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Sigulda gatavojas
Opermūzikas svētkiem
7. un 8. augustā Siguldas
pilsdrupu estrādē norisināsies
XVIII Starptautiskie Siguldas
Opermūzikas svētki.
“Jau otro gadu Siguldā notiks
atjaunotie Opermūzikas svētki,
kas ir labs apstiprinājums mūsu
sadarbībai ar Daini Kalnu. Kopīgi
esam atgriezuši sabiedrībai Siguldas kultūras pērli, cenšoties uzlabot
Opermūzikas svētku kvalitāti un
sniegto baudījumu, gan piedāvājot
plašu programmu, gan sakārtojot
mūzikas baudīšanas telpu,” stāsta
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
7. augustā plkst. 17.00 Siguldas
pilsdrupās notiks Galā koncerts,
kurā piedalīsies La Scalas operas
solisti – Kristīne Opolais un Filips
Do, tenors Juhans Tralla, soprāns
Dināra Rudāne, Lielā teātra solists
Daiņus Stumbras, Krišjānis Norvelis un citi solisti, kā arī Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris
(diriģents Aleksandrs Viļumanis).
8. augustā plkst. 15.00 pilsdrupu estrādē notiks koncerts
“Mūzikli, kuri saviļņo”. Koncertā
piedalīsies ievērojami latviešu solisti – Dita Lūriņa, Juris Vizbulis,
Mārcis Maņjakovs, Ilze Kozlovska,
Solvita Moss un Mārtiņš Egliens, kā
arī Liepājas simfoniskais orķestris

(diriģents A. Lakstīgala).
“Lai Opermūzikas svētku diena
būtu piepildīta, 8. augustā Jaunās
pils dārzā darbosies Amatnieku
tirdziņš, bet par viesmīlību gādās
muzikālās kafejnīcas, Siguldas jauniešu kamerorķestris un bigbends
“Sigulda”. Skatītājiem interesants
būs mākslas plenērs “Viduslaiku
dzelzsgriezējs”, kurā pilsētvides objekti tiks gatavoti no metāllūžņiem,”
plašo kultūras programmas piedāvājumu klāsta pašvaldības Kultūras
pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.
Šajos Siguldas Opermūzikas
svētkos atgriezīsies tradicionālās
un skatītāju iemīļotās brīvdabas
operas izrādes. 8. augustā plkst.
21.00 aicinām uz Džakomo Pučini operu trīs cēlienos “Čo-čo-sana”
(Madame Butterfly). Tā būs unikāla
iespēja redzēt un dzirdēt ģeniālā
krievu režisora Jurija Aleksandrova,
seškārtējā Zelta Maskas laureāta,
iestudētu operas izrādi “Madame
Butterfly”, kura tiek veidota kā
starptautisks projekts ar Krievijas
Marijas teātra, Sanktpēterburgas
operas un Latvijas Nacionālās operas piedalīšanos.
Režisors Jurijs Aleksandrovs
ir iestudējis izrādes “La Scala” un
Metropolitēna operās, Vīnes un
Berlīnes Valsts operās, Veronas
Arēnā, Zalcburgas festivālā, kā arī

Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja
U. Mitrevica
tikšanās ar iedzīvotājiem
18. martā plkst. 17.00
Allažu pagasta pārvaldē;
23. martā plkst. 16.00
Mores pagasta pārvaldē;
30. martā plkst.18.00
Siguldas pilsētas kultūras namā.
Tikšanos laikā tiks sniegta informācija par
pašvaldības 2010. gada budžeta plānoto
izlietojumu, pašvaldības īstenotajiem projektiem, iedzīvotāju rosinātajām attīstības
vīzijām, iecere par bezmaksas sabiedriskā
transporta līnijas izveidi un iedzīvotāju
konsultatīvās padomes izveidi.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 23. februāris, 2010

Novada
Zinas
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Maskavas Lielajā teātrī un Siguldas Opermūzikas svētkos. Jurijs
Aleksandrovs strādā “Mariinskij”
teātrī Sanktpēterburgā. Viņa izrādes ir aktīvas, dinamiskas un asprātīgas. Arī “Madame Butterfly”
iestudējums ir ļoti interesants, jo
meistars ir atradis koncepciju kā
parādīt to, kas notiek ar cilvēku, ja
tas pazaudē savas saknes, tikumus,
ierašas un tautu. Režisora ideja ir
reizē vienkārša un ģeniāla. Gandrīz visos savos iestudējumos Jurijs
Aleksandrovs strādā tandēmā ar
mākslinieku Vjačeslavu Okuņevu,
kurš ir viens no pasaules izcilākajiem scenogrāfiem un tērpu meistariem. Galvenajās lomās – Ahmeds
Agadī (Marijas teātris) – 2008. gada
Zelta Maskas laureāts, tenors, kuram līdzvērtīgu pasaulē grūti atrast.
Čo-čo-sanas lomā redzēsim vairāku starptautisku konkursu laureāti,
Žannu Afanasjevu (Sanktpēterburgas opera). Izrādē piedalīsies
arī izcilais krievu baritons Sergejs
Kaļinovs (Sanktpēterburgas opera) un Latvijas Nacionālās operas
solists Krišjānis Norvelis, kā arī
Inga Šļubovska un Jānis Kurševs.
Diriģents – A. Viļumanis.

SIGULDAS NOVADA DOME
SVEIC

SIGULDAS NOVADA
OLIMPIEŠUS
Andri un Juri Šicus
Martinu un Tomasu Dukurus
Aicinām arī novada iedzīvotājus novērtēt
Siguldas brāļu sasniegumus un līdz brīdim,
kad visi olimpieši atgriežas dzimtajā Siguldā, izkārt valsts karogus.
Šīs nedēļas nogalē notiks brāļu Dukuru
svinīgā sagaidīšana Svētku laukumā un
Siguldas sniegavīra vārda došanas svētki.
Sekojiet informācijai www.sigulda.lv

Esam aktīvi sākuši jauno gadu.
Lai arī pašvaldības budžets salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir
samazināts, tomēr, pateicoties pagājušajā gadā veiktajai optimizācijai, tas
ir strukturēts un pārdomāts – šogad
Siguldas novads turpinās attīstīties,
mēs nestāvēsim dīkā, bet turpināsim iesāktos projektus un uzsāksim
jaunus, tostarp arī iedzīvotāju rosinātus, lai visi kopā sekmētu novada
izaugsmi.
Šī mēneša laikā aktīvs darbs ir
noticis dažādās jomās.
Esam turpinājuši uzlabot pašvaldības darba kvalitāti, pieņemot lēmumu
Attīstības pārvaldē izsludināt konkursu pārvaldes vadītāja amatam. Līdz
šim tā ir teicami strādājusi, piesaistot
dažādu Eiropas finanšu instrumentu
finansējumu. Tomēr, lai turpinātu novada attīstību, ir nepieciešamas jaunas
zināšanas un pienesums, kas spētu
novada attīstības perspektīvu saskatīt ne tikai tūrisma piedāvājumā, bet
plašāk – pārskatot Attīstības stratēģiju
un iniciējot jaunas uzņēmējdarbības
formas.
 Arī tūrisma jomā esam pieņēmuši lēmumu par jauna pārvaldes
vadītāja vakanci, meklējot profesionāli,
kurš spētu piedāvāt un pārdot Siguldas novada tūrisma pakalpojumus
jaunā kvalitātē, īstenojot pēdējā pusgada laikā diskusijās ar uzņēmējiem un
iedzīvotājiem pieņemtos lēmumus.
 Pārrunās ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru esmu nodrošinājuši, ka reorganizācijas rezultātā šī
valsts iestāde saglabās iespēju mūsu
novadniekiem nodrošināt pakalpojumus.
 Esam sagatavojuši divus būtiskus lēmumus, kas saistīti ar Siguldas
novada attīstību, darbavietu skaita
palielināšanu – esam pietuvojušies
lēmumam par atklāta investoru piesaistes konkursa izsludināšanu, lai attīstītu dzelzceļa staciju. Izaicinājums ir
spēt radīt Siguldas novada sabiedriskā
transporta centru, iedzīvotājiem un
tūristiem šobrīd trūkstošo pilsētas
sabiedrisko centru, laukumu. Ir pieņemts lēmums par hosteļa “Laurenči”
iznomāšanu atklātā konkursā uzņēmējiem, kas gribētu strādāt viesu izmitināšanas jomā, tā pareizi sakārtojot
naktsmītņu uzņēmējdarbības konkurenci un neradot situāciju, kad pašvaldība konkurē ar uzņēmējiem.
 Esam izstrādājuši nodokļu atlai-

žu sistēmu, kas palīdzēs uzņēmējiem
saglabāt darbavietas un radīt jaunas.
Šos saistošos noteikumus plānoju
apspriest ar novada uzņēmējiem un
iedzīvotājiem.
Esmu rosinājis meklēt Eiropas
fondu finansējuma piesaistes iespējas
kultūras un sporta objektiem. Par tālāko lietu virzību informēsim nākamajā
mēnesī. Tikpat būtiski ir tas, ka bez
vērienīgiem projektiem realizējam arī
mazākus, piemēram, Siguldas pilsētas
kultūras namam esam iegādājušies
jaunus krēslus un aizkarus. Savukārt
sarunās ar “Latvijas dzelzceļu” esam
panākuši vienošanos par Blaumaņa
ielas dzelzceļa pārbrauktuves rekonstrukciju šovasar.
Marta sākumā kopā ar Rīgas
mēru Nilu Ušakovu došos vizītē uz
Sanktpēterburgu, lai piedāvātu Krievijas otrās lielākās pilsētas iedzīvotājiem (vairāk nekā 4 miljoni) Siguldas
novada tūrisma produktus un citas
sadarbības formas investīciju piesaistei,
cīnoties par esošo darbavietu saglabāšanu un jaunu darbavietu radīšanu.
25. februārī plkst. 17.00 viesnīcas
“Sigulda” telpās aicinu novada uzņēmējus uz trešo diskusiju, lai informētu
par pašvaldības 2010. gada budžetu,
kopīgi izskatītu saistošo noteikumu
projektu par plānotajiem nodokļu atvieglojumiem, kā arī turpinātu darbu
pie novada attīstības vīzijām, nosakot
konkrētas rīcības. Atgādinu, ka ar diskusiju protokoliem ikviens interesents
var iepazīties tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā “Projekti”.
Iesāktās diskusijas martā turpināšu arī ar novada iedzīvotājiem, tādēļ
aicinu katru novadnieku, kuram rūp
mūsu kopīgā izaugsme, nebūt vienaldzīgiem, neklusēt, bet apmeklēt šīs
tikšanās, uzklausīt, diskutēt un sniegt
savus ierosinājumus. Lai uzklausītu
visu administratīvo teritoriju iedzīvotāju ierosinājumus, tikšanās notiks gan
Allažos, gan Morē, gan Siguldā.
Ar cieņu, Uģis Mitrevics
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Siguldas Novada
Zinas
Sākti Siguldas pagasta kultūras nama
jumta būvniecības darbi
16. februārī SIA “HB serviss”
uzsākusi Siguldas pagasta kultūras
nama jumta nomaiņu. Firma uzvarēja ar izdevīgāko piedāvājumu Domes organizētajās sarunās, iepriekš
nepublicējot informāciju par līgumu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu astoņu pretendentu vidū.
Jau ziņots, ka naktī uz 31. janvāri tika bojāts Siguldas pagasta
kultūras nama jumts un daļēji arī
ārsiena. Lai noteiktu avārijas iemeslus un ieteiktu darbības seku novēršanai, tika pieaicināts SIA “LBS

Konsultants” būveksperts Juris Karss.
Būveksperts par avārijas iemeslu ir
atzinis 1996. gadā pieļautās kļūdas
jumta konstrukciju izbūvē. Viņš uzsver, ka nav veikta pirmsprojekta
konstrukciju tehniskā apsekošana, to
nestspējas noteikšana, kā arī jumta
nesošās konstrukcijas krēsla izbūvē
pieļauti rupji būvniecības tehnoloģijas pārkāpumi.
“Jumta segumu atjaunos ēkas
sākotnējā variantā kā savietoto – bez
bēniņu izbūves. Šāds risinājums ļaus
ietaupīt pašvaldības finanšu līdzek-

Pašvaldības policijas janvāra atskaite
Siguldas novada Pašvaldības policija janvārī saņēmusi 95 personu izsaukumus un 15 iedzīvotāju iesniegumus, kā arī sastādījusi 85 protokolus.
Janvārī policija aktīvi sadarbojusies ar
Siguldas novada Bāriņtiesas un Sociālās palīdzības dienesta pārstāvjiem,
izņemot bērnus no nelabvēlīgām ģimenēm, kuru vecākiem liegtas bērnu aprūpes tiesības, kā arī ar mērķi
nogādāt pusaudžus izglītības iestādēs,
kuras netiek apmeklētas. Pēdējo trīs
mēnešu laikā ne tikai Siguldas novadā, bet visā valstī ir palielinājies suicīdu un suicīdu mēģinājumu skaits,
kad negatīvās emocijas ņem virsroku
pār cilvēku.
21. janvāra naktī bojāts Siguldas
Svētku laukumā uzstādītais sniegavīrs. Taču, pateicoties Valsts policijas
Siguldas iecirkņa darbiniekiem un
videonovērošanas ierīcēm, 25. janvārī
noskaidroti vainīgie un saukti pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Šobrīd Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī
ir ierosināts kriminālprocess pēc
Krimināllikuma 231. panta 2. daļas,
kas nosaka, ka par huligānismu, ja
tas izdarīts personu grupā ar mantas
bojāšanu vai iznīcināšanu, soda ar
brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un policijas kontroli
uz laiku līdz trim gadiem.
Joprojām Siguldas novada teritorijā aktuāla ir klaiņojošo suņu
problēma. Janvārī Pašvaldības policija saņēmusi 16 izsaukumus, par
suņu klaiņošanu un to atrašanos
ārpus telpām neierobežotā teritorijā
sastādīti 8 protokoli, bet 6 suņi nogādāti īslaicīgās karantīnas izolatorā.
“Pašvaldības policija nav tendēta uz
suņu izķeršanu, taču tā bargi sodīs
tos suņu īpašniekus, kuri bezatbildīgi ignorēs MK noteikumus Nr. 266
“Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņu apmācībai”, kā arī Siguldas
novada saistošos noteikumus Nr. 1 no
29. 12. 2003. “Par dzīvnieku turēšanu
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Siguldas novadā”. Lai suns atrastos
bez pavadas Siguldas pilsētā, īpašniekam jānodrošina pilnīga teritorijas
norobežošana no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot
suņiem iespēju izkļūt no tās. Ārpus
norobežotās teritorijas suņi drīkst būt
tikai pavadā un ar reģistrācijas žetonu
kaklā. Bez pavadas pilsētā suns var atrasties zaļajā zonā un mežā pastaigas
laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā
un redzeslokā tādā attālumā, kādā
īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt
dzīvnieka rīcību,” skaidro Pašvaldības
policijas priekšnieks Māris Garjānis
un lūdz novada iedzīvotājus būt atsaucīgākiem un sniegt informāciju
par suņu īpašniekiem, kas ir bezatbildīgi savu pienākumu pildīšanā.
Līdz ar aukstajiem laika apstākļiem Siguldas novada Pašvaldības
policijas darbs palielinājies uz ielām
nakšņojošo cilvēku apzināšanā un nogādāšanā “Rīgas rajona slimnīcā”, kur
vairākos gadījumos konstatēta apsaldēšanās arī smagā formā. “Neatkarīgi
no tā, kādēļ cilvēks nakšņo uz ielas,
mūsu pienākums ir palīdzēt otram,
jo tas ir mūsu līdzcilvēks, kas nonācis
nelaimē, tādēļ policija aicina iedzīvotājus būt atsaucīgākiem un ziņot par
gadījumiem, kad iedzīvotāji nakšņo
un ielas,” aicina M. Garjānis.
Februārī Pašvaldības policija, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus,
īpašu uzmanību turpinās pievērst
sniega tīrīšanai namu iekšpagalmos
un sniega izvešanai, kā arī namu jumtu attīrīšanai no sniega un lāstekām.
Tiks sodīti klaiņojošo un bez uzraudzības atstāto dzīvnieku īpašnieki.
Atgādinām, ka Pašvaldības policijas palīdzību var lūgt ikviens, sastopoties ar huligānismu, miera traucēšanu vai likumpārkāpumiem, visu
diennakti zvanot pa tālruni 26160288.
Par pārkāpumiem aicinām iedzīvotājus Pašvaldības policiju informēt arī
anonīmi, izmantojot www.sigulda.
lv piedāvāto aktivitāti “Vēstule pašvaldībai”.

ZIŅAS ĪSUMĀ
ļus, un, pateicoties mūsdienīgiem
būvmateriāliem, tiks papildus siltināts viss kultūras nama jumts. Ņemot vērā, ka cietusi elektroinstalācija
un apdare lielajā zālē, tiks veikts tās
kosmētiskais remonts. Plānots, ka
būvdarbi tiks veikti mēneša laikā,”
informē Siguldas novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Siguldas pagasta kultūras nama un
bibliotēkas darbība pilnībā atsākta
jau no 3. februāra, jumta remonta dēļ darbība tiks ierobežota tikai
Lielajā zālē.
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
No tiem:
ģimenes konflikti
naktsmiera traucēšana
suicīds
suicīda mēģinājums
par klaiņojošiem suņiem
uz ielas guļoši cilvēki
Sastādīti administratīvo pārkāpumu
protokoli
No tiem:
 Auto novietošanas pārkāpumi (LAPK 149.10 p. un LAPK
149.31 p. 8.d.)
 Atstarotāju lietošana (LAPK 149.23.p.2.d.)
 Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī (LAPK
171.p.1.d.)
 Dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšana (LAPK
106.p.1.d.)
 Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī atkārtoti
gada laikā (LAPK 171.p.2.d.)
 Sīkais huligānisms (LAPK 167.pants)
 Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana (LAPK 42.1
p.1.d.)
 Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana (LAPK
173.p.1.d.)
 Par alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem,
sadarbībā ar VP (LAPK 155.p.3.d.)
 Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu
lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma
stāvoklim (LAPK 172.p.3.d.)
 Koku patvaļīga ciršana un bojāšana (LAPK 67.p.1.d.)
Par Siguldas novada saistošo
noteikumu neievērošanu:
No tiem:
 Nr. 5“Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”
• p. 5.1. (par līguma nenoslēgšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju)
• p. 5.13. (nav nodrošināta speciālo atkritumu
nogādāšana un pārstādes vai noglabāšanas vietām)
• p. 6.2.8. (nav nodrošināta kārtība atkritumu konteineru
laukumos)
 Nr. 6“Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku,
būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie
noteikumi”
• p. 3.3. (par savāktā sniega neizvešanu 2 diennakšu laikā,
ja tas traucē gājēju un transporta kustībai vai redzamībai)
• p. 3.21.2. (par nama numura zīmes piestiprināšanu
atbilstoši Siguldas novada Domes standartiem)
• p. 3.21.6. (par neapdzīvotām un saimnieciskai
darbībai neizmantotām ēkām nepieciešamo prasību
neievērošanu)
 Nr. 1“Par dzīvnieku turēšanu Siguldas novadā”
• p. 2.1.5. (par dzīvnieku klaiņošanu)
• p. 2.1.8. (suņa atrašanās ārpus telpām neierobežotā
teritorijā un nepiesieti)
• p. 2.1.9. (suns pastaigā bez pavadas)
• p. 2.1.16. (nereģistrētu suņu turēšana)
 Nr. 6“Par sabiedrisko kārtību Siguldas novadā”
• p. 6.1.1. (par publisko vietu piegružošanu)
• p. 6.2.1. (par nepilngadīgo atrašanos publiskā vietā pēc
22.00–6.00)
• p. 6.1.4. (par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena iepakojumu)
Audzinoša rakstura pārrunas (risinot konfliktu uz vietas)
Suņi, kas noķerti un nogādāti īslaicīgajā karantīnas
izolatorā
Kārtības nodrošināšana masu pasākumos
Atbalsts veikalu apsardzei (zādzības)
Atbalsts Neatliekamai medicīniskai palīdzībai (pacienta
nogādāšana iestādē)
Autovadītāja nodošana Ceļu policijai
Satiksmes regulēšana Siguldas novadā
Citi pasākumi (atbalsts un palīdzība citiem dienestiem,
pašvaldības pārvaldēm un iedzīvotājiem)
Darbs skolās (vecāku sapulces un darbs ar skolniekiem)

15
95
7
9
1
1
16
7
85
12
9
12
1
2
5
10
1
3
1
1
28

2
2
2

1
3
2

3
5
2
2
1
2
1
10
6
3
3
1
1
4
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Izmaiņas Siguldas pagasta
nodokļu administratora darbā
Siguldas pagastā mainījies nodokļu administrators. Turpmāk nodokļa
administratora funkcijas veiks Natālija
Balode – Nekustamā īpašuma pārvaldes
sekretāre (Zinātnes iela 7, 209. kabinets).
Tālrunis uzziņām: 67800950, e-pasts:
ipasumi@sigulda.lv.

NĪN maksāšanas paziņojumu var
saņemt elektroniski
Lai 2010. gada nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu
saņemtu elektroniski, maksātājam jāreģistrē sava e-pasta adrese portālā www.
epakalpojumi.lv. Šajā interneta vietnē
var arī iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli, aplūkot un
izdrukāt maksāšanas paziņojumus par
saviem īpašumiem, veikt nodokļa apmaksu, iegūt informāciju par veiktajiem
nodokļa maksājumiem, kā arī iegūt citu
noderīgu informāciju par nekustamā
īpašuma nodokli.

Notiks runas mākslas kursi
pieaugušajiem
Mākslu skola “Baltais flīģelis” aicina
novada iedzīvotājus pieteikties runas
mākslas kursos. Kursu apmeklētāji apgūs prasmes skaidri izteikt domu, runāt
vienkārši un saprotami par konkrētām
lietām, kā arī uzrunāt klausītāju ar pārliecību. Kursus vadīs aktrise un režisore
Ārija Liepiņa-Stūrniece. Papildu informācija pa tālruni 29223302.

Izsolīs telpu nomu Rīgā, Lāčplēša
ielā 24
Siguldas novada Dome 19. martā plkst. 12.00 Siguldas novada Domes telpās rīkos izsoli, kurā piedāvās
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24,
Rīgā biroja telpu nomu nodot izsolē.
Izsoles sākotnējā cena par kopējās platības 1 m2 mēnesī – 1 LVL (viens lats),
t. sk. PVN.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.sigulda.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles, konkursi”. Tālr. uzziņām:
67976657 vai 29162478.

Mainīts ģimenes ārstes darba
laiks Allažos un Morē
Allažu pagasta un Mores pagasta ģimenes ārste Ērika Jermolajeva informē,
ka no 1. februāra mainīti ārsta prakses
darba laiki Allažos un Morē.
Allažu pagasta medpunktā ģimenes
ārstes pieņemšanas laiks:
pirmdienās
10.00–14.00;
otrdienās
15.00–19.00;
ceturtdienās
10.00–14.00;
piektdienās
9.00–10.00 –akūto
slimnieku pieņemšanas stunda;
10.00–13.00 – zīdaiņu un bērnu
pieņemšanas stundas.

Mores pagasta ambulancē ģimenes
ārste pieņems trešdienās no plkst. 8.00
līdz 14.00

Siguldā nodibināts fotoklubs
Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centrs februāra sākumā nodibināja Siguldas fotoklubu. Tā mērķis
ir pulcēt domubiedrus, veicināt jaunu
zināšanu un ideju gūšanu, attīstīt jauniešu spējas fotomākslā, organizējot
plenērus, foto projektus, izstādes, fotoizstāžu apmeklēšanu, biedrošanos
ar foto entuziastiem. Fotoklubs ir
atvērts ikvienam, kurš vēlas iesaistīties. Informācija pieejama pa tālruni
29422650 (Ilze).

Svētku laukumā atvērta
bezmaksas distanču slēpošanas
trase
Februārī Svētku laukumā darbu
sākusi “Olimpiskā centra “Sigulda””
izveidotā distanču slēpošanas trase. Tā
ir bezmaksas un piemērota ikvienam
slēpot gribētājam. Trase darbojas katru
dienu, slēpotprieks ir garantēts katram
slēpotājam.

Allažos notiks seminārs par
augu aizsardzību
9. martā plkst. 11.00 Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži) notiks Valsts augu aizsardzības dienesta
Rīgas reģionālās nodaļas seminārs par
aktualitātēm augu aizsardzības jomā
un apmācība par augu aizsardzības
zināšanu minimuma apgūšanu. Semināra laikā varēs pagarināt apliecību
derīguma termiņu. Sīkāka informācija
pa tālr. 26341991, 67800946.

Morē notiks seminārs par
aktualitātēm bioloģiskajā
lauksaimniecībā
18. martā plkst. 11.00 Mores
pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11,
More) notiks seminārs par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā
arī par nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi 1,5 % apmērā neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām
zemēm. Sīkāka informācija pa tālr.
26341991, 67800946.

Reorganizē VSAA nodaļu
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) ierobežotā finansējuma dēļ turpmāk atradīsies Šveices
ielā 12, kur klientus pieņems divi darbinieki. Klientu apkalpošanas nodaļa
tiks pārcelta uz Lāčplēša ielu 70a,
Rīgā. Atgādinām, ka gan saņemt konsultācijas, gan iesniegt dokumentus ir
iespējams jebkurā VSAA nodaļā neatkarīgi no dzīvesvietas.Zemes ierīcības inženiera Jāņa Kiršteina (mobilais
tālrunis 28640913).
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Siguldas Novada
Zinas
Šovasar rekonstruēs Blaumaņa ielas
dzelzceļa pārbrauktuvi

Siguldas novada ģimenes var
saņemt pārtikas pakas

Siguldas novada dome ir saņēmusi informāciju no a/s „Latvijas
dzelzceļš”, ka šajā gadā ir plānota
Blaumaņa ielas dzelzceļa pārbrauktuves braucamās daļas rekonstrukcija.
„Pirms pāris gadiem novada
pašvaldība un a/s „Latvijas dzelzceļš”
parakstīja vienošanos par sadarbī-

Siguldas novadā, sadarbojoties
bērnu un jauniešu ar invaliditāti
biedrībai “Cerību spārni”, Siguldas
novada pašvaldības Sociālajam
dienestam, portālam “Ziedot.lv”
un reģionālajām labdarības organizācijām, sākta pārtikas bankas
aktivitāte “Paēdušai Latvijai”, lai
palīdzētu tām ģimenēm, kuras krīzes ietekmē nonākušas uz nabadzības sliekšņa. Palīdzība galvenokārt
domāta bezdarba un ekonomiskās
krīzes skartām ģimenēm ar bērniem
un krīzes laika bezdarbniekiem, kuriem beidzas bezdarbnieka pabalsts,
bet darbs objektīvu iemeslu dēļ nav
atrasts.
“Pārtikas paku no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” prioritāri
var saņemt ģimenes ar bērniem,
kurās kāds no strādājošajiem kopš
2008. gada jūnija krīzes rezultātā ir

bu transporta kustības uzlabošanā
pār dzelzceļu Siguldā, kā rezultātā, ar „Latvijas dzelzceļa” atbalstu
izdevās rekonstruēt Nītaures ielas
dzelzceļa caurbrauktuvi. Noslēgtā
vienošanās paredz arī Blaumaņa
ielas pārbrauktuves rekonstrukciju,
uzlabojot autotransporta pārvietošanos pār dzelzceļa sliedēm. Bija

plānots, ka šos darbus veiks 2009.
gadā, tomēr finansiālu apsvērumu
dēļ a/s „Latvijas dzelzceļš” to nebija
iespējams realizēt. Taču šogad šis
parāds siguldiešiem tiks atlīdzināts,
tāpēc aicinu visus būt saprotošiem,
ja remontdarbi sagādās kādas neērtības,” stāsta Siguldas novada domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Trūcīgie novada iedzīvotāji var saņemt
elektrības norēķinu kartes
Līdz 31.martam Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā visi novada trūcīgie iedzīvotāji var saņemt bezmaksas 500
kilovatstundu elektrības norēķinu
kartes.
Elektrības norēķinu kartes
tagad var saņemt ne tikai garantētā minimālā ienākuma pabalsta
saņēmēji un trūcīgās ģimenes ar

bērniem, bet ikviens iedzīvotājs,
kam piešķirts trūcīgā statuss un
kas ir „Latvenergo” klients.
Lai saņemtu elektroenerģijas
norēķinu karti, iedzīvotājiem jādodas uz Sociālo dienestu, līdzi
ņemot izziņu par trūcīgā iedzīvotāja statusu, personu apliecinošu
dokumentu, kā arī „Latvenergo”
klienta līguma numuru. Sociālais

darbinieks, izsniedzot karti, piereģistrēs informāciju par kartes
saņēmēju un viņam dāvāto karti, un nodos to akciju sabiedrībai
„Latvenergo”, kas attiecinās 500
kilovatstundu maksājumu uz katru konkrēto klientu.
Informāciju par elektrības norēķinu karšu saņemšanu var iegūt
pa tālruni: 67800966.

Darbu beigusi grūtībās nonākušo
kredītņēmēju atbalsta grupa
Siguldas novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra (ĢAC)
speciālisti vairāku mēnešu garumā
organizēja grūtībās nonākušo kredītņēmēju atbalsta grupu, kurā kopā
ar juristiem, banku speciālistiem un
novada ģimenēm meklēja efektīvākos
risinājumus, kā palīdzēt grūtībās nonākušajiem kredītņēmējiem.
“Krīze valstī skārusi visus, bet kopīgs darbs pie problēmu risināšanas
ir neatsverama iespēja rast vienības
izjūtu un solidaritāti. Nereti iedzīvotājiem lielākā problēma ir tā, ka
trūkst informācijas par likumdošanu, patērētāju tiesībām un līdzcilvēku pieredzi, tādēļ ĢAC iniciēja
atbalsta grupu, kurā satikās cilvēki
ar līdzīgām problēmām. Nodarbību
laikā ģimenes iepazinās, noteica savu
problēmu cēloni, diskutēja, uzklausīja

dažādu jomu profesionāļus un atrada
problēmu risinājumus un rada “pleca izjūtu”, ko sniedza citi dalībnieki,”
stāsta atbalsta grupas vadītāja Kristīne
Freiberga.
Lai gūtu atbildes uz neskaidrajiem
jautājumiem un meklētu iespējamos
risinājumus, uz grupas nodarbībām
tika aicināti dažādu jomu profesionāļi. ĢAC pateicas speciālistiem,
kuri bez atalgojuma tikās ar atbalsta
grupas dalībniekiem un sniedza nepieciešamo informāciju – pašvaldības
izpilddirektorei Inesei Zīlei, kuras iepriekšējā profesionālā darbība saistīta
ar finanšu jomu, pašvaldības juristei
Jeļenai Zarandijai, novada kooperatīvās krājaizdevumu sabiedrības “Allažu
saime” valdes priekšsēdētājam Ērikam
Čoderam, psiholoģēm Baibai Martinsonei un Dainai Blumbergai.

Sociālā dienesta ĢAC speciālisti
aicina novada iedzīvotājus nebaidīties,
nepagurt un aktīvi meklēt veidus,
kā risināt radušās grūtības. Centrs
aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri
vēlas veidot otro grūtībās nonākušo
kredītņēmēju pašpalīdzības grupu.
Pašpalīdzības grupa ir piemērota ikvienam, kas šobrīd jūtas viens savās
problēmās, bet meklē iespēju uzzināt,
kā citi tiek ar līdzīgām problēmām
galā, meklē sapratni un atbalstu. Tāpat arī tas ir veids, kā palīdzēt tiem,
kas grib dalīties ar savām domām,
pārdzīvojumiem, pieredzi un vēlas
saņemt informāciju, justies piederīgi, kā arī iegūt jaunas zināšanas un
iemaņas.
Papildu informāciju par atbalsta
iespējām ikviens var saņemt Sociālā
dienesta ĢAC pa tālruni 67800963.

Noteikti atvieglojumi maksai Sporta skolā
Siguldas novada Domes Sporta
pārvalde informē, ka veikti grozījumi “Noteikumos par profesionālās
ievirzes sportā maksu Siguldas Sporta
skolā”, nosakot atvieglojumus daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem.
Atvieglojumus un atbrīvojumus
no maksas Siguldas Sporta skolā
piešķir:
1. ģimenēm, kurām nodarbības
Siguldas Sporta skolā apmeklē vairāk par vienu bērnu vai viens bērns
apmeklē vairāk par vienu Siguldas
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 23. februāris, 2010

Sporta skolas nodaļu, piemērojami
atvieglojumi 40 % apmērā;
2. daudzbērnu ģimenēm (sākot
no 3 bērniem ģimenē), iesniedzot
dzimšanas apliecību kopijas, un maznodrošinātām ģimenēm, iesniedzot
attiecīgu izziņu no Sociālā dienesta,
neatkarīgi no bērnu skaita, kuri apmeklē Siguldas Sporta skolu, piemērojami atvieglojumi 50 % apmērā;
3. no mācību maksas tiek atbrīvoti bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu aizbildņi, uzrādot
attiecīgās bāriņtiesas lēmumu par
aizbildņa iecelšanu, un pilngadību

sasniegušie bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni;
4. Siguldas Sporta skolas pedagoģiskā padome var lemt par atbrīvošanu no audzēkņu mācību maksas,
pamatojoties uz Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem izlašu
dalībnieku sarakstiem attiecīgajam
mācību gadam, izvērtējot katra individuālos sasniegumus.
Siguldas sporta skolā nodarbību
maksa profesionālās ievirzes sporta
izglītības mācību programmas izpildei ir 7 lati mēnesī.

kļuvis par bezdarbnieku un ģimenes ienākumi ir mazāki par iztikas
minimumu – 165 latiem vienam
ģimenes loceklim,” skaidro dienas
centra vadītāja Eva Viļķina.
Pieteikumus pārtikas paku saņemšanai Siguldas novadā var nodot
pie sociālajiem darbiniekiem:
 Pils iela 3a, Sigulda, Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta
dienas centrā;
 Institūta ielā 5a, Bērnu un
jauniešu ar invaliditāti biedrībā “Cerību spārni”;
 Zinātnes ielā 7, Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā;
 Siguldas ielā 11, Morē, Mores pagasta administrācijā;
 Birzes 4, Allažos, Allažu pagasta administrācijā.
Informācija pieejama pa tālruni
67974541.

Valsts karoga pacelšana
Siguldas novada Pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar “Latvijas
valsts karoga likumu” Latvijas valsts
karogs jāpaceļ:
• 25. martā – Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā*;
• 1. maijā – Latvijas Republikas
Satversmes sapulces sasaukšanas
dienā;
• 4. maijā – Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā;
• 14. jūnijā – Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā*;
• 17. jūnijā – Latvijas Republikas
okupācijas dienā*;
• 4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda piemiņas dienā*;

nā;

• 11. novembrī – Lāčplēša die-

• 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā;
• Decembra pirmajā svētdienā – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā*.
*Sēru noformējumā
Saskaņā ar “Latvijas valsts karoga likuma” 7. panta 3. un 4. daļu
Latvijas valsts karogu lieto arī citos
Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos – Latvijas valsts
karogu var lietot tautas, reliģiskajos
un ģimenes svētkos, atceres dienās
un citos gadījumos, garantējot tam
pienācīgu cieņu.

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Siguldas novada teritorijā
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22. panta otro un ceturto daļu, Siguldas novada Dome (27. 01. 2010.
lēmums Nr. 17 (prot. Nr. 2)) paziņo par nodomu noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai visā Siguldas novada
administratīvajā teritorijā, nosakot
aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus uz divdesmit
gadiem.
Iepazīties ar saistošo noteikumu
projektu “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi
Siguldas novadā”, izteikt savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus
par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Siguldas
novadā var Siguldas novada Domē,

Pils ielā 16, Sigulda, e-pasts dome@
sigulda.lv; Siguldas novada Domes
pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, e-pasts pakalpojumucentrs@
sigulda.lv; Siguldas novada Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos,
e-pasts iveta.abelite@sigulda.lv; Siguldas novada Mores pagasta pārvaldē
Siguldas ielā 11, Morē, e-pasts more@
sigulda.lv, vai Siguldas novada Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7,
Peltēs, e-pasts ineta.eriksone@sigulda.
lv, vai Siguldas novada Domes vietnē
www.sigulda.lv sadaļā “Pašvaldība” –
Dokumenti” – “Saistošo noteikumu
projekti” 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.
Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par
piekrišanu aizlieguma noteikšanai.
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Siguldas Novada
Zinas
Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Līdz 7. martam Līvas Pakalnes gleznu izstāde “Sapņotājas mirkļi” Kultūras un mākslas
telpā “Siguldas Tornis”
25. februārī
Jauniešu tikšanās ar Pašvaldības policijas
JIC “Mērķis”
plkst. 16.00
priekšnieku Māri Garjāni
25. februārī
Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica tikšanās ar Viesnīca “Sigulda”
17.00
novada uzņēmējiem.
26. februārī
Koncerts – Ieva Kerēvica un Zaļais meža koris.
Siguldas pilsētas
plkst. 19.00
Ieejas maksa: 5–6 lati, pensionāriem – 5 lati
kultūras nams
27. februārī
Carlsberg kausa Bosch balvu izcīņa kalnu
Kaķīškalns
plkst. 11.00
slēpošanā
27. februārī
“Siguldas kauss 2010” distanču slēpošanā
“Reiņa trase”
plkst. 12.00
27. februārī
Siguldas Sniegavīra vārda došanas svinības –
Svētku laukums
plkst. 17.00
pasākums bērniem un ģimenēm
27. februāris
“Siguldas kausa” nakts slaloms un karnevāls
Olimpiskais centrs
plkst. 19.00
“Sigulda”
28. februāris
“Siguldas kauss” kalnu slēpošanā – milzu slaloms Olimpiskais centrs
“Sigulda”
27. februāris– Siguldas novada Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Siguldas pagasta
20. marts
pieaugušo mākslas un dizaina studijas “Savam kultūras nams
priekam”
27. februārī
Lienes Circenes klavierspēles koncerts
Koncertzāle “Baltais
plkst. 18.00
flīģelis”
2. marts–
E-prasmju nedēļa
Siguldas novada
5. marts
bibliotēkās
5. martā plkst. Koncertu cikls “Būsim draugi mūzikā” koncerts Koncertzāle “Baltais
18.00
“Vijole skan bērniem”.
flīģelis”
Muzicē E. Dārziņa Mūzikas vidusskolas, Siguldas
Mākslu skolas pedagogs Igors Doriņš (vijole),
Andrejs Bilalovs (klavieres).
Ieejas maksa: 1 lats
5. martā plkst. Latvijas II Ziemas olimpiādes atklāšanas
Svētku laukums
19.00
ceremonija
5. martā plkst. Koncerts un balle – grupai “Credo – 35”.
Siguldas pilsētas
20.00
Ieejas maksa: 3 lati, pasākuma dienā – 4 lati
kultūras nams
6. martā plkst. Kursi “Piegrieztņu veidošana adījumiem un
Siguldas pagasta
10.00
tamborējumiem”.
kultūras nams
Dalības maksa: 2 lati
6. martā plkst. Marijas Naumovas solokoncerts
Koncertzāle “Baltais
15.00 un 19.00
flīģelis”
7. martā plkst. Koncerts “Pa kādu trauslu pavedienu”.
Siguldas pilsētas
18.00
Muzicē Vītolu ģimene – LNT šova “Latvijas
kultūras nams
Dziedošās ģimenes” uzvarētāji
8. marts–
Erudīcijas konkurss “No Pekinas līdz Vankūverai” Siguldas novada
6. aprīlis
bibliotēkās
13. martā
Pasaku rīts bērniem – “Viss par lāčiem” kopā ar Jūdažu Sabiedriskais
plkst. 12.00
vecmāmiņu Līgu.
centrs
Izstādes “Katram savs lācis” atklāšana
13. martā plkst. “Jauniešu gada balvas 2009” pasniegšanas
Siguldas pilsētas
17.00
ceremonija un “After party”
kultūras nams
13. martā
Latviešu jaunās mūzikas dienas. Vokālās grupas Koncertzāle “Baltais
plkst. 18:00
“Putni” koncerts
flīģelis”
14.martā
15. Karavīru ansambļu salidojums.
Siguldas pilsētas
Ieejas maksa: 1 lats
kultūras nams
19.marts –
Izstādes “Siguldas telpiskie attīstības scenāriji”
Kultūras un mākslas
6.aprīlis
atklāšana
telpā “Siguldas Tornis”
16.martā
Valmieras Teātra viesizrāde “Atvari”.
Siguldas pilsētas
plkst.19:00
Ieejas maksa: 4–5 lati
kultūras nams
19.martā
Koncertu cikls “Būsim draugi mūzikā”, koncerts Koncertzāle “Baltais
plkst.18.00
“Viss par čellu”.
flīģelis”
Muzicē J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas
čella klases audzēkņi.
Ieejas maksa: 1 lats
19.martā
Deju kolektīva “Vizbulīte” koncerts.
Siguldas pilsētas
plkst.19:00
Ieejas maksa: 1,50 latu
kultūras nams
20. martā
Koncerts “Pretī pavasarim”.
Siguldas pilsētas
Piedalās Valmieras vīru koris “Imanta” un Siguldas kultūras nams
kultūras nama koris “Teiksma”
20. martā plkst. Kursi “Piegrieztņu veidošana adījumiem un
Siguldas pagasta
10.00
tamborējumiem”.
kultūras nams
Dalības maksa: 2 lati
25. martā plkst. Leļļu teātra izrāde “Sprīdītis”.
Allažu pamatskola
9.00
25. martā plkst. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Piemiņas akmens
17.00
Atceres pasākums.
“Stēla”
27. martā
Siguldas novada teātra dienas.
Siguldas pagasta
plkst. 15.00
Meistarklase pie režisora M. Gruzdova.
kultūras nams
plkst. 17.00
Mores amatierteātra “Oga” Ā. Elksnes muzikāls
dzejas uzvedums “Visu mūžu es ceļu māju”.
Ieejas maksa: 0,50 latu
plkst. 18.00
Siguldas Tautas teātra fragmenti no A. Upīša
izrādes “Ziņģu Ješkas uzvara”. Ieejas maksa: 0,50
latu
plkst. 19.00
Allažu amatierteātra jautrs pastāsts – A. Misule
“Dzimšanas dienas torte”. Ieejas maksa: 0,50 latu
plkst. 20.00
Teātra balle
27. martā
Diānas Baibusas-Zandbergas klavierspēles
Koncertzāle “Baltais
plkst. 18.00
koncerts.
flīģelis”
Veltījums Spānijai un leģendārās spāņu pianistes
Alisijas de Laročas piemiņai. Programmā:
F. Šopēns, I. Albenis, E. Granados, F. Lists
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Siguldā notiks
Latvijas II Ziemas
olimpiāde
No 5. līdz 7. martam Siguldā
norisināsies Latvijas II Ziemas
olimpiāde, kas ir valsts mēroga
kompleksas sporta sacensības,
kurās piedalīsies novadu un republikas pilsētu komandas un
kas organizētas ar mērķi noteikt
labākos Latvijas sportistus ziemas
sporta veidos.
5. martā plkst. 19.00 Svētku
laukumā būs atklāšanas ceremonija ar dalībnieku parādi, karoga
pacelšanu un Olimpiskās uguns

iededzināšanu, kā arī priekšnesumi
un salūts.
Savukārt 7. martā paredzēta
noslēguma ceremonija Olimpiskā
centrā “Sigulda”.
Latvijas II Ziemas Olimpiādes
programmā ir iekļauti 10 sporta
veidi: biatlons, kalnu slēpošana,
snovbords, distanču slēpošana,
bobslejs, kamaniņu sports, slidošana (šorttreks), kērlings, hokejs
un daiļslidošana. Siguldā notiks
sacensības piecos sporta veidos:

kalnu slēpošana un snovbords
Olimpiskajā centrā “Sigulda”, distanču slēpošana Reiņa trasē, kā arī
kamaniņu sports un bobslejs.
Latvijas I Ziemas olimpiāde
notika 2005. gada decembrī Siguldā, kurā piedalījās aptuveni
700 sportistu no visas Latvijas,
kuri sacentās 11 ziemas sporta
veidos.

27. un 28. februārī norisināsies
sacensības “Siguldas kauss 2010”,
kuras šogad notiks gan distanču
slēpošanas, gan kalnu slēpošanas
disciplīnās. Distanču slēpošanas
sacensības “Siguldas kauss 2010”
notiks 27. februārī no plkst. 12.00
“Reiņa trasē”.
Savukārt 27. un 28. februārī
Olimpiskā centra trasē “Sigulda”

notiks tradicionālās sacensības kalnu slēpošanā “Siguldas kauss 2010”.
Kalnu slēpošanas entuziastiem iespēja pacīnīties par kausu šogad
tiek dota jau 31. reizi, lai noskaidrotu, kurš ir pats ātrākais un drosmīgākais kalnu slēpotājs.
Piedalīties sacensībās “Siguldas
kauss” aicināts ikviens interesents
no 11 gadu vecuma. Kopumā da-

lībnieki tiks dalīti astoņās vecuma grupās. Pieteikties sacensībām
var aizpildot pieteikuma anketu
www.ba2.lv līdz 26. februāra plkst.
12.00.
“Siguldas kausa 2010” organizētāji ir “Olimpiskais centrs “Sigulda”” sadarbībā ar sporta klubu
“Reflex”, sporta biedrību “A2” un
Siguldas novada Domi.

Līdz 5. aprīlim norisinās Siguldas novada sporta spēles, kurās
mēroties spēkiem kādā no deviņām disciplīnām aicināts ikviens
novada iedzīvotājs. Sacensības
notiek dažādās Siguldas novada
sporta bāzēs un apkārtnē. Sacensību mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus
sporta pasākumos, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā
arī noskaidrot labākos Siguldas
sportistus.

2. Galda teniss – 13.martā
plkst. 12:00 Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksā;
3. Telpu futbols – 20.martā
plkst. 12:00 Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksā;
4. Novuss - 21.martā plkst.
12:00 Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksā;
5. Basketbola metieni 21.martā plkst. 12:30 Siguldas
1.pamatskolas sporta kompleksā;
6. Šautriņu mešana - 21.martā
plkst. 12:30 Siguldas 1.pamatskolas
sporta kompleksā;
7. Šaušana ar gaisa šauteni
- 21.martā plkst. 12:30 Siguldas
1.pamatskolas sporta kompleksā;

8. Volejbols – 5.aprīlī plkst.
11:00 Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksā.

Aicina pieteikties slēpošanas
sacensībām “Siguldas kauss 2010”

Piedalies Siguldas novada
sporta spēlēs

Sporta aktivitāšu
programma:

1. Autobraukšana – 27.februārī
plkst. 9:30 Matiņa ūdenskrātuve
(pārcelts no 20.februāra);

Sacensību noslēgumā notiks
sportistu apbalvošana, kurā visi
1.-3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti
ar medaļām un diplomiem. Sporta
spēles organizē Siguldas novada
domes Sporta pārvalde, sadarbībā
ar Siguldas novada sporta biedrībām.
Pieteikties sacensībām var pa
tālruni: 29360283 (Karīna Putniņa) vai pa e-pastu karina.putnina@
sigulda.lv, kā arī sacensību dienā
pusstundu pirms sākuma.

Mazos novadniekus aicina
uz sniegavīra vārda došanas svinībām
Februāra sākumā Siguldas novada Dome aicināja mazos novadniekus – pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņus, piedalīties konkursā un
izdomāt vārdu vienam no pasaulē
lielākajiem sniegavīriem, kurš atro-

das Siguldā, Svētku laukumā.
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģis Mitrevics veidota žūrija
no iesniegtajiem variantiem izvēlējās
12, no kuriem labāko līdz 24. februārim var izvēlēties novada iedzīvotāji

interneta vietnē http://www.visidati.
lv/aptauja/345077759/.
Februāra beigās pašvaldība mazos novadniekus un viņu ģimenes
aicina piedalīties īpašās sniegavīra
vārda došanas svinībās.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 23. februāris, 2010

