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Augustā un septembrī Siguldas
novada domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics aicināja novadniekus iesaistīties akcijā “Dāvini ideju domei”. Pašvaldība saņēma vairāk nekā
30 iedzīvotāju ideju un ierosinājumu,
kā saimniekot lietderīgāk un ar mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt
labāku rezultātu. Visi ieteikumi tiks
iesniegti Siguldas novada domes deputātiem.
“Pateicos visiem, kas piedalījās akcijā un dāvāja savas labās domas un
padomus. Vairākus no ieteikumiem
jau esam realizējuši: samazinājuši apgaismojumu naktīs un sadarbībā ar
Pensionāru biedrību izveidojuši punktu, kur iedzīvotāji varēs mainīties ar
saimniecības precēm un apģērbiem.
Esam sākuši regulāras tikšanās ar
iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, lai noteiktu
prioritātes un veiksmīgāk plānotu
nākamā gada budžetu. Uzklausot ieteikumus, noteikti šogad samazināsim
krāšņās Ziemassvētku virtenes izvietošanas laiku Pils ielā. Iespēju robežās
vairākus no ieteikumiem ieplānosim
nākamā gada budžetā. Šai akcijai taupības laikos ir būtiska nozīme, jo iedzīvotāji norāda uz pašvaldības darba
nepilnībām, iespējām un paši iesaistās
novada labklājības veidošanā,” iedzīvotāju veikumu novērtē priekšsēdētājs
U. Mitrevics.

Vairāki ieteikumi skāra labiekārtošanas un zaļumsaimniecības jautājumus: ieteikts novada puķu dobēs stādīt
ziedus, kuri priecētu visu vasaru un
nebūtu jāpārstāda, ietaupot līdzekļus
gan jaunu stādu iegādei, gan darbinieku atalgojumam, bet, lai uzlabotu
ceļu stāvokli, iedzīvotāji rosina aizliegt
smagā transporta kustību apdzīvotās
vietās. Lai palielinātu budžeta ieņēmumus, iedzīvotāji rosina pašvaldību
veidot maksas autostāvvietas tāpat, kā
tas ir Cēsīs, samazināt sociālos pabalstus, mācību iestādēs darbu sākt plkst.
9.00, taupot elektroenerģiju, palielināt
sodu par Saistošo noteikumu pārkāpumiem un teritoriju nekopšanu, bet
labiekārtošanas un vides darbiem izvietot ziedojumu kastītes.
“Diemžēl jāņem vērā, ka daudzu
lietu kārtību pašvaldībā nosaka likumdošana – mēs nevaram patvarīgi palielināt sodus vai iesaistīt nepilngadīgos
smēķētājus sakopšanas darbos. Tāpat
vairāki ieteikumi prasa lielas investīcijas, tādēļ par to realizēšanu domāsim
nākotnē, piemēram, par sporta laukuma izveidi pie Siguldas 1. pamatskolas
un skeitparka papildināšanu ar jaunām
rampām. Nākamajā gadā strādāsim ar
krietni mazāku budžetu nekā šogad,
tādēļ kritiski izvērtēsim visus tēriņus,”
sola U. Mitrevics.
Iedzīvotāji ieteikuši nepārtraukt
plaša mēroga mākslas, kultūras un

sporta pasākumu organizēšanu, jo tā
Siguldai tiek piesaistīti apmeklētāji,
kuri izmanto novada uzņēmēju ēdināšanas, tūrisma un naktsmītņu pakalpojumus. Savukārt, lai pilsētu veidotu
tūristiem saistošāku, iedzīvotāji iesaka
slēgt automašīnu satiksmi Pils ielā un
aktivizēt novadam raksturīgo suvenīru ražošanu un tirgošanu. Vairāki
ieteikumi domāti novada iestādēm,
piemēram, siltumapgādes uzņēmumam “Wessemann Sigulda” rosināts
uzlabot siltumtrases. Kāds iedzīvotājs
ieteica slēgt Mākslu skolu, ja valsts nepiešķirs nepieciešamo finansējumu.
Anketās saņemti arī pateicības vārdi
par sakopto pilsētas vidi, Raiņa parka
bērnu rotaļu laukumu un pašvaldības
centieniem nodrošināt visu izglītības
iestāžu darbu.
“Nopietni apsveram vairākkārt
norādīto iespēju veidot Siguldas novada iedzīvotāju konsultatīvo padomi,
kurā brīvprātīgi varētu iesaistīties tie
iedzīvotāji, kuri vēlas palīdzēt pašvaldībai lēmumu pieņemšanā, norādīt
uz problēmām, rosināt jaunus lēmumus, atbalstot pašvaldību ar idejām,
konsultācijām un pieredzi. Līdzīgu
padomi jau izveidojuši pašvaldības
izglītības jomas speciālisti, tuvākajā
laikā Siguldiešu forumā aicināsim
brīvprātīgi iesaistīties visus, kuriem
rūp novada labklājība un attīstība,”
stāsta priekšsēdētājs.

Siguldas novada domes Koncesiju komisija vienojusies ar SIA
“Wesemann Sigulda” par apkures
tarifu samazināšanu Siguldas novadā no šī gada 1. novembra. Siguldas
novada centralizētās siltumapgādes
siltumenerģijas tarifs būs 43,86 lati
par MWh.
“Siguldas novada dome, izvērtējot
to, ka Siguldā ir vienas no lielākajām
siltumenerģijas izmaksām Latvijā,
tikās ar SIA “Wesemann Sigulda”
pārstāvjiem, lai pārrunātu iespēju
samazināt apkures izmaksas šajā
sezonā. Pārrunu rezultātā Siguldas
novada domes Koncesiju komisija
panāca vienošanos par apkures tarifa
samazinājumu gandrīz 12% apmērā.
Samazinājums tika panākts uz dabasgāzes samazinājuma un faktiskā
šķeldas iepirkumu samazinājuma

rēķina. Siguldā apkure tiek nodrošināta ar 75 % šķeldu un 25 % ar
gāzi. No šī gada 1. novembra Siguldas
siltumenerģijas izmaksas ir līdzvērtīgas, piemēram, Cēsu pilsētas siltuma
izmaksām un ir mazākas kā vairākās
lielajās Latvijas pilsētās,” skaidro Siguldas novada domes izpilddirektore,
Koncesiju komisijas priekšsēdētāja
Inese Zīle.
Siguldas novada dome saņem arvien vairāk iedzīvotāju iesniegumus
ar vēlmi atslēgties no centralizētās
apkures, tomēr Latvijas Republikas
normatīvie akti nosaka, ka atslēgšanās
no apkures ir iespējama tikai visai
ēkai kopumā, nevis atsevišķiem dzīvokļiem. “Pašvaldība iedzīvotājiem
var palīdzēt kā starpnieks, lūdzot SIA
“Wesemann Sigulda” samazināt apkures tarifus. Iepriekšējā ziema pierā-

dīja, ka siltināto māju iedzīvotāji par
siltumapgādi maksā uz pusi mazāk,
tādēļ aicinu arī dzīvojamo māju apsaimniekotājus un iedzīvotājus rūpīgi
izsvērt iespēju veikt ēku siltināšanu,
piesaistot investīcijas no Eiropas savienības fondiem, tā būtiski samazinot
apkures izmaksas,” teic I. Zīle.
SIA “Wesemann Sigulda” apkopotā informācija liecina, ka ēkām,
kuras ir siltinātas, 2008. gada ziemā
siltumapgādes izmaksas bija vidēji
0,90 latu, bet nesiltināto ēku apkures
tarifi dažviet pārsniedza pat 1,50 latus
kvadrātmetru.
Siguldas novadā, pamatojoties uz
2004. gada 13. novembra Koncesijas
līgumu, tiesības nodrošināt siltumenerģijas ražošanu un siltumapgādes
pakalpojumus ieguva SIA “Wesemann
Sigulda”.

Siguldā samazināti apkures tarifi

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 20. oktobris, 2009

Novada
Zinas

Pateicos visiem, kuri piedalījās akcijā “Dāvini ideju domei” un sniedza
pašvaldībai ideju vai ierosinājumu par
to, kā saimniekot lietderīgāk, kā ar
mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt
labāku rezultātu. Vairākus no ieteikumiem jau esam realizējuši, bet daudzus plānosim nākamā gada budžetā.
Septembrī tikos ar Allažu iedzīvotājiem, lai atklātu patieso ainu Allažu
pagasta ienākumos un izdevumos,
kā arī pārrunātu turpmākās Siguldas
novada attīstības iespējas. Noteikti turpināšu uzklausīt jūsu viedokļus un ierosinājumus, tādēļ aicinu gan novada
uzņēmējus, gan iedzīvotājus piedalīties
diskusijās oktobrī, novembrī un decembrī par nākamā – 2010. gada –
budžeta plānošanu.
Septembrī Sociālās palīdzības
pārvalde piešķīrusi sociālos pabalstus
par vairāk nekā 3000 latu. Garantētā
iztikas minimuma pabalsti ir piešķirti
26 ģimenēm, vienreizēji pabalsti medikamentu apmaksai – 19 ģimenēm,
pabalsti kurināmā iegādei – 8 ģimenēm, bet pabalsti skolas piederumu
iegādei – 18 ģimenēm. Septembrī veikalu tīkla “Elvi” atlaižu karti saņēmuši
152 mazturīgie novada iedzīvotāji.
Apzinoties, ka šis daudziem siguldiešiem ir sarežģīts laiks, Ģimenes
atbalsta centrs ir izveidojis grūtībās
nonākušo kredītņēmēju atbalsta grupu un sācis pilotprojektu, divas reizes
nedēļā nodrošinot Zupas virtuves pieejamību maznodrošinātajiem novadniekiem. Šomēnes Siguldas novada
dome sākusi dalību Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) aktīvās nodarbinātības pasākumā un līdz 2010. gada
beigām nodrošinās darba praktizēšanas vietas 272 bezdarbniekiem – Siguldas novada iedzīvotājiem.
Esam aktīvi sākuši 2010. gada budžeta plānošanu, kas nākamgad būs
vēl par pusmiljonu latu mazāks, tādēļ
turpināsim optimizēt un restrukturizēt
gan Siguldas novada domes finanšu
līdzekļu izlietojumu, gan pašvaldības

darbinieku skaitu.
Nākamo trīs nedēļu laikā aicinām
novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā par Siguldas novada Gada cilvēku 2009, lai pateiktos līdzcilvēkiem,
kas pelnījuši pašvaldības atzinību par
sasniegumiem vai ieguldījumu sporta,
izglītības un kultūras dzīves attīstībā,
novada un uzņēmējdarbības attīstībā,
labdarībā un sabiedriskajā dzīvē, jo
reizēm labs vārds un apkārtējo novērtējums var nozīmēt tik daudz.
Tuvojas Latvijas Valsts svētki –
Lāčplēša diena un Latvijas Republikas
Proklamēšanas gadadiena. Aicinu ikvienu novadnieku piedalīties Lāčplēša
dienas lāpu gājienā, godinot vecākās
paaudzes atmiņas par Brīvības cīņām
un veicinot jaunās paaudzes patritorisko audzināšanu. Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadiena būs svētki,
kuros godināsim novadniekus par ieguldījumu un sasniegumiem kultūrā,
izglītībā, sociālajā jomā, uzņēmējdarbībā un labdarībā, novērtēsim lauksaimniekus, bet nominācijā “Gada sētnieks”
pateiksim paldies tiem cilvēkiem, kuri
ikdienā rūpējas par novada sakoptību
un tīrību. Apbalvoti tiks arī skaistāko
gaisa dārzu īpašnieki, kuri atrod laiku un spēku sakopt savus īpašumus,
krāšņāku veidojot visu novadu. Aicinu
visus būt kopā šajos svētkos, jo mēs
varēsim iet kopā šo dzīves ceļu tikai
tad, ja jutīsim viens otra plecu – kopā
būšana ir svarīga, jo, lai cik smagi laiki
ir mūsu ekonomikai, mēs esam brīvi,
mēs varam būt brīvi savās domās un
ikdienā.
Ar cieņu, Uģis Mitrevics

SIGULDAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM
5. novembrī 18.00
Siguldas pagasta kultūras namā (Zinātnes iela 7, Sigulda)
26. novembrī 18.00
koncertzālē “Baltais flīģelis” (Šveices iela 19, Sigulda)
3. decembrī 18.00 Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More)
Aicināti visi interesenti!
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Siguldas Novada
Zinas
Darbu sākusi kredītņēmēju atbalsta grupa
Jau ceturto gadu Siguldas novadā darbojas Sociālās palīdzības
pārvaldes Ģimenes atbalsta centrs
(ĢAC), kas sniedz profesionālu palīdzību krīzes situācijā nonākušajām
ģimenēm. Šobrīd pie ĢAC speciālistiem vēršas daudzas ģimenes, kurām
radušās grūtības ar ņemto kredītu
atmaksu. Tiekoties ar ģimenēm
un kopīgi meklējot efektīvākos
risinājumus, centra speciālisti
secināja, ka iedzīvotājiem bieži
trūkst informācijas likumdošanā,

patērētāju tiesību jomā un citu
līdzīgā situācijā nonākušo pieredzes
apmaiņas.
Lai palīdzētu un sniegtu atbalstu Siguldas novada ģimenēm,
pašvaldības ĢAC izveidojis grūtībās
nonākušo kredītņēmēju klubiņu,
kura pirmā nodarbība notika
6. oktobrī. Pirmās nodarbības laikā
kredītņēmēju ģimenes iepazinās,
uzklausīja katras ģimenes problēmu,
meklēja to cēloni, diskutēja un lēma,
kā atrisināt sāpīgos jautājumus.

Ja arī jums radusies interese
par kredītņēmēju atbalsta grupu,
aicinām apmeklēt nodarbības Dienas centrā Pils ielā 3a. Atbalsta
grupas notiks katru otro nedēļu
otrdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00.
Tuvākās tikšanās – 20. oktobrī un
3. novembrī. Ja ir neskaidrības,
aicinām zvanīt pa tālr. 67800963
vai 26459154 Sociālās palīdzības
pārvaldes ĢAC vadītājai Kristīnei
Freibergai vai sūtīt jautājumus uz epastu kristine.freiberga@sigulda.lv.

Siguldā atklās lietoto mantu un apģērbu
maiņas
punktu Darbu sāks arī Latvijas Sar- rajona slimnīca” teritorijā (LakstīPensionāru biedrība “Sigulda”
un Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas nodaļa no 3. novembra atklās
lietoto, sadzīvei noderīgo mantu
un apģērbu maiņas punktu.

kanā Krusta Siguldas nodaļas
humānās palīdzības (apģērbi un
apavi) izsniegšanas punkts. Maiņas punkts atradīsies SIA “Rīgas

galas ielā 13, bijušajā veļas mājā,
ieeja no slimnīcas) un darbosies
katru otrdienu no plkst. 12.00 līdz
14.00.

Siguldas novadā dalīs pārtikas pakas
Siguldas novada domes Sociālās
palīdzības pārvalde informē, ka Latvijas Sarkanais Krusts 2009. gadā iesaistījies Eiropas Komisijas programmas
vistrūcīgākajām personām realizācijā,
kas paredz pārtikas paku izsniegšanu
personām, kas 2009. gadā saņēmušas pašvaldības atzinumu par trūcīgas
personas/ģimenes statusa piešķiršanu,
kā arī personām bez noteiktas dzī-

vesvietas.
Siguldas novadā pārtikas produktu komplektu (auzu pārslas 0,5 kg,
četrgraudu pārslas 0,5 kg, makaroni
0,5 kg x 2, pankūku milti 0,4 kg, vājpiena pulveris – 0,4 kg) no 19. oktobra varēs saņemt:
1) SAC “Gaismiņas” (Stīveri,
Allažu pagasts). Izdales laiks – pirmdienas no plkst. 9.00 līdz 13.00. At-

bildīgā persona – Gaļina Grigoroviča
(tālr. 67148414). 2009. gadā plānots
izdalīt 192 pakas;
2) Siguldas pagasta kultūras
nams (Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts). Izdales laiks – pirmdienas
no plkst. 9.00 līdz 15.00. Atbildīgā
persona – Ģertrūde Līvmane (mob.
29142830). 2009. gadā plānots izdalīt
768 pakas.

Sākts zupas virtuves pilotprojekts
No 15. oktobra līdz 15. novembrim Siguldas novadā darbosies zupas virtuve, kurā divas
reizes nedēļā zupu vai biezputru
un maizi varēs saņemt trūcīgie
novada iedzīvotāji un iedzīvotāji

krīzes situācijā, kuri palikuši bez
iztikas līdzekļiem un saņēmuši
Siguldas novada domes Sociālās
palīdzības pārvaldes izsniegtus
talonus. Plānots, ka zupas visrtuves pakalpojumus saņems aptuveni

150 trūcīgu un mazturīgu iedzīvotāju. Zupas virtuves būs pieejamas vairākās novada apdzīvotās
vietās – Siguldas pilsētā, Siguldas
pagastā, Mores pagastā, Jūdažos,
Nurmižos, Allažu pagastā.

Pašvaldība nodarbinās 272 bezdarbniekus
Siguldas novada dome, iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) aktīvās nodarbinātības pasākumā “Apmācība darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība”, kurš tiek īstenots Eiropas sociālā fonda (ESF)
projekta “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros, laika periodā no
2009.gada oktobra līdz 2010. gada

beigām plāno izveidot 272 darba
praktizēšanas vietas Siguldas novada iedzīvotājiem. 2009.gadā Siguldas novada pašvaldība, pašvaldības
iestādes un novada sabiedriskās
organizācijas nodrošinās 132 darba
praktizēšanas vietas, bet 2010. gadā
140 darba praktizēšanas vietas.
Bezdarbnieki - Siguldas novada
iedzīvotāji, galvenokārt strādā izveidotajās darba praktizēšanas vietās,
labiekārtojot un sakārtojot novada

teritoriju, veicot mežu sakopšanas
un ceļu apkopšanas darbus gan Siguldā, gan Siguldas, Allažu un Mores pagastos. Bez darba palikušajiem
novadniekiem tiek piedāvāta iespēja
strādāt arī kā palīgstrādniekiem, veicot sīkus remontdarbus, strādājot
pašvaldības iestādēs kā dežurantiem, garderobistiem, apkopējiem,
veļas mazgātājiem, gludinātājiem vai
palīgstrādniekiem sociālās aprūpes
jomā.

Aicina uzņēmējus uz diskusiju
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics 28. oktobrī
plkst. 16.00 aicina novada uzņēmējus uz diskusiju par 2010. gada
budžeta prioritātēm.
“Kopā ar novada uzņēmējiem,
kuri ir darba devēji iedzīvotājiem
un nodokļu maksātāji pašvaldības
budžetā, vēlos pārrunāt Siguldas
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novada pašvaldības 2010. gada
budžeta plānošanu. Aicinu uzņēmējus atsaukties aicinājumam
uz viedokļu apmaiņu par mūsu
sadarbības iespējām, lai veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību, jaunu
darba vietu radīšanu un sociālo
jautājumu risināšanu. Šis ir laiks,
kad, tikai strādājot kopā, varam

turpināt attīstīt novadu un palīdzēt novada iedzīvotājiem,” skaidro U. Mitrevics.
Siguldas novada uzņēmēji diskusijai ar Siguldas novada domes
priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu tiek
aicināti pieteikties līdz 22. oktobrim pa e-pastu prese@sigulda.lv vai
tālruni 67970848.

īsumā
Pašvaldības policija septembrī

No 1. līdz 30. septembrim Siguldas novada Pašvaldības policijā saņemti
98 izsaukumi. Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171. panta
1. un 2. daļas “Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī” paredzētiem
pārkāpumiem aizturēta un sodīta 21 persona. Par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 176. panta “Patvarība” paredzēto pārkāpumu sodīta
viena persona. Savukārt 7 transportlīdzekļu vadītāji sodīti par automašīnu
novietošanu vietās, kur aizliegts apstāties un stāvēt. Par Siguldas novada
Saistošo noteikumu pārkāpšanu ar naudas sodu sodītas 7 personas.

Siguldā viesojas Štūres jauniešu simfoniskais orķerstris

No 11. līdz 18. oktobrim Siguldā viesojās sadraudzības pilsētas Štūres
(Vācija) reģionu pārstāvošais Dīpholcas Jauniešu simfoniskais orķestris
diriģenta Štefana Šteinkūlera (Stephan Steinkuehler) vadībā, lai iestudētu
jauno koncertrepertuāru un piedalītos kopīgā koncertā ar Siguldas jauniešu
kamerorķestri.

“Supernetto” aicina ziedot mazai siguldietei

Ar aicinājumu ziedot un palīdzēt veseļoties Siguldas meitenītei ar īpašām vajadzībām Gundegai Rotbergai 1. oktobrī atklātas ziedojumu kastītes
“Supernetto” veikalā Siguldā. Saziedotie līdzekļi tiks novirzīti, lai nodrošinātu
nepieciešamos finanšu līdzekļus Gundegas ārstēšanai.
Labdarības akcijas ietvaros, kas ilgs līdz 23. novembrim, “Rimi Latvia”
sadarbībā ar portālu Ziedot.lv centīsies palīdzēt 59 bērniem Latvijā, kuru
ģimenēm nepieciešams finansiāls atbalsts bērnu ārstēšanai un ikdienas
rehabilitācijai. Atbalstot akciju, tiks uzlabota šo bērnu dzīves kvalitāte.

Mākslu skola iesaistās akcijā “Es par kultūru”

Latvijas Radošo savienību padome rīkoja akciju “Es par kultūru”, kuras
laikā tika vākti kultūras atbalstītāju paraksti. Siguldas Mākslu skola, atbalstot
akciju, sniedza koncertus un veidoja plenērus tirdzniecības centrā “Elvi”,
autoostā un dzelzceļa stacijā. Atbalstot Siguldas novada kultūras dzīvi, akcijā
iesaistījās arī Turaidas muzejrezervāts.

Mores pagasta pārvaldei dāvina ģerboni

Mākslinieks Edgars Grīnfelds izgatavojis un Mores pagasta pārvaldei uzdāvinājis Mores pagasta ģerboņa atveidojumu. Ģerbonis gatavots no ģipša un
to rotā uzraksts “Dāvinājums Mores tautai. Izgatavots 2009. gada jūnijā”.

Allažu krājaizdevu sabiedrība aicina kopīgi risināt krīzes
problēmas

Siguldas novada kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Allažu saime” turpina
uzņemt jaunus biedrus un izsniegt kredītus. Kopš 2000. gada, kad “Allažu
saime” uzsāka darbu, tā kļuvusi par trešo lielāko Latvijas krājaizdevu sabiedrību un ir lielākā, kas pārstāv ārpus Rīgas dzīvojošos. Tuvāka informācija
vietnē www.allazi.lv.

Novada pensionāri tiekas Starptautiskajā veco ļaužu dienā

Pasaules Veselības organizācija 1. oktobri pasludinājusi par Starptautisko veco ļaužu dienu. Pateicoties Alfona Jumiķa iniciatīvai, Starptautiskā
veco ļaužu diena šogad pirmo reizi notika Siguldas pagasta kultūras namā,
pulcējot visa Siguldas novada pensionārus, kuriem pievienojās arī Allažu
pagasta pensionāri.
Seniorus sveica Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Rīgas apriņķa pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja Aija Kušķe,
Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja Diāna Indzere un Dienas centra vadītāja Eva Viļķina. Pasākumā pensionāri sveica
jubilārus apaļajās jubilejās, dāvinot īpaši sagatavotas dzejas rindas, ziedus
un muzikālus sveicienus.

Notiks seminārs par LEADER pieejamību

6. novembrī plkst. 11.00 Dārza ielā 2a notiks seminārs “LEADER pieeja
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā”, kurā tiks sniegs
ieskats Lauku attīstības biedrības darbībā, kā arī paredzēta tikšanās ar Lauku
atbalsta dienesta pārstāvi, lai pārrunātu prasības LEADER projektu iesniegumu izstrādei, analizētu biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumos
un informētu par projektu iesniegumu vērtēšanas gaitu. Dalība seminārā
jāpiesaka pa tālruni 67970250 vai e-pastu rrlab@inbox.lv.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 20. oktobris, 2009

Siguldas Novada
Zinas

Uzsākta balsošana
par novada gada cilvēku
No 16. oktobra līdz 6. novembrim iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties konkursa “Siguldas novada
gada cilvēks 2009” balsošanā, nosakot novadniekus, kuri pelnījuši
pašvaldības atzinību par sasniegumiem vai ieguldījumu sporta,
izglītības un kultūras dzīves attīstībā, novada un uzņēmējdarbības
attīstībā, ieguldījumu labdarībā
un sabiedriskajā dzīvē 2008. un
2009. gadā.
Sekojot iepriekšējo gadu tradīcijai, arī šoreiz piecus kandidātus
katrā konkursa nominācijā izvirzījušas pašvaldības komitejas. Arī
iedzīvotājiem ir iespēja papildināt
kandidātu sarakstu, izvirzot vie-

nu personu katrā nominācijā. Pēc
konkursa noteikumiem nominācijās nedrīkst izvirzīt iepriekšējā
konkursa “Siguldas novada gada
cilvēks 2007” uzvarētājus – Jolantu
Borīti, Gundegu Pētersoni, Alfonu
Jumiķi, Jāni Libkovski, Ainu Erti,
Karīnu Putniņu.
Līdz 6. novembrim iedzīvotāji
aicināti nobalsot par vienu kandidātu katrā nominācijā, aizpildot
anketas, kuras var saņemt un iesniegt novada domē, pašvaldības
pārvaldēs, Tūrisma informācijas
centrā, pilsētas un pagastu kultūras namos, Dienas centrā, Mākslu skolā “Baltais flīģelis”, novada
bibliotēkās, Gaujas Nacionālā

Anketa
“Siguldas novada gada cilvēks 2009”

parka administrācijā, lielākajās
iestādēs un uzņēmumos, kā arī
pašvaldības vietnē www.sigulda.
lv un Jauniešu domes veiktajā anketēšanā. Iesniegtās anketas līdz
9. novembrim apkopos Siguldas novada domes Sabiedrisko
attiecību nodaļa, bet rezultātus
apstiprinās pašvaldības izveidota
komisija – pašvaldības, deputātu
un sabiedrības pārstāvji.
Laureāti tiks apbalvoti ar Siguldas novada domes Atzinības
rakstiem un piemiņas balvām
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā
18. novembrī Siguldas pagasta
kultūras namā.

Siguldas slimnīcā
samazinātas dzemdību izmaksas
No 20.oktobra SIA “Rīgas rajona
slimnīca” dzemdību izmaksas būs 200
latu, bet dzemdības ar ķeirzargriezienu
maksās 350 latus pēc dzemdību indikācijām. Kopš valsts atteiktā finansējuma
SIA “Rīgas rajona slimnīcas” Dzemdību nodaļai, no septembra dzemdību
izmaksas Siguldā bija no 350 līdz 600
latiem (ar ķeizargriezienu).
“Lēmums samazināt dzemdību
izdevumus tika pieņemts, lai veicinātu dzemdību skaita palielināšanos un
nevajadzētu slēgt Siguldas Dzemdību
nodaļu. Dzemdību izmaksas turpmāk
būs mazākas par pakalpojuma pašizmaksu un izmaksu starpību dotēs
slimnīca,” stāsta Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks un SIA
“Rīgas rajona slimnīca” kapitāldaļu
turētāja pārstāvis Jānis Zilvers.

Jau ziņots, ka Siguldas novada domes deputāti 17. septembrī nosūtīja
atklātu vēstuli Ministru prezidentam
Valdim Dombrovskim un Veselības
ministrei Baibai Rozentālei, kurā lūdza
rast iespēju turpināt SIA “Rīgas rajona
slimnīcas” Siguldā Dzemdību nodaļas
darbu, tomēr ministre finansējumu
atteica.
“Mēs saņemam daudzu iedzīvotāju atbalsta vēstules par veselības
aprūpes neloģiskajām reformām, kas
skārušas arī Siguldā izvietoto SIA ”Rīgas rajona slimnīcu”, īpaši slimnīcas
Dzemdību nodaļu. Rīgas rajona slimnīcas Dzemdību nodaļas labiekārtošanā
atbilstoši Māsterplānam pēdējo gadu
laikā ieguldīti vairāki simti tūkstoši latu
gan valsts, gan pašvaldību investīciju
veidā. Telpas tika pārprojektētas, iz-

veidota visiem noteikumiem atbilstoša ventilācijas sistēma ar antimikrobu
filtriem dzemdību blokā, veikts kvalitatīvs remonts. Īsā laikā nodaļa ar savu
profesionālo darbību un pārdomāto
darba organizāciju iemantojusi labu
reputāciju - pēc dzemdību skaita tā ir
otrā lielākā dzemdību nodaļa Vidzemē, ierindojoties aiz Valmieras”, stāsta
slimnīcas vadītājs, valdes loceklis Valdis
Siļķe.
2008. gadā SIA “Rīgas rajona
slimnīcā” pieņemtas 581 dzemdības,
2009.gadā līdz 31. augustam - 398
dzemdības. Kopš SIA “Rīgas rajona
slimnīcai” no 1. septembra ir piešķirts
aprūpes slimnīcas statuss un valsts par
pieņemtajām dzemdībām nemaksā,
SIA “Rīgas rajona slimnīca” notikušas
tikai divpadsmit dzemdību.

Allažu sporta centrs aicina izmantot zāli
sportiskām aktivitātēm
Kopš Siguldas novada paplašināšanās Siguldas novada domes Sporta
pārvaldes pārziņā ir Allažu Sporta
centrs, kas ir nozīmīga Siguldas novada sporta dzīves struktūrvienība.
Allažu Sporta centrs ir jaunākā un
mūsdienīgākā sporta zāle Siguldas
novadā, kurā ir iespēja nodarboties
ar sportu ikvienam.
“Jauniegūtā sporta centra prioritāte ir Allažu pamatskolas mācību,
kā arī novada interešu izglītības un
profesionālās ievirzes programmu
realizācija, tomēr šīs grupas nespēj
pilnībā noslogot sporta zāli, tādēļ
Siguldas novada dome aicina sporta
komandas, grupas un interesentus
izmantot iespēju nodarbībām, pasākumiem, sportiskām darbībām
un sacensībām. Komandas treniņu
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 20. oktobris, 2009

laiku pēcpusdienās un vakaros līdz
plkst. 23.00 var rezervēt pa tālruni
29390733,” skaidro Sporta pārvaldes
vadītāja Zanda Abzalone.
Sporta zālē var nodarboties ar
volejbolu, basketbolu, florbolu, badmintonu (bez tīkla), vingrošanu un
citām dažādām fiziskām darbībām.

Izcenojumi par sporta zāles
izmantošanu:

1) kolektīviem – 15 LVL ar PVN
stundā;
2) kolektīviem par ½ zāli – 7,50
LVL ar PVN stundā;
3) privātpersonām no 18 gadu
vecuma – 2 LVL ar PVN 2 stundas;
4) privātpersonām līdz 18 gadu
vecumam – 1 LVL ar PVN 2 stun-

das;
5) pirmskolas vecuma bērniem
bez maksas, ja nodarbojas kopā ar
kādu no pieaugušajiem, uz kuru attiecas 3. punkts.

Inventāra noma:

1)Badmintona raketes 2 gb. –
0,50 LVL ar PVN par 1 nodarbību;
2)Florbola nūja – 0,50 LVL ar
PVN par 1 nodarbību;
3)Bumbas – bezmaksas.
Individuālie sporta zāles apmeklētāji zāli var izmantot otrdienās no
plkst. 18.30 līdz 20.30 un ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00, kolektīviem jāpiesakās sporta centrā
darbadienās darba laikā vai pa tālruni 29390733.

Siguldas novada dome vēlas pateikties Siguldas novada iedzīvotājiem, kuru ieguldījumus
vai sasniegumus 2008. un 2009. gadā dažādās nozarēs pozitīvi novērtējuši novada iedzīvotāji.
Lūdzu, atzīmējiet katrā nominācijā vienu Siguldas novada domes komiteju izvirzīto, jūsuprāt,
atbilstošo kandidātu vai ierakstiet citu personu, un iesniedziet anketu norādītajās vietās vai
nosūtiet pa pastu (Siguldas novada dome, Pils iela 16, Sigulda) līdz 6. novembrim!
Laureāti tiks apbalvoti 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā Siguldas pagasta kultūras namā.
1. Par ieguldījumu Siguldas novada uzņēmējdarbības un novada attīstībā
1. Ilze Aizsilniece – kooperatīva “Piena ceļš” valdes priekšsēdētāja, par novada lauksaimniecības attīstību;
2. Jānis Bormanis – uzņēmējs, SIA “Ilga Sigulda” īpašnieks un Siguldas luterāņu draudzes
vadītājs, par tirdzniecības centra “Šokolāde” un kino “Lora” izveidi, jaunu darba vietu radīšanu un
privāto ieguldījumu Siguldas Evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta un fasādes atjaunošanā;
3. Ivars Ciaguns – Siguldas piedzīvojumu parka īpašnieks, par jauna, atraktīva tūrisma
piedāvājuma – “Siguldas piedzīvojumu parks” izveidi;
4. Dainis Dukurs – Siguldas bobsleja un kamaniņu trases direktors, starptautisku sacensību
organizētājs, skeletona treneris, par mūsdienīgas mākslīgā ledus estakādes izveidi un pasaules
līmeņa treniņprocesa nodrošināšanu dažādu valstu sportistiem.
5. Gunārs Dzenis – “Kokpārstāde 98” vadītājs, par nozīmīgiem kapitālieguldījumiem, Eiropas
fondu līdzekļu piesaisti un produkcijas eksportu;
6. Anna Jurkāne - Turaidas muzejrezervāta direktore, par finansējuma piesaisti vairāku
nacionālas nozīmes kultūras objektu sakārtošanai un restaurēšanai;
7. Jānis Kligins – uzņēmējs, SIA “Serisa” īpašnieks, par jaunu arhitektūras akcentu radīšanu
Siguldas pilsētā.
8. Imants Rendenieks – SIA “Vita Mārkets” īpašnieks, par tirdzniecības centra “Raibais Suns”
rekonstrukciju;
9. (cits variants) ___________________________________
2. Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā
1. Līga Ādamsone un Ligita Zilgalve -Biedrība “LiLī”, par mākslas telpas “Siguldas Tornis”
izveidi;
2. Anna Jurkāne – Turaidas muzejrezervāta direktore, par sadarbības veicināšanu ar novada
pašvaldību, par kultūras un izglītības projektiem;
3. Irita Lukšo – Siguldas pagasta kultūras nama TLMS “Vīgrieze” vadītāja, par izstāžu organizēšanu;
4. Indra Ozoliņa – Siguldas 3. pamatskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva
“Vizbulīte” vadītāja, par pašaizliedzīgu deju kolektīva “Vizbulīte” vadīšanu un ieguldījumu
“Vizbulītes” jubilejas pasākumu sagatavošanā un organizēšanā;
5. Guna Zeltiņa – teātra kritiķe, par grāmatu “Teātris Siguldā”;
6. (cits variants) ___________________________________
3. Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā
1. Dzintra Fogele – Siguldas 1. pamatskolas skolotāja, par ilggadēju pedagoga darbu un
deju kolektīva “Purenīte” vadīšanu;
2. Elmārs Gaigalnieks – mākslinieks, par mākslas studijas “Dzeltenā dzeņa ordenis” izveidi
un pieaugušo apmācību glezniecībā;
3. Māra Jēkabsone – Siguldas novada vidusskolas direktore, par Siguldas novada vidusskolas
izveidošanu un skolēnu sasniegumiem centralizētajos eksāmenos;
4. Elvita Rudzāte – Nodibinājuma “Sokrāta tautskola” vadītāja, par tautskolas izveidi, novitāti
novada izglītības sistēmā un jaunām izglītības programmām;
5. Līga Sausiņa – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, bioloģijas skolotāja, par
vairāku mācību grāmatas izdošanu, ieguldījumu novada izglītības attīstībā;
6. (cits variants) _______________________________________
4. Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē
1. Jānis Bormanis – uzņēmējs, SIA “Ilga Sigulda” īpašnieks un Siguldas luterāņu draudzes
vadītājs, par Siguldas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta un fasādes atjaunošanu un atvēršanu sabiedrībai;
2. Aivars Janelsītis – Siguldas infrastruktūras, komunālās un mājokļu saimniecības nozaru
darbinieks – par plašo novadpētniecības materiālu apkopojumu un Siguldas pasažieru
uzkarināmā trošu ceļa (gaisa vagoniņa) izbūves ideju un realizāciju;
3. Jānis Lazdāns – biedrības “A2” valdes loceklis, Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents,
distanču slēpošanas aktīvists, SIA “Jāniuss” valdes priekšsēdētājs, par aktīvu līdzdalību Siguldas
novada norisēs;
4. Edmunds Siksnis – viesnīcas “Aparjods” īpašnieks, par publiskās slidotavas izveidi;
5. Jānis Strautnieks – Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, par
finansējuma piesaisti Baltās pils rekonstrukcijai, Dabas izglītības centra izveidi un sabiedrības
izglītošanu dabas aizsardzības jautājumos;
6. (cits variants)_________________________________________
5. Par ieguldījumu labdarībā
1. Jānis Baltiņš un Miervaldis Jeņčs – “Zaļā kora” vadītāji, par iegūto ziedojumu pensionētajiem Siguldas novada pedagogiem;
2. Anita Fritsone – “Siguldas oga” īpašniece, par dāvātajām ogām bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrības “Cerību spārni” ģimenēm;
3. Māris Malcenieks – zemnieku saimniecības “Bračas” īpašnieks, par atbalstu Allažu pamatskolai;
4. Dzintra Siliņa – dāmu kluba “Madaras” vadītāja, par Siguldas novada maznodrošinātajām
ģimenēm dāvātajiem adījumiem;
5. Jānis Lazdāns – Biedrības A2 valdes loceklis, Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents,
par orientēšanās maršruta izveidi un orientēšanās karšu dāvinājumu biedrības “Aicinājums
Tev” dalībniekiem;
6. (cits variants)________________________________________
6. Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā
1. Aivars Fridrihsons – Siguldas Sporta skolas direktors, par profesionālās sporta izglītības
veicināšanu Siguldas novadā;
2. Ainārs Gureckis – Siguldas Sporta skolas Badmintona nodaļas treneris, par sekmīgu
darbu badmintonistu sagatavošanā;
3. Jānis Lazdāns – Biedrības A2 valdes loceklis, Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents, par aktīva dzīvesveida popularizēšanu un starptautiska mēroga sporta pasākumu
organizēšanu;
4. Andris un Juris Šici – kamaniņu braucēji, par izciliem sasniegumiem sportā;
5. Aina Ziediņa – Siguldas Sporta skolas Vieglatlētikas nodaļas trenere, par sekmīgu darbu
vieglatlētu apmācībā;
6. (cits variants) _________________________________

Pieteicēja vārds, uzvārds (anonīmas anketas konkursā nepiedalās)!

_________________________________________
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Siguldas Novada
Zinas
pasākumi siguldas novadā
Laiks
Līdz
30. oktobrim
Līdz
26. novembrim
21. oktobris

Pasākums
Gleznu izstāde (Kārlis Siliņš, Tatjana
Semane)
Kursi “Mākslas terapija cilvēka
pašizaugsmei”
Vācu valodas nodarbība

Norises vieta
Mākslas telpā
“Siguldas Tornis”
Sokrāta tautskolā

Siguldas Dienas
centrā
22. oktobris
Šūšanas kursi (4. nodarbība)
Siguldas pagasta
kultūras namā
22. oktobris
Lekcija “Mācīšanās un uzvedības motivācija Jauniešu iniciatīvas
centrā
23. oktobris
“Pasaules pianisti Baltajā flīģelī” Slavomirs Koncertzālē “Baltais
Vilks (klavieres, Polija)
flīģelis”
23. oktobris
Angļu valodas nodarbība
Siguldas Dienas
centrā
No 23. oktobra Brunču mednieks (romantiska komēdija)
Kino Lora
No 23. oktobra Largo Vinčs: Apdraudētā impērija
Kino Lora
(piedzīvojumu trilleris)
No 23. oktobra Mākoņains, gaidāms kotlešu lietus
Kino Lora
(animācijas filma)
24. oktobris
Salomon Siguldas maratons 2009
Siguldas novadā
24. oktobris
Deju kolektīva “Vizbulīte” gadskārtējais
Siguldas pilsētas
izlaiduma koncerts
kultūras namā
26. oktobris
Mākslas terapijas nodarbības (4. nodarbība) Dienas centrā
27. oktobris
Māmiņu kluba tikšanās
Dienas centrā
27. oktobris
Brīvais mikrofons
Siguldas pagasta
kultūras namā
No 27. oktobra Lekciju cikls “Kā ar piedošanu atbrīvoties no Sokrāta tautskolā
depresijas”
28. oktobris
Vācu valodas nodarbība
Dienas centrā
28. oktobris
Seminārs “Emocionālā kontakta veidošana Dienas centrā
ar bērniem”
“Cimdiņš”
29. oktobris
Šūšanas kursi (5. nodarbība)
Siguldas pagasta
kultūras namā
30. oktobris
Teātra izrāde “Zelta ruksītis”
Siguldas pagasta
kultūras namā
30. oktobris
Angļu valodas nodarbība
Dienas centrā
No 30. oktobra Gleznu izstāde (Una Leitāne)
“Siguldas Tornī”
31. oktobris
Krišjāņa Barona 174. dzimšanas dienas
Pie K. Barona
atcerei veltīts pasākums
pieminekļa Siguldā
31. oktobris
Bezmaksas jurista konsultācijas
Dienas centrā
No 2. novembra Lekciju cikls “Laimes māksla”
Sokrāta tautskola
2. novembris
Māmiņu kluba tikšanās
Dienas centrā
3. novembris
Vācu valodas nodarbība
Dienas centrā
4. novembris
Zinātniski praktiskā konference
Turaidas
muzejrezervātā
5. novembris
Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica
Siguldas pagasta
un pašvaldības darbinieku tikšanās ar
kultūras namā
iedzīvotājiem
6. novembris
Seminārs LEADER pieeja Rīgas rajona Lauku Siguldā, Dārza
attīstības biedrības darbības teritorijā
ielā 2a
6. novembris
Angļu valodas nodarbība
Dienas centrā
7. novembris
Klarnešu kvarteta “Quattro Differente”
Koncertzālē “Baltais
10 gadu jubilejas koncerts (koncertciklā
flīģelis”
“Būsim draugi mūzikā”)
10. novembris Māmiņu kluba tikšanās
Dienas centrā
11. novembris Lāčplēša dienas Lāpu gājiens
Siguldas novads
11. novembris Vācu valodas nodarbība
Dienas centrā
13. novembris Angļu valodas nodarbība
Dienas centrā
14. novembris Mārtiņdiena
Turaidas
muzejrezervātā
15. novembris Teātra izrāde “Tētis” (lomā: J. Jarāns)
Siguldas pilsētas
kultūras namā

Siguldas pilsētas kultūras namā
29. novembrī plkst. 17.00

Ata Auzāna Oranžā Daugavpils kora koncerts

“Atver acis”

Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas kultūras namā no 26. oktobra

Sākta biļešu iepriekšpārdošana
uz izrādi “Tētis”
15. novembrī plkst. 16.00 Siguldas pilsētas kultūras namā būs
skatāms islandiešu autora Bjorni
Haukura Torsona komēdijas “Tētis” iestudējums. Galvenās lomas
tēlotājs Jānis Jarāns uzskata, ka arī
Siguldas jaunajiem un topošajiem
tēviem noderēs dalīšanās pieredzē,
ko nozīmē kļūt par tēvu, apzinā-
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ties bērnu kā pilntiesīgu ģimenes
locekli, kas sagādā ne mazums pārdzīvojumu un problēmu, bet galvenokārt – neizmērojamu prieku.
Biļetes uz izrādi “Tētis” nopērkamas Siguldas pilsētas kultūras
namā sākot no 19. oktobra. Biļešu cena 6 lati, pensionāriem –
5 lati.

Lāčplēša diena un Latvijas Republikas
proklamēšanas 91. gadadiena Siguldas novadā
Svētku pasākums 30. oktobrī sāksies mākslas telpā “Siguldas tornis”
ar Siguldas mākslinieces Unas Leitānes gleznu izstādi “Rudens. Ziema.
Rudens”. Savukārt Siguldas pagasta
kultūras namā no 2. novembra būs
apskatāma Limbažu Tautas lietišķās
mākslas studijas “Dzilna” tautastērpu un tekstiliju izstāde “No Zeltenes
pūralādes”.
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Siguldas novada dome aicina novada
iedzīvotājus piedalīties lāpu gājienos
“Dāvāsim vienu gaismas staru Latvijai”, kas šogad notiks visā novadā.
Plkst. 19.00 iedzīvotāji aicināti savās
mājās, iestādēs un uzņēmumos iedegt
logos svecītes, dāvinot gaismas staru
Latvijai.
Allažu iedzīvotāji plkst. 15.30 aicināti pulcēties pie pamatskolas, lai
dotos lāpu gājienā, kas noslēgsies pie
Allažu pagasta pārvaldes ēkas ar piemiņas brīdi un ugunskuru.
Mores pagastā lāpu gājiens sāksies
plkst. 17.30 pie Mores kauju muzeja
un noslēgsies pie Latvijas leģiona karavīriem Mores kaujās veltītā pieminekļa,
kur piemiņas brīdī muzicēs Siguldas
pagasta pūtēju orķestris.

Siguldā Lāpu gājiens šogad sāksies plkst. 17.00 pie dzelzceļa stacijas
un noslēgsies pie Jaunās pils, kur tiks
pacelts Latvijas karogs, notiks piemiņas brīdis un Siguldas novada domes
priekšsēdētāja Uģa Mitrevica uzruna.
Svecīšu liesmās tiks iedegti un vārdos
izteikti vēlējumi no Siguldas pilsētas
kultūras nama teātra. Lāčplēša dienas
gājienā aicināti piedalīties visi novadnieki, līdzi ņemot lāpas vai svecītes.
No plkst. 17.00 līdz 17.45 Pils ielā būs
ierobežota satiksme.
Plkst. 19.00 koncertzālē “Baltais
flīģelis” tiks pasniegts valsts apbalvojums “Barikāžu dalībnieka piemiņas
medaļa” gandrīz 100 novada un tuvējo
pagastu iedzīvotājiem.
Sestdien, 14. novembrī, plkst.
18.00 koncertzālē “Baltais flīģelis”

18. novembrī plkst. 18.00
Siguldas pagasta kultūras namā
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS
SVĒTKU KONCERTS UN PATEICĪBAS PASĀKUMS
Pēc koncerta – balle ar grupu “Tutti Frutti”.
(Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 16. novembrim
pa tālruni 67800963.)

Mākslu skolas Mākslas nodaļā
norisināsies Vecāku diena
21. oktobrī plkst. 18.00 Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” Mākslas nodaļā norisināsies vecāku diena “Kļūsim
pamanāmi!”, kuras laikā audzēkņu vecāki varēs iepazīties ar Māklsu skolas
pedagogiem, darba procesu un kopā
ar bērniem izveidot atstarotājus.
“Tuvojas gada tumšākais laiks,
kad mēs un mūsu bērni, pārvietojoties pa ielām un ietvēm, viegli varam
kļūt par autobraucēju neredzēšanas
upuriem. Tāpēc esam plānojuši šā

koncertprogrammā “No klasikas līdz
rokam” muzicēs Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra pirmā vijole Raimonds Ozols.
Latvijas Republikas proklamēšanas
91. gadadienu 16. novembrī ieskandinās Mores un Allažu pamatskolas,
bet 18. novembrī plkst. 18.00 Siguldas
pagasta kultūras namā notiks svētku
koncerts un Pateicības pasākums, kurā
tiks sveikti konkursu “Siguldas novada
Gada cilvēks 2009” un “Skaistākais
gaisa dārzs Siguldas novadā 2009” laureāti, novada izglītības iestāžu pedagogi
un skolēni, kultūras darbinieki, sporta
un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.
Koncertā piedalīsies Siguldas jauniešu
simfoniskais orķestris (diriģents Pēteris Plūme). Pēc koncerta notiks balle,
kurā spēlēs grupa “Tutti Frutti”.

mācību gada pirmajā Vecāku dienā
tikties ar Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Siguldas iecirkņa kārtības
policijas nodaļas vecāko inspektori Indru Podziņu, lai parunātu par
bērnu drošību uz ielas gada tumšajos mēnešos un visi kopā pastrādātu
un radītu atstarotājus, kas būtu mūsu
fantāzijas izloloti, pašu rokām darināti
un pilnīgi oriģināli. Darot to kopā,
parādīsim, ka arī tētim, mammai un
skolotājiem ir jābūt atstarotājiem, jo

arī viņi nav pamanāmi, ja nepieciešams kādu ceļa posmu mērot kājām,”
stāsta Māra Ārente, Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” direktora vietniece
Mākslas nodaļā.
Vecāku dienā audzēkņu vecāki
varēs tikties ar bērnu skolotājiem
un atklātā sarunā uzzināt atbildes
uz neskaidrajiem jautājumiem, kā
arī izteikt viedokli par to, kas skolā
būtu jādara citādi. Tā kā no 1. septembra Mākslas un Mūzikas skolas
tika apvienotas, audzēkņu vecāki tiek
aicināti uz Vecāku dienu paņemt līdzi
pasi, lai atjaunotu līgumus par skolēnu apmācību.

Gaidāmas izmaiņas atkritumu šķirotājiem privātmājās
No 1. novembra plānotas būtiskas
izmaiņas atkritumu šķirotājiem
privātmājās. Pirmkārt, privātmāju
iedzīvotāji piemājas šķirošanas konteineros turpmāk aicināti izmest tikai
vieglo iepakojumu – PET pudeles,
kartonu un papīru. Sašķirotais stikls
liekams jebkurā no 19 visā pilsētā
pieejamajiem dzeltenajiem stikla
šķirošanas konteineriem vai bez maksas nododams atkritumu šķirošanas
laukumā Augļu ielā 8. Šādas izmaiņas
saistītas ar to, ka stikls, kas līdz šim
šķirots vienā konteinerā ar plastmasu
un kartonu, konteinera izbēršanas,
presēšanas un transportēšanas gaitā
plīst, bet lauskas padara neiespējamu
atkritumu pāršķirošanu un sadalīšanu
pa materiālu veidiem, lai tos tālāk no-

dotu pārstrādei.
Otrā izmaiņa skars finanses.
Lai segtu transporta izmaksas, par
piemājas konteinerā sašķiroto atkritumu izvešanu turpmāk tiks piemērots
30 % no sadzīves atkritumu izvešanas
tarifa. Aptuveni rēķinot, par viena
240 litru šķiroto atkritumu konteinera izvešanu turpmāk būs jāmaksā
70 santīmu. Tomēr atkritumu
šķirošana joprojām ļaus ietaupīt!
Piemēram, vidēja mājsaimniecība
mēnesī rada 720 litrus (jeb 3 konteinerus) atkritumu. Šāda apjoma nešķiroto atkritumu izvešana
mājsaimniecībai šobrīd izmaksā aptuveni 6,30 latu, taču, nošķirojot iepakojumu, sadzīves atkritumu konteinerā
izmetamo atkritumu apjoms samazinās

par aptuveni trešdaļu jeb viena konteinera apjomu. Tas nozīmē, ka
šķirojošai mājsaimniecībai jāmaksā
4,20 latu par divu sadzīves atkritumu
konteineru izvešanu un 70 santīmu
par viena šķiroto atkritumu konteinera
izvešanu. Tas ļauj ietaupīt 1,40 latus
mēnesī un 16,80 latus gadā.
Iedzīvotājiem ir tiesības atteikties
no atkritumu šķirošanas piemājas
konteinerā un 100 % ietaupīt uz
šķiroto atkritumu izmaksu rēķina,
turpmāk šķirotos atkritumus pašiem
vedot un nododot Atkritumu
šķirošanas laukumā Augļu ielā 8,
kur bez maksas pieņem ne tikai visa
veida iepakojuma atkritumus, bet arī
nolietotās elektropreces, dienasgaismas
spuldzes u. c. šķirotos atkritumus.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 20. oktobris, 2009

