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Siguldas
Siguldas novada domes informatīvais izdevums

Zinību diena Siguldas novadā
Plānots, ka šogad Siguldas novada
septiņās izglītības iestādēs mācības uzsāks
2269 skolēni. Mācības 1. klasē uzsāks
166 skolēni, pamatskolu klašu grupā 1629, bet
vidusskolu klasēs – 640 skolēnu.
Lai mācības nodrošinātu kvalitatīvas, ņe
mot vērā ekonomisko situāciju, Siguldas novada
dome izglītības iestāžu remontā šogad izlietojusi
vairāk nekā 11 tūkstošus latu. Izglītības iestā
dēs ir ierīkota apsardzes signalizācija, Siguldas
Valsts ģimnāzijā veikts tualešu un ūdensvadu
remonts, bet Siguldas Sporta skolā un Mores
pamatskolā – jumta remonts. Vairākās iestādēs
telpu remontus un teritorijas labiekārtošanu
palīdzējuši veikt audzēkņu vecāki, piemēram,
PII “Pīlādzītis” pašu spēkiem izgatavoti koka
vāki smilšukastēm un rotaļu laukumi papildi
nāti ar līdzsvaru attīstošiem elementiem. Šogad
pie lielākās daļas izglītības iestāžu uzstādītas
videonovērošanas kameras.
“Turot dotos solījumus, esam nodrošinā
juši, ka darbu 1. septembrī sāks visas novada
izglītības iestādes ar nelielām izmaiņām – ne
daudzie 2. pamatskolas skolēni mācības turpi
nās 2. vidusskolā vai citā novada skolā, savukārt
Vakara vidusskola ar 150 skolēniem turpmāk
atradīsies Laurenčos un kļūs par Siguldas
novada vidusskolu. Tuvojoties Zinību dienai,
vēlos pateikties novada pedagogiem, kuri ir
gatavi strādāt iedzīvotāju labā, kaut arī valsts
finansējuma samazinājums izglītības, kultūras
iestādēm un pašvaldībām ir nesaprotams un
nepieņemams,” saka Siguldas novada domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Novadā pirmskolas izglītība jāiegūst katram
bērnam
Novada skolās mācības 1. klasē uzsāks
166 skolēni. “Tas ir satraucošs laiks gan sko
lēniem, gan viņu vecākiem. Zināmu drošību
rada tas, ka vairums bērnu vismaz divus gadus
ir apmeklējuši pirmskolas izglītības iestādes
un ieguvuši atbilstošu izglītību pieredzējušu
pedagogu vadībā,” stāsta Izglītības un kultūras
komitejas vadītāja Līga Sausiņa.
1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Vispārējās
izglītības likumā, likvidējot valsts finansēju
mu 5–6 gadus vecu bērnu izglītībai, atstājot
to pašvaldību ziņā. Tas radīja satraukumu
gan vecākiem, kas vēlas, lai bērni sagatavotos
skolai, gan PII pedagogiem. Siguldas novada
dome atradusi iespēju nodrošināt bezmaksas
izglītību tiem 5–6 gadus vecajiem bērniem,
kuri apmeklēs pašvaldības izglītības iestādes.
Iegūt nepieciešamo pirmsskolas izglītību ie
spējams vairākos veidos: pilnas dienas grupās
pirmsskolas izglītības iestādēs, nepilnas dienas
grupā “Kastanītī” (tiem bērniem, kas to apmek
lējuši līdz šim), kā arī grupā, kas tiks veidota,
apkopojot vecāku iesniegumus.
Visi vecāki, kuru bērni neapmeklē kādu
no bērnudārziem, bet kuri vēlas nodrošināt
saviem 5–6 gadus vecajiem bērniem apmācību,
tiek aicināti līdz 24. augustam novada domes
Pakalpojumu centrā aizpildīt pieteikuma veid
lapu, lai palīdzētu pašvaldībai apkopot ziņas
par bērniem, kuri vēlas apmeklēt apmācības
grupu. Līdz 1. septembrim tiks pieņemts
lēmums par 5–6 gadus veco bērnu apmācī
bas grupu atvēršanu “Kastanītī” vai Siguldas
3. pamatskolā.
Pirmklasniekiem – bezmaksas pusdienas
Jaunā mācību gada četriem mēnešiem
valsts budžeta līdzekļi – 80 santīmu dienā vie
nam skolēnam – 1. klases skolēnu ēdināšanai
tiks nodrošināti līdzšinējā apmērā. Izglītības un
zinātnes ministrija, kas administrēs līdzekļus
pirmklasnieku ēdināšanai, sola, ka, arī plānojot
2010. gada budžetu, līdzekļi pirmklasnieku
pusdienām tiks pieprasīti nepieciešamajā ap
mērā. Saskaņā ar ministrijas aprēķiniem no
valsts viena bērna ēdināšanai gadā tiek piešķirti
aptuveni 130 lati.
Izvērtē interešu izglītības programmas
Lai nodrošinātu racionālu valsts un paš
valdības resursu sadali, pašvaldība izveidojusi
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
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mērķdotāciju sadales komisiju, kuras vadītāja
ir Izglītības un kultūras komitejas vadītāja Līga
Sausiņa.
“Komisiju izveidojām, lai turpmāk veidotu
vienotu novada interešu izglītības politiku. Ko
misijas darba galvenais princips ir nodrošināt
interešu izglītības daudzveidību un pieejamību
katram bērnam. Līdz 27. augustam izvērtēsim
iesniegtās interešu izglītības programmas, lai
sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos novada
bērni un jaunieši gūtu iespēju rast labāko ār
pusskolas izglītību,” stāsta L. Sausiņa.

Izveido Siguldas novada vidusskolu
Siguldas novada dome 19. augusta sēdē
pieņēma lēmumu reorganizēt Siguldas Vakara
vidusskolu, paplašinot iespēju novadā dzīvo
jošiem bērniem un jauniešiem iegūt pamata
un vispārējo vidējo izglītību dienas, vakara un
neklātienes mācību programmās. Laurenčos
izveidota Siguldas novada vidusskola, kuras
direktore būs Māra Jēkabsone. Jaunās telpas
ļaus skolai attīstīties un paplašināt izglītības
programmu piedāvājumu.
Savukārt Siguldas 2. pamatskolas skolēni,
kas līdz šim mācījās Laurenčos, no septem
bra apmeklēs Siguldas 2. vidusskolu vai citu
izglītības iestādi. “Izvērtējot skolēnu skaitu
2. pamatskolā, maijā dome pieņēma lēmumu
to pievienot Siguldas 2. vidusskolai un saglabāt
bijušo 2. pamatskolu kā 2. vidusskolas filiāli.
Augusta sākumā Izglītības un kultūras komiteja
lūdza 2. vidusskolas direktori Rimu Sitņikovu
izvērtēt, vai ir ekonomiski izdevīgi turpināt
skolēnu apmācību iepriekšējās 2. pamatsko
las telpās. Direktore ziņoja, ka filiālē ir tikai
60 skolēnu, bērnu skaits atsevišķās klasēs ir tik
mazs, ka tās nepieciešams apvienot. Šī brīža
ekonomiskajā situācijā ir jāpieņem nepopulāri
lēmumi, kas var radīt neērtības novada iedzīvo
tājiem, taču mums ir jādomā, kā saimnieciskāk
rīkoties ar pašvaldības budžetu, lai izglītību
varētu iegūt visi novada bērni un neciestu izglī
tības kvalitāte. Lūdzu vecākus izturēties pret šo
situāciju ar izpratni,” aicina Līga Sausiņa.
Reorganizē Mūzikas un Mākslas skolas
Jūlijā pieņemtie valsts budžeta grozījumi
ievērojami ietekmē arī interešu un profesionālās
izglītības iestāžu – sporta, mākslas un mūzikas
skolu – pastāvēšanas iespējas un pieejamību.
Vissmagāk tas skar Mūzikas un Mākslas skolu,
jo to finansējumam piešķirtie valsts līdzekļi
ir samazināti tādā apmērā, ka šo skolu dar
bība ir apdraudēta, tādēļ pieņemts lēmums
administratīvi apvienot Mūzikas un Mākslas
skolas, ļaujot taupīt līdzekļus un nodrošināt
pedagogu algas.
“Lai iespējami racionāli izmantotu valsts
piešķirto finansējumu 25 % apmērā no plā
notā un lietderīgi saimniekotu ar pašvaldības
piešķirto budžetu, dome nolēma apvienot abas
skolas, izveidojot Mākslu skolu “Baltais flīģelis”,
kura turpmāk nodrošinās skolēnu muzikālo un
māksliniecisko izaugsmi. Valsts piešķirtais finan
sējums nav pietiekams, lai īstenotu profesionālās
ievirzes izglītību atbilstoši licencētajām izglītības
programmām, tādēļ turpmāk daļu finansēju
ma piešķirs Siguldas novada dome,” skaidro L.
Sausiņa. Mākslu skolas “Baltais flīģelis” direk
tors būs Guntars Zvejnieks. Tuvākajā laikā tiks
izanalizētas nepieciešamās izmaksas un lemts
par vecāku līdzfinansējuma apmēru.
Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
direktors Guntars Zvejnieks aicina Mūzi
kas nodaļas audzēkņu vecākus uz tikšanos
27. augustā plkst. 19.00. Jebkuru jautājumu
gadījumā vecākus aicina zvanīt pa tālruni
67971062 vai 29223302.
Mākslu skola uzņems audzēkņus
Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Mākslas
nodaļa no 24. līdz 28. augustam no plkst. 11.00
līdz 18.00 uzņems jaunos 2009./2010. mācību
gada audzēkņus vairākās grupās:
– no 4 līdz 6 gadiem – Mini studijā;
– no 7 gadiem – sagatavošanas klasē;
– no 8 gadiem – 1., 2. vai 3. kursā;
– no 14 gadiem – studijā jauniešiem un

pieaugušajiem.
Jaunieši un pieaugušie Mākslas nodaļā va
rēs apgūt zīmēšanas un gleznošanas pamatus
un pirmās iemaņas darbā ar dažādiem materiā
liem. Šī mācību programma iecerēta elastīga, lai
dotu iespēju iepazīties gan ar tekstila tehnikām
un keramiku, gan stiklu, gan datorgrafikas un
foto pamatiem.
Mūzikas nodaļa jaunos audzēkņus sagaidīs
ar vairākiem jaunumiem. Šis būs pirmais gads,
kad darbu sāks jaunizveidotā Mūzikas vidussko
la un Mākslu skolas koris diriģenta Jāņa Baltiņa
vadībā. Pirmsskolas vecuma bērni no trīs gadu
vecuma varēs apmeklēt vispārējās attīstības stu
diju pēc Orfa metodikas vai programmu, kurā
audzēknis bez vispārējas muzikālās attīstības var
izvēlēties klavierspēles, vijoles vai dziedāšanas
apmācību. Joprojām Mūzikas nodaļa piedāvās
interešu izglītības programmu pieaugušajiem,
kuri vēlas individuāli apgūt kāda instrumenta
spēli var dziedātprasmi. Darbu turpinās un
jaunus dalībniekus gaida arī pūtēju orķestris
“Sudrabskaņa” un Siguldas Jauniešu kameror
ķestris (stīgu instrumenti). Jaunajām apmācības
programmām interesenti var pieteikties Mākslu
skolā no 1. septembra.
No jaunā mācību gada mūzikas pro
grammas varēs apgūt arī Mores un Allažu
iedzīvotāji, jo pagastu skolās tiks izveidotas
Mākslu skolas Mūzikas nodaļas filiāles. Tāpat
tiks uzsākta programma bērniem ar īpašām
vajadzībām Mores pamatskolā.
“Aicinu novadniekus uzdrīkstēties un ik
vienu interesentu jebkurā vecumposmā apgūt
jūsu izvēlēto instrumentu vai dziedāšanu skolas
piedāvātajās izglītības programmās. Mūzikas
izglītība veicina patstāvīgu, radošu, mērķtiecī
gu un oriģinālu personības attīstību. Mūzikas
apguve attīsta intelektu, smadzenes, valodu,
atmiņu, matemātiskās dotības, analītisko prā
tu un abstrakto domāšanu. Īpaši vēlos aicināt
vecākus rast iespējas nodrošināt muzikālo izglī
tību bērniem, jo tādā veidā bērns iemācās sevi
prezentēt, uzstāties auditorijas priekšā, iegūst
pārliecību par sevi, iemācās adaptēties grūtās
situācijās un iemācās sevi organizēt un, kas nav
mazsvarīgi, – uzlabojās sekmes arī vispārizglīto
jošos priekšmetos,” iegūt izglītību Mūzikas skolā
aicina direktors Guntars Zvejnieks.
Dāvinās izrādi izglītības iestāžu
darbiniekiem
Siguldas novada dome un Siguldas Tau
tas teātris 30. augustā plkst. 14.00 Siguldas
pilsdrupu estrādē, sveicot novada pedagogus
un citus izglītības iestāžu darbiniekus jaunajā
mācību gadā, aicina uz R. Blaumaņa izrādi
“Skroderdienas Silmačos”. Izrādes režisors ir
Arturs Bērziņš; tās iestudējumā piedalījušies
daudzi siguldieši.
“Dāvinot izglītības iestāžu darbiniekiem,
viņu ģimenēm un draugiem šo izrādi, vēlamies
pateikties par ieguldīto darbu un rosināt uz
pozitīvām domām, jauno mācību gadu uzsākot.
Šogad valsts finansējuma trūkuma dēļ vajadzējis
pieņemt nepopulārus lēmumus, un tādi vēl
būs jāpieņem. Esmu pateicīgs pedagogiem par
izpratni, ka pašvaldība ir tāds pats valsts ķīlnieks
kā pedagogi. Paldies Tautas teātra dalībniekiem,
kuri rosināja uz šo sirsnīgo pasākumu,” teic
novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Uz izrādi “Skroderdienas Silmačos” aicināts
ikviens, ieeja – bez maksas. Ja būs lietus, izrāde
notiks Siguldas pagasta kultūras namā.
Bērniem un jauniešiem notiks Zinību
dienas svētki
1. septembrī plkst. 17.00 Siguldas pilsdru
pās notiks Zinību dienas svētki, kuros aicināti
piedalīties izglītības iestāžu audzēkņi, vecāki
un pedagogi. Plkst. 17.00 sāksies novada skolu
pašdarbības kolektīvu koncerts un interesantas
aktivitātes – ikviens dalībnieks varēs pārbaudīt
savas zināšanas Siguldas novada Jauniešu domes
izveidotajā Zināšanu takā un piedalīties Gau
jas Nacionālā parka administrācijas, Siguldas
Sporta skolas un “Reiņa trases” sagatavotajos
pārbaudījumos. Pēc koncerta līdz plkst. 21.00
notiks diskotēka.
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Cienījamie
Siguldas novada iedzīvotāji!
Ir pagājis pusotrs mēnesis, kopš, pa
teicoties jūsu atbalstam, esmu kļuvis par
Siguldas novada domes priekšsēdētāju.
Saku paldies katram novada iedzīvotājam,
kurš jau ir paguvis atsūtīt savu ieteikumu
akcijā “Dāvini ideju domei”, kā racionālāk
un lietderīgāk saimniekot. Man ir prieks,
ka jūtu jūsu atbalstu, jo, tikai kopā strā
dājot un pieņemot lēmumus, mēs spēsim
maksimāli efektīvi nodrošināt novada ie
dzīvotāju labklājību šajā grūtajā laikā.
Siguldas novada pašvaldība ir tur
pinājusi aktīvu darbu pie tā, lai samazi
nātu izdevumus un tomēr nodrošinātu
visu funkciju pieejamību katram novada
iedzīvotājam.
Jūlija sākumā pašvaldības darbinieku
algas tika samazinātas par 15 % papildus
jau janvārī veiktajam algu fonda samazi
nājumam par 15 %. Arī novada iestādēm
noteikts samazināt algu fondu par 15 %.
Domāju, ka Siguldas novada pašvaldībā
ir jāstrādā kompetentiem, zinošiem un
atsaucīgiem darbiniekiem, tādēļ budže
ta samazināšanas kontekstā, iespējams,
vēlreiz, pārskatīsim amatu sarakstus, un,
ja būs nepieciešams, amatu skaits tiks
samazināts papildus jau 40 likvidētajiem
amatiem. Apzinoties, ka drošība ir viena
no mūsu prioritātēm, esam izsludinājuši
konkursu, lai aicinātu darbā jaunu Pašval
dības policijas priekšnieku.
Šobrīd samazinām visus Siguldas
novada domes noslēgtos līgumus par
15–30 %, tādējādi ieekonomējot vairākus
desmitus tūkstošus latu. Darbu pie līgumu
samazinājuma turpināsim, šobrīd uzma
nību pievēršam Allažu pagasta padomes
noslēgtajiem līgumiem. Ceru, ka izdosies
rast vienošanos un apmēram 30 tūkstošus
latu ieekonomēt, apturot Siguldas Kultū
ras centra projektēšanu un Allažu saieta
nama būvniecību. Līdz ar Allažu pagasta
pievienošanu, Siguldas novada domei ir
krietni palielinājušās kredītsaistības. Alla
žu pagasta pievienošanas brīdī īstermiņa
Allažu pagasta padomes kreditori sastādīja
259 034 latu lielu parādu. Siguldas novada
dome ir nosūtījusi vēstuli Valsts kasei ar
lūgumu atlikt kredītu pamatsummu mak
sājumus, jo pašvaldība nespēs tuvākā gada
laikā no sava budžeta nosegt Allažu pa
gasta pašvaldības parādus. Lai efektivizētu
mūsu izdevumus, analizējam iespēju nodot
koncesijā hosteli “Laurenči”, lai ietaupītu
uz šīs peļņu nenesošās ēkas ekspluatāci
jas un darba nodrošināšanas izdevumiem
vairāk nekā 70 000 latu un nodrošinātu
godīgu konkurenci novada naktsmītņu
pakalpojumu nodrošinātājiem.
Šajā mācību gadā valsts kritiski, pat
līdz 80 %, samazinājusi finansējumu in
terešu izglītībai – mākslas, mūzikas un
sporta skolām, kā arī citām interešu iz
glītības iestādēm. Turpināsim nodrošināt
šo iestāžu darbu, lai bērni un jaunieši pa
plašinātu savas intereses un kvalitatīvi pa
vadītu brīvo laiku. Lai taupītu pašvaldības
finanses, septembrī apvienosim Mūzikas
un Mākslas skolas, samazinot adminis
tratīvos izdevumus. Protams, interešu iz
glītības audzēkņu vecākiem jārēķinās, ka
nedaudz sadārdzināsies ikmēneša maksa,
jo pašvaldība nespēj nodrošināt visu inte
rešu izglītībai nepieciešamo finansējumu.
Izmaiņas notiks arī vispārējās izglītības
jomā – Siguldas Vakara vidusskola septem
brī darbu sāks kā Siguldas Novada vidus
skola Laurenčos. Skolas telpas Laurenčos
tiks nodrošinātas arī Sokrata tautskolai un,
iespējams, arī citām izglītības formām. Lai
nodrošinātu izglītības un kultūras iestāžu
darbu, iespēju robežās esam veikuši nepie
ciešamāko remontu – Mores pamatskolas
un Sporta skolas jumta remontu, Sigul
das Valsts ģimnāzijas tualešu remontu un
Siguldas pilsētas kultūras nama 3. stāva

zāles remontu.
Viens no lielākajiem satraukumiem ir
saistīts ar veselības aprūpi Siguldas nova
dā. Šonedēļ esmu vienojies ar Rīgas rajona
pašvaldības reorganizācijas uzraudzības
komisiju, kurā ietilpst 17 pierīgas pašvaldī
bu vadītāji, tostarp arī es, Siguldas novada
domes priekšsēdētājs, ka mūsu slimnīcai
plānoto finansējumu 300 tūkstošu latu
apmērā no reorganizējamā Rīgas rajona
padomes budžeta ieskaitīsim slimnīcas bu
džetā, lai palielinātu statūtkapitālu slimnī
cas un poliklīnikas ēku energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, ūdensdziedniecības
elementu iekārtošanai un iepriekš nepare
dzēto ar slimnīcas reorganizāciju saistīto
izdevumu un īstermiņa kredītu dzēšanai.
Visi šie pasākumi tiek veikti, lai saglabātu
Siguldā slimnīcu.
Jūlijā Sociālās palīdzības pārvaldes
divās sēdēs piešķirti pabalsti vairāk nekā
2800 latu apmērā. Pagājušajā mēnesī
14 novada ģimenēm izsniegti garantētā
iztikas minimuma pabalsti, 10 ģimenēm
izmaksāti vienreizējie pabalsti skolas pie
derumu iegādei, 14 ģimenes saņēmušas pa
balstus medikamentu apmaksai un četras
ģimenes vienreizējos pabalstus kurināmā
iegādei. Augusta beigās veiksim izmaiņas
saistošajos noteikumos – Allažu pagastam
un Siguldas novadam tiks noteikti vienādi
pabalsta saņēmēju griesti.
Siguldas novada dome ir uzsākusi
sarunas ar Gaujas nacionālā parka admi
nistrācijas pārstāvjiem par vienota Tūrisma
informācijas centra un vienotas informāci
jas sistēmas izveidi, lai racionāli izmantotu
abu pušu resursus un pilnveidotu Siguldas
kā vienota tūrisma galamērķa tēlu. Jūlijā
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrs apkalpojis 4818 informācijas cen
trā ienākušos tūristus, bet sadarbībā ar
Sporta pārvaldi tapuši vairāki nozīmīgi
sporta paskumi – piedzīvojumu sacensības
“Sigulda 802”, Kaķīškalna kauss pludmales
volejbolā un skrējiens “Divi tilti”.
Man ir gandarījums, ka, neraugoties
uz ekonomiskajām grūtībām, mēs pro
tam atrast kopā būšanas prieku dažādos
kultūras pasākumos, kas notiek Siguldā.
Man ir prieks par krāšņajiem Opermūzi
kas svētkiem, kuri ir atgriezušies Siguldā,
dodot iespēju novadniekiem apmeklēt arī
bezmaksas koncertu, starptautiskais deju
festivāls “Sudmaliņas”, izstādes Krimuldas
muižā un Mākslas un kultūras telpā “Si
guldas Tornis” – tas mums dod iespēju
iekrāsot savu ikdienu košākās krāsās, kā
arī sniedz atbalstu novada uzņēmējiem,
kuri var nodrošināt darbavietas novada
iedzīvotājiem.
Vēlot spēku un optimismu,
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
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Siguldas Novada
Zinas
Siguldas novadā samazina ielu
apgaismojumu

“ELVI”, sadarbojoties ar Siguldas domi,
sāk sociālo projektu maznodrošinātajiem
No 3. septembra veikalu tīkls
“ELVI” uzsāks sociālo atbalsta pro
grammu maznodrošinātajiem. Patei
coties Siguldas novada domes iniciatīvai
un atbalstam, šī ir pirmā pašvaldība, kur
maznodrošinātie – pensionāri, invalīdi,
daudzbērnu ģimenes, bezdarbnieki un
citi grūtībās nonākušie – varēs saņemt
speciālu karti, kas dos iespēju dažādus
produktus veikalos “ELVI” nopirkt par
krietni mazākām cenām nekā parasti.
Šādas pārdošanas cenas nebūs pieeja
mas citiem veikala apmeklētājiem.
“Esmu gandarīts, ka pašmāju uzņē
mums “ELVI” atsaucās manai idejai par
atbalstu novadniekiem šajos grūtajos
laikos. Šis projekts ļaus daudzām maz
nodrošinātām ģimenēm iegādāties visus
pamatproduktus par īpaši draudzīgām
cenām. Vēlos pateikties Imantam Ren
deniekam par atsaucību un operatīvo
darbu”, stāsta Siguldas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Atlaižu kartes piešķiršanu koordi

nēs Siguldas novada dome. Lai to ie
gūtu, novada iedzīvotājiem, kas dzīvo
finansiāli nelabvēlīgos apstākļos, no sep
tembra būs jādodas uz Siguldas novada
domes Sociālās palīdzības pārvaldi un
jāaizpilda pieteikums, pret ko apmaiņā
varēs saņemt gan speciālo karti, gan
produktu sarakstu un cenas, kas attie
cīgajai precei tiks piemērotas. Karte pie
pirkuma būs jāuzrāda veikala “ELVI”
kasēs.
“Mēs, sociālie darbinieki, esam
gandarīti par šo projektu. Atlaižu
kartes saņems tās personas, kuras ir
mūsu sociālās palīdzības saņēmējas.
Katrs, kurš šogad ir saņēmis sociālo
palīdzību no pašvaldības, var vērsties
pie mums, lai kļūtu par atlaižu kartes
īpašnieku. Šobrīd kartes saņemšanai
esam apzinājuši apmēram tūkstoti no
vada iedzīvotāju. Lai saņemtu atlaižu
kartes, iedzīvotāji no 3. septembra var
doties pie Sociālās palīdzības pārval
des speciālistiem Dienas centrā (Pils

ielā 3a), Sociālās palīdzības pārvaldē
(Zinātnes ielā 7), Mores pagasta pārval
dē (Siguldas ielā 11, Morē) un Allažu
pagasta pārvaldē (Birzes ielā 4, Allaži).
Kartes tiks izsniegtas klientu pieņemša
nas dienās pirmdienās un ceturtdienās.
Papildus domājam arī par tām ģime
nēm un personām, kuras nonākušas
īpašās grūtībās, bet nav vērsušās pie
pašvaldības pēc palīdzības – aicinām
iedzīvotājus, kuriem nepieciešama
palīdzība un atbalsts, vērsties Sociālās
palīdzības pārvaldē, lai sadarbotos un
meklētu risinājumu grūtībās,” aicina
Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja
Diāna Indzere.
Siguldas novads ir pirmā pašval
dība Latvijā, kas uzsākusi šo projektu,
taču plānots, ka tuvākajā laikā tai pie
vienosies arī citas vietas visā Latvijā.

Noslēgusies Depo ielas sporta laukuma labiekārtošana

Siguldas novada domes Sporta
pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone
informē, ka noslēdzies projekts, kura
ietvaros Depo ielas sporta laukumā
tika izveidots jauns volejbola laukums
un uzstādītas piecas vingrošanas ie
rīces. Darbus veica SIA “I.N.Baltijas
grupa”, kas uzvarēja Siguldas novada
domes izsludinātajā iepirkumā.
“Volejbola laukuma un vingroša
nas elementu pieņemšana aizkavējās,
jo Siguldas novada dome uzskatīja,
ka darbi ir veikti nekvalitatīvi. Uzņē

mums, ņemot vērā mūsu iebildumus,
atjaunoja volejbola laukuma segumu
un kvalitatīvi iestiprināja vingrošanas
elementus, lai tie būtu droši visiem
aktīvā dzīvesveida cienītājiem,” stāsta
Siguldas novada domes izpilddirektore
Inese Zīle.
Depo ielas sporta laukuma lab
iekārtošanas kopējā summa bija
4910 latu. Sākotnēji projekta realizācijai
finansējums tika piešķirts no Bērnu,
ģimenes un sabiedrības integrācijas lie
tu ministrijas, kura šobrīd ir Izglītības

un zinātnes ministrijas pārziņā.
“Esam gandarīti, ka pašvaldībai
izdevās iegūt papildu finansējumu, lai
turpinātu attīstīt un sakārtot novada
sporta infrastruktūru, paverot jaunas
iespējas novada iedzīvotāju aktīvās at
pūtas un sporta pasākumu realizēša
nai. Aicinu visus interesentus izmantot
mūsu novada piedāvātās bezmaksas
sportisko izklaižu iespējas, lietderīgi
pavadot brīvo laiku un veicinot ve
selīgu un aktīvu dzīvesveidu,” teic
Z. Abzalone.

Informācija Allažu pagasta iedzīvotājiem
Kopš 1. jūlija Allažu pagasts līdz
tekus Siguldas un Mores pagastiem
ir viena no Siguldas novada terito
riālajām vienībām, kura adminis
tratīvais centrs ir Siguldas pilsēta.
Allažu pagastā turpmāk darbosies
Allažu pagasta pārvalde (Birzes iela
4, Allaži), kuras uzdevums ir nodro
šināt Siguldas novada domes sniegto
pakalpojumu pieejamību pagasta ie
dzīvotājiem. Allažu pagasta pārvaldes
darba laiks:
pirmdienās
8.00–13.00 un 14.00–18.00,
otrdienās
8.00–13.00 un 14.00–17.00,
trešdienās
8.00–13.00 un 14.00–17.00,
ceturtdienās
8.00–13.00 un 14.00–18.00.
Apmeklētāju pieņemamās dienas
ir pirmdienas un ceturtdienas. Pār
valdes vadītāja Vija Vāvere pieņem
iedzīvotāju iesniegumus un priekš
likumus, sniedz iedzīvotāju reģistra
pakalpojumus (deklarēšana un izziņu
izsniegšana), sniedz informāciju par
Siguldas novada pārvalžu funkci
jām, kā arī palīdz iegūt atbildes uz
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jautājumiem.
Allažu pagasta nodokļu admi
nistratore Kristīne Bērze iekasē no
dokļus, izmaksā sociālos pabalstus,
sagatavo un nosūta aprēķinus par
nekustamā īpašuma nodokli, sagata
vo un izsniedz izziņas par nodokļu
nomaksu.
Pirmdienās un ceturtdienās
Allažu pagasta pārvaldē pieņem
sociālais darbinieks, pie kura var
vērsties jautājumos, kas saistīti ar
sociālās palīdzības saņemšanu un
citiem sociāliem pakalpojumiem, kā
arī saņemt konsultācijas sociālajos
jautājumos.
No 21. septembra katru pirm
dienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 ap
meklētājus pieņems Siguldas novada
Bāriņtiesas locekle Anita Jurgelāne.
Līdz tam pirmdienās un ceturt
dienās plkst. 9.00–13.00 un plkst.
14.00–18.00 iedzīvotāji var vērsties
Siguldas novada domes Pakalpo
jumu centrā (Raiņa ielā 3, tālrunis
67970846), bet, lai veiktu notariālās
darbības ar apliecinājuma izdarīša
nu, – pirmdienās plkst. 14.00–18.00
Siguldas pagastā Zinātnes ielā 7 pie

bāriņtiesas locekles Ingunas Zirnes
(tālrunis 67976657) vai zvērinātas
notāres Lūcijas Kreiles, Siguldā, Pils
ielā 8.
Lauku attīstības speciāliste Iveta
Ābelīte pieņem apmeklētājus Allažu
pagasta pārvaldē pirmdienās plkst.
8.00–14.00 un ceturtdienās plkst.
13.00–18.00.
Siguldas novada domes Būvval
des vadītāja Rudīte Bete informē, ka
Būvvalde plāno izbraukuma sanāks
mes Allažos reizi mēnesī. Pašlaik
tiek apzināts pieprasījumu apjoms,
lai plānotu precīzus pieņemšanas
laikus.
Zemes ierīcības inženieris Jānis
Kiršteins Allažos iedzīvotājus apkal
pos ceturtdienās plkst. 8.00–13.00 un
plkst. 14.00–18.00.
Sākot ar 26. augustu darbu atsāks
Siguldas novada Allažu bibliotēka.
Allažu pagasta iedzīvotāji Sigul
das novada domes pakalpojumus
var saņemt ikvienā novada pārvaldē.
Papildu informāciju aicinām iegūt pa
Siguldas novada domes bezmaksas
tālruni 80000388 vai zvanot uz Alla
žu pagasta pārvaldi – 67970260.

Siguldas novada dome, lai ekonomētu
pašvaldības budžeta līdzekļus, ir nolēmusi
ierobežot apgaismojumu nakts stundās.
Līdzekļu taupības nolūkos jau kopš jūlija
novadā ir samazināta ielu apgaismošana,
nodrošinot apgaismojumu brīvdienās uz
gājēju pārējām un krustojumos.
“Tā kā vakari kļūst tumšāki, nolē
mām apgaismojumu visās novada ielās
nodrošināt no plkst. 22.00 līdz 2.00, bet
pēc tam ielu apgaismojums tiks izslēgts
pilnībā. Šis apgaismojuma režīms darbo

sies līdz 30. augustam, pēc tam apgais
mojuma laikus pārskatīsim un sistēmu
pārregulēsim, ņemot vērā gan laika aps
tākļus un tumsas iestāšanās laiku, gan to,
ka skolas gaitas atsāks novada skolēni,”
stāsta Siguldas novada domes izpilddi
rektore Inese Zīle.
Siguldas novada domes piemēram
sekojušas arī vairākas citas Latvijas paš
valdības. Izslēdzot apgaismojumu nakts
stundās, Siguldas novada pašvaldība mē
nesī ekonomē vairāk nekā 1700 latus.

Trūcīgie iedzīvotāji var saņemt
Latvijas Sarkanā Krusta produktus
Siguldas novada domes Sociālās palīdzī
bas pārvalde informē, ka Latvijas Sarkanais
Krusts 2009. gadā ir iesaistījies Eiropas ko
misijas programmas realizācijā, kas sniegs
iespēju personām, kuras 2009. gadā saņē
mušas pašvaldības atzinumu par trūcīgas
personas/ģimenes statusa piešķiršanu un
personām bez noteiktas dzīvesvietas, saņemt
pārtikas produktu komplektu.
Pārtikas paku izdale sāksies no
10. augusta. Katrā pārtikas pakā būs
auzu pārslas (0,5 kg), četrgraudu pārslas
(0,5 kg), makaroni (0,5x2), pankūku milti
(0,4 kg) un vājpiena pulveris (0,4 kg). Plā
nots, ka līdz gada beigām Siguldas novadā
tiks izdalītas 1200 pārtikas pakas trūcīgajiem
iedzīvotājiem.

Novada iedzīvotāji, kuri saņēmuši paš
valdības atzinumu par trūcīgas personas/
ģimenes statusa piešķiršanu un personas
bez noteiktas dzīvesvietas, pārtikas pakas
varēs saņemt:
- SAC “Gaismiņas” (Stīveri, Allažu pa
gasts) pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,
atbildīgā persona – Gaļina Grigoroviča (tālr.
67148414);
- Siguldas pagasta Kultūras namā
(Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts) pirmdienās
no plkst. 9.00 līdz 15.00, atbildīgā persona –
Ģertrūde Līvmane (mob. 29142830).
Pārtikas produktu komplektu izdali
nodrošina Siguldas novada Sarkanā Krusta
nodaļa un pašvaldības Sociālās palīdzības
pārvalde.

Pašvaldības policijas atskaite
Siguldas novada Pašvaldības policija
jūlijā saņēmusi 98 izsaukumus. Par Lat
vijas administratīvo pārkāpumu kodeksa
171. panta 1. un 2. daļā “Alkoholisko dzē
rienu vai citu apreibinošo vielu lietošana
sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās
vietās reibuma stāvoklī” paredzētiem pārkā
pumiem aizturētas un sodītas 10 personas.
Savukārt par Latvijas administratīvo pār

kāpumu kodeksa 51.2. panta 1. daļā “Par
invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas
pasākumu neveikšanu” paredzēto prasību
neievērošanu sastādīti 30 administratīvo
pārkāpumu protokoli, bet 28 vadītāji sodī
ti par automašīnu novietošanu vietās, kur
ir aizliegts apstāties un stāvēt. Par Siguldas
novada Saistošo noteikumu pārkāpšanu ar
naudas sodu sodītas 9 personas.

Siguldas novada dome aicina darbā
Pašvaldības policijas priekšnieku

Siguldas novada dome ir izsludinājusi konkursu par Pašvaldības policijas
priekšnieka vakanci.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība tiesību zinātnē vai civilajā drošībā un aizsardzībā;
• normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana;
• vēlama darba pieredze pašvaldībā;
• prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
• teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, citu svešvalodu
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Darba pienākumi:
• vadīt (plānot, organizēt un kontrolēt) Pašvaldības policijas darbu;
• plānot struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi;
• organizēt kontroli pār Siguldas novada saistošo noteikumu ievērošanu;
• plānot un organizēt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības
uzturēšanai un saistošo noteikumu ievērošanai Siguldas novada administratīvajā
teritorijā;
• veikt citus uzdevumus savas kompetences ietvaros.
Piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā; sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 28. augustam uz e-pastu dome@sigulda.lv
vai pa pastu: Siguldas novada dome, Pils iela 16, Sigulda, LV 2150. Uzziņas pa tālruni
67972008.
“Uzskatu, ka potenciālajam kandidātam jābūt ar labām juridiskajām zināšanām,
vadītāja prasmēm, stingram, precīzam un prasīgam pret padotajiem darbiniekiem.
Pašvaldības policijas priekšnieka amats ir ļoti atbildīgs, lai nodrošinātu mūsu visu
drošību un sakārtotu vidi, tādēļ konkursa kārtībā izvēlēsimies labāko kandidātu,”
stāsta Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. augusts, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Aicina pieteikt skaistākos gaisa dārzus
Siguldas novada dome līdz
24. augustam aicina iedzīvotājus pie
dalīties konkursā “Skaistākais gaisa
dārzs Siguldas novadā 2009”, kurā
tiks vērtēti dekoratīvie augu stādīju
mi konteineros, kuri tiek novietoti uz
balkoniem, palodzēm, statīvos.
“Konkursa mērķis ir popularizēt
sakārtotu un koptu apkārtējo vidi,
rosināt novadniekus piedalīties no
vada sakopšanā. Šajos grūtajos laikos,

kad līdzekļus un enerģiju lietām un
darbiem, kas krāšņo mūsu ikdienu,
atrast ir grūti, mums ir jānovērtē cil
vēki un jāpasakās tiem iedzīvotājiem,
kuri rada mūsu ikdienu krāšņāku,”
stāsta vērtēšanas komisijas vadītājs,
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Konkursā tiek aicināti piedalī
ties individuālo māju, daudzdzīvokļu
māju un viensētu īpašnieki, iestādes,

organizācijas, uzņēmumi un pakal
pojumu objektu īpašnieki, nosūtot
pieteikumi, kurā jānorāda nominā
cijai “Skaistākais gaisa dārzs Siguldas
novadā 2009”, pieteiktais īpašums,
norādot īpašnieka vārdu, uzvārdu,
adresi, kontakttālruni. Konkursa da
lībniekus var pieteikt pa tālruņiem:
67970844 vai 26341991, kā arī sūtot
uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv.

Sokrata tautskola Siguldā piedāvās izzināt,
iepazīt un pilnveidot sevi
Jau vairākus gadus Siguldas
attīstības stratēģijā bija vīzija par
mūžizglītības attīstību un taut
skolas izveidošanu Siguldā. Nu
šis sapnis ir īstenojies. Šī gada
septembrī Siguldas 2. vidusskolas
telpās “Laurenčos” darbu uzsāks
Nodibinājums “Sokrata tautskola”.
Lai arī savu darbību Sokrata taut
skola uzsākusi 2008. gadā Rīgā, taut
skolas bāzes vietu turpmāk plānots
attīstīt Siguldā, kur ir visi priekšno
teikumi, lai attīstība būtu veiksmīga.
“Sokrata tautskolas attīstība Siguldā
būs atkarīga no novada un apkaimes
iedzīvotāju aktivitātes mācību kursu
un semināru apmeklēšanā. Ja iedzī
votāji būs aktīvi, tad attīstības iespē
jas ir ļoti lielas. Sokrata tautskolas
misija ir sniegt cilvēkiem zināšanas
un praktiskas iemaņas, lai veidotu
veselīgas, harmoniskas savstarpējās
attiecības, veicinātu garīguma izaugs
mi neatkarīgi no katra cilvēka soci
ālās pozīcijas, piederības dažādām
grupām, ideoloģijas un no cilvēka
uzskatu, vērtību un normu sistēmas.
Tās pamatuzdevums ir palīdzēt cil
vēkam izzināt sevi, pārvarēt dzīves
grūtības, uzlabot veselību, sasniegt
garīgā līdzsvara un apmierinātības ar
dzīvi izjūtu”, stāsta tautskolas idejas
iniciatore Elvita Rudzāte.
Sokrata tautskola cilvēkus ie
pazīstina ar dažādām mācībām un
dzīves uzskatiem, piedāvājot kursus

un seminārus filosofijā, psiholoģijā,
ezoterikā, astroloģijā, teosofijā, an
troposofijā, numeroloģijā, isidioloģijā
un citos novirzienos, kā arī piedāvā
dažādus dzīves izpratnes seminārus.
Cilvēkiem būs iespēja izvēlēties sev
piemērotāko garīgās attīstības ceļu,
kā arī uzzināt vairāk informācijas
par citiem garīgās attīstības ceļiem.
Sokrata tautskolas piedāvātie kursi,
semināri un konsultācijas būs vērsti
uz cilvēka garīgo attīstību. Tā neuz
spiedīs kādu viedokli vai patiesību –
galvenā ideja ir dot iespēju cilvēkiem
iepazīt dažādus viedokļus, dažādus
cilvēka iespējamos garīgās attīstības
ceļus, nenoniecinot nevienu no tiem,
jo nepastāv neviena absolūti unikāla
mācība, kas būtu pieņemama visiem
cilvēkiem.
Sokrata tautskolas lektori ir pro
fesionāļi savā jomā, piemēram, pro
fesors Andris Buiķis iepazīstina ar
moderno zinātni, skaidrojot, kā zi
nātniskos atklājumos pielieto garīgās
zināšanas, dziedniece Elvitta Rudzāte
un igauņu dziedniece Sirje Ūsbeka
lasa lekcijas ezoterikā, skaidrojot dzī
ves procesus un to saistību ar cilvēka
veselību. Psiholoģijas doktore Aija
Dudkina kopā ar kolēģiem iepazīs
tina ar psiholoģijā atzītām terapijas
metodēm, astroloģe Ingūna Zeltiņa
lasa vairāku līmeņu kursu astroloģi
jā, bet Dainis Ozoliņš un Akvelīna
Līvmane dalās savās zināšanās par

dzīves jēgu un dzīvē notiekošiem
procesiem. Siguldiešiem jau ir bijusi
iespēja iepazīties ar Elvitu Rudzāti,
kura šī gada sākumā Siguldas pa
gasta kultūras namā nolasīja lekciju
ciklu “Piedošanas mācība”, kas guva
ļoti labas atsauksmes no siguldiešu
puses un lekciju apmeklētāji izteica
vēlmi noklausīties arī citus Sokrata
tautskolas piedāvātos kursus.
Siguldā jau septembrī tiks pie
dāvāti vairāki kursi un semināri
par ziedojumiem. Ņemot vērā, ka
pieaugušie dienas laikā ir aizņem
ti darbā, lekcijas pārsvarā notiks
vakaros. Sokrata tautskola savu
apmācības programmu atklās ar
lekciju ciklu “Piedošanas mācība”,
kas sāksies jau otrdien, 8. septem
brī, no plkst. 18.00 līdz 20.00. Vai
rāk informācijas par šo un citiem
kursiem septembrī un turpmākos
mēnešos būs pieejama Siguldas
novada vietnē www.sigulda.lv,
kā arī laikrakstā “Siguldas Elpa”. Uz
Sokrata tautskolas piedāvātiem kur
siem vai semināriem var pieteikties,
rakstot uz e-pasta adresi info@sokratatautskola.lv, aizpildot pieteikuma
anketu Sokrata tautskolas vietnē
www.sokratatautskola.lv vai zvanot
pa tālruni 67039606.
Sokrata tautskola izsaka pa
teicību Siguldas novada domei
par iespēju uzsākt darbu Siguldas
2. vidusskolas telpās “Laurenčos”.

Noslēdzies iepirkums par veloceliņu projektēšanu
Siguldu un tās apkaimi ik gadu
apmeklē vairāk nekā pusmiljons
tūristu, no tiem apmēram 9000 ir
velotūristi. Siguldas tūrisma objektu
pieejamības veicināšana ir viena no
galvenajiem uzdevumiem novada
tūrisma nozares attīstībā, tādēļ, pa
teicoties Eiropas Reģionālās attīstī
bas fonda iegūtajam finansiālajam
atbalstam 46,52 % apmērā no kopē
jām plānotām izmaksām (vienošanās
Nr. L-VPA-09-0004), no 2009. līdz
2011. gadam Siguldā tiks izveidots
11 kilometru garš velomaršruts,
nodrošinot drošu velotūristu pār
vietošanos.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. augusts, 2009

Augusta beigās noslēdzās ie
pirkums par veloceliņu tehniskā
projekta izstrādi, kurā pieteikušies
17 pretendenti. No tiem seši pre
tendenti uzreiz tika noraidīti, jo do
kumenti nebija iesniegti atbilstoši
nolikumam. Līgumu par tehniskā
projekta izstrādi un autoruzraudzību
būvdarbu laikā noslēgs pēc pārējo
dokumentu rūpīgas izvērtēšanas, par
kritērijiem izvēloties saimnieciski iz
devīgāko piedāvājumu un atbilstību
tehniskajai specifikācijai.
Jaunais 10 kilometru garais ve
loceliņš sastāvēs no divām speciā
lām joslām – viena gājējiem, otra

velosipēdistiem. Veloceliņš savienos
divpadsmit tūrisma objektus, septi
ņas atpūtas vietas ar velostatīviem
un 14 autostāvvietas. Pie veloceliņa
tiks uzstādītas apgaismes iekārtas,
informatīvās norādes un stendi.
Plānots, ka pēc veloceliņa izbū
ves, velotūristu skaits varētu palieli
nāties līdz 18 000 velotūristu gadā.

Atkritumu šķirošana siguldiešiem ļaus
ietaupīt līdz pat ceturtdaļai no rēķina
par atkritumu izvešanu
No 21. augusta četrpadsmit atkri
tumu konteineru laukumos Siguldā
blakus tur jau šobrīd esošajiem stikla
taras šķirošanas konteineriem būs at
rodams vēl viens – dzērienu plastmasas
(t. s. PET) pudelēm, kartona kastēm,
biroja papīram un avīzēm. Tas nozīmē,
ka iepakojuma šķirošana siguldiešiem
turpmāk tiks organizēta divos konteine
ros – vienā šķiros stiklu, bet otrā – PET
pudeles un kartonu. Ja iedzīvotāji šķiros
rūpīgi, tie ietaupīs līdz pat ceturtdaļai
no summas, ko līdz šim maksājuši par
sadzīves atkritumu izvešanu. Uz jau
tājumiem atbild SIA “Jumis” klientu
menedžere Inguna Čiževska.
 Siguldā atkritumu šķirošana
notiek jau piecus gadus, taču pagājušā
gada nogalē šķirošanas konteineri no
atkritumu konteineru laukumiem tika
izņemti, tagad – atgriežas. Kāpēc?
No šķirošanas daudzdzīvokļu namu
pagalmos pagājušā gada nogalē uz laiku
izlēmām atteikties, jo šķirošanas kon
teineros atrodamais materiāls saturēja
daudz sadzīves atkritumu piemaisīju
mu - gan kļūdas pēc iešķirotus krējuma,
margarīna u. c. plastmasas trauciņus,
tetrapakas, kā arī nepārprotami ne ie
pakojuma atkritumus – vienreizējos
traukus, putuplastu, logu stiklu. Iepa
kojuma materiāls ar sadzīves atkritumu
piemaisījumiem nav derīgs pārstrādei
un tiek uzskatīts par sadzīves atkritu
miem, bet to apglabāšana atkritumu
poligonā ietver lielas izmaksas.
Šī gada aprīlī Siguldā notikušās
“Jumis” un “Latvijas Zaļā punkta”
akcijas “Šķiro pa tīro Siguldā!” laikā
iedzīvotāji izrādīja negaidītu aktivitāti,
uz šķirošanas laukumu Augļu ielā 8
atvedot 123 elektropreces un mēneša
laikā piepildot 7 m³ ar saplacinātām
plastmasas pudelēm. Turklāt arī pēc
akcijas beigām iedzīvotāji turpina lietot
atkritumu šķirošanas laukumu, tāpēc
radās pārliecība: iedzīvotāju vides ap
ziņa ir augusi un nepieciešams tikai
nedaudz informācijas par pareizu šķi
rošanu, lai tā būtu veiksmīga. Tāpēc
izlēmām atkal uzlikt pilnu šķirošanas
konteineru komplektu, regulāri atgādi
nāsim par pareizu šķirošanu un ceram
uz izdošanos.
 Kas iedzīvotājiem jādara, lai
turpmāk tiem tiktu nodrošināta pastāvīga šķirošanas iespēja?
Jāšķiro tīri jeb citiem vārdiem –
šķirošanas konteineros jāmet tikai at
ļautie materiāli: stikla burkas un pu
deles, dzērienu PET pudeles, tīrs un
sauss papīrs, kartona kastes un kārbas,
biroja papīrs un avīzes. Čipsu pakas,
krējuma un margarīna trauciņus, piena
un sulu kartona pakas un sadzīves ķī
mijas plastmasas pudeles jāmet sadzīves
atkritumu konteinerī, jo šo priekšmetu
pārstrāde Latvijā nenotiek.
Uz katra konteinera atradīsies in
formatīva uzlīme, katrs dzīvoklis Si
guldā saņems skrejlapu ar šķirošanas
instrukciju, www.sigulda.lv sadaļā Eko
pēdija jau šobrīd atrodama aktuālākā
informācija par atkritumu apsaimnieko
šanu Siguldā, noteikti var arī zvanīt vai
rakstīt SIA “Jumis”. Domāju, ka katrs

iedzīvotājs atradīs sev piemērotāko in
formācijas iegūšanas veidu.
 Kas notiks ar šķirošanas konteineros savākto materiālu?
Plastmasas pudeles rūpnīcā “PET
Baltija” Jelgavā sasmalcina pārslās, no
kurām gatavo jaunas PET pudeles vai
pievieno citām plastmasām un ražo
vienreiz lietojamos traukus, lejkan
nas, spaiņus, plastmasas puķupodus.
PET pārslas arī izmanto tekstilšķiedras
izgatavošanai, no kuras auž paklājus,
gatavo pildījumu guļammaisiem vai ada
džemperus, sporta krekliņus un citu
apģērbu. Papīra un kartona pārstrāde
notiek galvenokārt “Līgatnes papīrfabri
kā”, kur no otrreizējā materiāla top bi
roja, zīmēšanas, akvareļu un ietinamais
papīrs, kā arī papīra čaulas. Bet “Jumis”
stikla šķirošanas konteineros savāktais
iepakojuma stikls nonāk Lietuvā, kur
no tā top jaunas burkas un pudeles.
 Kur paliks netīri sašķirotie atkritumi?
Šķirotos atkritumus ar vairāk nekā
20 % sadzīves atkritumu piejaukumu
“Jumis” uzskatīs par sadzīves atkritu
miem, transportēs uz atkritumu po
ligonu Getliņos un no iedzīvotājiem
iekasēs pilnu sadzīves atkritumu ap
saimniekošanas maksu.
Iedzīvotāji dzirdēti sūdzamies, ka
redzējuši šķiroto atkritumu konteinera
saturu saberam kopā ar sadzīves at
kritumiem. Tas tiešām tā var notikt,
taču tikai situācijā, kad iepakojuma
šķirošanai paredzētajos konteineros
samesti tik daudz atkritumi, ka vairs
nav izdevīgi atšķirot iepakojumu no
pārējām drazām.
 Kā šķirojot radīsies ietaupījums?
Par tīri sašķiroto atkritumu izve
šanu iedzīvotāji maksās tikai 30 % no
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātā atkritumu apsaimnieko
šanas tarifa, tādā veidā sedzot “Jumis”
transporta izmaksas, bet ietaupot uz
tā atkritumu apjoma rēķina, kurš ne
tiks apglabāts atkritumu poligonā, bet
gan nogādāts pārstrādei. Ņemot vērā
to, ka šķirojamie atkritumi pēc svara
sastāda apmēram ceturtdaļu no visiem
mājsaimniecības atkritumiem, bet par
to izvešanu tiks piemērota maksa, kas
līdzvērtīga vien 30 % no sadzīves atkri
tumu tarifa, atkritumu šķirošana ļaus
ietaupīt līdz pat ceturtdaļai no summas,
ko daudzdzīvokļu namu iemītnieki līdz
šim maksājuši par nešķiroto atkritumu
izvešanu.
 Baterijas, riepas, dienasgaismas
spuldzes, mobilie telefoni – kādas iespējas no tiem atbrīvoties Siguldā?
Gan sašķiroto iepakojumu, gan no
lietotās elektropreces, dienasgaismas
spuldzes un auto akumulatorus var bez
maksas nodot šķirošanas laukumā Aug
ļu ielā 8. Bateriju savākšanas kastīte
atrodas veikalā “Maxima” L. Paegles
ielā 3, nolietoto mobilo telefonu bez
maksas var nodot Tele 2 klientu apkal
pošanas centrā t/c “Šokolāde”, bet par
auto riepu, eļļas un eļļas filtru drošu
savākšanu vaicājiet sava auto apkopes
uzņēmuma personālam.
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Siguldas Novada
Zinas
Zinību diena Siguldas novada izglītības iestādēs
Siguldas 1. pamatskola
Siguldas 3. pamatskola
Siguldas 3. pamastkola
Allažu pamatskola
Mores pamatskola
Siguldas Valsts ģimnāzija
Siguldas 2. vidusskola
Novada vidusskola (Laurenčos)
Mākslu skola “Baltais flīģelis”

plkst. 12.00
plkst. 11.00 (1.–4. klases Skolas ielā)
plkst. 10.00 (5.–6. klases)
plkst. 9.00
plkst. 10.00
plkst. 9.00
plkst. 9.00
plkst. 17.00
plkst. 15.00

pasākumi siguldas novadā
Datums
14. augusts–
14. septembris
22.–23. augusts

23. augusts
23. augusts
24.–28. augusts
24.–25. augusts
25. augusts
27. augusts
28. augusts
29. augusts
30. augusts
31. augusts
plkst. 14.00
1. septembris
plkst. 17.00
6. septembris
16. septembris
plkst.19.00
18. septembris
plkst. 18.00
19. septembris
plkst. 16.00

25. septembris–
11. oktobris
25. septembris
plkst. 19.00
26. septembris
plkst. 9.00

Pasākums
Vieta
Zigurda Zuzes 80. gadadienai veltīta piemiņas
Mākslas un kultūras
izstāde
telpa “Siguldas Tornis”
Baltijas ceļam veltīts motobrauciens “Baltic Chain
Svētku laukums
Run”.
Plkst. 14.00 motobraucēju pulcēšanās
Plkst.18.00 pasākuma svinīgā atklāšana
Baltijas vienotības stafete "Sirdspuksti Baltijai"
Vidzemes šoseja
Siguldā
Kaķīškalna kausa izcīņas finālposms
Kaķīškalns
Audzēkņu uzņemšana Siguldas Mākslas skolā
Mākslu skola “Baltais
flīģelis”
“ELVI” kauss basketbolā zēniem 2009
Siguldas Māmiņu kluba tikšanās
Siguldas novada
domes Dienas centrs
Vecāku sapulce Mūzikas skolas audzēkņu
Mākslu skola “Baltais
vecākiem
flīģelis”
Brāļu tirgus
Pie viesnīcas “Aparjods”
“Livonijas kauss 2009” pludmales volejbolā
Gaujas pludmale
Kapu svētki Allažu pagasta kapsētā
Allažu kapsēta
Siguldas novada domes un Tautas teātra dāvana
Siguldas pilsdrupu
novada izglītības iestāžu darbiniekiem un viņu
estrāde
ģimenēm – izrāde “Skroderdienas Silmačos”.
Ieeja bez maksas
Zinību dienas svētki
Siguldas pilsdrupu
Ieeja bez maksas
estrāde
Vienības velobrauciens
Starts Svētku laukumā
Pieteikšanās Tūrisma informācijas centrā
Kremerata Baltica festivāla zvaigzne KATIA
Koncertzāle “Baltais
BUNIATIŠVILI (klavieres, Gruzija)
flīģelis”
Izstādes “Siguldu un Latviju raksturojošie
Siguldas novada
suvenīri” aizvēršanas svētki
Tūrisma informācijas
centrs
Vislatvijas koncertturneja
Siguldas pilsdrupu
‘’Latvijas Zelta talanti 2009’’
estrāde
Koncertā piedalās – ‘’Kombuļi’’, Dainis Skutelis,
grupa ‘’PeR’’, Evija Misiņa, Dace Upīte, grupa ‘’Drums
Clinic’’, Rūdolfs Ozols, grupa ‘’Wellingtons’’, Reinis
Reiķis, Kristīne Šomase, grupa ‘’Afternoon’’, Mārtiņš
Ruskis, ’’Moonlight Dancers’’, X-Sana, ’’The Green
Land’’, īpašie viesi Ginta Ēķe un grupa ‘’Latte’’
Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv
Guntas Celmas gleznu izstādes “Staru vaiņagi”
Siguldas pagasta
(mandalas, auras) atklāšana.
kultūras nams
Dailes teātra viesizrāde “Siseņi”
Siguldas pilsētas
kultūras nams
MIĶEĻTIRGUS
Svētku laukums
Zemnieki un amatnieki var pieteikties pa tālruni:
67972351.

Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis”
16.septembris
plkst 19.00
26. septembris
plkst. 19.00
3. oktobris
plkst. 18.00
17. oktobris
plkst. 18.00
23. oktobris
plkst. 19.00

SEZONAS ATKLĀŠANA
Kremerata Baltica festivāla zvaigzne Katia Buniatišvili (klavieres,
Gruzija). Programmā: F. Šopēns, F. Lists, S. Prokofjevs.
Linda Leen un Kaspars Zemītis (ģitāra) programmā “Dziesmas
mīlestības valodās. Akustiskā versija”
Čellu trio “MELO-M“ programmā “Apkārt pasaulei”
Ainars Mielavs un “Pārcēlāji” koncertrogrammā “Nospiedumi”
“Pasaules pianisti” “Baltajā flīģelī”. Slavomirs Vilks (klavieres, Polija).
Programmā: F. Šopēna klaviemūzika.

SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
25. septembrī plkst. 19.00
Dailes teātra viesizrāde
Traģikomēdija 2 cēlienos
“SISEŅI”
Lomās: Rēzija Kalniņa, Ivars Auziņš vai Artis Robežnieks, Artūrs Skrastiņš, Kristīne
Zadovska, Nora Anna Geidmane, Mirdza Martinsone vai Indra Briķe, Harijs
Spanovskis, Juris Strenga, Juris Bartkevičs, Aivars Siliņš, Olga Dreģe vai Ilze Vazdika.

Biļešu iepriekšpārdošana
Siguldas pilsētas kultūras namā no 17. augusta.
Ieejas maksa 6–8 lati
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Uzsākta pieteikšanās riteņbraucēju Vienības braucienam
Atklāta pieteikšanās ikgadējam
nozīmīgākajam Latvijas riteņbrauk
šanas pasākumam – 19. Latvijas
riteņbraucēju Vienības braucienam.
Tas norisināsies 6. septembrī Sigul
dā. Vienības brauciens, kura pirm
sākumi meklējami Latvijas pagājušā
gadsimta trīsdesmitajos gados, ar
katru gadu pulcē arvien lielāku
entuziastu skaitu un aicina velo
sporta cienītājus nevis sacensties,
bet piedalīties, veicināt vienotību
un tautas kopības spēku.
Pagājušajā gadā Vienības
braucienā piedalījās 2217 dalīb
nieki. Ik gadu dalībnieku skaits
palielinās, taču nepārspēts palicis
1939. gadā sasniegtais rekords,

kad no visiem Latvijas novadiem
uz Rīgu devās 6226 dalībnieki un
4. Vienības brauciens bija valsts
mēroga svētki.
Kā ierasts arī šogad Vienības
brauciena ietvaros ir trīs distances:
Sporta šosejas brauciens – 75 km,
Kalnu divriteņu (MTB) brauciens –
40 km un Tautas brauciens –
37,5 km. Tas ļauj katram izvēlēties
sev piemērotu distanci. Ar speciā
lajiem kausiem tiks apbalvoti – vis
vairāk pārstāvētais darba kolektīvs,
viskuplāk pārstāvētā pašvaldība, kā
arī kuplākā ģimene.
Dalībnieki var reģistrēties un
iegūt papildu informāciju par dis
tancēm, pieteikšanos un noteiku

miem interneta vietnē www.velo.lv
vai Siguldas novada Tūrisma in
formācijas centrā. Iepriekšējā re
ģistrācija turpināsies līdz 3. sep
tembrim.
Pirmais Vienības brauciens
Latvijā notika 1936. gadā un tajā
piedalījās aptuveni 1200 dalībnieku.
Tā galvenais iniciators un idejas
autors bija viens no rosīgākajiem
tā laika Latvijas sabiedriskajiem
darboņiem – divu olimpisko spēļu
dalībnieks, vairākkārtējs čempions
riteņbraukšanā, slēpošanā, pieccī
ņā un boksā – Roberts Plūme. Sa
censību protektors bija toreizējais
Latvijas Valsts prezidents Kārlis
Ulmanis.

UZMANĪBU! Vienības velobrauciena laikā –
satiksmes ierobežojumi
6. septembrī Siguldā norisinā
sies 19. Latvijas riteņbraucēju vienī
bas brauciens, kurā piedalīsies liels
dalībnieku skaits, tādēļ pasākuma
organizatori informē par vairākiem
satiksmes ierobežojumiem:
 Cēsu ielā no plkst. 8.00 līdz
16.00 tiks aizliegts novietot automa
šīnas uz braucamās daļas, lai tām

netiktu nodarīti bojājumi un tās ne
apdraudētu dalībnieku drošību. Šajā
laika posmā būs slēgta arī satiksme
Cēsu ielā.
 Siguldas/Turaidas kalnā plkst.
11.45–12.00 būs daļēji apgrūtināta
satiksmes kustība. Satiksme pilnībā
slēgta tiks laikā plkst. 13.00–15.30.
 Satiksme tiks slēgta no Raiņa

ielas pa Poruka ielu virzienā uz Svētku
laukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00.
 Leona Paegles ielā no plkst.
8.00 līdz 16.00 tiks aizliegts novietot
automašīnas uz braucamās daļas, lai
tām netiktu nodarīti bojājumi un tās
neapdraudētu dalībnieku drošību. Šajā
laika posmā būs slēgta arī satiksme
Leona Paegles ielā.

Notiks papilduzņemšana Siguldas Mūzikas vidusskolā
Siguldas Mākslu skolas direk
tors Guntars Zvejnieks informē, ka
27. augustā plkst. 14.00–17.00 notiks
papilduzņemšana Siguldas Mūzikas vi
dusskolā. Iestājeksāmenā reflektantiem
būs pārbaudījums izvēlētajā specialitātē
un solfedžo. Mūzikas vidusskolu bei
dzot absolventi varēs turpināt mācības
kādā no mūzikas augstskolām.

Jau ziņots, ka no šī gada septem
bra Siguldas Mākslu skolas Mūzikas
nodaļā varēs iegūt vidējo profesionā
lās ievirzes izglītību. “Vispārējo vidē
jo izglītību audzēkņi apgūs kādā no
novada vidusskolām vai ģimnāzijā,
bet pēcpusdienās savas zināšanas pa
pildinās Mūzikas vidusskolā. Šobrīd
Latvijā darbojas astoņas Mūzikas

vidusskolas. Šis projekts nodrošinās
iespēju turpināt Siguldas un apkaimes
jauniešu muzikālo izaugsmi nākamajā
mūzikas izglītības pakāpē un mudinās
jaunākos skolas audzēkņus mācīties
centīgāk,” jaunās iespējas skaidro Gun
tars Zvejnieks. Papildus informācija
par Mūzikas vidusskolu pieejama pa
tālruni 67971062.

Aicina dāvināt ideju pašvaldībai
Siguldas novada dome līdz sep
tembrim aicina novadniekus iesaistīties
akcijā “Dāvini ideju domei”, kuras ie
tvaros ikviens iedzīvotājs var iesniegt
pašvaldībai savu ideju vai ierosinājumu
par to, kā saimniekot lietderīgāk un
kā ar mazākiem finanšu līdzekļiem

sasniegt labāku rezultātu visu novad
nieku labā.
Akcijas iniciators ir Siguldas no
vada domes priekšsēdētājs Uģis Mit
revics. “Apzinoties sarežģītos laikus,
aicinu visus novada iedzīvotājus palī
dzēt ar labu padomu – sniegt idejas un

ierosinājumus par to, kā racionālāk un
lietderīgāk izmantot pašvaldības budže
tu, izteikt viedokļus, kā veidot novada
iedzīvotāju ikdienu labāku. Šai akcijai
taupības laikos ir būtiska nozīme, jo
vērtīgs ir katrs padoms un ieteikums,”
dāvāt ideju aicina U. Mitrevics.

DĀVINI IDEJU DOMEI
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina novada iedzīvotājus palīdzēt ar labu
padomu – sniegt idejas un ierosinājumus par to, kā racionālāk un lietderīgāk izmantot pašvaldības
budžetu, izteikt viedokļus, kā veidot novada iedzīvotāju ikdienu labāku.
Jūsu ierosinājums

Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija _ _______________________________________________________________
Ierosinājumus lūdzam iesniegt Siguldas novada domē (Pils iela 16), Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3),
Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2. stāvs), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More)
vai Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela, Allaži). Paldies par uzticēšanos!
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 21. augusts, 2009

