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Jūnijā apvienosies Siguldas novads un Allažu pagasts
Laura Zauere,
Siguldas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
2008. gada 18. decembrī Saeima apstiprināja novadu karti, kurā
noteikts, ka pēc pašvaldību vēlēšanām 6. jūnijā Latvijā tiks izveidoti 109 novadi. Siguldas novadu
no 1. jūlija veidos Siguldas pilsēta,
Siguldas pagasts, Mores pagasts un
Allažu pagasts. Reģionālā un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM)
Administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamību pamatojusi ar
mērķi veidot ekonomiski attīstīties
spējīgus novadus, lai nodrošinātu
iedzīvotājus ar kvalitatīviem un
mūsdienīgiem pašvaldību pakalpojumiem. Siguldas novada domes
pozitīvo pieredzi novada izveidošanā, pievienoto pagastu attīstīšanā un pārvaldes administrēšanā
atzinušas ne tikai citas Latvijas
pašvaldības, bet arī RAPLM, kuras pārstāvji vairakkārt viesojušies
novada pašvaldībā.
“Mūsu iedzīvotājiem pašiem
jānovērtē jaunā Siguldas novada
stiprās un vājās puses, iespējas un
draudi. Deputātiem un novada administrācijai vispirms jāpapildina
Siguldas novada Attīstības plāns un
Teritorijas plānojums, šim procesam
jābūt atklātam, elastīgam un patiesi
ātram. Lai attīstītu Siguldas novadu,
ir jābalstās uz stiprajām pusēm, jāizmanto iespējas, lai mazinātu vājās
puses un likvidētu draudus, turklāt
saspringtos ekonomiskos apstākļos.
Šie risinājumi ir jārod katram – gan
novada domei, gan uzņēmējiem,
gan ikvienam novada iedzīvotājam,”
aicina Verners Bērziņš, Allažu pagasta padomes priekšsēdētājs.

Novads un pagasts
sadarbojas ilgtermiņā

Allažu pagasta iedzīvotāji ikdienā pēc dažādiem pakalpojumiem
parasti dodas uz Siguldu, tādēļ
Allažu pievienošana Siguldas novadam ir loģisks Saeimas lēmums.
Allažnieku iekļaušanās Siguldas novadā sniegs iespēju Allažu pagastam attīstīties straujāk. Jau līdz šim
allažnieki ir izmantojuši Siguldas
novada piedāvātos pakalpojumus,
piemēram, Siguldas novada skolās
mācās 40 pagasta bērnu, allažnieki
apmeklē arī Siguldas Mūzikas un

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 2. jūnijs, 2009
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mākslas skolas. Savukārt siguldieši izmanto Allažu pagasta sociālās
aprūpes māju “Gaismiņas”, Allažu
pamatskolas sporta zāles pakalpojumus, arī pašvaldību speciālisti
līdz šim ir sadarbojušies nozīmīgās jomās, piemēram, sociālajā
palīdzībā.
Esošie pagasta dienesti būs
pakļauti Siguldas novada domei,
pastarpināti – Allažu pakalpojumu centram. Gan domes un padomes darbinieku, gan iedzīvotāju
interesēs ir šo pārejas periodu no
padomes uz domi veidot pēc iespējas īsāku. Lielākās pārmaiņas
ir gaidāmas Allažu daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanā un komunālās saimniecības darbā.

Allaži turpinās attīstīties

“Allaži bija sasnieguši to līmeni,
kad tālāk attīstīties un pilnveidoties
esošajā situācijā vairs nav efektīvi.
Tomēr iedzīvotājiem ir jāuzticas, ka
pārvalde ir ieinteresēta kvalitatīvi
un godprātīgi strādāt savu iedzīvotāju un novada labā. Katras pārmaiņas nes sevī jaunas iespējas, un
šoreiz tās piedāvā plašāku darbības
vērienu plašākā teritorijā,” aicina
V. Bērziņš.
Līdzšinējā Siguldas pagasta un
Mores pagasta pieredze rāda, ka, rēķinot uz vienu iedzīvotāju teritorijā,
procentuāli lielākā finansējuma daļa
aizplūst tieši uz mazāk attīstītajām
novada teritorijām. Piemēram, Mores pagastam atvēlēto līdzekļu apmērs kopš apvienošanās 2003. gada
jūnijā ir ievērojami palielinājies –
pagasta apkalpošanu visās dzīves
situācijās (labiekārtošanā un infrastruktūras sakārtošanā) nodrošina
novada pašvaldība. Mores pagasta
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administrācijas darbinieki uzskata,
ka pievienošanās Siguldas novadam bijusi vienīgā izeja, lai Mores
pagasts spētu nodrošināt iedzīvotājiem tos pakalpojumus, kurus
nosaka Latvijas normatīvie akti,
jo ar pagastam pieejamo budžetu
tas vairs nebija iespējams.
Lielākā ieguvēja no apvienošanās ir Mores pamatskola – tas, ka
pagastā joprojām ir skola, ir Siguldas novada nopelns, jo, pateicoties
Attīstības pārvaldei, tika piesaistīts ESF finansējums un izveidota
apmācību programma bērniem ar
īpašām vajadzībām, kā arī uzlabota
skolas materiāli tehniskā bāze. Mores pamatskolas rīcībā ir divi jauni
autobusi, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu skolā. Pēc apvienošanās ar
Siguldas novadu kapitālais remonts
veikts arī kultūras namā un pagasta namā, trim pašvaldības ēkām ir
nomainīti jumti. Aizvadītajā laikā
ir ievērojami pieaugušas Sociālās
palīdzības iespējas un apjoms iedzīvotājiem. Pateicoties novada un
valsts finansējumam, tiek sakārtota
arī pagasta infrastruktūra – uzsākts
autoceļa Jūdaži–Nītaure kapitālais
remonts, regulāri tiek uzturēti un
kopti pašvaldības ceļi. Patiecoties
novada pašvaldības atbalstam, tiek
nodrošinātas telpas feldšerei un
Nītaures ģimenes ārstam.

Pieeja pašvaldības
pakalpojumiem netiks
liegta

Kopš pagājušā gada nogales ir
notikušas vairākas sarunas starp
Siguldas novada domi un Allažu
pagasta padomi par kopīgu darbu
novadā. Apvienošanās radīs iespēju
ne tikai pagastam atmaksāt kredītu

vairāk nekā trīs miljonu latu apmērā, bet arī sakārtot pagastu.
Siguldas novada pašvaldība Allažu pagasta iedzīvotājiem nodrošinās pieeju visiem likumdošanā
paredzētajiem pakalpojumiem, jo
Allažos darbu turpinās pagasta administrācija un pakalpojumu centrs,
kurā iedzīvotāji varēs iesniegt iesniegumus, tikties ar pašvaldības
pārstāvjiem, deklarēt dzīvesvietu un
saņemt citus pakalpojumus.
“Mēs apzināmies, cik svarīgi iedzīvotājiem ir nemērot ceļu
līdz Siguldas novada pašvaldībai,
lai saņemtu pakalpojumus – labs
piemērs ir Mores pagasta administrācijas darbs Morē un Siguldas pagasta administrācija Siguldas
pagastā – visi novada iedzīvotāji

var saņemt nepieciešamos pakalpojumus iespējami tuvu savai
dzīvesvietai. 2008. gadā izveidotais
Pakalpojumu centrs Siguldas centrā
ir ērti pieejams ikvienam novada
iedzīvotājam,” teic priekšsēdētājs
Tālis Puķītis.
“Valstī patlaban runā par izdevumu samazināšanu, bet domāsim
arī par ieņēmumu palielināšanu.
Ieņēmumu palielināšanai jābūt netradicionālai, oriģinālai, izmantojot
katru vismazāko iespēju. Kā piemēru var minēt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrību (RRLAB), kas tuvākā mēneša laikā izsludinās konkursu
projektiem “Lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanai RRLAB teritorijā”. Šajā
projektu konkursā pieteikties var nevalstiskās organizācijas, pašvaldības,
fiziskas un juridiskas personas, kas
dzīvo un darbojas Siguldas novada
teritorijā. Atbalsts – līdz 14 000 latu,
kas ir pietiekams, lai uzsāktu mazo
biznesu. Šādas un līdzīgas iespējas
būs vēl, un tās ir jāizmanto,” secina
Verners Bērziņš.
Arī turpmāk “Siguldas Novada Ziņās” un interneta vietnē
www.sigulda.lv informēsim par
Siguldas novada un Allažu pagasta apvienošanos. Iedzīvotāji
aicināti uzdot savus interesējošos
jautājumus pa bezmaksas tālruni
80000388.

UZZIŅAI
 Siguldas novads izveidots 2003. gada 1. jūnijā,
apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam un Mores pagastam.
 Siguldas novada platība ir 204,5 hektāri, pašvaldībā reģistrēti aptuveni 16 000 iedzīvotāju.
 2008. gada 18. decembrī Saeima apstiprināja
novadu karti, kurā noteikts, ka pēc pašvaldību vēlēšanām 2009. gada 6. jūnijā Latvijā tiks izveidoti
109 novadi. Reformas ietvaros Siguldas novadam
tiks pievienots Allažu pagasts.
 Allažu pagasta platība ir 15 643 hektāri, pašvaldībā reģistrēti aptuveni 2100 iedzīvotāji.
 Allažos atrodas Allažu pamatskola, pagasta bibliotēka, Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, Sociālās
aprūpes māja “Gaismiņas”, sporta komplekss.
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Siguldas Novada
Zinas

VĒLĒŠANAS
2009

6. jūnijā notiks Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas.
Siguldas novada Vēlēšanu komisija
informē, ka balsošana šajās vēlēšanās notiks saskaņā ar vēlētāju
reģistru – tas nozīmē, katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
deklarētajai dzīvesvietai (saskaņā
ar pasta kastītēs saņemtajiem paziņojumiem).
Siguldas novada domi varēs
vēlēt sešos vēlēšanu iecirkņos:
Nr. 770 Siguldas pilsētas Kultūras namā, Pils ielā 10, Siguldā;
Nr. 771 Siguldas pilsētas kultūras namā, Pils ielā 10, Siguldā;
Nr. 772 Siguldas 1.pamatskolā,
P.Brieža ielā 105, Siguldā;
Nr. 773 Siguldas pagasta Kultūras namā, Zinātnes ielā 7b, Siguldas
pagastā;
Nr. 774 Mores pagasta administrācijā, Siguldas ielā 11, Mores
pagastā;
Nr. 776 Birzes ielā 4, Allažu
pagastā.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks
06. 2009. 16.00–20.00
06. 2009. 16.00–20.00
06. 2009. 17.00–20.00
06. 2009. 9.00–12.00
06. 2009. 10.00–16.00
06. 2009. 7.00–22.00

Vēlēšanu dienā –
6. jūnijā – vēlēšanu
iecirkņi būs atvērti
no pulksten 7.00 līdz
22.00.
No 3. līdz 5. jūnijam vēlēšanu
iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana, kurā nobalsot varēs tie
iedzīvotāji, kuri 6. jūnijā iecirkni
apmeklēt nevar. Vēlētājiem, kuri
nevarēs nokļūt iecirknī veselības
stāvokļa dēļ, ir iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu dzīvesvietā var no
27. maija vēlēšanu iecirkņa darba
laikā.
Siguldas novada Vēlēšanu
komisija informē, ka Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
mājas lapā www.pmlp.gov.lv jebkurš vēlētājs, norādot savu personas kodu, vārdu un uzvārdu,
var noskaidrot, kurā vēlēšanu
iecirknī viņš ir reģistrēts vēlēšanām. Sīkāka informācija par
vēlēšanu norisi pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē
www.cvk.lv vai pa informatīvo
tālruni: 67049999.
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Siguldas novada domes deputātu kandidāti
1. Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”

Vārds, Uzvārds Dzimis

Darba vieta

Uģis Mitrevics
Dainis Dukurs

1967
1957

Jolanta Borīte
Guntars Zvejnieks
Līga Sausiņa

1966
1976
1966

Siguldas novada dome
SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”“
Siguldas novada dome
Siguldas Mūzikas skola
Siguldas Valsts ģimnāzija

Jānis Lazdāns
Indra Ozoliņa
Mārtiņš Zīverts
Diāna Indzere

1970
1966
1979
1969

SIA “Jāniuss”
Siguldas Valsts ģimnāzija
Gaujas Nacionālā parka administrācija
Siguldas novada dome

Uldis Dvinskis
Sandra Tukiša
Jānis Kļaviņš
Eva Viļķina
Aivis Aizsilnieks
Kitija Kalniņa
Ilmārs Lipskis
Kristīne Baltiņa

1967
1961
1962
1973
1980
1989
1978
1984

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Allažu pamatskola
Z/s “Saulītes”
Siguldas novada dome
A/s “Jaunpils pienotava”
A/s “Airbaltic”
SIA “Papyrus”
Siguldas novada dome

Elmārs Gaigalnieks

1962

pašnodarbināta persona

Amats

augstākā
augstākā

Kultūras pārvaldes vadītāja
Direktors
Direktora vietniece izglītības
jomā
Valdes priekšsēdētājs
Deju kolektīva vadītāja
Direktora vietnieks
Sociālās palīdzības pārvaldes
vadītāja
Valdes loceklis
Direktore
Īpašnieks
Dienas centra vadītāja
Valdes priekšsēdētājs
Stjuarte
Valdes loceklis
Pašvaldības policijas lietvedības inspektore

augstākā
augstākā
augstākā

Vārds, Uzvārds Dzimis
1963
1958

Ēriks Čoders

1961

Rudīte Hahele

1970

Gunta Makarova
Dace Vanaga
Iveta Ābelīte

1964
1954
1957

Ainars Vāgners
Renārs Omutovs

1962
1986

Māris Malcenieks
Agija Urtāne
Ņina Semjonova
Anatolijs Kitins
Dace Laiva
Aivars Gailītis
Aivars Brēmanis

1964
1972
1951
1950
1972
1954
1952

Vārds, Uzvārds Dzimis

Darba vieta

Amats

Siguldas novada dome
Siguldas novada dome

3. “Pilsoniskā savienība”
Darba vieta

1974
1949

Skaidrīte Jankovska
Juris Ivars Čivčs
Daiga Enika
Rita Mjaisāne
Anita Isajeva
Dagnija Mežavilka
Rinalds Viļumsons
Ēriks Andžāns

1963
1940
1961
1955
1964
1959
1986
1958

Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts
V/a “Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”
SIA “Vidzemes serviss”
Siguldas novada dome
A/s “SEB” banka
SIA “Siguldas dārzi”
SIA “J.D.&CO”
SIA “Rīgas 1. pilsētas slimnīca”
Katastrofu medicīnas centrs
Gaujas Nacionālā parka administrācija

Māris Kligins
Aivars Lapiņš
Māris Bergs
Irēna Berķe
Gunta Kurmīte
Valdis Leimanis
Leonīds Tenkaļuks
Ģirts Mūrnieks

1971
1955
1959
1953
1955
1959
1983
1966

SIA “KM BŪVE”
Pensionārs
SIA “TC - Raibais suns”
SIA “Niko IB”
Mālpils internātpamatskola
SIA “Kūrnams”
SIA “Ilga-Sigulda”
SIA “Ciedra - A”

Amats

Zvērināts advokāts
Direktores vietnieks

1979
1966
1961
1955

Andris Jānis Lankovskis

1949

Iveta Īle
Jānis Blekte
Inese Levanoviča

1961
1947
1964

Arnolds Dimants

1961

Krišjānis Zaremba

1985

Vineta Šķestere-Buka
Jānis Bērziņš
Aivars Fridrihsons

1979
1967
1956

Darba vieta

Akciju sabiedrība “Siguldas būvmeistars”
Gaujas Nacionālā parka administrācija
Reģionālais laikraksts “Siguldas Elpa”
Siguldas novada dome

Amats

Izpilddirektors
Direktors
Redaktore
Siguldas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Siguldas Direktors
novada veterinārais serviss”
Biedrība “Aicinājums Tev”
Vecākā sociālā darbiniece
AAS “BALTA”
Vecākais juriskonsults
Siguldas novada domes Sociālās palīdzības Aprūpes mājas centra
pārvalde
vadītāja
Siguldas Mūzikas skola
Pedagogs un koncertmeistars
Siguldas novada domes Sociālās palīdzības Sociālais darbinieks darbam
pārvaldes Ģimenes atbalsta centrs
ar ģimeni un bērniem
Siguldas 3. pamatskolas
Mācību daļas vadītāja
Biedrības sporta klubs “Stiegra”
Valdes loceklis
Siguldas Sporta skola
Direktors

5. Latvijas atdzimšanas partija

Vārds, Uzvārds Dzimis

Andris Rubins
Jānis Mauriņš
Jānis Lazda

1947
1976
1978

Izglītība

Darba vieta

Rīgas Stadiņa universitāte
SIA “Z-TECH”
SIA “Simbo”

Izglītība

augstākā
augstākā

Vadītāja
vidējā
Deputāts
augstākā
Filiāles pārvaldniece
augstākā
Valdes locekle
augstākā
Direktora vietniece
augstākā
Ārsts
augstākā
Personāla speciālists
vidējā
Dabas tūrisma daļas va- augstākā
dītājs
Valdes priekšsēdētājs
vidējā
augstākā
Tehniskais asistents
augstākā
Valdes locekle
vidējā
skolotāja
augstākā
Valdes priekšsēdētājs
vidējā
Tirdzniecības centra vadītājs augstākā
Projektu vadītājs
vidējā

4. Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Vārds, Uzvārds Dzimis

vidējā
augstākā
vidējā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā

Priekšsēdētāja vietnieks augstākā
Mores pagasta administrā- augstākā
cijas vadītājs
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Allažu Valdes priekšsēdētājs
augstākā
saime”
ISEC projekts “Dabaszinātnes un mate- Eksperte
augstākā
mātika”
Siguldas novada dome
Sociālais darbinieks
augstākā
Rehabilitācijas centrs “Krimulda”, SIA
Valdes priekšsēdētāja
augstākā
Allažu pagasta padome
Vides un mazā biznesa augstākā
konsultante, lauku attīstības
speciāliste
Z/s “Bajāri”
Īpašnieks
vidējā
Banku augstskola, profesionālā maģistra Students
augstākā
programma Finanses
“Bračas”, z/s
Pārvaldnieks
augstākā
“Mini Zoo Salmiņi”
Individuālā darba veicējs vidējā
Līgumdarbs
augstākā
“Anatols”, SIA
Valdes loceklis
augstākā
“Skaisto Dārzu Darbnīca”, SIA
Valdes locekle
augstākā
“B. Braun Medical”, SIA
Valdes loceklis
augstākā
Pašnodarbinātais
augstākā

Andris Zaviļeiskis
Harijs Štrauss

Jānis Odziņš
Jānis Strautnieks
Inese Pliena
Inese Praņevska

vidējā
augstākā
augstākā
augstākā

1954
1969
1942
1979
1967

RIVASI SIA
pašnodarbinātais
Z/s “Veckaderi”
SIA “VAIS”
Valsts policija

Juris Pinsters
Andris Siliņš
Mudīte Raga
Ojārs Džede
Ardis Martinsons
Uldis Zigmunds Griezītis
Mārtiņš Mūzis
Iveta Riekstiņa
Toms Arcimovičs

1949
1950
1955
1951
1990
1936
1981
1957
1991

IK “Savā Zemītē”
SIA “Pluss”
Privātprakse
Izdevniecība “Skarabejs”

Vārds, Uzvārds Dzimis

Direktore

augstākā
augstākā
Saimnieks
augstākā
Valdes loceklis
vidējā
Rīgas reģionu pārvaldes tie- vidējā
su kārtībnieks, seržants
Šoferis ekspeditors
augstākā
Ārsts
augstākā
Masiere
vidējā
Tirdzniecības menedžeris vidējā
Skolnieks
pamata
Pensionārs
vidējā
Mājsaimnieks
vidējā
Pārdevēja
vidējā
pamata

“R.D.A.” SIA
skolnieks

6. “Jaunais laiks”
Darba vieta

Artis Murāns

1968

Siguldas novada dome

Verners Bērziņš

1947

Allažu pagasta padome

Anda Skuja

1968

Turaidas muzejrezervāts

Jānis Kiršteins

1950

Allažu pagasta padome

Māra Zemdega
Egita Gaigalniece

1958
1970

SIA “Viesu nams Mauriņi”
Siguldas 2. vidusskola

Aina Keplere
Karīna Putniņa
Artūrs Kirkils
Esben Kalhoej
Laimdota Kirilova
Jānis Šics
Jurijs Priļepiševs
Edgars Vāvers

1968
1971
1961
1973
1934
1953
1964
1984

Allažu pamatskola
Siguldas novada dome
Z/s “Ceplīši”
“Baltic Hospitality Group”
pensionāre
SIA “Bračkas”
SIA “Bucefals”
A/s “Swedbank”

Liene Circene
Uldis Bērze
Normunds Šulte
Jānis Lazdāns

1976
1973
1963
1969

Siguldas Mūzikas skola

vidējā

2. Zaļo un zemnieku savienība

Jānis Zilvers
Aivars Jakobsons

Izglītība

Izpilddirektors
Valdes priekšsēdētājs

Anna Grosberga
Arnis Ozoliņš
Indulis Vēveris
Aivars Vanags
Normunds Gudovskis

Amats

Izglītība

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā

Izglītība

Katedras vadītājs, profesors augstākā
Tirdzniecības menedžeris augstākā
Komercdirektors
augstākā

Vārds, Uzvārds Dzimis

Siguldas Valsts ģimnāzija
Biedrība “Mazozoli 4x4”

7. Tautas partija
Darba vieta

Valdis Dvinskis
Elīna Skrastiņa

1967
1981

Ainārs Apsītis
Ivars Veliks

1983
1986

Va/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Siguldas mūzikas skola; Nītaures mūzikas
un mākslas skola
SIA “BG”
SIA “BM būve”

Aivars Reinsons

1956

SIA “RSL”

Vārds, Uzvārds Dzimis

Jānis Strautmanis

1957

Jānis Vētra
Valdis Siļķe

1959
1949

Ingūna Millere
Anda Timermane

1968
1950

Inese Zagorska
Mārtiņš Pošeika
Alda Hāne
Ņina Balode
Alfons Jumiķis
Harijs Teteris
Ilze Ratniece

1958
1985
1963
1964
1935
1958
1965

Edijs Everss
Gunta Golde
Vairis Dalke
Inita Bedrīte

1963
1942
1957
1959

Gatis Āboliņš

1968

Vineta Tetere

1958

8. Partija “LPP/LC”
Darba vieta

Banku augstskola

Amats

Siguldas novada domes
deputāts
Allažu pagasta padomes
priekšsēdētājs
Sabiedrisko attiecību un
izglītojošā darba nodaļas
vadītāja
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Valdes locekle
Direktora vietniece, skolotāja
Direktora vietniece
sporta metodiķe
Vadītājs
Īpašnieks
Pensionāre
Direktors
Valdes loceklis
Privātpersonu hipotekāro
produktu speciālists
Mūzikas skolotāja
Bezdarbnieks
Skolotājs
Projektu koordinators

Amats

Valdes loceklis
Pedagoģe

Izglītība

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā

Izglītība

augstākā
augstākā

Pārdošanas pārstāvis
vidējā
Būvdarbu vadītāja palīgs, vidējā
galvenais tāmētājs
Pārdevējs un konsultants vidējā

Amats

Izglītība

Asociētais profesors, kated- augstākā
ras vadītājs
Augstākās izglītības padome
Priekšsēdētājs
augstākā
Rīgas rajona pašvaldības SIA “Rīgas rajona Valdes loceklis
augstākā
slimnīca”
SIA “Kalafs”
Struktūrvienības vadītāja vidējā
Siguldas novada Siguldas pagasta pirms- Vadītāja
augstākā
skolas izglītības iestāde “Saulīte”
Siguldas Mūzikas skola
Direktora vietniece
augstākā
A/s “Siguldas Būvmeistars”
Būvdarbu vadītāja palīgs augstākā
Z/s “Jaunbērzi”
Galvenā grāmatvede
vidējā
Siguldas 3. pamatskola
Direktore
augstākā
pensionārs
vidējā
SIA “AGA”
Valdes loceklis
augstākā
Siguldas Bērnu un jauniešu interešu Direktora vietniece
augstākā
centrs
Z/s “Ķirumi”
Komercdirektors
augstākā
A/s “Siguldas Būvmeistars”
Raž. tehn. daļas vadītāja augstākā
SIA “Siguldas Bloks”
Valdes priekšsēdētājs
augstākā
A/s “Siguldas CMAS”
Realizācijas un mārketinga augstākā
daļas vadītāja vietniece
SIA “Kaķītis”
Saimnieciski tehniskās daļas vidējā
vadītājs
Allažu pamatskola
Angļu valodas skolotāja augstākā

Kā jābalso?
• Vēlēšanu iecirknī vēlētājam jāuzrāda derīga pase.
• Vēlēt tikai vienu reizi drīkst Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri
ir vecāki par 18 gadiem un ir iekļauti Vēlētāju reģistrā.
• Vēlēšanu iecirknī jāparakstās vēlētāju sarakstā pretī savam vārdam
un uzvārdam.
• Šogad vienā dienā notiks divas vēlēšanas – pašvaldību un Eiropas
Parlamenta vēlēšanas. Ja vēlētājs grib piedalīties abās vēlēšanās, viņam
vēlētāju sarakstā jāparakstās divas reizes.
• Vēlētājam iedos divas apzīmogotas aploksnes un divus vēlēšanu
zīmju komplektus, kur viens būs Eiropas Parlamenta vēlēšanām, otrs –
pašvaldību vēlēšanām.
• Pašvaldību vēlēšanu zīmju komplektā būs partiju, partiju apvienību
vai vēlētāju apvienību vēlēšanu zīmes (katrai viena zīme). Katrā vēlēšanu
zīmē ir deputātu kandidātu vārdi un uzvārdi.
• Uzraksti uz vēlēšanu aploksnēm un vēlēšanu zīmēm būs atšķirīgās
krāsās.
• Pašvaldību vēlēšanām uzraksti būs sarkanā krāsā, Eiropas Parlamenta
vēlēšanām – zilā krāsā.

• Viena vēlēšanu zīme jāizvēlas pašvaldību vēlēšanām, otra Eiropas
Parlamenta vēlēšanām.
• Vēlētājs vēlēšanu zīmē var izdarīt atzīmes, uzrakstot “+”, ja īpaši atbalsta
kādu no deputātu kandidātiem, vai izsvītrojot deputātu kandidāta vārdu
un uzvārdu, ja viņu neatbalsta.
• Katrā vēlēšanu aploksnē drīkst ielikt tikai vienu vēlēšanu zīmi. Tai jābūt
tā saraksta vēlēšanu zīmei, kuru vēlētājs grib, lai ievēl.
• Pašvaldību vēlēšanu zīme jāieliek pašvaldību vēlēšanu (sarkanā krāsas)
aploksnē, savukārt Eiropas Parlamenta vēlēšanu zīme – Eiropas Parlamenta
vēlēšanu (zilās krāsas) aploksnē.
• Abas aizlīmētās aploksnes jāiemet vēlēšanu kastē.
• Ja vēlētājs pats nespēj atzīmēt kandidātus vai ielikt vēlēšanu zīmi
aploksnē, to viņa vietā izdara ģimenes loceklis vai cilvēks, kuram viņš
uzticas.
• Ja vēlētājs sabojā vienu vēlēšanu zīmi, viņam vēlreiz iedod visas vēlēšanu
zīmes. Sabojātās zīmes nedrīkst ielikt aploksnē un aploksni aizlīmēt. Ja
vēlētājs sabojā aploksni, viņam jālūdz iedot jaunu aploksni.
• Vēlētājs informāciju par vēlēšanām var uzzināt arī internetā, Centrālās
vēlēšanu komisijas interneta vietnē www.cvk.lv vai pa tālruni 67049999

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 2. jūnijs, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Ziņas īsumā
Jauniešu kamerorķestris
nospēlējis debijas koncertu

Janvārī nodibinātais Siguldas
jauno mūziķu kolektīvs ar savu
pirmo uzstāšanos Siguldas novada
svētku laikā priecēja daudzus skatītājus. Lai gan orķestris darbojas
tikai dažus mēnešus, arvien palielinās dalībnieku skaits: iesaistās gan
noteiktu tehnisko līmeni sasnieguši
audzēkņi, gan Mūzikas skolas stīgu
nodaļas absolventi un citu mūzikas
skolu beidzēji, kas jūt sevī aicinājumu muzicēt īstā orķestrī. Kamerorķestra izveide ir pamatakmens
ilglaicīgai stratēģijai, kas nodrošinās kvalitatīvu un mākslinieciski
augstvērtīgu mūzikas piedāvājumu
ne tikai siguldiešiem, bet arī visam
Vidzemes reģionam. Interesenti par
iespējām pievienoties kamerorķestrim var vaicāt, zvanot pa tālruni
67971062.

Notiks iestājeksāmeni
Mūzikas vidusskolā

No septembra Siguldas Mūzikas
skolā varēs iegūt vidējo profesionālās
ievirzes izglītību. Uzņemšana jaunajā
programmā notiks 4. un 5. jūnijā.
Iestājeksāmenā reflektantiem būs
pārbaudījums izvēlētajā specialitātē, solfedžo un kokokvijā. Mūzikas
vidusskolu beidzot, absolventi varēs
turpināt mācības kādā no mūzikas
augstskolām.
Šis projekts nodrošinās iespēju turpināt Siguldas un apkaimes
jauniešu muzikālo izaugsmi nākamajā mūzikas izglītības pakāpē un
mudinās jaunākos skolas audzēkņus
mācīties centīgāk. Mācības Siguldas
Mūzikas vidusskolā sāksies septembrī, bez vispārzināmiem priekšmetiem audzēkņi varēs apgūt mūzikas
psiholoģiju, modernās informācijas
tehnoloģijas mūzikā un citus. Studiju ilgums būs trīs gadi. Plānots, ka
studiju maksa šajā programmā būs
15 lati mēnesī. Papildu informācija
par Siguldas Mūzikas vidusskolu
pieejama pa tālruni 67971062.

“Mērķis” saņēmis
finansējumu Starptautiskās
jaunatnes dienas
organizēšanai

2008. gadā Siguldas novadā tika
izveidots Jauniešu iniciatīvu centrs
“Mērķis”, kas nodrošina jauniešiem
iespēju pulcēties vienkopus lietderīgai brīvā laika pavadīšanai draudzīgā, atvērtā vidē. Šī gada sākumā
Siguldas novada domes Attīstības
pārvalde kopā ar “Mērķa” aktīvistiem izstrādāja projektu “Starptautiskās jaunatnes dienas pasākuma
organizēšana Siguldas novadā”, kas
maijā ieguva 1500 latu lietu atbal-

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 2. jūnijs, 2009

stu Bērnu, ģimenes un integrācijas
lietu ministrijas rīkotajā projektu
konkursā.
12. augustā pasaulē tiek atzīmēta
“Starptautiskā jaunatnes diena”. Lai
popularizētu šo dienu arī Siguldas
novadā, iedibinot jaunu tradīciju,
novada jaunieši sagatavoja projektu
par svētku pasākumu organizēšanu
Siguldā. Projektā paredzētas jauniešu
organizāciju tikšanās, spēles, radošās
darbnīcas, orientēšanās, teātrasporta
turnīri, fotokonkurss, īsfilmu demonstrēšana, informatīvo punktu izveide
par karjeras un izglītības iespējām, kā
arī jauno talantu uzstāšanās.

Nekustamā īpašuma izsole
Skolas ielā 12a

Siguldas novada dome izsludina
izsoli par nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu (starpgabalu) 0,0215 ha platībā (kadastra nr.
8015-002-2272), kas atrodas Skolas
ielā 12A un pieguļ nekustamajiem
īpašumiem Skolas ielā 10A un
Skolas ielā 14 un tiek izmantots kā
iebraucamais ceļš nekustamajam
īpašumam Skolas ielā 12. Neapbūvētā zemesgabala (starpgabala)
nosacītā sākuma cena ir 1030 latu.
Izsole notiks 30. jūnijā plkst. 14.00
Siguldas pagasta administrācijā (Zinātnes ielā 7). Tālrunis uzziņām:
67976657.

Siguldā jauna strūklaka

No 20. maija Siguldā, dīķī pie
GNP administrācijas Baznīcas ielā,
darbojas dekoratīvā strūklaka, kas
siguldiešus un viesus priecēs līdz
vēlam rudenim. Tā darbosies visu
diennakti un dienas tumšajā laikā,
ieslēdzoties ielu apgaismojumam,
tiks izgaismota.
Par strūklakas uzstādīšanu Siguldas novada dome un GNP administrācija vienojās jau iepriekšējā
gadā. Šobrīd Siguldā darbojas divas
strūklakas – jau trešo gadu iedzīvotājus un viesus priecē strūklaka dīķī
pie Jaunās pils.

Pabeigta luterāņu baznīcas
teritorijas labiekārtošana

Maijā pabeigta labiekārtošana
pie Siguldas evaņģēliski luteriskās
baznīcas. Baznīcas teritorijas labiekārtošana tika uzsākta 2008. gada
rudenī, notikusi apgaismotu gājēju
celiņu izbūve, apstādījumu izveide, baznīcas dīķa nostiprināšana
un zālāja iesēšana. Pagājušajā gadā
dīķa sakopšanā iesaistījās arī GNP
administrācija, piesaistot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Labiekārtošanas kopējās izmaksas sasniedza 30 000 latu.
Darbus veica SIA “AB Ceļi”.

Pasākumi siguldas novadā
Baznīcas un dīķa apkārtne ir
iecienīta pastaigu vieta siguldiešu
vidū, tāpēc regulāri tiek domāts par
tās uzlabošanu. Kopš 60. gadiem
dīķī ik vasaru mitinās arī gulbīši.

Siguldas gaisa tramvaja
kasiere un pavadone saņem
valsts apbalvojumu

Maijā Siguldas gaisa tramvaja
kasiere un pavadone Silvija Reitere
par mūža ieguldījumu darbā saņēma
vienu no valsts augstākajiem apbalvojumiem – Atzinības krusta Lielo
sevišķās pakāpes goda zīmi. S. Reitere par Siguldas gaisa tramvaja kasieri
un pavadoni strādā jau 39 gadus,
savukārt pats vagoniņš šogad janvārī
svinēja 40 gadu jubileju.

Siguldas novada dome
atjaunojusi sadarbības
līgumus ar Keilu un
Birštonas

29. maijā Siguldas novada svētku ietvaros Siguldas novada domes
priekšsēdētājs Tālis Puķītis parakstīja
atjaunotos sadarbības līgumus starp
Igaunijas pilsētu Keilu un Lietuvas
pilsētu Birštonu.
Kopš pirmo sadarbības līgumu parakstīšanas ir attīstījušās
pilsētu attiecības, sadraudzība un
vajadzības. Ir mainījies arī pilsētu
administratīvais statuss, sadarbības
prioritātes un intereses. Lai veicinātu iespēju visām Baltijas valstu
sadraudzības pilsētām piedalīties
Eiropas Savienības programmās,
tika nolemts atjaunot sadarbības
līgumus, papildinot tos ar konkrētiem darbības protokoliem,
paredzot aktivitātes līdz pat 2011.
gadam. „Apzinoties, ka ekonomiskā
situācija ir sarežģīta ne tikai Latvijā,
bet arī Igaunijā un Lietuvā, esam
raduši risinājumu sadarbības veicināšanā izmantot pašvaldību esošos
resursus, piemēram, ar darbinieku brīvprātīgu atbalstu, pašvaldību
mājas lapās ievietotā informācija
tiks pārtulkota sadraudzību pilsētu
valodās, pašvaldības informatīvajos
izdevumos tiks ievietoti tūrisma
piedāvājumu apraksti, kā arī tiks
veicināta sadarbība starp izglītības
iestādēm, piemēram, angļu valodas stundās skolēni rakstīs vēstules vēstuļu draugiem sadraudzības
pilsētās, bet mākslas skolas veidos
virtuālās izstādes. Galvenie atjaunotā sadarbība slīguma uzdevumi
ir veicināt sadraudzības attīstību
starp pašvaldību iedzīvotājiem tūrisma, kultūras, izglītības, sporta,
veselības aprūpes un ekonomikas
jomās,” sadarbības plānus klāsta Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Tālis Puķītis.

Laiks
Pasākums
1. jūnijs 12.00
Bērnu svētki Allažu centrā
3. jūnijs Plkst. 19.00 Dienas centrā “Kā gudri plānot savu naudu un likt tai
strādāt Tavā labā”
Līdz 4.jūnijam
Filma Graustu miljonārs (Slumdog Millionaire)
Līdz 4.jūnijam
Filma Zvaigžņu ceļš (Star Trek)
4. jūnijs 18.00
Koncerts. Piedalās deju grupa “Dzirnas”, Jana Key un Intars
Rešetins. Ieeja brīva.
no 5.līdz 8.jūnijam Filma Pareģojums (Knowing)
no 5.līdz 8.jūnijam Filma Terminators: Glābšana (Terminator Salvation)
7. jūnijs 11.00
“Skaistuma akadēmija”, “Aromāti un padomi ķermeņa
kopšanā”
Līdz 8.jūnijam
Filma Pasaka par Despero (Tale of Despereaux)
8. jūnijs Plkst. 14.00 Zīda apgleznošanas nodarbība
12. jūnijs 19.00
Aināra Mielava koncerts – tikšanās. Biļetes iepriekšpārdošanā 4 lati, koncerta dienā – 5 lati

Norises vieta
Dienas centrā

“Kino Lora”
“Kino Lora”
Siguldas pilsdrupu
estrāde
“Kino Lora”
“Kino Lora”
Siguldas kultūras
nams Studija “Cosmo”
“Kino Lora”
Dienas centrā
Siguldas kultūras
nams Studija
“COSMO”
13. jūnijs
Dāmu kluba “Madaras” rokdarbu diena “Dari pats un māci Maija parkā pie
11.00–15.00
citiem”
Dienas centra Pils
ielā 3/a
Siguldas novada pedagogu vaļasprieku izstāde “Mēs protam arī tā”.
Līdz 13. jūnijam darba dienā no 10.00 līdz 19.00, sestdienās no 10.00 līdz 14.00,
svētdienā – slēgts. 30. maijā 10.00–19.00. Ieeja bez maksas
Siguldas pagasta k/n
13-Jun
Jāņu dziesmu mācīšanās
Dainu kalns
13. jūnijs Plkst.11.00 Siguldas novada Dāmu kluba “Madaras” organizēta
pie Siguldas novada
– 15.00
rokdarbu diena “Dari pats un māci citiem”
Dienas centra Pils
ielā 3/a
Dienas centrā
13. jūnijs Plkst.9.00- Bezmaksas jurista konsultācijas
15.30
14. jūnijs Plkst.10.00 Senioru šaha turnīrs
Dienas centrā
14.jūnijs plkst.17.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Piemiņas Pie pieminekļa Stēla
brīdis
14. jūnijs
Skrējiens “Divi tilti”  
15. jūnijs Plkst.14.00 Zīda apgleznošanas nodarbība
Dienas centrā
16. jūnijs–26. jūlijs
Izstāde “Raibais porcelāns”   
Krimuldas ratnīca
19. jūnijs 14.00
Allažu lauksaimnieku ģimeņu Līgo saiets
Kaļķugrava
19. jūnijs
Turaidas muzejrezervātam 20, muzejam – 60
21. jūnijs
Vasaras saulgrieži   
Jāņkalnā
21. jūnijs 9.00
“Zāļu tirgus”. Aicināti zemnieki, amatnieki, Jāņu zāļu
tirgotāji. Iepriekš pieteikties: 67971280
Svētku laukums
23. jūnijs
Jauktais koris “Sigulda” un Siguldas pagasta pūtēju orķestris piedalās pasākumā “Jāņi dzied...”
25. jūnijs–28. jūnijs VI Kremerata Baltica festivāls “Hommage a Haydn and
Hindemith”
“Baltais flīģelis”
25. jūnijs
Stīgu kvartets “EUPHONIA”
Siguldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
26. jūnijs 15.00
Līgo atskaņās Allažu pensionāru atpūtas pēcpusdiena
Allažu tautas namā
26. jūnijs–30. jūnijs VI Kremerata Baltica festivāls Siguldā
26. jūnijs
Kamermūzikas maratons koncertzālē “Baltais flīģelis”
“Baltais flīģelis”
27. jūnijs
Baltijas orķestris KREMERATA BALTICA   
“Baltais flīģelis”
28. jūnijs
Baltijas orķestris KREMERATA BALTICA
“Baltais flīģelis”

IZLAIDUMU LAIKS SIGULDAS NOVADĀ
Mākslas skolai 29. 05. plkst. 13.00
koncertzālē “Baltais flīģelis” (18 absolventi)
Mūzikas skolai 31. 05. plkst.15.00
(26 absolventi)
2. pamatskolas 9. klasei 9. 06.
plkst. 18.00 (17 absolventi)
Siguldas 1. pamatskolas 9. klasei
10. 06. plkst. 17.00 (57 absolventi)
Vakarskolas 9. klasei 10. 06.
plkst. 18.00 (8 absolventi)
Siguldas 2. vidusskolas 9. klasei
11. 06. plkst. 18.00 (64 absolventi)
Siguldas Valsts ģimnāzijas
9. klasei 12. 06. plkst. 17.00 (110 absolventi)

Allažu pamatskolas 9. klasei
13. 06. plkst. 17.00 (12 absolventi)
Mores pamatskolas 9. klasei
13. 06. plkst. 19.00 kultūras namā
(12 absolventi)
Vakarskolas 12. klasei 18. 06.
plkst. 19.00 (20 absolventi)
Siguldas Valsts ģimnāzijas
12. klasei 19. 06. plkst. 17.00
(105 absolventi)
Siguldas 2. vidusskolas 12. klasei
19. 06. plkst. 18.00 (64 absolventi)
Kopā šogad Siguldas novadā
9. klasi absolvēs 280, 12. klasi
–189 skolēni. Kopā – 469 absolventi.

Siguldas novada dome sveic visus
9.un 12.klašu absolventus!

Tev ir simtiem iespēju šodien
nezināmās virsotnēs kāpt,
dzīves ziedošās galotnēs,
kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
mainot pasauli, avotam būt,
savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt,
var aiz kurām lāsi pa lāsei
savu laimi un likteni svērt.
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Latvijas Radio 2 arī šogad turpina pirms vairākiem gadiem aizsākto
tradīciju, rīkojot lielāko Jāņu nakts
sadziedāšanos Latvijā. Šogad īsteno
līgotāju ceļi vedīs uz Siguldas Svētku
laukumu, kur 23. jūnijā plkst. 20.00
sāksies gadskārtējais sarīkojums “Jāņi
dzied”.
Koncertā uzstāsies vairāki Latvijā populāri Jāņi – Jānis Stībelis, Jānis
Geste, Jānis Mednis, Jānis Vaišļa, Jānis
Rībenis, Jānis Moisejs u. c. Koncertā
dziedās arī vairāki siguldieši – Jānis
Zilvers un Jānis Vētra. Šogad slavenie
Jāņi dziedās kopā ar “Līgām” – ugunīgām, draiskām, jautrām meitenēm
un dāmām. Viņu vidū – aktrises Olga
Dreģe, Akvelīna Līvmane, Katrīne Pasternaka, Aija Dzērve, dziedātājas Kristīna Zaharova, Jenny May, Māra Krievkalne, Ieva Akuratere, Annija Putniņa,
Endia, humoriste Jolanda Suvorova,
diriģentes Aira Birziņa, Agita Ikauniece, folkloriste Julgī Stalte, žurnālistes Ija
Circene-Groša, Ilze Strenga.

Kopā ar Jāņiem un draiskajām
“Līgām” uzstāsies Aigars Grāvers ar
grupu, Siguldas novada pašdarbības
kolektīvi – kori, deju kolektīvi, pūtēju
orķestri un folkloras kopas. Blakus
skatuvei novietotajos videoekrānos
būs redzami visu dziesmu vārdi, tādā
veidā iesaistot arī publiku dziedāt līdzi. Koncerta noslēgumā paziņos un
apbalvos tās dziesmas un izpildītājus,
kuri būs savākuši visvairāk balsu. Pēc
koncerta līdz 4.00 rītā būs lustīga Līgo
nakts balle, kurā līgotājus izklaidēs
“Apvedceļš”, Jānis Stībelis ar grupu un
DJ Aivis.
Pirmo 3000 biļešu cena iepriekšpārdošanā – 4 lati, skolēniem un
pensionāriem – 3 lati. Vēlāk ieejas
biļešu cena tiks palielināta. Biļetes var
iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs (Siguldā – katru dienu novada Tūrisma
informācijas centrā Valdemāra ielā 1).
Visiem Jāņiem un Līgām – VIP ieeja
bez maksas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Uzsākta projekta “Jauniešu
aktīvās atpūtas laukuma izveide
Siguldā” ieviešana
Sporta un tūrisma pārvaldes
vadītāja Zanda Abzalone
Siguldas novada domes Attīstības
pārvalde informē, ka ir parakstīts līgums ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju par
projekta “Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Siguldā” ieviešanu, un ir
uzsāktas aktivitātes projekta ieviešanā.
Projekta ietvaros pilnveidots sporta
laukumu Depo ielā 3. Tas paredz
blakus esošajam futbola laukumam
izveidot pludmales volejbola laukumu
un uzstādīt piecas vingrošanas ierīces,
paverot iespējas jauniešu aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu realizēšanai,
veidojot sporta laukuma teritoriju kā
jauniešiem pievilcīgu, daudzveidīgu
sportisko aktivitāšu zonu. Projekta
kopējā summa ir 4910 latu, kuru
pilnībā sedz Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju
ministrija.
Sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja Z. Abzalone informē, ka projekts
tika iesniegts projektu konkursam
„Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu
izveide vai pielāgošana pašvaldībās”,
kuru izsludināja Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu ministrija:
„Piedalīšanās šādos projektu konkursos ir lieliska iespēja turpināt attīstīt
un sakārtot teritorijas, īpaši šajos ekonomiskajos apstākļos. Radot jaunas
iespējas lietderīgai brīvā laika pavadī-
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šanai un fizisko aktivitāšu nodarbēm,
tiks veicināts veselīgs un aktīvs dzīves
veids. Pēc projekta realizācijas sporta
laukums būs brīvi pieejams jebkuram
interesentam.”
Projekta ietvaros izveidotais
pludmales volejbola laukums un
inventāra komplekts būs atbilstošs
Starptautiskās Volejbola federācijas
standartiem, savukārt, uzstādītie vingrošanas komplekti atbildīs iekārtu
drošības prasībām, kas arī bija viens
no galvenajiem nosacījumiem, lai
projekts tiktu atbalstīts. Darbus veiks
SIA „I.N.Baltijas grupa”, kas uzvarēja
Siguldas novada domes izsludinātajā
iepirkumā. Plānotais darbu izpildes
termiņš ir šī gada 31. jūlijs.
Lai izzinātu novada iedzīvotāju
viedokli par Depo ielas 3 teritorijas
attīstību, interneta vietnē www.sigulda.lv 2008.gada rudenī notika aptauja,
kurā no 441 aptaujas dalībnieka 280
rosināja pašvaldību turpināt attīstīt
sporta laukumu.

Visiem būs jāmācās, arī pensionāriem
Vija Vāvere
Ar domu iepazīties, sadraudzēties, uzzināt vienam par otru, ko
vairāk Allažu pensionāru grupa
ieradās Siguldas pagasta kultūras
namā uz pirmo tikšanos ar nākamā kopīgā novada kolēģiem.
Tikšanās laikā klātesošos uzrunāja Siguldas domes priekšsēdētāja
vietnieks J. Zilvers, kurš atbildēja uz
jautājumiem par kopīgu dzīvošanu
paplašinātajā Siguldas novadā, norādot, ka jaunajā novadā tiks ievēlēti
15 deputāti, jūlijā darbu uzsāks Siguldas novada Allažu administrācija, kas atdarīsies turpat pagastmājas
telpās. Plānots, ka uz vietas Allažos
varēs nodot domei adresētus iesniegumus, saņemt iedzīvotāju reģistra
pakalpojumus, kārtot jautājumus
par nodokļu nomaksu, konsultēties
ar sociālo darbinieku un speciālistu
lauksaimniecības jautājumos. Dzimtsarakstu nodaļas un būvvaldes pakalpojumu saņemšana paredzēta Siguldā, ja jaunievēlētais deputātu sastāvs
nelems citādi.
Pensionāri interesējās arī par plānotājām izmaiņas pensiju piegādes
sistēmā, uz neskaidrajiem jautājumiem un iespējām saņemt pensiju
kontos pastāstīja “Nordea” bankas
klientu apkalpošanas centra “Sigulda”
pārstāves. Vairumam pensionāru būs

nepieciešams mācīties ne tikai to, kā
darboties ar bankas kartēm, bet arī
jāapgūst pamatiemaņas darbam ar
datoru, lai varētu veikt pārskaitījumus
internetbankā, kas ir viens no lētākajiem un ērtākajiem rēķinu nomaksas
veidiem.
Katras pensionāru kopas līderis
dalījās pieredzē, kā tiek organizēts
darbs viņu pārraudzītajā organizācijā.
Siguldas pilsētas seniori ir apvienojušies pensionāru biedrībā “Sigulda”, kas
reģistrējusies kā sabiedriskā labuma
organizācija. Tas ļauj potenciāliem
biedrības materiālajiem atbalstītājiem
pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem.
Biedrībai ir valde 13 cilvēku sastāvā,
kura regulāri rīko valdes sēdes. Lai
kļūt par šīs organizācijas biedru, nākamajam dalībniekam ir jāraksta ie-

sniegums un jāiemaksā biedra nauda
(Ls 2,40 gadā). Savāktie līdzekļi tiek
izlietoti ziedu iegādei, apaļās jubilejās
sveicot biedrības biedrus. Savukārt
Mores pensionāri izstāstīja, ka oficiāli
reģistrētu biedrību viņi vēl izveidojuši
nav. Vietējo pensionēto pasniedzēju
vadībā viņi dzied, dejo un spēlē teātri. Savukārt par pensionāru iespējām
apmeklēt dažādus kultūras pasākumus
un izmantot citas iespējas pastāstīja arī
Allažu pagasta pārstāvji.
Galvenais, lai gaidāmajos taupības
gados nenocietinātu savas sirdis, nezaudētu kolektīvo kopības izjūtu un
prastu saskatīt prieku ikdienā. Latvieši
ir strādīga tauta, kas nekad nav nolaidusi rokas grūtību priekšā. Palīdzēsim
viens otram ar labu padomu, jauku
smaidu un mīļu vārdu.

Par godu Siguldas un Štūres (Vācija)
20 sadarbības gadiem iestāda koku
Nostiprinot sadraudzības saites
starp Siguldu un Vācijas pilsētu Štūri (Stuhr), un atzīmējot abu pilsētu
sadraudzības divdesmito gadadienu, 28. maijā pie Siguldas novada
domes Dienas centra, piedaloties
abu pilsētu mēriem, tika iestādīts
koks – Mākas ieva.
Koka stādīšanā piedalījās abu
pilsētu mēri, Štūres – Siguldas biedrības valdes priekšsēdētājs un biedrības pārstāvji. Vācijas - Latvijas sadraudzības biedrības pārstāvji stāsta,
ka iestādītā Mākas ieva ir īpašs koks
- tas simbolizēs abu pilsētu veiksmīgo sadraudzību un veicinās turpmāko sadarbību. Siguldas novada
domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis,
stādot ievu, teica: „Šis koks ir apliecinājums tam, ka mūsu sadraudzībai
ir spēcīgs pamats, un mēs darīsim
visu, lai attīstītos ne tikai sadarbība
starp abām pilsētām, bet arī nupat
iestādītais koks salapotu un iesakņotos Siguldā.” Pēc koka iestādīšanas
Štūres pilsētas mērs Kords Bokhops
(Cord Bockhop) Siguldas novada
priekšsēdētājam Tālim Puķītim pa-

sniedza Štūres pilsētas karogu.
Jāpiemin, ka pirms 20 gadiem,
1989.gadā, atzīmējot abu pilsētu sadarbības uzsākšanu, Siguldas pārstāvji Štūrē iestādīja ievu. Dzintra
Meldere, Siguldas - Štūres biedrības
valdes priekšsēdētāja atminas, ka
abu pilsētu sadarbības laikā ir bijuši
gan aktīvāki, gan mazāk aktīvi brīži, tomēr šo 20 gadu laikā nav bijis
laiks, kad sadarbība būtu pārtraukta.
Visvairāk abas pilsētas ir sadarbojušās kultūras jomā, organizējot gan
Ziemassvētku tirdziņus, gan Līgo
svētku svinēšanu Štūrē. Bieži abās
pilsētās viesojas skolēni un koru
kolektīvi.
Sadarbības līgums ar Siguldas
sadraudzības pilsētu Štūri (Vācijā)
tika noslēgts 1989.gada 30.aprīlī. Šajos 20 sadarbības gados, pateicoties
gan Siguldas pilsētas (vēlāk novada)
domes, gan Štūres kopienas atbalstam, ir notikušas skolēnu delegāciju
vairākkārtējas apmaiņas, pašdarbības kolektīvu (deju kolektīvi, koru,
orķestru, mūziķu, folkloras grupu) un sportistu viesošanās, ārstu,

Foto Siguldas novada domes arhīvs

Lielākā Jāņu nakts koncertballe
“Jāņi dzied” notiks Siguldā

Foto: Vija Vāvere

Siguldas Novada
Zinas

mākslinieku, skolotāju, bērnudārzu
audzinātāju, bibliotekāru un muzeja
darbinieku apmaiņas programmas,
uzņēmēju un lauksaimnieku pieredzes apmaiņa. Biedrība atbalstījusi Siguldas jauniešu profesionālās
izglītības un vācu valodas apguvi.
Sadraudzības biedrības ietvaros
Siguldas iedzīvotāji saņēmuši labdarības sūtījumus Ziemassvētkos.
Sadraudzības tradīcija ir kopīgi Ziemassvētku tirdziņi un Līgo svētki.
Biedrībā darbojas 59 biedri no Siguldas novada un 9 no Štūres kopienas (darbojas abās biedrībās - gan
Štūrē, gan Siguldā). Štūres biedrībā
Vācijā ir 100 biedri.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 2. jūnijs, 2009

