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Siguldas
Siguldas novada domes informatīvais izdevums

Siguldā norisināsies daļa no “Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2014” pasākumiem
15. septembrī konkursa “Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014” žūrijas
komisija paziņoja, ka par Eiropas
kultūras galvaspilsētu 2014. gadā
izvirzīta Rīga. Sigulda šai konkur
sā startēja kā Rīgas partneris, tādēļ
turpmāk daļa pasākumu notiks arī
Siguldas novadā.
Konkursa pēdējā kārtā par no
mināciju “Eiropas kultūras galvas
pilsēta 2014” startēja trīs pilsētas –
Cēsis, Liepāja un Rīga. Katra pilsēta
sagatavoja īpašu izklaižu program
mu, lai pierādītu savu spēju orga
nizēt Eiropas mēroga pasākumu.
Pieteikumus vērtēja starptautiska
konkursa atlases žūrija – tajā pie
dalījās septiņi Eiropas Savienības
institūciju noteikti pārstāvji, kā arī
seši Latvijas ieteikti un Eiropas Ko
misijas apstiprināti pārstāvji.
“Siguldas novada domes speciā
listi, īpaši Kultūras pārvaldes vadītā
ja Jolanta Borīte, vairāk nekā gadu
cītīgi strādāja, lai sagatavotu Siguldas
programmu konkursam “Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014”. Esmu
gandarīts, ka gan Rīgas kolēģi, gan
Eiropas Komisijas pārstāvji ir novēr
tējuši siguldiešu ieguldījumu un spē
ju organizēt kvalitatīvus, oriģinālus
kultūras pasākumus, radīt kultūras
produktus, kas ir un būs interesanti
Eiropas iedzīvotājiem. Svarīgi, ka
dalība šajā projektā sniegs papildu
iespēju mūsu reģionam attīstīties,
veidot Siguldas atpazīstamību un
domāt par ekonomisku izaugs
mi – piesaistīt tūristus, nodrošinot
darba vietas un ienākumus novada
iedzīvotājiem. Protams, tagad darbs
tikai sāksies – mums ir jānodrošina
plānoto pasākumu īstenošana, kur
mums noteikti būs nepieciešams
arī novadnieku atbalsts,” līdzdarbo
ties aicina Siguldas novada domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Kultūra kā pievienotā
vērtība un nepārvarama
vara

Eiropas kultūras galvaspilsētas
konkursā Rīga sevi pieteica ar zī
molvārdu KULT[RIX], ar ko tiek
apzīmēta jauna izpratne par kultūru.
To raksturo trīs pamatprincipi: rado
šas spējas, kultūras jēdziena robežu
paplašināšana un jaunas saskars
mes formas. Arī Siguldas kā Rīgas
galvenās partnerpilsētas mērķis ir
iedzīvināt KULT[RIX] paplašināto
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. septembris, 2009

kultūras jēdziena izpratni, izveidojot
to par atpazīstamu kvalitātes zīmi
procesiem. Caur to tiks uzsvērta
kultūra kā pievienotā vērtība – jau
nu kultūras formu, radošo industriju
un citu nozaru stimulētāja, novada
ilgtspējīgas attīstības virzītāja.
“Siguldā 2014. gada program
mas ietvaros aktualizēsim kultūras
un vēstures mantojumu. Mantota
jām prasmēm un zināšanām jārod
laikmetīgs risinājums un jāiesaista
pēc iespējas plašāks vietējo iedzīvo
tāju loks. Rīgas un Siguldas Eiropas
kultūras galvaspilsētas programmas
nosaukums ir “Force majeure” – ju
ridiskajā leksikā tā apzīmē “nepār
varamu varu”. Programmas nolūks
ir provocēt negaidītus notikumus
mākslā, radīt un fiksēt jaunas kul
tūras kvalitātes, atrast neparastus
risinājumus ierastām darbībām, no
jauna atklāt vispārzināmus faktus,”
stāsta Kultūras pārvaldes vadītāja Jo
lanta Borīte. “Force majeure” aicina
pārlūkot esošās zināšanas, prasmes
un vērtības, kas var noderēt visda
žādākajās situācijās vai, raugoties no
otras puses, ļauj nenokavēt dzīvi –
apgūt jaunas iemaņas, izkopt pras
mes, iegūt pieredzi, pārdzīvojumu
pat ekstremālos apstākļos.
“Strādājot pie Siguldas piedāvā
juma, apzinājāmies, ka Eiropu vairāk
saista simboliskais, arhitektoniskais,
mākslinieciskais. No vienas puses
kultūru veido arhitektūra, simbolika,
cilvēka ģeniālais roku radītais. No
otras puses – garīgais mantojums,
latviskums, saikne ar dabu, kas ir
nozīmīga visas Eiropas mērogā.
Mūsu pašu rokās ir to saglabāt, kopt
un saprast, ka bez cilvēka prāta, gri
bas un intereses nepastāv ideālās
vērtības,” skaidro J. Borīte.

Mākslas plenēri,
ainavu simpozijs un
oriģināluzvedumi

Projekta ietvaros Siguldā notiks
mākslinieku plenēri, mākslas per
formances un akcijas. Piemēram,

pulcinot vienkoču izgatavošanas
pratējus no Igaunijas un Zviedri
jas, arī siguldieši piedalīsies kopīgā
vienkoča izgatavošanā – jau vairā
kus gadus šīs prasmes demonstrē
siguldietis Raits Tikums, akcentējot
senas, lībiešu un citām somugru
tautām raksturīgas prasmes. Projek
tā darbosies arī mākslinieks Elmārs
Gaigalnieks, realizējot eksperimen
tus ar smiltīm.
Muzikālajos lieluzvedumos,
jaundarbos, kuros tiks izmantotas
leģendas par Kaupo un Turaidas
Rozi, kopā ar profesionāliem māks
liniekiem tiks iesaistītas novada
radošās apvienības, deju kolektīvi,
folkloras kopas, kori un profesionāli
solisti.
2014. gadā Turaidas pilij apritēs
800 gadu. Otro reizi Siguldā tiks
organizēts unikāls vēsturisks gā
jiens, kas ne tikai atainos vēsturi,
bet arī izklaidēs un pārsteigs ar
neordināriem risinājumiem, rak
sturojot laika posmu no 12. līdz
21. gadsimtam.
Sadarbībā ar “Aerodium” plā
nota apmācību programma, kuras
laikā labākās Olimpisko lidotāju
zināšanas apgūs novada jaunieši,
kuriem būs iespēja piedalīties īpaši
veidotā izrādē Latvijas 3. Ziemas
olimpiādes atklāšanas pasākumā.
Savukārt starptautiskā jauno
mūziķu vasaras nometnē “Brīvība
mūzikā”, satiksies 80 jauno mūziķu
un pedagogu no visas Eiropas.
Siguldā paredzēts arī ainavu
plānošanas simpozijs, kura ietva
ros partneri no Eiropas izstrādās
novada ainavu pārvaldības plānu –
modeli ilgtspējīgai un integrētai ai
navu plānošanai
“Siguldas dalība projektā
“Eiropas kultūras galvaspilsēta”
2014. gadā būs lieliska iespēja gan
novadam, gan iedzīvotājiem aplie
cināt Eiropai mūsu prasmes, spējas
un varēšanu,” iesaistīties projektā
novada iedzīvotājus aicina Jolanta
Borīte.

1. oktobrī plkst. 18.00
Allažu pagasta pārvaldē
Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica
un pašvaldības darbinieku

tikšanās ar Siguldas novada iedzīvotājiem.
Aicināti visi interesenti!

Novada
Zinas
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Cienījamie
iedzīvotāji!
Saasinoties finansiālajai situācijai, arvien
vairāk aktualizējas sociālie jautājumi. No
1. septembra visā novadā ir vienoti saistošie
noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem,
materiālās palīdzības pabalstiem un sociālo
pakalpojumu sniegšanas kārtību.
Augustā Siguldas novada dome iedzīvo
tājiem piešķīrusi sociālos pabalstus gandrīz
5000 latu apmērā, 41 ģimene ir saņēmusi
pabalstus skolas piederumu iegādei, šogad
brīvpusdienas pašvaldība apmaksā 120 bēr
niem. Garantētā iztikas minimuma pabalstus
šobrīd saņem 20 ģimenes, šim mērķim izlie
toti 1175 lati. Papildus palīdzību esam snie
guši vairāk nekā 30 novadnieku ģimenēm,
izmaksājot vienreizējos pabalstus, pabalstus
kurināmā iegādei un citus. Šogad, sniedzot
palīdzību novada iedzīvotājiem, esam izlieto
juši jau vairāk nekā 136 tūkstošus latu.
Kopš septembra, pateicoties Siguldas
novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes
un veikalu tīkla “Elvi” sadarbībai, uzsākta
sociālā atbalsta programma maznodrošinā
tajiem iedzīvotājiem, kuras laikā pensionāri,
invalīdi, daudzbērnu ģimenes, bezdarbnieki
un citi grūtībās nonākušie saņem īpašu karti,
kas dod iespēju dažādus produktus veikalos
“Elvi” nopirkt par krietni mazākām cenām.
Šis ir labs piemērs arī pārējiem novada uzņē
mējiem būt līdzatbildīgiem šajā grūtajā laikā
un palīdzēt tiem, kam šobrīd iet visgrūtāk.
Esam gatavi tikties ar jebkuru uzņēmēju,
kurš ir ar mieru sniegt savu palīdzību maz
nodrošinātajiem Siguldas novadā.
Augustā Siguldas novada Sarkanā
Krusta nodaļas, sadarbojoties ar Sociālās
palīdzības pārvaldi, izdalīja 240 pārtikas
produktu komplektus trūcīgiem iedzīvotā
jiem, ģimenēm un personām bez noteiktas
dzīvesvietas.
Kopš oktobra, sadarbojoties ar Nodar
binātības valsts aģentūru, līdz 2010. gada
beigām Siguldas novada dome nodrošinās
valsts apmaksātas darba iespējas 272 iedzī
votājiem, vadot un organizējot šos darbus.
Valsts maksātā stipendija šiem iedzīvotājiem
būs 100 latu mēnesī. Ir svarīgi, ka mūsu no
vadniekiem būs iespēja strādāt un saņemt
kaut minimālu finansiālu atbalstu.
Siguldas novadā ir sācies jaunais mācī
bu gads. Esam labi pastrādājuši, lai novadā
darbu sāktu visas izglītības un interešu iz
glītības iestādes, kuras šobrīd lielā mērā arī
tiek finansētas no mūsu pašvaldības budžeta.
Smagāka situācija ir Mores un Allažu pa
matskolās, jo šīm skolām pēc finansējuma
sadales principa “nauda seko skolēnam”
finansējuma nepietiek ne mācību plāna, ne
administrācijas izmaksām, tādēļ šīm skolām,
tika piešķirts papildu finansējums, sedzot to
no valsts mērķdotācijas pārpalikuma.
Līdz šim pirmskolas izglītība piecus un
sešus gadus vecajiem bērniem bija obligāta
un tika finansēta no valsts līdzekļiem, bet
kopš jūlija valsts finansējums šīm program
mām vairs netiek piešķirts. Apzinoties, ka
izglītība ir mūsu prioritāte, Siguldas novada
dome apmaksā 5–6 gadus vecu bērnu saga
tavošanu skolai no pašvaldības līdzekļiem.
Nozīmīgi, ka novadā esam saglabājuši
iespējas interešu izglītībai bērniem, jaunie
šiem un pieaugušajiem – programmu īste
notāji pašvaldībā iesniedza 73 programmas,
no kurām īpaša komisija izvēlējās labākās.
Ar novadā pieejamajām interešu izglītības
programmām gan bērniem, gan pieauguša

jiem varat iepazīties šajā “Siguldas Novada
Ziņu” izdevumā.
Pašvaldība turpina strādāt pie šī gada
budžeta samazināšanas, uzsākot jau nākamā
gada budžeta prognožu kontekstā plānot
finanšu sadalījumu ar būtisku samazināju
mu. Nākamā gada budžeta ietvaros atkal ir
dots uzdevums pārskatīt darbinieku darba
pienākumus un atlīdzību. Par precīzākiem
pašvaldības finansētajiem vai nefinansētajiem
darbiem būs lielāka skaidrība turpmākajos
mēnešos, pēc valsts budžeta apstiprināša
nas.
Kopš augusta esam pārņēmuši SIA “Rī
gas rajona slimnīca”, kurai turpinām palielināt
pamatkapitālu, līdz gada beigām to izdarot
par 300 tūkstošu latu, tā dodot novada sva
rīgākajai medicīnas iestādei iespēju pastāvēt,
nodrošinot medicīnas pakalpojumu pieeja
mību novada iedzīvotājiem un mediķiem
darba vietas. Daļu finansējuma, saņemot Ei
ropas Savienības līdzfinansējumu, izlietosim
slimnīcas un poliklīnikas ēku siltināšanai,
bet daļu līdzekļu novirzīsim Rehabilitācijas
nodaļai, lai izveidotu zīdaiņu un vingrošanas
baseinus, šarko dušu un dūņu vannu.
Joprojām – iespēju robežās – turpinām
darbu pie novada labiekārtošanas. Septembrī
noslēdzās auto stāvlaukuma izbūve Pils ielā
un asfalta bedrīšu remonts novadā. Skolēnu
un bērnu ērtībām esam nomainījuši logus
Bērnu un jauniešu interešu centrā un izre
montējuši tualetes Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Pašvaldība septembrī ir izsludinājusi vairākus
iepirkumus, piemēram, par ielu un ceļu ap
saimniekošanu ziemā, veloceliņa projektēša
nu par Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem
un Jūdažu centra sakārtošanu.
Jaunu izaicinājumu mums piedāvā Ei
ropas komisijas pārstāvju apstiprinājums,
ka konkursā par Eiropas galvaspilsētas ti
tulu 2014. gadā izvirzīta Rīga un tās part
nerpilsēta Sigulda. Ir ieguldīts liels darbs,
lai realizētu šo projektu, tādēļ paldies par
atsaucību “Aerodium” komandai, Siguldas
bobsleja un kamaniņu trases kolektīvam,
māksliniekam Elmāram Gaigalniekam un
mūziķim Kasparam Tobim, kuri palīdzēja
sagatavot Siguldas prezentācijas program
mu Eiropas komisijai. Nākamajos gados šī
iegūtā iespēja papildus piesaistīs Siguldas
novadam tūristus, kas turpinās nodrošināt
darbavietas tūrisma un pakalpojumu jomā
strādājošajiem.
Septembrī noslēdzās konkurss “Skais
tākais gaisa dārzs Siguldas novadā”, kura
ietvaros izvērtējām vairāk nekā 20 novada
iedzīvotāju radītos gaisa dārzus. Vēlos izteikt
atzinību iedzīvotājiem, kuri šajā laikā spēj
atrast līdzekļus, izdomu un enerģiju lietām
un darbiem, kas krāšņo mūsu ikdienu.
Siguldas novada domē turpinās aktīvs
darbs, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpo
jumu pieejamību, iestāžu darbu un novada
infrastruktūras uzturēšanu.
Ar cieņu,
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
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Siguldas Novada
Zinas
Dzimtsarakstu nodaļai jauna adrese
Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļa turpmāk atradīsies Lakstīgalas
ielā 13 – SIA “Rīgas rajona slimnīca”
telpās. Mainīts Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas Ineses Praņevskas tālruņa
numurs – turpmāk informāciju, kas
saistīta ar Dzimtsarakstu nodaļas pa
kalpojumiem, varēs uzzināt pa tālruni
67973300 vai 80000388.
Lēmums par Dzimtsarakstu no
daļas adreses maiņu pieņemts, lai
ekonomētu pašvaldības līdzekļus.
“Pašvaldība veica rūpīgu izdevumu

analīzi. Kā vienu no iespējām, lai pa
pildu ekonomētu līdzekļus, atradām
iespēju pašvaldības pārvaldes izvietot
mums piederošās telpās. No novembra
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrs atradīsies Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3, tādēļ Dzimtsarakstu no
daļai piemeklējām jaunas telpas, kas
ir pašvaldības īpašums, lai ik mēnesi
nemaksātu īres maksu. Nozīmīgi, ka
jaunās Dzimtsarakstu nodaļas telpas
atbilst nepieciešamajiem kritērijiem,
jo līdz šim pašvaldība saņēma aizrā

dījumus, ka Dzimtsarakstu nodaļas
telpas nenodrošina pietiekamu konfi
dencialitāti tās apmeklētājiem,” skaidro
Siguldas novada domes izpilddirektore
Inese Zīle. Laulību ceremonijas notiks
Siguldas Jaunās pils Svētku zālē.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpo
jumus – dzimšanas, laulību un mir
šanas reģistrāciju – var saņemt arī
Siguldas pagasta pārvaldē Zinātnes
ielā 7 (Dzimtsarakstu nodaļas vadī
tājas prombūtnes laikā).

Novada deputāti nosūta atklātu vēstuli
Ministru prezidentam un Veselības ministrei
Siguldas novada domes deputāti
17. septembrī nosūtījuši atklātu vēstuli
Ministru prezidentam Valdim Dom
brovskim un veselības ministrei Baibai
Rozentālei, lūdzot rast iespēju turpināt
SIA “Rīgas rajona slimnīca” dzemdību
nodaļas darbu Siguldā.
“Siguldas novada deputāti un do
mes vadība saņem daudz iedzīvotāju
sašutuma pilnu sūdzību par veselības
aprūpes neloģiskajām reformām, kas
skārušas Siguldā izvietoto SIA “Rīgas
rajona slimnīca”, īpaši dzemdību noda
ļu. Dzemdību nodaļas labiekārtošanā
atbilstoši Māsterplānam pēdējo gadu
laikā ieguldīti vairāki simti tūkstoši latu
gan valsts, gan pašvaldību investīciju
veidā. Telpas pārprojektētas, izvei
dota visiem noteikumiem atbilstoša
ventilācijas sistēma ar antimikrobu
filtriem dzemdību blokā, veikts kvali
tatīvs remonts. Īsā laikā nodaļa ar savu
profesionālo darbību un pārdomāto
darba organizāciju iemantojusi labu
reputāciju – pēc dzemdību skaita tā
aiz Valmieras ir otrā lielākā dzemdību
nodaļa Vidzemē. 2008. gadā pieņemtas

581 dzemdības, 2009. gadā līdz 31. au
gustam – 398 dzemdības. Kaut arī Ve
selības ministrijas izvirzītajos kritērijos
dzemdību nodaļas ir saglabājamas tur,
kur gadā ir bijušas vismaz 400 dzem
dības, kā arī to, ka dzemdību palīdzība
atzīstama par prioritāru, mūsu slimnī
cai no 1. septembra piešķirts aprūpes
slimnīcas statuss un par pieņemtajām
dzemdībām nemaksā,” teikts novada
domes deputātu parakstītajā vēstulē, ar
kuras pilnu tekstu var iepazīties vietnē
www.sigulda.lv.
Vēstulē deputāti lūdz novērst
radušos situāciju un garantēt dzem
dību palīdzības apmaksu SIA “Rīgas
rajona slimnīca” pēc fakta, jo dzem
dību palīdzība ir noteikta kā viena no
prioritātēm un, protams, nav pakļau
jama kvotām. “Atgādinām, ka kopš
augusta Siguldas novada pašvaldība ir
pārņēmusi SIA “Rīgas rajona slimnīca”
savā īpašumā. Pašvaldība ir palielinā
jusi slimnīcas pamatkapitālu un daļu
līdzekļu novirzījusi Rehabilitācijas no
daļai, lai izveidotu zīdaiņu un vingro
šanas baseinus, šarko dušu un dūņu

vannu, kā arī nodrošinātu slimnīcas
un poliklīnikas ēku siltināšanu, kas dos
ievērojamu ekonomiju siltumapgādē,”
stāsta Siguldas novada domes priekš
sēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
SIA “Rīgas rajona slimnīca” infor
mē, ka ievērojami palielinātas kvotas
konservatīvai pacientu ārstēšanai ar
hroniskām slimībām un to paasināju
miem valsts programmā, līdz ar to pa
cienta iemaksa par vienu gultas dienu
turpmāk būs tikai 5 lati. Sakarā ar to
tuvākajās dienās tiks atvērta Terapijas
nodaļa. Savukārt no 1. oktobra SIA
“Rīgas rajona slimnīca” būs pieejams
ķirurģiska un ginekoloģiska profila
dienas stacionārs, kurā tiks veiktas
dažādas valsts apmaksātas operācijas
ar salīdzinoši nelielu pacienta līdzmak
sājumu līdzšinējo “maksas operāciju”
vietā. Šis piedāvājums būs spēkā līdz
šī gada 31. decembrim.
Ar SIA “Rīgas rajona slimnī
ca” sniegtajiem pakalpojumiem un
to izmaksām var iepazīties vietnē
www.siguldasslimnica.lv vai pa tālruni
67972808.

Informācija par ielu apgaismojumu Siguldas novadā
Siguldas novada domes izpilddirek
tore Inese Zīle informē, ka septembrī,
turpinot pašvaldības budžeta līdzekļu
ekonomiju, tiks ierobežots apgaismo
jums nakts stundās. Ideju samazināt
apgaismojumu nakts stundās izteikuši
arī vairāki iedzīvotāji pašvaldības orga
nizētājā akcijā “Dāvini ideju domei”.
“Tā kā skolas gaitas atsākuši nova

da skolēni un vakari kļūst tumšāki, ap
gaismojumu visās novada ielās regulē
gaismas sensori, kas nodrošina apgais
mojuma ieslēgšanos līdz ar krēslas ie
stāšanos un nodrošina apgaismojumu
līdz plkst. 2.00 naktī. Apgaismojums
ielās tiek ieslēgts plkst. 5.00. Šobrīd
pašvaldības darbinieki strādā pie tā,
lai no plkst. 2.00 līdz 5.00 apgaismo

jums tiktu nodrošināts uz lielajām
gājēju pārejām,” stāsta I. Zīle.
Siguldas novada domes Nekus
tamā īpašuma pārvalde atgādina, ka
ceturtdienās notiek apgaismojuma
apkope, tādēļ ir iespējams, ka novada
ielās deg gaisma. Izslēdzot apgaismo
jumu nakts stundās, pašvaldība mēnesī
ieekonomē apmēram 2000 latus.

Veiktas izmaiņas saistošajos
noteikumos par pašvaldības
sociālo palīdzību
Siguldas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā darbo
jas vienota sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības sniegšanas
sistēma, kuru nodrošina domes
Sociālās palīdzības pārvalde.
Pēc jaunā Siguldas novada iz
veidošanas visā novadā ir vienoti
saistošie noteikumi par sociālās
palīdzības pabalstiem, materiālās
palīdzības pabalstiem un sociālo
pakalpojumu sniegšanas kārtību:
• Siguldas novada domes
2008. gada 4. jūnija saistošie notei
kumi Nr. 8 “ Par sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” (prot.
nr. 11, § 3);
• Siguldas novada domes
2008. gada 4. jūnija saistošie no
teikumi Nr. 9 “Par materiālās palī
dzības pabalstiem Siguldas novadā”
(prot. nr. 11, § 4);
• Siguldas novada domes
2007. gada 9. maija saistošie no
teikumi Nr. 11 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Siguldas novadā”
(prot. nr. 10, § 7);
• Siguldas novada domes
2005. gada 20. aprīļa saistošie
noteikumi Nr. 3 “Par sociālās re
habilitācijas pakalpojumu samak
su Siguldas novadā” (prot. nr. 9,
§ 22).
Allažu pagasta padomes
2006. gada 21. decembra saisto
šie noteikumi Nr. 19 “Par kārtību,
kādā sniedzama sociālā palīdzība
Allažu pagastā” ir atcelti.
2009. gada 15. jūlijā tika grozīti
Siguldas novada domes 2008. gada
4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 “
Par sociālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” (prot. nr. 11, §
3), kas stājas spēkā ar publicēšanas
dienu. Tajos veiktas vairākas izmai
ņas, kas nosaka, ka pašvaldības so
ciālo palīdzību var saņemt:
• ģimene (persona), kas ir ga
rantētā minimālā ienākuma (GMI)
līmeņa nodrošināšanas pabalsta
saņēmēja;
• ģimene ar nepilngadīgiem
bērniem vai bērniem, kuri turpi

na 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;
• ģimene vai persona, kuras ie
nākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz 60 % no valstī noteik
tās minimālās darba algas;
• vientuļš (kam nav Civilliku
mā noteikto apgādnieku) nestrādā
jošs pensionārs vai invalīds, kura
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā
mēnesī nepārsniedz 90 % no valstī
noteiktās minimālās darba algas;
• nestrādājošs pensionārs vai
invalīds, kurš dzīvo atsevišķi no
bērniem un kura ienākumi pēdējo
trīs mēnešu laikā mēnesī nepār
sniedz 75 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas;
• ģimene, kurā kopā dzīvo tikai
nestrādājoši pensionāri vai invalīdi
(turpmāk tekstā ģimene, kurā tikai
pensionāri vai invalīdi), kuru ie
nākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz 70 % no valstī noteik
tās minimālās darba algas.
Pārējie nosacījumi, lai varētu
pretendēt uz pašvaldības sociālo
palīdzību, saglabāti iepriekšējā
redakcijā. Sociālās palīdzības sa
ņēmējiem:
 nepieder īpašums, kuru var
izmantot ienākumu gūšanai, izņe
mot privatizētu dzīvokli vai ģime
nes māju, kurā ģimene pastāvīgi
dzīvo;
 nepieder naudas līdzekļu uz
krājumi kredītiestādēs;
 nepieder vērtspapīri (izņemot
privatizācijas un kompensācijas ser
tifikātus);
 nav parādu un kredītsaistī
bu;
 nav noslēguši uztura līgu
mu;
 neatrodas pilnā valsts vai paš
valdības apgādībā;
 nav izsnieguši aizdevumu.

Pabeigta auto stāvlaukuma būvniecība Pils ielā Pašvaldības policijas atskaite
Septembra sākumā Pils ielā, iepre
tim Siguldas evaņģēliski luteriskajai
baznīcai, pabeigta autostāvlaukuma
būvniecība 6000 m2 platībā, nodroši
not stāvvietas 44 vieglajām automašī
nām un 10 autobusiem. Laukums ir
apgaismots un to klāj bruģis. Projekts
par stāvlaukuma būvniecību tika ap
stiprināts jau 2005. gadā, tomēr izbūve
tika atlikta līdz Valsts kultūras pie
minekļu inspekcijas darbu veikšanas
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atļaujas saņemšanai.
“Auto stāvlaukuma nodošana eks
pluatācijā kavējās, jo uzņēmums, kas
veica darbus, nespēja iekļauties plā
notajos termiņos. Jaunais stāvlaukums
nodrošinās ērtāku un drošāku piekļuvi
gan Siguldas pilsdrupām un estrādei,
gan Siguldas novada domei un Gau
jas Nacionālā parka administrācijai.
Arī ekskursiju autobusi varēs vieglāk
piekļūt Siguldas vēsturiskajām un skais

tākajām vietām, netraucējot transporta
satiksmi pilsētā,” stāsta Siguldas novada
domes izpilddirektore Inese Zīle.
Pils ielas stāvlaukuma būvniecība
kalpoja kā pašvaldības līdzfinansējums
un garants ES fondu līdzekļu piešķir
šanai Gaujas Nacionālā parka admi
nistrācijas “Baltās pils” būvniecībai.
Stāvlaukuma izbūves izmaksas ir
226 518 latu, no tiem kredītlīdzekļi –
217 800 latu.

No 1. līdz 31. augustam Sigul
das novada Pašvaldības policijā sa
ņemti 124 izsaukumi. Par Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
171. panta 1. un 2. daļā “Alkoho
lisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošana sabiedriskās vietās un
atrašanās sabiedriskās vietās reibu
ma stāvoklī” paredzētiem pārkāpu
miem aizturētas un sodītas 19 per
sonas. 22 transportlīdzekļu vadītāji

sodīti par automašīnu novietošanu
vietās, kur ir aizliegts apstāties un
stāvēt. Par Siguldas novada Saistošo
noteikumu pārkāpšanu ar naudas
sodu sodītas 4 personas.
Atgādinām, ka Pašvaldības po
licijas palīdzību var lūgt ikviens,
sastopoties ar huligānismu, miera
traucēšanu vai likumpārkāpumiem
visu diennakti, zvanot pa tālruni
26160288.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. septembris, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Siguldas Rotari klubs, nododot makulatūru, aicina palīdzēt
Mākslu skolas Mākslas nodaļai
No 28. septembra līdz 2. ok
tobrim ikviens Siguldas novada
iedzīvotājs aicināts nodot makula
tūru – kartonu, dokumentu papīru,
avīzes, žurnālus (tikai ne grāmatas),
lai apmaiņā pret nodoto lietošanai

nederīgo papīru Siguldas Mākslu
skolas Mākslas nodaļas audzēkņi sa
ņemtu zīmēšanas papīru. Makulatūru
var nodot Siguldas pilsētas kultūras
namā, Siguldas pagasta kultūras namā
un Mores pagasta kultūras namā, kā

arī Allažu pagasta pārvaldē katru dar
ba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Siguldas Rotari klubs sadarbībā ar
Līgatnes papīrfabriku iegūto papīru
nodos izmantošanai Mākslas nodaļas
audzēkņiem.

Mainīta mācību maksa Mākslu skolas profesionālās ievirzes
izglītībā un interešu izglītības programmās
Siguldas novada dome mainījusi
mācību maksu Siguldas Mākslu skolā
“Baltais flīģelis”.
Mūzikas un Mākslas nodaļas au
dzēkņiem profesionālās ievirzes izglītībā
mācību maksa būs 12 latu mēnesī, bet
Mūzikas vidusskolas programmā –
15 latu mēnesī. Papildus noteikta mak
sas diferenciācija atkarībā no ģimenes
bērnu skaita, kas apmeklēs profesionā
lās ievirzes izglītības programmas – ja
Mākslu skolu apmeklēs divi bērni no
ģimenes, mācību maksa par abiem bēr
niem būs 18 latu, bet, ja skolu apmeklēs
trīs bērni no vienas ģimenes, – 20 latu
par visiem bērniem. Ja bērns vēlēsies
apgūt programmas gan mūzikā, gan
mākslā, tas izmaksās 20 latus par abām
programmām. Maksimālā maksa no
ģimenes būs 30 latu. Nosacījumi ne
attiecas uz papildu pakalpojumiem, ko
sniedz Mākslu skola, – sagatavošanas
klasēm, interešu izglītību bērniem un
pieaugušajiem. Maksa Mākslu skolā
bija jāpalielina, jo valsts mērķdotācija
mākslas un mūzikas skolām tika sa

mazināta par 75 %.
Siguldas novada dome noteikusi
mācību maksu arī interešu izglītības
programmās pirmskolas vecuma bēr
niem, kā arī jauniešiem un pieaugu
šajiem Mākslu skolas “Baltais flīģelis”
Mūzikas nodaļā. Pirmskolas vecuma
bērniem sagatavošanas klasēs mācī
bu maksa par 40 minūšu individuālo
nodarbību būs 5 lati. Par nodarbību,
ja tajā piedalās divi bērni, – 3 lati kat
ram bērnam, bet par nodarbību, ja tajā
piedalās trīs un vairāk bērni, – 2 lati
katram audzēknim. Mācību maksa
mēnesī būs noteikta, izejot no izvēlē
tā stundu skaita mēnesī un audzēkņu
skaita grupā. Interešu izglītības prog
rammas ietvaros pirmsskolas vecuma
bērni no 3 gadu vecuma Mākslu skolā
var apmeklēt vispārējās attīstības studiju
pēc Orfa metodikas vai programmu,
kurā audzēknis bez vispārējas muzikā
lās attīstības var izvēlēties klavierspēles,
vijoles vai dziedāšanas apmācību.
Jauniešiem un pieaugušajiem, kuri
vēlas individuāli apgūt kāda instru

menta spēli vai dziedātprasmi, mācī
bu maksa par 40 minūšu individuālo
nodarbību būs 6 lati. Interešu izglītības
programmā jauniešiem un pieauguša
jiem nodarbības notiks individuāli (ja
nebūs papildu vienošanās par grupu
stundām – solfedžo, mūzikas literatūra,
mūzikas psiholoģija u. c. priekšmeti).
Mācību maksa mēnesī būs noteikta,
vadoties pēc izvēlētā stundu skaita
mēnesī.
Siguldas Mākslu skolas “Baltais
flīģelis” Mākslas nodaļā Mini studijā,
sagatavošanas klasē vai Maksi studi
jā mācību maksa būs 12 lati mēnesī.
Šogad jaunieši un pieaugušie Mākslu
skolā var apgūt zīmēšanas un gleznoša
nas pamatus un pirmās iemaņas darbā
ar dažādiem materiāliem. Šī mācību
programma iecerēta pietiekami elastīga,
lai dotu iespēju iepazīties gan ar tekstila
tehnikām, keramiku un stiklu, gan da
torgrafikas un foto pamatiem.
Papildu informāciju par Mākslu
skolas “Baltais flīģelis” programmām
var saņemt pa tālruni 67972546.

Noteikta mācību maksa Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada dome ir notei
kusi vecāku līdzfinansējumu 7 latu
apmērā mēnesī par nodarbībām
Siguldas Sporta skolā profesionālās
ievirzes sporta izglītībā mācību prog
rammas izpildei. Nepieciešamība pa
lielināt vecāku līdzfinansējumu saistīta
ar valsts samazināto mērķdotāciju
un atbalstu Latvijas sporta skolām.
Domes lēmums paredz maksājumu
atvieglojumus 40 % apmērā ģime
nēm, kurām nodarbības Siguldas
Sporta skolā apmeklē vairāk par vie
nu bērnu. 40 % atlaide pienākas arī
bērniem, kuri Sporta skolā apmeklē
vairākas nodarbības.

2009./2010. mācību gadā Sigul
das Sporta skolā profesionālās iz
glītības programmas sportā apgūst
175 audzēkņi licencētās basketbola,
volejbola, badmintona, vieglatlētikas,
dambretes un kalnu slēpošanas pro
grammās.
Septembrī Siguldas Sporta skola
izsniedza 50 skolas beigšanas aplie
cības 2008./2009. m. g. absolventiem,
kuru iesāktais treniņu darbs turpinās,
studējot Latvijas un ārvalstu augst
skolās.
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda
Abzalone uzsver: “Esmu gandarīta,
ka Siguldas novada pašvaldība sagla

bājusi Sporta skolas darbu, jo iespēja
nodarboties ar sportu ir neatņemama
dzīves sastāvdaļa bērniem un jaunie
šiem, lai viņi attīstītos fiziski veseli un
lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku.”
Siguldas novada domes un vecā
ku atbalsts, bērnu un jauniešu inte
rese, prieks par iespēju pavadīt brīvo
laiku aktīvi, lietderīgi un interesanti
nosaka skolas attīstības virzienus,
tādēļ Sporta skolas pedagogi ir gan
darīti, ka nav mazinājusies interese
par skolas piedāvātajām program
mām. Informācija par Sporta skolas
programmām pieejama pa tālruni
67970207.

Jauniešus un pieaugušos aicina pieteikties mākslas un
mūzikas nodarbībām
Siguldas Mākslu skola piedāvā
interesantas programmas jaunie
šiem un pieaugušajiem Mākslas
un Mūzikas nodaļās.
Kopš septembra darbu uzsā
kusi Mākslas un dizaina studija
jauniešiem no 14 gadu vecuma un
pieaugušajiem. Tā piedāvā zīmē
šanas, gleznošanas un veidošanas
pamatu, grafikas, tekstila un lietiš
ķā dizaina nodarbības. Nodarbības
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. septembris, 2009

notiek pirmdienās un trešdienās
no plkst. 18.30 līdz 20.00. Infor
mācija pa tālruni 27005968.
Bērni vecumā no 4 līdz 6 gadu
vecumam var pieteikties Mini stu
dijā, lai apgūtu pirmās iemaņas
darbā ar krāsām un dažādiem
materiāliem.
Pieaugušie, kuri vēlas individu
āli apgūt klavierspēli, vijoles spēli
vai iemācīties dziedāt, tiek aicināti

pieteikties Mūzikas nodaļā. Infor
mācija pa tālruni 29223302.
Mākslu skolas direktors Gun
tars Zvejnieks atgādina, ka Mūzi
kas nodaļā notiek pirmsskolas ve
cuma bērnu nodarbības vispārējās
attīstības studijā pēc Orfa metodi
kas, kā arī nodarbības, kurās bērni
bez vispārējas muzikālās attīstības
varēs izvēlēties klavierspēles, vijo
les vai dziedāšanas apmācību.

Bērnu, jauniešu un pieaugušo
pašdarbības kolektīvi un interešu pulciņi

Kolektīvs
Nodarbību laiki/ maksa
SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS. Pils iela 10, e-pasts: dace.plesa@sigulda.lv. Tālrunis: 67970814
Vokālā studija pirmskolas vecuma bērniem. Pasniedzēja - Zigrīda Resele
Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.00.
Dalības maksa 10 lati mēnesī
Deju studija pirmskolas vecuma bērniem. Pasniedzēja Dzintra Fogele
Pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.00 .
Dalības maksa 10 lati mēnesī.
Senioru deju kolektīvs “Sidrabdancis”. Vadītāja Dagnija Liepiņa
Pirmdienās, ceturtdienās 20.00 – 22.00
Senioru balles deju kopa “Sniegarozes”. Vadītāja Antra Zūkere
Otrdienās no 17.00 – 19.00
Jauktais koris “Spārni”. Diriģente Līga Ādamsone
Pirmdienās 19.00
Sieviešu koris ‘’Teiksma”. Diriģente Maija Feldmane
Pirmdienās 17.30
Senioru koris “Gāle”- diriģente Ņina Kiršteina
Otrdienās 15.00, ceturtdienās 12.00
Folkloras kopa “Senleja”. Vadītāja Anda Skuja
Svētdienās 18.30
Bigbends ‘’Sigulda’’. Vadītājs - Pēteris Goldbergs
Trešdienās 19.00
Siguldas Tautas Teātris
Otrdienās ,ceturtdienās 19.00
Tautas Lietišķās Mākslas studija ‘’Sigulda’’
Eksotisko deju klubs /vēderdejas/
Otrdienās, ceturtdienās
Aerobikas studija
Pirmdienās, trešdienās 19.00
SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS. Zinātnes iela 7, e-pasts: arisa.pastuhova@sigulda.lv. Tālrunis: 67800953
Bērnu vokālā grupa “Zibsnis”. Vadītājs - Atis Priedītis (26127364)
Otrdienās, piektdienās 14.30 - 16.30.
Jauktais koris “Sigulda”. Vadītāja - Ilze Bērziņa-28393301.
Otrdienās 19.00 - 21.00.
Tautas Lietišķās Mākslas studija “Vīgrieze”. Vadītāja Irita Lukšo-26597372
Katru otro sestdienu 10.00.
Eiropas senioru balles deju grupa “Preilenes”. Vadītāja - Antra Zūkere- 29230906
Pirmdienās 16.30 – 18.30.
Līnijdeju grupa “Step by step”. Vadītāja Ineta Upeniece-26286597
Trešdienās 19.00.
Pūtēju orķestris. Vadītājs - Gintis Kalniņš-26333185.
Ceturtdienās 19.00 -21.00.
Pūtēju ansamblis “Sigulda”. Vadītājs – Jānis Raslavs-29173215
Trešdienās 19.30 - 22.00.
Šūšanas kursi. Vadītāja Arisa Pastuhova - 26432269
Ceturtdienās 18.30 – 20.30.
Ritmiskās vingrošanas grupa “Šarms”. Vadītāja – Valda Bērziņa-26474908
Pirmdienās, ceturtdienās 20.00 - 21.00
ALLAŽU TAUTAS NAMS. Tālrunis: 29254434
Vokālais ansamblis “Liepavots”
Pirmdienās 19.00 - 21.00
Allažu teātris
Otrdienās 19.00 – 21.00
Allažu teātra studija bērniem un jauniešiem
Otrdienās 18.00 - 19.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ķimelītis”
Pirmdienās, ceturtdienās 20.00- 22.30
Jauniešu deju kolektīvs
Piektdienās 20.00 – 23.00
MORES PAGASTA KULTŪRAS NAMS. Siguldas iela 13, Mores pagasts, Tālrunis: 64147290
Mores amatierteātris “Oga”
Trešdienās 20.00
Senioru dāmu deju kopa “Dāmītes”
Otrdienās 12.00 - 15.00
Vokālais ansamblis
Otrdienās 15.00 – 17.00
SIGULDAS MĀKSLU SKOLA. Šveices iela 19, e-pasts: maksla.ms@lis.lv. Tālrunis: 67971578, 67971062
Programma pirmskolas vecuma bērniem no trīs gadu vecuma - vispārēja un muzikālā Par nodarbību laiku interesēties skolā pa tālruni:
attīstības studija pēc Orfa metodikas. Vadītāja - Liene Circene
67971062
Programma pirmsskolas vecuma bērniem, lai apgūtu klavieres, vijoli vai dziedāšanu. Ritmika otrdienās 12:50, par Individuālo stundu
jāvienojas ar pedagogu
Mākslas un dizaina studija jauniešiem un pieaugušajiem.
Pirmdienās un trešdienās 18.00 - 20.00.
Programma pieaugušajiem – klavierspēle, stīgu instrumentu spēle,
Stunda tiek nolikta vienojoties individuāli ar
pūšaminstrumentu spēle vai dziedāšanu.
pedagogu
Pūtēju orķestris “Sudrabskaņa”.
Otrdienās 18:00 - 20:00
Vadītāji - Andris Muižnieks, Guntars Zvejnieks, Egils Šķetris
Trešdienās 17:30 - 19:30
Siguldas Jauniešu kamerorķestris (stīgu instrumenti)
Pirmdienās 18.00 - 20.00
Ceturtdienās 18.00 - 20.00
Siguldas Mākslu skolas koris. Aicināti jaunieši no 10-17 gadu vecumam.
Otrdienās 16.30 - 18.00
Vadītājs – Jānis Baltiņš.
Ceturtdienās 16.30 - 18.00
SIGULDAS MĀKSLU SKOLA. Šveices iela 19, e-pasts: maksla.ms@lis.lv. Tālrunis: 67971578
Programma pirmskolas vecuma bērniem no trīs gadu vecuma - vispārēja un muzikālā Par nodarbību laiku interesēties skolā pa tālr.
attīstības studija pēc Orfa metodikas. Vadītāja - Liene Circene
67971062
Programma pirmsskolas vecuma bērniem, lai apgūtu klavieres, vijoli vai dziedāšanu. Ritmika otrdienās 12:50/ Par Individuālo stundu
jāvienojas ar pedagogu
Mākslas un dizaina studija jauniešiem un pieaugušajiem.
Pirmdienās un trešdienās 18.00 - 20.00.
Programma pieaugušajiem – klavierspēle, stīgu instrumentu spēle,
Stunda tiek nolikta vienojoties individuāli ar
pūšaminstrumentu spēle vai dziedāšanu.
pedagogu
Pūtēju orķestris “Sudrabskaņa”.
Otrdienās 18:00 - 20:00
Vadītāji - Andris Muižnieks, Guntars Zvejnieks, Egils Šķetris
Trešdienās 17:30 - 19:30
Siguldas Jauniešu kamerorķestris (stīgu instrumenti)
Pirmdienās 18.00 - 20.00
Ceturtdienās 18.00 - 20.00
Siguldas Mākslu skolas koris. Aicināti jaunieši no 10-17 gadu vecumam. Vadītājs –
Otrdienās 16.30 - 18.00
Jānis Baltiņš.
Ceturtdienās 16.30 - 18.00
SIGULDAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS. J.Poruka iela 11, e-pasts: sig.bjic@inbox.lv. Tālrunis: 67972432
Mazpulks. Vadītāja- Vija Brikmane
Piektdienās no 14.00 – 16.00
Aktīvie pārgājieni un vides spēles. Vadītāja - Aiga Auziņa
Trešdienās no 14.00-17.00
Basketbola pulciņš. Vadītāja - Ance Zariņa
Ceturtdienās no 18.00 - 20.00
Volejbols. Vadītājs - Normunds Šulte
Pirmdienās no 16.00-18.00
Futbols. Vadītājs - Aivis Zeņģis
Otrdienās no 18.50-20.00,
Piektdienās 15.00- 16.00
Lietišķās mākslas pulciņš “Pika”. Vadītāja - Daiga Strazdiņa
Ceturtdienās no 14.00-17.00
Tehniskā modelēšana. Aija Zvaigznīte
Piektdienās no 14.00-16.00
Leļļu teātris. Vadītāja - Vija Zita Ozola
Pirmdienās no 14.00-17.00
Angļu valoda bērniem. Vadītāja - Andreta Čivča
Ceturtdienās no 8.40-9.40 un 12.00-13.00
Pērlīšu māksla. Vadītāja - Larisa Speļģe
Otrdienās un ceturtdienās no 14.30-15.50
Ādas plastika. Vadītāja - Larisa Speļģe
Otrdienās un ceturtdienās no 16.00-17.20
SIGULDAS SPORTA SKOLA. Gāles iela 29, e-pasts: ssportaskola@apollo.lv. Tālrunis: 67970207
Badmintons. Vadītājs - Ainārs Gureckis
Informācija pieejama Sporta skolā
Kalnu slēpošana. Vadītāja - Solvita Dreimane, Sandra Meldere
Informācija pieejama Sporta skolā
Dambrete. Vadītājs - Edgars Ratnieks
Pirmdien, trešdien, piektdien no 13:15 – 15:15
Basketbols zēniem. Vadītāji – Agnija Labrence, Ēvalds Tukišs
Informācija pieejama Sporta skolā
Volejbols.(zēni) Vadītājs – Normunds Šulte
Informācija pieejama Sporta skolā
Vieglatlētika. Vadītāja -Aina Ziediņa
Informācija pieejama Sporta skolā
DIENAS CENTRS. Pils iela 3a, e-pasts: dienascentrs@sigulda.lv. Tālrunis: 67974541
Angļu valodas nodarbības pieaugušajiem
Piektdienās 15.30 un 17.00
Vācu valodas nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās 17.15 un 18.45
Zīda apgleznošanas nodarbības
Informācija pieejama Dienas centrā

Pulciņi novada izglītības iestādēs
Pulciņš

Aerobika. Diāna Meirāne
Tautas bumba 3. – 5. klasēm. Diāna Meirāne
Mājturība 5. – 7. klasēm. Aiva Indriksone
Koris 1. – 4. klasēm. Inga Jansone
Muzikalitātes attīstības pulciņš. Inga Jansone
Koris 5. – 9. klasēm. Evija Kupavska
Zēnu koris. Evija Kupavska
Mūzikas pulciņš. Evija Kupavska
VM pulciņš. Dace Melbārde
TDK “Purenīte”. Dzintra Fogele
Sporta spēles. Jānis Turauskis
Koris. Līga Trupavniece, Ilze Eglīte
Ansamblis. Līga Trupavniece
TDK “Vizbulīte” Inga Liepiņa
Sporta aerobika. Andra Fridrihsone
Noformēšana un dizains. Iveta Krūzīte
TDK “Vizbulīte”. Indra Ozoliņa
Jauniešu koris “Atvars”. Jānis Baltiņš
Meiteņu vokālais ansamblis. Ingrīda Dreimane
Skatuves runa. Anita Bāliņa
Atlētiskā vingrošana. Agris Lelis
Žurnālistikas pulciņš. Ludmila Kupriša
Franču valodas pulciņš. Vjačeslavs Amosovs
Mūzikas pulciņš. Maija Ādamsone
Sporta spēles. Inga Celmiņa
Sporta dejas. Inga Celmiņa
Vokālie ansambļi. Inguna Kalviša
Keramikas pulciņš. Aija Lubgane
TDK. Ilona Šmite
Amatniecības un kokapstrādes pulciņš. Ēvalds Pastars
Basketbola pulciņš. Agnija Labrence
Vides izpētes pulciņš. Jānis Teterovskis

SIGULDAS 1. PAMATSKOLA

SIGULDAS 3. PAMATSKOLA

SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

SIGULDAS 2. VIDUSSKOLA

MORES PAMATSKOLA

ALLAŽU PAMATSKOLA

Skolēnu vecuma grupa

9 līdz 16 gadi
9 līdz 12 gadi
11 līdz 13 gadi
7 līdz 10 gadi
7 līdz 12 gadi
11 līdz 16 gadi
9 līdz 13 gadi
11 līdz 15 gadi
7 līdz 13 gadi
7 līdz 16 gadi
12 līdz 16 gadi
8 līdz 10 gadi
8 līdz 9 gadi
7 līdz 12 gadi
7 līdz 12 gadi
7 līdz 10 gadi
12 līdz 19 gadi
16 līdz 25 gadi
12 līdz 16 gadi
7 līdz 16 gadi
14 līdz 18 gadi
11 līdz 19 gadi
12 līdz 15 gadi
5 līdz 7 gadi
7 līdz 11 gadi
7 līdz 11 gadi
7 līdz 16 gadi
7 līdz 14 gadi
7 līdz 16 gadi
10 līdz 16 gadi
12 līdz 16 gadi
13 līdz 16 gadi
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Siguldas Novada
Zinas
pasākumi siguldas novadā
Laiks
4. septembris –
31. oktobris
15. septembris –
30. septembris
18. septembris –
30. oktobris
25. septembris –
11. oktobris
26. septembris
26. septembris
26. septembris
26. septembris
29. septembris
30. septembris
1. oktobris
1. oktobris
2. oktobris
3. oktobris
3. oktobris
3. oktobris
3. oktobris
3. oktobris
4. oktobris
5. oktobris
5. oktobris
6. oktobris
7. oktobris
8. oktobris
9. oktobris
9. oktobris
10. oktobris
11. oktobris
12. oktobris
13. oktobris
14. oktobris
15. oktobris
16. oktobris
17. oktobris
17. oktobris
19. oktobris
19. oktobris
20. oktobris
21. oktobris
22. oktobris
23. oktobris
24. oktobris

Pasākums
Herberta Siliņa gleznu izstāde no J. Vēvera
privātkolekcijas
Adījumu un tamborējumu personālizstāde
“Svešumā” (S. Roštoka)
Gleznu izstāde
(Kārlis Siliņš, Tatjana Semane)
Guntas Celmas gleznu izstāde “Staru vaiņagi”
(mandalas, auras)
Amatnieku tirdziņš, ābolu izstāde
Miķeļtirgus
Linda Leen koncertciklā
“Dziesmas mīlestības valodā”
Kaķu izstāde, bērnu radošās darbnīcas
Māmiņu kluba tikšanās
Vācu valodas nodarbības
Ražas svētki Siguldas novada pensionāriem

Augustā Siguldas novada domes
dienas centrā sācis darboties
“Māmiņu klubs”. Māmiņas, kuras audzina bērnus līdz trīs gadu
vecumam, katru otrdienu plkst.
15.00 aicinātas uz sarunām ar
dažādiem speciālistiem. Informācija pa tālruni 67974541.

No 1. oktobra mainīts
Siguldas pilsētas
bibliotēkas darba laiks:

 Pirmdienās, svētdienās – slēgts
 Otrdienās – 11.00 - 19.00,
 Trešdienās,
ceturtdienās – 12.00–18.00
 Piektdienās – 10.00–18.00
 Sestdienās – 10.00–17.00
Mēneša pēdējā ceturtdiena –
spodrības diena (bibliotēka
apmeklētājiem slēgta).
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Dienas centrs
“Siguldas Tornī”

Siguldas pagasta
kultūras nams
T/c “Raibais suns”
Svētku laukumā
Koncertzāle “Baltais
Flīģelis”
T/c “Raibais suns”
Dienas centrs
Dienas centrs
Siguldas pagasta
kultūras nams
Šūšanas kursi (1. nodarbība)
Siguldas pagasta
kultūras nams
Angļu valodas nodarbības
Dienas centrs
Mores kauju atceres pasākums
More
Čellu trio “MELO-M” programmā “Apkārt pasaulei” Koncertzāle “Baltais
Flīģelis”
37. orientēšanās sacensības
Turaida
“Siguldas rudens”
Svecīšu vakars Siguldas novada kapsētās
Siguldas novada
kapsētas
Bezmaksas jurista konsultācijas
Dienas centrs
Pūtēju ansambļa “Sigulda” koncerts “Rudens zelta Turaidas pils pagalms
melodijas”
Mākslas terapijas nodarbības
Dienas centrs
Zīda apgleznošanas nodarbības
Dienas centrs
Māmiņu kluba tikšanās
Dienas centrs
Vācu valodas nodarbības
Dienas centrs
Šūšanas kursi (2. nodarbība)
Siguldas pagasta
kultūras nams
Angļu valodas nodarbības
Dienas centrs
Ģitāras spēles nodarbība
JIC “Mērķis”
Nūjošanas sacensības un svētki
Siguldas novads
“Sigulda 2009”
Senioru šaha kluba turnīrs
Dienas centrs
Mākslas terapijas nodarbības
Dienas centrs
Māmiņu kluba tikšanās
Dienas centrs
Vācu valodas nodarbības
Dienas centrs
Šūšanas kursi (3.nodarbība)
Siguldas pagasta
kultūras nams
Angļu valodas nodarbības
Dienas centrs
Bezmaksas jurista konsultācijas
Dienas centrs
Ainars Mielavs un “Pārcēlāji” koncertprogrammā Koncertzāle “Baltais
“Nospiedumi”
Flīģelis”
Zīda apgleznošanas nodarbības
Dienas centrs
Mākslas terapijas nodarbības
Dienas centrs
Māmiņu kluba tikšanās
Dienas centrs
Vācu valodas nodarbības
Dienas centrs
Šūšanas kursi (4. nodarbība)
Siguldas pagasta
kultūras nams
“Pasaules pianisti Baltajā flīģelī” Slavomirs Vilks
Koncertzāle “Baltais
(Polija)
Flīģelis”
“Salomon” Siguldas ekstrēmais maratons
Siguldas novads

Darbu sācis
Māmiņu klubs

Griezies pret sauli, tad ēnas paliks aiz muguras!
/ Latviešu tautas gudrība/

Norises vieta
Krimuldas pils

3. oktobrī
Svecīšu vakars Siguldas
novada kapsētās
plkst. 16.00 Mores kapsētā
plkst. 18.00 Siguldas pilsētas
kapsētā

Bērni skolo mūs un mēs bērnus,
tomēr dzīvē katram savu Skolotāju jāatrod pašam.
Skolotāju dienā novēlam radošumu, izturību, pacietību,
humora izjūtu, atjautību un veselību!
Siguldas novada dome sveic novada pedagogus Skolotāju dienā!

Skolēnus aicina “Namiņš”
Nodarbību centrs “Namiņš”
(O. Kalpaka ielā 9) darba dienās
no plkst. 13.00 līdz 18.00 aicina
1.–7. klašu skolēnus uz aktīvu un
interesantu brīvā laika pavadīšanu.
Mīļi gaidīti arī pirmsskolnieki.
“Namiņā” ir iespēja pavadīt
brīvo laiku pēc saviem ieskatiem,
iesaistīties pedagogu vadītās nodar
bībās – keramikā, rokdarbos, papī

ra plastikā, tehniskajā modelēšanā,
leļļu teātra studijā, lietišķās mākslas
pulciņā “Pika” un pulciņā “Aktīvie
pārgājieni un vides spēles”. “Namiņa”
skolotājas piedāvās iet pārgājienos,
piedalīties konkursos un sporta sa
censībās, izgatavot radošos darbus
izstādēm. Bērniem “Namiņā” ir
iespēja strādāt ar datoru, ielūkoties
ilustrētajās enciklopēdijās, spēlēt gal

“Mērķis” jauniešiem – nāc un piedalies!
Pagājušajā gadā Siguldas nova
dā tika izveidots Jauniešu iniciatīvu
centrs “Mērķis” (JIC “Mērķis” ), kas
nodrošina jauniešiem iespēju pulcē
ties vienkopus lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai draudzīgā, atvērtā vidē.
JIC “Mērķis” (Siguldas pilsētas
kultūras nama telpās, ieeja no pa
galma puses) jaunieši var realizēt
savas idejas, organizēt pasākumus,
iegūt informāciju, rīkot un piedalīties
dažādos semināros, mācīties, spēlēt

galda spēles, klausīties mūziku un
atpūsties. Pagājušajā gadā JIC notika
vairāki tematiskie pasākumi un lek
cijas, jaunieši aktīvi iesaistās novada
pasākumu organizēšanā.
Arī šogad JIC “Mērķis” uzsācis
jauno mācību gadu ar jaunām ie
cerēm un idejām, kurās aicina pie
vienoties ikvienu novada jaunieti, –
piemēram, ģitāras spēles nodarbības,
teātra sporta nodarbības, modes te
ātris vai kāds no tematiskajiem pa

sākumiem. “Mērķis” gaida jaunus,
aktīvus jauniešus ar vēlmi darboties
un padarīt jauniešu dzīvi Siguldā in
teresantāku. JIC strādā darba dienās
no plkst. 14.00 līdz 19.00. Papildu
informācija vietnes www.sigulda.lv
sadaļā “Jauniešiem”.
JIC “Mērķis” 2008. gadā izveidoja
Siguldas Bērnu un jauniešu interešu
centrs, pateicoties Bērnu un ģimenes
lietu ministrijas un Siguldas novada
domes finansiālam atbalstam.

“Baltais flīģelis” piedāvā koncertprogrammas bērniem
Lai klasiskās mūzikas klausīša
nos padarītu saistošāku bērniem
un jauniešiem, koncertzāle “Baltais
flīģelis” šajā sezonā piedāvā jaunu
koncertciklu – “Būsim draugi mū
zikā!”. Līdz gada beigām paredzēti
trīs koncerti, kuros mūziķi savu
spēli papildinās ar stāstījumu par
skaņdarbu rašanos un instrumentu
skanējumu, ļaujot jaunajiem klausī

tājiem vairāk uzzināt par norisēm
mūzikā.
Koncertciklā 25. septembrī plkst.
18.00 programmā “2 reiz 2” muzicēs
divi klavieru dueti – Francis Gaiļus
un Sana Villeruša, kā arī Agra un
Arnolds Dimanti. 6. novembrī plkst.
18.00 uz desmit gadu jubilejas kon
certu “Lai dzīvo klarnete!” aicinās
klarnešu kvartets “Quattro Differen

“Zelta lapu” laiks Siguldā – atpūta ikvienam
Septembra otrajā pusē un oktobra
sākumā Siguldā katru gadu sagaidām
daudz viesu – jau par tradīciju kļuvusi
vēlme apmeklēt rudenīgo Gaujas se
nieleju. Atpūta Siguldā un tās apkaimē
ir interesanta ikvienam, jo piedāvāju
mā ir gan aktīvas izpriecas, gan rāmas
pastaigas, gan izzinošas ekskursijas.
Pastaigas pa rudens lapu piebērtajām
dabas takām ir bez maksas un pieeja
mas katram interesentam.
Vislabāk īpašo rudens noskaņu,
dabas daudzkrāsainību un smaržas
var baudīt, staigājot ar kājām. Tādēļ
aicinām izmantot šogad izveidoto auto
stāvlaukumu iepretim Gaujas Nacio

da spēles, izmācīties skolā uzdotos
mājas darbus, uzvārīt tēju un apēst
līdzpaņemto launagu.
“Namiņš” – tā ir iespēja ve
cākiem būt drošiem par saviem
bērniem, ja nav neviena, kas vi
ņus pieskata, kamēr vecāki strādā.
Informācija par “Namiņu” pa tālr.
67973863 (darbadienās no plkst.
13.00 līdz 18.00).

nālā parka administrācijas atjaunotajai
“Baltajai pilij” un doties nesteidzīgā pa
staigā Gaujas senielejā. Interneta vietnē
www.tourism.sigulda.lv tiks izvietota
karte ar iezīmētiem stāvlaukumiem un
aprakstiem par kājnieku maršrutiem.
Siguldas novada tūrisma uzņēmu
mi ir sagatavojuši interesantus rudens
piedāvājumus. Turaidas muzejrezervātā
līdz 31. oktobrim apskatāmas 35 eks
pozīcijas un izstādes, bet tūristu grupas,
darba un klašu kolektīvi var pieteikties
apmeklēt interaktīvas muzejizglītojo
šas programmās “Ciemos pie Turaidas
fogta” un “Tūkstošgadu stāsts”. Mores
kauju muzejā apmeklētāji var apska

tīt jaunas izstādes par Otro pasaules
karu, bet muzeja brīvdabas ekspozī
cijā izvietots jauns eksponāts – dze
loņdrāšu aizsardzības nosprostojums,
kādu izmantoja Mores kaujās. Siguldas
aktīvās atpūtas organizētāji “Siguldas
piedzīvojumu parks”, “Aerodium” un
gaisa trošu ceļš sagatavojuši vienotu
piedāvājumu skolēnu grupām rudens
ekskursiju laikā. Izbaudīt rudens īpašo
noskaņu var, iepazīstot Allažu dabas
takas, apmeklējot Kaļķugravas avotus,
Čerņausku dižakmeni un dižozolu, kā
arī Ezernieku karsta kritenes. Pārlie
cināties, vai koki jau ieguvuši krāšņo
lapu rotu, var www.sigulda.lv, kurā

te”, kurā muzicē Guntars Gedroics,
Kristaps Kitners, Marina Vidmonte
un Česlavs Grods. Solists – Sigul
das Mākslu skolas direktors Guntars
Zvejnieks.
Cikla “Būsim draugi mūzikā”
koncertu biļešu cena ikvienam
apmeklētājam – 1 lats. Papildu
informācija koncertzālē “Baltais
flīģelis”.
uzstādītajā vebkamerā redzama Gau
jas senieleja un Siguldas viduslaiku
pilsdrupas.
Uzziņai: nosaukums “Zelta lapu
laiks” Siguldā rudens pievilcības ap
zīmēšanai izmantots jau 20. gadsimta
sākumā. Laikrakstā “Siguldas Ziņas”
1928. gadā ievietota reklāma par tūristu
vilcienu no Rīgas, kurš vedīs 4. oktobrī
uz “Zeltītām lapām Siguldā” un raksts:
“Zeltītās lapas. Pašlaik Vidzemes Šveicē
reta krāsu bagātība. Gaujas krasti ap
Siguldu tērpti rudens krāsās un saista
pie sevis katra ceļinieka skatu. Vēršam
uz to dabas mīļotāju vērību. Jūtams
tikai saulainu dienu trūkums.”
Gunta Zaķīte,
Tūrisma pārvaldes vadītāja
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 25. septembris, 2009

