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Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Apstiprināts 2011. gada budžets
9. februārī Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2011. gada pašvaldības budžets 9 633 805 latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2010. gadu pašvaldības
budžets ir samazinājies par 13,7 % jeb par 1 307 434 latiem. 2011. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 5 969 932 lati. Lielākais
īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 63,8 % – un
nekustamā īpašuma nodoklim – 7,2 %.
Siguldas novada pašvaldība budžetu
dalījusi ļoti praktiski un piesardzīgi, prognozēti 96 % no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 75 % no aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa. “Šāds plānojums ļaus racionāli izlietot visus līdzekļus
iecerētajiem mērķiem, dodot garantiju gada
vidū nenonākt krīzes situācijā un saglabāt
rezervi, ja ieņēmumi tomēr būs nedaudz
lielāki,” skaidro Siguldas novada pašvaldības
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Lielākie izdevumi 2011. gada budžetā
paredzēti izglītībai (3,95 miljoni latu) –
pedagogu un darbinieku algām, skolu
saimnieciskajiem un mācību izdevumiem.
1,9 miljonus latu pašvaldība tērēs saimnieciskajiem un sabiedriskās kārtības darbiem
(ielu uzturēšanai, īpašumu apsaimniekošanai, apzaļumošanai, teritoriju kopšanai,
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, Pašvaldības policijai, ūdensapgādes sistēmai).
651,5 tūkstoši latu paredzēti pašvaldības
daudzo funkciju nodrošināšanai, sniedzot
pakalpojumus iedzīvotājiem Siguldas pilsētā,
Siguldas, Mores un Allažu pagastos. Kredīta
pamatsummas atmaksai – 965,5 tūkstoši
latu. 777,7 tūkstoši latu atvēlēti sociālajai aizsardzībai, 634,7 tūkstošus latu plānots izlietot
kultūras un sporta iestāžu un pasākumu, kā
arī bibliotēku darba nodrošināšanai. Šogad
salīdzinājumā ar pagājušo gadu samazinājušās iemaksas Finanšu izlīdzināšanas fondā,
un kopā ar norēķiniem citām pašvaldībām
(par Siguldas novada bērnu izglītošanos
ārpus novada teritorijas) tie veido 305,4 tūkstošu latu tēriņus. 318,2 tūkstošus latu paredzēts izlietot bērnudārzu, skolu, kultūras,
citu pašvaldības iestāžu un infrastruktūras
neatliekamākajiem remontdarbiem.
“2010. gads bijis grūts, sarežģīts, tomēr mērķtiecīgs un ražīgs Siguldas novada
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dzīvē. Par spīti budžeta samazinājumam,
esam realizējuši un uzsākuši īstenot daudzus vērienīgus infrastruktūras un sabiedriskās dzīves projektus kvalitatīvākas dzīves
nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Šogad
pašvaldības budžeta plānošana, tāpat kā
iepriekšējā gadā, ir ļoti saspringta, jo pašvaldību budžeti Latvijā kopumā samazinās.
Ir grūti pateikt, vai izdosies pabeigt visus
iesāktos projektus, bet es ļoti ceru, ka sabalansētais budžets un pašvaldības nelielie
ietaupījumi no iepriekšējā gada ļaus padarīt
ieplānoto,” skaidro U. Mitrevics.
Budžeta plānošana norisinājās, balstoties uz četriem svarīgiem kritērijiem.
1. Pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitātes celšana, paaugstinot novada ieBudžeta izdevumu struktūra
2011. gadam
Sociālā
palīdzība
8,07%

Aizņēmumi
13,92%

dzīvotāju dzīves kvalitāti;
2. Pašvaldības rīcībā esošo resursu
efektīva un racionāla izlietošana, samazinot
neracionālos izdevumus;
3. Pašvaldības rīcība ieņēmumu palielināšanai;
4. Pašvaldības rīcība īpašumu, ceļu,
ielu, ēku, skolu, kultūras namu un citu
iestāžu uzturēšana un remontēšana prioritārā secībā.
“2010. gadā ir daudz padarīts, un šogad priekšā ir vēl viens smags darba cēliens,
tādēļ aicinu arī turpmāk novada iestādes,
uzņēmumus, pašvaldības darbiniekus un
visus novada iedzīvotājus strādāt kopā –
plecu pie pleca, mērķtiecīgi, gudri, ar ticību
mūsu iedzīvotāju labākai dzīvei,” uz sadarbību aicina Siguldas novada pašvaldības
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Ar Siguldas novada pašvaldības
budžeta pārskatu par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem var iepazīties
pašvaldības informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv.
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11 km gara velotūrisma maršrutu izstrāde un veloceliņu izbūve Siguldā
Allažu tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcija
Ainavu plānojuma izstrāde Siguldas novadā
Pāreja no fosilajiem uz energoatjaunojamajiem resursiem Allažu pamatskolas Sporta centrā
Bērnudārza un bibliotēkas rekonstrukcija Allažos
Speciālistu piesaiste Siguldas novada pašvaldībā
Attīstības programma un Teritorijas plānojuma izstrāde
Dzelzceļa stacijas rekonstrukcija – tehniskais projekts
Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija
Jauno kapu teritorijas labiekārtošana Siguldas kapos
Mores kapličas projekts
Mores ūdenssaimniecības sakārtošana
Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Lauktehnikā
Siguldas pilsētas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana
Izglītības iestāžu informatizācija
Bērnudārza “Saulīte” rekonstrukcija
Ielu apgaismojuma ierīkošana Skolas un Atbrīvotāju ielas posmā līdz
Līvkalnu ielai

Plānotie remonti un citi uzlabojumi Siguldas novadā
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pagasta
kultūras nams
PII “Pīlādzītis”
PII “Ābelīte”

Apkures sistēma – katla nomaiņa, sadales cauruļu izolācija
bēniņos, jumta remonts. Lielās zāles grīdas segums
Skatuves un zāles grīdas restaurācija

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde
Virtuves remonts, elektrosadales rekonstrukcija, ieeja un kāpnes
uz otro stāvu
1. pamatskola
Zibens aizsardzības sistēmas rekonstrukcija, siltummezgla
rekonstrukcija, remonts gaitenī, sporta laukuma tehniskais
projekts un būvlaukuma sagatavošana
3. pamatskola
Sporta angāra grīdas seguma nomaiņa, iekšpagalma asfaltēšana
Skolas ielā 3
Siguldas Valsts
Sporta zāles grīdas remonts, ventilācijas izbūve, telpu remonts
ģimnāzija
ģērbtuvēs, labierīcības, dušas pie sporta zāles, siltummezgla
rekonstrukcija, sporta zāles apgaismojuma armatūras maiņa
2. vidusskola
Apkures sistēmas rekonstrukcija regulēšanai
Mākslu skola
Jumta seguma remonts, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija,
“Baltais flīģelis”
apkures rekonstrukcija zem skatuves grīdas, slieksnis starp
skatuvi un mākslinieku telpu, grīda mākslinieku telpā, labierīcību
remonts, stāvvieta blakus skolai, bīstamās ēkas demontāža,
fasādes siltumizolācija zāles zonā
Sporta laukumi
Četru pludmales volejbola laukumu izveidošana – divi
novadā
pilsētas stadiona teritorijā, viens Peltēs, Depo laukumā,
nojumes izveidošana pilsētas stadiona teritorijā, skeitrampu
rekonstrukcija, slūžu tipa vārtu izveidošana pilsētas stadionā
Svētku laukums
Papildu stāvlaukuma izveidošana, tostarp autobusu stāvvietas
Mores pamatskola Jumta, gaiteņu un telpu remonts, skatuves aizkaru
rekonstrukcija
Mores kultūras
Elektroinstalācijas rekonstrukcija
nams
Mores pagasta
Bibliotēkas remonts, siltināšana
bibliotēka
Mores sporta
Topogrāfijas un tehniskā projekta izstrāde sporta laukumam pie
infrastruktūra
Mores pamatskolas, pludmales volejbola laukuma izveidošana
un nestandarta ierīču uzstādīšana Morē
Mores pagasta
Veloceliņa apgaismojuma ierīkošana, malkas šķūnīša remonts,
pārvalde
tūristu atpūtas vietas labiekārtošana, kapličas projekta pārstrāde
Allažu
Gājēju celiņa izveide, apkārtnes labiekārtošana, sētas un vārtu
pamatskolas PII
montāža ap PII un rotaļu laukumu
grupas
Allažu sporta
Tehniskā projekta izstrāde sporta laukumam, pludmales
centrs
volejbola laukuma izveide

Ziemas festivāls
turpinās 6. lpp

Iepazīsties –
Sociālais dienests 7. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Aktualitātes

Siguldas novadā plāno ieviest ID kartes
Šobrīd Siguldas novada pašvaldībā notiek aktīva sagatavošanās
identifikācijas (ID) karšu ieviešanai deklarētajiem novada iedzīvotājiem. ID karšu ieviešanas mērķis ir stiprināt Siguldas novada kopības
izjūtu un motivēt deklarēties novadā dzīvojošos. Projekts paredz, ka
ID kartes sniegs iespēju saņemt dažādas priekšrocības apmeklējot
kultūras un sporta pasākumus, izmantojot pašvaldības un izglītības
iestāžu pakalpojums, savukārt pateicoties novada uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar novada identifikācijas kartēm varēs izdevīgāk
iegādāties preces un pakalpojumus. Lielākajā daļā gadījumu šīs
priekšrocības tiks nodrošinātas atlaižu veidā.
“Aizsākot šo apjomīgo projektu, jau iepriekš biju domājis,
kā mēs varētu pateikties saviem
novada iedzīvotājiem un kā rosināt deklarēties tos, kuri faktiski
dzīvo šeit, bet nodokļus maksā
citai pašvaldībai. Deklarēto Siguldas novada iedzīvotāju nodokļi
veido ļoti lielu daļu no novada
budžeta, no kura mēs varam uzlabot novada infrastruktūru, remontēt izglītības iestādēs, kā arī
sakārtot citas sfēras, tāpēc mums
jādod priekšrocības un atlaides
mūsu iedzīvotājiem par to, ko
viņi ir samaksājuši ar saviem
nodokļiem,” par ID karšu ieviešanu stāsta idejas autors, Siguldas
novada pašvaldības priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.

Pirmais solis jau sperts –
projekts prezentēts novada uzņēmējiem un ir saņēmis atbalstu.
Uzņēmēju iesaistīšanās ID karšu
projektā paredz vienreizēju samaksu par pievienošanos programmai
un POS termināla (iekārtas, kas
pieņem maksājumu kartes) konfigurāciju – 50 latu un gada maksu – 50 latu, kā arī maksājumu
par katru transakciju. Katru ceturksni uzņēmēji saņems precīzus
datus par pirkumu apjomu, iepirkšanās biežumu, populārākajiem
pirkumiem un citu informāciju.
Pašvaldība joprojām līdz februāra
beigām aicina uzņēmējus iesniegt
savus piedāvājumus tiem produktiem un pakalpojumiem, kam viņi
ir gatavi sniegt atlaides.

ID karte piedāvās atlaides ne
tikai pašvaldības rīkotajos pasākumos, bet arī citos projektos.
Jau zināms, ka Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvalde ar
biedrību “A2” vienojusies, ka ID
kartes īpašniekiem dalības maksa sporta pasākumos varētu būt
samazināta par 50 %. Savukārt
ieejas biļetēm uz Latvijas mēroga
kultūras un sporta pasākumiem,
piemēram, Opermūzikas svētkiem,
Džeza vai blūza svētkiem un Vienības braucienam atlaides varētu
sasniegt apmēram 15 %. Paredzēts,
ka katrs ID kartes īpašnieks varēs
iegādāties tikai vienu ieejas biļeti.
“Ja viss ritēs kā iecerēts, Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji ID
kartes varēs saņemt jau no 1. aprīļa,”
plāno U. Mitrevics, piebilstot, ka ID
kartes varēs iegūt pāris minūšu laikā
pašvaldības Pakalpojumu centrā, aizpildot kartes pieteikuma anketu un
samaksājot 2,50 latus. Paredzēts, ka
pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji un bērni vecumā no sešiem
līdz 16 gadiem ID karti saņems par
brīvu, tomēr nozaudēšanas gadījumā kartes īpašniekam būs jāiegādājas
karte atkārtoti par maksu.

Siguldas novada pirmsskolas vecuma bērni un skolēni
tiek nodrošināti ar pašvaldības apmaksātām pusdienām
No 2011. gada janvāra sešās Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs ēdināšanas maksas
atlaides saņem 84 bērni no ģimenēm,
kuras nonākušas materiālās grūtībās.
Pabalsts daļējai vai pilnai apmaksai par bērna ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē
tiek piešķirts ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu par
laiku no 1. janvāra līdz 30. jūnijam
un no 1. septembra līdz 31. decembrim.
Uzsākot jauno mācību semestri
Siguldas novada pašvaldība apmaksā
pusdienas 195 novada bērniem, kuri
mācās gan Siguldas novada skolās,
gan arodskolās un profesionālās vidusskolās.

Šis ir materiāls atbalsts trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm
pilnai apmaksai par pusdienām
skolās bērnu ēdināšanai, kuru piešķir ģimenei, kura deklarējusi savu
dzīvesvietu Siguldas novada pašvaldībā. Pabalstu pārskaita ēdināšanas
pakalpojuma sniedzējam. “Ģimeņu
skaits, kuras vēršas pie mums pēc
palīdzības, lai saņemtu pabalstu
bērnu ēdināšanai, ir palielinājies,
tāpēc Siguldas novada pašvaldība ir
spējusi palielināt sociālo budžetu un
palīdzēt novada ģimenēm, lai bērni
kaut vienu reizi dienā paēstu siltas
pusdienas,” sacīja Sociālā dienesta
vadītāja Diāna Indzere.
Sociālos pabalstus daļējai bērnu
ēdināšanai pirmsskolas izglītības

iestādēs un pilnai apmaksai par
pusdienām skolās piešķir Siguldas
novada pašvaldības Sociālais dienests,
izvērtējot katras ģimenes ienākumus.
Pabalsta saņēmēji – ģimene, kura ir
garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanas pabalsta saņēmēja;
ģimene ar nepilngadīgiem bērniem
vai bērniem, kuri turpina mācības,
bet ne ilgāk kā līdz 25 gadiem, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz 70 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas.
Pērn, 2010. gadā, brīvpusdienas
piešķirtas 397 bērniem un skolēniem
par kopēju summu Ls 33 455, bet
2009. gadā – 317 bērniem un skolēniem attiecīgi par Ls 22 500.

Pašvaldības speciālistu pieņemšanas laiki
Allažu pagasta pārvaldē:
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nodokļu administratore Kristīne Bērze –
pirmdienās plkst. 8.00–13.00, 14.00–18.00 (tālr. 67970296);
zemes ierīcības inženieris Jānis Kiršteins –
otrdienās, ceturtdienās (tālr. 67970296);
bāriņtiesas locekle Anitra Jurgelāne –
pirmdienās plkst. 15.00–17.30;
tautas nama vadītāja Liena Teterovska – pirmdienās
plkst. 9.00–18.00 un piektdienās plkst. 8.30–11.00 (tālr. 67976036);
sociālais darbinieks –
ceturtdienā plkst. 8.00–13.00, 14.00–18.00 (tālr. 67970216),
Latvijas lauku konsultāciju centra Siguldas novada lauku
attīstības speciāliste Iveta Ābelīte –
pirmdienās plkst. 8.00–13.00, 14.00–18.00 un ceturtdienās plkst.
8.00–13.00 (tālr. 67970294, 28372480).

Mores pagasta pārvaldē:






bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Baiba Vītola –
pirmdienās plkst. 15.00–18.00
(tālr. 64147253);
sociālais darbinieks –
pēc iepriekš izsludināta grafika
(tālr. 64147232);
lopkopības pārraudze Dace Brēmane –
pirmdienās plkst. 9.00–13.00
(tālr. 64147240);
lauku attīstības speciāliste
Ineta Eriksone –
ceturtdienās plkst. 9.00–13.00
(tālr. 64147240).

ziņas īsumā
Informācija par ielu apgaismojumu Siguldas novadā

Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa informē: lai ekonomētu pašvaldības
budžeta līdzekļus, joprojām tiek ierobežots apgaismojums nakts stundās.
Apgaismojuma ieslēgšanos un izslēgšanos kontrolē gaismas foto sensori,
kas automātiski ieslēdzas plkst. 5.30 no rīta, savukārt vakarā apgaismojums
ielās ir no plkst. 17.00 līdz plkst. 1.00 naktī.
Gājēju pārejas ir apgaismotas visu nakti.
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu nodaļa atgādina, ka ceturtdienās
notiek apgaismojuma apkope, tādēļ ir iespējams, ka novada ielās deg
gaisma. Par elektrības bojājumiem lūdzam zvanīt pa tālruni 67800950
vai rakstīt uz e-pastu: ipasumi@sigulda.lv.

Allažu tautas namā sāk darboties jauna apkures sistēma

Allažu tautas namā 1. februārī sākusi darboties jauna apkures sistēma.
Montāžas veikšana tika uzticēta firmai “TTT Pluss”, savukārt katlu un
pārējo aprīkojumu piegādāja Latvijas metālapstrādes uzņēmums “Grandeg”,
kuram ir liela pieredze granulu apkures katlu attīstības un ražošanas nozarē.
Allažu tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcijai un jauna apkures
katla uzstādīšanai Siguldas novada pašvaldības budžetā tika paredzēti
vairāk nekā 32 000 latu.

Notiks sēde par latvāņu ierobežošanas pasākumiem novadā

Siguldas pagasta kultūras namā 2. martā plkst. 11.00 notiks ekspertu grupas sēde par latvāņu ierobežošanas pasākumu plāna izstrādi Siguldas novadā.
Piedalīties aicināts ikviens interesents, bet īpaši piedalīties tiek aicināti
zemju īpašnieki, kuru īpašumi invadēti ar Sosnovska latvāni (‘Heracleum
sosnowskyi Manden’) un atrodas Siguldas pagasta teritorijā, kuru ierobežo
Vidzemes šoseja, A2–Avotu iela–Helmaņa iela–Zinātnes iela–šoseja P8–ceļš
P8–Pelītes–Saltavota iela–šoseja V58–gar Siguldas pagasta robežu virzienā
no Ventas ielas līdz Vidzemes šosejai A2. Sīkāku informāciju iespējams
saņemt pie Inetas Eriksones (tālr. 67800946, 26341991).

Zupas virtuve arī trešdienās

Siguldā no 7. februāra trīs reizes nedēļā maznodrošinātajiem iedzīvotājiem būs iespēja saņemt siltu ēdienu Zupas virtuvē. Zupas virtuves
darbība novada mazturīgajiem iedzīvotājiem tika uzsākta pagājušā gada
decembrī. Biedrība “Saullēkts” nodrošinās Zupas virtuves darbību līdz
aprīļa sākumam.
Zupas virtuvē regulāri tiek paēdināti apmēram 150 iedzīvotāji, un
tās pakalpojumus izmanto ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī Siguldas
pagasta mazturīgie ļaudis.
Zupas virtuves finansētāji līdz šim bija Siguldas novada sadraudzības
pilsētas Štūres (Vācija) iedzīvotāji. Lai nodrošinātu vēl vienu ēdināšanas
reizi nedēļā un palīdzētu grūtībās nonākušiem novadniekiem, iesaistījies
arī Zīkes Rotari klubs (Vācija) un Siguldas Rotari klubs, kuri ir ziedojuši
700 latu.
Zupa maznodrošinātajiem novadniekiem līdz šim tika dalīta divas
reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās plkst. 15.00 Siguldas pilsētas
tirgus laukuma stāvlaukumā. Pateicoties atbalstītājiem, turpmāk zupa tiks
dalīta arī trešdienās plkst. 15.00.

Siguldā notiks Latvijas Stādu parāde

30. aprīlī un 1. maijā Latvijas Stādu parāde notiks Siguldā, Svētku
laukumā pie Panorāmas rata. Parādi organizē Stādu audzētāju biedrība
(SAB) sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un citiem atbalstītājiem.
Stādu parādes ietvaros tiks sākta akcija “Bērna stādīts koks”, kurai
par godu pašā Svētku laukuma centrā tiks veidots paraugdārzs un bērni
tiks iepriecināti ar dažādām aktivitātēm, rotaļām un izklaidēm! Jaunums
pasākumā būs arī īpaši stādaudzētavu veidoti dekoratīvi stendi, kas pasākuma laikā radīs patīkamas noskaņas un iespējas smelties jaunas idejas
arī ainavu arhitektūrā!
SAB ir vienīgā organizācija, kas apvieno Latvijas stādu audzētājus un
Stādu parāde ir vērienīgākais un apmeklētākais pasākums, kurā ik gadus
piedalās vairāk nekā 100 stādu audzētāju un dārzkopības preču ražotāji, kā
arī ainavu arhitektūras uzņēmumi. Latvijas Stādu parādi ik gadu apmeklē
vairāk nekā 20 000 apmeklētāju. Dalībnieku reģistrācija interneta vietnē
www.staduparade.lv ir jau sākusies.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. februāris, 2011
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Aktualitātes

Latvijā notiks tautas skaitīšana
Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais statistikas projekts, un tā visā pasaulē notiek reizi desmit gados. Pēdējā tautas
skaitīšana Latvijā bija 2000. gadā. Šogad Latvijā tā norisināsies
divos posmos. No 1. līdz 10. martam ikviens Latvijas iedzīvotājs
varēs aizpildīt anketu internetā, bet no 17. marta līdz 31. maijam
tautas skaitītāji ieradīsies mājās pie tiem iedzīvotājiem, par kuriem
internetā anketas nebūs aizpildītas. Iedzīvotājiem, kuri ārpus Latvijas
dzīvo ilgāk nekā gadu, tautas skaitīšanā nebūs jāpiedalās.
Pirmo reizi Latvijā ikviens varēs
sniegt ziņas par sevi un saviem ģimenes locekļiem, aizpildot anketu
internetā. Interneta vietnē www.tautasskaitisana.lv būs atrodama saite
uz tautas skaitīšanas anketu. Lai
piekļūtu šai anketai, jāievada savs
personas kods un pases numurs vai
e-paraksts, vai arī internetbankas
identifikatori.
Ja dators un internets jums nav

pieejams, tad marta sākumā droši
varat doties uz tuvāko bibliotēku
(Strēlnieku ielā 13 un Šveices ielā 19,
Siguldā, Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas iela 13, Morē, Zinātnes ielā 7,
Peltēs, Jūdažu Sabiedriskajā centrā),
neaizmirstot paņemt līdzi pases datus. Visas Latvijas bibliotēkas saviem
apmeklētājiem piedāvā interneta un
datoru izmantošanu bez maksas. Arī
bibliotekāri ir informēti par šo vals-

tiski svarīgo projektu. Neskaidrību
gadījumā varat zvanīt uz Centrālās
statistikas pārvaldes bezmaksas informatīvo tālruni 80000777.
Plašāku informāciju varat atrast
tautas skaitīšanas (www.tautasskaitisana.lv) un Centrālās statistikas
pārvaldes (www.csb.gov.lv) vietnē.
Ja vēlaties uzzināt, ko prasīs tautas
skaitītājs, precīzus jautājumus meklējiet Ministru kabineta 2.06.2008.
noteikumos Nr. 384 “Noteikumi
par 2011. gada tautas skaitīšanas
programmu”.
Aicinām ikvienu Siguldas novada iedzīvotāju dot savu ieguldījumu un piedalīties 2011. gada
tautas skaitīšanā! Piedaloties tautas
skaitīšanā, jūs liekat valstij ar jums
rēķināties.

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodoklī
Siguldas novada pašvaldība informē, ka ir uzsākta nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu paziņojumu izsūtīšana. Lai taupītu
pašvaldības līdzekļus, iedzīvotāji aicināti pieteikties elektroniskiem
maksājumu paziņojumiem portālā www.epakalpojumi.lv. Plašāka
informācija pa tālruni 67895796 (Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratore Anita Picka).
Ar 2011. gada 1. janvāri stājās
spēkā izmaiņas nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanā:
 zemei nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 %, bet likums “Par
nekustamā īpašuma nodokli” paredz
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu 25 % apmērā
arī 2011. gadā;
 dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju
daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana
ir dzīvošana, kā arī telpu grupām,
kuru funkcionālā izmantošana saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem noliktavām un
saimniecības telpām), ja tās netiek
izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, no 2011. gada 1. janvāra
tiek piemērotas šādas likmes:
 0,2 % no kadastrālās vērtības,
kas nepārsniedz 40 000 latu,

 0,4 % no kadastrālās vērtības
daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet
nepārsniedz 75 000 latu,
 0,6 % no kadastrālās vērtības
daļas, kas pārsniedz 75 000 latu;
 noteikts minimālais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums katram
nodokļa maksātājam pašvaldībā –
pieci lati, arī kad nodokļa maksātāja
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem ir piemēroti nodokļa atvieglojumi un pēc to piemērošanas par
taksācijas gadu aprēķinātais kopējais
nodoklis pašvaldībā ir mazāks par
5 latiem;
 noteikta paaugstināta likme neapstrādātai lauksaimniecības zemei,
un tā ir 3 % no zemes kadastrālās
vērtības. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienību platības apseko
un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām papildlikmes aprēķināšanai
Lauku atbalsta dienests;
 pamatojoties uz grozījumiem

likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli” ar 1.01.2012. tiks apliktas
ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas
un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību
un fizisko personu garāžas, kas nav
palīgēkas, iekļaut ar nodokli apliekamajā objektā un piemērot tām tādu
pašu nodokļa likmi kā dzīvojamām
mājām un tajās esošajām garāžām,
pagrabiem u. c.;
 lai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemtu elektroniski, maksātājam ir
jāreģistrē sava e-pasta adrese portālā
www.epakalpojumi.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu novada pašvaldībā.
Portālā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var:
 iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli;
 aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumu par saviem īpašumiem;
 veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī apmaksu par
citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem;
 iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev
piederošajiem īpašumiem.

No 1. februāra laulību var šķirt pie notāra
1. februārī stājas spēkā grozījumi Notariāta likumā, kas nosaka,
ka laulības šķiršanu var veikt zvērināts notārs, gan tikai tad, ja par tās
šķiršanu panākta laulāto vienošanās.
Laulība var tikt šķirta ne ātrāk kā
30 dienas pēc lietas uzsākšanas –
šajā termiņā vienam vai abiem laulātajiem ir tiesības atsaukt savu iesniegumu. Ja laulātie savstarpēji nav
vienojušies par laulības šķiršanu vai
attiecībā uz kādu no jautājumiem,
kas skar kopīgu nepilngadīgu bērnu
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. februāris, 2011

vai kopīgu mantu, laulību var šķirt
tikai tiesa. Iedzīvotāji var vērsties pie
jebkura Latvijas zvērināta notāra.
Nepieciešamā dokumentācija –
gadījumos, kad laulātajiem nav ne
kopīga nepilngadīga bērna, ne kopīgas mantas un viņi par laulības šķiršanu ir vienojušies, zvērināts notārs
var uzsākt laulības šķiršanas lietu,
pamatojoties uz abu laulāto kopīgu,
notariāli apliecinātu iesniegumu. Iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno laulības apliecības oriģināls.

Savukārt gadījumos, ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns
un/vai kopīga manta, laulātajiem
pirms laulības šķiršanas lietas uzsākšanas jānoslēdz un dokumentiem
jāpievieno rakstveida vienošanās par
kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna
uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas
sadali.
30 dienas atsaukumam. Laulātajiem nodrošināts laiks pārdomām
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas,

Pašvaldības policijas vēstule
namu apsaimniekotājiem
Siguldas novada Pašvaldības policija ir konstatējusi, ka daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos un blakus teritorijās novietotie sadzīves
atkritumu konteineri neatrodas speciāli izbūvētos konteineru laukumos, tā apdraudot vides drošību un apgrūtinot specializēto atkritumu
apsaimniekotāju transportlīdzekļu piekļūšanu konteineriem.
Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20 “Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Siguldas
novadā”, kas stājušies spēkā 2010. gada
30. jūnijā, 4. punktā noteikti nekustamā īpašuma īpašnieka (nomnieka) un
nekustamā īpašuma apsaimniekotāja
pienākumi, kas paredz:
4.1. punkts – nekustamā īpašuma
īpašnieka pienākums ir izveidot, uzturēt kārtībā un tīrībā atkritumu tvertņu
laukumus un vadus, kas paredzēti
sadzīves atkritumu savākšanai. Atkritumu konteineru laukumu izveidi
saskaņot ar Siguldas novada būvvaldi;
4.2. punkts – noslēgt līgumu
par atkritumu savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu
prasībām nodarbojas ar atkritumu
apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.6. punkts – nekustamā īpašuma
apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt atkritumu tvertņu novietošanu
tvertņu laukumos un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu tvertnēm;
4.10. punkts – nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu
skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu;
4.11. punkts – laikus informēt atkritumu apsaimniekotāju, ja mainās
radīto atkritumu apjoms un vienoties
par papildus savākšanu un izvešanu.
Atbildība par iepriekš minēto
noteikumu neievērošanu paredzēta
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā LAPK)
75. panta 1. daļas, kas nosaka, ka par
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no piecdesmit
līdz septiņsimt latiem, konfiscējot
pārkāpuma izdarīšanai izmantotos

transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no
divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai
bez konfiskācijas. Kā arī pēc LAPK
75. panta 2. daļas, kas paredz, ka
par sadzīves atkritumu radītāja vai
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
savākšanā, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit
līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām
personām – no trīssimt līdz tūkstoš
latiem.
Siguldas novada Pašvaldības
policija aicina daudzdzīvokļu namu
apsaimniekotājus sakārtot atkritumu
konteineru laukumus daudzdzīvokļu namu pagalmos līdz 2011. gada
1. jūlijam un pārskatīt pie daudzdzīvokļu namiem izvietoto konteineru
skaitu, vai tas ir atbilstošs konkrētā
nama iedzīvotāju skaitam un konteineru izvešanas biežumam līdz
2011. gada 1. martam. Konteineru
laukumu izveidošanas saskaņošana
jāveic ar Siguldas novada būvvaldi,
Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, 3. stāvā. Informāciju par konteineru laukumu izbūves prasībām
un noteikumiem var iegūt pa tālruni
67800956.
Ja trūkumi netiks novērsti līdz
norādītajiem termiņiem, Siguldas
novada Pašvaldības policijas darbinieki pārkāpumu konstatēšanas gadījumos namu apsaimniekotājus sauks
pie administratīvās atbildības Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

jo likums nosaka, ka laulība netiks šķirta ātrāk kā pēc 30 dienām,
skaitot no dienas, kad lieta uzsākta
un par kuru, kā iepriekš minēts,
laulātajiem tiks paziņots īpaši. Minētajā 30 dienu termiņā vienam vai
abiem laulātajiem ir tiesības rakstveidā atsaukt iesniegumu par laulības šķiršanu. Atsaukums nedrīkst
saturēt jebkādus nosacījumus, un
parakstam uz tā jābūt notariāli apliecinātam. Atsaukuma saņemšanas
gadījumā zvērināts notārs izbeigs
laulības šķiršanas lietu un tā vairs
nebūs atjaunojama. Laulības šķir-

šanas lietas izbeigšana nav šķērslis
jaunas lietas uzsākšanai.
Ja zvērināts notārs minētajā
30 dienu termiņā nebūs saņēmis
atsaukumu, viņš laulību šķirs, sagatavojot laulības šķiršanas apliecību
un par konkrētās laulības šķiršanu,
paziņojot likumā noteiktajām iestādēm.
Zvērināta notāra amata atlīdzības takses nosaka Ministru kabinets. Izmaksas laulības šķiršanas
lietā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un valsts nodevas, ir
Ls 70,60.

Cerot uz sapratni un turpmāku
sadarbību, Pašvaldības policijas
priekšnieks Māris Garjānis

7

Siguldas Novada Ziņas

Attīstība

SIA “Saltavots” informē Rotas
ielas, Ogu ielas, Dārza ielas, Pīpeņu
ielas, Pureņu ielas, Vildogas ielas,
Nākotnes ielas, Ķiparu ielas, Gravas ielas, Nurmižu ceļš, Tilta ielas,
Nākotnes ielas, Viršu ielas, Ievu
ielas, Riekstu ielas un Purva ielas
nekustamo īpašumu īpašniekus, ka
ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Siguldas novada Siguldas pilsētā, III

kārta” realizācija. Projekta ietvaros
ir uzsākta maģistrālo ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu izbūve.
Pieslēguma izbūvei ir nepieciešams saņemt SIA “Saltavots” pieslēguma nosacījumus.
Lai sagatavotu pieslēguma nosacījumus lūdzam zvanīt pa tālr.
67974011 – Pēteris Jurkāns vai arī
sūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi
saltavots@apollo.lv.
Ar izbūvējamā maģistrālā tīk-

la izvietojumu var iepazīties SIA
“Saltavots” telpās, Pils ielā 16b,
Siguldā.
Projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Siguldas pilsētā, III kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta
ietvaros ir SIA “Saltavots”. Projekta
administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
Informāciju sagatavoja
SIA “Saltavots”

Uzsākta pilsdrupu rekonstrukcija
Uzsākta projekta “Siguldas
pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai” realizācija
(vienošanās Nr.L-PPA-09-002).
Pēc iepirkumu komisijas rūpīgas
piedāvājumu izvērtēšanas, tika
pieņemts lēmums, ka projekta
ietvaros plānotos būvdarbus Siguldas pilsdrupās veiks Pilnsabiedrība “IP Būve”. Šobrīd tiek
veikti elektroapgādes darbi un

skrūvjpāļu urbšanas darbi, kā arī
pilsdrupu sagatavošana turpmāko
darbu veikšanai.
Rekonstruējot un kvalitatīvi
pilnveidojot Siguldas pilsdrupu
vidi, objekts kļūs publiski pieejams un iekļaujams tūrisma maršrutā, veicinot tā atpazīstamību

pasaulē, kā unikālu ekoloģiski
tīras vides un kultūrvēstures apvienojumu.
No projekta attiecināmajām
izmaksām 83,79 % sedz Eiropas
Reģionālās attīstības fonds un
13,21 % sedz Siguldas novada
pašvaldība.

ieguldījums tavā nākotnē!

Noslēgusies
“Rīgas rajona slimnīcas”
un poliklīnikas siltināšana
2009. gada 19. novembrī
tika noslēgts līgums ar Klimata
pārmaiņu finanšu instrumentu
par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada medicīnas iestādēs” (līgums
Nr. VIDM/2009/KPFI-1/24) realizāciju. Siguldas novada pašvaldība
ieguva finansējumu “Rīgas rajona
slimnīcas” un poliklīnikas energoefektivitātes paaugstināšanai.
Realizējot projektā plānotos
siltumenerģijas pasākumus, tika

samazināts siltumenerģijas patēriņš apkures vajadzībām. Projekta
laikā abām ēkām tika siltinātas
fasādes, veikta siltummezgla, saistīto telpu un inženiertīklu, kā arī
apkures tīklu rekonstrukcija.
Kopējās projekta izmaksas
medicīnas iestāžu siltināšanai bija
474 412 lati, no kuriem 79,99 %
sedza Klimata pārmaiņu finanšu
instruments un 20,01 % sedza
finansējums, kas tika iegūts pēc
Rīgas rajona padomes reorgani-

zācijas un bija paredzēts slimnīcas
ēku rekonstrukcijai.
Klimata pārmaiņu finanšu
instruments (KPFI) ir Latvijas
valsts budžeta programma, kuras
mērķis ir veicināt globālo klimata
pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām
sekām un sekmēt siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanu.

Noslēgusies lokālo tīklu ierīkošana skolās
2009. gada decembrī Siguldas
novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru par Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumu projektam “Siguldas novada izglītības
iestāžu informatizācija”.
Projekta ietvaros septiņas Siguldas novada skolas tiks apgādātas ar 124 stacionārajiem un
12 portatīvajiem datoriem, iegādāti seši multimediju kabineta
aprīkojumu komplekti – interaktīvās tāfeles un projektori, kā arī
iekārtoti lokālie datortīkli. Līdz ar
to Siguldas 2. vidusskola, Siguldas
1. pamatskola, Siguldas 3. pamatskola, Mores pamatskola, Siguldas
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novada vidusskola, Siguldas Valsts
ģimnāzija un Allažu pamatskola
tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku
un efektīvāku IT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot
izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Valsts izglītības attīstības
aģentūra bija izsludinājusi atklātu
konkursu “Stacionāro datoru un
multimediju kabinetu aprīkojuma
iegāde”, kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz

21.02.2011.
Līdz ko datoru un multimediju kabineta aprīkojuma piegādātāji būs zināmi, Siguldas novada
septiņas izglītības iestādes saņems
plānoto aprīkojumu.
Projekta kopējās izmaksas
ir Ls 113 857, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonds
sedz 85 %, bet valsts budžets
sedz 15 %. Siguldas novada
budžeta līdzfinansējums nav
nepieciešams.

ieguldījums tavā nākotnē!

TŪRISMS

Sigulda uzsāk aktīvu dalību
tūrisma izstādēs
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Paziņojums par ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu izbūvi

Tūrisma speciālisti piedalās izstādē “Balttour 2011”.
Ar atraktīvu un uzmanību piesaistošu stendu no 11. līdz 13. februārim
tūrisma izstādē “Balttour 2011” Siguldas novads uzsāka aktīvu Siguldas
novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanas kampaņu tūrisma izstādēs.
“Siguldas novada stends tūrisma
izstādē iepazīstināja ar jauno tūrisma
zīmolu “S!gulda aizrauj” un piedāvāja izstādes apmeklētājiem ne tikai
iepazīties ar aktuālāko informāciju
novadā, bet arī iemiesoja Siguldas
dinamisko un aizraujošo pusi – ikvienam apmeklētājam bija iespēja izstādes laikā izmēģināt prasmes batuta
lēkšanā,” stāsta Tūrisma pārvaldes
vadītāja Laura Konstante.
Jaunais Siguldas novada tūrisma

stends piedalīsies vēl divās tūrisma
izstādēs: no 18. līdz 20. februārim
Igaunijas tūrisma izstādē “Tourest”
Tallinā, kā arī no 25. līdz 27. februārim Lietuvas tūrisma izstādē “Vivattour”. Savukārt novadnieki jaunizveidotos stenda elementus varēs aplūkot
dažādos pasākumos Siguldas novadā,
kuros piedalīsies Tūrisma informācijas centrs.
“Starptautiskās tūrisma izstādes
ir svarīgākās tūrisma profesionāļu
tikšanās vietas, kur norisinās jaunu
kontaktu dibināšana un veidota sadarbība tūrisma nozarē. Esmu gandarīta, ka mūs pamana un novērtē
ne tikai izstāžu apmeklētāji, bet arī
profesionāļi,” rezumē L. Konstante.

Siguldā notiks “idejuTalka”
Trešdien, 2. martā, plkst.
17.00 Siguldā, Baltajā pilī, Baznīcas ielā 7, notiks Siguldas novada “idejuTalka”. Tā tiek rīkota,
lai noskaidrotu iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju
vēlmes un kopīgi rastu iespējas,
kā padarīt Siguldas novadu par
pievilcīgāku un radošāku dzīvesvietu.
“idejuTalku” rīko un atbalsta
Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde, Siguldas novada
Tūrisma pārvalde, idejuTalka.lv
(Sandris Mūriņš un Mārcis Rubenis), Turaidas muzejrezervāts,
Krimuldas muiža un Vidzemes

inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs.
Vai tu vēlies Siguldas novadā
redzēt vai īstenot jaunas aktivitātes? Vai Tevi interesē kultūra,
pilsētas vides uzlabošana, bizness,
karjera vai izglītība? Piedalies
“idejuTalkā” arī tu!
“idejuTalka” ir koprades pasākums, kas ļauj pilnībā izmantot dalībnieku kopējo gudrību
un radošumu kāda svarīga jautājuma risināšanā un risinājumu ieviešanā. Vairāk par citām
“idejuTalkām” un to rezultātiem
var iepazīties interneta vietnē
www.idejuTalka.lv.

Biedrība “Aicinājums Tev” veiksmīgi realizējusi projektu
“Siguldas novada iedzīvotāju radošo prasmju pilnveidošana
šūšanā, izšūšanā un datordizainā”, tāpēc ikvienam tiek dota
iespēja piedalīties apmācību kursos šūšanā un datorapmācībā,
kvalificētu pasniedzēju vadībā.
Apmācību kursi šūšanā tiek piedāvāti ceturtdienās no
plkst. 15.00 līdz 18.00.
Apmācību kursi datordizainā un datorapmācībā tiek piedāvāti
trešdienās un ceturtdienās individuāli kursantiem piemērotā laikā.
Kursi notiek biedrības “Aicinājums Tev” telpās Blaumaņa
ielā 10, Siguldā. Tālr. informācijai: 67973153, 67973158, 26421634.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. februāris, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Izglītība
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Pīlādzītis” darbu sāka 1976. gada
27. februārī kā celtniecības
organizācijas “Siguldas PMK”
bērnudārzs. Ēka bija paredzēta
140 bērniem – sešām grupām,
kuras apmeklētu PMK strādnieku bērni.
No 1975. gada rudens 30 gadus
savu sirds siltumu un mīlestību bērnudārzam dāvājusi vadītāja Liene
Soste. Arī šodien savu pieredzi un
dzīves gudrību ar bērniem un kolēģiem dala vairāki darbinieki, kuri
“Pīlādzītī” strādā jau 20 un pat
30 gadus.
10 gadu jubilejā – 1986. gadā –
bērnudārzs ieguvis nosaukumu “Pīlādzītis”. 1991. gada 1. janvārī PII
nonāca pilsētas izpildkomitejas,
bet vēlāk pilsētas Domes pārziņā.
Nāca grūti laiki, bērnu skaits krasi
samazinājās, no sešām grupām palika tikai divas, brīvās telpas aizņēma
pilsētas Sociālais dienests, Sieviešu
Nacionālās līgas iedibinātā amatniecības skola un pilsētas bibliotēka. Tomēr vēlāk bērnudārzs atguva
stabilitāti un kaimiņos palika tikai
pilsētas bibliotēka. Kopš 1995. gada
bērnudārzā darbojas četras pirmsskolas grupas.
2005. gada jūlijā par bērnudārza
vadītāju sāka strādāt Aiva Butevica,
kurai aiz muguras jau bija 16 radoši
darba gadi kā pirmsskolas skolotājai
“Pīlādzītī”. Pašlaik iestādi apmeklē
100 bērnu, no kuriem vairāki nāk
uz “Pīlādzīti” jau otrajā paaudzē. Par
bērniem rūpējas 13 pedagogu un
11 tehnisko darbinieku. Ar bērniem
var strādāt tikai tie, kuriem piemīt
sirds siltums, cilvēkmīlestība, pacietība un radošums. Un šīs īpašības

FOTO: No PII “Pīlādzītis” arhīva

Bērnudārzam “Pīlādzītis” – 35!

Bērni kopā ar pedagogiem izveidojuši sniega skulptūru par godu bērnudārza
35 gadu dzimšanas dienai.
mūsu kolektīvā netrūkst, par ko liecina mazā darbinieku mainība. Viņu
radītā vide nodrošina bērnu gribas,
prāta, jūtu, emocionālo un fizisko
attīstību, sagatavo dzīvei mainīgā
pasaulē, attīsta un nostiprina vēlmi
mācīties, izzināt sevi un apkārtni.
Bērni ar prieku iet bērnudārzā,
jo tur viņus gaida mīļas audzinātājas, auklītes, sporta un mūzikas skolotājas, kā arī ar garšīgām brokastīm
un pusdienām sagaida pavārītes.
Par bērnu veselību rūpējas iestādes
medmāsiņa. Ar bērniem, kuriem
ir runas traucējumi, strādā logopēde. Ar stājas korekciju nodarbojas
fizioterapeite. Bet iemācīties raito
dejas soli un angļu valodas pamatus
bērniem ir iespēja maksas pulciņos.
“Pīlādzītim” ir sava himna un
svētku tradīcijas – tiek svinētas
latviešu gadskārtu ieražas, notiek
karnevāli, sporta svētki, tematiskās
pēcpusdienas, iestudētas izrādes un
par jauku mācību gada nogales pasākumu ir izvērties lielais deju koncerts un, protams, izlaidums. Par
tradīciju jau kļuvuši Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” Mūzikas nodaļas

bērnu koncerti, kuros piedalās arī
bijušie audzēkņi. Izveidojusies ilggadēja sadarbība ar Turaidas muzejrezervātu – gan viesojamies pie
viņiem, gan muzeja darbinieki pie
mums, stāstot bērniem par gadskārtu ieražām un senajiem mūzikas
instrumentiem, ierādot arī skolotājām seno rotaļu un danču soļus.
Dzimšanas dienā gribas pateikt
lielu paldies “Pīlādzīša” bērnu vecākiem par aktivitāti un atsaucību – daudzi no viņiem ir mūsu
bērnudārza bijušie audzēkņi, tāpēc
ar prieku līdzdarbojas ikdienas aktivitātēs. Lai mēs varētu pilnvērtīgi
strādāt, lai mums ir tas, kas mums
ir un būtu vēl nedaudz vairāk, īpaši
pateicamies Siguldas novada pašvaldībai. Milzīgs paldies arī vietējiem
uzņēmējiem!
Nedēļā no 28. februāra līdz
4. martam bērnudārzā “Pīlādzītis”
būs plaša svētku programma ar mīļiem pasākumiem – vecāku dienas,
koncerti un, protams, svecīšu pūšana un svētku kliņģeris.
PII “Pīlādzītis” metodiķe
Marita Veica

Aicina iesaistīties brīvprātīgā darba projektos

Šis gads ir pasludināts par Eiropas brīvprātīgā darba gadu, tāpēc
Siguldas Bērnu un jauniešu interešu
centra Jauniešu iniciatīvu centrs (JIC)
“Mērķis” iecerējis daudzas aktivitātes.
Viens no pasākumiem ir saistīts
ar vienaudžu izglītošanu. Aktīvie
jaunieši skolās stāstīs par brīvprātīgo darbu, prezentēs Izglītības un
zinātnes ministrijas atbalstīto projektu
“Es par brīvprātīgo darbu”, kurā pie-

dalījās arī JIC “Mērķis” jaunieši, kā
arī iepazīstinās ar brīvprātīgā darba
iespējām novadā.
Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem realizēt savas idejas un prasmes dažādās jomās. Jaunieši aicināti
doties uz JIC “Mērķis”, lai pieteiktos
vietām, kur varētu brīvprātīgi strādāt, protams, atrodot katram izdevīgu
laiku. Pēc nostrādātām 60 stundām
jaunieši iegūs sertifikātu par darba

pieredzi latviešu un angļu valodā. Pieteikties var JIC “Mērķis” no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 14.00
līdz 19.00, piektdienās no plkst. 14.00
līdz 16.00 vai pa tālruni 67974168;
e-pasta adrese: merkis@sigulda.lv.
Ar brīvprātīgā darba iespējām var iepazīties Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Ingmārs Kreišmanis

“BTA” mazajiem siguldiešiem dāvina rotaļu vagoniņu

Siguldas novada pašvaldība
pagājušā gada nogalē saņēma dāvinājumu no apdrošināšanas sabiedrības “BTA” – finanšu līdzekļus
rotaļu vilcieniņa iegādei, kas rudenī
tiks uzstādīts jaunizveidotajā rotaļu
laukumā Siguldā, Lauktehnikas dzīvojamajā rajonā.
“Bērni ir tie, kas ienes prieku
ikdienā ar savu vienkāršību, zinātRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. februāris, 2011

kāri un rotaļām. “BTA” kā Latvijas
lielākais apdrošinātājs vienmēr ir uzsvērusi, ka bērni ir mūsu nākotne
un mums par viņiem jārūpējas ar
vislielāko atbildību un jānodrošina
mazajiem saulaina, droša un prieka pilna bērnība. Bērnība atstāj iespaidu uz visu viņa turpmāko dzīvi,
un, ja mēs to varam padarīt labāku,
pilnvērtīgāku, tad mūsu pienākums

ir to darīt,” atzīst “BTA” apkalpošanas centra “Sigulda” vadītājs Artūrs
Vēveris.
Plānots, ka rotaļu vilcieniņš
līdz ar citiem rotaļu elementiem
jau rudenī iepriecinās visus mazos
novadniekus Lauktehnikas dzīvojamajā rajonā, kur šoruden tiks atklāts
rotaļu laukums ar vingrošanas pilsētiņu, šūpolēm un smilšu kasti.

Apstiprināts atbalsts
izglītības un kultūras projektiem

Siguldas novada pašvaldība
atbalstījusi finansējuma piešķiršanu vairāk nekā 12 tūkstošu latu
apmērā 24 izglītības un kultūras
projektiem 2011. gadā, kas iesniegti pašvaldības izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā pērn
decembrī. Kopumā tika iesniegti
42 projekti.
Projektus izvērtēja Siguldas
novada pašvaldības Izglītības un
kultūras komiteja. Projektu pieteikumi tika vērtēti, ņemot vērā
to aktualitāti, sabiedrisko nozīmi,
atbilstību konkursa mērķiem, piedāvāto ideju oriģinalitāti, ilgtspēju, sasniedzamos rezultātus un
tāmes precizitāti. Kultūras pārvalNr. Projekta pieteicējs
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

des vadītāja Jolanta Borīte uzsver:
“Šogad prioritāte dota projektiem,
kas papildinātu “Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2014” programmu,
un projektiem, kas nodrošina pēc
iespējas plašāku sabiedrības līdzdalību.”
Projektu konkursa mērķis
bija noteikt Siguldas novadam
piemērotākos un atbilstošākos
izglītības un kultūras projektus,
kas veicinātu kultūrvides attīstību, kultūras un izglītības nozaru
attīstību, jaunradi, kultūras un
izglītības norišu daudzveidību,
kvalitāti, kultūras un izglītības
vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta nosaukums

Turaidas muzejrezervāts Sateseles mantinieki
Gaujas NP fonds
Jauno reindžeru ekspedīcijas gar
mazajām novada upēm
Gaujas NP fonds
Siguldas novada iedzīvotāju
iesaistīšana sabiedriskajā
monitoringā
Siguldas pilsētas
E. H. Porteres grāmatas “Polianna
kultūras nams
dramatizējuma iestudējums”
VA “Īpaši aizsargājamais Turaidas pils lielā pusapļa torņa
kultūras piemineklis –
pulksteņa zvans
Turaidas muzejrezervāts”
Valsts aģentūra “Īpaši
“Diena Turaidas muižā”
aizsargājamais kultūras
piemineklis – Turaidas
muzejrezervāts”
Siguldas Mākslu skola
Sigulda skaņās un krāsās (tematiskais
“Baltais flīģelis”
koncertcikls “Vasaras koncerti un
performances dabā”)
Siguldas Mākslu skola
Mākslas dienas “Mīlestības pilsēta –
“Baltais flīģelis”
Sigulda”
Siguldas Bērnu un
“Vasaras piedzīvojumu virpulis”
jauniešu interešu centrs
Valsts aģentūra “Īpaši
“Dejo Dainu kalnā!”
aizsargājamais kultūras
piemineklis – Turaidas
muzejrezervāts”
SIA “Aģentūra
“Ceļojums pa latviešu pasaku zemi”
Baringtons K”
SIA “Aģentūra
“Brīnumzemes radīšana”
Baringtons K”
Siguldas koncertzāle
Bēthovens un Sigulda.
“Baltais flīģelis”
Kamermūzikas koncerti Siguldas
Jaunajā pilī
Siguldas koncertzāle
“Alternatīvais flīģelis”
“Baltais flīģelis”
Siguldas Bērnu un
Teātra sporta turnīrs
jauniešu interešu centrs
Siguldas Bērnu un
Izstāde un akcija “Iemīlies Siguldā”
jauniešu interešu centrs
SIA Komercsabiedrība
“Atklāj Gūtmaņalas apkārtni!”
“GNP Informācijas
centrs”
Dzeltenā Dzeņa Ordenis Smilšu gleznu izstādes
Koris “Spārni” (Siguldas Koncerts “Sapnis un mīlestība”
pilsētas kultūras nams)
Kultūras un mākslas
Atbalsts Kultūras un mākslas telpas
telpa “Siguldas Tornis”
“Siguldas Tornis” 2011. gada sezonas
(biedrība “Lilī”)
aktualitātēm – izstādes, Mākslas
dienas Siguldas novadā, konkurss
“Siguldas Tornis – Siguldas novada
mākslinieku redzējumā”
Jānis Oskars Vanags
Radioamatieru sakaros un radio
interesentu kluba izveide
Siguldas novada.
Allažu amatierteātra “AKA”
Allažu tautas, Allažu
R. Blaumaņa izrāde “Trīnes grēki”
amatierteātris “AKA”
Siguldas novada
Stāstu laiks Siguldas pagasta
Siguldas pagasta
bibliotēkā
bibliotēka
Rehabilitācijas centrs
Seno laiku spēles
“Krimulda”
Kopā:

Piešķirtais
finansējums
latos
400
400
500
600
400

400

600
225
400
400
300
500
750
1100
100
500
400
1000
400

1000

270
600
90
800
12 035
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Siguldas Novada Ziņas

Sports

Ziemas festivāls uzņem apgriezienus

SVĢ 3. vieta Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiādē

Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Februāra sākumā Ērgļos notika
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde, kurā piedalījās 1075 dalībnieki –
117 skolu komandas no 43 pašvaldībām.
Skolu komandu kopvērtējumā
augsto 3. vietu ieguva Siguldas Valsts
ģimnāzijas (SVĢ) audzēkņi ar 3 zelta,
4 sudraba un 3 bronzas medaļām.
Spēcīgāki izrādījās Madonas 1. vidusskolas skolēni, mājās aizvedot 7 zelta, 6 sudraba un 4 bronzas medaļas.
Otrajās vietā ierindojās Rīgas Franču
licejs ar 4 zelta un 1 sudraba medaļu.
Kopumā Ērgļos Siguldas novadu pārstāvēja SVĢ, 3. pamatskola,
2. vidusskola un 1. pamatskola. Neoficiālajā novadu vērtējumā Siguldas novads ar 13 medaļām (4 zelta,
Iecienītākajā dabas un atpūtas
vietā Siguldā sākusies neparasta rosība. Sācies pirmais Ziemas festivāls
Siguldā.
Festivāla ietvaros jau noticis
pirmais sniega tēlniecības čempionāts, kas pulcējis ģimenes un
draugus, profesionālus māksliniekus un vienkārši radošas personība. Ziemas festivāla laikā sniega
tēlniecības čempionātā Siguldas
Svētku laukumā piedalījās arī Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības
studenti, kas veidoja lielāko sniega
mākslas projektu Latvijā “Episkā
Sniega Māra”. Skulptūras varēs apskatīt vēl kādu laiku, jo šogad laiks
ir īpaši ziemīgs.
Pēc izsludinātā konkursa siguldieši ir izveidojuši 18 savas sniega
skulptūras, kuras līdz 26. februārim
var novērtēt www.sniegs.sigulda.lv
vai www.sigulda.lv.
Šonedēļ Turaidas muzejrezervātā tiks svinēti Meteņi – svētki,
kad senie latvieši svinēja ziemas
aiziešanu un sāka gatavoties pavasara atnākšanai. Meteņos pēdējo
reizi pirms vasaras notika masku
gājieni, kad dziedot, dancojot un
labu vēlot, ļaudis devās tālos ciemos viens pie otra, vizinājās no
kalna un notika varena lielīšanās, lai jaunajā gadā padotos laba
raža. Plkst.12.00 kopā ar Mālpils
folkloras kopu “Mālis” un Siguldas folkloras kopām “Senleja” un
“Senlejiņa” maskotajiem ļaudīm būs
iespēja: satikt Meteņtēvu, meklēt
Laimes pogu, dzīt kurmjus, baudīt
sātīgo Meteņa putru, vizināties riņķa lēzē – karuselī uz muižas dīķa,
izlielīties un izsmieties, dziedāt un
dancot.
Festivāla noslēgumā 5. un 6.
martā iekļautas jau tradicionālās
sacensības “Siguldas kauss” kalnu slēpošanā, distanču slēpošanā,
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snovbordā un tramplīnlēkšanā.
Svētki notiks arī mazajiem kalnu
slēpotājiem. Bērniem vecumā līdz
astoņiem gadiem ir iespēja gūt pozitīvu sacensību pieredzi, 5. martā – “Kūku mačos”.
Savukārt 5. martā aicinām
visus ļauties pārsteigumiem un
īstas ziemas ballītes priekiem. No
plkst. 15.00 smieklīgus, atraktīvus
un dīvainus ziemas sporta veidus,
stafetes, atrakcijas un konkursus

10.00
11.00
12.00

10.50
19.00

dažādām spējām, gaumēm un vecumiem piedāvās Siguldas Sporta
skolas un Jauniešu iniciatīvas centra
jaunieši. Svētku laukumā muzicēs
grupas “Tutti fruti”, “Flora” un “Novadnieki”. Pēc plkst. 18.00 festivāla
sportiski pārsteigumi un festivāla
noslēgums, uguņošana Pilsētas
trasē.
Visveselīgākā izklaide. Sigulda
aizrauj!
Jolanta Borīte

Līdz 6. martam
LOK ceļojošā izstāde “Olimpiskās pamatvērtības –
draudzība, cieņa, izcilība
Laikmetīgās mākslas izstāde “Kur es esmu”
Latviešu jaunākais kino – vienīgajā seansā. Izstādē piedalās:
jaunās daudzsološās gleznotājas: Māra Viška, Paula Zariņa,
Daiga Krūze, Anda Lāce, fotogrāfs: Andrejs Strokins. Objekts
un mūzika: Reinis Liepa un Dj Krii
Līdz 26. februārim
Latvijas čempionāts kamaniņu sportā – jaunatnes
meistarsacīkstes
26. februāris
“Carlsberg” kausa izcīņa kalnu slēpošanā un
“Slēpotāju dienas” – slēpotāju šovi, slēpju testi un
paraugdemonstrējumi
Kalnu slēpošanas sacensības bērniem “Mazais Reinis
2011” 3. posms.
Reģistrācijas sākums no plkst. 10.00
27. februāris
Kalnu slēpošanas sacensības “Anda Kordes kauss”
Izrāde “Sekss un grēkpilsēta”

3 .marts
Vestards Šimkus. Klavierkoncerts. Programmā:
L. Bēthovens, M. Ravels, Dž. Geršvins
3.–4. marts
10.00 Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde – sacensības
kamaniņu sportā
5. marts
10.00 Kalnu slēpošanas sacensības “Kūku mači” bērniem līdz
8 gadiem
10.00 “Siguldas kauss” kalnu slēpošanā. Treniņbraucienu diena
11.00 “Siguldas kauss” tramplīnlēkšanā
12.00– Ziemas ekstrēmo sportu seminārs “Ekstrēmo sportu
15.00 vēsture, šodienas tendences”.
Brāļu tirgus – pērc/pārdod/mainies
15.00– “Siguldas kauss” snovbordā
18.00
15.00– Ziemas spēles un prieki, apmācības, atrakcijas un ballīte –
18.00 grupa “Tutti fruti”, “Flora” un “Novadnieki”
18.00– Ekstrēmo ziemas sportu sacensības un šovs
20.00
6. marts
10.00 “Siguldas kauss” kalnu slēpošanā
12.00 “Siguldas kauss” distanču slēpošanā. Nolikums un online
pieteikšanās www.ba2.lv

19.30

Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Dzelzceļa stacija

Bobsleja un
kamaniņu trase
Kaķīškalns
Reiņa trase

Kordes trase
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Bobsleja un
kamaniņu trase
Pilsētas trase
Pilsētas trase
Noliktavas iela
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Pilsētas trase
Svētku laukums
Pilsētas trase
Pilsētas trase
Reiņa trase

4 sudraba un 5 bronzas) ieņēma
4. vietu, ierindojoties aiz Rīgas pilsētas (38 skolas un 26 medaļas), Madonas novada (8 skolas, 37 medaļas) un
Cēsu novada (7 skolas, 21 medaļa).
Apsveicam Latvijas jaunatnes
ziemas olimpiādes medaļniekus!
Kalnu slēpošanā:
Nežborte Elīna (1. pmsk.), Meldere Ieva (SVĢ), Soste Malvīne
(SVĢ), Brauere Luīze (3. pmsk.),
Gasūne Evelīna (SVĢ), Garā Marta
(SVĢ), Zīle Ģirts (SVĢ).
Snovbordā:
Zvaigzne Linda (SVĢ), Blumbergs Ansis (SVĢ), Vasarājs Artūrs
(SVĢ), Stepiņa Lelde (SVĢ), Ablaževičs Andris (SVĢ), Cukunde Artūrs
(2. vsk.).

Izsludināts konkurss par ķiveres
dizainu labākajiem slēpotājiem
Latvijas Slēpošanas Savienība izsludina konkursu par ķiveru dizainu
Latvijas labākajiem kalnu slēpotājiem – Leldei Gasūnai un Kristapam Zvejniekam. Ar ķiverēm, kuru
dizainu būs radījuši publiska konkursa dalībnieki, Lelde un Kristaps
startēs “Baltic Cup 2011” sacensībās
Somijā.
Lai piedalītos konkursā, izdrukā
pieteikuma anketu un uzzīmē savu
ķiveres dizainu. Idejas sūti uz e-pas-

ta adresi fans@fans.lv (zīmējumam
jābūt ieskanētam .jpg formatā) vai
atnes uz jebkuru sev tuvāko veikalu
“Fans” līdz 28. februārim. Labākie
darbi tiks ievietoti www.fans.lv, visi
interesenti varēs piedalīties publiskā
balsošanā, lai noteiktu 20 labākos
autoru darbus. Divas galvenās balvas
būs sporta preču veikala “Fans” dāvanu kartes 50 latu vērtībā, bet publiskā balsojuma uzvarētājs saņems
dāvanu kartes 25 latu vērtībā.

Siguldā aug
jauna dambretistu paaudze
Dambrete ir pasaulē, Eiropā
un Latvijā atzīts sporta veids, kurā
notiek gan pasaules, gan Eiropas
čempionāti dažādas vecuma grupās.
2008. gadā Pekinā Latvijas komanda kopvērtējumā izcīnīja 10. vietu
143 valstu konkurencē. Šo panākumu kaldināja arī siguldiete Laura
Ratniece. Viņa 12 gadus ir Latvijas
Dambretes izlases dalībniece. Eiropas un pasaules čempionātos viņa ir
ieguvusi 13 medaļas. Labākie sasniegumi ir 2. vietas Eiropas un pasaules
čempionātos juniorēm 100 lauciņu
dambretē (par šiem sasniegumiem
Pasaules dambretes federācija Laurai
ir piešķīrusi FMJD meistara nosaukumu) un 9. vieta pasaules ātrspēles
čempionātā sievietēm.
Pasaules, Eiropas čempionātu
pirmajā desmitniekā ir iekļuvuši:
Zane Magone (pasaules čempionātā
juniorēm 6. vieta, Eiropas čempionātā juniorēm 5. vieta), Marina Kosinska (pasaules čempionātā juniorēm
9. vieta), Edgars Straumanis (Eiropas čempionātā jauniešiem 5. vieta).
Pasaules, Eiropas čempionātos vēl
ir piedalījušies: Santa Polna, Ieva
Struka, Elmārs Peļņa, Jānis Ratnieks,

Laura Garā, Inga Garā, Gerda Diteriha, Dāgs Putniņš, Dace Kaulēna,
Kristaps Bruners, Jānis Urtāns un
Mārtiņš Zemlītis. Arī šo audzēkņu
starti ir atzīstami par lielu panākumu, jo, lai startētu pasaules vai Eiropas čempionātā, Latvijas čempionātā
ir nepieciešams izcīnīt 1.–3. vietu.
Siguldu uzskata par vienu no
vadošiem dambretes centriem Latvijā. Ir panākumi dažāda mēroga
sacensībās. Katru gadu Siguldā notiek Latvijas Jaunatnes čempionātu
fināli. FMJD un EDC amatpersonas
ir piedāvājušas Siguldai pasaules un
Eiropas čempionātu organizēšanu.
Diemžēl jāatzīst, ka, neraugoties
uz panākumiem un sporta veida
iespējām prāta attīstīšanā, Siguldas
dambretistiem nav labiekārtotas nodarbību vietas. Pateicoties plānotai
Siguldas skolu reorganizācijai, ir
radusies iespēja izveidot dambretes
centru pašreizējās Siguldas 3. pamatskolas telpās Skolas ielā. Siguldas
dambretisti ļoti cer uz pašvaldības
atbalstu.
Siguldas Sporta skolas
dambretes treneris
Edgars Ratnieks
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. februāris, 2011
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Iepazīsties, Sociālais dienests
Siguldas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja Diāna
Indzere uzskata, ka pēdējo gadu
laikā ir paveikts daudz, lai Sociālā dienesta speciālisti būtu
atvērti pret grūtībās nonākušajiem novada iedzīvotājiem un tie
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus un palīdzību, efektīvāk risinot radušās problēmas. Sociālā
dienestā palielināts arī piedāvāto
pakalpojumu skaits, lai iespēju
robežās varētu strādāt preventīvi, nevis cīnīties tikai ar sekām,
piešķirot pabalstus atsevišķām
iedzīvotāju grupām.
Sociālajā dienestā šobrīd strādā
deviņi speciālisti, bet tuvākajā laikā
plānots pieņemt desmito. Dienests arī
pārgājis uz plašākām un ērtākām telpām Zinātnes ielā 7, lai sociālo palīdzību un pakalpojumus varētu sniegt
iespējami efektīvāk un kvalitatīvāk.

Palīdzības apjoms palielinās

Krīzes laikā dzīve Latvijā kļuvusi mazliet grūtāka un tieši Sociālā
dienesta speciālisti ir tie, kuri izjūt
krasu finansējuma pārdali. 2007. un
2008. gadā sadalījums starp dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un
izmaksātiem pabalstiem bija līdzīgs,
bet 2010. gadā tas bijis šāds: dažāda
veida pabalsti izmaksāti 281 tūkstošu latu apmērā (2021 personai), bet
pakalpojumos izmaksāti 148 tūkstoši
latu (548 personām). “Pabalstu izmaksāšana ir kā cīnīšanās ar sekām,
jo tā neveicina cilvēka vēlmi no grūtībām izkļūt pašam, tieši tāpēc dažādie pakalpojumi ir tie, kas izglīto cilvēku, motivē viņu un palīdz sameklēt
darbu, tādējādi nodrošinot pastāvīgu
iztiku sev un ģimenei,” skaidro Sociālā dienesta vadītāja D. Indzere.

Dažāda veida palīdzība

Tāpat kā pērn, arī šogad Siguldas
novadā notiks pārtikas paku dalīšana
projekta “Paēdušai Latvijai” ietvaros,
ko organizē biedrība “Cerību spārni”, darbosies Zupas virtuve, novadniekus atbalstīs biedrība “Latvijas
Sarkanais Krusts” un pašvaldība,
piešķirot brīvpusdienas trūcīgo un
maznodrošināto ģimeņu bērniem,

FOTO: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

novadā tiek realizēta
Sociālais darbs – palīdzība novada iedzīvotājiem Siguldas
programma “Paēdušai Latvijai”

Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere: “Es vēlētos, lai nākotnē Sociālais
dienests vairāk pievērstos preventīvajam darbam, nevis cīņai ar sekām.”
grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem
tiks piešķirtas arī “Latvenergo” dāvanu kartes “Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”. Tās saņems tie, kuri
šādu pakalpojumu nav saņēmuši jau
iepriekš. Tāpat joprojām darbosies
pašpalīdzības vietas, kurās cilvēki var
nodot lietotas mantas, kuras varbūt
citiem ir ļoti noderīgas. Šādi noderīgo mantu punkti strādā divās vietās:
Siguldas slimnīcas telpās un Zinātnes
ielas 7 pagrabā.
Jau ziņots, ka no šī gada sākuma
mainīti noteikumi par trūcīgās personas statusa saņemšanu. Turpmāk
trūcīgās ģimenes (personas) statuss
tiks piešķirts, ja ienākumi uz vienu
ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniegs 90 latus mēnesī.

Sadarbība ar biedrībām

Siguldas novada pašvaldība Sociālo dienestu reģistrējusi Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā un
sadarbībā ar novadā dibinātām biedrībām strādā uz dažādām novada
iedzīvotāju mērķgrupām. Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz biedrības “Aicinājums
Tev”, “Cerību Spārni” un “Saullēkts”.
Visas biedrības ir reģistrētas Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā un
ar biedrībām novada pašvaldība, ievērojot Publisko iepirkumu likumu,
noslēgusi līgumus par pakalpojumu
pirkšanu. Sociālais dienests strādā
roku rokā arī ar pašvaldības Sociālās
aprūpes māju “Gaismiņas”, kurā vien-

tuļie novada iedzīvotāji pavada savas
vecumdienas, atrod domubiedrus un
tiek aprūpēti visas dienas garumā.
Savukārt dienas centrā darbojas
24 dažādas atbalsta grupas, kurās
līdzcilvēki palīdz cits citam. “Siguldas
novadā ir ļoti aktīvi iedzīvotāji. Mēs
viens otru atbalstām un pieskatām,
novadā nav vienaldzīga attieksme
pret līdzcilvēkiem, jo ir cilvēki, kuri
ziņo par vientuļiem pensionāriem vai
grūtībās nonākušām ģimenēm, kuras
pašas nelūdz palīdzību, tāpēc mēs
vienmēr reaģējam uz šādu informāciju un apsekojam minētās personas,”
stāsta D. Indzere.

Pateicība brīvprātīgajiem

Sociālo sfēru labprāt atbalsta arī
uzņēmēji vai ārvalstu ziedotāji, bez
kuriem būtu grūti paveikt daudz
svarīgu lietu. Biedrības sadarbībā
ar Sociālo dienestu raksta projektus un apgūst Eiropas Savienības
fondu finansējumu. Dienas centrs
jau sesto gadu organizē vērienīgus
pasākumus – Sporta dienu un Pateicības dienu. Sporta dienā pulcējas
visi biedrību dalībnieki un sacenšas
draudzīgā gaisotnē, savukārt Pateicības dienā tiek sveikti tie cilvēki,
kuri visa gada garumā, nesaņemot
atalgojumu, nesavtīgi palīdz līdzcilvēkiem, atbalsta psiholoģiski, finansiāli
vai citādi. Šajā pasākumā Siguldas
novada pašvaldības Sociālais dienests
pateicas visiem brīvprātīgajiem un
atbalstītājiem.

Ar projektu attīstīs Sociālā dienesta pakalpojumus

Sociālais dienests ir saņēmis
apstiprinājumu par finansējumu
no Eiropas fondu līdzekļiem projektam “Motivācijas un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Siguldas novadā”, kas risināsies
līdz 2012. gada beigām. Projekta
kopējais finansējums – Ls 100 000.
Projekta mērķis ir attīstīt motivācijas un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus mērķa grupas personām, lai pilnveidotu to sociālās un
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. februāris, 2011

funkcionālās prasmes un palielinātu
to integrāciju sabiedrībā un darba
tirgū Siguldas novadā. Projektā plānots nodrošināt Siguldas novada
pašvaldības Sociālā dienesta, dienas
centra un projekta partnerorganizāciju – biedrības “Aicinājums Tev”
un biedrības “Cerību spārni” – sociālā darba speciālistu apmācību motivācijas un sociālās rehabilitācijas
programmu izstrādē un ieviešanā.
Paredzēts, ka projekta ietvaros mēr-

ķa grupas personas saņems motivācijas un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, attīstot sociālās
funkcionēšanas spējas, piemēram,
iemācoties pašu spēkiem risināt sev
aktuālās problēmas un atrast savā
sociālajā sistēmā resursus, lai efektīvi risinātu problēmsituācijas un
krīzes situācijas savā dzīvē. Plānots,
ka šī projekta sniegtās iespējas varētu izmantot apmēram 560 novada
iedzīvotāji.

Kopš 2010. gada sākuma Latvijā tiek realizēta programma “Paēdušai Latvijai”, kuras organizatori
ir interneta portāls www.ziedot.lv,
atbalstītāji – bankas, uzņēmēji, tirgotāji
un līdzcilvēki. Programmā ģimenēm,
kurām ekonomiskās krīzes situācijā ir
pasliktinājušies dzīves apstākļi, viens
vai abi vecāki ir palikuši bez darba
sešus mēnešus, ik pārmēnesi tiek izsniegtas pārtikas pakas, kuras komplektē par atbalstītāju ziedojumiem.
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Cerību spārni” ir
www.ziedot.lv sadarbības organizācija, kura sadarbībā ar Sociālo
dienestu koordinē pārtikas paku

nogādāšanu Siguldas novadā.
2010. gadā Siguldas novadā pārtikas paku saņemšanai pieteicās un
pakas saņēma 130 ģimenes. Kopumā
tika izdalītas 492 pārtikas pakas par
kopējo summu Ls 2768,04. Kā papildu atbalsts bija 116 glābējpakas,
kuras sagatavoja paši iedzīvotāji, iepērkot pārtiku un nogādājot Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta
Dienas centrā.
Programma “Paēdušai Latvijai”
turpinās arī 2011. gadā. Informāciju
par programmu un anketas var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem,
biedrībā “Cerību spārni” (Institūta ielā
5/a) un Dienas centrā (Pils ielā 3/a).

“Sarkanā Krusta” pārtikas pakas trūcīgajiem
Sociālais dienests informē, ka “Latvijas Sarkanā Krusta” Siguldas nodaļas
2010. gadā ir iesaistījušās Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām
personām realizācijā. Pārtikas produktu
komplektu saņēma personas/ģimenes,
kas 2010. gadā saņēmušas Sociālā dienesta atzinumu par trūcīgas personas/
ģimenes statusa piešķiršanu un personas bez noteiktas dzīvesvietas.
Siguldas novada “Sarkanā Krusta”
nodaļas un Kraukļa fonda Siguldas
nodaļa sadarbojās ar Sociālo dienestu pārtikas produktu komplektu
izdalē. Kopā 2010. gadā tika izdalītas 2888 pārtikas pakas (mēnesī

361 paka), 182 Siguldas novada
trūcīgām ģimenēm. Pārtikas pakas
tika piegādātas SAM “Gaismiņas”,
Allažu pagastā, kurā tika izdalītas
368 pārtikas pakas (mēnesī 46 pakas); Siguldas pagasta Kultūras namā
Zinātnes iela 7, Siguldas pagastā, tika
izdalītas 1672 pārtikas pakas (mēnesī
209 pakas) un Siguldas pilsētas luterāņu baznīcā, Kraukļa fonda Siguldas
nodaļā, tika izdalītas 848 pārtikas pakas (mēnesī 106 pakas).
Septembrī, oktobrī un novembrī papildus produktu komplektiem
tika saņemtas un izdalītas 600 piena
pakas.

Sociālā dienesta darbs Allažos,
Morē un Siguldas pilsētā un pagastā
Lai Sociālā dienesta pakalpojumi un informācija par iespējamo
palīdzību būtu pieejama iespējami
tuvāk cilvēku dzīvesvietai, dienesta
speciālisti ik ceturtdienu no plkst.
8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz
18.00 iedzīvotājus pieņem Allažu
pagasta pārvaldes telpās, bet Mores
pagasta pārvaldē sociālais darbinieks
ir pirmdienās (pēc iepriekš izziņota

grafika) no 8.00 līdz 13.00 un no
14.00 līdz 18.00, bet Siguldas pilsētas Dienas centrā sociālais darbinieks
iedzīvotājus pieņem pirmdienās un
ceturtdienās no 8.00 līdz 13.00 un
no 14.00 līdz 18.00. Siguldas pagastā
pieņemšana notiek pirmdienās un
ceturtdienās no 8.00 līdz 13.00 un
no 14.00 līdz 18.00 Sociālā dienesta
telpās, Zinātnes ielā 7.

VAKANCE
Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests
izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu
Prasības:
 augstākā (otrā līmeņa profesionālā) izglītība vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā;
 patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
 labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word,
MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
 prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
Galvenie amata pienākumi:
 organizēt vai sniegt klientam sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānus.
Piedāvājam:
 darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.
Pretendentus līdz 28. februārim lūdzam iesniegt Sociālajā dienestā (Zinātnes
iela 7, Siguldas pagasts) vai sūtīt uz e-pasta adresi: diana.indzere@sigulda.lv ar
norādi “Sociālais darbinieks”: ■ motivētu pieteikumu, ■ CV, ■ izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju.
Kontakttālrunis papildu informācijai – 67800965.
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Kultūra

Sienu gleznojumi bērnudārzā “Ieviņa”

25. februārī
plkst. 20.00
25. februārī
plkst. 17.00
25. februārī
26. februārī
26. februārī
27. februārī
plkst. 11.00
27. februārī
plkst. 19.00
1.–10. martā
1.–30. martā
2.–31. martā
3. martā
plkst. 19.30
3.–4. martā
4.–25. martā
5.martā
plkst. 10.00–
14.00
5.–6. martā
plkst. 10.00
5. martā
plkst. 12.00
5. martā
plkst. 18.00

Koncerts “Īsa pamācība mīlēšanā”; sveču
izstādes atklāšana
Konkursa “Sev un saviem draugiem”
1. pusfināls. Kontakti un pieteikšanās: Atim –
26127364
Biedrības “Cerību spārni” labdarības tirdziņš
Meteņdiena Turaidā

T/c “Šokolāde”
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas Mākslas skolas “Baltais flīģelis”
Siguldas pilsētas
Mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts
kultūras nams
Siguldas ev. lut. draudzes mācītāja Andra
Siguldas ev. lut.
Grota 20.gadu ordinācijas jubileja
baznīcā
“Domino teātris” izrāde “Sekss un grēkpilsēta”. Siguldas pilsētas
kultūras nams
Izstāde “Es jūtos kā vientuļais vilks” –
Jūdažu bibliotēka
režisoram Dž. Dž. Džilindžeram – 45
“Mākslinieks ar smaidu sejā” – gleznotājam
Siguldas novada
Jānim Rozentālam – 145 (1866–1916)
bibliotēka
Biblioterapija – grāmata dziedina dvēseli “Pats Siguldas novada
sev dakteris”
bibliotēka
Vestards Šimkus (klavieres). Programmā:
Koncertzāle
L.Bēthovens, M.Ravēls, Dž.Geršvins
“Baltais flīģelis”
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde.
Bobsleja un
Sacensības kamaniņu sportā
kamaniņu trase
Olgas Šilovas personālizstāde. Ieeja: brīva
Siguldas pagasta
kultūras nams
Adītu un tamborētu tērpu izgatavošanas kursi. Siguldas pagasta
Pasniedzēja Baiba Balode. Dalības maksa: Ls 1 kultūras nams
“Siguldas kauss” kalnu slēpošanā

Snovborda kluba seminārs. Ziemas festivāla
ietvaros
Koncerts “Pavasara nojausmās”. Piedalās:
Rīgas VEF kultūras pils deju kopa “Zalktis”,
Allažu tautas nama deju kolektīvi “Ķimelītis”
un “Ķimenīte”. Ieeja: Ls 1
5. martā
Pavasara balle. Spēlē grupa “1.prognoze”.
plkst. 21.00
Ieejas maksa Ls 2
6.martā
“Siguldas kauss” distanču slēpošanā Reiņa
plkst. 12.00
trasē. Nolikums un pieteikšanās: www.ba2.lv
8. martā
Ceļojumu klubs “Allažnieki pasaules ceļos”.
plkst. 17.30
Holande – Keukenhofas ziedu dārzs. Apceļosim
Eiropu personiskajā mašīnā – stāsta un rāda
Aelita Ziemele un Liena Teterovska
8. martā
Deju kolektīva “Vizbulīte” koncertuzvedums
plkst. 19.00
“Raibais koncerts”. Ieeja: Ls 1–1,50
11. martā
NT “Kabata” izrāde bērniem un skolēniem
plkst. 13.00
H. K. Andersena “Princese uz zirņa”. Ieeja: Ls 3,
kolektīviem pieteikumiem: Ls 2,50. Informācija
pa tālr. 67970814
11.martā
Pasākumu cikls “Piektdienas sarunas pie
plkst. 18.00
tējas tases”. Tikšanās ar dzejnieku Knutu
Skujenieku. Ieeja: Ls 0,50
12.martā
Gundegas Salnas dzejas vakars “Man pieder
plkst. 17.00
laiks”
12. martā
“Jaunie mūzikā” – Liene Dobičina (flauta,
plkst. 18.00
Latvija, Nīderlande), Daniele Sardone (ģitāra,
Itālija, Nīderlande). Programmā: A. Džilardīno,
D. Bogdanovics, M. Pisati, H. Maldonado
14.–19. martā Izstāde “Mums tuvā un saprotamā māksla”.
Gleznotājam Jānim Rozentālam – 145
15.–31. martā Tematiska izstāde, pavasari gaidot, “Saule
latviešu tautas folklorā”
16. martā
plkst. 9.00
18. martā
plkst. 10.00
18. martā
plkst. 19.30
18.–23. martā

Mores kultūras
nams
Siguldas pagasta
kultūras nams

Mores pamatskolas dramatiskā kolektīva
izrāde “Lauvas acenes” (autore E. Stērste)
Mores pamatskolas skolēnu veidotās izrādes

Pilsētas trase
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Allažu tautas nams

Allažu tautas nams

Turpmāk dārziņa iemītnieki
varēs priecāties par vienu no Siguldas novada simboliem – vagoniņu, pilsdrupas, Panorāmas ratu
un citiem zīmējumiem.
“Mēs lepojamies ar savu pilsētu un tās skaistākajām vietām, to
arī atspoguļojām sienu gleznojumos: kāpņu telpās attēlots Gaujas
tilts ar vagoniņu virs tā un pilsdrupas, pie kurām rotaļājas draiski rūķu bērni, ēdamzālē bērnu
skatus priecē milzīgs panorāmas
rats. Pie centrālās ieejas attēlots
mūsu iestādes simbols Ievas koks,
zem kura jautri rokās sadevušies
bērni,” stāsta bērnudārza vadītāja
Maira Gavare.
Darbinieki, bērni, vecāki un
ciemiņi jau atzinīgi novērtējuši
mākslinieces veikumu!

Reiņa trase
Allažu tautas nams
un Allažu pagasta
pārvalde

Siguldas pilsētas kultūras nams

Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams

Mazo vokālistu
konkursu
“Siguldas novada Cālis”

Siguldas pagasta
kultūras nams

27. martā plkst. 12.00.
Informācija par pieteikšanos
pa tālruni
67970814 vai 29548365.

Jūdažu
Sabiedriskais centrs
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Jūdažu bibliotēka
Siguldas novada
bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļa
Mores pagasta
kultūras nams
Mores pagasta
kultūras nams
Allažu tautas nams

Siguldas Tautas teātra viesizrāde “Ziņģu
Ješkas uzvara”. Ieeja: Ls 1–1,50
Izstāde “Godavīra sirds un balss”. Rakstniekam Jūdažu bibliotēka
un publicistam Miervaldim Birzem – 90
18.–25. martā Izstāde rakstniekam, publicistam Miervaldim Allažu bibliotēka
Birzem – 90
19. martā
Iluzionistu Genādija un Jeļenas Paļčevsku šovs Siguldas pilsētas
plkst. 18.00
“Simply the best”. Ieeja: Ls 4–7
kultūras nams
Koncertzāle
19.martā
Kremerata Baltica orķestra solists Andrejs
“Baltais flīģelis”
plkst. 18.00
Puškarevs (vibrafons, Ukraina). Programmā
P. Čaikovskis
21.martā
Pavasara sagaidīšana Allažos “Ābelītes” kalnā Allažu tautas nams
plkst. 6.00
pie “Sporēm”
22. martā
Pasaules ūdens diena. Izstāde: “Ūdens –
Siguldas novada
dzīvībai!”
bibliotēka
Jūdažu
25. martā
Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra
plkst. 14.00
Jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis” konkurss Sabiedriskais centrs
“Erudīts”
Siguldas pagasta
25. martā
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt
kultūras nams
plkst. 14.30
uz skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs
pedagogs Atis Priedītis

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.
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Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” savā īpašumā ieguvusi
skaistus telpu sienas gleznojumus, kurus zīmējusi Siguldas novada māksliniece
Baiba Salan.

aicina bērnus
līdz 6 gadu vecumam uz

FOTO: PII “Ābelīte” arhīvs

PASĀKUMU KALENDĀRS

Sirsnīgi sveicam

Paulīnu Reibāni
100 gadu
šūpuļsvētkos!
Veselību
un možu garu vēl
Siguldas novada
pašvaldība

Paliec vienmēr Tu pati,
Ar dvēseli savu un seju,
Vienalga, vai kopsi dārzu,
Vai arī rakstīsi dzeju.
Paliec vienmēr Tu pati,
Godīga visā, ko dari.
Un būs tad esībai Tavai
Kā ābelei auglīgi zari.
Paliec vienmēr Tu pati
Ar sapni dvēseles dzīlēs,
Aicinās vienmēr kurš Tevi
Ļaudis un pasauli mīlēt.
(K. Apškrūma)

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

80 gadi Anna Silauniece,

Aina Baumane, Elena Prekele,
Irēna Magone, Jānis Cīrulis,
Zigrīda Makšāne, Jānis
Ščedrunovs, Roberts Blūms,
Milda Rozenberga, Anna
Čaupala, Zigfrīds Ābele, Ausma
Krūmiņa, Marija Valosanova

85 gadi Ņina Sokolova,

Zigfrīds Mūrmanis, Jānis Šmits,
Edgars Jasūns, Ausma Tauriņa

90 gadi Elvīra Ceriņa, Valdis

Eihvalds, Aina Siliņa, Ausma Šulce

95 gadi Aleksandra Mitrevica,

2011. gada janvārī Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 19 bērniņu
piedzimšanas – 7 meitenes un 12 zēni.
Bērniem doti šādi vārdi: Dārta, Adrija, Nora,
Annija, Daniela, Emīlija, Anna, Kristers,
Derils, Gustavs Līvs, Kristaps, Marats,
Dominiks, Arturs, Armands, Roberts,
Emīls, Jegors, Markuss Rihards.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas 5 laulības.
Siguldas novada Domes informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 25. MARTĀ!

Valija Staģe

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. februāris, 2011

