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Siguldas novada nākotnes pamats –
kvalitatīva izglītība

2011./2012. mācību gadā 2. vidusskolas telpās darbu uzsāks Siguldas pilsētas vidusskola, kuru izveidos,
apvienojot 2. vidusskolu un 3. pamatskolu.
Nozīmīga Siguldas novada pašvaldības prioritāte ir izglītība,
tādēļ, lai izstrādātu Siguldas novada Izglītības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem, Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājs Uģis Mitrevics ir uzdevis Izglītības pārvaldes vadītājai
Maijai Bruģei un Izglītības un kultūras komitejas vadītājai Līgai
Sausiņai uzsākt darbu pie novada izglītības koncepcijas izstrādes.
Lai Siguldas novadā izglītības
kvalitātes jomā tiktu sasniegti
augstākie rezultāti un tiktu izstrādātas inovācijas izglītības pilnveidošanai, visiem novada izglītības
iestāžu vadītājiem aprīlī būs jāiesniedz savs skatījums – attīstības
vīzija gan savai iestādei, gan novada izglītības sistēmai kopumā.
Siguldas novada pašvaldības
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics Iz-
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glītības stratēģijas izveidē rosina
iesaistīties arī novada iedzīvotājus:
“Jau 2010. gada nogalē, strādājot visiem kopā, mums izdevās
pieņemt nozīmīgus lēmumus par
novada izglītības infrastruktūras
sakārtošanu. Nākamais loģiskais
solis ir izglītības satura un kvalitātes jautājums visā novadā. Siguldas novads kā vieta Latvijā,
kur izglītības joma ir viena no
Priekšsēdētāja
viedoklis 6. lpp.

kvalitatīvākajām, ir ambiciozs
plāns, tādēļ stratēģijas izveidē
nozīmīgs ir izglītības iestāžu
vadītāju, pedagogu, vecāku un
skolēnu viedoklis. Aicinu visus
novadniekus līdz aprīļa beigām
iesūtīt savus priekšlikumus par iespējamajiem uzlabojumiem Siguldas novada izglītības jomā – tikai
mūsu aktīva sadarbība nodrošinās
augstu izglītības kvalitāti novadā.”
Iedzīvotāji savus ierosinājumus līdz 30. aprīlim aicināti iesūtīt uz e-pasta adresi
arnita.kirsanova@sigulda.lv. Plānots, ka Siguldas novada Izglītības
stratēģija tiks izveidota un apstiprināta līdz 2011. gada beigām.

Bērnudārzam
“Saulīte” – 45 8. lpp.

Siguldas novadā izstrādās
sporta kompleksa koncepciju
Sadarbojoties Siguldas novada pašvaldībai, Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) un SIA “Bobsleja un kamaniņu trase
“Sigulda””, lai pilnveidotu novada sporta infrastruktūru, Siguldas
novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu uzsākt izstrādāt jauna
sporta kompleksa koncepciju un biznesa plānu. Marta sākumā
Siguldas novada Domes deputāti apstiprināja darba uzdevumu
Sporta kompleksa koncepcijas un biznesa plāna izstrādei.
Siguldas sporta kompleksa koncepcijas un biznesa plāna izstrāde
paredz iespējamās būves un tajā
paredzamo funkciju un telpu vizualizācijas un apjomu priekšlikumus,
projekta finansējuma, darbības raksturojuma, tehniskā raksturojuma,
kā arī ekonomiskā pamatojuma un
konkrēta laika grafika izveidi.
Sporta kompleksā tiek plānoti
slēgta tipa skrejceliņi 100 metru garumā, tāllēkšanas sektors, sporta
spēļu zāle ar laukumiem, kas pielāgojami dažādiem sporta veidiem,
smagatlētikas zona ar profesionāliem trenažieriem, vingrošanas un
trenažieru zāles, 25 metrus garš
peldbaseins, bērnu baseins, sauna,
labiekārtotas ģērbtuves un citas
telpas.
Tiek plānots, ka sporta komplekss nodrošinās iespēju Siguldas
novadā paplašināt treniņprocesus
augstas klases sportistiem bobslejā, kamaniņu sportā, skeletonā un
citos sporta veidos, kā arī veicinās
jauno sportistu sagatavošanu augstu
rezultātu sasniegšanai, nodrošinās
aktīvās atpūtas iespējas novada iedzīvotājiem un radīs iespēju pilnveidot mācību procesu novada
izglītības iestādēs.
“Tiek plānots, ka 30. marta
Siguldas novada Domes Attīstības komitejas sēdē būs iespēja
iepazīties ar pirmajiem sporta
kompleksa koncepcijas darba
materiāliem. Pašvaldībai vienai
nav iespēju realizēt šādu projekKultūras
aktualitātes 9. lpp.

tu, tādēļ, ņemot vērā, ka šī objekta funkcijas nākotnē nodrošinātu
Latvijā nozīmīgās olimpiskās sporta bāzes – Bobsleja un kamaniņu
trases kompleksa pilnveidošanu,
kas, sniedzot iespēju šo sporta bāzi
izmantot ārvalstu sportistiem, dos
pienesumu Latvijas augsta līmeņa
sportam un ekonomikai, Siguldas
novada pašvaldība, sadarbojoties
ar Latvijas Olimpisko komiteju,
Izglītības un zinātnes ministriju,
kas ir SIA “Bobsleja un kamaniņu
trase “Sigulda”” kapitāldaļu turētāja valsts vārdā un ar kuru līdz
šim ir bijusi laba sadarbība, kopīgi
strādās pie finansējuma piesaistes,”
par projekta iespējamo attīstību
stāsta pašvaldības priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
“LOK augsti novērtē Siguldas
novada Domes iniciatīvu un spēju novērtēt sporta nozīmi novada
ilgtermiņa attīstībā. Esam ieinteresēti Siguldas Olimpiskā centra
treniņu bāzes pilnveidošanā, kur
ziemas olimpisko sporta veidu
federācijām tiks nodrošinātas
pilnvērtīgākas treniņu iespējas,
gatavojoties Olimpiskajām spēlēm un starptautiskām sacensībām,” norādīja LOK prezidents
Aldons Vrubļevskis, uzsverot, ka
LOK viena no ilggadējām darba
prioritātēm ir olimpiskās kustības
un veselīga dzīvesveida attīstība
arī ārpus Rīgas, kas tiek īstenota,
sadarbojoties ar valsti un pašvaldībām.

Iepazīsties –
Dzimtsarakstu nodaļa! 11. lpp.
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Aktualitātes

Pašvaldības prioritāte – kvalitāte

Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Joprojām Siguldas novada pašvaldības uzdevums ir ekonomiska
un efektīva saimniekošana, tomēr
izskatās, ka valstiskā līmenī notiek
akla izdevumu samazināšana un
glābšanas plāns ir attiecināms uz
valsti, nevis tās iedzīvotājiem. Tēlaini izsakoties – mēs glābjam kuģi,
kurš slīkst, pamazām izmetot atsevišķas iedzīvotāju grupas – ģimenes
ar bērniem, jauniešus, pensionārus,
uzņēmējus, lai kuģis kļūtu vieglāks
un negrimtu tik strauji. Es tomēr
rosinu domāt par cilvēkiem – kuģa
pasažieriem. Motivēti, izglītoti cilvēki pratīs aizlāpīt kuģa sūci, novērst bojājumus un izdomās, kā
atgriezties krastā. Manuprāt, valsts
glābšana un valstī dzīvojošu cilvēku
glābšana nav gluži viens un tas pats.
Valsts politikai vajag glābt cilvēkus,
jo kam gan būs vajadzīga Latvijas
valsts, ja nebūs tautas, kas tajā dzīvo
un uztur ar saviem nodokļiem.
Siguldas novada pašvaldība budžeta izlietošanas kontekstā mēģina
darboties citādāk – mēs konsolidējam budžetu, ceļot kvalitāti un
darba efektivitāti, kas dos iespēju
mūsu novada iedzīvotājiem dzīvot
labāk.

Mērķis – kvalitatīva
Izglītības stratēģija

Šī gada pašvaldības budžeta
prioritāte ir izglītība. Mēs vēlamies,
lai Siguldas novadā būtu prestiža
izglītības sistēma, tādēļ pašvaldībai jāpanāk, lai sistēmā strādātu
izglītības jomas labākie speciālisti
un lai mūsu skolas spētu konkurēt
ne tikai ar apkārtējiem novadiem,
bet valstī kopumā. Mūsu mērķis ir
gudri jaunieši, kas ir mūsu nākotnes pamats. Tieši tādēļ esam uzsākuši izglītības koncepcijas izstrādi,
kurā aicinu iesaistīties iedzīvotājus,
norādot izglītības sistēmas trūkumus, pozitīvās lietas, kā arī dalīties
ar savu redzējumu par turpmāko
izglītības sistēmu novadā.
Šobrīd pasaulē tiek aktualizēts
jautājums par to, ka izglītības sistēma līdzinās procesam, kurā iemāca
zināšanas, bet nemāca saprast lietu
būtību. Iespējams, ka ir jāmainās zi-
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Līdz ar pavasara iestāšanos Siguldas novadā sākas arvien
lielāka rosība – pašvaldība ir uzsākusi vairākus ļoti apjomīgus
projektus novada turpmākajai attīstībai. Šobrīd mūsu dienas
kārtībā ir 11 kilometrus garas ietves un veloceliņa būvniecība,
pilsdrupu teritorijas labiekārtošana, dzelzceļa stacijas laukuma un
ēkas rekonstrukcijas projektēšana, bērnudārza “Saulīte” rekonstrukcija, Allažu pamatskolas un Allažu Sporta centra siltumiekārtu
rekonstrukcija, Mores ciema ūdenssaimniecības sakārtošana
un citi projekti. Aktīvi arī esam uzsākuši darbu pie kvalitatīvas
Izglītības stratēģijas izstrādes, sporta kompleksa koncepcijas
izveidošanas, ID karšu ieviešanas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un jauniešu nodarbinātības projekta.
nāšanu pasniegšanas veidam, veicinot skolēnu sapratni par procesiem,
vēlmi izzināt. Arī darba tirgus situācija rada konkurenci, liekot domāt
par darbinieku izglītības kvalitāti
un nerimstošu attīstību, sevis pilnveidošanu, tādēļ aicinu pedagogus,
skolēnu vecākus un skolēnus sniegt
ierosinājumus, lai visi kopā radītu
stabilu, kvalitatīvu un inovatīvu izglītības sistēmu.

Jāveicina sporta
infrastruktūras attīstība

Līdzās novada izglītības stratēģijas izveidošanai svarīgi attīstīt
arī sporta infrastruktūru. Sporta
kompleksa būvniecība Siguldā ir
likumsakarīga, jo novada iedzīvotājiem ir nepieciešams baseins,
sporta un fitnesa zāles, kā arī vieta,
kur veikt citas sportiskās aktivitātes, bet skolēniem vajadzīga plaša,
mūsdienīga sporta zāle. Savukārt
valstiskā līmenī ar šo sporta kompleksa būvniecību mēs iegūtu paplašinātu sporta bāzi ziemas sporta attīstībai Siguldā – lai Siguldas
Bobsleja un kamaniņu trase būtu
konkurētspējīga, mums jāpiedāvā
saviem un citu valstu sportistiem
pilna treniņu pakete.
Ziemas sporta bāze nevar iztikt bez šī apjomīgā projekta, kurā
mūsu sportisti varēs turpināt aktīvi
trenēties un pārvest mājās arvien
jaunas medaļas, lai Latvijas valsts
un Siguldas vārds izskanētu visā pasaulē. Tas ir mūsu sportistu kvalitātes rādītājs. Savukārt citvalstu sportisti brauktu vairākus mēnešus gadā
uz šejieni trenēties un atstātu savu
naudu mūsu viesnīcās, kafejnīcās,
citos pakalpojumos, kas atgrieztos
atpakaļ ieņēmumos nodokļu veidā.
Tas ir bizness – ieguldījums konkurētspējā, kas pēc tam nāks atpakaļ.
Mums jāinvestē un jātērē, lai
tiktu laukā no krīzes, lai arī cik
paradoksāli tas reizēm izklausītos.
Saprotams, ka šāda sporta kompleksa būvniecība ir ļoti dārga, tāpēc
Siguldas novada pašvaldībai jāmeklē
sadarbības iespējas ar valsti. Šis ir
jautājums, pie kā aktīvi turpināsim
strādāt.

Novada iedzīvotājiem –
identifikācijas kartes

Šobrīd pašvaldībā notiek aktīva sagatavošanās identifikācijas
karšu (ID) 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 un atlaides,
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.
Esmu gandarīts par to, ka uzņēmēji ir atsaucīgi un ir mūsu novada
patrioti, viņi ir vienoti un piekrīt
iesaistīties šajā projektā. Par atlaidēm jau esam vienojušies ar aktīvās atpūtas piedāvātājiem, “Kino
Lora”, ēdināšanas uzņēmumiem
“Ņamma”, “Kaķu māja”, “Zaļumnieku piestātne”, “Aparjods”, ar atlaidi būs iespējams nomazgāt arī
mašīnu SIA “Auto Īle un Herbst”,
iepirkties aptiekās, kā arī izmantot citus piedāvājumus. Joprojām
gaidām uzņēmēju atsaucību un
vēlmi līdzdarboties šajā projektā.
Vēl mums priekšā sarunas ar veselības aprūpes jomas, apdrošinātāju, skaistumkopšanas salonu un
degvielas uzpildes staciju uzņēmumu pārstāvjiem. Un tad būsim
nokomplektējuši sākotnējo paketi
ar atlaidēm, ko piedāvāt kā pateicību Siguldas novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem, kuru nodokļi veido
ļoti lielu daļu no novada budžeta,
no kura mēs varam uzlabot novada
infrastruktūru, veikt remontdarbus
izglītības iestādēs, kā arī sakārtot
citas sfēras.
Rosīgu pavasari vēlot,

Uģis Mitrevics

Novada skolēnus aicina
pieteikties darbam vasarā
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad realizēs jauniešu nodarbinātības projektu,
kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes būs
13–18 gadus veciem jauniešiem, kuru ģimenes atbilst kritērijiem,
lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību un kuru dzīvesvieta
deklarēta Siguldas novadā. Ja uz visiem nodarbinātības pasākumiem nepieteiksies skolēni, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai
saņemtu sociālo palīdzību, brīvās vietas tiks piedāvātas pārējiem
novada skolēniem pieteikšanās kārtībā.
Skolēnu pieteikšanās nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā norisināsies no 28. marta līdz
21. aprīlim.
Skolēniem vecumā no 13 līdz
18 gadiem, kuri vēlas strādāt, līdz
21. aprīlim Siguldas novada pašvaldībā ir jāiesniedz:
1) aizpildīta pieteikuma anketa,
kuru var saņemt Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā
(Raiņa ielā 3, Siguldā), Siguldas
pagasta pārvaldē (Zinātnes ielā 7,
2. stāvā, Siguldas pagastā), Allažu
pagasta pārvaldē (Birzes ielā 4,
Allažos), Mores pagasta pārvaldē
(Siguldas ielā 11, Morē);
2) ārsta izziņa par veselības
stāvokli.
Pašvaldības izveidotā darba
grupa līdz 17. maijam pieteikumu iesniegšanas secībā izvērtēs
saņemto pieteikumu atbilstību
noteikumiem un noteiks skolēnu
darbavietu, par to individuāli informējot katru skolēnu. Nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši
strādās divas nedēļas, četras stundas
dienā – kopumā 20 stundas nedēļā,
saņemot atlīdzību atbilstoši valstī
noteiktajai minimālajai darba algai
par faktiski nostrādāto laiku. Skolēnu atlīdzība tiks segta no Siguldas
novada pašvaldības budžeta.

“Siguldas novada pašvaldība
sadarbībā ar novada uzņēmējiem šo projektu realizēs jau otro
gadu – pagājušajā gadā darbavietas tika nodrošinātas vairāk nekā
170 novada skolēniem. Pašvaldībai
ir būtiski nodrošināt darbavietas
novada skolēniem, palīdzot tām
ģimenēm, kurām tas ir nepieciešams visvairāk. Uzklausot vecāku
un skolēnu ierosinājumus, šogad
jauniešu nodarbinātības pasākumos tiks iesaistīti arī 13 un 14 gadus veci skolēni. Iespēju robežās
darbavietas, kuras neizmantos
skolēni, kuru ģimenes atbilst kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības
sociālo palīdzību, piedāvāsim pārējiem novada skolēniem. Siguldas
novada Domes budžetā skolēnu
nodarbinātības aktivitātēm šovasar
plānoti 8000 latu,” stāsta Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
Nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā finansēs, koordinēs un kontrolēs Siguldas novada
pašvaldība.
Sīkāka informācija par jauniešu
nodarbinātības projektu pieejama
pie Bērnu un jauniešu interešu
centra vadītājas Sandras Ķirules
(tālrunis 67972432) un pašvaldības
vietnē www.sigulda.lv.

Veidos komunālo pakalpojumu sniedzēju reģistru

Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji ārkārtas situācijās vai gadījumos, kad nepieciešama palīdzība iekšējo ūdensvadu, kanalizācijas un elektrības avārijas
likvidēšanai – var sazināties ar saviem namu apsaimniekotājiem. Savukārt, lai
informētu arī privātmāju iedzīvotājus par iespēju saņemt pakalpojumus, kā arī
gadījumos, ja daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem neizdodas sazināties ar namu
apsaimniekotājiem, Siguldas novada pašvaldība uzsākusi novada komunālo
pakalpojumu sniedzēju reģistra izveidi.
Lai izveidotu novada komunālo pakalpojumu sniedzēju reģistru, kur iedzīvotājiem vērsties krīzes situācijās arī ārpus darba laika, pašvaldība aicina
novada uzņēmējus, kuri spēj operatīvi sniegt palīdzību ēku iekšējo ūdensvadu,
kanalizācijas un elektrības avārijas gadījumos, pieteikties pašvaldības Īpašumu
nodaļā vai pa e-pastu ipasumi@sigulda.lv. Tālrunis – 67800950.

Norisināsies bezmaksas apmācības par mežu resursiem

Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
sadarbībā ar Valsts meža dienestu un Siguldas novada pašvaldību organizē divu
dienu bezmaksas apmācības “Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana.
Meža vērtības paaugstināšana”. Apmācībās aicināti piedalīties mežu īpašnieki,
kuri vēlas piesaistīt ES līdzekļus, lai veiktu jaunaudžu kopšanu savā mežā.
Apmācības notiks 6. un 14. aprīlī plkst. 10 00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā.
Sīkāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē,
pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv vai zvanot pa
tālruni 26341991.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. marts, 2011
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Attīstība

Siguldas novadu prezentē Londonā
Projekta “Ainavu plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām” (EUROSCAPE “Green management plans for
European urban and peri-urban Landscapes”) ietvaros 17. un
18. februārī Londonā notika projektu partneru 3. sanākme, kuras
temats bija “Zaļo zonu izveide blīvi apdzīvotās pilsētu teritorijās”. Londonas partneri dalījās pieredzē, risinot šo jautājumu,
kā piemēru un paraugu demonstrējot Londonas Olimpisko parku,
kurā nākamajā gadā notiks Vasaras Olimpiskās spēles. Tika atspoguļotas plānošanas, projektēšanas un izstrādes stadijas, kā
arī bija iespēja apmeklēt Olimpisko parku.
Tikšanās reizē notika divas
tematiskās darba grupas: GIS un
e-vides pielietojumi, lai nodrošinātu efektīvu ainavu plānojuma
izstrādi un pilsētu zaļo zonu ar
ūdenstilpēm pārvaldību. Projekta partneri dalījās pieredzē, kā
minētās problēmas tiek risinātas
katrā no dalībvalstīm.

Kā nosacījums projekta īstenošanai ir partneru labās prakses
definēšana. Siguldas novads labās prakses piemēros atspoguļo
Siguldas vēstures atdzīvināšanu mūsdienās, parādot Spieķu
parku – kā vēstures liecību, kas
atspoguļo vēstures elpu, saistītu
ar Siguldu vairāk nekā 200 gadu

garumā. Otrs labās prakses piemērs ir Vidzemes reģiona Latvijas–Igaunijas pārrobežu projekts
“Neapzinātās kultūras mantojuma
vērtības kopējā dabas un kultūras
telpā”.
Kā jau iepriekš informējām,
Siguldas novada pašvaldība ir
viens no 14 projekta “Ainavu
plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām”
(EUROSCAPE “Green management plans for European urban
and peri-urban Landscapes”)
partneriem.

Pašvaldībai piesaistīti speciālisti
Siguldas novada pašvaldības
Attīstības pārvalde jau informēja,
ka Siguldas novada Dome Valsts
reģionālās attīstības aģentūrā
2010. gada 5. novembrī parakstīja
vienošanos par Eiropas Sociālā
fonda programmas “Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes “Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem” projek-

ta “Speciālistu piesaiste Siguldas
novada pašvaldībā” (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/038/013)
īstenošanu.
Projekta laikā tiks paaugstināta
Siguldas novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, sekmējot
publiskās pārvaldes darbību.
Šobrīd darbu Siguldas novada
pašvaldībā uzsākusi vecākā datortīkla administratore. Projektā

iesaistītā speciāliste tika izvēlēta
konkursa rezultātā, kurš tika izsludināts pagājušā gada nogalē.
Aprīlī tiks izveidota arī referenta
amata vieta.
Kopējās projekta izmaksas būs
21 tūkstotis latu, kurus 100 % apmēra sedz Eiropas Sociālais fonds

Noslēgusies iepirkuma procedūra
siltumiekārtu rekonstrukcijai
Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma “Allažu pamatskolas un Allažu
Sporta centra šķidrās gāzes katlumājas rekonstrukcijas projekta
izstrāde un rekonstrukcija pārejai uz kokskaidu granulu apkures
sistēmu” procedūra, un par uzvarētāju konkursā tika atzīta SIA
“TTT Pluss”, kurai bija visizdevīgākais piedāvājums. 75 % projekta
izmaksu sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 25 %
sedz Siguldas novada pašvaldība.
Jau ziņots, ka pagājušā gada
nogalē Siguldas novada pašvaldība noslēdza līgumu par finansējuma piešķiršanu no Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
projektam “Pāreja no fosilajiem
uz atjaunojamajiem energoresur-

siem Allažu pamatskolā un Allažu sporta centrā” (līgums Nr.
VIDM/2010/KPFI-4/66), kas tika
atbalstīti Vides ministrijas rīkotajā
atklātajā konkursā “Tehnoloģiju
pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”. Pro-

jekta ietvaros Siguldas novada
pašvaldība ieguva finansējumu
siltumenerģijas ražošanas iekārtu
rekonstrukcijai no sašķidrinātās
gāzes uz kokskaidu granulu apkures sistēmu Allažu pamatskolā
un Allažu sporta centrā. Realizējot visas projekta aktivitātes, tiks
veikts CO2 emisijas samazinājums, kā arī panākts siltumenerģijas izmaksu samazinājums.

AKTUALITĀTES
Atklāta izsole nomas tiesībām nekustamajam
īpašumam Pils ielā 31, Siguldā

Siguldas novada pašvaldība nodod izsolē nomas tiesības uz Siguldas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pils ielā 31,
Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra Nr. 8015-002-1817, sastāvošu no
zemesgabala 0,0874 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015-0021817, uz kura atrodas palīgēka pagrabs (sanitārais mezgls) ar kopējo
platību 165,4 m², ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015-002-1817-002.
Telpu (palīgēkas pagraba) nomas tiesību izsole notiks 15. aprīlī
plkst. 12.00 Siguldas novada pašvaldības Siguldas pagasta pārvaldē
Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.

Apstiprināta Siguldas novada Attīstības programma
2011.–2017. gadam

Siguldas novada pašvaldības deputāti 9. marta Domes sēdē apstiprināja Siguldas novada Attīstības programmu 2011.–2017. gadam.
Jau ziņots, ka šī gada janvārī Siguldas novada Attīstības programmas
galīgā redakcija tika iesniegta Rīgas plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kuras par pašvaldības
plānošanas dokumentu ir sniegušas pozitīvus atzinumus.
Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–2017. gadam izstrāde
tika uzsākta 2010. gada aprīlī sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti”.
Attīstības programma ir plānošanas dokuments, kura mērķis ir uzlabot
Siguldas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu novada
teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, kā arī pasniegt
Siguldas novadu kā ikvienam viesmīlīgu, ērtu, skaistu un daudzveidīgu
teritoriju dzīvei, darbam, atpūtai un dvēseles piepildījumam.

Bezmaksas seminārs par iespējām grūtībās
nonākušiem kredītņēmējiem

4. aprīlī plkst. 18.00 Latvijas Kredītņēmēju apvienība Siguldas novada Dienas centra telpās Pils ielā 3a, aicina uz bezmaksas semināru
par iespējām grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem. Seminārā tiks
sniegta informācija par raksturīgākajām problēmsituācijām grūtībās
nonākušiem kredītņēmējiem, parādnieka tiesībām sarunās ar ārpustiesas
parādu piedziņas uzņēmumiem vai zvērinātu tiesu izpildītājiem, kā arī
izskaidros par fizisko personu maksātnespējas procesu Latvijā. Semināra lektori – Latvijas Kredītņēmēju apvienības jurists Jānis Āboliņš
un konsultants Aivars Rudi.

Siguldā notiks sievišķīgs seminārs sievietēm

26. martā Siguldā notiks iedvesmojošs seminārs sievietēm –
“Sievišķības atplaukšanas darbnīca”. Seminārs Siguldā notiks plkst.
11.00–15.00 Siguldas kultūras nama kamerzālē, Pils ielā 10. Semināra
vadītāja – psiholoģe Marija Ābeltiņa. Seminārā apgūtais ļaus sastapt
savu sievišķīgumu, rast atbildes uz šodien vai sen satraucošiem jautājumiem, palīdzēs atrast jaunus risinājumus problēmām, lai sastaptu
savu patieso “ES”, palīdzēs smelties iedvesmu lieliem dzīves soļiem
vai mazām ikdienas rūpēm.
Dalības maksa: Ls 1. Pieteikt dalību seminārā var, rakstot
uz e-pasta adresi sp@sievietespasaule.lv vai zvanot pa tālruni
25990679.

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM
Uzņēmējus aicina piedāvāt darbavietas skolēniem
Siguldas novada pašvaldība,
sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad realizēs jauniešu
nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes būs Siguldas
novadā deklarētiem jauniešiem.
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina atsaukties novada uzņēmējus,
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. marts, 2011

kas varētu nodrošināt pašvaldības
apmaksātas darbavietas Siguldas
novada skolēniem no 13 līdz
18 gadu vecumam divas nedēļas
(4 stundas dienā) vasaras laikā.
Lūdzam informāciju par uzņēmumu un iespējamo darbavietu
skaitu nosūtīt uz e-pasta adresi
prese@sigulda.lv līdz 24. aprīlim.
Nodarbinātības pasākumus va-

saras brīvlaikā finansēs, koordinēs un kontrolēs Siguldas novada pašvaldība, savukārt Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzņēmējus aicinās nomaksāt darba
devēja sociālo nodokli 24,09 %
apmērā par katru darbā pieņemto
jaunieti.
Sīkāka informācija par jauniešu nodarbinātības projektu pieejama pie BJIC vadītājas Sandras
Ķirules – tālrunis 67972432.

Domes priekšsēdētājs aicina uzņēmējus uz tikšanos
Ceturtdien, 14. aprīlī, plkst.
17.30 Siguldas novada Domes Svētku zālē (Pils ielā 16, Siguldā) notiks
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un novada uzņēmēju tikšanās. “Šīs tikšanās laikā
apspriedīsim plānotās pašvaldības
investīcijas un attīstības vīzijas novadā, saskaņosim ar uzņēmējiem līgumu par novada identifikācijas karšu

programmas ieviešanu un informēsim par sadarbības iespējām novada
skolēnu nodarbinātības projektā, kā
arī atbildēsim uz visiem uzņēmēju
jautājumiem,” uz tikšanos aicina
Uģis Mitrevics. Ar iepriekšējo diskusiju protokoliem var iepazīties vietnē
www.sigulda.lv sadaļā “Sabiedrības
līdzdalība” – “Diskusijas ar uzņēmējiem”.
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Izglītība

Foto: No “Saulītes” arhīva

Bērnudārzam “Saulīte” –
45. pavasaris

Pedagogu un tehnisko darbinieku komanda.
1966. gada 16. martā zinātniski pētnieciskā saimniecība “Sigulda” atvēra tipveida projekta bērnudārzu “Saulīte” ar 95 vietām, kurā darbojās četras diennakts grupas. Jaunās celtnes
gala sienu rotāja sudrabota metālkaluma saule, tādēļ vecāki
bērnudārzu sauca par “Saules namu”.
Pieprasījums pēc bērnudārza
ik gadus pieauga, tādēļ 1983. gada
12. augustā bērnudārzam atklāta
piebūve – tipveida projekts sešām
grupām, kuru ar bērnudārzu savienoja gaitenis. Šajā laikā bērnudārzā darbojās 10 diennakts
grupas un strādāja 65 darbinieki.
No 1985. gada bērnudārzā
darbojās tikai viena diennakts grupa, jo, uzlabojoties vecāku dzīves
kvalitātei, nav nepieciešams atstāt
bērnus bērnudārzā uz visu nedēļu.
1991. gada 13. decembrī bērnudārzu pārņēma Siguldas pagasta
pašvaldība.
1996. gadā – uz PII “Saulīte”
30 gadiem – bērnudārzā darbojās
septiņas grupas un 29 darbinieki
aprūpēja 130 bērnus.

Pēc administratīvi teritoriālās
reformas no 2003. gada 1. jūlija
bērnudārzs ir Siguldas novada
pašvaldības iestāde. Pakāpeniski
tika veikti kvalitatīvi remontdarbi
virtuvē, grupās, tika mainīti logi.
2010. gada vasarā bērnudārzu siltināja, pateicoties ESF projektam,
bērnudārzs ieguva jaunu vizuālo
tēlu.
2011. gadā dārziņā darbojas
deviņas grupas, tostarp četras
5–6 gadus veco bērnu obligātās
apmācības grupas. Ikdienā bērnudārzā rotaļājas, mācās un svētkus
svin 214 bērni. Savas sirds siltumu, darbu un zināšanas bērniem
dāvā 19 kvalificēti pirmsskolas pedagogi un 17 tehniskie darbinieki.
Lielākā daļa darbinieku bērnudār-

zā strādā ilgstoši, daudziem no viņiem “Saulīte” ir pirmā un vienīgā
darbavieta. Pedagogi, kuriem nav
augstākās pirmsskolas pedagoģiskās izglītības, studē augstskolās.
Bērnudārzs darbojas pēc
apstiprinātas licences Izglītības
ministrijā par pirmsskolas programmas īstenošanu. Programmas
apguvi nodrošina radoši, kompetenti, saprotoši un atsaucīgi pirmsskolas pedagogi – grupu skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja
un sporta skolotāja. Programmu ir
apguvuši un iestādes beigšanas apliecību ir ieguvuši 1417 audzēkņi.
Tajās var izlasīt arī bērna pirmo
izvēlēto profesiju.
Papildus programmai darbojas
trīs maksas pulciņi – sporta dejas,
tautiskās dejas un angļu valoda.
Visu grupu bērniem pieejama plaša grāmatu, darba lapu, attīstošo
spēļu bāze. Bērnudārzs lepojas ar
plašiem grupu un sporta laukumiem, vasaras āra baseinu. Bērniem ir daudz iespēju uzturēties
svaigā gaisā, veikt dažādas sportiskas aktivitātes, kas nostiprina viņu
veselību un vairo dzīvesprieku.
Bērnudārzam ilgstoši ir laba
sadarbība ar bērnu vecākiem.
Daudzi no viņiem kļuvuši par bērnudārza atbalstītājiem, papildinot
iestādes materiālo bāzi, labiekārtojot spēļu laukumus. Bērnudārzs
“Saulīte” ir kā otrās mājas, tā ir
maza pasaule, kuru rada un veido visi – lielie un mazie, katrs cik
spēj un prot.
A. Timermane un
S. Vaicekauska

Bērnudārzā “Ieviņa” strādā
praktikantes no Vācijas
Siguldas bērnudārzus par ārzemju prakses vietu jau trešo
gadu izvēlas Vācijas pilsētas Zīkes (Syke) arodskolas audzēkņi,
kuriem prakses laikā ir jāiepazīst Latvijas izglītības sistēma,
jāapgūst latviešu valodas pamati, jāiepazīst kultūra un cilvēki.
Prakses ietvaros bērnudārzā “Ieviņa” no 7. marta līdz 15. aprīlim strādā divas topošās bērnudārza audzinātājas no Vācijas –
Jasmīna un Nikola, kuras Latviju izvēlējās, pateicoties iepriekšējo
gadu praktikantu labajām atsauksmēm.
Praktikantes sešu nedēļu
praksi veic bērnudārza “Avenīšu” un “Vīnodziņu” grupās.
“Esam pārsteigtas par skaisto
un mājīgo bērnudārza vidi. Ar
katru dienu labāk saprotamies ar
bērniem. Pateicoties nelielajām

8

latviešu valodas priekšzināšanām,
varam noprast, par ko audzinātājas runā ar bērniem, palīdzam
un iesaistāmies visās grupā notiekošajās aktivitātēs. Ar audzinātājām sarunājamies latviski,
vāciski un angliski. Atšķirībā no

vācu bērnudārziem šeit ir vairāk
nodarbību, bērni tiek aktīvi nodarbināti. Mums ļoti patīk, ka
bērniem ir atsevišķas sporta un
mūzikas nodarbības, bērni mācās angļu valodu un dejo,” stāsta
Vācijas praktikantes.
Vācietes atzīst, ka cilvēki Latvijā izskatās nopietnāki un atturīgāki nekā Vācijā, bet, iepazīstoties tuvāk, ir laipni, atsaucīgi un
izpalīdzīgi. “Esam apskatījušas
jau gandrīz visas Siguldas ievērojamākās vietas, bijām Cēsīs un
Rīgā – te ir skaisti,” atzīst Jasmīna un Nikola.

Uzsākta pieteikšanās 1. klasei novada skolās

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka vecāki
iesniegumus skolās par skolēnu uzņemšanu 1. klasē var reģistrēt no
10. marta. Dokumentus bērnu uzņemšanai 1. klasē Siguldas pilsētas
vidusskolā jāiesniedz Siguldas 3. pamatskolā.
Siguldas pilsētas vidusskolā 2011./2012. mācību gadā paredzēts
uzņemt trīs 1. klases, nosakot maksimālo skolēnu skaitu katrā klasē – 28. Siguldas 1. pamatskolā tiks uzņemtas trīs 1. klases, nosakot
maksimālo skolēnu skaitu katrā klasē – 24.
Siguldas pilsētas vidusskolā vispirms tiks uzņemti bērni, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas pilsētā un kuriem tā ir dzīvesvietai
tuvākā izglītības iestāde. Siguldas 1. pamatskolā vispirms tiks uzņemti
bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas pilsētā vai Siguldas novadā un kuriem tā ir dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde, pēc tam
brīvajās vietās uzņems bērnus, kuriem attiecīgajā izglītības iestādē
mācās brāļi vai māsas, savukārt pēc 10. maija brīvajās vietās var
uzņemt bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Siguldas novadā.

Aicina iesniegt idejas Siguldas BJIC jaunajam
nosaukumam

Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centrs (BJIC) šī mācību
gada beigās gatavojas pārcelties uz jaunām telpām Skolas ielā 3,
tādēļ tiek pārskatītas centra darbības nākotnes attīstības iespējas.
Plānojot pārmaiņas, tiek domāts par Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centra nosaukuma maiņu. “Domājam, ka jaunizveidotā
iestāde varētu tikt nosaukta par Siguldas novada Jaunrades centru.
Tomēr, lai nosaukums būtu skanīgāks, vēlamies arī aktīvu, simbolisku
nosaukumu. Šobrīd ir izteikts piedāvājums centru saukt par “Zalkti” –
gudrības simbolu, tomēr pirms lēmuma pieņemšanas vēlamies ieklausīties sabiedrības ieteikumos par Siguldas novada Jaunrades centra
nosaukumu,” stāsta Siguldas BJIC vadītāja Sandra Ķirule.
Ņemot vērā līdz šim veiksmīgo pieredzi, kad pašvaldības iestāžu
nosaukumus bērnudārziem “Ābelīte” un “Ieviņa” rosinājuši iedzīvotāji,
aicinām Siguldas novada Jaunrades centra nosaukuma idejas līdz
31. martam sūtīt uz e-pasta adresi prese@sigulda.lv, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un vecumu. Publiskā balsošana par Siguldas
novada Jaunrades centra nosaukumu notiks no 4. līdz 17. aprīlim
pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada bibliotēka izsludina konkursu par
logo izveidi

Lai veidotu atšķirīgu Siguldas novada bibliotēku tēlu citu bibliotēku vidū, līdz 1. aprīlim Siguldas novada bibliotēka izsludina konkursu “Atpazīsti savu bibliotēku”. Dalībniekiem jāizveido bibliotēkas
logotips. Darbus var iesniegt ikvienā Siguldas novada bibliotēkā
personīgi vai arī nosūtīt uz e-pasta adresi biblioteka@sigulda.lv.
Konkursa noteikumi paredz, ka logotipam jābūt izstrādātam uz
A5 (14,8 x 21 cm formāta lapas). Ar plašākiem konkursa noteikumiem iespējams iepazīties vietnē www.sigulda.lv.
Iesniegtie darbi tiks izstādīti Siguldas novada bibliotēkā, apmeklētājiem līdz 18. aprīlim būs iespēja apskatīt un nobalsot par
veiksmīgāko logotipa risinājumu. Rezultātus apkopos, uzvarētāju noteiks un balvu piešķirs Bibliotēku nedēļas pasākumā “Izzini Siguldas
novada bibliotēkas”. Galvenā balva – bezmaksas atpūta dienas garumā
piedzīvojumu parkā “Mežakaķis” un citas veicināšanas balvas.

“Mērķis” aicina uz “Teātra sporta” nodarbībām

Siguldas improvizācijas teātris aicina jauniešus piedalīties teātra
sporta nodarbībās katru pirmdienu plkst. 16.30 Siguldas Bērnu un
jauniešu interešu centra Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis” (Pils
iela 10).
Spēlēt teātra sportu nozīmē improvizēt pēc iepriekš nesagatavota
scenārija, iedvesmojoties no skatītāju ieteikumiem un turpat viņu
priekšā sākt spēlēt ainas, kur visi notikumi, tēli un emocijas dzimst
publikas acu priekšā, veidojas vēl neuzrakstīti stāsti un piedzīvojumi,
ik sekundi atrodoties neprognozējamā situācijā, bet, kopā esot, šīs
sekundes pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Katra nodarbība, izrāde
ir vienreizēja, atkārtojumu nav. Nodarbības vada Ilze Vilciņa un
Latvijas Kultūras akadēmijas studente Mairita Rosicka.
Tālrunis informācijai: 29234706 (Ilze).

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. marts, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Kultūra

Senioru deju kolektīvam “Sidrabdancis” – 50
1961. gada 20. janvāra laikrakstā “Padomju Sigulda” V. Kravalis
rakstā “Pavadīsim lietderīgi savu
brīvo laiku” līdz ar kultūras nama
uzbūvēšanu aicināja seniorus dejot.
Kolektīvs tika izveidots, un to vadīja
deju skolotāja Eleonora Brikmane.
Kopā ar kolektīvu viņa bija 25 gadus no 1961. līdz 1986. gadam.
“Sākumā esot bijuši ļaudis, kuri
vīpsnāja: “Ko tie veči lēkā!”, taču
kolektīvs ātri un stabili ieņēma savu
vietu pašdarbnieku vidū,” savās atmiņās dalījās Valda Vilciņa.
Jau kopš kolektīva izveidošanās,
koncertos tika saņemtas uzslavas,
iegūtas pirmās vietas skatēs un citi
augsti publikas un žūrijas novērtējumi.
Skolotājas Spodras Tutānes vadīšanas laikā (1986–1995) kolektīvs
izvēlējās sev vārdu – “Sidrabdancis”. 1990. gadā kolektīvs pirmo

reizi devās koncertceļojumā ārpus
Latvijas robežām – uz Lietuvu. Tā
laika kolektīva vecākā Valda Vilciņa
stāsta: “Jāteic, ka kolektīvs vienmēr
ir turējies kopā kā liela, saticīga un
mīļa ģimene. Tā arī ir panākumu
atslēga. Tajā laikā kolektīvā dejoja
Guntis Priednieks, Pēteris Bēne,
kuri sāka dejot jauniešu, tad vidējās paaudzes deju kolektīvos un
tad “vecīšos”. Septiņdesmitajos un
astoņdesmitajos gados ilggadīgi dejotāji bija Ertneri, Škrabas, Dekšņi,
Mājenieki.” Pati Valda Vilciņa kolektīvā nodejoja 23 gadus un gadu
(1995–1996), pēc Spodras Tutānes
pārcelšanās uz dzīvi Morē, saturēja
un vadīja kolektīvu. Šajā laikā kopā
ar Valdu kolektīva dvēsele bija arī
Jānis Mežavilks.
Īsāku laiku kolektīvu vadīja
Ilona Šime (1996–1999) un Inga
Kalniņa (1999–2000), taču vadītājas

Siguldas novada
Teātra diena
26. martā Siguldas novadā tiks svinēta Starptautiskā
teātra diena, piedāvājot Siguldas novada iedzīvotājiem
iespēju Siguldas pagasta kultūras namā noskatīties vairākas amatieru teātru izrādes vienā dienā.
Kopā ar Siguldas novada kolektīviem – Allažu amatierteātri
“AKA” un Siguldas Tautas teātri – klātesošos priecēs arī ciemiņi
no kaimiņu novada – Inčukalna tautas nama amatierteātris.
Lai svētki būtu arī pašiem aktieriem un ikvienam, kurš vēlas
papildināt savas prasmes teātra mākslā, notiks meistarklase ar
režisoru Juri Rijnieku, pie kura ikvienam pēc izrādēm būs iespēja
papildināt arī savas prasmes izrunas tehnikā – “Mežģu mēlīšanā”.

Teātra dienas programma

Plkst. 15.00 – Meistarklase ar režisoru Juri Rijnieku
Plkst. 16.00 – Teātra dienas atklāšana
Plkst. 16.30 – E. H. Portere “Pollianna” (fragmenti). Siguldas
Tautas teātris, režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece
Plkst. 17.30 – Anna Brigadere “Čaukstenes”. Allažu amatierteātris “AKA”, režisore Izolde Pētersone
Plkst. 18.30 – M. Zīverts “Zaļā krūze” (fragmenti). Inčukalna
Tautas nama amatierteātris, režisore Zigrīda Ezeriņa
Plkst. 19.30 – “Mežģu mēlīšana” kopā ar Juri Rijnieku
Plkst. 20.30 – Balle kopā ar grupu “Trešā brigāde”
Ieejas biļete uz visām izrādēm – Ls 1,50, meistarklase bez
maksas, ieejas maksa ballē – Ls 3.
26. martā plkst. 19.00 Mores kultūras namā būs iespējams noskatīties Nītaures lauku teātra izrādi “Dzīvīte, dzīvīte”
(autors J. Jurkāns).

Lappusi sagatavojusi Baiba Bože
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. marts, 2011

FOTO: No “Sidrabdanča” arhīva

16. aprīlī plkst. 18.00 Siguldas pilsētas kultūras namā visi
tiek aicināti apmeklēt senioru deju kolektīva “Sidarbdacis” 50. jubilejas koncertu.

Senioru deju kolektīvs “Sidrabdancis” 50 gadu pastāvēšanas laikā piedalījies visos dziesmu un deju svētkos.
spēja iedodot kolektīvam savu dejas
izpratni un bagātināt to.
Ļoti svarīgs cilvēks kolektīvā
ir koncertmeistars. Ar patiesu cieņu jāpiemin Ilgu Skutāni-Piesi,
kura kopā ar “Sidrabdanci” bija
no dibināšanas līdz pat 1999. gadam un aizrāva dejotājus ar savu
nerimstošo enerģiju un izdomu.
No 1999. līdz 2003. gadam kolektīva koncertmeistare bija Ieva

Pastore, bet no 2003. gada līdz
šodienai kopā ar dejotājiem viņu
priekos un nedienās ir Viola Lepiksone.
“Sidrabdancis” savos 50 pastāvēšanas gados ir piedalījies visos
dziesmu un deju svētkos un senioru deju svētkos.
Kolektīvs regulāri dodas uzstāties koncertos kopā ar draugiem no citām pašvaldībām, bet

Liepājas teātra diena Siguldā
31. martā Siguldas pilsētas
kultūras nams aizsāk jaunu tradīciju – Liepājas teātra dienu
Siguldā.
Plkst. 11.00 gaidām mazos
skatītājus uz Liepājas Ceļojošā
leļļu teātra muzikālu vides izglītības leļļu izrādi bērniem “Drau-

dzēsimies”. Biļešu cena: Ls 2,50,
kolektīviem pieteikumiem – Ls 2.
No plkst. 15.00 kamerzālē
“Cosmo” būs apskatāma Liepājas
teātra izrāžu kostīmu un rekvizītu izstāde, kā arī īpašā gaisotnē
darbosies teātra bufete!
Plkst. 19.00 aicinām uz Lie-

kopīgā sadancošanā Siguldā draugus aicina uz tikšanos rudenī.
No 2000. gada kolektīvu vada
Dagnija Liepiņa, kura kolektīva
dzīvei līdzi dzīvojusi arī pirms
tam – 14 gadus, rūpējoties par
mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem Siguldas pilsētas kultūras
namā. “Gan tajā laikā, gan tagad
varu teikt, ka lepojos ar kolektīvu
un patiesi cienu cilvēkus, kuri pēc
darba vismaz divas reizes nedēļā
nāk apgūt mūsu tautas dejas soļus
un deju rakstus, lai pēc tam ar savu
māku iepriecinātu cilvēkus ne tikai
Siguldā un citās Latvijas vietās, bet
arī ārpus valsts robežām – Lietuvā,
Igaunijā, Ungārijā, Francijā, Norvēģijā, Anglijā, Grieķijā un Baltkrievijā,” stāsta D. Liepiņa.
Šī jubilejas sezona noslēgsies ar
XVI Senioru deju svētkiem Ikšķilē
un Vidzemes Deju svētku “Caur
sidraba birzi gāju” Aizkrauklē.
Uz tikšanos koncertos!
Senioru deju kolektīva
“Sidrabdancis” vadītāja
Dagnija Liepiņa

pājas teātra izrādi – komēdiju
“Pidžama sešiem”. Biļešu cenas:
no Ls 3 līdz Ls 7.
Biļetes uz izrādēm iespējams
iegādāties Siguldas pilsētas kultūras namā katru darba dienu
no plkst. 10.00 līdz 18.00 (tālr.
67970814), Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā un
www.bilesuparadize.lv.

“Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam”
15. aprīlī plkst. 19.00 Siguldas
pilsētas kultūras namā skatāma izrāde “Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam”. Izrāde ir stāsts par
vienu no Latvijas pirmās brīvvalsts
ietekmīgākajām sievietēm – uzņēmēju Emīliju Benjamiņu, kura no
avīžu pārdevējas kļuva par Latvijas
pirmo lēdiju. Stāsts par mīlestību un
varu no revolūcijas līdz diktatūrām.

Izrādes scenārija autore un režisore Baņuta Rubesa stāsta: “Par
preses magnāti Benjamiņu varētu
uzņemt veselu seriālu, tāpēc, pētot
vēstures materiālus, izrādei izvēlēti
tikai paši nozīmīgākie Emīlijas dzīves notikumi.”
Izrādei ir trīs daļas, notikumi norisinās dažādās telpās –
skatītājiem ir iespēja iejusties

Dailes teātra diena Siguldā
2009./2010. gada sezonas noslēgumā Dailes teātris, turpinot
tradīciju, sezonas izskaņas akordus
spēlēs viesmīlīgajā Siguldā.
Dailes teātris savus skatītājus
11. jūnijā aicina uz lielo viesizrāžu dienu Siguldā, tās ietvaros
piedāvājot sezonas laikā vislabāk
novērtēto, pieprasītāko, jaunāko
un arī eksperimentālo.
Dailes teātra dienu Siguldā
pārstāvēs telšu pilsētiņas drāma “Brīvības 36”, kas pavasarī augstu novērtējumu guvusi

Krievijas teātra festivālā “Zelta
Maska”, bet 11. jūnijā no Dailes
teātra Pagraba telpām pārceļos uz
Siguldas pilsētas kultūras nama
studiju “Cosmo”. Siguldas pilsētas
kultūras namā būs iespēja redzēt
Aleksandra Vampilova “Atvadas
jūnijā” – skatītāju un kritiķu labvēlīgi novērtēto šīs sezonas iestudējumu, kas ir režisora Mārtiņa
Eihes debijas izrāde Dailes teātrī.
Šī pavasara jubilāru Jāni
Paukštello vēlreiz sveiksim koncertzālē “Baltais fīģelis” viņa

diametrāli pretējās noskaņās: no
pamestas telpas aukstā tukšuma līdz
greznai pieņemšanai pie Emīlijas
Benjamiņas, kur skan dzīvā mūzika.
Izrāde ir izzinošs notikums un reizē
brīnišķīga atpūta.
Biļetes var iegādāties Siguldas
pilsētas kultūras namā, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā
un www.biļešuserviss.lv.
svētku reizei īpaši sagatavotajā
programmā. Šoreiz festivāla laikā
viesosies arī Valmieras teātris ar
izrādi “Dr. Stokmanis”, kurā galveno lomu spēlē dailēnietis Juris
Žagars.
Viesizrāžu dienas noslēgumā varēsim ļauties smieklu varai kopā ar 2010. gadā Latvijas
teātros visvairāk skatīto izrādi –
Dž. Dž. Džilindžera iestudēto komēdiju “Ja mana sieva uzzinās...”
Siguldas pilsdrupu estrādē.
Biļetes uz šiem un arī citiem
pasākumiem būs iespējams iegādāties jau aprīlī.
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Tūrisms

Siguldas vārds izskanējis sešos tūrisma gadatirgos

Pateicoties piesaistītajam ES
fondu finansējumam, vēl trīs izstādēs Baltijas valstīs, Siguldas
novads varēja piedalīties ar savu
stendu, popularizējot jauno tūrisma zīmolu “S!gulda aizrauj”, kas
apvieno unikālās dabas vērtības,
bagāto kultūras piedāvājumu, aizraujošo vēsturi un sportiski aktīvās
atpūtas iespējas.

Komplimenti un kritika

Izstāžu laikā kā profesionāļi,
tā apmeklētāji atzinīgi izteicās
par Siguldas stenda noformējumu, sagatavotajiem materiāliem
svešvalodās, kā arī jaunumiem, kas
šogad papildinās Siguldas novada
tūrisma piedāvājumu. Ar tiem atsevišķi tika iepazīstināti Krievijas

tūroperatori īpaši veidotā Latvijas prezentācijā Maskavā, kurā
Latvijas Republikas vēstniecības
Maskavā pārstāvji, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors,
kā arī Rīgas pašvaldības pārstāvji
pateicās tiem tūroperatoriem, kuri
nodrošina lielāku ceļotāju skaitu
no Krievijas uz Latviju.
“Katra izstāde ļauj novērtēt sagatavoto piedāvājumu, norāda uz
labojumiem, kā arī veido vērtīgo
pieredzi, lai iepazītu katras valsts
tirgu un tūristu vēlmes. Vislielākais gandarījums ir par pēdējo
izstādi Maskavā, kur redzams, ka
interese par Latviju ir milzīga un
mums ir plašas iespējas piedāvāt
atpūtas iespējas Siguldas novadā.
Tos tūristus, ar kuriem runājām

nupat Maskavā, pavisam drīz –
maija brīvdienās – satiksim Siguldā,” stāsta Siguldas novada pašvaldības Tūrisma pārvaldes vadītāja
Laura Konstante. “Protams, ka
izstādēs uzklausām ne tikai komplimentus, bet arī sūdzības. Tiem
ceļotājiem, kuri bijuši Siguldā un
guvuši ne tik labu pieredzi, ir jāzina, ka tiek darīts viss maksimālais,
lai negatīvās lietas tiktu novērstas.”

Pilsdrupu
rekonstrukcija – “atkal?”

Viens no lielākajiem pārsteigumiem izstāžu laikā bija kāds no
Maskavā satiktajiem apmeklētājiem,
kurš interesējās par Siguldu. Iepazīstinot viņu ar jaunumiem, tika
stāstīts par Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju, uz ko apmeklētājs atbildēja ar izbrīnītu “atkal?”. Kā pēc
tam izrādījās, maskavietis 80. gadu
sākumā viesojies Siguldā un piedalījies nometnē, kur palīdzējis
pilsdrupu nostiprināšanas darbos.
Tāpat kā lielākā daļa no Krievijā satiktajiem apmeklētājiem, visi
kā viens atcerējās Siguldu kā ļoti
skaistu vietu, kurā noteikti vēlētos
atgriezties vēlreiz. Tāpēc arī turpmāk Siguldas novada Tūrisma informācijas cents aktīvi darbosies

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
Latvāņa izplatības ierobežošana
Siguldas pagasta kultūras namā
19. aprīlī plkst. 18.00 notiks ekspertu
grupas sēde par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu
un koordinēšanu Siguldas novadā.
Piedalīties aicināts ikviens interesents, īpaši aicināti zemju īpašnieki,
kuru īpašumi invadēti ar Sosnovska
latvāni 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. 26341991).
Siguldas novadā no 30. aprīļa

līdz 14. maijam norisināsies latvāņa ierobežošanas talka. Pašvaldība
aicina iedzīvotājus kopīgi parūpēties,
lai samazinātu latvāņu izplatību Siguldas novadā. Latvāņa ierobežošana tiks
veikta, durot ar lāpstu.
Talkošanas vietas:
■■ Siguldas pagastā – zemes vienībā “Dārzi”, pie valsts autoceļa A2,
ābeļdārza teritorijā;
■■ Allažu pagastā – pie Allažu pamatskolas, Allažos pie centra birzītes;
■■ Mores pagastā – pašvaldības
ceļa Salmiņi – Akseles – Rotas abās
ceļa malās.
Aicinām visus brīvprātīgos talkotājus, kuriem jau ir 18 vai vairāk
gadu, kuri jūtas spēcīgi, drosmīgi un

Var pieteikties platību maksājumiem
Šogad lauku atbalsta dienests
(LAD) pieņems platību maksājumu
iesniegumus līdz 16. maijam, bet ar
atbalsta apjoma samazinājumu –
līdz 9. jūnijam. LAD reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu, pielikumu (-us), lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti (-es)
un papildu dokumentus iespējams
iesniegt personīgi, sūtīt pa pastu,
iesniegt izmantojot Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu (EPS).
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Aicinām LAD klientus – zemju īpašniekus, kas vēlas, lai tiktu
atvestas lauku bloku kartes, informatīvie materiāli un nepieciešamās
dokumentu veidlapas no LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes Ogrē, –
līdz 20. aprīlim, informēt un pilnvarot lauku attīstības speciālistes
Inetu Eriksoni (tālr. 26341991) vai
Ivetu Ābelīti (tālr. 28372480) saņemt un/vai iesniegt nepieciešamos
dokumentus LAD.

atbildīgi, pieteikties vismaz trīs dienas pirms plānotās talkas pie Inetas
Eriksones, rakstot uz e-pasta adresi
ineta.eriksone@sigulda.lv vai pa tālruni
26341991, lai pārrunātu darba drošības jautājumus, saņemtu informāciju
par nepieciešamajiem darba piederumiem, talkošanas vietu un laiku.
Siguldas novada pašvaldības
latvāņu ierobežošanas ekspertu grupa aicina zemju īpašniekus
pievienoties un organizēt latvāņa
ierobežošanas talku savās zemēs,
par talkas norises vietu un laiku nosūtot informāciju uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv.
Eksperti ir gatavi sniegt informāciju
zemju īpašniekiem, kuri nolēmuši savās zemēs daudz aktīvāk veikt latvāņa
izplatības ierobežošanu.
Sīkāk iepazīties ar informatīvo materiālu pieteikuma aizpildīšanai iespējams Lauku atbalsta dienesta interneta vietnē
http://www.lad.gov.lv, kā arī pie lauku attīstības speciālistēm Siguldas
novadā.
2. maijā no plkst. 11.00 līdz
15.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā plānota informatīvā diena par
platību maksājumiem 2011. gadā,
kā arī lauku attīstības speciālistes
palīdzēs aizpildīt platību maksājumu
pieteikumus.

FOTO: Personīgais arhīvs

Ar dalību tūrisma gadatirgū “MITT” Maskavā Siguldas novada Tūrisma informācijas centram noslēdzies aktīvais tūrisma
popularizēšanas posms izstādēs, kur vienuviet satiekas nozares
profesionāļi, kā arī apmeklētāji, kuri interesējas par ceļošanas
iespējām. Kopumā divu mēnešu garumā no janvāra vidus Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs darbojies sešās tūrisma
izstādēs. Trijās no tām dalība tika nodrošināta, izturot pieteikšanās konkursu, kopējā Latvijas stendā. No 20. līdz 23. janvārim
Skandināvijas lielākajā tūrisma izstādē “Matka” Somijā, no 9. līdz
13. martam Eiropas lielākajā tūrisma gadatirgū “ITB” Vācijā,
savukārt no 16. līdz 19. martam jau pieminētajā vērienīgākajā
Krievijas tūrisma izstādē “MITT” Maskavā.

Siguldas novada Tūrisma pārvaldes vadītāja Laura Konstante kopā ar
Maskavas izstādē satikto apmeklētāju, kurš 80. gadu sākumā viesojies
Siguldā un piedalījies Siguldas pilsdrupu nostiprināšanas darbos.
Siguldas atpazīstamības virzienā.
Aprīļa beigās kopā ar Rīgu un Jūrmalu plānota prezentācija Sankt-

pēterburgā, savukārt novembra
sākumā – dalība tūrisma izstādē
Londonā.

Jautājumi un atbildes

Labdien!
Drīz mūsu ģimenē pasaulē nāks bērniņš, tādēļ radies jautājums: kā mēs varam saņemt bērna piedzimšanas pabalstu?
Sākotnēji jums jāreģistrē bērna piedzimšana – ar bērna dzimšanas apliecību un savu pasi jādodas uz kādu no šīm vietām:
■■ Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā – Raiņa
ielā 3, Siguldā;
■■ Siguldas pagasta pārvaldē – Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā;
■■ Allažu pagasta pārvaldē – Birzes ielā 4, Allažos;
■■ Mores pagasta pārvaldē – Siguldas ielā 11, Morē.
Turpat jums jāaizpilda iesniegums par pabalsta piešķiršanu,
norādot konta numuru, uz kuru veikt pārskaitījumu.
Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Siguldas novada saistošajiem noteikumiem “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”.
Pabalstu par katru jaundzimušo izmaksā:
■■ ja abi vecāki ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu pamata dzīvesvietu Siguldas novadā;
■■ ja bērna dzimšana ir reģistrēta Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļā vai Dzimtsarakstu nodaļā pēc bērna dzimšanas vietas un
jaundzimušā dzīvesvieta tiek deklarēta Siguldas novadā;
■■ ja dzīvesvietu Siguldas novadā divpadsmit mēnešus pirms
bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna
vecākiem, pabalsta apmērs ir 50 % no valstī noteiktās minimālās
mēneša algas. Pabalsta saņemšanai vienam no vecākiem Siguldas
novada Domē jāiesniedz: iesniegums (aizpilda uz vietas), Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtā izziņa pabalsta saņemšanai un bērna
dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
Atgādinām, ka Siguldas novada pašvaldība novadā deklarētajiem
vecākiem izmaksā Latvijā lielāko jaundzimušo pabalstu – 200 latus.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. marts, 2011

Iepazīsties, Dzimtsarakstu nodaļa

Siguldas Novada Ziņas

FOTO: Personiskais arhīvs

Darbs ar patīkamu nogurumu...

Mīlestības pilsētā

1921. gada 18. februārī Latvijas Satversmes Sapulces
III sesijā pēc Valsts prezidenta Jāņa Čakstes ierosinājuma
tika pieņemts likums “Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju”
un izveidotas dzimtsarakstu nodaļas, kuras šogad svin
90. gadu jubileju. Siguldas pilsētā Dzimtsarakstu nodaļa
tika izveidota 1926. gada 6. novembrī. Šobrīd tā atrodas
Rīgas rajona slimnīcas ēkā, Lakstīgalas ielā 13, bet
laulību reģistrācijas notiek Siguldas Jaunajā pilī.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Praņevska savas profesionālās darbības laikā
reģistrējusi vairāk nekā 2000 laulību.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese
Praņevska šajā amatā strādā jau
vairāk nekā 20 gadus. “Pirms
sāku strādāt šajā darbā, piedalījos laulību ceremonijās, biju
dzejas un runas teicēja, bet vēlāk, kad kļuvu par Siguldas Izpildkomitejas sekretāri, daļa no
maniem pienākumiem bija arī
Dzimtsarakstu nodaļas darbs.
Jubilejas reizē sarēķināju, ka
šo gadu laikā esmu salaulājusi gandrīz 2020 pārus,” stāsta
I. Praņevska.
“Kad uzsāku darbu Dzimtsarakstu nodaļā, bija tradīcija
jaunos darbiniekus it kā iesvētīt – arī man Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Ārija Iklāvas
kundze galvā lika rožu ērkšķu
vainadziņu, kas simbolizē šo
darbu – skaistus un arī skumjus
brīžus. Man savā profesijā jāmāk
apvienot jurista, psihologa un
arī aktiera darbs,” atzīst nodaļas vadītāja, piebilstot, ka darbs
daļēji ir arī viņas sapņu piepildījums – kaut kas no aktiera,
kaut kas no filologa, tajā pašā
laikā ļoti nopietns un atbildīgs
darbs ar dokumentiem.

Laulība – ģimenes
vērtība

Laulību reģistrācija ir visemocionālākais brīdis, tam Inese Praņevska gatavojas īpaši, jo
dzejas rindas un apsveikuma
vārdus mēdz piemeklēt individuāli. “Kad jaunais pāris atnāk
pie manis rakstīt reģistrācijas
pieteikumu, notiek saruna, un
šajā brīdī rodas emocionālā
saikne ar jauno pāri un pēc šīm
izjūtām laulību reģistrācijas ceRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. marts, 2011

remonijā tiek teikti vārdi Mīlestībai. Dzejoļi manī iegulst viegli
un paliek atmiņā, tāpēc nekad
neesmu sēdējusi un mācījusies
no galvas pa vienam pantiņam,”
skaidro Inese.
Reģistrēt laulību Siguldas
Dzimtsarakstu nodaļā izvēlas ne

Dzimstība pieaug
2008. gads – 219
2009. gads – 240
2010. gads – 246

tā ir viņu diena, tomēr vienmēr
prātā paturam likumu un maģiskos vārdus: “Latvijas Republikas
likuma vārdā jūsu laulība ir noslēgta un likumīga.” Nemainās
arī tas, ka pāris un viņu kāzu
liecinieki parakstās par laulības
noslēgšanu un apmainās gredze-

STATISTIKA

Mirstība mainīga
2008. gads – 207
2009. gads – 196
2010. gads – 208

Laulības svārstīgas
2008. gads – 176, tostarp baznīcās – 46
2009. gads – 154, tostarp baznīcās – 37
2010. gads – 167, tostarp baznīcās – 44
tikai siguldieši, bet arī citu novadu jaunie pāri, jo ceremonijas
norit emocionālā gaisotnē Ineses
Praņevskas un viņas vietnieces
Ingunas Zirnes vadībā Siguldas
Jaunās pils svētku zālē. Netālu atrodas gleznainās Siguldas
pilsdrupas, kas nereti kļūst par
skaistu vietu jaunlaulāto foto
mirkļiem. Pagājušajā gadā Siguldas iegūtais Mīlestības pilsētas
tituls Siguldas romantisko auru
tikai papildina.
Pēdējo gadu laikā laulību
skaits arvien palielinās, un jāteic, ka jaunlaulātie atgriežas pie
senākām vērtībām. Bija brīdis,
kad jaunās sievas savam uzvārdam pievienoja vīra uzvārdu,
bet tagad atkal pāriet vīra uzvārdā. Toties šobrīd jaunlaulātie ceremonijas veido mazliet
citādāk – vēlas, lai līgavu zālē
ieved tēvs vai brālis. “Mēs ļaujam jaunlaulātajiem izvēlēties, jo

niem. Protams, ir bijuši gadījumi, kad jaunlaulātie vēlas laulības reģistrācijas ceremoniju pie
Gūtmaņa alas vai jūras krastā,
bet likumdošana to neparedz.
Ja jaunais pāris lūdz atskaņot
īpašu mūziku vai dzejas rindas,
labprāt piekrītam viņu vēlmēm,”
saka Inese Praņevska.
Runājot par tendencēm,
Dzimtsarakstu nodaļas dati
liecina, ka pāri tomēr izvēlas
reģistrēt attiecības, nevis dzīvot, nereģistrējot laulību. Nedaudz palielinās laulību skaits
ar ārzemniekiem – Siguldā pērn
apprecējušies apmēram divdesmit pāru. Palielinās arī otro un
trešo laulību skaits, par ko nodaļas vadītājai ir savs skaidrojums: “Esam kļuvuši ļoti strauji,
gribam ātri dzīvot, tāpēc nereti
vieglāk ir nevis saglabāt esošo
laulību, kas ir ļoti liela māksla, bet gan izvēlēties vieglāko

ceļu – sākt kaut ko jaunu. Mana
pieredze rāda, ka ne vienmēr
nākamās laulības ir veiksmīgākas, tāpēc noteikti gribu atgādināt, ka savi mīļie un līdzcilvēki
ir jāsaudzē, ir jāmācās uzturēt
cieņpilnas un gaišas attiecības –
tad varēs kopā nodzīvot līdz
Zelta kāzām un vairāk!”
Pērn Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā Zelta kāzu īpašo
ceremoniju izbaudījuši divi pāri.

Bērniņa piedzimšana

Siguldā joprojām saglabājas
augsti dzimstības rādītāji, un
prognozes liecina, ka arī šogad, tāpat kā vairākus iepriekšējos gadus, varētu būt pozitīvs
dzimstības rādītājs. “Siguldas
novads attīstās, šeit ienāk jaunas ģimenes, un es ceru, ka arī
turpmāk mums izdosies saglabāt augstus dzimstības rādītājus.
Uzskatu, ka pašvaldība Siguldas
novada iedzīvotājus ļoti atbalsta, izmaksājot 200 latu lielu
pabalstu par jaundzimušo, ja
abi vecāki deklarējušies Siguldas novadā. Es redzu, cik ļoti
šo atbalstu novērtē iedzīvotāji – bieži dzirdu patīkamu izbrīnu, kad pavēstu, ka bērniņa
piedzimšanas pabalsts ir lielākais Latvijā – 200 latu,” skaidro
Praņevskas kundze.

Jautāta par bērnu vārdu tradīcijām, nodaļas vadītāja skaidro: esot bijis laiks, kad gandrīz
visiem bērniem likti divi vārdi,
bijuši arī gadījumi, kad vajadzējis meklēt palīdzību Valsts
valodas aģentūrā, lai konsultētos
par ārzemju vārdu pareizrakstību valsts valodā. “Esmu arī lūgusi vecākiem pārdomāt izvēlēto
bērna vārdu, jo bērnam ar šo
vārdu būs jādzīvo viss mūžs.
Priecē tas, ka atpakaļ nāk arī
senie latviešu vārdi – Dārta,
Ieva, Elza, Anna, Ance, Marta,
Kārlis, Mārtiņš, Jānis, Rūdolfs,
Gustavs, Edvards un Eduards,”
saka I. Praņevska.
“Darbs man sniedz ļoti
daudz emociju, man patīk
teikt – darbs ar patīkamu nogurumu. Ir dienas, kad reģistrēju tikai miršanas gadījumus,
tas ir ļoti grūti. Cenšos palīdzēt
tuviniekiem ar līdzjūtīgu vārdu,
uzklausu viņus. Bet ir arī dienas, kad pēc kārtas laulāju sešus
vai pat septiņus pārus un pēc
laulības ceremonijām ļoti bieži
saņemu mīļus pateicības vārdus
par jauko ceremoniju, un tagad
man ir mazliet skumji, ka neesmu šos pateicības vārdus apkopojusi,” piebilst Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inese Praņevska.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI
■■ Reģistrē dzimšanas faktus
■■ Reģistrē miršanas faktus
■■ Reģistrē laulības
■■ Kārto civilstāvokļa aktu
reģistru ierakstu atjaunošanas,
papildināšanas un labošanas
lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu,
un sniedz atzinumus
■■ Pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus
■■ Sagatavo dokumentus par
vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu
■■ Atjauno bojā gājušo civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un
labo civilstāvokļa aktu reģistru
ierakstus, pamatojoties uz tie-

sas spriedumu, administratīvo
aktu, Dzimtsarakstu nodaļas
atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu
■■ Veido
Dzimtsarakstu
nodaļā sastādīto civilstāvokļa
aktu reģistru arhīva fondu un
nodrošina arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti,
izmantošanu
■■ Izsniedz civilstāvokļa
aktu reģistrācijas apliecības,
izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc fizisku un
juridisku personu pieprasījuma
■■ Iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem
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Kultūra

Mākslu dienas “Sigulda – Mīlestības pilsēta”

PASĀKUMU KALENDĀRS
1. aprīlī plkst. 18.00
1. aprīlī plkst. 18.00
1.–18. aprīlī
1.–20. aprīlī
2. aprīlī plkst.
10.00–14.00
2. aprīlī plkst. 11.00
2. aprīlī plkst. 18.00
3.–24. aprīlī
4. aprīlī plkst. 15.00
4. aprīlī plkst. 18.15
4.–8. aprīlī
4.–9. aprīlī
4.–13. aprīlī
4.–30. aprīlī
4.–30. aprīlī
7.–12. aprīlī
8. aprīlī – 1. maijs
8. aprīlī plkst. 13.00
8. aprīlī plkst.18.00
9. aprīlī plkst. 10.00
9. aprīlī plkst. 11.00
9. aprīlī, plkst. 18.00
9.–10. aprīlī
10. aprīlī plkst. 16.00
11.–21. aprīlī
11.–24. aprīlī
13. aprīlī
14. aprīlī plkst. 18.00
un 19.00
14. aprīlī plkst. 18.30
15. aprīlī plkst. 18.00
15. aprīlī plkst. 19.00
15.–30. aprīlī
16.aprīlī
16. aprīlī plkst. 11.00
16. aprīlī plkst. 18.00
16. aprīlī plkst. 19.00
16. aprīlī plkst. 21.00
17. aprīlī plkst. 14.00
18. aprīlī plkst. 18.00
18.–26. aprīlī
19. aprīlī plkst. 11.00
19. aprīlī plkst.13.00
19. aprīlī plkst. 18.00

Mākslinieces Dzidras Eglītes darbu izstādes
“Sirdsaizvējš” atklāšana
“Būsim draugi mūzikā!” – E. Dārziņa MV stīgu un
klavieru nodaļu audzēkņu koncerts veltīts koncertzāles
10. jubilejai
Logotipu konkurss – iespēja aplūkot un piedalīties
balsošanā par veiksmīgāko Siguldas novada bibliotēkas
logo

Siguldas pagasta
kultūras nams
Koncertzāle “Baltais
flīģelis”

Siguldas novada
bibliotēka, Bērnu
literatūras nodaļa
Siguldas pagasta
Mākslinieces Dzidras Eglītes izstāde “Sirdsaizvējš”
kultūras nams
Adītu un tamborētu tērpu izgatavošanas kursi.
Siguldas pagasta
Pasniedzēja Baiba Balode. Dalības maksa: Ls 1
kultūras nams
Lekciju cikls “Garīgās izdzīvošanas skola”. Lekcijas vada
Turaidas baznīca
mācītājs Rolands Eimanis
Siguldas pilsētas
Jāņa Raslava jubilejas koncerts
kultūras nams
“Dīvaino ziedu gaismas atstarotāja…” – dzejniecei,
Siguldas novada
publicistei Andai Līcei – 70
bibliotēka
Sarīkojums “Iepazīsti Latvijas putnus” – dziesmas,
Allažu tautas nams
rotaļas un viktorīna
“Ideju vētra”: “Mans tautas nams jeb kādu es vēlos
redzēt un piedzīvot Allažu tautas namu Allažu pagasta Allažu tautas nams
un Siguldas novada kontekstā”
“Kad putni atgriežas” – aprīlis ir putnu mēnesi, tāpēc
kopā ar GNP darbiniekiem un jaunajiem reindžeriem
Mores kultūras nams
pētīsim, klausīsimies un iepazīsim putnus
“Pastariņa takās” – rakstniekam Ernestam BirzniekamJūdažu bibliotēka
Upītim – 140
Izstāde “Piederu pie tiem stāstītājiem, kuri mazāk
Siguldas pagasta
nodarbojas ar fantāziju, bet vairāk pakļaujas dzīves
bibliotēka
īstenībai” – rakstniekam, tulkotājam Ernestam
Birzniekam Upītim – 140
Izstāžu cikls: Grāmata dziedina dvēseli – biblioterapija Siguldas novada
“Dieva dārza augi veselībai”
bibliotēka
Siguldas novada
Fotoizstāde “Siguldas bibliotēkas senāk un tagad”
bibliotēka
“Sieviete ar noslēpumu” – aktrisei Astrīdai Kairišai – 70 Jūdažu bibliotēka
Kultūras un mākslas
Siguldas novada mākslinieku izstāde “Siguldas
telpa “Siguldas
Ūdenstornis”
Ūdenstornis”
Siguldas pilsētas
Siguldas novada skolēnu deju kolektīvu skate
kultūras nams
Pasākumu cikls “Piektdienas sarunas pie tējas tases”.
Siguldas pagasta
Tikšanās ar literatūrzinātnieci, teātra kritiķi Andu
kultūras nams
Kubuliņu. Ieeja: Ls 0,50
Turaidas
Turaidas muzejrezervāta Informācijas diena
muzejrezervāts
Lekciju cikls “Garīgās izdzīvošanas skola”. Lekcijas vada
Turaidas baznīca
mācītājs Rolands Eimanis
Raimonda Paula jubilejas koncerts “Nospēlē manu
Koncertzāle “Baltais
dzīvi” – veltījums Leo Koklem
flīģelis”
Turaidas
Bērzu sulu dienas Turaidā
muzejrezervāts
Siguldas Opermūzikas svētkus gaidot – koncerts
Siguldas pilsētas
“Populāru operu un operešu ārijas un dueti”.
kultūras nams
Ieeja: Ls 3–5
“Ja acis nemirdz, nav vērts” – aktierim Imantam
Jūdažu bibliotēka
Skrastiņam – 70
Tematiskā literatūras izstāde
Mores pagasta
“Lielas dienas rītiņā agri gāju šūpoties,
bibliotēka
Lai redzēju koku galus zelta sauli margojam”
Literārā stunda Siguldas 3.pamastkolas skolēniem
Bērnu literatūras
“Nāc, saulīte, nāc!”
nodaļa
Skriešanas sacensības “Siguldas apļi”. Starts pie GNP
Gaujas senleja
informācijas centra
Siguldas pilsētas
Siguldas 3. pamatskolas pavasara koncerts
kultūras nams
Pavasara koncerts “Ziedu balle”. Mākslu skolas “Baltais
Koncertzāle “Baltais
flīģelis” audzēkņi un pedagogi ziediem piešķirs īpašu un
flīģelis”
muzikālu nokrāsu
Monoizrāde “Benjamiņa. Kā dzīvot modernam
Siguldas pilsētas
cilvēkam.” Ieeja: Ls 7
kultūras nams
Izstāde “Nāc, māsiņ, šūpoties!” – sarunas ar bērniem Siguldas novada
bibliotēka, Bērnu
par Lieldienu gaidīšanas laiku, interesantākajām
literatūras nodaļa
grāmatu ilustrācijām
Mākslas un kultūras
Mākslu dienas “Mīlestības pilsēta – Sigulda”
telpa ”Siguldas
tornis”
Lekciju cikls “Garīgās izdzīvošanas skola”. Lekcijas vada
Turaidas baznīca
mācītājs Rolands Eimanis
Deju kolektīvam “Sidrabdancis – 50” jubilejas koncerts. Siguldas pilsētas
Ieeja: Ls 1,50
kultūras nams
“Vairāk nekā kilograms kultūras” Siguldas pagasta
Siguldas pagasta
kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts
kultūras nams
Uz balli ielūdz grupa” Ceļā”. Ieeja: Ls 3. Galdiņus lūdzam Siguldas pagasta
rezervēt iepriekš līdz 14. aprīlim pa tālruni 67800953 kultūras nams
“Raibās Lieldienas” – tematisks pasākums Siguldas
Siguldas pilsētas
pensionāriem
kultūras nams
Ikmēneša ceļojumu kluba tikšanās “Allažnieki pasaules
ceļos”: “Ar jahtu pa Ziemeļjūru un ceļojums Mjanmas Allažu tautas nams
džungļos”
“Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņu daudzinot” – Lieldienu
Siguldas novads
pasākumi Siguldas novadā
Siguldas pagasta
“Stāstu laiks bibliotēkā – slavenais Pīlēns Tims”
bibliotēka
Mores pagasta
Daiļrunātāju konkurss “Māllēpīte – saules māsa”
bibliotēka
Pavasara koncerts – ielūdz deju kolektīvs “Purenīte” un Siguldas pilsētas
kultūras nama mazie dziedātāji un dejotāji
kultūras nams

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.
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Sigulda ir ieguvusi ne tikai Latvijas skaistākās, bet arī Romantiskās pilsētas titulu, tādēļ Mākslu skola
“Baltais flīģelis” ielūdz ģimenes ar bērniem uz Mākslu dienām “Mīlestības pilsēta – Sigulda”.
Līdz 3. aprīlim kultūras un mākslas telpas “Siguldas Tornis” konkurss, Siguldas novada mākslinieku
redzējums mākslā – “Siguldas Ūdenstornis”.
Mākslu dienu ietvaros “Siguldas Tornī” no 8. aprīļa līdz 1. maijam būs apskatāma Siguldas novada
mākslinieku izstāde, bet 16. aprīlī plkst. 15.00 šeit notiks radošas darbnīcas un būs iespēja aplūkot Siguldas
novada vizuālās mākslas konkursa “Mīlestības pilsēta – Sigulda” darbus, kā arī sveikt konkursa laureātus.

Teātra studijas audzēkņi gatavo divas izrādes
Rit jau otrais mācību gads, kopš Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” bērni un jaunieši var
attīstīt un pilnveidot savas prasmes teātra mākslā – aktiermeistarībā un runas mākslā.
Teātra studijas nodarbību laikā notiek dažādi vingrinājumi uzmanības, mērķtiecības un fantāzijas
rosināšanai, kā arī nodarbības elpošanas un runas prasmju attīstīšanai. Tiek sacerētas un spēlētas etīdes, kuras top par mazām izrādēm, sagādājot gan skatītājiem, gan spēlētājiem te izbrīnu, te prieku un
gandarījumu. Nodarbībās jaunie cilvēki atraisās, nebaidās izteikt savu viedokli un nebaidās kļūdīties.
Lielāki studijas dalībnieki strādā pie G. Frīdenfeldes īslugas “Trīs asins lāses”, ar kuru piedalīsies
VJIC organizētajā skolu amatierteātru skatē Jūrmalā. Bet uz šī iestudējuma pirmizrādi Mākslu skolā
“Baltais flīģelis” visus siguldiešus aicina 30. aprīlī plkst. 15.00. Šī izrāde būs piemērota vidējo un
vecāko klašu skolēniem un viņu vecākiem.
Taču studijā top izrāde arī mazajiem siguldiešiem – Ē. Vilsona pasaku luga pēc H. K. Andersena
pasakas “Īkstīte” motīviem. Stāsts būs par kādu visai izlutinātu, nešpetnu meitēnu, kurai nāksies
iziet skarbu dzīves skolu, lai mācītos novērtēt savas mājas un māmiņas mīlestību, lai saprastu, ka
katrs darbs, darīts ar mīlestības pilnu sirdi, pašai un pasaulei nāk par svētību. “Īkstītes” pirmizrāde
iecerēta 28. maijā plkst. 17.00. Izrādē skanēs V. Zilvera mūzika, dziesmas palīdzēs izdziedāt Mūzikas nodaļas vokālais ansamblis, bet par iestudējumu scenogrāfiju rūpējas skolotājs R. Tikums ar
saviem audzēkņiem.

Klasiskās mūzikas koncerts “Stāsti man par mīlu”
Gaidot vienu no šīs vasaras muzikālajiem baudījumiem – XIX Starptautiskos Siguldas Opermūzikas
svētkus, 10. aprīlī plkst. 16.00 Siguldas pilsētas kultūras namā notiks klasiskās mūzikas koncerts “Stāsti
man par mīlu...” (Parlami d’amore), kurā uzstāsies Latvijas Nacionālās operas solisti Inga Šļubovska,
Madara Dziedātāja, Juris Ādamsons un koncertmeistare Silvija Deidule.
Klausītājus priecēs skaņdarbi no operām “Karmena”, “Figaro kāzas”, “Seviļas bārddzinis”, “Burvju
flauta”, “Lukrēcija Bordža” un operetēm “Grāfs fon Luksemburgs”, “Sikspārnis”, “Čigānu barons” un citām.
Biļetes uz koncertu iepriekšpārdošanā būs nopērkamas Siguldas pilsētas kultūras namā. Biļešu cena:
no Ls 2 līdz 4.
Atgādinām, ka ir uzsākta biļešu tirdzniecība uz XIX Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku
koncertiem. Plašāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv.

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

80 gadi Leonora

Martinsone, Vilis Bernhards,
Nikolajs Martiņenko, Alfrēds
Teteris, Ēvalds Brengulis, Aina
Brēde, Zoja Popova

85 gadi Ārija Melngaile,

Sofija Strode, Olga Zakutska,
Ida Rašēvica, Aleksandra
Paukšte, Jeļena Švarjova,
Antoņina Jankovska, Helēna
Celmiņa

90 gadi Jānis Bakša, Marija
Sidorova, Ieva Tīrele

95 gadi Antoņina Ļevina,

Februārī Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
12 bērnu piedzimšanas –
6 meitenes un 6 zēni.
Bērniem doti vārdi Adele, Gabriela,
Linda, Elīza Kate, Sofija Kate, Eva
Nikola, Patriks, Maksims, Rainers,
Bruno, Timotejs Dāvis, Ernests Kārlis.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas 8 laulības.
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 19. aprīlī!

Felicija Ādamsone

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. marts, 2011

