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Pašvaldība cīnās par darbavietām novada iedzīvotājiem
Siguldas novads ir viena no
nedaudzajām pašvaldībām Latvijā,
kas ne tikai spēj nodrošināt finansējumu visu pašvaldību funkciju
īstenošanai, bet arī daļu līdzekļu
saskaņā ar noteikto kārtību novirza tām pašvaldībām, kas ar saviem
līdzekļiem nespēj nodrošināt tām
deleģētās funkcijas. “Protams, lielā
mērā pašvaldību finansiālā situācija
ir atkarīga no valsts kopējās ekonomiskās situācijas, konkrētās pašvaldības atrašanās vietas, un tomēr ļoti
lielā mērā pašvaldības iedzīvotāju
ekonomiskā situācija ir atkarīga no
pašvaldības spējas tiešā un netiešā
veidā radīt iespēju iegūt darbavietas iedzīvotājiem,” stāsta Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.

Samazinās nekustamā
īpašuma nodokli uzņēmējiem,
kas nodrošinās darbavietas
Lai rosinātu uzņēmējus saglabāt
un radīt jaunas darbavietas, Siguldas
novada Dome ir izstrādājusi saistošos
noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piemērošanu novada uzņēmējiem. “Saistošo noteikumu projekts
paredz nodokļu atlaides 25 % apmērā
rūpnieciskajiem ražotājiem, pakalpojumu
sniedzējiem, tostarp viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumiem, ja uzņēmēji turpina
darboties, saglabājot noteiktu procentu
darbavietu un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokļus. Savukārt uzņēmējiem, kas
radīs jaunas darbavietas Siguldas novadā,
pašvaldība plāno piešķirt 50–70 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uz trīs
gadiem,” skaidro U. Mitrevics. Plānots,
ka saistošie noteikumi “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Siguldas novadā
2010. gadā” tiks pieņemti aprīlī. Šie paši
noteikumi paredz nekustamā īpašuma
nodokļu atlaides arī sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem.

Pašvaldības investīcijas
un lēmumi rada jaunas
darbavietas
“Ļoti būtisks faktors, kas iedzīvotājiem nodrošina darbavietas un

ietekmē attīstību, ir tas, cik pašvaldība
spēj piesaistīt līdzekļus no dažādiem
fondiem, galvenokārt – no Eiropas
Savienības struktūrfondiem. Siguldas
novada pašvaldība šajā jomā ir labi
pastrādājusi, šim un nākamajiem gadiem spējot piesaistīt papildu līdzekļus aptuveni 4 miljonu latu apmērā.
Šogad realizēsim vai uzsāksim realizēt
vairākus jaunus projektus:
• velotūrisma maršrutu izstrāde, veloceliņu izbūve – 10 km bruģētas ietves
gar televīzijas torni un Kaķīškalnu;
• velomaršrutu Vidzeme–Dienvidigaunija izstrāde – veloceliņš cauri Siguldas novadam ar atpūtas vietām;
• izglītības iestāžu ēku – trīs pašvaldības bērnudārzu, 3. pamatskolas un
2. vidusskolas – siltināšana;
• bērnudārza Nurmižu ielā 31 būvniecība – papildus 128 vietas novada
bērniem;
• Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija;
• ainavu plānojuma izstrāde, lai
nodrošinātu Teritorijas plānojuma
darbību;
• Šveices autobusa iegāde pagastu
skolēnu pārvadājumiem;
• materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana 2. vidusskolā mācību uzlabošanai;
• izglītības iestāžu informatizācija –
jaunu IT tehnoloģiju ieviešanai;
• Mores pamatskolas teritorijas labiekārtošana skolēnu drošībai;
• Rīgas rajona slimnīcas un poliklīnikas ēku siltināšana.
Papildus tām darbavietām, kas
radīsies, realizējot šos projektus, atsevišķos projektos, arī ilgtermiņā, tiks
izveidotas jaunas darbavietas novadā,
piemēram, jaunuzbūvētajā bērnudārzā
būs apmēram 20 darbavietu.
Pateicoties pašvaldības precīzi
pieņemtajiem lēmumiem, investīcijām, tostarp siltināšanai un slimnīcas
vadības mērķtiecīgai darbībai, mūsu
slimnīcā ir saglabātas darbavietas ar
tendenci atjaunot darbā arī tos darbiniekus, ar kuriem pagājušajā gadā
valsts finansējuma krasa samazinājuma dēļ darba attiecības tika pārtrauktas.
Būtisks lēmums, kas tuvākajos

30. martā plkst. 18.00
Siguldas pilsētas kultūras namā
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par pašvaldības 2010. gada
budžeta plānoto izlietojumu, pašvaldības īstenotajiem projektiem,
sociālā atbalsta saņemšanas iespējām un citiem jautājumiem.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. marts, 2010

gados sakārtos pilsētas sabiedriskā
transporta kustības centru un radīs iedzīvotājiem iztrūkstošo pilsētas centra,
atpūtas un darījumu zonu, ir Siguldas
dzelzceļa stacijas atsavināšana izsolē.
“Izsoles noteikumu projekts paredz,
ka esošā dzelzceļa stacija paliek, to
sakārtojot. Spēkā esošais, pirms gada
apstiprinātais Teritorijas plānojums un
apbūves noteikumi noņem aizdomas
par “monstra apjoma” būvēm pilsētas
centrā. Ļoti būtiski nosacījumi paredz
konkrētus termiņus, veicamās aktivitātes un investīciju apjomu šajā teritorijā, lai jau tuvākajos gados šajā vietā
novadā tiktu radītas jaunas darbavietas, sakārtots pilsētas centrs, radīta
tūristiem pievilcīga zona, tostarp Tūrisma informācijas centrs un publiskās
labierīcības,” skaidro U. Mitrevics.
Dzelzceļa stacijas atsavināšanas
noteikumus plānots apstiprināt jau
tuvākajā Domes sēdē, pusgada laikā
par šo jautājumu vairākkārt ir diskutēts un tas apstiprināts Attīstības un
tūrisma komitejā.

Atbalsts uzņēmējiem jaunu
objektu radīšanā
Papildus nodokļu atlaižu sistēmas
ieviešanai par jaunu darbavietu radīšanu Siguldas novada Domes saistošie
noteikumi paredz līdzfinansējumu līdz
50 % infrastruktūras objektu izbūvē tiem
uzņēmējiem, kas rada jaunas sabiedriska rakstura būves. Līdzfinansējumu var
saņemt ūdens, kanalizācijas, ielu, ceļu,
stāvlaukumu un citu infrastruktūras
objektu izbūvē. Šie noteikumi paredz
atbalstu arī daudzdzīvokļu māju īpašniekiem autostāvlaukumu izbūvē, kas palīdz
sakārtot šo aktuālo jautājumu.
Siguldas novada Domes Attīstības
pārvalde, lai sekmētu Eiropas Savienības un citu struktūrfondu finansējuma piesaisti, sniedz konsultācijas
uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuri
vēlas uzzināt par iespējām piedalīties projektu konkursos vai sagatavot
kvalitatīvu pieteikumu kādam projektu konkursam. “Attīstības pārvaldes
darbinieku sniegtās konsultācijas ir
vērtīgs atbalsts, jo mūsu pieredze Eiropas līdzekļu piesaistē pēdējos gados

ir ļoti liela,” izmantot iespēju aicina
Uģis Mitrevics.

Darba kvalitātes
paaugstināšana –
priekšnosacījums darbavietu
saglabāšanai un radīšanai
novadā
“Šī brīža ekonomiskā situācija mūsu
valstī ir saistīta ar pasaules ekonomisko
krīzi, un tomēr liela atbildība par to,
kā mēs dzīvojam šodien, ir jāuzņemas
mūsu valdībai – konkrētiem cilvēkiem
ar spēju vai nespēju pieņemt pareizus
lēmumus. Tāpat kā privātajā sektorā, kur
uzņēmējiem, lai izdzīvotu konkurences
tirgū, arī publiskajā sektorā – valsts un
pašvaldību iestādēs strādājošajiem – ir
nemitīgi jāattīstās un pagurušajiem vai
tiem, kas nevēlas sevi tālāk pilnveidot, ir
jādod vieta tiem, kuri ir gatavi enerģiski
strādāt jaunajā ekonomiskajā situācijā.
Uzskatu, ka pareizais cilvēks pareizajā
vietā ar savu darbu, ar saviem pieņemtajiem lēmumiem var veicināt ekonomiskās situācijas uzlabošanos, kas cieši
ir saistīta ar novada iedzīvotāju darbavietām,” secina priekšsēdētājs.
Siguldas novada pašvaldības vairāku jomu vadošo darbinieku maiņa dod
priekšnoteikumus konkrētās jomas attīstībai, līdz ar to arī darbavietām novada
iedzīvotājiem. “Profesionāļu piesaiste ir
pamats kompetentu lēmumu pieņemšanai, kultūras, tūrisma, izglītības un citu
jomu attīstībai, piesaistot jaunas investīcijas, idejas un norises mūsu novadam –
un iedzīvotājiem tās ir saglabātas vai jaunas darbavietas,” teic U. Mitrevics.

Turpinās nodrošināt darbu
stipendiātiem
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai” ietvaros Siguldas novadā izveidotas darba praktizēšanas vietas
272 novada iedzīvotājiem, kuri palikuši
bez darba. 2009. gadā Dome nodrošināja darbavietas 132 stipendiātiem, bet
šajā gadā darba iespējas nodrošinātas vēl
140 Siguldas, Siguldas pagasta, Mores
pagasta un Allažu pagasta iedzīvotājiem.
Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas

filiālei pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu, kas apliecina projekta ietvaros gatavību veidot vēl papildus 47 jaunas darba
praktizēšanas vietas Siguldas novadā.
Darba praktizētāji veic mazkvalificētos darbus – sakopj teritorijas, strādā par
palīgstrādniekiem sociālās aprūpes jomā,
dežurantiem, apkopējiem, garderobistiem
un bibliotekāru palīgstrādniekiem. Viena praktizēšanās vieta tiek izveidota uz
6 mēnešiem.

Pārskatīs novada Attīstības
programmu
“Pašvaldībā ir uzsākts darbs pie
Siguldas novada Attīstības programmas aktualizācijas – šobrīd tiek pārskatīti termiņi un veicamās aktivitātes
2010.–2019. gadā. Attīstības programmai
jāpievieno arī Allažu pagasta attīstības
perspektīvas, un pēc šiem papildinājumiem aicināsim novada iedzīvotājus
un uzņēmējus sniegt ierosinājumus par
novada attīstības virzieniem un turpmākajos gados veicamajiem uzdevumiem,”
stāsta U. Mitrevics.
Siguldas novada Attīstības programma ir plānošanas dokuments, kas
nosaka novada ekonomisko attīstību,
infrastruktūras, sociālo pakalpojumu,
tūrisma, izglītības un citu jomu attīstību
turpmākajos gados, tādēļ iedzīvotāju un
uzņēmēju līdzdalība prioritāšu noteikšanā ir īpaši būtiska.
“Lai piesaistītu investīcijas un radītu jaunas darbavietas, ir ļoti būtiski
precīzi definēt mūsu vērtības un attīstības priekšnosacījumus. Varbūt, piemēram, tūrisma jomā necenšamies šobrīd
definēt, ka mūsu prioritāte ir attīstīt
kurortoloģiju, jo šis mērķis reālajā situācijā nav sasniedzams, bet nosakām, ka
mūsu tūrisma attīstības pamatā ir jau
šobrīd radīto unikālo aktīvās atpūtas
iespēju, sporta infrastruktūras, fantastiskās dabas un bagātīgās kultūrvēstures
piedāvājums un turpmākās investīcijas
attaisnosies saistībā ar šim jomām.
Un šādi mums kopā ar iedzīvotājiem
un uzņēmējiem jāpieņem lēmumi par
mūsu turpmāko attīstību visās jomās,
jo novada attīstība ir darbavietas mūsu
iedzīvotājiem,” uz viedokļu apmaiņu rosina U. Mitrevics.

Siguldas novada Domes priekšsēdētāja un novada uzņēmēju tikšanās
15. aprīlī plkst. 17.30
viesnīcas “Sigulda” telpās
Tikšanās laikā notiks Siguldas novada Attīstības programmas apspriede, tiks sniegta informācija par Siguldas
zīmola aktivitātēm Latvijā un ārvalstīs, kā arī 2010. gada tūrisma sezonas atklāšanas pasākumiem.
Uz tikšanos aicināti arī tie uzņēmēji, kas kopā ar pašvaldību vēlas palīdzēt izveidot publisko slidotavu
ar mākslīgo ledus segumu.
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Siguldas Novada
Zinas
Siguldas novads uzsāk
gatavošanos Spodrības mēnesim Siguldā uzsāks bērnudārza būvniecību
No 15. aprīļa līdz maija vidum visā Siguldas novadā norisināsies Spodrības mēnesis.
Siguldas novada Dome teritoriju
sakopšanā aicina aktīvi piedalīties gan iedzīvotājus, gan organizācijas un uzņēmumus.
Talkas Spodrības mēneša laikā
notiks visā Latvijā. Viens no projekta galvenajiem pasākumiem – Lielā
talka, kas notiks sestdien, 24. aprīlī,
no plkst. 9.00 līdz 14.00. Šis ir gadskārtējs pasākums, kura mērķis ir
līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai
padarīt Latviju un Baltijas jūras
reģionu par tīrāko vietu pasaules
kartē. Pasākuma ideja ir balstīta uz
brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, dodot iespēju dabai atveseļoties,
to attīrot no plastmasas pudelēm,
gumijas riepām, indīgām krāsu
bundžām un citiem atkritumiem.
Spodrības mēneša laikā Siguldas
novadā tiks organizēta sadzīves atkritumu vākšana sabiedriskās vietās,
bet iedzīvotāji tiek aicināti sakopt
sev piederošās teritorijas un zaļās
zonas.

Talkas koordinatore Siguldas
novadā Aira Balde stāsta: “Šobrīd
tiek apsekotas teritorijas, kur būtu
nepieciešamība sakopt. To gan kavē
lielais sniega daudzums, līdz ar to
precīzāka informācija būs pieejama
pēc sniega nokušanas. Plānots, ka
sakopšana notiks dzelzceļa un ceļa
malu teritorijās, kur norisinās autovadītāju braukšanas kustība un kur
attiecīgi bieži vien pa automašīnas
logiem izmet atkritumus.”
Atkritumu maisiņi talkas dalībniekiem jau ir pasūtīti, un drīzumā tiks slēgti līgumi ar atkritumu
apsaimniekotājiem. Lielgabarīta
atkritumu savākšana tiks uzticēta
SIA “Jumis”.
Lai pieteiktu savu dalību Lielajā talkā, ikviens interesents un
novada uzņēmums tiek aicināts
sazināties ar talkas koordinatori
Airu Baldi pa tālruni 67800952
vai e-pastu aira.balde@sigulda.lv.
Siguldas novada iedzīvotāji tiek
aicināti arī sniegt savus ierosinājumus un ieteikumus par tām
teritorijām, kur nepieciešama talcinieku līdzdalība.

Siguldas novada Dome aicina darbā
 pirmsskolas izglītības
iestādes (Nurmižu ielā 31,
Siguldā) vadītāju

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas
izglītībā), vēlams maģistra grāds pedagoģijā vai izglītības vadībā;
• normatīvo aktu, kas reglamentē izglītības iestāžu darbu, pārzināšana;
• prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
• labas saskarsmes prasmes;
• pedagoģiskā darba stāžs vismaz pieci
gadi, pieredze izglītības vadības darbā.
Galvenie pienākumi:
• vadīt (plānot, organizēt un kontrolēt)
pirmsskolas iestādes darbu, nodrošinot
tās pedagoģisko, saimniecisko un finansiālo darbību;
• plānot iestādes budžetu un kontrolēt
tā izpildi;
• nodrošināt LR likumu un lēmumu,
Izglītības un zinātnes ministrijas, tās

 juridiskās pārvaldes vadītāju

Prasības pretendentiem:
• maģistra grāds tiesību zinātnēs;
• orientēšanās pašvaldību institucionālajā sistēmā;
• prasme sagatavot, organizēt un veikt
juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības;
• prasme izstrādāt juridiskos dokumentus un normatīvo tiesību aktu
projektus;
• prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
• prasme strādāt komandā;
• labas saskarsmes prasmes, māka publiski uzstāties;
• precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
• teicamas latviešu valodas zināšanas,
labas krievu un angļu valodas zināšanas;
• profesionālā pieredze vismaz pieci gadi.
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pakļautībā esošo iestāžu un pašvaldības
izdoto normatīvo aktu izpildi iestādē;
• nodrošināt drošu vidi audzēkņiem
un darbiniekiem, sanitāri higiēnisko
prasību ievērošanu, darba aizsardzības
un drošības instrukciju izpildi;
• nodrošināt mācību un audzināšanas
programmu izpildi;
• nodrošināt iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt
un atbrīvot no darba darbiniekus, izdot
rīkojumus, slēgt darba un uzņēmuma
līgumus, nodrošināt darbinieku profesionālo izaugsmi.
Piedāvājam:
• interesantu, radošu un atbildīgu
darbu;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 23. aprīlim uz e-pastu
dome@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas
novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, Rīgas rajons, LV 2150. Uzziņas pa tālruni
67970863.
Galvenie darba pienākumi:
• vadīt (plānot, organizēt un kontrolēt)
pārvaldes darbu;
• konsultēt pašvaldības darbiniekus un
pašvaldības iestāžu vadītājus juridisku
jautājumu risināšanā;
• izstrādāt normatīvo tiesību aktu un
citu juridisko dokumentu projektus;
• sagatavot pieteikumus un paskaidrojumus tiesu institūcijām;
• uz pilnvarojuma pamata pārstāvēt
pašvaldību lietu izskatīšanā visās tiesu
instancēs.
Piedāvājam:
• interesantu, radošu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 16. aprīlim uz e-pastu
dome@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruni 67970852.

Siguldas novada Domes Attīstības
pārvalde informē, ka, tiklīdz to pieļaus laika apstākļi, Siguldā tiks uzsākta
jauna bērnudārza būvniecība Nurmižu ielā 31. Tiks uzbūvēta pirmsskolas
izglītības iestāde ar sešām grupiņām,
mūzikas un rotaļu telpām, administratīvo daļu, virtuves un veļas mazgājamo
bloku, kā arī tiks labiekārtota teritorija
ar nojumītēm un rotaļu elementiem,
kā arī apzaļumots. Pirmsskolas izglītī-

bas iestāde projektēta 128 bērniem, un
plānots, ka tā durvis vērs jau šī gada
Valsts svētku laikā.
2009. gada 16. decembrī Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Valsts reģionālās attīstības aģentūrā parakstīja vienošanos par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējuma
piešķiršanu jauna bērnudārza būvniecībai Nurmižu ielā 31, Siguldā.
2009. gadā tika izsludināts iepir-

kums bērnudārza tehniskā projekta
izstrādei un būvniecībai. Konkursā
uzvarēja SIA “Merks”, kas piedāvāja
mazāko cenu un īsākos darbu izpildes
termiņus.
Projekta kopējās izmaksas ir
897 586 lati, kur Siguldas novada Domes izmaksas ir 15 % no attiecināmām
izmaksām un plānotais finansiālais atbalsts no Eiropas Reģionālā attīstības
fonda ir 85 %.

Drīzumā tiks pabeigta veloceliņu tehniskā projekta izstrāde
Nobeigumam tuvojas jaunā veloceliņa tehniskā projekta izstrāde, ko
veic SIA “Polyroad”. Darbu veicēji tika
izraudzīti atklāta konkursa rezultātā.
Tehniskā projekta izstrādes laikā radusies aizkavēšanās, kas saistās ar valsts
akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,
un projekta saskaņošana ir ieilgusi. Līdz
ar to SIA “Polyroad” ir lūgusi pagarināt līguma izpildes termiņu. Iepirkuma
konkursu veloceliņa būvniecībai paredzēts izsludināt aprīļa beigās.
2009. gada aprīlī ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās Nr. L-VPA-09-0004

par finansējuma piešķiršanu projektam “Velotūrisma maršruta izstrāde
un veloceliņa izbūve Siguldā”. Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda iegūtajam finansiālajam atbalstam
46,52 % apmērā no kopējām plānotām
izmaksām, Siguldā tiks izveidots 11 km
garš velomaršruts un izbūvēts 10 km
garš veloceliņš, radot drošus apstākļus
velotūristiem. Jaunizbūvētais veloceliņš
savienos 12 tūrisma objektus, septiņas
atpūtas vietas ar velostatīviem, 14 autostāvvietas, tiks uzstādītas apgaismes
iekārtas, informatīvās norādes un stendi.
Veloceliņa maršruts šķērsos Dārza un
Nītaures ielas krustojumu, virzīsies pa

Televīzijas ielu, iekļaujot arī Līvkalna,
Pētera un Miera ielu, turpināsies līdz
K. Barona piemineklim un Siguldas
Jaunajai pilij. Tas turpināsies pa Cēsu
un Ainas ielu līdz Svētku laukumam,
tad vedīs caur Lāčplēša, Ziedu, Lakstīgalas ielu uz pilsētas centru un pa
Šveices, K. Valdemāra un Kalna ielu
vedīs līdz pat atpūtas kompleksam
“Mežakaķis”. Projektā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 1,5 miljonus latu, no
kuriem lielākā daļa ir piesaistītie līdzekļi
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda
un valsts budžeta dotācijām. Siguldas
novada Domes projekta līdzfinansējums
ir 791 638 lati.

Noslēdzies pilsdrupu rekonstrukcijas iepirkums
Sekmīgi uzsākta projekta “Siguldas
pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai” realizācija. SIA “Arhitektes Ināras
Caunītes birojs” ir pabeidzis darbu pie
tehniskā projekta izstrādes. Pašlaik notiek
atklāts iepirkuma konkurss par tiesībām
veikt būvdarbus pilsdrupās un tā nolikumu izņēmuši 24 pretendenti. Konkursam
iesniegto piedāvājumu atvēršana notika
22. martā, un tagad notiks iesniegtās
dokumentācijas izvērtēšana.

Konkursa uzvarētājs tiks paziņots
pēc tam, kad iepirkumu komisija būs
rūpīgi izvērtējusi katru piedāvājumu.
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.
Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs
uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un Zieme-

ļu torņos, kas līdz šim nebija pieejami,
pastaigāties pa mūra sienām, izbaudīt
senatnīguma auru un ainavas, kas pavērsies no torņa uz Gaujas senleju un
pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa
vēsturiskajiem centriem.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 782 459,66 lati,
no kurām 83,79 % sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 13,21 % –
Siguldas novada Domes budžets.
Vienošanās Nr. L-PPA-09-002.

Izsludinās iepirkumu novada izglītības iestāžu informatizācijai
Pagājušā gada decembrī Siguldas novada Dome 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 6 multimediju tehnikas
komplekti – interaktīvās tāfeles un pro-

jektori, kā arī iekārtoti lokālie datortīkli.
Līdz ar to Siguldas 2. vidusskola, Siguldas
1. pamatskola, Siguldas 3. pamatskola,
Mores pamatskola, Siguldas vakara vidusskola, Siguldas Valsts ģimnāzija un Allažu
pamatskola tiks nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku
un efektīvāku IT izmantošanu izglītības
iestādēs, tā uzlabojot izglītības kvalitāti
un efektivitāti. Pašlaik skolas gatavo informāciju par darbiem, kas nepiecieša-

mi, lai jaunos stacionāros datorus varētu
savienot kopīgā lokālajā tīklā, un kā tas
tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo
tīklu. Iepirkuma procedūru šiem darbiem
paredzēts izsludināt marta beigās.
Projekta kopējās izmaksas ir
113 857 lati, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 85 %, bet
valsts budžets sedz 15 %. Siguldas novada
budžeta līdzfinansējums nav nepieciešams.

Martā uzlabos Siguldas 2. vidusskolas telpas

Šī gada martā sāks īstenot projektu
“Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
Siguldas 2. vidusskolā” (vienošanās Nr.
3DP/3.1.3.1.0/09/IPIA/VIAA/001). Tiks
renovēti 4 mācību kabineti, kā arī iegādātas jaunas mēbeles un tehnoloģijas.

Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos
Siguldas novadā. Specifiski Siguldas
2. vidusskolā tiks modernizēta un
pilnveidota skolas materiāli tehniskā
bāze, nodrošinot kvalitatīvas vidējās

izglītības programmas īstenošanu dabaszinātnēs un matemātikā.
Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta īstenošanas laiks ir
2010. gada marts līdz 2011. gada
decembris.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. marts, 2010

Siguldas Novada
Zinas
GATAVOJOTIES SKOLĒNU DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM
Novada izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvi
gatavojas skolēnu dziesmu un deju svētku skatēm

Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvi nopietni gatavojas X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku skatēm.
Marta sākumā jau norisinājās pūtēju orķestru konkurss, kurā ar labiem
rezultātiem piedalījās Siguldas Mūzikas
skolas pūtēju orķestris “Sudrabskaņa”,
savukārt Vidzemes novada izglītības
iestāžu vokālās mūzikas konkursā “Balsis” mūsu novadu pārstāvēja Siguldas
3. pamatskolas 2.–3. klašu ansamblis
un Siguldas 1. pamatskolas 3. klases
skolniece Alise Stīpniece.

20. aprīlī Mālpils kultūras namā notiks tautisko deju kolektīvu atlases skate,
kurā līdztekus Saulkrastu, Mālpils un Inčukalna kolektīviem piedalīsies Siguldas
Valsts ģimnāzijas un 3. pamatskolas deju
kolektīvs “Vizbulīte”, kā arī Allažu pamatskolas deju kolektīvs un Siguldas 1. pamatskolas deju kolektīvs “Purenīte”.
27. aprīlī Ropažos norisināsies
Pierīgas vizuālās un lietišķās mākslas
konkursa “Ritmu spēles” noslēguma pasākums un mākslas konkursa “Tērpies
zaļāk” II kārtas skate, kuram gatavojas
izglītības iestāžu vizuālās mākslas un

lietišķās mākslas pulciņi un studijas.
29. aprīlī Siguldas 1. pamatskolā uz
I kārtas koru skati pulcēsies Pierīgas izglītības iestāžu kori. Siguldu pārstāvēs Siguldas Mākslu skolas 5.–9. klašu koris un
Siguldas Valsts ģimnāzijas koris “Atvars”,
Siguldas 1. pamatskolas 5.–9. klašu un
zēnu koris. Koru II kārtas skate plānota
15. maijā. Lai skatēm labāk sagatavotos,
jau kopš janvāra vienu reizi mēnesī Siguldas 1. pamatskolā Pierīgas virsdiriģenta
Jāņa Baltiņa vadībā norisinās 5.–9. klašu
un jaukto koru kopmēģinājumi.
Aicinām visus siguldiešus ar labām
domām atbalstīt un just līdzi mūsu novada kolektīviem!

Novadniekus aicina iesniegt idejas skolēnu dziesmu un deju svētku gājienam
Viens no viskrāšņākajiem pasākumiem visos dziesmu un deju svētkos ir
bijis tradicionālais dalībnieku gājiens,
kurā katrs novads mēģina lepoties un
izskatīties vispievilcīgāk – tie ir gan krāsaini tērpi, karogi un lentes, gan emblēmas un ziedu kompozīcijas, ozollapu
vītnes un vainagi. Šī gada svētku gājiena
vienojošā tēma ir svītru kods – mūsu
identitāte, kas ieausta tautastērpu brunčos, ziedu un vainagu krāsās, piederībā
savam novadam.

Līdz 1. maijam svētku organizatori katram novadam devuši uzdevumu – pāris teikumu apjomā raksturot
savu novadu ar Latvijā atpazīstamiem
sava novada jēdzieniem, lietām, notikumiem.
Par tradicionālu Siguldas atpazīstamības zīmi ir kļuvis spieķis – ar velniņiem, tautiskiem rakstiem un uzrakstu
“Sigulda”. Tas kļuvis par vienu no mūsu
identitātes daļām, tādēļ, gatavojoties
svētku gājienam, vēlamies paspēlēties

ar spieķu tēmu – par lieliem un maziem spieķīšiem: maziem, izrakstītiem
bērnu rociņās vai svarīgiem un cildeniem vīru rokās. Esam lūguši Mākslu
skolas pedagogus šo ideju pilnveidot
un veidot skices.
Aicinām arī siguldiešus iesniegt
priekšlikumus – gan ar zīmējumiem, skicēm, gan vienkārši aprakstiem un raksturojumiem. Idejas līdz
1. aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu
sandra.kirule@sigulda.lv.

Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par februāri
Siguldas novada Pašvaldības policija šī gada februārī saņēmusi 100 iedzīvotāju izsaukumus un 21 iesniegumu. Pašvaldības policijas darbinieki
ir uzrakstījuši 75 protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem, tostarp
nepareizu automašīnu novietošanu, atrašanos sabiedriskā vietā reibuma
stāvoklī, smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, kā arī citu administratīvi
sodāmu pārkāpumu izdarīšanu.
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
No tiem:
ģimenes konflikti
naktsmiera traucēšana
suicīda mēģinājumi
par klaiņojošiem suņiem
uz ielas guļoši cilvēki
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem:
auto novietošanas pārkāpumi (LAPK 149.10 p. un LAPK 149.31 p. 8.d.)
atstarotāju lietošana (LAPK 149.23.p.2.d.)
atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī (LAPK 171. p.1.d.)
dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšana (LAPK 106. p.1.d.)
atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā (LAPK
171.p.2.d.)
sīkais huligānisms (LAPK 167.pants)
smēķēšanas ierobežojumu neievērošana (LAPK 42.1 p.1.d.)
tirdzniecības noteikumu pārkāpšana (LAPK 155.p.1.d.)
Par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu
No tiem:
Nr. 6 “Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”
p. 3.3. (par savāktā sniega neizvešanu 2 diennakšu laikā, ja tas traucē gājēju un
transporta kustībai vai redzamībai)
p. 3.21.5. (ziemas periodā sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem)
Nr. 6 “Par sabiedrisko kārtību Siguldas novadā”
p. 6.2.4. (nepilngadīgajiem aizliegts līdz 18 gadu vecumam publiskās vietās
smēķēt)
p. 6.1.4. (par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu)
Audzinoša rakstura pārrunas (risinot konfliktu uz vietas)
Kārtības nodrošināšana masu pasākumos
Atbalsts veikalu apsardzei (zādzības)
Atbalsts Neatliekamai medicīniskai palīdzībai (pacienta nogādāšana iestādē)
Autovadītāja nodošana Ceļu policijai
Satiksmes regulēšana Siguldas novadā
Atbalsts Bāriņtiesai, izņemot bērnu no ģimenes
Citi pasākumi (atbalsts un palīdzība citiem dienestiem, pašvaldības pārvaldēm un iedzīvotājiem)
Darbs skolās (vecāku sapulces un darbs ar skolēniem)
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. marts, 2010
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No marta Pašvaldības policija uzsākusi saistošo noteikumu
kontroli, kas attiecas uz teritoriju
uzturēšanas kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī namu iekšpagalmu
pārbaudi, īpaši uzmanību veltot automašīnu pareizai novietošanai, jo
zaļās zonas izbraukāšana ir administratīvi sodāma. Siguldas novada
Pašvaldības policija plāno doties
izbraukumos, veicot atkritumu izvešanas un apsaimniekošanas līgumu pārbaudi, kā arī mājas numura
plāksnīšu un dzīvnieku reģistrācijas
pārbaudi. Joprojām uzmanība tiks
pievērsta arī sniega/lāsteku tīrīšanas
noteikumu ievērošanai, lai netiktu
apdraudēta autovadītāju un gājēju
drošību.
Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Garjānis stāsta: “Siguldas
novada Pašvaldības policija uzsākusi sadarbību ar Rīgas Pašvaldības policiju, lai veiktu darbinieku
apmācības un celtu kvalifikācijas
līmeni. Marta beigās norisināsies
darbinieku apmācības, kuru laikā
tiek plānots papildināt zināšanas
darba regulēšanas un dokumentu
formēšanas ietvaros.”
Atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs, sastopoties ar huligānismu, miera traucēšanu vai citiem
likumpārkāpumiem, var lūgt
palīdzību Pašvaldības policijai,
visu diennakti zvanot pa tālruni
26160288.

ZIŅAS ĪSUMĀ
Dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumi – Zinātnes ielā 7

Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļas darbinieki informē, ka no
22. marta līdz 8. aprīlim nodaļas pakalpojumus – dzimšanas un miršanas
reģistrāciju, laulību pieteikumu pieņemšanu – veiks Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Inguna Zirne
Zinātnes ielā 7, 2. stāvā, 204. kabinetā.
Uzziņas pa tālruni 67976657.

Bērni un jaunieši var pieteikties
Radošās rakstniecības darbnīcā

Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra Nodarbību centrs “Namiņš”
aicina bērnus, sākot no 4. klases, un
jauniešus vecumā līdz 9. klasei pieteikties radošās rakstniecības nodarbībām.
Radošās rakstniecības darbnīca piedāvās pamanīt neierasto pasaulē un radoši palūkoties uz ierastām lietām, rakstīt
dzejoļus un stāstus, apgūt daiļdarba
radīšanas paņēmienus, publiskot savus
darbus – tā sniegs iespēju radoši izpausties. Plānotā Radošās rakstniecības
darbnīcas mēneša maksa – 8 lati. Pietiekties Radošās rakstniecības darbnīcai
var Bērnu un jauniešu interešu centrā
J. Poruka ielā 11, Siguldā, rakstot uz
e-pastu sandra.kirule@sigulda.lv vai
zvanot pa tālruni 67972432.

Pašvaldība saņem pateicību par
atbalstu kamaniņu sportam

Siguldas novada Dome saņēmusi
pateicību no Latvijas Kamaniņu sporta federācijas par pašvaldības sniegto
atbalstu kamaniņu sportam.
Siguldas novada Dome atzinību
no Latvijas Kamaniņu sporta federācijas saņēma par sniegto atbalstu kamaniņu sporta Eiropas čempionāta
organizēšanā, kā arī sniegto atbalstu
kamaniņu braucējiem – siguldiešiem
Andrim un Jurim Šiciem, gatavojoties
Olimpiskajām spēlēm.

Koncertzālei un Mākslu skolai
“Baltais flīģelis” – jauna vietne

Siguldas Mākslu skolai “Baltais
flīģelis” ir izveidota sava interneta
vietne – www.baltaisfligelis.lv, kur var
iegūt informāciju par skolas piedāvātajām izglītības programmām, iestājpārbaudījumiem, koncertdzīvi un
pasākumiem. Vietne tuvākajā laikā tiks
papildināta ar noderīgu un aktuālu
informāciju, tajā būs iespējams sekot
līdzi jaunumiem, galerijā iepazīties ar
izskanējušajiem koncertiem, kā arī
apskatīt koncertprogrammu.

Atklāta izstāde “Siguldas
attīstības vīzijas”

No 19. marta līdz 6. aprīlim
Kultūras un mākslas telpā “Siguldas
tornis” apskatāma izstāde “Siguldas
attīstības vīzijas”. Izstādes mērķis ir
informēt un aicināt uz savstarpēju
diskusiju sabiedrību, pašvaldību, uzņēmējus un investorus par Siguldas
pilsētas attīstību un tās tēlu nākotnē.
Izstādes autori – ainavu arhitekts
Ģirts Runis, arhitekts/pilsētplānotājs
Mantens Devrīnts un arhitekte Liene
Jākobsone – piedāvā Siguldas pilsētas

attīstības vīziju, ar vizuālu izteiksmes
līdzekļu palīdzību modelējot dažādu
pilsētas daļu iespējamās pārmaiņas
25 gadu tālā nākotnē. Izstādes autori
aicina būt aktīviem un pārstāvēt savu
viedokli un intereses.
Izstādi atbalsta Siguldas novada
Dome un Siguldas novada Būvvalde.

Izsludināts fotokonkurss “Notver
mirkli Siguldas novadā”

Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis”
sadarbībā ar Siguldas novada Fotoklubu izsludina fotokonkursu “Notver
mirkli Siguldas novadā”, kurā aicināti
piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz
25 gadiem. Fotokonkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmās kārtas darbu
iesniegšanas laiks – līdz 2010. gada
1. jūnijam. Otrās kārtas darbu iesniegšanas laiks – līdz 2010. gada 1. oktobrim. Papildu informācija pieejama,
rakstot uz e-pastu sig.bjic@inbox.lv.

Tuvojas pieteikšanās platību
maksājumiem

Lauku uzņēmējiem ir iespēja
pieteikties Eiropas Savienības platību
maksājumiem – Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes (RLP) pieņem platību maksājumu iesniegumus līdz 15. maijam,
bet ar atbalsta apjoma samazinājumu –
līdz 9. jūnijam.
Lai atvieglotu dokumentu saņemšanu un iesniegšanu, Siguldas novada
Dome piedāvā iespēju visiem zemju
īpašniekiem pilnvarot Siguldas novada
lauku attīstības speciālistes saņemt dokumentu paketi LAD Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
Lai izmantotu Siguldas novada
pašvaldības atbalstu, lūdzam Eiropas Savienības platību maksājumu
pretendentus līdz 10. aprīlim sniegt
pilnvarojumu Siguldas novada lauku
attīstības speciālistēm Inetai Eriksonei
(tālr. 67800946, 26341991) vai Ivetai
Ābelītei (tālr. 67970294, 29262489) saņemt nepieciešamo dokumentu paketi
platību maksājumu pieteikumam.

Allažu mednieki brīdina par
klaiņojošiem suņiem

Allažu puses mednieki saņem
trauksmainus ziņojumus par klaiņojošiem suņiem, kuri uzbrūk stirnām. Bieži suņi stirnas trenkā tikai
azarta dēļ, un atšķirībā no stirnām,
kuru smalkās kājas ielūzt asajā sērsnā, suņi samērā viegli pārvietojas
pa sniega segas virsu. Allažu mednieku kolektīvu biedri, rūpējoties
par savu meža saimniecību, pašlaik
pastiprināti uzmana stirnu barotavas. Mednieku makšķernieku kluba
“Allažnieks” valdes priekšsēdētājs
Artis Tahtahunovs aicina suņu
īpašniekus nepieļaut, ka suņi klīst
ārpus īpašuma teritorijām un mežu,
jo mednieka pienākumos ietilpst arī
klaiņojošo suņu iznīcināšana un
Medību likumos ir noteikts, ka par
klaiņojošu suni uzskatāms tāds, kas
atrodas 200 m no mājas vai apdzīvotas vietas.
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Siguldas Novada
Zinas
Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
27. martā
plkst. 15.00
plkst. 17.00
plkst. 18.00
plkst. 19.00
plkst. 20.00
27. martā
plkst. 18.00
30. martā
plkst. 18.00
1. aprīlī
plkst. 18.00
3. aprīlī
plkst. 10.00
3. aprīlī
plkst. 19.00
4. aprīlī
plkst. 15.00
5. aprīlī
plkst. 14.00
5. aprīlī
plkst. 11.00
6.aprīlī plkst.
12.00
9. aprīlī
plkst. 19.00
10. aprīlī
plkst. 14.00
10. aprīlī
plkst. 19.00

Pasākums
Siguldas novada teātra dienas
Meistarklase pie režisora M. Gruzdova
Mores amatierteātra “Oga” Ā. Elksnes muzikāls
dzejas uzvedums “Visu mūžu es ceļu māju”. Ieejas
maksa – 0,50 latu
Siguldas Tautas teātra fragmenti no A. Upīša izrādes
“Ziņģu Ješkas uzvara”. Ieejas maksa – 0,50 latu
Allažu amatierteātra jautrs pastāsts – A. Misule “Dzimšanas dienas torte”. Ieejas maksa –
0,50 latu
Teātra balle
Diānas Baibusas-Zandbergas klavierspēles koncerts.
Veltījums Spānijai un spāņu pianistes Alisijas de
Laročas piemiņai. Programmā: F. Šopēns, I. Albenis,
E. Granados, F. Lists
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja tikšanās ar
iedzīvotājiem Siguldas pilsētas kultūras namā
Izstādes “Ievas Strazdiņas stikla darbi” atklāšana. Izstāde atvērta līdz 24. aprīlim
“Piegrieztņu veidošana adījumiem un tamborējumiem”. Pasniedzēja Baiba Balode. Dalības
maksa – 2 lati
LNT šova “Latvijas Dziedošās ģimenes” Riču ģimenes koncerts. Ieeja – 5–7 lati
Lieldienu pasākums “Spīdi, saulīte Lieldienas
rītā”
Gadskārtu ieražu svētki – Lieldienas
Siguldas novada sporta spēles volejbolā
sociālo pakalpojumu attīstības programmas sabiedriskā apspriešana
Sabiedrisko organizāciju Pateicības balle
Mazo vokālistu konkurss “Siguldas Novada Cālis”.
Ieeja – 1,50 latu

Norises vieta
Siguldas pagasta kultūras nams

Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas
pagasta
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Jūdažu Sabiedriskais centrs
Turaidas
muzejrezervāts
Siguldas
1. pamatskola
Siguldas novada
dienas centrā
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pilsētas
kultūras nams,
Studija “Cosmo”
Siguldas pilsētas
kultūras nams

Koncerts “Tautas Laiks” – piedalās Kristīne Zadovska, Ingus Pētersons, Ance Krauze, Zigfrīds Muktupāvels, Jāņa Lūsēna vadībā. Ieeja – 5–7 lati
10. aprīlī
Pasaku rīts bērniem kopā ar vecmāmiņu Līgu. Jūdažu sabiedplkst. 11.00 Lasīsim “Grāmatu par meža zvēriņiem”
riskais centrs
10. aprīlī
Turaidas muzejrezervāta Informatīvā diena
Turaidas
muzejrezervāts
10. aprīlī
Guntars Freibergs (sitaminstrumenti, Latvija, Fran- Koncertzāle
plkst. 18.00 cija) koncertciklā “Jaunie mūzikā”
“Baltais flīģelis”
16. aprīlī
Latvijas Leļļu teātra izrāde “Viena maza turku Siguldas pilsētas
plkst. 11.00 pupa”. Ieeja – 3 lati, kolektīviem pieteikumiem – kultūras nams
2,50 latu.
16. aprīlī
Konkursa “Sev un saviem draugiem” 2. pusfināls Siguldas pagasplkst. 17.00
ta kultūras nams
17. aprīlī
Nordea Rīgas maratona iesildīšanās pasākums Siguldas
plkst. 10.30 Siguldā. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens Sigul- stadions
das iedzīvotājs. Dalība maratonā bez maksas
17. aprīlis
Konkurss “Jauniešu Miss un Misters”
Siguldas pilsētas
plkst. 17.00
kultūras nams
17. aprīlī
“Piegrieztņu veidošana adījumiem un tam- Siguldas pagasplkst. 10.00 borējumiem” Pasniedzēja Baiba Balode. Dalības ta kultūras nams
maksa – 2 lati
17. aprīlī
Latvijas pianisma leģenda – Jautrīte Putniņa
Koncertzāle
plkst. 18.00
“Baltais flīģelis”
18. aprīlī
Koncerts “Pavasara Noskaņās” – spēlē bigbends Siguldas pilsētas
plkst. 16.00 “Sigulda”, solisti Inese Greste un Raimonds Eizenš- kultūras nams
mits. Ieeja – 1,50 latu
19.–25. aprīlī Bibliotēku nedēļa
Visas novada
bibliotēkas
23. aprīlī
Izstāde “Turaidas muzejrezervāta krājums Jūdažu
plkst. 18.00 60. gados” projekta “Pagātne mums līdzās” sabiedriskais
ietvaros. Sarunas par kultūras mantojumu un centrs
tā saglabāšanas nozīmi. Izstāde atvērta līdz
5. maijam
23. aprīlī
Literāri muzikāls uzvedums pēc Marģera Zariņa Koncertzāle
plkst. 18.00 romāna motīviem “Viltotais Fausts jeb pārlabota “Baltais flīģelis”
un papildināta pavārgrāmata”. Piedalās: orķestris
Sinfonia Concertante. Ieeja – 1 lats
24. aprīlī
“Jurģu gadatirgus” – tirgus jampadracī piedalās Svētku laukums
plkst. 9.00
Siguldas pašdarbības kolektīvi. Amatnieki, zemnieki, Tautas daiļamata meistari var pieteikties pa
tālruni 67972351
24. aprīlī
Lielā sakopšanas talka. Talkas koordinatore Sigul- Visā Siguldas
das novadā – Aira Balde (aira.balde@sigulda.lv) novadā
25. aprīlī
Starptautiskais Baltijas baleta festivāls ar di- Siguldas pilsētas
plkst. 18.00 namisku laikmetīgās dejas garā ieturētu prog- kultūras namā
rammu. Natālijas Kasparovas deju grupas Kannon Dance Center (Krievija) izrādi ‘’Dejas ritmu
krustcelēs’’.
26. aprīlī
Brīvais mikrofons – iespēja ikvienam dziedāt uz Siguldas
plkst. 14.30 skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs pagasta kultūras
Atis Priedītis
nams
27.–30. aprīlī Starptautiskais dokumentālā kino radošais se- Siguldas novads
minārs “15 stāsti par jauno”
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Skolēnus brīvlaikā uz
nodarbībām aicina
Bērnu un jauniešu
interešu centrs
Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis” (Pils iela 10) pavasara brīvlaikā
skolēnus aicina piedalīties galda spēļu
daudzcīņā:
• 30. martā plkst. 15.00 sacensības galda tenisā un šautriņu mešanā;
• 31. martā plkst. 15.00 sacensības
novusā;
• 1. aprīlī plkst. 15.00 sacensības dambretē.
Pieteikšanās sacensībām notiks pusstundu pirms sacensību sākuma. Ar diplomiem un nelielām balvām tiks apbalvoti pirmo triju vietu ieguvēji gan atsevišķās
disciplīnās, gan kopvērtējumā.
Gaidām visus interesentus Jauniešu
iniciatīvu centrā “Mērķis”, pilsētas kultūras nama telpās. Uzziņas pa tālruņiem
29422650, 67974168.
Savukārt nodarbību centra “Namiņš” (O. Kalpaka ielā 11) pedagogi pavasara brīvlaikā katru dienu no
29. marta līdz 1. aprīlim (no plkst.
11.00 līdz 16.00) gaidīs visus novada
sākumskolas skolēnus, lai kopā veidotu
no māla, izgatavotu Lieldienu dekorus,
apsveikumus, piedalītos galda spēļu turnīrā, dotos pētnieciskajā pārgājienā, uzzinātu visu par Lieldienu tradīcijām un
piedalītos olu krāsošanā, ripināšanā un
citos pasākumos! Sīkāka informācija pa
tālruni 67973863, 29224834.
Dienas centrā “Cimdiņš” (A. Kronvalda ielā 4) pavasara brīvlaikā katru
dienu no 29. marta līdz 1. aprīlim (no
plkst. 13.00 līdz 18.00) skolēniem notiks
tematiskas Lieldienu nodarbības:
• pirmdiena, 29. marts – papīra olu
zīmēšana, griešana Lieldienu kokam;
• otrdiena, 30. marts – saulītes sejas
zīmēšana, kopdarbs – olu groza gatavošana;
• trešdiena, 31. marts – kopīga olu
krāsošana “Namiņā”;
• ceturtdiena, 1. aprīlis – vaska olu
liešana.
Sīkāka informācija pa tālruni
67972671.

lieldienu Pasākumi Siguldas novadā
27. martā
plkst.
11.00–14.00
28. martā
plkst. 11.00
29. martā–1. aprīlī
plkst.
11.00–16.00

Lieldienu tirdziņš Siguldas Valdorfa bērnudār- Valdorfa
zā
bērnudārzs –
Cēsu iela 10
Pūpolsvētdienas dievkalpojums atjaunotajā Turaidas baznīca
Turaidas baznīcā
Nodarbības sākumskolas skolēniem – Lieldienu Nodarbību centrs
dekoru gatavošana, iespēja uzzinātu visu par “Namiņš” – O. KalLieldienu tradīcijām, piedalīties olu krāsošanā, paka iela 11
ripināšanā un citos pasākumos

29. martā–1. aprīlī
plkst.
13.00–18.00
1. aprīlī
plkst. 19.00

Tematiskas, radošas Lieldienu nodarbības bēr- Dienas centrs
niem un jauniešiem
“Cimdiņš” –
A. Kronvalda ielā 4

2. aprīlī
plkst. 11.00
2. aprīlī
plkst. 14.00
3. aprīlī
plkst.
12.00–16.00

4. aprīlī
plkst. 11.00
4. aprīlī
plkst. 14.00
4. aprīlī
plkst. 15.00

4. aprīlī
plkst. 14.00

5. aprīlī
plkst. 12.00
5. aprīlī
plkst. 14.00

5. aprīlī
plkst. 14.00

Zaļā ceturtdiena. Dievkalpojums ar Svēto va- Krimuldas
karēdienu
evaņģēliski
luteriskā baznīca
Lielās piektdienas dievkalpojums atjaunotajā Turaidas baznīca
Turaidas baznīcā
Lielā piektdiena. Dievkalpojums ar Svēto va- Krimuldas
karēdienu
evaņģēliski
luteriskā baznīca
Gaujas nacionālā parka administrācija aicina Gūtmaņala un
uz Lieldienu pasākumu, kurā varēs iepazīt gan Bundulītis
senās, gan mūsdienu Lieldienu tradīcijas. Pie
Gūtmaņalas apmeklētāju centra būs radošā
darbnīca bērniem un vecākiem, varēsiet atstāt zīmējumus vai vēlējumus uz Lielās Lieldienu olas. Pie Bundulīša notiks olu krāsošana
ar dabīgiem materiāliem un vārīšana katlā uz
ugunskura. Pēc vārīšanas kā allaž būs olu kaujas
vai ripināšana
Lieldienu dievkalpojums
Turaidas baznīca
Pirmās Lieldienas. Svētku Dievkalpojums ar Krimuldas
Svēto vakarēdienu
evaņģēliski
luteriskā baznīca
Lieldienu pasākums “Spīdi, saulīte Lieldienas Jūdažu
rītā”. Piedalās tradīciju klubs “Saknes un atva- Sabiedriskais
ses”. Būs koncerts un lielais olu katls, darbosies centrs
radošās darbnīcas, varēs izšūpoties, piedalīties
rotaļās un citās izdarībās. Līdzi jāņem labs garastāvoklis un krāsotas olas, lai var piedalīties
olu cīņās/kaujās
Pie Allažu pagasta pārvaldes notiks pasākums Allažu pagasta
“Nāc, māsiņa, šūpoties visas trejas Lieldieni- pārvalde
ņas” – būs apskatāma Dāmu kluba rokdarbu
izstāde “Raibās Lieldienas”, notiks šūpošanās,
olu ripināšana, olu cīņas, sacensības, dziedāšana,
dancošana, rotaļas un spēles kopā ar pagasta
pašdarbības kolektīviem
Otrās Lieldienas. Bērnu svētki, svētbrīdis baz- Krimuldas
nīcā, Lieldienu prieki kopā ar Gaujas nacionālā evaņģēliski
parka speciālistiem Kubeselē
luteriskā baznīca
Lieldienu svētki Turaidas muižā. Lieldienu Turaidas muiža
tradīcijas – šūpoļu rotāšanas un atslēgšanas
rituāls, pavasara dziesmu mācīšanās, olu krāsošana kopā ar folkloras kopām “Senleja” un
“Senlejiņa”. Gan lieli, gan mazi varēs šūpoties
lielajās muižas šūpolēs, krāsot olas, mainīties,
kauties un skrieties ar olām, sist podus, sacenties veiklībā, piedalīties tautas spēlēs, dancot
un iet rotaļās
“Pensionāru biedrības “Sigulda”” valde aicina Siguldas kultūras
pensionārus uz Lieldienu pasākumu un Val- nams
mieras ansambļa “Gaujmalietes” koncertu. Līdzi
jāņem krāsainas olas. Noslēgumā groziņu vakars
ar dejām. Ieejas maksa – 1 lats

“Baltais flīģelis” gatavojas audzēkņu uzņemšanai

Mākslu skola “Baltais flīģelis” izsludina audzēkņu uzņemšanu Mākslas un
Mūzikas nodaļās 2010./2011. mācību
gadam. Skola piedāvā vairākas mācību
programmas.
Programma Mūzikas nodaļā. Ja
tev patīk skaņu pasaule, patīk dziedāt
vai spēlēt kādu mūzikas instrumentu,
ja esi ieinteresēts spēlēt kādā no orķestriem vai dziedāt korī, nāc un apgūsti
kādu no specialitātēm – klavierspēle,
akordeons, stīgu instrumenti (vijole,
alts, čells, ģitāra), pūšaminstrumenti
(flauta, klarnete, saksofons, mežrags,
trompete, trombons, eifonijs, tuba),
sitaminstrumenti un vokālā māksla.
Uzņemšanā tiks pārbaudīta muzikālā
dzirde, muzikālā atmiņa, ritma izjūta

un noteikta vispārējā fizioloģiskā attīstība konkrētā mūzikas instrumenta
spēles īpatnībām. Iestājeksāmeni Mūzikas nodaļā notiks 1. jūnijā no plkst.
14.00 līdz 20.00. Konsultācijas notiks
no 24. līdz 28. maijam no plkst. 17.00
līdz 19.00.
Programma Mākslas nodaļā. Ja
tev patīk strādāt ar krāsām vai varbūt
ar zīmuli, ar papīru un kartonu, saista iespējas pamīcīties pa māliem vai
plastilīnu, iemācīties fotografēt, nāc un
darbojies Mākslas nodaļā! Pieteikties
mākslas programmai varēs no 1. līdz
4. jūnijam no plkst. 11.00 līdz 18.00.
Informācija pa tālruni 67971578.
Programma Mūzikas vidusskolas
līmenī. Ja tu vēlies turpināt mūzikas

izglītību nākamajā līmenī, kļūt par mūziķi vai vienkārši turpināt muzicēt, nāc
un turpini mūzikas izglītību vidusskolas
programmā! Reflektantu dokumentu
pieņemšana notiks no 1. līdz 3. jūnijam
no plkst. 12.00 līdz 17.00. Iestājpārbaudījumi Mūzikas vidusskolas programmā
notiks 3. jūnijā.
Visus interesentus vecumā no 3 līdz
103 gadiem Mākslu skola aicina pieteikties kādā no interešu izglītības programmām mūzikā, mākslā, teātrī vai
dejā. Šajās programmās var pieteikties
jebkurā laikā.
Uzņemšanas un konsultāciju laiks
var mainīties, tādēļ lūdzam sekot līdzi
informācijai vai interesēties pa tālruni
67971062.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 26. marts, 2010

