gadsimtiem senas ceļotāju jeb vasarnieku uzņemšanas
tradīcijas. Pateicoties Kropotkinu
dzimtai, 19. gadsimta otrajā pusē
Krievijas impērijā nostiprinās Siguldas, tolaik Zēgevoldes, kā iecienītas
atpūtas vietas atpazīstamība. Šajā
laikā kņazs Dmitrijs Kropotkins
uzsāk Siguldas pilsdrupu saglabāšanas darbus. Tiek nostiprināts

FOTO: no Egila Jemeļjanova kolekcijas

FOTO: No Turaidas muzejrezervāta krājuma

Siguldas Jaunā pils – kņazu Kropotkinu dzīvesvieta.

iekšpils vārtu tornis ar iebrauktuvi, virs kuras atveidots grāfu fon
der Borhu dzimtas ģerbonis. Lai
nepaliktu iepakaļ slavenajiem Eiropas kūrortiem, tiek ierīkotas skatu
vietas un nojumes, izveidotas arvien jaunas tā sauktās Alpu takas
ar koka kāpnēm Gaujas senlejas
krastos. Kapitālu Siguldas attīstīšanai par kūrorta vietu kņazi Kropotkini gūst, pārdodot vietējiem
zemniekiem viņu nomātās zemes
un mājas.
1889. gadā Krievijas valdība
militāru apsvērumu dēļ izbūvē Rīgas–Valkas dzelzceļa līniju ar piestātni arī Siguldā. Muižas īpašnieki
tās tuvumā uzceļ viesnīcu “Hotel
Segewold” un vairākas pansijas vasarniekiem. Tā ap Siguldas dzelzceļa staciju 19. gadsimta beigās sāk
veidoties pašreizējais pilsētas centrs
Šveices, Pils un K. Valdemāra ielā.
Siguldas attīstība turpinās arī
nākamā īpašnieka kņaza Nikolaja
Kropotkina laikā. Viņš ir liberālu uzskatu un modernu saimniekošanas metožu piekritējs un
Siguldas muižā sāk saimniekot
aptuveni 1895. gadā. Kņaza Nikolaja Kropotkina laikā tiek iepirktas
šķirnes govis, izjādes zirgi, jaunas
lauksaimniecības mašīnas, uzceltas mehāniskās dzirnavas un piena
dzesētava, attīstīta biškopība. Muižai piederošos īpašumus – pārceltuvi, pansijas un viesnīcu – iznomā
vietējiem iedzīvotājiem.

Siguldas ormaņi pie viesnīcas “Segewold”.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 19. aprīlis, 2011

Kņazs Nikolajs Kropotkins
1907. gadā.

Pēdējais Kropotkinu dzimtas pēctecis Nikolajs Kropotkins
savā dzīvesvietā Vācijā.
Lai darītu Siguldu aizvien populārāku vasarnieku vidū, muiža
apmaksā reklāmas, ko izvieto Krievijas lielāko pilsētu laikrakstos un
vairākos gadsimtu mijas ceļvežos.
Tas veicina atpūtnieku pieplūdumu. Siguldā labprāt laiku pavada
Krievijas smalkāko aprindu ļaudis,
viņu vidū arī tādi pazīstami krievu
rakstnieki un dzejnieki kā Ņina Petrovska, Fjodors Sologubs, Leonīds
Andrejevs, Valerijs Brjusovs, Osips
Mandelštams. Vairākus tā laika literātus uz Siguldu atved sava domubiedra Ivana Koņevskoja piemiņa,
kuru pāragri mūžībā paņēmuši
Gaujas atvari.
Pirms Pirmā pasaules kara Siguldā ir 114 vasarnīcu. Iedzīvotājus skaits ir mainīgs – no tūkstoš
iedzīvotājiem ziemā līdz trim tūkstošiem vasarā. Vasarnieku izvadāšanai pa tuvāko apkārtni nodarbināti
142 ormaņi. Vietējie saimnieki un
amatnieki savus ražojumus neved uz
Rīgas tirgiem, bet pārdod Siguldā,
kur cenas, pateicoties zaļumniekiem,
ir lielākas. Kņazs Kropotkins iegulda
līdzekļus muižas un tās apkārtnes
labiekārtošanā. Bērzu birzī pie viesnīcas ierīko parku ar krāšņu dārzu,
te darbdienu vakaros un svētdienās
spēlē orķestris.
Arī bobsleja pirmsākumi Siguldā rodami, pateicoties Kropotkinu

dzimtai, kad 19. gadsimta beigās Nikolajs Kropotkins savā muižā izbūvē
pirmo bobsleja trasi. Tā ir 900 m
gara un ar vienu virāžu. Trase, kas
ir pirmā Baltijā, sākas kādreizējā pils
nocietinājuma grāvja vietā. Pirmskara gados Siguldā izbūvētais sporta
kamanu ceļš, saukts arī par Bobsleja kalnu, tolaik ir labi pazīstams
ārzemēs.
Interesants ir fakts, ka Kņazs
Nikolajs Kropotkins, visticamāk,
ir bijis pirmais autobraucējs un automobiļa īpašnieks Siguldā. Latvijā
pirmie automobiļi, ko tolaik dēvēja
par “pašgājējām ekipāžām”, parādās
19. gadsimta beigās. Pieaugot automobiļu importam (galvenokārt no
Vācijas), 1903. gadā tiek apstiprināti
pirmie noteikumi par kustību ar automobiļiem, kas nosaka braukšanas
ātrumu Rīgā – ne ātrāk par 8 km
stundā.
1910. gadā Vidzemes guberņā
ir reģistrēti pavisam 88 dažāda tipa
automobiļi. Daudzi auto īpašnieki
apvienojas un 1910. gadā nodibina
Baltijas Automobiļu un aeroklubu.
Kluba dibinātāju un aktīvo goda
biedru vidū ir Siguldas muižas īpašnieks kņazs Nikolajs Kropotkins,
kurš vairākkārt ievēlēts par organizācijas prezidentu un pildījis arī kluba
pilotu pārbaudes komisijas
pārstāvja pienākumus.

”

FOTO: no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Siguldā viesojas
kņazu Kropotkinu dzimtas
pēdējais pēctecis

FOTO: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Sabiedrība

Automobiļi Lorupes gravā 1913. gadā.
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Aktualitātes

Siguldā notiks
Latvijas Stādu parāde
30. aprīlī un 1. maijā Siguldā notiks Latvijas Stādu parāde,
kuru organizē Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas
novada pašvaldību. Tās laikā Svētku laukumā notiks Latvijā
audzētu stādu izstāde un tirdzniecība, kā arī tiks ierīkots paraugdārzs, veltīts akcijai “Bērna stādīts koks”.
Izstādes laikā tajā būs apskatāmi dažāda vecuma koki, kas simbolizē cilvēku paaudžu maiņu. Bērni
varēs iepazīties ar dažādu koku sugu
augšanas īpatnībām, piemērotību un
nozīmi mūsu dzīvē. Ekspozīcijā varēs baudīt atpūtu pie stādījumu grupām, kuras veidos dekoratīvie lapu
un skuju kokaugi, kā arī papildinās
akmeņkaļa darinājumi. Stādījumu
grupu akcentus veidos dažādas no
salmiem veidotas figūras, bet paraugdārza vertikālais akcents būs
“Saules pulkstenis” un ūdens objekts
ar dažādiem strūklaku veidiem.
Pasākumā bērni un pieaugušie
varēs piedalīties radošajā studijā, kurā
būs dažādas izglītojošas un atraktīvas
spēles lieliem un maziem, kā arī vē-

rot interesantu kultūras programmu.
30. aprīlis Latvijā izsludināts kā
Talkas diena, kuras laikā visi iedzīvotāji aicināti sakopt savus pagalmus
un visu novadu teritorijas. Tāpēc
ikviens aicināts ne tikai sakopt mūsu
novadu, bet arī aplūkot jaunākās
dārzu tendences un apzaļumot savus
īpašumus.
Siguldas novadā Stādu parāde notiks pirmoreiz, bet līdz šim
tā notikusi septiņas reizes – divas
reizes Jaunmokās un piecas reizes
Jelgavā. “Esam pagodināti, ka Stādu
audzētāju biedrība izteica vēlmi šo
pasākumu organizēt Siguldā, tāpēc
aicinu novada iedzīvotājus un ciemiņus apmeklēt Stādu parādi un
amatnieku tirdziņu, lai arī turpmāk

šo pasākumu varētu iedzīvināt kā
tradīciju – ik pavasari Siguldā aicināt dārzkopības speciālistus tirgoties
ar Latvijā audzētiem stādiem,” stāsta
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers. Viņš
atzīst, ka Stādu parādē šogad gaidāms rekordliels dalībnieku skaits
un tā ir raisījusi arī tūristu interesi.
Jau tagad zināms, ka to apmeklēs
tūristu grupas no Igaunijas.
Sigulda jau izsenis bijusi dārzu
un parku pilsēta, jo agrāk šeit ik pavasari publiskai apskatei tika atvērts
Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības Rīgas rajona nodaļas
Izstāžu dārzs, kurš pulcēja ne tikai
nozares pārstāvjus, bet arī tūristus,
līdzīgi kā Holandes tulpju dārzi. Siguldas Izstāžu dārzā bija apskatāmas
skaistākās un krāšņākās pavasara
puķes, kā arī citu amatnieku izstrādājumu izstādes.
Sīkāka informācija vietnē
www.staduparade.lv.

SPORTS

“Siguldas Apļu” 1. posms aizvadīts
14. aprīlī 48 dalībnieki startēja
skrējienu seriāla “Siguldas Apļi”
1. posmā. Sacensību organizators
un galvenais tiesnesis Kaspars Kārkliņš atzina, ka ir iepriecināts par
kuplo dalībnieku skaitu. Arī laika
apstākļi bija ideāli skriešanai. Šādu
sacensību norise tūristu iecienītajās Gaujas senlejas takās ir vislabākā iespēja radīt priekšstatu par
Siguldu kā par sportisku, aktīvu,
dzīvespriecīgu pilsētu.

Dalībnieki atkarībā no vecuma grupas veica dažāda garuma
distances. Jaunākie skrēja 400 m,
arī trīsgadīgā Elīza Auziņa, kura
bija šo sacensību jaunākā dalībniece un uzvarētāja S3 grupā.
“Siguldas Apļu” 1. posma uzvarētāji pārējās vecuma grupās ir:
Amēlija Tobe (S5), Elizabete Arāja (S7), Kristīne Brunere (S10),
Elīna Zvilna (S12), Kristīne Ozola (S14), Zane Ķēde (S16), Santa

“Serpentīnceļa skrējiens 2011”
Starts 4. maijā plkst. 12.00 tiks
dots pie autoceļa Sigulda – Turaida Serpentīnceļa lejas daļā, sacensību centrs, kur notiks dalībnieku reģistrācija un dalības maksu
iemaksa, atradīsies laukumā pie
gaisa vagoniņa stacijas “Krimulda”.

Online pieteikumus Serpentīnceļa skrējienam iespējams iesniegt līdz 3. maijam plkst. 17.00
www.ba2.lv, sacensību dienā pieteikšanās līdz plkst. 11.30 sacensību centrā.
Šogad “Serpentīnceļa skrējie-

Sākas pieteikšanās SEB Latvijas
čempionātam kalnu divriteņu maratonā
SEB MTB maratons šogad
kļuvis par Latvijas čempionātu
un aicina pievienoties ikvienu velobraucēju! Kopvērtējuma
godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar Latvijas čempionāta
medaļām.
SEB Latvijas čempionāts kalnu
divriteņu maratonā norisināsies
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vairākās distancēs:
• SEB Maratons (60–70 km).
Trase marķēta šķēršļotā apvidū
(lauku, zemes, mežu ceļi, takas,
ūdens šķēršļi);
• Tautas distance (30–45 km).
Trase marķēta saīsinātā un vienkāršotākā veidā;
• Mammadaba Veselības brau-

Lazdāne (S20), Inese Tobe (S21),
Helvijs Jānis Kārkliņš (V7), Mikus
Nežborts (V9), Artūrs Šķesters
(V10), Kristaps Bruners (V12),
Toms Ķēde (V14), Kārlis Murāns (V16), Juris Ostups (V21),
Rolands Auziņš (V45), Jevgēnijs
Osaulenko (V65).
“Siguldas Apļi” risināsies reizi
mēnesī līdz pat oktobrim. Nākamā
sacensību kārta notiks 12. maijā.
Starta vieta un laiks nemainās –
pie Gaujas Nacionālā parka informācijas centra plkst. 18.00.
nā” notiks rezultātu vērtēšana īpašā dalībnieku grupā, kas sauksies
“Skrējiens ar saimnieku”. Distancē dosies mājdzīvnieku saimnieki kopā ar saviem mīluļiem. Kā
vienmēr – šī gada “Serpentīnceļa
skrējiena” absolūti labākā laika
uzrādītājs saņems titulu – “Kalnu
karalis”.
ciens (30–35 km). Nav sacensības.
Bez laika kontroles;
• “Lāsēns” Bērnu sacensības
(400–1000 m). Norisināsies startā/finišā.
Pieteikties sacensībām var Siguldas novada TIC – Raiņa ielā 3.
Ar sacensību nolikumu un plašāku informāciju iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Novada trūcīgajām personām
dalīs pārtikas pakas
Siguldas novada Siguldas pilsētas, Siguldas un Mores pagasta
“Sarkanā Krusta” nodaļas sadarbībā ar pašvaldības Sociālo dienestu
arī šogad izdalīs pārtikas produktu
komplektus novada iedzīvotājiem.
Pārtikas produktu komplektu var saņemt personas, kuras
2011. gadā saņēmušas Sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas
personas (ģimenes) statusam, un
personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Katru mēnesi Siguldas novadā
trūcīgajām personām tiks izsniegtas
808 pārtikas pakas. Pārtikas pakās ir
miežu putraimi – 1 kg, kviešu mil-

Pateicība

Pateicamies Allažu pagasta
ģimenei, kura ziedoja 1000 kg
pārtikas kartupeļus. Kartupeļi tika

ti – 1 kg, četrgraudu pārslas – 1 kg,
auzu pārslas – 0,5 kg, vājpiena pulveris – 0,1 kg un piens 2 % – 1 litrs.
Trūcīgie novada iedzīvotāji pārtikas pakas varēs saņemt:
 Sociālās aprūpes mājā “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagastā,
no 19. līdz 21. aprīlim no plkst.
9.00 līdz 14.00; atbildīgā persona – Gaļina Grigoroviča, tālrunis
67148414;
 Siguldas pagasta kultūras
namā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, 19. un 21. aprīlī no plkst. 9.00.
līdz 16.00. Atbildīgā persona – Ģertrūde Līvmane, tālrunis 29142830.
izdalīti Siguldas novada trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm.

Siguldas novada Sociālais dienests

Vecāku sapulce par pirmklasnieku
uzņemšanu Allažu pamatskolā
Allažu pamatskolas vadība un
pedagogi aicina vecākus, kuru bērni šogad uzsāks mācības Allažu
pamatskolas 1. klasē, uz tikšanos
ceturtdien, 28. aprīlī plkst. 17.30

skolas telpās.
Būs iespēja uzzināt interesējošos jautājumus, kā arī saņemt
informāciju par uzņemšanas aktualitātēm.

Allažu pamatskolas skolniecēm teicami
rezultāti latviešu valodas olimpiādē
Kā katru gadu Allažu pamatskolas talantīgākie skolēni piedalās
mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos. Šis mācību gads nav
izņēmums. Lai gan olimpiāžu un
konkursu laiks vēl nav noslēdzies,
mums jau ir ar ko lepoties!
8. klases skolniece Linda Bērze
latviešu valodas olimpiādē Sigul-

das novadā ir ieguvusi 1. vietu un
Valsts olimpiādē ir saņēmusi atzinību. Lindas skolotāja ir S. Tukiša.
9. klases skolniece Ieva Ķilla
latviešu valodas olimpiādē Siguldas novadā izcīnīja 2. vietu,
Valsts olimpiādē arī Ieva startēja pārliecinoši. Ievas skolotāja ir
I. Puķe.

Siguldā norisināsies
mutes veselības konference
19. maijā no plkst. 10.00 līdz
16.00 viesnīcā “Sigulda” notiks
konference “Mutes veselība, vispārējā veselība = dzīves kvalitātes
uzlabošana”.
Konferences mērķis ir informēt
novada iedzīvotājus par mutes veselības un vispārējās veselības saglabāšanu. Konferencē piedalīsies lektori no

Stradiņa KUS Valsts zobārstniecības
un sejas ķirurģijas centra, Latvijas
Universitātes, Veselības ministrijas
un citi. Sīkāka informācija pieejama
Siguldas Mutes veselības centrā, Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv
vai pa tālruni 29171954 – Anita
Zandberga.

Siguldas novada Bāriņtiesai – 15 gadu

10. aprīlī apritēja 15 gadu kopš
Siguldas pilsētas teritorijā izveidota
Bāriņtiesa – pašvaldības izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde,
kas prioritāri nodrošina bērna vai
citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina
Reizenberga šo iestādi vada kopš
tās izveidošanas brīža. Kopā ar
viņu šobrīd strādā priekšsēdētājas

vietniece Baiba Vītola, speciāliste –
Vineta Inberga, kā arī Bāriņtiesas
locekles: Aija Turauska, Anda Timermane, Inguna Zirne un Anita
Jurgelāne.
Sveicam kolektīvu šajos nozīmīgajos svētkos!
Plašāk par Bāriņtiesas darbību un veikumu šo 15 gadu laikā
pastāstīsim kādā no nākamajām
rubrikām “Iepazīsties, Bāriņtiesa”.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 19. aprīlis, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Attīstība

Siguldas novada Teritorijas plānojumu Drīzumā noslēgsies veloceliņa
izbūves iepirkums
izstrādās “Metrum”
Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa jau informējusi, ka 2010. gada
decembrī ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru tika parakstīta
vienošanās par Eiropas Sociālā
fonda finansētās programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes
“Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” projekta, “Siguldas novada Attīstības
programmas 2011.–2017. gadam
un Teritorijas plānojuma 2012.–
2023. gadam izstrāde” (vienoša-

nās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/034/008) īstenošanu.
Pēc Iepirkumu komisijas rūpīgas
piedāvājumu izvērtēšanas, tika pieņemts lēmums, ka projekta ietvaros
Siguldas novada Teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam izstrādās
SIA “Metrum”. Projekta ietvaros jau
izstrādāta Siguldas novada Attīstības
programma 2011.–2017. gadam. Šie
ir nozīmīgākie novada līmeņa plānošanas dokumenti, kurus 100 %

apmērā finansēs Eiropas Sociālais
fonds (ESF). Kopējās projekta izmaksas ir Ls 29 931.
Teritorijas plānojuma izstrāde
sekmēs ilgtspējības principu, kas nodrošinās esošajām un nākamajām
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras
mantojuma attīstību un saglabāšanu
Siguldas novadā.

ieguldījums tavā nākotnē

Uzsāks bērnudārza “Saulīte” rekonstrukciju
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļa
informē, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra projektam “Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
rekonstrukcija Siguldā” (Vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/
VRAA/003/033) un drīzumā tiks
paziņoti iepirkuma rezultāti.
Plānots, ka projekta ietvaros
līdz 2011. gada beigām tiks veikta
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” novecojušo iekšējo un daļēji arī

ārējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija, kas radīs iespēju ieekonomēt
energoresursus, kā arī uzlabos ēkas
funkcionalitāti un sadzīves apstākļus
224 novada bērniem. Rekonstrukcijas darbus plānots veikt 2011. gada
vasarā, pabeidzot vērienīgos remontdarbus, kurus pašvaldība uzsāka jau
pagājušajā vasarā nosiltinot ēku.

Kopējās projekta izmaksas ir
Ls 371 610, rekonstrukcijas attiecināmas izmaksas ir Ls 245 870. Plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas
Reģionālā attīstības fonda projektam
ir Ls 208 989 (85 % no attiecināmām
izmaksām), valsts budžeta dotācija
Ls 5532, kopējās Siguldas novada
pašvaldības izmaksas – Ls 157 089.

ieguldījums tavā nākotnē

Akcijas laikā dalīs maisiņus dzīvnieku ekskrementu savākšanai
redz, ka dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu
teritorijā savākt sava mājas (istabas)
dzīvnieka ekskrementus. Dzīvnieku
ekskrementus, iesaiņotus maisiņā,
var izmest sadzīves atkritumos – gan
lielajos konteineros, gan mazajos, kas
izvietoti Siguldas novada teritorijā.
Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, sods par
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu:
 brīdinājums vai naudas sods
fiziskajām personām no Ls 5 līdz
250, bet juridiskajām personām –
no Ls 10 līdz 500, konfiscējot dzīv-

niekus vai bez konfiskācijas;
 par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai
materiāls zaudējums, naudas sods
fiziskajām personām no Ls 10 līdz
500, bet juridiskajām personām –
no Ls 500 līdz 1000, konfiscējot
dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Ar jautājumiem lūdzam vērsties
Siguldas novada Pašvaldības policijā
pa tālruni 67972008, e-pasta adrese
policija@sigulda.lv vai diennakts mobilo tālruni 26160288, kā arī Siguldas
novada Attīstības pārvaldes Īpašumu
nodaļā pa tālruni 67800952.

Aicina pieteikties bezmaksas velosipēdistu apmācībai
Siguldas novada Pašvaldības
policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes
drošības direkcijas Rīgas Motormuzeja pedagoģi Laimdotu Lasi organizēs velosipēdu vadītāju apmācību
un eksāmenu pieņemšanu Siguldā.
Velosipēdu vadītāju apmācība un
pirmreizējā eksāmena kārtošana ir
bez maksas. Apmācībās varēs piedalīties skolēni vecumā no 12 gadiem.
Iedzīvotāju ieguvums: iespēja iegūt gan zināšanas, gan arī pārbaudīt

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 19. aprīlis, 2011

vadā vairāk nekā 10 kilometru
garumā.
Veloceliņš sastāvēs no divām
speciālām joslām – viena gājējiem, otra velosipēdistiem. Tā
tiks papildus veicināta arī gājēju
drošība.
Šobrīd noslēgumam tuvojas
iepirkums, kura rezultātā tiks noskaidroti veloceliņa izbūvētāji.

ieguldījums tavā nākotnē

VAKANCE
Siguldas novada Dome aicina darbā
Investīciju nodaļas vadītāju
Amata mērķis:

 nodrošināt investīciju piesaisti Siguldas novada attīstības veicināšanai,
izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondus un citus finanšu instrumentus.

Prasības pretendentiem:

 augstākā izglītība (bakalaura grāds) ekonomikā, biznesa vai sabiedrības vadībā;
 vismaz trīs gadu pieredze projektu vadīšanā, investīciju piesaistē;
 pieredze vadošā amatā;
 labas saskarsmes spējas;
 teicamas latviešu valodas, ļoti labas angļu valodas un labas krievu
valodas zināšanas;
 prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas).

Galvenie darba pienākumi:

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
Siguldas novada Pašvaldības policija Spodrības mēneša laikā rosina
iedzīvotājus iesaistīties akcijā “Proties
savākt aiz sava suņa!”. Akcijas laikā
policijas darbinieki par brīvu dalīs
maisiņus dzīvnieku ekskrementu savākšanai. Uz maisiņiem tiks norādīta
informācija par dzīvnieku īpašnieku
un turētāju pienākumiem un atbildību, kas paredzēta par šo pienākumu
nepildīšanu.
Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.266 no 4.04.2006.
“Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai” 52.3. punkts pa-

Jau ziņots, ka 2009. gada janvārī tika saņemts apstiprinājums
no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) par finansējuma
piešķiršanu projektam “Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņa izbūve Siguldā”, kurš
paredz velomaršruta izveidošanu
un veloceliņu/gājēju ietvju izbūvi
vai rekonstrukciju Siguldas no-

tās, kārtojot eksāmenu un saņemt
velosipēda vadītāja apliecību uz vietas Siguldas novadā, un pilnīgi bez
maksas, ja eksāmens veiksmīgi tiks
nokārtots ar pirmo reizi. Šāda iespēja
ir radusies, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Ceļu satiksmes drošības
direkciju, informē Siguldas novada
Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis.
Tuvojoties vasarai un aktīvam
riteņbraukšanas periodam, policijas

priekšnieks atgādina, ka alkohola lietošana nav savienojama ar velosipēda
vadīšanu, paskaidrojot, ka atkarībā
no reibuma pakāpes sods svārstās
no Ls 30 – Ls 120.
Par nodarbību laiku un vietu
katram dalībniekam tiks paziņots
individuāli, kā arī lūdzam sekot
līdzi Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv norādītajai informācijai.

 iniciēt investīciju projektu izstrādi, ievērojot novada attīstības prioritātes un plānošanas dokumentus;
 izstrādāt projektu pieteikumus, vadīt projektus, sagatavot projektu
atskaites un ziņojumus;
 konsultēt Domes struktūrvienības un iestādes par finansējuma piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;

Piedāvājam:

 interesantu, radošu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2011. gada 21. aprīlim
uz e-pasta adresi dome@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Dome,
Pils iela 16, Sigulda, LV 2150. Uzziņas pa tālruni 67800968.

Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls
“Gaujas Atbalss 2011”
Šogad nu jau trīspadsmito gadu pēc kārtas Siguldas pilsētas
kultūras nams aicina bērnus un jauniešus piedalīties popmūzikas
festivālā “Gaujas Atbalss 2011”.
Festivāla mērķis ir popularizēt Latvijas bērnu muzikālās izglītības
un deju prasmes attīstību, nodrošināt pieredzes apmaiņas iespējas starp dažādu Latvijas vokālo grupu pedagogiem, kā arī rosināt
jauniešu vidū interesi par popgrupu kustību kā vienu no iespējām
aktīvi, radoši pavadīt brīvo laiku.
Festivāls savas pastāvēšanas laikā ir pulcējis jaunos talantus no
visiem Latvijas novadiem. Tā laureātu vidū ir bijušas nu jau Latvijā
atpazīstamas skatuves zvaigznes – Liene Bronuša (Candy), Liene Šomase, Samanta Poļakova (Samanta Tīna), Amanda Bašmakova un citi.
Tā kā katru gadu festivāls pulcē lielu dalībnieku skaitu, arī šogad
paredzētas divas atlases kārtas 7. un 8. maijā plkst. 12.00, bet fināla
koncerti 21. maijā Siguldas pilsētas kultūras namā.
Festivāla “Gaujas Atbalss 2011” nolikums un pieteikuma
anketa pieejami Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv un Siguldas pilsētas kultūras namā.
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Siguldas Novada Ziņas

Tūrisms
1. maijā – tūrisma sezonas atklāšana Siguldā
Ar spilgtākajiem jaunumiem, laivu karnevālu, Radio 101 studiju
un tikai 1. maijā sarūpētiem piedāvājumiem no Siguldas novada
tūrisma uzņēmējiem Siguldā novada teritorijā tiks atzīmēta tūrisma
sezonas atklāšana. Starts tiks dots “Rāmkalnu” organizētajā “Laivu
karnevālā”, pēc tam pasākuma galvenā norises vieta būs pie Kultūras un mākslas telpas “Siguldas tornis”.
1. maija pasākuma apmeklētājiem būs iespēja izmantot īpaši
sagatavotu objektu karti, lai paviesotos jau zināmos un populāros
tūrisma objektos, kā arī atklātu šīs
tūrisma sezonas jaunumus! Kartē
plānots iekļaut arī kultūras punktus
un stāstīt apmeklētājiem par pasākumiem, kādus šovasar piedāvā
Siguldas pilsdrupu estrāde un koncertzāle “Baltais flīģelis”. Pasākuma
noslēgumā ikviens, kurš apciemos
visus objektus, varēs pretendēt uz
kādu vērtīgu sveicienu no Siguldas
novada.
Tieši 1. maijā gan siguldiešiem,
gan novada viesiem būs iespēja
pirmoreiz vērot pasaules slaveno
“Aerodium” šovu, kas pēc izrādēm
Turīnas olimpiskajās spēlēs un Latvijas paviljonā “Expo 2011” Šanhajā
nu uzlidos Siguldas debesīs.

Vēl viens no šī gada lielajiem tūrisma jomas jaunumiem ir Elmāra
Gaigalnieka smilšu valstības atvēršana. Gan novada iedzīvotāji, gan
viesi būs aicināti apmeklēt mākslinieka izstāžu zāli pie Siguldas Jaunās
pils, kurā būs iespēja apskatīt smilšu
gleznas un telpiskus mākslas darbus.
Iepriekš piesakot, interesentu grupas
varēs rezervēt smilšu izrādi, kuras
laikā pats mākslinieks ar vētras, zemestrīces un citu stihiju palīdzību
smiltīs radīs pasaules tapšanas ainas
un dabas parādības.
Interesentiem būs iespēja apskatīt
ledus pagrabu dzelzceļa stacijas teritorijā un iepazīties ar viena numura
viesnīcas plānojumu. Ikviens, kurš
vēlēsies, jau šobrīd varēs izmantot
unikālo iespēju un būt viens no pirmajiem, kurš, ekskluzīvi rezervējot
numuriņu, varēs apmesties šajā vies-

nīcā, kad tā būs pabeigta.
Tiem, kuri vēlas izbaudīt pavasara iestāšanos, būs iespēja to apvienot ar īpašajiem 1. maija cenu
piedāvājumiem, kādus apmeklētājiem ir sarūpējuši Siguldas novada
tūrisma uzņēmēji – “Aerodium”
piedāvās 50 % atlaidi lidojumiem,
piedzīvojumu parks “Mežakaķis”
piedāvās iespēju diviem cilvēkiem
ekstrēmajā trasē doties par viena apmeklētāja cenu, varēs izbaudīt īpašo
Elektromobīļu tūri, vēsturiskas aktivitātes Turaidas muzejrezervātā, kā
arī daudz citu aizraujošu aktivitāšu
Radio 101 dīdžeju pavadījumā!

Sigulda aizrauj!
Tiekamies 1. maijā!

Gada sākumā Siguldā vairāk tūristu!
Lai gan aktīvākā tūrisma sezona vēl tikai priekšā, pirmie šī gada
statistikas rādītāji ir ļoti iepriecinoši. Salīdzinot šī gada pirmos
trīs mēnešus ar atbilstošu periodu
2010. gadā, redzams, ka apmeklētāju skaits Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā ir palielinājies
par 55 %. Jau gada sākums ar ie-

vērojamo Krievijas tūristu skaita
palielinājumu ir palīdzējis sasniegt
šos rādītājus, tomēr jāpiemin, ka
līdzīga šī pozitīvā tendence novērojama arī februārī un martā.
Tāpat par kopējo intereses pieaugumu liecina arī Siguldas novada tūrisma vietnes
www.tourism.sigulda.lv apmeklē-

tības dati, kas šī gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā
gada atbilstošo periodu, ir palielinājušies par 28 %. Liela interese
izraisīta starptautisko izstāžu laikā, kad Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrs popularizēja
Siguldas tūrisma piedāvājumu
Latvijas mērķa tirgos.

izglītība

Siguldas novadā izveidota
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Siguldas novadā darbu uzsākusi Siguldas novada Pedagoģiski
medicīniskā komisija, kura atbilstoši noteiktajai kompetencei:
§ pamatojoties uz vecāku iesniegumu, veic bērna attīstības un
spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un bērna pārbaudes laikā
iegūtās informācijas apstrādi un
analīzi;
§ iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), pirmsskolas
vecuma bērniem un skolēniem
piemērotāko izglītības programmu;
§ sniedz atzinumu par iespēju
turpināt izglītību Siguldas novadā
dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
 vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;

12

 jebkurai speciālās pirmsskolas
izglītības programmai;
 speciālās pamatizglītības pro
grammai izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, mācīšanās
traucējumiem vai valodas traucējumiem 1.–4. klasei;
§ veicina izglītojamo ar garīgās
vai fiziskās attīstības traucējumiem,
valodas traucējumiem, mācīšanās
traucējumiem, jauktiem attīstības
traucējumiem, garīgās veselības
traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar
redzes vai dzirdes traucējumiem
integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
§ konsultē pedagogus, vecākus
un citas personas jautājumos, kas
saistīti ar speciālo izglītību;
§ izvērtējot ģimenes ārsta vai

ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu
par ilgstoši slimojošo izglītojamo
izglītošanās nepieciešamību mājās.
Siguldas novada Pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde notiks
6. maijā, bērnudārzā “Ieviņa”, Nurmižu ielā 31, Siguldā. Komisijas
sēdēs būs iespēja saņemt arī bērna
psihiatra Dr. S. Ancānes konsultāciju un atzinumu.
Uz minēto sēdi līdz 2. maijam jāpiesakās iepriekš pa tālruni 26459154, norādot izglītojamā
vārdu un uzvārdu, vecumu, deklarēto dzīvesvietu, izglītības iestādi
un klasi, mācību/dzimto valodu,
pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un
tālruņa numuru.
Ar plašāku informāciju un
nepieciešamiem dokumentiem iespējams iepazīties Siguldas novada
pašvaldības informatīvajā interneta
vietnē www.sigulda.lv.

“Baltais flīģelis”
Siguldas Saksofonu kvartets uzvar Slovēnijā
Ar triumfu no starptautiska konkursa “Svirel 2011” Slovēnijā atgriezušies Siguldas Saksofona kvarteta
mūziķi, kuri prestižajā pasākumā
ieguva 1. vietu savā kameransambļu kategorijā, vecuma grupā no
14 līdz 19 gadiem. Konkursam bija
pieteikušies 114 solistu un ansambļu
11 dažādās kategorijās, kuru uzvarētāji – 1. vietu ieguvēji – ieguva tiesības piedalīties noslēguma koncertā
jeb finālā. Finālā uzvarētāji – astoņi
solisti un trīs ansambļi, tostarp arī
Siguldas Saksofonu kvartets, – vēlreiz
atskaņoja vienu, žūrijasprāt, efektīgāko skaņdarbu, lai cīnītos par konkursa galveno balvu solistu un ansambļu
konkurencē.
Siguldas Saksofonu kvartets,
šķiet, atskaņoja savu labāko skaņdarba “Īru svīta” interpretāciju, taču
galveno balvu solistu konkurencē izcīnīja slovēnis Blažs Šparovecs (klarnete), bet kameransambļu konkurencē “French – American Winds”
(Vācija). Finālā no ārzemju viesiem

Vācija bija pārstāvēta ar diviem dalībniekiem, pa vienam no Latvijas un
Ungārijas, pārējie – Slovākijas jaunie
talanti. No malas vērojot konkursa
norisi, bija jāatzīst, ka dalībnieku tehniskais un mākslinieciskais līmenis
ir ļoti augsts, tāpēc vēl lielāks prieks
par mūsējo panākumu – uzvaru savā
kategorijā un iekļūšanu lielajā finālā,
kur pārsvarā dominēja jau izveidojušies mūziķi – vecāki un pieredzējušāki nekā Siguldas jaunie saksofonisti.
Pieļauju, ka plašākam publikas
lokam Siguldas Saksofonu kvarteta
nosaukums ir svešs, jo ansamblis ar
šādu nosaukumu tika izveidots tikai
šī mācību gada sākumā – 1. septembrī, un tā sastāvā spēlē Rūdolfs Missa, Marta Bleija, Kristiāna Rudzīte un
Silvestrs Bajārs.
Liels paldies Siguldas novada
Domei un īpaši Guntaram Zvejniekam par atbalstu un uzticību.
Elmārs Rudzītis,
Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
saksofona spēles skolotājs

Starptautiskā dejas diena Siguldā – 29. aprīlī
Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis” sadarbībā ar Siguldas
pilsētas kultūras namu ielūdz apmeklēt Starptautiskajai dejas dienai
veltītos pasākumus. Apmeklētājiem
būs iespēja apmeklēt meistarklases
dažādos deju stilos un izvēlēties
sev piemērotāko, ar ko nodarboties
turpmāk.
Meistarklases sāksies no plkst.
15.00 Siguldas pilsētas kultūras
namā, kur varēs apmeklēt hip-hop,
latviešu tradicionālo deju nodarbības,

būs iespēja vērot vai piedalīties baleta
un vēderdejas nodarbībās, izmēģināt
soļus modernajā džezā un improvizācijā. Noslēguma pasākums sāksies
plkst. 19.00 Siguldas Mākslu skolā
“Baltais flīģelis”, kur būs iespēja vērot
dažādus deju priekšnesumus, noskatīties filmu par deju, iedzert tēju un
parunāt par visu redzēto un izdejoto.
Meistarklases un noslēguma
pasākumi būs pieejami bez maksas. Sīkākai informācijai sekot līdzi
vietnē www.baltaisfligelis.lv.

Sagatavošanas kursi mākslas vidusskolām un
augstskolām “Baltajā flīģelī”

Siguldas Mākslu skola “Baltais
flīģelis” organizē maksas zīmēšanas
un gleznošanas kursus/konsultācijas pamatskolu un vidusskolu pēdējo klašu audzēkņiem, kuriem ir
mākslinieciskas dotības, bet trūkst
speciālas sagatavotības, lai kārtotu
iestājeksāmenus mākslas skolās un
augstskolās.

Kursu programma paredz nodarbības zīmēšanā un gleznošanā
un kompozīcijā, atbilstoši mākslas
skolu un augstskolu iestājeksāmenu
saturam. Kursus vadīs Agita Zālīte.
Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz 21.30.
Informācija pa tālruni 27005968
(Agita Zālīte).

“Baltais flīģelis” aicina uz koncertiem!
 30. aprīlī plkst. 19.00 Valts Pūce
koncertuzvedums pēc A. Sakses “Pasakas par ziediem”.
 25. maijā plkst. 19.30 koncertzāles desmitgades Svētku koncerts “Siguldas mūzikas zvaigznes”.
 27. maijā “Alternatīvais flīģelis”:
o plkst. 19.00 Deniss Paškevičs –
programmā “Funky Therapy”;
o plkst. 21.00 Olgas Žitluhinas dejas kompānijas koncertizrāde
“Viss baltā”;
o plkst. 23.00 grupas “Dzelzs vilks”

taustiņinstrumentālista Kaspara Tobja “Koncerts septiņiem sintezatoriem”.
Pirmatskaņojums;
o izstāžu telpā: Verners Lazdāns
gleznas no cikla “Savā elementā”;
o ārtelpā: Inese Valtere-Ūlande.
Tēlniecība “Refleksijas”.
 29. maijā plkst. 11.00 ciklā “Vasaras kamermūzikas koncerti Siguldas
Jaunajā pilī – “Bēthovens un Sigulda””
atklāšanas koncerts.
 29. maijā plkst. 17.00 koncertprogramma 50/50.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 19. aprīlis, 2011

Iepazīsties, Pašvaldības policija

Siguldas novada Pašvaldības policija tika izveidota 2004. gadā,
un tajā laikā darbojās četri policijas darbinieki. Šobrīd Pašvaldības
policijas štatu sarakstā ir priekšnieks, pieci vecākie inspektori un četri
inspektori. Darbs rit diennakts režīmā, un pēc palīdzības Pašvaldības policijā mēneša laikā vēršas vairāk nekā 200 cilvēku. “Novada
iedzīvotāji pie mums vēršas ar ļoti dažādiem jautājumiem, un mēs
vienmēr cenšamies palīdzēt. Pat ja iesniegumā paustais vai uzdotais
jautājums nav mūsu kompetencē, mēs sazināmies ar to iestādi vai
struktūrvienību, kas palīdzēs atrisināt iedzīvotāja problēmu,” stāsta
Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis, kurš šajā amatā
strādā apmēram pusotru gadu. Pašvaldības policijas priekšnieks
iedzīvotājus pieņem Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3, 4. kabinetā) pirmdienās un ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 18.00.

Par tīru un sakoptu
novadu – vienmēr

Pašvaldības policijas darba specifikai piemīt sezonas raksturs. Paralēli
sabiedriskās kārtības un Saistošo noteikumu izpildes kontrolēšanai novada
teritorijā PAVASARĪ UN RUDENĪ
vairāk uzmanības tomēr tiek pievērsts
teritoriju sakopšanai. Tiek brīdināti un
nepieciešamības gadījumā arī sodīti
īpašumu saimnieki, kuri nenopļauj
zāli, teritorijas aizaudzē ar krūmiem,
ēkām nav piestiprinājuši numura zīmes vai nosaukumu plāksnītes, ēkām,
fasādēm un žogiem nav nodrošinājuši
kārtīgu izskatu, kā arī neapdzīvotām
ēkām nav noslēguši durvju un logu
ailas. “Strādājot mērķtiecīgi un neatlaidīgi, esam panākuši Siguldā, Šveices
ielas 17B, īpašuma sakārtošanu, kurā
ilgāku laiku uzturējās jaunieši, lietojot
alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas. Pēc mūsu brīdinājumiem
īpašnieks ir aiznaglojis ar dēļiem logus un durvis, liedzot iespēju piekļūt
īpašumam. Arī nepabeigtajai Allažu daudzdzīvokļu mājai ir aiztaisīti
pirmā stāva logi. Esam panākuši arī
Gāles ielas 4 gandrīz sabrukušās ēkas
nojaukšanu un turpmāk sekosim, lai
tiktu izvesti būvgruži. Esam apzinājuši
vēl vairākus graustus Siguldas novadā,
un tāpēc arī turpmāk aktīvi strādāsim
pie šī jautājuma sakārtošanas,” par
paveikto stāsta Pašvaldības policijas
priekšnieks.
Šobrīd Pašvaldības policija informē pašvaldības Attīstības pārvaldes
Īpašumu nodaļas speciālistus par vietām, kurās būtu jātalko, jo pēc sniega
nokušanas ne tikai parkos un zālājos,
bet arī pļavās un mežos paveras neglīta aina – izsmēķi, suņu izkārnījumi,
būvgruži, sadzīves atkritumi un citi
gruži. “Šobrīd aicinām mājdzīvnieku
īpašniekus savākt savu mīluļu izkārnījumus un preventīvā nolūkā dalām
īpašus maisiņus ekskrementu savākšanai, uz kuriem ir informācija par
dzīvnieku īpašnieku pienākumiem
un atbildību,” informē M. Garjānis.
Līdz ar pavasara iestāšanos aktuāla kļūst kūlas dedzināšana un PašvalRīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 19. aprīlis, 2011

dības policija vēlas atgādināt, ka atbildība par šo pārkāpumu ir no 200 līdz
500 latiem vai administratīvais arests
uz laiku līdz 15 diennaktīm.
Pašvaldības policija atgādina, ka
ugunskuru dedzināšana organisko
atkritumu sadedzināšanai nelielos
apmēros novada teritorijā ir atļauta no 15. aprīļa līdz 15. maijam,
bet rudenī – no 15. septembra līdz
15. oktobrim. Visu gadu organiskos
atkritumus nelielos apmēros drīkst
dedzināt tikai lauku teritorijā. Jāpie-

FOTO: pašvaldības arhīvs

Siguldas novada Pašvaldības policija –
uzsvars preventīvajam darbam

Siguldas novada Pašvaldības
policijas priekšnieks Māris Garjānis.
Apsekošanas rezultātā zemju īpašnieki, kuru teritorijā netiek ierobežota
latvāņu izplatība, tiek brīdināti, bet
bezatbildīgākie tiek arī sodīti.
Vasaras laikā novadā notiek dažādi kultūras un sporta pasākumi,
kuros Pašvaldības policija nodrošina
pastiprinātu kārtības uzraudzību, kā
arī uzmana, lai sabiedriskā vietā netiktu lietoti alkoholiskie dzērieni un
netiktu piegružota novada teritorija.
Regulāri notiek patrulēšana arī
tajās vietās, kur parasti mēdz pul-

Pašvaldības policijas uzdevumi:

§ garantēt personu un sabiedrības drošību;
§ novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
§ likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu
noteikto pienākumu realizācijā;
§ savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus.

Pašvaldības policijas pienākumi:

§ likumpārkāpumu profilakse;
§ par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu
apsargāšana un konvojēšana;
§ kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība,
kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un
to piedzīšana;
§ Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības
drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

min, ka, dedzinot ugunskurus, jāievēro ugunsdrošība un jāvēro vēja
virziens, lai neradītu milzīgus dūmu
mākoņus. Pašvaldības policija arī
aicina nededzināt ugunskurus ceļu
malās, kas būtiski apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanos. “Aicinu
visus novada iedzīvotājus sakopt savu
teritoriju, nepiegružot svešus īpašumus un nodrošināt konteinerus tiem
atkritumiem, kuri veidojas sakopšanas laikā,” aicina Pašvaldības policija.

Kārtības uzraudzība

VASARĀ Pašvaldības policija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes galveno lauku
speciālisti Inetu Eriksoni regulāri apseko novada teritoriju, lai noskaidrotu
īpašumus, kuros netiek ierobežota
invazīvo augu – latvāņu – izplatība.

cēties jaunieši un traucēt apkārtējo
māju iedzīvotāju mieru un sabiedrisko kārtību.
ZIEMĀ Pašvaldības policija
apseko un kontrolē ietvju un jumtu attīrīšanu no sniega un ledus.
Ziemā svarīgi ir parūpēties arī par
tiem cilvēkiem, kuriem nav pastāvīgas dzīvesvietas vai kuri dažādu iemeslu dēļ nonākuši situācijā, kad guļ
kādā kāpņutelpā vai uz ielas. “Esam
noslēguši līgumu ar Rīgas nakts patversmi, kur turpmāk varēsim vest
cilvēkus bez noteiktas dzīvesvietas,
turklāt tā ir vienīgā patversme Rīgā,
kas uzņem cilvēkus reibuma stāvoklī,” stāsta M. Garjānis, pieminot, ka
noslēgts līgums arī ar Juglas dzīvnieku patversmi, kurā jau tiek uzņemti
klaiņojoši suņi. Lai efektīvāk risinātu
klaiņojošo suņu problēmu novada

Siguldas Novada Ziņas
Parūpējies par savu drošību!
Lai iedzīvotāji justos droši, Pašvaldības policijas darbinieki iesaka:
Lai pasargātu savu
nekustamo īpašumu:
§ dzīvojamajās telpās vēlams ierīkot tehnisko apsardzi un noslēgt
līgumu ar apsardzes pakalpojumu
sniedzēju;
§ ja šādas iespējas nav, tad jāizvieto apsardzes imitācijas tehniskie
līdzekļi, kuru izmaksas ir salīdzinoši
nelielas. Šie imitācijas līdzekļi, piemēram, nodrošina trauksmes signālu lokālā mērogā, aizbaidot zagļus.
Vēl lēts risinājums ir videonovērošanas ierīču (kameru) butaforiju
uzstādīšana;
§ uz pasta kastītes vai citā redzamā vietā vajadzētu uzlīmēt kāda
apsardzes komersanta uzlīmi, kas
nevēlamiem viesiem radītu priekšstatu par to, ka objekts tiek apsargāts;
§ ja dzīvojat privātmājā, teritorijai vēlams būt iežogotai un labi
būtu, ja to apsargātu suns.
Lai pasargātu savu
transportlīdzekli:
§ aprīkojiet to ar signalizāciju;
§ ja tas nav iespējams, izveidojiet mirgojošās lampiņas butaforiju.
Zemākas kvalifikācijas zagļi nereti atzīst, ka sākotnēji tie neizvēlas
transportlīdzekļus, kuri ir aprīkoti
ar signalizāciju un mirgojošo lampiņu;
§ izvērtējot risku, vēlams iegādāties ne tikai OCTA, bet arī KASKO apdrošināšanu;
§ svarīgi arī pievērst uzmanību
vietai, kurā tiek novietots transportlīdzeklis, – vēlams, lai tā būtu

pārredzama un gaiša, lai tas netiktu
novietots pārāk tuvu blakusstāvošai
automašīnai, jo var rasties dažādi
bojājumi, piemēram, atverot durvis. Vienmēr ievērojiet arī citas riska
iespējas – nenovietojiet automašīnu
tuvu krustojumam vai vietā, kur
ziemā cita automašīna varētu saslīdēt vai uzbraukt jūsu spēkratam;
§ lai zagļi nenoskrūvētu un nenolauztu spoguļus, marķējiet tos un
vienmēr atcerieties, ka, pērkot spoguļus no nelicenzētiem pārdevējiem,
jūs atbalstāt zādzības.
Drošība uz ielas:
§ diennakts tumšajā laikā nēsājiet atstarotāju;
§ pēc iespējas nestaigājiet vienatnē klusās vai tumšās ielās;
§ ja tomēr jāpārvietojas tumšā
un bīstamā vietā vienam, tad turiet
rokā piparu gāzes baloniņu. Atcerieties, ka baloniņa izvilkšanai no somas ir nepieciešamas tik ļoti dārgās
sekundes, tādēļ turiet to pieejamā
vietā. Var palīdzēt arī visparastākais
dezodorants, kurš jāpūš noziedzniekam tieši acīs;
§ ja nepieciešams aizstāvēties,
vienmēr atcerieties skaļi kliegt “palīgā!” vai “policija!” un noziedznieku pārsteidziet ar negaidītu sitienu,
spērienu pa cilvēkam vārīgām vietām, vienmēr, īpaši sievietēm, ieteicams lietot nagus, augstpapēžu
kurpes vai citus priekšmetus, kas
palīdzētu iegūt laiku, lai aizstāvētos;
§ ja somā vai maciņā nav būtiskas materiālās vērtības, vienmēr
izvērtējiet risku – varbūt drošāk ir
atdot tukšu maku, nekā cīnīties un
pakļaut briesmām savu dzīvību vai
veselību.

Pašvaldības policija atgādina
Par ikvienu likuma pārkāpumu jāziņo policijai, jo izsaukumi tiek reģistrēti, tiek veidota statistika, kas vēlāk palīdz ne tikai konkrētā notikuma, bet
arī citu noziedzīgu nodarījumu atklāšanai un profilaksei. “Esam pateicīgi,
ka iedzīvotāji mums uzticas, to apliecina tas, ka bieži saņemam zvanus par
jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē. Mūsu pienākums ir palīdzēt iedzīvotājiem jebkurā gadījumā, un, ja mūsu spēkos ir aizturēt noziedzniekus, tad
tas tiks izdarīts, tomēr paša nozieguma izmeklēšana ir Valsts policijas ziņā,”
skaidro Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis.
teritorijā, ir plānots noslēgt līgumu
ar profesionālu dzīvnieku ķērāju uzņēmumu, kas varētu palīdzēt izķert
klaiņojošos suņus.

Preventīvais darbs

Šobrīd Pašvaldības policija veic
preventīvu darbu velosipēdu vadītājiem, organizējot jauno vadītāju
sagatavošanas nodarbības Siguldā,
Allažos un Morē, tā rūpējoties arī
par iedzīvotāju pārvietošanās drošību.
Māris Garjānis stāsta, ka laba sadarbība likumpārkāpumu novēršanā
un profilaksē izveidojusies ar Valsts

policijas Siguldas iecirkni un citām
Valsts policijas struktūrvienībām.
“Mēs veicam atbalsta funkcijas gadījumos, kad Valsts policijai nepieciešama palīdzība dažādu apdraudējumu
novēršanā un pārtraukšanā. Veicam
patrulēšanu iespējamās apdraudējumu vietās, pārbaudām aizdomīgās
personas un pārliecināmies par viņu
identitāti. Ja persona ir līdzīga meklēšanā esošajai, tad tā nekavējoties
tiek nogādāta Valsts policijā. Esmu
pateicīgs, ka iedzīvotāji pret mūsu
iniciatīvu izturas ar sapratni un novērtē to, ka rūpējamies par novadnieku drošību,” atklāj M. Garjānis.

Pašvaldības policijas diennakts tālrunis 26160288,
e-pasta adrese policija@sigulda.lv.
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Kultūra
PASĀKUMU KALENDĀRS
8. aprīlī–6. maijā

Agitas Zālītes personālizstāde “Vēstules”

Mākslu skola “Baltais
flīģelis”
22. aprīlī
Brīvais mikrofons – iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves Siguldas pagasta
plkst. 14.30
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs A. Priedītis
kultūras nams
23. aprīlī
Pasaules grāmatu un autortiesību diena
Siguldas novada
bibliotēka
Jūdažu Sabiedriskais
24. aprīlī
Lieldienu pasākums “Veidosim Lieldienu prieku
plkst. 15.00
kopā!”. Piedalās Rīgas Latviešu biedrības “Sprīdīša
centrs
skolas” dabas materiālu interaktīvais teātris. Radošās
darbnīcas, Lieldienu rituāli, lustes lieliem un maziem,
šūpošanās, rotaļas un citas izdarības
24. aprīlī
Lieldienu sarīkojums “Nāc nākdama Liela diena” –
Allažu Tautas nams
plkst. 16.00
sadziedāšanās un sadancošanās kopā ar Allažu
pašdarbības kolektīviem, olu kaujas, šūpošanās,
pavasara spēles un rotaļas
25. aprīlī plkst. 14.30 Lieldienas Turaidā
Turaidas muzejrezervāts
26. aprīlī
Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem “Sarkangalvīte”. Siguldas pilsētas
plkst. 14.00
Ieeja: Ls 3. Kolektīviem pieteikumiem –
kultūras nams
Ls 2,50. Kolektīvie pieteikumi pa tālr. 67970814
26.–30. aprīlī
“Darbs paliek” – gleznotājam, grafiķim Romānam
Jūdažu bibliotēka
Sutam – 115
26.–30. aprīlī
Bibliotēkas nedēļa novada bibliotēkā
Siguldas novada
bibliotēka
29. aprīlī
Čučumuiža ar koncertuzvedumu “Lielākais brīnums”.
Mores kultūras nams
plkst. 12.30
Siguldas pagasta
29. aprīlī
Konkursa “Sev un saviem draugiem”
plkst. 17.00
2. pusfināls. Konkursā aicināti piedalīties Siguldas novada kultūras nams
dziedātāji un kustību grupas.
Pieteikšanās: Atis – 26127364
30. aprīlī plkst. 15.00 G. Frīdenfeldes īsluga “Trīs asins lāses”. Piedalās Mākslu Mākslu skolā “Baltais
skolas “Baltais flīģelis” Teātra mākslas audzēkņi.
flīģelis”
30. aprīlī plkst. 18.00 Valta Pūces koncertuzvedums “Pasakas par ziediem”.
Koncertzāle “Baltais
Piedalās: aktieris Gundars Āboliņš, Dita Krenberga
flīģelis”
(flauta), Valts Pūce ( klavieres)
30. aprīlī–1. maijā
Latvijas Stādu parāde. Amatnieku gadatirgus
Svētku laukums
1.maijā
Siguldas novada tūrisma sezonas atklāšanas aktivitātes Siguldas novads
1. maijā
Tūrisma sezonas atklāšana “Pieskaries Vidzemei!”
Turaidas muzejrezervāts
plkst. 13.00–16.00 sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju
4.–22. maijā
Siguldieša Aivara Irbes fotoizstāde “Ziedi manā dārzā”.
Siguldas pagasta
Atklāšana: 4. maijā plkst. 16.00
kultūras nams
6. maijā plkst. 10.00 Mākslas dienas bērniem. Radošās darbnīcas un bērnu
Siguldas pagasta
mākslas performances. Gleznošanas nodarbība pie
kultūras nams
mākslinieka Jāņa Purcena. Pasākums organizēts
sadarbībā ar bērnudārzu “Saulīte”
6.–28. maijā
Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Maxi studijas izstāde
Mākslu skola “Baltais
“Krāsainās tikšanās” un Mākslas nodaļas audzēkņu
flīģelis” izstāžu telpa
keramikas darbu izstāde
6. maijā plkst. 14.30 Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves Siguldas pagasta
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs A. Priedītis
kultūras nams
6. maijā plkst. 16.00 Spēle Mākslas dienu ietvaros “Meklējam Allažiņu” –
Allažmuižas parks
Allažiņu radīto dabas gleznu meklēšana
7.–29. maijā
Mākslinieka Aivara Īzaka darbu izstāde.
Mākslas un kultūras
Atklāšana: 7. maijā plkst. 14.00
telpa ”Siguldas tornis”
7. maijā plkst. 16.00 Māmiņām un vecmāmiņām veltīta pēcpusdiena “Ar sauli Mores kultūras nams
sirsniņā”
7.–8. maijā
XIII Latvijas bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls
Siguldas pilsētas
plkst. 12.00
“Gaujas Atbalss 2011”, 1. un 2. atlases kārta. Ieeja – brīva kultūras nams
10. maijā
Maijas diena – Turaidas Rozei 410. Piemiņas brīdis
Turaidas muzejrezervāts
plkst. 18.00
Baznīckalnā, vokālās grupas “Putni” koncerts “Rožu
dziesmas” Turaidas baznīcā
10. maijā
Gruzijas muzikālā kolektīva koncerts. Programmā
Siguldas pilsētas
plkst. 19.00
karstasinīgi Gruzijas ritmi. Tautas dziesmas, dejas,
kultūras nams
mūzika. Ieeja: Ls 1, pensionāriem Ls 0,50
13. maijā
Konkursa “Sev un saviem draugiem” fināls. Konkursā
Siguldas pagasta
plkst. 17.00
piedalās abu pusfinālu uzvarētāji – Siguldas novada
kultūras nams
dziedātāji un kustību grupas
14. maijā–13. jūnijs Siguldietes Laumas Vītolas gleznu izstāde “Domu
Jūdažu Sabiedriskais
krāsas”. Izstādes atklāšana 14. maijā plkst. 16.00
centrs
14. maijā
Amatu diena Morē
Mores kauju muzejs
14. maijā
Allažu Tautas nama tautas deju kolektīvam
Allažu tautas nams
plkst. 17.00
“Ķimelītis – 50” jubilejas koncerts
14. maijā
Akcija “Muzeju nakts”. Programma “Turaidas Rozei 410 – Turaidas muzejrezervāts
plkst. 19.00–1.00 es un mani kaimiņi”
14. maijā
Starptautiskās ģimenes dienai veltīta Mālpils kultūras
Jūdažu Sabiedriskais
plkst. 16.30
centra amatierteātra Vizmas Belševicas izrāde “Papīra
centrs
zirdziņš”. Ieeja – brīva
21. maijā
XIII Latvijas bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls –
Siguldas pilsētas
konkurss “Gaujas Atbalss”. Fināla koncerti. Ieeja: Ls
kultūras nams
1–1,50
21. maijā
Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” audzēkņu
Siguldas novads
plkst. 17.00
vasaras koncerti un performances dabā: “No viduslaikiem
līdz barokam”
22. maijā
Bērnu un jauniešu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā Turaidas muzejrezervāts
plkst. 13.00
teku” Turaidas diena
23. maijā
Ceļojuma klubs “Allažnieki pasaules ceļos”
Allažu pagasta
plkst. 18.00
pārvaldes zāle

SIGULDAS
NOVADA
SVĒTKI

27.–29. maijs
Aktīvas sacensības, interesantas
rotaļas, krāšņi koncerti,
atraktīvi konkursi, tradicionālais
svētku gājiens un īsta balle!
Plašākai informācijai sekojiet
www.sigulda.lv

Pūpolu pirkstus liegus
Kārkli jau saulītē silda
Līčus, kas sakrāja sniegus,
Palu ūdeņi pilda.
Putniņš, klau, lemešus vīlē:
Drīzi gavilēs gani.
Sirdīm, kas ziedoni mīlē,
Gaisā skan Lieldienu zvani
(K. Skalbe)

Līksmas Lieldienas un koši greznotas olas
vēl Siguldas novada Dome

Dievkalpojumi
Siguldas ev. lut. draudze, mācītājs Andris Grots

21. aprīlī plkst. 18.00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
22. aprīlī plkst. 18.00 – Lielas Piektdienas dievkalpojums
24. aprīlī plkst. 8.00 – Lieldienu dievkalpojums
25. aprīlī plkst. 11.00 – Otro Lieldienu dievkalpojums

Romas katoļu baznīcas Siguldas draudze, priesteris Ronalds Melkers

21. aprīlī plkst. 18.00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
22. aprīlī plkst. 14.00 – Krusta ceļš, plkst. 15.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums
23. aprīlī plkst. 23.30 – Lieldienu nakts dievkalpojums
24. aprīlī plkst. 12.00 – Lieldienu dievkalpojums
25. aprīlī plkst. 12.00 – Otro Lieldienu dievkalpojums

Romas katoļu baznīcas Krimuldas draudze, priesteris Ronalds Melkers
23. aprīlī plkst. 21.00 – Lieldienu dievkalpojums, kas pārtaps Lūgšanu naktī.
24. aprīlī plkst. 8.00 – Lieldienu rīta dievkalpojums

Turaidas ev. lut. draudze, mācītājs Didzis Seržants
21. aprīlī plkst. 19.00 – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
22. aprīlī plkst. 11.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums
23. aprīlī plkst. 22.30 – Lieldienu nakts dievkalpojums
24. aprīlī plkst. 11.00 – Lieldienu dievkalpojums

Krimuldas ev. lut. draudze, mācītājs Austris Juris Rāviņš

21. aprīlī plkst. 19.00 – Zaļā Ceturtdiena. Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
22. aprīlī plkst. 12.00 – Lielā Piektdiena. Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
24. aprīlī plkst. 12.00 – Lieldienu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
1. maijā plkst. 12.00 – Baltā Svētdiena. Kristības, iesvētības jauno draudzes locekļu uzņemšana draudzē

Allažu ev.lut. draudze, mācītājs Andris Grots

22. aprīlī plkst. 16.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums
24. aprīlī plkst. 10.00 – Lieldienu dievkalpojums

SVEICAM!
Siguldas novada Dome
sirsnīgi sveic
APRĪĻA apaļo jubileju
gaviļniekus:

80 gadi Marija Gudakovska,

Eduards Rungēvics, Velta Salaka,
Ilga Kļaviņa, Fricis Šteins,
Ruta Znote, Zinaida Ablaževiča

85 gadi Ausma Markova,

Mirdza Strunka, Aina Liepiņa,
Kārlis Loris, Ēvalds Inspēters

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā martā reģistrētas
12 bērnu piedzimšanas – 7 meitenes un 5 zēni.
Bērniem doti vārdi – Elīza, Alise, Vanesa,
Simona, Luīze, Loreta, Elza, Miķelis, Kristians,
Toms, Markuss, Oskars.
Reģistrētas 2 laulības
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 24. maijā!

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.
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