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Siguldas
Siguldas novada Domes informatīvais izdevums

Uzsākta Attīstības programmas
1. redakcijas sabiedriskā apspriede
Siguldas novada Dome uzsākusi novada Attīstības programmas 2011.–2017. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai. Iedzīvotāji savus
priekšlikumus un iebildumus
var iesniegt līdz 21. novembrim.
Attīstības programma ir
vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada
prioritātes un rīcības virzienus
turpmākajiem septiņiem gadiem,
tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās
aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus
interesentus iesaistīties attīstības
programmas publiskajā apsprie-

šanā, lai vienotos par turpmākās
attīstības galvenajiem virzieniem
un veicamajām aktivitātēm jūsu
pārstāvošajās jomās. Siguldas
novada Attīstības programmu
2011.–2017. gadam izstrādā SIA
“Reģionālie projekti”.
Ar Siguldas novada Attīstības
programmas 2011.–2017. gadam
1. redakciju var iepazīties:
 Siguldas pagasta pārvaldē
(Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasts,
Siguldas novads);
 Mores pagasta pārvaldē
(Siguldas ielā 11, Mores pagasts,
Siguldas novads);
 Allažu pagasta pārvaldē
(Birzes ielā 4, Allažu pagasts,
Siguldas novads);

 Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3,
Sigulda, Siguldas novads);
 Siguldas novada Domē (Pils
ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā);
 Siguldas novada Domes
interneta vietnē www.sigulda.lv.
Rakstiskus iebildumus un
priekšlikumus līdz 21. novembrim lūdzam iesniegt Siguldas
pagasta pārvaldē (Zinātnes ielā 7,
LV 2150) vai sūtīt uz e-pasta adresi projekti@sigulda.lv ar norādi
“Par Siguldas novada attīstības
programmas projektu”.
Papildu informācija: Attīstības
pārvaldes vadītāja Inga Zālīte,
tālrunis 67800968 vai 29414440.

Iedzīvotāju tikšanās ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu
 23. novembrī plkst. 16.00 Mores pagasta administrācijā;
 24. novembrī plkst. 18.00 Siguldas koncertzāle “Baltais flīģelis”;
 25. novembrī plkst. 17.30 Allažu pagasta administrācijā.

Aicina dāvināt ideju pašvaldībai
Siguldas novada Dome līdz
12. novembrim aicina novadniekus iesaistīties akcijā “Dāvini
ideju Domei”, kurā ikviens iedzīvotājs var iesniegt pašvaldībai
savu ideju vai ierosinājumu par
to, kā saimniekot lietderīgāk un
kā ar mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu

visu novadnieku labā.
Akcijas iniciators jau otro
gadu ir Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics. “Ņemot vērā
pagājušajā gadā iedzīvotāju rosinātās vērtīgās idejas un vēloties
strādāt saimnieciski, aicinu visus
novada iedzīvotājus palīdzēt ar
labu padomu – sniegt idejas un

ierosinājumus par to, kā racionālāk un lietderīgāk izmantot
pašvaldības budžetu, izteikt viedokļus, kā veidot novada iedzīvotāju ikdienu labāku. Šai akcijai
taupības laikos ir būtiska nozīme, jo vērtīgs ir katrs padoms
un ieteikums,” dāvāt ideju aicina
U. Mitrevics.

DĀVINI IDEJU DOMEI
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina novada iedzīvotājus palīdzēt ar labu
padomu – sniegt idejas un ierosinājumus par to, kā racionālāk un lietderīgāk izmantot pašvaldības
budžetu, izteikt viedokļus, kā veidot novada iedzīvotāju ikdienu labāku.
Jūsu ierosinājums
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ierosinājumus lūdzam iesniegt: Siguldas novada Domē (Pils iela 16), Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3),
Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2. stāvs), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More) vai Allažu
pagasta pārvaldē (Birzes iela, Allaži).

Paldies par uzticēšanos!

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. oktobris, 2010

Novada
Ziņas
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Cienījamie
novada
iedzīvotāji!
Siguldas novada Domē sācies
darbs pie 2011. gada budžeta plānošanas, lai arī nākamajā gadā turpinātu ievērot principu racionālai, ekonomiskai
un efektīvai saimniekošanai novadā.
Viens no veidiem, kā efektīvi izvērtēt pašvaldības budžeta izlietojumu,
ir izdevumu audits, tādēļ esam veikuši
pašvaldības sporta finansējuma auditu
un noteikuši finansējuma sadalījuma
prioritātes vairākiem sporta veidiem,
atsevišķi nodalot sporta pasākumu
turpmāko finansējumu. Jaunais naudas izlietojuma princips paredzēs, ka
lielāku atbalstu varēs saņemt tie sporta
veidi, kas Siguldas novadam ir nozīmīgi, kā arī tradicionālie sporta veidi,
kuros jau ir labas iestrādes bērnu un
jauniešu apmācībā un lielāks bērnu
skaits. Nosakot paredzētā finansējuma
lielumu, plānojam ņemt vērā arī to, cik
liela ir iedzīvotāju interese par attiecīgo
sporta veidu un kādas ir treniņprocesa
izmaksas. Bērnu un jauniešu mācību
un treniņu darbu mēs izvirzām kā
galveno prioritāti finansējuma piešķiršanai. Otra finansējuma prioritāte ir
atbalsts, kas vērsts uz augsto sasniegumu sportu. Sporta pasākumiem esam
izstrādājuši kritērijus, kas ļaus novērtēt
katru pasākumu, tāpēc lielāku finansiālu atbalstu varēs saņemt tie sporta
pasākumi, no kuriem gūstam vislielāko labumu – gan masveidības, gan
ekonomiskā izdevīguma, gan Siguldas
novada atpazīstamības ziņā, tostarp
starptautiskā mērogā.
Līdzīgu auditu un sistēmu esmu
uzdevis izstrādāt arī izglītībā un kultūrā, lai objektīvi noteiktu prioritārās
un atbalstāmās programmas un projektus. Izmaksu, kvalitātes un kapacitātes auditu veicam arī citās jomās.
Šobrīd, lai turpinātu pašvaldības darbu
un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti,
esam sākuši rūpīgi izvērtēt novada
izglītības iestāžu kapacitāti, kvalitāti
un finansējuma izlietojuma efektivitāti.
Tiekoties ar skolēnu vecākiem, izglītības jomā esam apzinājuši vairākas
problēmas, piemēram, mācību telpu
nepiemērotību vai trūkumu skolās,
bērnu bibliotēkā, Bērnu un jauniešu
interešu centrā, citu telpu nepietiekamu noslogotību, nepieciešamību
uzlabot mācību apstākļus, mācību
kvalitātes atšķirības novada skolās, kā
arī pašvaldības finanšu resursu efektīvu
izmantošanu. Ar tik daudzām nesakārtotām lietām, kuras varam uzlabot,

ir jāstrādā pašvaldības speciālistiem,
lai uzlabotu mācību procesu novadā. Šobrīd novada Domes Izglītības
pārvaldei ir dots uzdevums apkopot
visas izglītības iestāžu problēmas un
sagatavot iespējamos risinājumus, kas
būs balstīti uz mācību procesa uzlabošanu, telpu efektīvu izmantošanu
un pašvaldības finansējuma racionālu
ieguldīšanu. Aicinu profesionāļus un
sabiedrību līdzdarboties šajos procesos,
lai izglītības jomu sakārtotu.
Siguldas novada Dome, pateicoties Eiropas Savienības fondu atbalstam un iedzīvotāju samaksātajiem
nodokļiem, šajā gadā ir realizējusi
vairākus infrastruktūras projektus,
attīstījusi kultūras un izglītības projektus, kas vērsti uz visas sabiedrības
ieguvumiem. Arī nākotnē turpināsim piesaistīt ES investīcijas, tomēr
ir pienācis laiks padomāt, kādā veidā
sabiedrībā rosināt vienotas kopienas
izjūtu ar pamatjautājumu – kā mums
kopīgi saimniekot, maksāt nodokļus
un kā mums, sabiedrībai, saņemt pretī labumus no saviem ieguldījumiem.
Es uzskatu, ka ir pienācis laiks domāt
par šīm lietām, par Siguldas novadu
kā vienotu kopienu, kurā dzīvo aktīvi
iedzīvotāji ar kopīgu mērķi, saņemot
reālus ieguvumus par savu nodokļu
ieguldījumiem. Tādēļ jau tuvākajā laikā rosināšu atlaižu sistēmu Siguldas
novada iedzīvotājiem, piemēram, mazākas cenas biļetēm uz Latvijas mēroga kultūras pasākumiem, kas notiek
Siguldas novadā. Aktīvu līdzdalību
šajā projektā varētu dot arī novada
uzņēmēji, iesaistoties kopienas stiprināšanas projektā.
Tuvojas Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena – laiks, kad spēcīgāk izjūtam piederību savai valstij un
dzimtajai vietai. Lai cik grūti mums
brīžiem ietu, novēlu ikvienam lepoties
ar mūsu valsti un novadu, kurā dzīvojam, un caur šo lepnumu gūt spēku
tālākajam darbam un ticību dzīvei!
Ar cieņu,
Uģis Mitrevics
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Siguldas Novada
Ziņas
Pie Siguldas 1. pamatskolas būvēs sporta laukumu
Lai atrisinātu ilgāku laiku
pastāvošu problēmu – Siguldas
1. pamatskolas neesošo sporta
laukuma neesamību – Siguldas
novada Dome iegādājusies zemes
gabalu pie 1. pamatskolas Pulkveža Brieža ielā 103A. Zemes kopējā platība ir 0,8924 ha. Plānots, ka
2011. gadā tiks izstrādāta sporta
laukuma tehniskā dokumentācija
un uzsākti laukuma izveidošanas
darbi, kas skars arī teritorijā esošos mazdārziņus.
“Līdz šim skolēni izmantoja
netālu esošo nekvalitatīvo, pra-

sībām neatbilstošo sporta laukumu ar novecojušiem spēļu
elementiem, bez skrejceliņa. Uz
jaunā laukuma esam paredzējuši
ierīkot bērnu rotaļu laukumu ar
vingrošanas elementiem, pludmales volejbola, basketbola un
futbola laukumus, tāllēkšanas
sektoru, 200 m garu skrejceliņu.
Precīzu sporta laukumu un teritorijas plānojumu noteiks tehniskā dokumentācija,” par iecerēm
stāsta Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs U. Mitrevics. Līdz
ar laukuma izbūvi tiks sakārtoti

arī šobrīd sliktā stāvoklī esošie
piebraucamie ceļi un vide. Sporta
laukuma ieguvumus novērtēs liela
sabiedrības daļa – aktīvie novada
iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem,
bet galvenokārt – Siguldas 1. pamatskolas skolēni.
Projektu plānots realizēt,
izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, divu gadu laikā –
2011.–2012. gadā. Tuvākajos
gados pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām plāno Siguldas novadā
ierīkot vēl vairākus bērnu rotaļu
laukumus.

Novada uzņēmēji rotās Ziemassvētku egles
Oktobrī Siguldas novada
Dome aicināja uzņēmējus dāvāt
novadniekiem Ziemassvētku
prieku un kļūt par aizbildņiem
trim galvenajām pilsētas eglēm –
Svētku laukumā, Stacijas laukumā un Jaunās pils dārzā.
Šobrīd aktivitātei rotāt egli,
kas atradīsies Svētku laukumā
un kura sadarbībā ar televīziju
LNT būs novada labdarības akcijas eņģeļu egle, ir pieteikusies
SIA “Ilga Sigulda”. Egles uzstādī-

šanu un rotāšanu veiks Siguldas
novada Dome, bet komersants
apmaksās izdevumus par egles
rotāšanu.
Šogad visas novada egles tiks
rotātas baltas krāsas dekoriem,
papildinot ar “īpašo krāsu” – egli
pie dzelzceļa stacijas ar ziliem,
egli pie Jaunās pils – zaļiem, bet
Svētku laukuma egli – ar sarkaniem rotājumiem. Koku noformējumā pašvaldība uzņēmējiem
piedāvā iespēju izvietot uzņēmu-

mam raksturīgu simboliku un
informāciju par uzņēmumu.
Pašvaldība rosina arī vairākus uzņēmumus apvienoties
un kopīgiem spēkiem rotāt egles, lai Ziemassvētku brīnumu
dāvātu visiem novadniekiem.
Uzņēmēji, kas vēlas iesaistīties
Ziemassvētku egļu rotāšanas
akcijā Siguldā, Siguldas pagastā,
Allažu pagastā un Mores pagastā, joprojām var pieteikties pa
tālruni 67800952.

Aicina izteikt viedokli
par kopienas “Cerību sēta” izveidi Morē
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Cerību spārni”
līdz 4. novembrim aicina izteikt
viedokli par kopienas “Cerību
sēta” izveidi Mores pagastā. To
var izdarīt, aizpildot aptaujas lapu,
kas ir pieejama Mores pagasta
administrācijā, Siguldas novada
Domes būvvaldē Zinātnes ielā 7
un Siguldas novada dienas centrā
Pils ielā 3/a.
Iecere liecina, ka kopienā dzīvos un strādās cilvēki ar garīga
rakstura traucējumiem, kuriem
atbilstoši savām spējām un nodrošinot nepieciešamo atbalstu,
būs iespēja dzīvot pēc iespējas pat-

stāvīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi.
Katrs biedrs iesaistīsies kopienas
ikdienas dzīvē un nodarbinātībā,
pierādot, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var nebūt tikai
patērētāja lomā, bet ar savu līdzdarbību būt noderīgi sabiedrībai.
Plānots, ka kopiena veidosies
kā naturālā saimniecība, kurā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varēs strādāt saimniecībā
un dzīvot ģimeniskā vidē, kā arī
papildus tiks veidotas specializētās
darbnīcas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Tajā dzīvos līdz
20 jauniešiem ar garīga rakstura
traucējumiem un apkalpojošais

personāls. Īstenojot šo ieceri,
tiks radītas jaunas darba vietas,
sakopta vide un attīstīta sociālo
pakalpojumu pēctecība. Kopienas
uzturēšanai pamata finansējums
veidosies no kopienas klientu dalības iemaksām, papildus kopienas
attīstībai tiks piesaistīts finansējums caur starptautiska un vietēja
līmeņa projektiem.
Ar informatīvajiem materiāliem par kopienas “Cerību sēta”
ieceri var iepazīties Siguldas novada būvvaldē un Mores pagasta
pārvaldē līdz 4. novembrim katru
darba dienu. Plašāka informācija
pa tālruni 26371923 (Eva Viļķina).

Turpinās konkurss par priekšlikumiem Siguldas stacijas
ēkas, laukuma un apkārtējās teritorijas attīstībai
Oktobra sākumā izsludināts
metu konkurss “Siguldas stacijas
ēkas, laukuma un piegulošās teritorijas rekonstrukcijas attīstības priekšlikumu izstrāde” (identifikācijas Nr.
SND 2010/01/MK).
Konkursa mērķis ir iegūt iespējamās arhitektūras un plānojuma ideju skices un priekšlikumus
Siguldas stacijas ēkas un laukuma
rekonstrukcijai, kā arī piegulošās
teritorijas funkcionālajam zonējumam, kas vislabāk atspoguļo
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Siguldas novada Domes ieceri akcentēt Stacijas laukumu kā būtisku
pilsētas centra daļu un attīstīt tam
piegulošo teritoriju par pievilcīgu
publisko telpu un sabiedriskā transporta mezglu.
Konkurss par arhitektūras un
plānojuma ideju skiču priekšlikumu
izstrādi nodrošina iespēju uzsākt Siguldas stacijas ēkas un Stacijas laukuma rekonstrukcijas projektēšanu,
kā arī detālā plānojuma izstrādi, lai
nodrošinātu iespēju attīstīt piegulo-

šās teritorijas (detālplānojuma robežās) atbilstoši jaunajiem Stacijas
ēkas funkcionālajiem uzdevumiem,
paredzot atdalīt komerciālām funkcijām izmantojamos zemes gabalus
iespējamajai investoru piesaistei.
Informācija par metu konkursu
pieejama Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv
sadaļā “Pašvaldība” – “Iepirkumi” – “Metu konkursi” un Iepirkumu uzraudzības biroja vietnē
www.iub.gov.lv.

ziņas īsumā
Pārceltas darba dienas
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 924, Siguldas novada
izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm, kultūras namiem,
bibliotēkām, Bērnu un jauniešu interešu centram un Siguldas novada
Domes pārvaldēm un nodaļām ir pārcelta darbdiena no piektdienas,
19. novembra, uz sestdienu, 13. novembri. Siguldas novada Domes pārvaldes un nodaļas strādās:
 12. novembrī no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00;
 13. novembrī no plkst. 8.00 līdz 12.00;
 17. novembrī no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 16.00.

Mežu un lauksaimniecības zemju īpašniekiem

3. novembrī plkst. 10.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā notiks bezmaksas
seminārs “Jaunaudžu kopšana meža zemēs un dabiski ieaugušo mežaudžu
kopšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē”. Seminārā varēs gūt informāciju par jaunaudžu kopšanas nepieciešamību, tās veikšanas principiem,
par kopšanas atšķirībām starp koku sugām, iemācīties atpazīt koku sugas
bezlapu stāvoklī, iepazīties ar normatīvajiem aktiem jaunaudžu kopšanā,
uzzināt par iespēju piesaistīt Eiropas Savienības atbalstu jaunaudžu kopšanai
mežā. Informācija pa tālruni 26341991.

Ekspertu tikšanās par latvāņu ierobežošanas
pasākumiem
Siguldas pagasta kultūras namā 4. novembrī plkst. 18.00 notiks ekspertu
grupas sēde par latvāņu ierobežošanas pasākumu plāna izstrādi Siguldas
novadā. Piedalīties aicināts ikviens interesents, īpaši aicināti zemju īpašnieki,
kuru īpašumi invadēti ar Sosnovska latvāni, lai diskutētu par kompleksu
latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu. Informācija pa tālruni
26341991.

Informēs par zivsaimniecību un dīķu veidošanu

10. novembrī plkst. 11.00 SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Siguldas nodaļas Lauku attīstības birojs Dārza ielā 2a rīko
bezmaksas semināru “Zivsaimniecības teritoriju attīstības veicināšana,
finansējuma piesaiste. Zivju dīķu veidošana, zivju audzēšana un ūdens
tilpņu apsaimniekošana”. Seminārā interesenti varēs gūt informāciju par
atbalsta iespējām zivsaimniecībai un jaunas akvakultūras izveidošanai, ūdens
resursu izmantošanu akvakultūrā, zivju dīķu veidošanu, dīķsaimniecības
attīstības iespējām, zivju un vēžu sugām, to piemērotību, kā arī citiem
aktuāliem jautājumiem. Informācija pa tālruni 28372480.

Atgādinājums zemes izpircējiem

Visiem lauku apvidus zemes izpircējiem pēc lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu saņemšanas, līdz 2010. gada 30. decembrim
jānoslēdz zemes izpirkuma līgums ar va/s “Latvijas Hipotēku un zemes
banka”. Ja līgums ar “Latvijas Hipotēku un zemes banku” netiks noslēgts,
lauku zemes izpircējs zaudēs iespēju izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas
sertifikātos pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas.

Lūdz pieteikties ūdenstorņu īpašniekus

Lai ievērotu trešo personu intereses un nodrošinātu pašvaldības īpašuma tiesību garantiju nekustamajā īpašumā Pulkveža Brieža 103A, Siguldā
(kadastra nr. 8015-003-0015), zemes vienības kadastra apzīmējums 8015003-0741, Siguldas novada Dome aicina atsaukties nekustamo īpašumu –
ūdenstorņu ar kadastra nr. 8015-003-0701-029 un nr. 8015-003-0701-028,
kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 103A, Siguldā, Siguldas novadā, – valdītājus.
Nekustamā īpašuma valdītājus Dome lūdz iesniegt valdījuma tiesisko
pamatu apliecinošus dokumentus Siguldas novada Domē Pils ielā 16,
Siguldā, divu mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža.

Uzsākta Siguldas distanču slēpošanas trases
sagatavošana
Siguldas novada Dome sadarbībā ar biedrību “A2” uzsākusi darbu pie
jaunas distanču slēpošanas trases “Laurenči” izveides. Oktobrī ir uzsākts
darbs, lai sagatavotu slēpošanas trases stigu 1,3 km garumā, kurā pie
labvēlīgiem sniega apstākļiem jau šoziem Siguldas novada iedzīvotāji un
citi interesenti varēs slēpot bez maksas.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. oktobris, 2010

Siguldas Novada
Ziņas
Siguldas mērs viesojas Štūrē
un tiekas ar kņaza Kropotkina mazdēlu
Septembra beigās Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics viesojās Vācijas sadraudzības pilsētā Štūrē un devās uz
Hannoveri, kur tikās ar kņaza
Nikolaja Kropotkina pēcteci Nikolaju Kropotkinu.
Tiekoties ar Štūres pašvaldības
un sadraudzības biedrības pārstāvjiem, U. Mitrevics pārrunāja
vairākus turpmākai sadarbībai
nozīmīgus aspektus. “Mēs runājām gan par praktisku palīdzību,
gan nākotnes sadarbības jaunām
iespējām. Vācijas kolēģi laipni izteica piedāvājumu arī šajā gadā
palīdzēt siguldiešiem organizēt
Zupas virtuvi, savukārt, lai atbalstītu novada maznodrošinātos, tiek domāts par apmaiņas
programmu bērniem. Aktuāla
ir sadarbības auditoriju paplašināšana, tādēļ aicinām pieteikties
Siguldas novada skolu klases, kas
vēlas izveidot draudzību ar Štūres
skolēniem,” paplašināt sadarbību
rosina U. Mitrevics.
Nākamajā gadā lielāku uzsvaru plānots likt uz uzņēmēju
sadarbības iespēju attīstīšanu.
Štūres pārstāvji ir gatavi uzklausīt Siguldas novada uzņēmēju sadarbības piedāvājumus, iepazīties
ar saražotās preces un produktu
kvalitāti un meklēt idejas sadarbībai. “Nākamajā gadā plānojam
apkopot visu piedāvājumu, ko
ražo un kādus pakalpojumus piedāvā uzņēmēji Siguldas novadā,
un tad kopā ar Štūres pārstāvjiem
meklēsim veidus, kā sadarboties
un attīstīt uzņēmējdarbību,” stāsta
U. Mitrevics.
Siguldas pilsētas centrā, Štūres
laukumā, atrodas Vācijas pašvaldības dāvātais pulkstenis. “Diemžēl pulksteņa mehānisms ir novecojis un tas nav remontējams,
tādēļ ar Štūres pašvaldības vadītāju vienojos: ja pulkstenis atkārtoti
salūzīs, mēs to demontēsim, savukārt Vācijas pašvaldība domās

par jauna vides objekta,
kas atgādinās par mūsu
pilsētu seno draudzību,
dāvinājumu Siguldai, kas
atradīsies vai nu Štūres
laukumā, vai rekonstruētajā dzelzceļa stacijas
laukumā,” atklāj Domes
priekšsēdētājs.
Sadarbība ar Vācijas
pilsētu tiks turpināta,
lai veicinātu Siguldas
novada popularizēšanu,
atpazīstamību un tūristu
piesaisti. “Vienojāmies,
ka pašvaldības Tūrisma pārvalde sagatavos
īpašu piedāvājumu un
informatīvos materiālus
Vācijai, lai aicinātu uz
Siguldu gan ziemā, gan
vasarā. Pirmos tūrisma
piedāvājumus plānojam prezentēt
jau šogad – Štūres Ziemassvētku
tirdziņa laikā, bet pavasarī piedāvāsim ceļojumu iespējas uz Siguldas novadu Štūres skolēniem,
biedrībām, sporta klubiem. Interesants piedāvājums noteikti būs
Līgo svētku svinēšana Siguldā –
vienojāmies, ka lielo izmaksu dēļ
Līgo svinēšana Vācijā nav iespējama, arī Vācijas kolēģi atzina,
ka, iespējams, daudz saistošāka
un interesantāka būtu Vasaras
saulgriežu atzīmēšana Latvijā, ko
var apvienot ar dažādu tūrisma
pakalpojumu izmantošanu,” teic
U. Mitrevics.
Viesojoties Vācijā, mērs apciemoja arī kņaza Nikolaja Kropotkina mazdēlu – Nikolaju Kropotkinu, kura dzimtas valdīšanas
laikā tika uzcelta Siguldas Jaunā
pils, izveidots lielceļš Rīgas–Pleskava un izveidota dzelzceļa līnija
Rīga–Valka. Kņazs Nikolajs Kropotkins atbalstīja arī zemnieku
zemes izpirkšanu un pēc redzētā
Šveicē izveidoja arī ragavu nobrauciena trasi ar vienu virāžu
netālu no savas muižas, kļūdams

Pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) “Ieviņa” vadītāja Maira Gavare
aicina topošo audzēkņu vecākus uz
tikšanos, lai iepazīties ar iestādi un
noformētu nepieciešamo dokumentāciju bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē.
Vecākiem, dodoties uz pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa”,
līdzi jāņem
• bērna dzimšanas apliecības

kopija;
• apliecinājums par to, ka bērnam piešķirta vieta PII “Ieviņa”;
• dokumenti no ģimenes ārsta –
medicīnas karte par bērna veselības
stāvokli un izziņa, ka bērns nav bijis
kontaktā ar infekcijas slimībām.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. oktobris, 2010

Siguldas Rotari klubs Mākslu skolas “Baltais flīģelis” sekmīgākajiem un
talantīgākajiem audzēkņiem ir piešķīris stipendijas 2010./2011. mācību
gadam.
Mūzikas nodaļā Rotari kluba stipendijas visu mācību gadu saņems
6. klases audzēknis Teodors Kerimovs
(klavierspēles skolotāja Daina Samta),
bet Mākslas nodaļā stipendiju saņems
6. kursa audzēknis Deniss Komarovs
(kursa audzinātājs Raits Tikums).

“Siguldas Rotari klubs Mākslu
skolu atbalsta jau otro gadu, apmaksājot mācību maksu audzēkņiem,
kuriem ir labas sekmes mācībās, atbildīga attieksme pret darbu, sasniegumi konkursos un aktīva līdzdalība
sabiedriskajās aktivitātēs. Gan skolas
pedagogi, gan audzēkņi un viņu vecāki novērtē šo atbalstu jaunajiem
mūziķiem un māksliniekiem,” par
atbalstu skolēniem pateicas Mākslu
skolas direktors Guntars Zvejnieks.

Vēl var pagūt pieteikties Nike
Siguldas kalnu maratonam

par bobsleja aizsācēju Siguldā.
Sirsnīgā sarunā ar kņaza pēcteci priekšsēdētājs uzklausīja lūgumu palīdzēt izdot grāmatu par
Kropotkinu dzimtu. “Esmu saņēmis grāmatas manuskriptu, kurā
tiks veiktas korekcijas, tomēr, lai
to izdotu, nepieciešams sponsors.
Domājams, jau nākamajā gadā
grāmata ieraudzīs dienasgaismu,”
plāno Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs.
Viesojoties pie N. Kropotkina,
priekšsēdētājs uzklausījis lūgumu,
ja pašvaldības finansiālās iespējas
to atļauj, rast iespēju pārapbedīt Siguldā Kropotkinu dzimtu,
kas atdusas Brēmenes kapsētā.
“Šobrīd apkopojam informāciju
par nepieciešamo dokumentāciju, lai šādu procedūru veiktu,
un izmaksām, kas vajadzīgas,
lai nodrošinātu transportēšanu,
kapa vietas sakārtošanu Siguldā
un pārapbedīšanu. Šis process nav
ātrs, bet darbs pie tā ir uzsākts,”
saka priekšsēdētājs, kas vizītes
noslēgumā uzaicinājis Nikolaju
Kropotkinu viesoties Siguldas novadā 2011. gada Lieldienās.

Informācija pirmsskolas izglītības iestādes
“Ieviņa” audzēkņu vecākiem

Tikšanās ar vecākiem notiks
pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” (Nurmižu iela 31)

Rotari klubs atbalsta
Mākslu skolas audzēkņus

• 11. novembrī no plkst. 8.30
līdz 20.00 ar 2005. un 2007. gadā
dzimušo bērnu vecākiem;
• 12. novembrī no plkst. 8.30 līdz
20.00 ar 2006., 2008. un 2009. gadā
dzimušo bērnu vecākiem;
• 13. novembrī no plkst. 9.00 līdz
14.00 ar tiem vecākiem, kuri noteiktajās dienās nevar ierasties.
Papildu informācija pa tālruni
29118959 (Maira Gavare).

30. oktobrī Siguldā jau ceturto
gadu notiks apvidus skrējiens “Nike
Siguldas kalnu maratons 2010“. Tas
ir īpašs izaicinājums visiem sporta entuziastiem, jo garākā distance
šajā skrējienā ir 55 kilometrus gara.
Skrējienā, kurš tiek uzskatīts par
Latvijā un Baltijā sarežģītāko apvidus maratonu, ir trīs distances:
11 km – aktīvās atpūtas cienītājiem,
33 km – pārliecinātiem sportistiem
un 55 km – jaunu izaicinājumu
meklētājiem.
Siguldas kalnu maratona trase

tiek veidota sadarbībā ar Gaujas
nacionālā parka administrāciju un
ved pa Gaujas senlejas gleznainajām takām un nogāzēm. Tajā iekļauti gan stāvi kāpumi slaloma
kalnos, gan šķēršļoti posmi pa
mežiem. Te nav garlaicīgu asfalta
kilometru! Skriešana sarežģītajā
Siguldas apvidū prasa daudz spēku, jo kāpumu summa pat īsākajā – 11 km – distancē sasniedz
350 metru augstumu.
Informācija un pieteikšanās –
www.raid.lv.

Iespēja saņemt pabalstu
kurināmā iegādei un apkures
maksājumu veikšanai
Pašvaldības saistošie noteikumi
nosaka kritērijus sociālās palīdzības
saņēmējiem, lai saņemtu pabalstu
kurināmā iegādei un pabalstu apkures maksājumu veikšanai dzīvoklī.
1. Ģimene (persona), kura ir garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanas pabalsta saņēmēja.
2. Ģimene ar nepilngadīgiem
bērniem vai bērniem, kuri turpina
mācības, bet ne ilgāk kā līdz 25 gadiem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu
laikā mēnesī nepārsniedz 70 % no
valstī noteiktās minimālās darba
algas.
3. Ģimene (persona), kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 60 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas.
4. Vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) nestrādājošs pensionārs vai invalīds, kura
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā
mēnesī nepārsniedz 90 % no valstī
noteiktās minimālās darba algas.
5. Nestrādājošs pensionārs vai
invalīds, kurš dzīvo atsevišķi no bēr-

niem un kura ienākumi pēdējo trīs
mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz
75 % no valstī noteiktās minimālās
darba algas;
6. Ģimene, kurā kopā dzīvo
tikai nestrādājoši pensionāri vai
invalīdi (turpmāk tekstā ģimene,
kurā tikai pensionāri vai invalīdi),
kuru ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā
mēnesī nepārsniedz 70 % no valstī
noteiktās minimālās darba algas.
Kurināmā iegādei pabalstu
izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalsta apmērs ir no
65 līdz 120 latiem vienai ģimenei/
mājsaimniecībai. Pabalstu apkures
maksājumu veikšanai dzīvoklī vienu reizi mēnesī no 15. oktobra līdz
15. aprīlim, pārskaitot komunālo
pakalpojumu sniedzējam. Pabalsta apmērs ir no 25 līdz 45 latiem
vienai ģimenei/mājsaimniecībai
mēnesī apkures sezonas laikā.
Informācija par sociālajiem
pabalstiem pieejama Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā Zinātnes ielā 7 vai pa tālruni
67800966.
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Siguldas Novada
Ziņas
Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
25. oktobris–
10. novembris
1.–12.
novembris

Pasākums
Izstāde un konkurss bērniem “Mana tautasdziesma
par grāmatu un lasīšanu”
“Mārtiņam gaili kāvu” – tematiskā literatūras
izstāde

5.–30.
novembris

Tematiskā izstāde “Sirsnības un smieklu
rakstnieks” – amerikāņu rakstniekam Markam
Tvenam 175
Mārtiņtirgus Svētku laukumā

6. novembris,
plkst. 9.00
6. novembris,
plkst. 18.00

“Austrijas muzikālie vakari” – muzicē Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra solisti. Programmā:
V. A. Mocarts, L. Bēthovens, K. M. Vēbers, K. SenSans, M. Rēgers
Riči un Anna Dribas jaunā šovprogrammā
“Mūzikas krāsas”. Piedalās eksotisko deju teātris
“Karinedance”
Biļešu iepriekšpārdošana, biļešu cena 3–7 lati
Senioru dāmu deju kopas “Dāmītes” 5 gadu
jubilejas pasākums
Lāpu gatavošana Lāčplēša dienas Lāpu gājienam

6. novembris,
plkst. 19.00
6. novembris,
plkst. 14. 00
8. novembris,
plkst. 14.30
8.–14.
novembris
8.–18.
novembris

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa: izstādes

Norvēģu literatūras nedēļa – grāmatu izstāde
un foto stends par Allažu pagasta sadarbības
partneriem
10. novembris, SO “Daugavas Vanagi” sanāksme
plkst. 14.00
10. novembris, “Austrijas muzikālie vakari” Silga Tīruma (soprāns,
plkst. 19.00
Austrija), Ieva Oša (klavieres, Austrija)
10. novembris, Konkursa “Talantu fabrika” 2. kārta “Liku bēdu zem
plkst. 19.00
akmeņa”
11. novembris Lāčplēša diena
Plkst. 16.00
Lāpu gājiens no Allažu pamatskolas un atceres
pasākums pie Allažu pagasta pārvaldes ēkas
Lāpu gājiens no Mores kauju muzeja un atceres
Plkst. 17.00
pasākums pie Morē
Lāpu gājiens no dzelzceļa stacijas un atceres
Plkst. 17.00
pasākums Siguldas Jaunās pils dārzā
11.–17.
Tematiska izstāde “Lāčplēša diena”
novembris
13. novembris, “Talantu fabrikas” 2. kārta “Liku bēdu zem akmeņa“
plkst.14.00
15.–22.
Bērnu un vecāku gatavoto Ziemassvētku dāvanu
decembris
izstāde
16. novembris, Brazīlijas sambas programma “Batucada Jazz”
plkst. 19.00
16. novembris, Stāsts par “Vecīša cimdiņu”
plkst. 11.00
16. novembris
16. novembris,
plkst. 18.00
17.–28.
novembris
17. novembris,
plkst. 21.00
17. novembris,
plkst. 19.00
18. novembris,
plkst. 17.00
18. novembris,
plkst. 20.00

20. novembris
21. novembris,
plkst. 18.00

Vieta
Allažu pagasta
bibliotēka
Siguldas
pagasta
bibliotēka
Siguldas novada
bibliotēka
Svētku laukums
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Mores pagasta
kultūras nams
Pie Allažu
pagasta
pārvaldes ēkas
Visas novada
bibliotēkas
Allažu pagasta
bibliotēka
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Mores kultūras
nams
Siguldas novads
Allažu pagasts
Mores pagasts
Siguldas pilsēta

Visas novada
bibliotēkas
Mores pagasta
kultūras nams
Allažu pagasta
bibliotēka
Koncertzāle
“Baltais flīģelis”
Siguldas
pagasta
bibliotēka
Tematiska izstāde “Es mīlu savu zemi”
Mores pagasta
bibliotēka
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadiena. Siguldas pilsētas
Grāmatas “ZEMesSIRDS” par selekcionāru Vitautu kultūras nams
Skuju atvēršana.
Tematiskā izstāde “Latvijas Republikas
Visas novada
proklamēšanas diena”
bibliotēkas
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadiena. Allažu tautas
nams
Svētku balle – spēlē grupa “Sandra”. Biļešu
iepriekšpārdošana, biļešu cena 2 lati
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai Mores pagasta
kultūras nams
veltīts koncerts. Piedalās Mores pamatskolas
audzēkņi un deju kolektīvs “Sidrabdancis”
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadiena. Siguldas pilsētas
kultūras nams
Goda diena Siguldā. Pateicības sarīkojums un
koncerts
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadiena. Siguldas
pagasta kultūras
Svētku balle. Spēlē grupa “Trešā brigāde”. Biļešu
nams
cena – 1 lats.
Galdiņus rezervēt līdz 16. novembrim pa tālruni
67800953
Latvijas folkloras godi 2010
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Grupas “Turaidas Roze” koncerts.
Siguldas pilsētas
Biļešu iepriekšpārdošana, biļešu cena 3–5 lati
kultūras nams

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.

Latvijas Republikas proklamēšanas
92. gadadiena 18. novembrī
Plkst. 17.00 Goda diena Siguldas pilsētas kultūras namā
Pateicības sarīkojums un koncerts, konkursu “Gada labākais sētnieks 2010”, “Gada
cilvēks 2010” laureātu, Siguldas novada pedagogu un skolēnu apbalvošana.
Svētku koncertā piedalīsies Siguldas novada bērnu un jauniešu kolektīvi –
10. Vispārējo skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieki.
Plkst. 20.00 Svētku balle Siguldas pagasta kultūras namā
spēlē grupa “Trešā brigāde”.
Biļešu cena – 1 lats.
Galdiņu lūgums rezervēt līdz 16. novembrim pa tālruni 67800953.
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Sākta balsošana par Siguldas novada Gada cilvēku
Līdz 10. novembrim Siguldas
novada iedzīvotāji aicināti piedalīties
konkursa “Siguldas novada Gada
cilvēks 2010” balsošanā, nosakot novadniekus, kuri pelnījuši pašvaldības
atzinību par sasniegumiem vai ieguldījumu sporta, izglītības un kultūras
dzīves attīstībā, novada un uzņēmējdarbības attīstībā, lauksaimniecības
attīstībā, ieguldījumu labdarībā un
sabiedriskajā dzīvē.

Ievērojot iepriekšējo gadu tradīciju, arī šoreiz piecus kandidātus katrā
konkursa “Siguldas novada Gada cilvēks 2010” nominācijā izvirzīja pašvaldības deputāti. Kandidātu sarakstu var
papildināt arī iedzīvotāji, izvirzot vienu
personu katrā nominācijā.
Līdz 10. novembrim iedzīvotāji
aicināti nobalsot par vienu kandidātu
katrā nominācijā, aizpildot anketas,
kuras var saņemt un iesniegt novada

Domē, pašvaldības iestādēs un pārvaldēs, novada Tūrisma informācijas
centrā, pilsētas un pagastu kultūras
namos, kā arī pašvaldības vietnē
www.sigulda.lv.
Konkursa laureāti tiks apbalvoti
ar Siguldas novada Domes Atzinības
rakstiem un piemiņas balvām Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā 18. novembrī Siguldas pilsētas kultūras namā.

SIGULDAS NOVADA GADA CILVĒKS 2010
1. Par ieguldījumu Siguldas novada uzņēmējdarbības attīstībā
1. Valdis Siļķe – SIA “Rīgas rajona
slimnīca” valdes loceklis, par jaunu medicīnisko pakalpojumu un Rehabilitācijas
nodaļas izveidi, Dzemdību nodaļas saglabāšanu, veiksmīgu iestādes vadību.
2. Ēriks Čoders – Allažu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Allažu saime”
valdes priekšsēdētājs, par ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu Allažos un Siguldas
novadā.
3. Ivars Ciaguns – “Siguldas piedzīvojumu parka” īpašnieks, par Siguldas novada
aktīvās atpūtas iespēju popularizēšanu.
4. Jānis Libkovskis – “Siguldas Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs, uzņēmums
ir viens no lielākajiem privātā sektora iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem
novadā.
5. Aleksandrs Horuženko – SIA “Troll
Sigulda” ģenerāldirektors, uzņēmums ir
viens no lielākajiem Siguldas novada ražošanas uzņēmumiem, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājiem.
6. Cits________________________
2. Par ieguldījumu Siguldas novada attīstībā
1. Dainis Dukurs – Siguldas kamaniņu un bobsleja trases direktors, par novada
infrastruktūras uzlabošanu, investīcijām
bobsleja un kamaniņu trasē, kas piesaista
sportistus no visas pasaules
2. Anna Jurkāne – Turaidas muzejrezervāta direktore, par novada infrastruktūras uzlabošanu, piesaistot investīcijas
muzejrezervāta infrastruktūras sakārtošanā un nozīmīgu arhitektūras pieminekļu
saglabāšanā
3. Ģirts Runis, Mantens Devrīnts –
ainavu arhitekti, par oriģināliem risinājumiem novada attīstības vīzijas izstrādē,
organizējot izstādi un diskusiju “Siguldas
attīstības vīzijas”, radošo pārgājienu “City
trip”, Eiropas ainavu arhitektu studentu
plenēru.
4. Imants Rendenieks – SIA “Vita
Mārkets”, uzņēmums ir viens no lielākajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, par atsaucību Siguldas novada
Domes iniciētajā jauniešu nodarbinātības
projektā - uzņēmums nodarbināja vislielāko skolēnu skaitu.
5. Gunārs Dzenis – SIA “Kokpārstrāde 98”, viens no lielākajiem ražojošajiem
uzņēmumiem un ienākuma nodokļa maksātājiem Siguldas novada lauku teritorijā.
6. Cits________________________
3. Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā
1. Indra Ozoliņa – deju kolektīva
“Vizbulīte” vadītāja, par augstiem sasniegumiem 10. Vispārējos skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos.
2. Andris Muižnieks – pūtēju orķestra
“Sudrabskaņa” vadītājs, par augstiem sasniegumiem 10. Vispārējos skolu jaunatnes

dziesmu un deju svētkos.
3. Arisa Pastuhova – Siguldas pagasta
kultūras nama direktore, par ieguldījumu
sabiedrības mūžizglītības programmu īstenošanā un metālmākslinieku simpozija
“Viduslaiku dzelzgriezējs” organizēšanā.
4. Guntars Zvejnieks – Mākslu skolas
“Baltais flīģelis” direktors, par nozīmīgu
ieguldījumu Siguldas tēla veidošanā un
popularizēšanā, īstenojot projektu “Brīvība
mūzikā”, par jaunu izglītības programmu
ieviešanu un veiksmīgu iestādes vadību.
5. Ligita Zīverte – Siguldas novada
bibliotēkas vadītāja, par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada bibliotēku darbā.
6. Cits_______________________
4. Par ieguldījumu novada izglītības
attīstībā
1. Vilnis Trupavnieks – Siguldas
Valsts ģimnāzijas direktors, par veiksmīgu
un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē un bērnu, jauniešu un pieaugušo
izglītošanā.
2. Daiga Jēkabsone – Siguldas Valsts
ģimnāzijas matemātikas skolotāja, par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību
vispārējā izglītībā.
3. Māra Jēkabsone – Siguldas novada
vidusskolas direktore, matemātikas skolotāja, par Siguldas novada vidusskolas
izveidošanu, jaunu izglītības programmu
ieviešanu.
4. Vita Bērziņa – Allažu pamatskolas
matemātikas un fizikas skolotāja, par ilggadēju darbu skolā, augstiem sasniegumiem
mācību darbā, olimpiādēs, intereses radīšanu skolēnos par matemātiku un fiziku.
5. Jānis Kronītis – Siguldas Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” skolotājs, par ieguldījumu jauno mūziķu izaugsmē, audzēkņu
panākumiem starptautiskos konkursos.
6. Cits________________________
5. Par ieguldījumu novada sabiedriskajā
dzīvē
1. Dainis Kalns – Siguldas Opermūzikas svētku organizators, par nozīmīgu
ieguldījumu, organizējot Siguldas opermūzikas svētkus.
2. Juris un Andris Šici, Martins un
Tomass Dukuri – Siguldas novada sportisti, Vankūveras Ziemas olimpisko spēļu
laureāti, par aktīvu līdzdalību Siguldas
vārda popularizēšanā.
3. Anita Isajeva – Siguldas Rotari
kluba biedre, par palīdzību un atbalstu
novada iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes
situācijā.
4. Ivars Beitāns – vertikālā vēja tuneļa “Aerodium” dibinātājs un īpašnieks,
par izcili radošas pieejas piemēru, Latvijas
un novada popularizēšanu starptautiskajā
izstādē “Expo2010” Šanhajā.
5. Aelita Ziemele – Allažu danču
biedrības vadītāja, par ieguldījumu nevalstiskā sektora attīstībā, sabiedrības iesaistīšanu un Allažu kultūrvides veidošanu.
6. Cits________________________

6. Par ieguldījumu labdarībā
1. Māris Malcenieks – z/s “Bračas”
īpašnieks, par materiālo atbalstu Zupas
virtuvei, Allažu pamatskolai un aktīvu
līdzdalību Allažu pagasta sociālajā dzīvē.
2. Ainars Latkovskis – Saeimas deputāts, par personīgo atbalstu un finanšu
līdzekļu piesaistīšanu bērnu un jauniešu
ar invaliditāti biedrībai “Cerību spārni” un
biedrībai “Aicinājums Tev”.
3. Jānis Lazdāns – biedrības “A2” valdes loceklis, Latvijas Orientēšanās federācijas
prezidents, SIA “Jāniuss” valdes priekšsēdētājs, par sporta pasākumu organizēšanu un
personīga atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem
ar invaliditāti.
4. Ginta Goldmane – biedrības “Saullēkts” valdes priekšsēdētāja, par aktīvu
līdzdalību sociālo un labdarības projektu
organizēšanā un realizēšanā.
5. Siguldas Rotari klubs – par materiālo atbalstu un finanšu līdzekļu piesaisti
Zupas virtuves nodrošināšanai.
6. Cits________________________
7. Par ieguldījumu novada sporta dzīves
attīstībā un popularizēšanā
1. Kaspars Kārkliņš – biedrība “A2”, par
sporta pasākumu organizēšanu un sporta
tradīciju uzturēšanu Siguldas novadā.
2. Jānis Turauskis – Siguldas novada
sporta bāžu pārzinis, par mūža ieguldījumu
sporta attīstībā Siguldas novadā.
3. Normunds Šulte – Siguldas Valsts
ģimnāzijas sporta skolotājs, par izcilu novada jauno sportistu apmācību un sacensību
organizēšanu.
4. Edgars Ratnieks – Siguldas Sporta
skolas treneris, par izcilu novada jauno
sportistu apmācību un sacensību organizēšanu.
5. Ainārs Gureckis – Siguldas Sporta
skolas treneris, par izcilu novada jauno
sportistu apmācību un sacensību organizēšanu.
6. Cits________________________
8. Par ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā
1. Paeglīšu ģimene – Mores pagasta
“Safari parks”, par veiksmīgu darbību netradicionālajā lauksaimniecībā.
2. Aizsilnieku ģimene – Allažu pagasta
zemnieku saimniecība “Graudiņi”, par ieguldījumu piensaimniecības attīstībā.
3. Vāgneru ģimene – Siguldas pagasta
zemnieku saimniecība “Bajāri”, par veiksmīgu darbību augkopības nozarē.
4. Kirkilu ģimene – Mores pagasta
“Ceplīši”, par bioloģiskās attīstības veicināšanu Mores pagastā.
5. Markovu ģimene – Siguldas pagasta
zemnieku saimniecība “Ķikši”, par sekmīgu
uzņēmējdarbību laukos.
6. Cits ________________________
Anketas lūdzam līdz 10. novembrim
iesniegt Siguldas novada Domes pārvaldēs vai iestādēs.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 29. oktobris, 2010

