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Iesaisties novada dzīves un 2012. gada budžeta plānošanā!
Siguldas novada Dome uzsākusi darbu pie 2012. gada budžeta
plānošanas, un līdz 10. oktobrim Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzdevis pašvaldības administrācijas un iestāžu vadītājiem
sagatavot budžeta projektus. Siguldas novada dzīves un 2012. gada
budžeta plānošanā priekšsēdētājs rosina iesaistīties arī iedzīvotājus – oktobrī norisināsies jau pagājušajā gadā aizsāktais projekts
“Dāvini ideju Domei”, savukārt novembrī un decembrī pašvaldības darbinieki tiksies ar novadniekiem, lai stāstītu par paveikto,
nākamajā gadā plānoto un diskutētu par aktuāliem jautājumiem.
2011. gada budžets tika plānots, par pamatu ņemot četrus
principus:
1. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana, paaugstinot
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
2. pašvaldības rīcībā esošo resursu efektīva un racionāla izlietošana,
samazinot neracionālos izdevumus;

3. pašvaldības rīcība ieņēmumu
palielināšanai;
4. pašvaldības rīcība īpašumu,
ceļu, ielu, ēku, skolu, kultūras namu
un citu iestāžu uzturēšana un remontēšana prioritārā secībā.
“Ir ļoti svarīgi pagājušā gada izvirzītos pamatprincipus turpināt realizēt arī 2012. gadā, tāpēc, plānojot

Septembrī pašvaldības darbinieki
teritoriju apseko ar velosipēdiem

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicināja
Siguldas novada pašvaldības pārvalžu vadītājus un darbiniekus
kāpt uz velosipēdiem un novada teritoriju apsekot tajās vietās,
kur ar mašīnu nav iespējams piebraukt. “Ikdienā esam pieraduši
pārvietoties ar automašīnu un ļoti bieži nespējam izvērtēt, kādu
tūristi un iedzīvotāji Siguldas novadu redz ikdienā – sašķiebušās
gājēju ietves, nesakoptas un nesakārtotas teritorijas, tāpēc, lai
izvērtētu novada labiekārtošanai veicamos darbus, rosināju speciālistus apsekot teritoriju,” skaidro U. Mitrevics.

Lai gan apsekošanas dienā lija
lietus, pašvaldības darbinieki konstatēja, ka iecienītās tūristu vietās un
pilsētas centrā ir nesakoptas teritorijas un gājēju ietves, kuras pirms tam
nebija pamanītas. Domes priekšsēdētājs uzsver, ka turpmāk šāda teritorijas apsekošana notiks regulāri
un vietās, kur nevarēs piekļūt ar velosipēdu, darbinieki dosies kājām.
“Esmu uzdevis darbiniekiem strādāt
ne tikai ar lieliem objektiem un teritorijas labiekārtošanu kopumā, bet
gan pievērst uzmanību arī mazākām
lietām, kas rada nekvalitatīvu dzī-

Šoreiz LASIET:
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011

ves telpu iedzīvotājiem un tūristiem,”
stāsta U. Mitrevics.
Ar velosipēdiem, apsekojot novada teritoriju, tika konstatēti gandrīz 40 darāmie darbi, tostarp jaunu
atpūtas soliņu izvietošana pie pils
dīķa, salauzto detaļu remontēšana
un citi labiekārtošanas darbi bērnu
atpūtas laukumā Raiņa parkā, Skeitparkā un minigolfa laukumā, vairāku gājēju celiņu remonts, labierīcību
izvietošana pie jaunizveidotā pils
stāvlaukuma, kā arī apgaismojuma
sakārtošana un citi labiekārtošanas
darbi.

Apkures cenas netiks
palielinātas 2. lpp.

nākamā gada budžetu, mēs ņemsim
vērā iepriekšējā gada uzsāktās izglītības reorganizācijas kvalitatīvu turpinājumu, efektīvu saimniekošanu,
dzīves telpas kvalitatīvu sakārtošanu
un iesākto projektu realizāciju,” skaidro U. Mitrevics.

Dāvini ideju Domei

Jau ierasts, ka rudenī pašvaldība
aicina iedzīvotājus iesaistīties aktivitātē “Dāvini ideju Domei”, kuras ietvaros ikviens novadnieks var iesniegt
savu ideju vai ierosinājumu par to, kā
saimniekot lietderīgāk un kā ar mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt labāku rezultātu visu novadnieku labā.
Idejas dāvināšanu Domei kā tradīciju ieviesa Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics, kurš atzīst, ka daudzi
novadnieku ieteikumi jau īstenoti,
tāpēc aizsāktā tradīcija jāturpina:
“Mēs, Siguldas novada iedzīvotāji,
esam līdzatbildīgi par mūsu novada
labklājību, tāpēc sniedziet idejas un
ierosinājumus, lai tie kļūtu par jūsu

pienesumu mūsu visu kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai. Strādājot kopā un
virzoties uz vienu mērķi, mēs varam
paveikt daudz un to pierāda iesniegto
ideju realizācija. Šī ir reāla iespēja ikvienam piedalīties pašvaldības darbā
un norādīt uz tām lietām, kas, iespējams, palikušas nepamanītas.” Izteikt
ierosinājumus var ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs, aizpildot anketas Siguldas novada pašvaldībā (Pils
iela 16), Pakalpojumu centrā (Raiņa
iela 3), Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes iela 7, 2. stāvs), Mores pagasta
pārvaldē (Siguldas iela 11, More), Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4,
Allaži) vai aizpildot anketu vietnē
www.sigulda.lv.

Notiks iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku tikšanās

Lai rosinātu iedzīvotājus un
uzņēmējus iesaistīties Siguldas novada dzīves organizēšanā, Domes
priekšsēdētājs jau trešo gadu aicina
novadniekus uz tikšanos ar pašvaldības darbiniekiem, lai uzzinātu par
pašvaldības paveiktajiem darbiem un
turpmāk attīstāmajiem projektiem. Iedzīvotāju ērtībām tikšanās notiks visā
novadā. “Tikšanās reizēs mums veidojas vērtīgas diskusijas ar iedzīvotājiem,
kuriem tā ir iespēja visus neskaidros
jautājumus precizēt pie attiecīgās jomas speciālistiem un saņemt precīzas
atbildes uz jautājumiem,” piedalīties
sarunās aicina U. Mitrevics.

Tikšanās ar iedzīvotājiem plānotas:
22. novembris – Mores pagasta pārvaldē;
24. novembris – Tikšanās
ar Siguldas novada uzņēmējiem
Siguldas novada Domē;
29. novembris – Allažu pagasta pārvaldē;

1. decembris – Siguldas pagasta kultūras namā;
6. decembris – Jūdažu sabiedriskajā centrā;
8. decembris – koncertzālē
“Baltais Flīģelis”.
Visi mīļi aicināti un gaidīti!

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 līdz 10. oktobrim 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 4, Allaži).

Paldies par uzticēšanos!
Vēlēšanu rezultāti
Siguldas novadā 3. lpp.

Diskusija par
bērnudārzu rindām 4. lpp.

Satiksmes ierobežojumi
sporta sacensību laikā 6. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Attīstība

Foto: siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldā pirmo skolas dienu
svin kopā ar Valsts prezidentu

1. septembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš un Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgi atklāja Siguldas pilsētas vidusskolu un piedalījās mācību gada atklāšanā
Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Valsts prezidents pirmo skolas
dienu Siguldas pilsētas vidusskolā
atklāja ar emocionālu svētku uzrunu. Šīs skolas ēkā Valsts prezidents
savulaik pats beidzis skolas gaitas.
Uzrunā viņš minēja, ka spilgti atceras sevi mācāmies šajās telpās. Skolas
laika atmiņas prezidentu aizkustināja
līdz asarām. “Zināšanas ir atslēga,
kas atver arvien jaunas durvis. Zināšanas ir bagātība, kuras krāšana ir
labākais no investīciju veidiem esošo
un nākamo paaudžu konkurētspējā.
Šobrīd Latvijas izglītības spožākās
vizītkartes ir mūziķi, mākslinieki un
mediķi, par kuru talantu un izcilajām
zināšanām ir gatavas maksāt daudzas
no pasaules turīgākajām valstīm. Mēs
varam būt par to lepni, un vienlaikus
tas liek mums apzināties izglītības un
izglītošanās vērtību, ja vēlamies savu
valsti redzēt attīstītāko un bagātāko
vidū,” savā apsveikumā uzsvēra Valsts
prezidents.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, atklājot Siguldas pilsētas vidusskolu, teica: “Man
ir liels prieks, ka laikā, kad Latvijā
pēdējos gados ir slēgtas 144 skolas,
mēs Siguldā esam apvienojuši spēkus
un kopīgi radījuši Siguldas pilsētas
vidusskolu. Skolu, kas jau pēc sava

nosaukuma skan prestiži, un es ticu,
ka, pateicoties pedagogiem, siguldiešiem un mūsu novadniekiem, šī skola būs prestiža un sniegs kvalitatīvu
izglītību mūsu bērniem. Nevienas
izmaiņas šajā dzīvē nav tā vērtas, lai
vienkārši būtu. Jebkurām izmaiņām
ir jābūt tādēļ, lai tās būtu kvalitatīvs
lēciens uz augšu. Es saku paldies
jums visiem par kopīgi padarīto un
vēl darāmo darbu, novēlu sekmīgu
un veiksmīgu jauno mācību gadu!”
Pēc svinīgajām uzrunām Valsts
prezidents apskatīja klasi, kurā kādreiz mācījās, tikās ar 5.a klases skolēniem, kuri šogad uzsāk mācības šajā
klasē, un kopā ar Siguldas novada
Domes priekšsēdētāju un skolēniem
iestādīja ozolu pie Siguldas pilsētas
vidusskolas.
Pēc Siguldas pilsētas vidusskolas
apmeklējuma Valsts prezidents devās
uz Siguldas Valsts ģimnāziju, kur tikās ar 12. klases skolēniem un skolas
pedagogiem. Savukārt Siguldas novada Domē Valsts prezidents piedalījās
sarunā ar Siguldas novada izglītības
jomas pārstāvjiem par reformām
izglītības nozarē. Vizītes noslēgumā
Valsts prezidents devās apciemot
savu kādreizējo klases audzinātāju
Uldi Deisonu un klasesbiedrus.

Jaunie ID karšu sadarbības piedāvājumi
Uzņēmuma
Piedāvājums
nosaukums
Apsardzes firma
10 % atlaide apsardzes pakalpojumiem
“Evor”
10 % atlaide ārsta homeopāta konsultācijām;
10 % atlaide sertificēta uztura speciālista
konsultācijai veselības jautājumos,
ēšanas programmas topošām māmiņām,
SIA “Malus”
bērniem, sportistiem un aktīviem cilvēkiem,
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, speciālās
diētas;
5 % atlaide ārstniecisku produktu iegādei
SIA “Pūce GP”
7 % atlaide grāmatvedības pakalpojumiem
Ar plašāku ID karšu piedāvājumu klāstu iespējams iepazīties www.sigulda.lv.
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SIA “Wesemann” garantē:
siltumenerģija Siguldas
novadā dārgāka nebūs
Kā jau Siguldas novada iedzīvotāji būs ievērojuši, šogad pilsētā tika veikti lieli siltumtrašu
rekonstrukcijas darbi. “Ir simtprocentīgi nomainītas siltumtrases Pulkveža Brieža ielas kvartālā ar
jaunām rūpnieciski iepriekš izolētām caurulēm. Virszemes siltumtrasei no katlu mājas līdz Dārza
ielai 30 gadus nokalpojusī siltumizolācija nomainīta ar jaunām Paroc vates čaulām 100 mm biezumā,
kas ir pārklātas ar cinkoto skārdu. Savukārt virszemes siltumtrase no katlu mājas līdz Pulkveža
Brieža ielai 117, no kuras bija liels siltuma zudums, ir demontēta un tās vietā ir izbūvēta jauna
pazemes siltumtrase no rūpnieciski iepriekš izolētām caurulēm. Pilnībā nomainītas ir arī vecās
siltumtrases caurules Institūta un Helmaņa ielu kvartālā. Kopējais rekonstruēto siltumtrašu garums
pārsniedz divus kilometrus. Plānots, ka tas ļaus samazināt siltumenerģijas zudumu trasēs no 21 %
(pieļaujamais normatīvs – 22 %) līdz 18 %,” skaidro SIA “Wesemann” valdes loceklis Ivars Paurs.
Paralēli darbam pie siltumtrasēm SIA “Wesemann” kā koncesionārs ir strādājis pie siltumenerģijas
ražošanas izmaksu samazināšanas.
Ir piesaistīti investori, kuri ir uzstādījuši gāzes koģenerācijas iekārtas
ar kopējo jaudu 1,2 MW. Līdz ar
to ir pabeigta 2010. gadā izstrādātā
programma, kura paredzēja veikt
pasākumu kompleksu, kas ļautu
nodrošināt siltumenerģijas cenas
nepaaugstināšanu, kaut arī:
• akcīzes nodokļa dēļ par Ls 12
ir palielinājusies gāzes cena, tas ir, –
Ls 1,44 par megavatstundu;
• elektroenerģijas cena ir paaugstināta vairāk nekā par 10 %;
• dīzeļdegvielas cena, kura tiek
izmantota tehnikai šķeldas pārvietošanai, ir palielinājusies vairāk nekā
par 20 %;
• šķeldas cena palielinājusies
vismaz par 6 %.
Siltumtrasēs tikuši investēti
530 tūkstoši latu, kuri, ņemot vērā
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu (212 tūkstoši latu),
atmaksāsies 12 gadu laikā. “Ņemot
vērā to, ka siltumtrašu kalpošanas
laiks ir vismaz 25 gadi, ceram, ka
perspektīvā rekonstrukcijas rezultātā siltumenerģijas tarifu varēs arī
samazināt,” uzskata I. Paurs.
Uzstādītās koģenerācijas iekārtas
pašlaik vēl darbojas testa režīmā, pēc
to ieregulēšanas darbu pabeigšanas
varēs aprēķināt ekonomisko efektu
un noteikt iespējamo siltumenerģijas
ražošanas izmaksu samazinājumu.
SIA “Wesemann – Sigulda”
2011./2012. gada apkures sezonai,
izmantojot uzņēmuma pieejamos
kredītresursus, ir iegādājusies kurināmo (šķeldu) visai apkures sezonai.
Tas ļauj šodien būt pārliecinātiem,
ka līdz nākamajai apkures sezonai
siltumenerģijas tarifs nebūs jāceļ.
“Katlu mājas iekārtām vasaras laikā
ir veikts nepieciešamais profilaktiskais remonts, līdz ar to gan katlu
māja, gan siltumtīkli apkures sezonai
ir sagatavoti, un SIA “Wesemann –
Sigulda” ir gatava nodrošināt siltum-

enerģijas ražošanu, kā arī padevi
līdz katra patērētāja siltummezglam,
ar kuru noslēgts siltumenerģijas piegādes līgums,” apgalvo SIA “Wesemann” valdes loceklis.
“Uzskatām, ka attiecībā pret
siltumenerģijas patērētājiem līdzšinējās saistības esam izpildījuši pilnā
apjomā, esam sagatavojušies to darīt
arī 2011./2012. gada apkures sezonā,
bet tikai tiem siltumenerģijas patērētājiem, kuri būs norēķinājušies
par piegādāto siltumenerģiju par
iepriekšējo apkures sezonu,” stāsta
SIA “Wesemann” valdes loceklis
Ivars Paurs.
Pēc SIA “Wesemann – Sigulda”
datiem, uz 2011. gada 1. septembri
Siguldas novada iedzīvotāju parāds par siltumenerģijas piegādi ir
266 tūkstoši latu. Salīdzinājumā ar
2010. gada 1. septembri 40 % gadījumu mājas parāds ir palicis nemainīgs vai pat palielinājies. “Esam
informējuši māju apsaimniekotājus
un dzīvokļu īpašniekus par esošiem
parādiem un brīdinājuši, ka šī gada
apkures sezona netiks uzsākta, ja
vairāk nekā 30 % no mājas dzīvokļu skaita nebūs norēķinājušies par
piegādāto siltumenerģiju iepriekšējās
sezonās,” stāsta SIA “Wesemann –
Sigulda” valdes locekle Oksana Careva. Jau jūnijā namu apsaimniekotājiem un parādniekiem tika sniegta
informācija par parāda apjomu un
tika izsūtīti brīdinājumi. Diemžēl
daudzi dzīvokļu īpašnieki joprojām
nav norēķinājušies par izlietoto siltumenerģiju iepriekšējos apkures
periodos.
SIA “Wesemann – Sigulda” aicina iedzīvotājus izvērtēt savu maksātspēju un plānot izdevumus par
siltumenerģiju, nākt uz uzņēmumu
un slēgt vienošanos par parāda apmaksas grafiku, jo citādi tiks uzsākta
tiesvedība par parāda piedziņu. Tas
nozīmē, ka parādniekiem jāmaksā
ne tikai parāds, soda procenti, ikmēneša maksājums, bet arī jāsedz
tiesas izdevumi, kā arī tiesas izpildītāja izdevumi.

“Mēs izvērtējam katru gadījumu
individuāli, bet, ja parāds par piegādāto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā pārsniedz vienu trešdaļu,
tad māju iemītniekiem jāsaprot,
ka siltums netiks pieslēgts tad,
kad iedzīvotāji to vēlēsies,” skaidro SIA “Wesemann – Sigulda”
pārstāve. Siguldas daudzdzīvokļu
mājas apkures un karstā ūdens komunikācijas ir dzīvokļu īpašnieku
kopīpašums, un siltumenerģija nav
tāds pakalpojums, kuru var sniegt
katram dzīvoklim atsevišķi. Līdz ar
to tie, kuri nemaksā, traucē saņemt
pakalpojumu pārējiem šīs sistēmas
lietotājiem.
“SIA “Wesemann – Sigulda”
pateicas tiem siltumenerģijas lietotājiem, kuri apmaksā piesūtītos
rēķinus regulāri, bet iedzīvotājiem,
kuri plāno savu budžetu vai kuru
ienākumi ir neregulāri, var norēķināties par izlietoto siltumenerģiju,
pielietojot izlīdzināto maksājumu,
kas nozīmē, ka apkures sezonā viņiem veidojas neliels parāds, kuru
izlīdzina maksājumi vasarā, kad
apkures sezona ir beigusies,” par
iespējamo variantu stāsta O. Careva.
“Ir skaidrs, ka maksājumi par
siltumenerģiju ir lieli, tāpēc jāmeklē
risinājums, kā šo smago maksājumu slogu samazināt, nepazeminot
siltumapgādes kvalitāti. Galvenais
risinājuma virziens – jāsamazina ēkā
siltumenerģijas īpatnējais patēriņš.
Namu apsaimniekotājiem un pašiem iedzīvotājiem ir nepieciešams
sakārtot iekšējo siltumapgādes sistēmu. Ēku iekšējais siltuma zudums
ir liels, un tas novēršams vienīgi ar
ēku siltināšanu. Lai mājā samazinātu
siltuma patēriņu, svarīgs process ir
mājas siltumapgādes patēriņa regulēšana. Tāpēc jāuzstāda neatkarīgā
pieslēguma automātiskas darbības
siltummezglu. Veicot visus iepriekšminētos nosacījumus, ir iespējams
samazināt siltumenerģijas patēriņu
ēkās un attiecīgi rēķinus par izlietoto siltumenerģiju,” skaidro Oksana
Careva.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011
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Noslēgušies apkures sistēmas
rekonstrukcijas darbi Allažu pamatskolā
pamatskolā un Allažu sporta centrā”
(Nr. VIDM/2010/KPFI-4/66).
Projekta ietvaros Siguldas novada
pašvaldība ieguva finansējumu siltumenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcijai no sašķidrinātās gāzes
uz kokskaidu granulu apkures sistēmu

Allažu pamatskolā un Allažu sporta centrā. Kopējās plānotās projekta
izmaksas siltumenerģijas ražošanas
iekārtu rekonstrukcijai 75 % apmērā sedz Klimata pārmaiņu finanšu
instruments un 25 % sedz Siguldas
novada pašvaldība.

Pašvaldība īsteno projektu par speciālistu
piesaisti administratīvajā darbā

VRAA/038/013) īstenošanu.
Projekta laikā tiks paaugstināta
Siguldas novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, sekmējot publiskās
pārvaldes darbību. Šobrīd projekta
ietvaros Siguldas novada pašvaldībā
strādā referents un vecākais datortīklu
administrators.
Kopējās projekta izmaksas ir
21 000 latu, kurus 100 % apmēra
sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF).

Siguldas novada pašvaldība
2010. gada 25. novembrī noslēdza
līgumu ar Vides Ministriju par finansējuma piešķiršanu no Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta projektam “Pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Allažu

Siguldas novada Dome Valsts reģionālās attīstības aģentūrā 2010. gada
5. novembrī parakstīja vienošanos par

Eiropas Sociālā fonda projekta “Speciālistu piesaiste Siguldas novada pašvaldībā” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/

Noslēgušies rekonstrukcijas darbi Birzes ielā 4, Allažos
Siguldas novada pašvaldība
pagājušajā gada pavasarī saņēma
apstiprinājumu projekta “Sabiedriskās ēkas Birzes ielā 4, Allažos,
rekonstrukcija” (Nr. 10-04-L32100000222) līdzfinansējumam no Eiropas Savienības Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem.
Projekta mērķis bija uzlabot

Turpinās veloceliņa izbūve Siguldas pilsētā

Siguldas
pilsētā
aktīvi norit projekta “Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā” (Nr.
VPA/3.4.2.1.2/08/01/011) īste-

nošanas darbi.
Projekta realizācijas laikā notiek velomaršruta izveidošana un
veloceliņu/gājēju ietvju izbūve vai
rekonstrukcija Siguldas novadā

Motivācijas un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība Siguldas novadā

Septembra vidū 14 Siguldas
novada sociālā darba speciālisti saņēma apliecības par dalību 30 dienu apmācībā “Sociālā
darba speciālistu apmācība motivācijas programmu un sociālās rehabilitācijas programmu
ieviešanā”, kura notika Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta realizētā Eiropas Sociālā
fonda projekta “Motivācijas un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Siguldas novadā”
(ID.Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/
NVA/084) ietvaros. Apmācību
laikā darbinieki attīstīja prasmes
ģimeņu konsultēšanas metodes
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011

“Marte meo” pielietošanā, motivējošās intervēšanas principu
un metožu izmantošanā, sociālās
rehabilitācijas plānu izstrādē un
ieviešanas principu pielietošanā,
kā arī ieguva zināšana administratīvajā procesā sociālajā darbā.
Apmācībās piedalījās Siguldas
novada pašvaldības Sociālā dienesta, Dienas centra speciālisti
un projekta sadarbības partneru
biedrību “Aicinājums Tev” un
“Cerību spārni” darbinieki.
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta mērķis ir attīstīt motivācijas un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus mērķa grupas per-

ekspluatācijas apstākļus sabiedriskai
ēkai Birzes ielā 4, Allažos, veicot
sabiedriskās ēkas rekonstrukciju un
atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukciju.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas 75 % apmērā segs ELFLA,
bet pārējos 25 % segs Siguldas novada pašvaldība.
vairāk nekā 10 kilometru garumā.
Veloceliņš sastāvēs no divām
speciālām joslām – viena gājējiem, otra velosipēdistiem. Tā
tiks papildus veicināta arī gājēju
drošība.
46,52 % no projekta attiecināmajām izmaksām segs ERAF,
3 % segs Valsts budžeta dotācija,
un 50,48 % segs Siguldas novada
pašvaldība.
sonām, lai pilnveidotu to sociālās
un funkcionālās prasmes un palielinātu to integrāciju sabiedrībā
un darba tirgū Siguldas novadā.
Projekta mērķa grupa ir personas ar nepietiekamām, mazām
vai darba tirgum neatbilstošām
zināšanām un prasmēm; personas, tostarp bērni, ar funkcionāliem traucējumiem (personas
ar garīga rakstura traucējumiem,
personas ar fiziska rakstura traucējumiem, ar psihiskām saslimšanām); daudzbērnu ģimenes
un nepilnās ģimenes, bērni no
maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm; trūcīgas personas.
Projekta realizācijas laiks
ir no 2011. gada 1. aprīļa līdz
2013. gada 31. martam. Kopumā
motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projekta ieviešanas laikā saņems 560 mērķa grupas personas Siguldas novadā.

Identifikācijas karti saņēmis
piectūkstošais siguldietis

Septembra sākumā tika noskaidrots piectūkstošais novadnieks,
kurš no Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica
saņēma Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti (ID karti)
un 15 dažādu sadarbības partneru sarūpētās dāvanas.
Piectūkstošais ID kartes saņēmējs Uldis Galdiņš Siguldā dzīvo
vairāk nekā četrus gadus. “Par piectūkstošā siguldieša sagaidīšanas
akciju gan nebiju dzirdējis, bet nolēmu noformēt karti, jo tādu
jau bija iegādājusies mana sieva. Tāpat pamanīju, ka atpūtas parkā “Rāmkalni” ar šo karti tiek piešķirta 10 % atlaide,” pastāstīja
U. Galdiņš. Laimīgais ID kartes saņēmējs no pieejamajiem četriem
karšu dizainiem izvēlējās Gaujas senielejas attēlu.

Notiks ekspertu grupas sēde par latvāņa
izplatības ierobežošanu

Siguldas pagasta kultūras namā 4. oktobrī plkst. 11.00 notiks
ekspertu grupas sēde par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu Siguldas novadā.
Piedalīties aicināts ikviens interesents, kuram šī tēma ir aktuāla.
Sīkāku informāciju iespējams saņemt pie Inetas Eriksones
(tālr. 67800946, 26341991).

Paziņojums par detālplānojuma galīgās
redakcijas apstiprināšanu Ausekļa ielā
Siguldas novada Dome saskaņā ar MK 2009. gada 6. oktobra
noteikumiem Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 2011. gada 7. septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par
detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu teritorijai, kurā
atrodas nekustamie īpašumi ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda, Siguldas novads, Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads, Ausekļa
iela 8, Sigulda, Siguldas novads, Ausekļa iela 12, Sigulda, Siguldas
novads (Kropotkina parks)” (sēdes prot. Nr.17, 18.§):
1) apstiprināt detālplānojuma pirmo redakciju kā galīgo
teritorijai, kurā atrodas iepriekš minētie nekustamie īpašumi,
4,1 ha platībā;
2) izdot detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošos noteikumus Nr.11 teritorijai, kurā
atrodas iepriekš minētie nekustamie īpašumi;
3) noteikt, ka ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties
Siguldas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā.
Ar minētajiem dokumentiem var iepazīties arī Siguldas novada
pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

11. Saeimas vēlēšanu rezultāti
Siguldas novadā

Ārkārtas 11. Saeimas vēlēšanās Siguldas novadā piedalījušies
9686 iedzīvotāji. Siguldas novadā visvairāk balsu ieguva “Vienotība”, kas saņēma 27,61 % balsu, Zatlera Reformu partija, kas saņēma
26,29 % balsu, un nacionālā apvienība ““Visu Latvijai!” – “Tēvzemei
un Brīvībai”/LNNK”, kas saņēma 20,34 % balsu.
N#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saraksti 11. Saeimas vēlēšanām
“Vienotība”
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Zatlera Reformu partija
Kristīgi demokrātiskā savienība
Šlesera Reformu partija LPP/LC
Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”
PCTVL – “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
Nacionālā apvienība ““Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK”
“Par prezidentālu republiku”
Pēdējā partija
“Zaļo un Zemnieku savienība”
“Tautas kontrole”

Derīgo balsu
skaits
2674
20
2546
21
205
926
24

27,61 %
0,21 %
26,29 %
0,22 %
2,12 %
9,56 %
0,25 %

1970

20,34 %

26
79
1083
24

0,27 %
0,82 %
11,18 %
0,25 %

%
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Siguldas Novada Ziņas

Izglītība

Diskutē par bērnudārzu rindām novadā
Lai risinātu rindu problemātiku uz vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs (PII) Siguldas novadā, Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
septembrī uz diskusiju aicināja vecākus un pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājus. Viens no būtiskiem jautājumiem, ko diskusijā apsprieda, bija optimālais vecums, no kura uzņemt bērnu bērnudārzā
PII programmas apguvei, un kā tuvākos divus gadus risināt rindu
jautājumu uz pirmsskolas izglītības iestādi.
Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītāja Maija
Bruģe informēja, ka šogad Siguldas
novada bērnudārzos šajā mācību sezonā uzņemti 186 bērni. Ar vietām
pašvaldības pirmsskolas iestādēs nodrošināti visi 2008. gadā dzimušie
bērni, kas bija rindā uz š. g. 1. jūniju un izteica vēlēšanos bērnudārzu
apmeklēt jau šogad. Tika uzņemti
bērni no 2,5 gadu vecuma. Tuvāko
divu gadu laikā vēl būs problēmas
ar vietu skaitu pirmsskolas iestādēs,
bet pašreizējie dzimstības rādītāji
liecina, ka bērnu skaits samazinās.
Paredzams, ka pirmsskolas iestādēs
pēc diviem gadiem varēs uzņemt
bērnus jau no divu gadu vecuma,
ja vecāki to vēlēsies.

Bērnudārzā no divu gadu
vecuma

Privāto bērnudārzu pārstāvji
no PII “Pumpurdārzs” un Siguldas
Valdorfa bērnudārza izteica apgalvojumu, ka bērni 1,5 gadu vecumā vēl
nav gatavi uzsākt apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Bērniem līdz
divu gadu vecumam būtu jādzīvo
ģimenē un jābauda ģimenes drošība,
vecāku tuvums un mīlestība. Izglītības iestāžu pārstāvji uzskata, ka
1,5 gadu vecumā bērni vēl nemeklē
komunikāciju ar citiem bērniem,
tāpēc optimālais vecums, no kura
bērns varētu uzsākt bērnudārza apmeklējumu, ir divu gadu vecums.
Tam piekrita arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un
vecāki. Turpmāk Siguldas novada
pašvaldība par mērķi izvirzījusi
nodrošināt ar vietu pirmsskolas
izglītības iestādēs bērnus no divu
gadu vecuma.

Tiks radītas papildu vietas

Siguldas novada Jaunrades
centra direktore Sandra Ķirule
skaidroja, ka Bērnu harmoniskās
attīstības pulciņā “Kastanītis” novembrī būs iespējams uzņemt vēl
12–15 bērnus vecumā no 2 līdz 4
gadiem tā sauktajā “pieskatīšanas grupiņā”, kas darbojas no
plkst. 9.00 līdz 13.00.
Novembrī no PII “Pīlādzītis”
telpām bibliotēka tiks pārcelta uz
Jaunrades centru Skolas ielā 3. Tiks
izstrādāts tehniskais projekts telpu
pārbūvei, un jau 2012. gada pirma-
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jos mēnešos bērnudārza “Pīlādzītis”
telpās tiks uzsākti remontdarbi. Pēc
rekonstrukcijas bērnudārzā tiks izveidotas divu grupu telpas, kurās
būs iespējams uzņemt vēl apmēram
50 bērnus. “Tā kā nebija zināms,
kādi remontdarbi būs nepieciešami
bibliotēkas pārvietošanai uz Skolas
ielu 3 un “Pīlādzīša” grupu pārbūvei, pašvaldības budžetā tam nebija paredzēti finanšu līdzekļi. Šobrīd
remontdarbiem tiks izstrādāta tāme
un nepieciešamais finansējums tiks
iestrādāts nākamā gada budžetā,
lai iespējami drīz uzsāktu grupiņu
renovāciju. Mūsu mērķis ir remontdarbus nekavēt un iespējami drīzāk
atvērt jaunas, labiekārtotas grupiņas,
lai vēl 50 mazie novadnieki varētu
uzsākt bērnudārza gaitas un vecāki
varētu doties strādāt, ja to vēlas,”
skaidro Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Allažu bērnudārzā ir brīvas
vietas

Šobrīd Allažu pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupas varētu
uzņemt vairāk audzēkņu, bet lielākā
daļa aptaujāto 2009. gadā dzimušo
bērnu vecāku tomēr vēlas gaidīt, kad
vieta atbrīvosies kādā no pilsētas izglītības iestādēm, jo izvadāt bērnu
uz Allažiem ir samērā grūti. “Šobrīd piedāvājam vecākiem iespēju
uz laiku apmeklēt pirmsskolas grupu
Allažos un saglabāt vietu rindā uz
izvēlēto pilsētas pirmsskolas iestādi.
Pie šāda nosacījuma bērnu vecāki ir
nolēmuši apdomāt bērnu vešanu uz
Allažu pagasta pirmsskolas izglītības
grupiņām,” stāsta Siguldas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja. Šajā
grupā vēl varētu atrast vietu vismaz
desmit bērniem.

100 latu dotācija bērniem,
kas apmeklē privātos
bērnudārzus

Kā vienu no iespējamiem risinājumiem vecāki un arī Domes
vadība piedāvā iesaistīt privāto iniciatīvu bērnu pieskatīšanā. Jau šobrīd
pašvaldība dotē novada bērnu uzturēšanos privātajos bērnudārzos – 50
latu apmērā mēnesī par katru bērnu.
Uģis Mitrevics uzsver, ka būtu godīgi
un taisnīgi palielināt šo finansējumu,
pietuvojoties summai, ko pašvaldība
tērē par katru bērnu, kas apmeklē

pašvaldības bērnudārzu. “Esam aprēķinājuši, ka, palielinot līdzfinansējumu līdz 100 latiem privātajām
izglītības iestādēm par tiem bērniem,
kuri šobrīd gaida rindā, pašvaldības
budžetam uzliksim apmēram 70 tūkstošu latu lielu slogu gadā. Mēs esam
uzsākuši darbu, lai šos līdzekļus atrastu, ja tā varētu palīdzēt Siguldas
novadā dzīvojošiem vecākiem, kuri
vēlas doties darba gaitās, bet viņu
bērniem nav vietas pašvaldības bērnudārzos,” stāsta U. Mitrevics.
Vecāki bija ļoti priecīgi par šādu
pašvaldības iniciatīvu. Privāto bērnudārzu pārstāvji norādīja, ka viņi
varētu piedāvāt 20 papildu vietas,
lai uzņemtu bērnus no divu gadu
vecuma. “Informāciju par to, kādi
dokumenti iesniedzami trīspusējā
līguma noslēgšanai, vecāki var saņemt izvēlētajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. Lai saņemtu
pašvaldības atbalstu pilnā apjomā,
abiem bērna vecākiem jābūt deklarētiem Siguldas novadā,” informē
Izglītības pārvaldes vadītāja Maija
Bruģe.

Rosina grozīt likumdošanu

Vecāki kā būtisku problēmu
norādīja esošās likumdošanas
trūkumus attiecībā pret jaunajiem
vecākiem. “Situācija ir absurda, ja
likumā ierakstīts, ka darba devējam jaunās māmiņas darba vieta
jāsaglabā līdz bērna 1,5 gadu vecumam, bet darbā viņa šajā laikā
nevar atgriezties, jo bērnudārzā
vieta Siguldas novadā būtu nodrošināta no bērna 2 gadu vecuma,”
situācijas risinājumu lūdza meklēt
kāda no klātesošajām mammām.
Analizējot esošo situāciju un speciālistu ieteikumus par optimālo
vecumu bērnam, no kura uzsākt
apmeklēt pirmsskolas izglītības
iestādes, Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs U. Mitrevics ierosināja sagatavot priekšlikumu vēstuli
Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam ar lūgumu rosināt
izmaiņas likumdošanā un veikt
izmaiņas par labu jaunajām māmiņām – ierakstot, ka darba devējam māmiņas darbavieta jāsaglabā
līdz bērna divu gadu vecumam, un
valstiski apspriest bērna vecumu,
kad viņam uzsākt apmeklēt pirmsskolas iestādi – nevis no 1,5 gadu
vecuma, bet gan divu gadu vecuma. “Mums ir būtiski, lai bērni Siguldas novadā augtu harmoniskā
vidē, lai viņi varētu augt ģimenē,
kurā māmiņa vai tētis viņam spēj
veltīt pēc iespējas vairāk mīlestības, laika un uzmanības,” uzskata
Domes priekšsēdētājs.

Rekonstruētas un
labiekārtotas bērnudārzu
telpas

Siguldas novada pašvaldība
šovasar pirmsskolas iestāžu remontos un labiekārtošanā tērējusi
ievērojamus līdzekļus – apmēram
200 tūkstošus latu, lai bērni iegūtu
labiekārtotas un mājīgas telpas. Ar
Eiropas struktūrfondu atbalstu veikta
bērnudārza “Saulīte” rekonstrukcija:
ERAF finansējums ir vairāk nekā
200 tūkstoši latu, valsts budžeta dotācija – 5,5 tūkstoši latu, bet Siguldas
novada pašvaldības finansējums –
gandrīz 140 tūkstoši latu. Eiropas
struktūrfondu finansējums piesaistīts
arī Sabiedriskās ēkas Birzes ielā 4,
Allažos, ēkas rekonstrukcijā, kurā atrodas bērnudārza grupiņas: ELFLA
līdzekļi – gandrīz 79 tūkstoši latu, bet
Siguldas novada pašvaldības budžeta
ieguldījumi – 85 tūkstoši latu.
Citi pašvaldības finanšu ieguldījumi bērnudārzu uzlabošanā – Allažu
bērnudārza (kas atrodas Birzes ielā 4,

Allažos) apkārtnes labiekārtošana,
sētas un vārtu montāža ap rotaļu
laukumu un gājēju celiņa izveide –
2000 latu. Bērnudārza “Ābelīte” ieejas
un kāpņu telpu uz otro stāvu remonts divos gaiteņos – 8500 latu un
dušas telpu remonts par 2000 latiem.

Pedagogu algu palielinājums

No 1. septembra pašvaldība ir
radusi iespēju palielināt Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu un skolu pirmsskolas grupu pirmskolas skolotāju
darba algas. Ja pedagoģiskais darba
stāžs ir līdz trīs gadiem, darba alga
par slodzi noteikta 285 latu apmērā,
bet pedagogiem, kuru darba stāžs
ir virs trīs gadiem, – 305 lati par
vienu slodzi.
Arī turpmāk Siguldas novada
pašvaldības prioritārais uzdevums
būs nodrošināt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, izglītojamo vajadzībām
un spējām atbilstošu un pieejamu
izglītību novada bērniem.

AKTUALITĀTES
Darbu uzsākusi pirmsskolas
izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja
No 1. septembra darbu uzsākusi pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
“Ābelīte” vadītāja Kristīne Medne. Bērnudārza vadītāja bakalaura grādu
pedagoģijā ieguvusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā,
bet izglītības zinātņu maģistrs iegūts Latvijas Universitātē. Kristīne Medne
pirmsskolas izglītībā strādājusi 12 gadus, no tiem pēdējos divus par Rīgas
231. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.
“Mans darbs balstās uz humānisma pamatiem, sekmējot bērnu gatavību
dzīvot pilnvērtīgu, patstāvīgu un laimīgu dzīvi reālos apstākļos, sagatavojot
bērnus pamatizglītības apguvei. Kā vadītāja pedagoģisko procesu virzu tā,
lai visa pamatā būtu bērns, kurš augtu un attīstītos neatkārtojamā veidā un
spētu attīstīt savas spējas rotaļnodarbībās, pamatojoties uz licencētu vispārizglītojošu pirmsskolas izglītības programmu. Apzinoties savas darba spējas
un augsto atbildības izjūtu, uzskatu, ka Siguldas novada PII “Ābelīte” spēšu
veikt nopietno darba apjomu. Tā kā esmu Siguldas iedzīvotāja, esmu pagodināta pildīt iestādes vadītājas amata pienākumus,” stāsta Kristīne Medne.

Izvērtētas Siguldas novada
Jaunrades centra logo ideju skices
Noslēdzies Siguldas novada Jaunrades centra izsludinātais
konkurss par centra logo un moto.
Konkursā idejas iesniedza četri autori, un kopumā komisijas un sabiedrības vērtējumam tika nodoti
14 darbi.
“Paldies par atsaucību un
idejām visiem logo autoriem!
Konkursa komisija, izskatot visus
iesniegtos darbus, kā uzvarētāju
nolēma neapstiprināt nevienu no
iesniegtajiem variantiem, lai sniegtu iespēju jaunajam Siguldas novada Jaunrades centra direktoram
kopā ar kolēģiem izvēlēties kādu

no labākajiem darbiem un lūgt tā
autoru izstrādāt to tālāk saskaņā
ar iestādes izvirzītajām prasībām.
Saskaņā ar publiskā balsojuma rezultātiem, komisijas un ekspertu
vērtējumiem komisija piešķīra trīs
veicināšanas balvas – katru 30 latu
vērtībā šādiem autoriem: Ilzei Zīvertei par darbu ar moto “Mācies
izzināt, radīt!” (puzzle), Zandai
Pučei par darbu ar moto “Esi
radošs, dzīvo interesanti!” (līvu
putns) un Sanitai Gredzenai par
darbu ar moto “Vieta, kur dzimst
prieks” (C burtiņš)”, skaidro konkursa organizatori.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Izglītība
AKTUALITĀTES
Veikti satiksmes organizācijas uzlabojumi pie skolām
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļa
informē: lai uzlabotu satiksmes plūsmu un paaugstinātu gājēju drošību,
no 1. septembra pie Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas
vidusskolas notikušas izmaiņas satiksmes organizācijā.
Skolu pagalmos izveidoti autostāvlaukumi ar caurlaižu sistēmu
skolu darbinieku un apkalpojošā personāla autotransportam, tika
marķēti autotransporta stāvlaukumi skolas apmeklētājiem K. Barona
un Atbrīvotāju ielās, kā arī papildus tika uzstādīti statīvi velosipēdiem
pie Siguldas Valsts ģimnāzijas.
Uz Atbrīvotāju ielas pirms Cielavu ielas, virzienā uz centru, tika
uzstādīts ātrumu ierobežojošais slieksnis un izveidota iekāpšanas
un izkāpšanas zona K. Barona ielā pie autobusu pieturas, uzstādītas
“Nogriezties aizliegts” zīmes ar papildzīmi par konkrētu darbības laiku uz Atbrīvotāju ielas centra virzienā no K. Barona ielas un “Stāvēt
aizliegts” zīmes abās A. Kronvalda ielas malās, posmā no Parka līdz
J. Dobura ielai.
Iepriekš pie “A Aptiekas”, Pils ielā 3, atradās zīme “Apstāties aizliegts”, kura tagad aizvietota ar – “Stāvēt aizliegts”.

Siguldas Rotari klubs palīdz piepildīt skolas somas

Informācija par skolēnu autobusiem
novadā 2011./2012. mācību gadā
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu novada mācību iestādēs, Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvalde informē par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.
1. maršruts
Sigulda–Nurmiži–Sigulda (apkalpo SIA “Cata”, tālr. 67971260)
• plkst. 7.00 Autoosta–plkst. 7.20 Nurmiži–1. pamatskola–Siguldas Valsts ģimnāzija–Siguldas pilsētas
vidusskola
• plkst. 15.00 Autoosta–Siguldas pilsētas vidusskola–Siguldas Valsts ģimnāzija–1. pamatskola–
plkst. 15.25 Nurmiži
2. Maršruts
Sigulda–Mednieki–Jūdaži–Sigulda (apkalpo SIA “Cata”, tālr. 67971260)
• plkst. 6.55 Autoosta–Ozoli–plkst. 7.10 Mednieki–plkst. 7.26 Jūdaži–pirmsskolas izglītības iestāde
“Saulīte”–1. pamatskola–Siguldas Valsts ģimnāzija–Siguldas pilsētas vidusskola
• plkst. 15.00 Autoosta–Siguldas pilsētas vidusskola–Siguldas Valsts ģimnāzija–1. pamatskola–Institūts–
plkst. 15.23 Jūdaži–plkst. 15.40 Mednieki–caur Ozoliem uz Siguldu
3. maršruts
Krimulda–Sigulda (maršrutu saskaņo Siguldas novada Izglītības pārvalde, tālr. 67970914)
• plkst. 7.40 Sanatorijas “Krimulda” stāvlaukums–plkst. 7.45 Turaida–plkst. 7.50 SVĢ

Siguldas novada Sociālais dienests pirms mācību gada sākuma apsekoja
gandrīz 40 novadnieku ģimenes, kurām bija īpašas grūtības jaunajam
mācību gadam sagatavot skolas vecuma bērnus, tādēļ Siguldas Rotari
klubs sadarbībā ar novada uzņēmējiem realizēja aktivitāti “Siguldas skolas soma”, palīdzot novada maznodrošinātajām ģimenēm sagatavoties
jaunajam mācību gadam.
Siguldas Rotari klubs novada maznodrošināto ģimeņu bērniem ziedoja
kancelejas preču veikala “Freko” dāvanu kartes. Allažos dzīvojošo ģimeni
atbalstīt pievienojās arī Rīgas Rīdzenes Rotari klubs.
Siguldas Rotari klubs izsaka vislielāko pateicību Siguldas novada
uzņēmējiem, kas atbalstīja kluba iniciatīvu un ziedoja nepieciešamos
860 latus: SIA “Čilija Pizza”, SIA “Kaķītis”, SIA “Kristīne RR”, “Royalkids.lv”,
a/s “Siguldas būvmeistars”, SIA “Husvik” kolektīvam, kā arī privātpersonām:
I. Bricei, J. Dudko, Garaņču ģimenei, R. Jēkabsonam, J. Kandelim, A. Kitinam, Dz. Koktai, A. Ozoliņam, A. Ronim, Sabuļu ģimenei, E. Siksnem,
Ģ. Sradam, E. Vīnai un Siguldas Rotari kluba biedriem.

4. maršruts
Sigulda–Allaži–Sigulda (maršrutu saskaņo Allažu pamatskola, tālr. 67970954)
• plkst. 7.00 Viesnīca “Sigulda” laukums–plkst. 7.05 1. pamatskola–plkst. 7.10 t/c “Šokolāde”–plkst. 7.18
Stīveri–plkst. 7.25 Pullēni–plkst. 7.30 Anšpēteri–plkst. 7.40 Allažu pamatskola
• plkst. 7.40 Allažu pamatskola–plkst. 7.45 Allažmuiža–plkst. 7.50 Līdumi–plkst. 8.00 Kangarīši–
plkst. 8.03 Allažmuiža–plkst. 8.10 Allažu pamatskola–plkst. 8.30 Sigulda
• plkst. 15.30 Allažu pamatskola–plkst. 15.35 Bērziņi–plkst. 15.45 Anšpēteri–plkst. 15.50 Pullēni–
plkst. 15.57 Stīveri–plkst. 16.05 t/c “Šokolāde”–plkst. 16.10 1. pamatskola–plkst. 16.15 viesnīcas “Sigulda”
laukums

Siguldas novada skolām labi reitingi valsts mērogā

6. maršruts
More–Sigulda–More (maršrutu saskaņo Mores pamatskola, tālr. 64147217)
• plkst. 6.45 More–plkst. 6.50 Saulītes–plkst. 6.55 Mutītes–plkst. 6.58 Eglaine–plkst. 7.10 Līgatne–
plkst. 7.20 1. pamatskola–plkst. 7.25 SVĢ–plkst. 7.27 SPV–plkst. 7.30 viesnīcas “Sigulda” laukums–
plkst. 7.40 dzelzceļa stacija–plkst. 7.45 t/c “Šokolāde”–plkst. 7.50 Laurenči–plkst. 7.55 P. Brieža iela–
plkst. 8.00 1. pamatskola–plkst. 8.05 ZPS–plkst. 8.10 Jūdaži–Mednieki–plkst. 8.30 More
• plkst. 15.30 More–Mednieki–plkst. 15.50 Jūdaži–plkst. 16.10 ZPS–1. pamatskola–plkst. 16.15 Siguldas
Valsts ģimnāzija–Skolas iela–Siguldas pilsētas vidusskola–“Swedbank” pietura–t/c “Šokolāde”–P. Brieža iela–
plkst. 16.30 autoosta–plkst. 16.50 Līgatne–plkst. 17.10 More

Kļuvuši zināmi Ata Kronvalda fonda veidotie skolu reitingi –
ceļojošā balva “Lielā Pūce”, kas tiek piešķirta skolām (ģimnāzijām,
lielajām un mazajām skolām) par sasniegumiem skolēnu zinātniski
pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās
skatēs. Lielo skolu grupas pirmās un otrās vietas ieguvējiem tiek
piešķirta “Lielā Pūce”, bet mazo skolu grupas pirmās un otrās vietas
ieguvējiem – “Mazā Pūce”.
Lielo skolu kategorijā Siguldas Valsts ģimnāzija 127 skolu konkurencē ierindojusies godpilnajā 2. vietā, uzreiz pēc Rīgas 1. ģimnāzijas,
savukārt Siguldas 2. vidusskola ieņem 119. vietu.
“Mazās pūces” kategorijā Siguldas novada izglītības iestādes 55 skolu konkurencē ierindojušās šādi:
Allažu pamatskola – 26. vietā,
Siguldas 1. pamatskola – 30. vietā,
Siguldas 3. pamatskola – 37. vietā.

5. maršruts
Allaži–Sigulda–Allaži (maršrutu saskaņo Allažu pamatskola, tālr. 67970954)
• plkst. 7.00 Allaži pie pašvaldības–plkst. 7.05 Stūrīši–Līči–Kreiļi–plkst. 7.25 Lauras–plkst. 7.30
Pelītes–pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”–plkst. 7.20 Siguldas 1. pamatskola–plkst. 7.30 Siguldas Valsts
ģimnāzija–plkst. 7.50 Siguldas pilsētas vidusskola
• plkst. 15.00 Siguldas pilsētas vidusskola–plkst. 15.15 Siguldas Valsts ģimnāzija–Siguldas 1. pamatskola–pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”–Kreiļi–Pelītes–Lauras–Stūrīši–plkst. 15.40 Allaži

7. maršruts
More–Nītaure–Mores pamatskola (maršrutu saskaņo Mores pamatskola, tālr. 64147217)
• plkst. 7.00 More–plkst. 7.25 Nītaure–plkst. 7.35 Salmiņi–plkst. 7.40 Rotas–Dzintari–plkst. 7.50
Peļņi–plkst. 7.55 Akenstaka–caur Kāšiem plkst. 8.05 Mores pamatskola
• plkst. 15.30 Mores skola–Akenstaka–Peļņi–Dzintari–Rotas–Salmiņi–Nītaure–More
Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, skolēni šajos autobusos tiek pārvadāti bez maksas.

Noskaidrotas veiklākās klases Siguldas novada vasaras Skolu sporta spēlēs
Septembra sākumā Siguldas novada skolu 5.–12. klašu skolēni
startēja vasaras Skolu sporta spēlēs 2011. Sacensības notika
piecos sporta veidos: kombinētajā stafetē (astoņi dalībnieki komandā), stafetē (astoņi cilvēki komandā), rodeļu nobraucienā
(pieci cilvēki komandā), orientēšanās trasē (pieci cilvēki komandā), kapteiņu šķēršļu trasē (startēja klases komandas kapteinis).
Pirmajā dienā sacentās 5.–8.
klašu komandas (kopā 30 komandas), otrajā 9.–12. klases (kopā 31)
komandas. Rezultāti tika vērtēti četru
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011

klašu grupās. Kopvērtējumā uzvarēja
tā klase, kuras katrā atsevišķā sacensību disciplīnā izcīnīto vietu summa
bija vismazākā.

5.–6. klašu grupā 1. vietu pārliecinoši izcīnīja pilsētas vidusskolas
6.a klase (9 punkti), 2. vietā 1. pamatskolas 6.a klase (22 punkti),
3. vietā pilsētas vidusskolas 6.b klase
(22,5 punkti).
7.–8. klašu grupā 1. vietā ierindojās SVĢ 8.a klase (18 punkti), 2. vietā
SVĢ 8.m klase (20 punkti), 3. vietā
SVĢ 7.m klase (22 punkti).
9.–10. klašu grupā 1. vieta SVĢ

10.a klasei (20 punkti), 2. vieta SVĢ
10.e klasei (21 punkts), 3. vieta SVĢ
10.d klasei (25 punkti).
11.–12. klašu grupā 1. vieta SVĢ
12.d klasei (16,5 punkti), 2. vieta
SVĢ 11.e klasei (19 punkti), 3. vieta pilsētas vidusskolas 12.a klasei
(24,5 punkti).
Grūtākā sacensību disciplīna bija
kapteiņu šķēršļu trase, interesantākā–orientēšanās trase, kuru izveidoja

sporta biedrība “A2”. Tajā ietilpa ne
tikai kontrolpunktu meklēšana, bet
arī dažu tūristiem nepieciešamu prasmju pārbaude. Siguldas novada skolu
sporta spēles notiek divas reizes gadā.
Septembrī skolēni tiekas vasaras spēlēs, bet februārī notiek ziemas spēles.
Šo skolu sporta pasākumu organizē
Siguldas Sporta skola sadarbībā ar
novada skolu sporta pedagogiem un
sporta organizācijām.
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Sports

Satiksmes ierobežojumi
SEB MTB Siguldas posma laikā
Rīt, 24. septembrī, Siguldā norisināsies “SEB Latvijas čempionāta kalnu divriteņu maratonā, 7. posms”. Lai nodrošinātu
pasākuma drošu norisi, tiks veikta satiksmes ierobežošana
šādās vietās un laikos.

Uz visu sacensību norises laiku
satiksmei tiks slēgtas:
• Cēsu iela posmā no Raiņa ielas
līdz Svētku laukumam (nebūs iespējams ar transportu piebraukt pie gaisa
trošu vagoniņa);
• Lāčplēša iela posmā no
J. Čakstes ielas līdz J. Poruka ielai;
• J. Poruka iela.
Satiksme īslaicīgi tiks slēgta
sacensību starta laikos:
• Turaidas iela (autoceļš P8)
posmā Serpentīna ceļš–Turaida– restorāns “Kungu rija” no plkst. 11.30
līdz 12.10;
• Turaidas iela (autoceļš P8)
posmā Serpentīna ceļš–Turaida no
plkst. 13.20 līdz 13.50.
Uz visu sacensību norises laiku
satiksme tiks ierobežota:
• Uz Siguldas–Inciema ceļa (au-

toceļš P8) laika posmā no plkst. 11.30
līdz 17.00;
• Gaujas iela posmā no Gaujas
tilta līdz Cēsu ielai no plkst. 14.00
līdz 17.00 (satiksmei tiks atvēlēta
viena braucamās daļas josla, satiksmi
regulēs Valsts policija);
• Cēsu iela posmā no Pils ielas
(apļa) līdz Raiņa ielai no plkst. 14.00
līdz 17.00 (satiksme tiks atļauta tikai
virzienā no Raiņa ielas uz Pils ielu).
Ieteicamie stāvlaukumi:
• pļava pie Panorāmas rata (iebraukšana pa L. Paegles ielu no Svētku laukuma puses);
• stāvlaukums Pils un K. Barona
ielas krustojumā;
• stāvlaukums Pils un Baznīcas
ielas krustojumā;
• stāvlaukums pie viesnīcas
“Sigulda”;

• stāvlaukums pie Siguldas dzelzceļa stacijas;
• stāvlaukums pie K. Valdemāra
ielas;
• kā arī gar ielām, kur nav aizliegta stāvēšana (atbilstoši CSN).
Ieteicamie iebraucamie ceļi Siguldā:
• no Cēsu puses: Vidzemes šoseja–Nītaures iela–K. Barona iela;
• no Rīgas puses: Vidzemes šoseja–P. Brieža iela–Rīgas iela–Ausekļa
iela;
• no Valmieras puses: Turaidas
iela–Gaujas iela–Raiņa iela;
• nokļūšana uz gaisa trošu vagoniņu: L. Paegles iela–Svētku laukums
(tālāk pārvietošanās kājām).
Satiksmi uzraudzīs Valsts policija
un Siguldas novada Pašvaldības policija.
Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Uzziņām – Siguldas novada TIC
tālrunis: 67971335, Siguldas novada Pašvaldības policijas tālrunis:
26160288.

Notiks pirmais Siguldas pusmaratons
15. oktobrī norisināsies Siguldas Sport2000 pusmaratons.
Dalībnieki spēkus varēs pārbaudīt vairākās distancēs – pusmaratons (21,097 km), tautas skrējiens (5,27 km) vai nūjošana (5,27 km), bet mazākie dalībnieki varēs piedalīties īpašā
bērnu skrējienā.
Satiksmes ierobežojumi Siguldas Sport2000 pusmaratona laikā
Siguldā 15. oktobrī.
• Satiksme slēgta Cēsu un
L. Paegles ielas posmā no Svētku
laukuma līdz Lāčplēša ielai no
plkst. 8.00 līdz 15.00.
• Satiksme slēgta Raiņa ielas
posmā no Cēsu ielas līdz pilsētas
kultūras namam (pretī Raiņa parka
bērnu pilsētiņai), O. Kalpaka iela,
J. Dubura iela, A. Kronvalda iela,
Atbrīvotāju iela, Parka iela līdz Ausekļa ielai, Pils iela no Raiņa ielas
līdz Ausekļa ielai, L. Paegles iela
no plkst. 11.30 līdz 15.00.
Lai garantētu drošību trasē
skrējiena laikā, trases maršrutā tiks

izvietoti Siguldas novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas
darbinieki.
Lai nodrošinātu sabiedriskā
transporta kustību uz Turaidu,
tiek mainīts sabiedriskā transporta
braukšanas maršruts laika posmā no
plkst. 8.00 līdz 15.00. 12. autobuss
un taksobusi, kas kursē uz Turaidu,
brauks pa Ausekļa ielu, Dārza ielu,
K. Barona ielu. Cēsu ielu līdz Raiņa
ielai, tālāk pa veco maršrutu.
Rīkotāji aicina Siguldas iedzīvotājus un skrējiena skatītājus
15. oktobrī, būt atsaucīgiem un
sekot satiksmes regulētāju un tiesnešu norādījumiem, īpaši, trases
šķērsošanai. Tāpat pilsētniekiem

un viesiem nedēļas nogalē aicinām
pievērst uzmanību ceļa zīmēm. Jau
14. oktobrī trases maršrutā tiks
aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. 15. oktobrī no
plkst. 6.00 sāksies trases marķēšana, norobežojošo žogu, konusu
izvietošana trasē, tāpēc apgrūtināta
pārvietošanās būs jau visās iepriekš
minētajās ielās.
Lūgums, sekot līdzi informācijai
par iespējamajām izmaiņām pasākuma norisē un satiksmes ierobežošanā interneta vietnē – www.sigulda.lv.
Siguldas novada iedzīvotājiem ar ID kartēm no 1. oktobra
ir iespēja pieteikties Siguldas Tūrisma informācijas centrā, pusmaratons Ls 8, tautas skrējiens
Ls 4, bērnu skrējiens Ls 1.
Skriet ir prieks, dari to kopā ar
draugiem Siguldā, jo Sigulda aizrauj!
Visa pasākuma programma un
nolikums – www.siguldasmaratons.lv.

Sporta pasākumu kalendārs oktobrim
Datums
2. oktobrī plkst. 11.00
13. oktobrī plkst.
18.00–19.00

Sacensību nosaukums
39. orientēšanās sacensības
“Siguldas rudens”
“Siguldas apļi” noslēguma kārta

15. oktobrī plkst. 9.00 Sport2000 Siguldas pusmaratons
22.–23. oktobrī
plkst. 10.00

Starts pie
Gūtmaņalas
Starts Svētku
laukumā

Latvijas Amatieru badmintona līga, Siguldas
1. posms
1. pamatskola

29. oktobrī plkst. 9.00 Nike Siguldas kalnu maratons
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Vieta
Silciems

Starts Svētku
laukumā

Organizatori, atbildīgie
Māris, tālr. 29268215,
www.ba2.lv
Kaspars Kārkliņš tālr.
29184203, www.ba2.lv
Kaspars Kārkliņš, tālr.
29184203,
www.ba2.lv
Ainārs Gureckis, tālr.
29265140,
www.sigbadminton.lv
www.raid.lv

AKTUALITĀTES
Aicina pieteikties bezmaksas velo apmācībai

Siguldas novada Pašvaldības policija aicina novadniekus pieteikties
pēdējai bezmaksas velo apmācības grupai, lai sadarbībā ar Ceļu satiksmes
drošības direkcijas Rīgas Motormuzeja pedagoģi Laimdotu Lasi organizētu
velosipēdu vadītāju apmācību un eksāmenu pieņemšanu Siguldā. Atgādinām, ka šogad velosipēdu vadītāju apliecības jau ir saņēmuši 174 novada
iedzīvotāji.
Pieteikšanās nodarbībām notiek līdz 30. septembrim Siguldā,
Raiņa ielā 3 (Siguldas novada Domes Pakalpojumu centra telpās), 8. kabinetā. Piesakoties līdzi jāņem pases vai dzimšanas apliecības kopija un
fotokartīte 3 x 4 cm.
Sīkāka informācija par apmācību norisi pieejama pa tālruni 67972008
vai e-pastu policija@sigulda.lv.

Noslēdzies 9. atklātais starptautiskais turnīrs badmintonā

Vairāk nekā simts spēlētāju no Igaunijas, Izraēlas, Latvijas un Lietuvas
piedalījās Siguldas novada un Siguldas badmintona kluba 9. atklātajā
starptautiskajā čempionātā badmintonā, kas pirmo reizi notika Allažu
sporta centrā. Spēcīgajā konkurencē Artūrs Akmens un Kārlis Vidass
ierindojās 5. vietā dubultspēlēs, Artūram vēl 6. vieta vienspēlēs vīriešiem.
Jekaterina Romanova un Ieva Eglīte sieviešu dubultspēlēs palika 7. vietā,
bet sieviešu vienspēļu kategorijā Jekaterinai – 8. vieta. Šogad līderu elitē
pārsvarā tika Lietuvas izlases spēlētāji, atstājot latviešiem vienu uzvaru
Sieviešu dubultspēlēs. Jāpiezīmē, ka lietuvieši bija ieradušies savā labākajā
valsts izlases sastāvā.

Sporta skolā notiks vecāku sapulce par VFS grupu veidošanu

Siguldas Sporta skola piedāvā 1.–4. klašu skolēniem iesaistīties Vispārējās fiziskās sagatavotības (VFS) grupās, kuru mērķis ir attīstīt bērnu
vispārējo fizisko sagatavotību (muguras, vēdera, roku un citu muskuļu
nostiprināšana), lokanību, pareizu stāju, peldētprasmi.
Plānots, ka nodarbības varētu notikt Siguldas Sporta skolas zālē (Gāles
ielā 29): pirmdienās plkst. 13.55–14.55 un piektdienās plkst. 12.55–13.55.
Lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu uz nodarbībām Sporta skolas zālē,
bērni no Siguldas pilsētas vidusskolas 1.–4. klašu korpusa, K. Barona ielā 10,
ar pašvaldības autobusu tiks vesti gan uz nodarbību, gan pēc tās nogādāti
atpakaļ līdz skolas ēkai, K. Barona ielā 10. Autobuss no laukuma pie skolas
aties pirmdienās plkst. 13.50, piektdienās plkst. 12.50.
Pirmdien, 26. septembrī, plkst. 19.00 visi vecāki, kuri vēlas, lai
bērns apmeklē VFS nodarbības, tiek aicināti uz sapulci Siguldas Sporta
skolā, Gāles ielā 29.
Uzziņas pa tālr. 22022898.
Nodarbību laiki tiks precizēti, ievērojot vecāku iespējas un vēlmes.

Siguldas novads iesaistās
Olimpiskās dienas norisē

Katru gadu Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), atzīmējot savu
dzimšanas dienu, aicina nacionālās
Olimpiskās komitejas organizēt
Olimpisko dienu, lai popularizētu
olimpisko kustību, tās vērtības un
ideālus. Arī Latvijas Olimpiskā komiteja šogad, 30. septembrī, organizē
Latvijas Olimpisko dienu, kurā iesaistīsies 37 000 dalībnieku 44 Latvijas
pašvaldībās. Galvenās aktivitātes,
kas notiks visās Olimpiskās dienas
norises vietās, ir rīta rosme, stafete
(pretstafete) un zīmējumu konkurss.
Siguldas novadā bērnu un jauniešu iesaistīšanu Olimpiskās dienas
norisē organizē Siguldas Sporta skola.
30. septembrī kopīgā rīta rosmē vienosies visi Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu
audzēkņi. Siguldas novadu skolu

3.–4. klašu skolēni iesaistīsies Olimpiskās dienas stafešu sacensībās, kas
notiks pilsētas stadionā tūlīt pēc kopīgās rīta rosmes. Septembrī Siguldas
novada skolās vizuālās mākslas skolotāji aicinās bērnus zīmēt Latvijas
Olimpiskās komandas talismanu Londonas 2012. gada Olimpiskajām spēlēm, no labākajiem zīmējumiem tiks
veidota izstāde, kuru visi interesenti
30. septembrī varēs aplūkot Siguldas
pilsētas vidusskolas telpās. No izstādes
darbiem tiks atlasīti trīs labākie, kuri
tiks nodoti Latvijas Olimpiskās komitejas vēstnesim Martinam Dukuram.
Visiem Olimpiskās dienas dalībniekiem tiks pasniegti SOK diplomi
un piemiņas veltes, bet labākajiem un
atraktīvākajiem dienas dalībniekiem
tiks organizatoru īpaši sarūpētas balvas.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Brīvais laiks
Brīvā laika pavadīšanas iespējas
Siguldas novadā
Siguldas pagasta kultūras nams
Bērnu vokālā grupa “Zibsnis” Atis Priedītis,
tālr. 26127364,
atisprie@inbox.lv
Jauktais koris “Sigulda”
Kristīne Zolotorenko,
tālr. 26537679,
kristine.zolotorenko@
radio.org.lv,
koris.sigulda@inbox.lv
TLMS “Vīgrieze”
Irita Lukšo,
tālr. 26597372,
lukso@apollo.lv,
irita.lukso@fm.gov.lv
Senioru deju kopa “Preilenes” Antra Zūkere,
tālr. 29230906,
antrazukere@inbox.lv
Līnijdeju grupa “Step by step” Ineta Upeniece,
tālr. 26286597,
i_upene@inbox.lv
Pūtēju orķestris
Gintis Kalniņš,
tālr. 26333185,
ginc2@inbox.lv
Pūtēju ansamblis “Sigulda”

Jānis Raslavs,
tālr. 67973484;
29173215,
andaras@inbox.lv
Ritmiskās vingrošanas grupa Valda Bērziņa,
“Šarms”
tālr. 26474908,
berzinavalda@inbox.lv
Grupa “Vēja radītie”
Kaspars Kešāns,
tālr. 29439871,
vrmusicstage@inbox.lv
Jauniešu deju kolektīvs “Euro Indra Ozoliņa,
Vizbulīte”
tālr. 29482755,
indrao@apollo.lv

Piektdienās:
plkst. 14.30–17.00
Sestdienā: plkst. 11.00–14.00
Otrdienās: plkst. 19.00–21.00

Otrdienās: plkst. 18.00–20.00

Mores kultūras nams
Mores amatierteātris “Oga”
Senioru deju kopa “Dāmītes”
Sieviešu vokālais ansamblis
“Ceriņi”

Katru otro sestdienu:
plkst. 10.00
Pirmā tikšanās: 1. oktobrī
plkst. 10.00
Trešdienās: plkst. 16.30–18.30
Pirmā tikšanās: 5. oktobrī
plkst. 16.30
Trešdienās: plkst. 19.00

Ceturdienās:
plkst. 19.00–21.00
Pirmā tikšanās: 13. oktobrī
plkst. 19.00
Trešdienās: plkst. 19.30–21.30

Nodarbību laiks tiks precizēts

Nodarbību laiks tiks precizēts

Pirmā tikšanās: 23. septembrī
plkst. 19.00

Pēteris Goldbergs
Trešdienās: plkst. 19.00–22.00
Ārija Liepiņa-Stūrniece Trešdienās un piektdienās:
plkst. 19.00–22.00
Tautas Lietišķās Mākslas
Astrīda Freimane
Darba dienās:
studija “Sigulda”
plkst. 10.00–17.00
Jauktais koris “Spārni”
Līga Ādamsone
Pirmdienās un piektdienās:
plkst. 19.30–22.00
Sieviešu koris “Teiksma”
Maija Feldmane
Pirmdienās: plkst. 17.45–21.30
Senioru jauktais koris “Gāle” Ņina Kiršteina
Otrdienās: plkst. 15.00–17.00
Ceturtdienās:
plkst. 11.00–13.00
Senioru deju kolektīvs
Dagnija Liepiņa
Pirmdienās un ceturtdienās:
“Sidrabdancis”
plkst. 20.00–22.00
Senioru balles deju kopa
Antra Zūkere
Otrdienās un ceturtdienās
“Sniegarozes”
plkst. 17.00–19.30
Folkloras kopa “Senleja”
Anda Skuja
Otrdienās: plkst. 19.30–21.30
Piektdienās: plkst. 18.15–20.30
Svētdienās plkst. 18.30–21.00
(reizi mēnesī)
Folkloras kopa “Senlejiņa”
Indra Čekstere
Trešdienās: plkst. 18.00–19.30
Ceturtdienās: plkst. 17.00–
18.30
Vidējās paaudzes deju
Ieva Roķe
Otrdienās un ceturtdienās:
kolektīvs
plkst. 19.30–22.00
Vokālā studija pirmskolas
Zigrīda Resele
Pirmdienās un trešdienās:
vecuma bērniem
plkst. 17.00–17.45
Maksa: Ls 10 mēnesī *
Deju studija pirmskolas
Dzintra Fogele
Pirmdienās un trešdienās:
vecuma bērniem
plkst. 18.00–18.55
Maksa: Ls 10 mēnesī *
Aerobika
Mārīte Konrāde,
Pirmdienās un trešdienās:
Maksa: Ls 2 par nodarbību
tālr. 28385463
plkst. 19.00–20.00
Sporta dejas
Iveta Zīle,
Pirmdienās: plkst. 15.00–19.00
Dalības maksa pēc vienošanās tālr. 29265335
Trešdienās: plkst. 15.00–20.30
ar vadītāju
Šova deju studija “Mēness” Sanita Vijupe,
Otrdienās un ceturtdienās:
Maksa: Ls 5 mēnesī
tālr. 20398959
plkst. 15.00–19.00
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011

Trešdienās: plkst. 20.15–21.15
Piektdienās: plkst. 19.00–20.30

* (Darbojas ID atlaides)

Siguldas pilsētas kultūras nams
Bigbends “Sigulda”
Siguldas Tautas teātris

Vēderdejas, Eksotisko deju
Dace Pūka,
klubs
tālr. 29422370
Maksa: Ls 2,50 par nodarbību
Joga

Ingūna Millere,
tālr. 27091308
Spodra Tutāne,
tār. 29488372
Maija Ādamsone,
tālr. 28259737

Otrdienās un ceturtdienās:
plkst. 19.00
Ceturtdienās: plkst. 12.00

Aelita Ziemele,
tālr. 26818926

Jauniešu deju kopa
“Kimenīte”

Aelita Ziemele,
tālr. 26818926

Pirmdienās:
plkst. 20.00–23.00
Ceturtdienās:
plkst. 20.00–23.00
Piektdienās:
plkst. 20.00–23.00

Allažu pagasta nams Birzes ielā 4
Tradīciju ansamblis
“Liepavots”
Tautas teātra kolektīvs “Aka
Skolēnu teātra studija

Ņina Kiršteina,
tālr. 29478592
Izolde Pētersone,
tālr. 28441040
Izolde Pētersone,
tālr. 28441040

Trešdienās: plkst. 19.00–21.00
Pirmdienās:
plkst. 19.00–21.00
Laiks tiks precizēts

Nodarbības bērniem un jauniešiem
Siguldas novada Jaunrades centrā

Siguldas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē
Nodarbību laiks tiks precizēts

Alfrēda modelistu skola
Mērķauditorija: 5.–9. klašu
skolēni

Alfrēds Dubaņevičs

Siguldas novada Jaunrades
centra 1. stāvā, amatmācības
telpās
Piektdienās:
plkst. 17.00–19.00,
Sestdienās: plkst. 9.00–12.00

Tehnoloģiju studija

Alfons Saušs

Siguldas novada Jaunrades
centra 2. stāvā, Rotari kluba
telpās
Studijas darbu plānots uzsākt
mācību gada vidū

Ceturtdienās: plkst. 15.00

Allažu Tautas nams
Vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Ķimelītis”

Ance Zariņa,
Basketbols meitenēm
Mērķauditorija: 1.–10. klašu tālr. 20381803
meitenes

Vija Brikmane
Mazpulks
Mērķauditorija: pamatskolas
vecuma un vecāki skolēni

Siguldas novada Jaunrades
centra 2. stāva, “Ideju alas”
telpās un mākslu telpā
Ceturtdienās:
plkst. 15.00–17.30

Interešu izglītības piedāvājums
Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”
Mini studija pirmsskolas
vecuma bērniem
Mērķauditorija:
bērni no 4 līdz 7 g. v.

Klavierspēles,
vijoļspēles, čella
spēles pedagogi

Individuāli

Orff studija
Mērķauditorija:
bērni no 3 līdz 7 g. v.

Liene Circene

3 g. v. bērni: pirmdienās
plkst. 17.15–18.15
4–5 g. v. bērni: piektdienās
plkst. 17.15–18.15
6–7 g. v. bērni: otrdienās
plkst. 17.10–18.10

Fotoklubs
Agita Zālīte
Mērķauditorija: vidusskolas
vecuma jaunieši, tiem,
kam radusies interese par
fotogrāfiju un fotografēšanu
Pērlīšu māksla
Larisa Speļģe
Mērķauditorija: pamatskolas
vecuma un vecāki jaunieši

Siguldas novada Jaunrades
centra 2. stāvā, mākslu telpā
Pirmdienās:
plkst. 18.15–20.30

Interešu izglītības programma Mūzikas nodaļas
instrumenta spēlē/dziedāšanā pedagogi
Mērķauditorija: bērni no 7 g. v.,
jaunieši un pieaugušie

Individuāli

Siguldas novada Jaunrades
centra 2. stāvā, mākslu telpā
Otrdienās: plkst. 15.00–17.00

Bērnu un jauniešu pūtēju
orķestris “Sudrabskaņa”

Andris Muižnieks,
Elmārs Rudzītis

Otrdienās: plkst. 18.00
Ceturtdienās: plkst. 17.15

Siguldas novada Jaunrades
centra 1. stāvā, “Kastanīša”
telpās
Pirmdienās:
plkst. 14.00–17.00.

Siguldas Jauniešu
kamerorķestris

Pēteris Plūme

Leļļu teātris “Lāčuks”
Vija Zita Ozola
Mērķauditorija: pamatskolas
vecuma bērni un jaunieši

Pirmdienās: plkst. 18.00
Trešdienās: plkst. 17.15

Koris Siguldas novada
5.–9. klašu skolēniem

Jānis Baltiņš

Otrdienās un ceturtdienās:
plkst. 16.30

Mini studija
Mērķauditorija:
bērni no 4 līdz 7 g. v.

Dace Viļumsone

Pirmdienās: plkst. 16.00–18.00
Trešdienās un piektdienās:
plkst. 13.30–14.30

Dizaina un mākslas studija
Mērķauditorija: jaunieši no
14 g. v. un pieaugušie

Agita Zālīte

Otrdienās un ceturtdienās:
plkst. 18.00–20.00

Grima mākslas studija
Mērķauditorija: jaunieši no
14 g. v. un pieaugušie

Agita Zālīte

Otrdienās un ceturtdienās:
plkst. 20.00–21.30

Stikla un keramikas studija
Mērķauditorija: jaunieši no
14 g. v. un pieaugušie

Laura Rostoka, Dace Pirmdienās un piektdienās:
Viļumsone
plkst. 18.00–20.00

Zīda apgleznošanas studija
Mērķauditorija: jaunieši no
14 g. v. un pieaugušie

Ieva Vanaga

Pirmdienās un trešdienās:
plkst. 18.00–20.00

Foto un video studija
Mērķauditorija: jaunieši no
14 g. v. un pieaugušie

Agita Zālīte, Eva
Brempele

Trešdienās un piektdienās:
plkst. 18.00–20.00

Teātra studija
Mērķauditorija: bērni un
jaunieši no 10 līdz 18 gadiem

Ārija Liepiņa–
Stūrniece

Trešdienās: plkst. 16.15–17.30
Piektdienās: plkst. 16.00–17.15

Pulciņš “Dari, Tu to vari”
Baiba Kupča-Zemmere Siguldas novada Jaunrades
Mērķauditorija: pamatskolas
centra 2. stāvā, “Ideju alas
vecuma bērni un jaunieši
telpās”
Piektdienās:
plkst. 14.00–17.00.
Keramikas pulciņš “Pika”
Baiba Kupča-Zemmere Siguldas novada Jaunrades
Mērķauditorija: pamatskolas
centra 2. stāvā, mākslu telpā
vecuma bērni un jaunieši
Trešdienās:
plkst. 13.30–16.30.
Bērnu harmoniskas attīstības Vija Zita Ozola,
Siguldas novada Jaunrades
pulciņš “Kastanītis”
Līga Rumba, Aija
centra “Kastanīša” nodarbību
Mērķauditorija:
Zvaigznīte, Inga
telpā
pirmsskolas vecuma bērni
Kalniņa
Pirmdienās, trešdienās un
vecumā no 2 līdz 4 gadiem.
ceturtdienās:
Maksa: Ls 20 mēnesī
plkst. 14.00–17.00
Angļu valodas pulciņš
Vija Zita Ozola
Siguldas novada Jaunrades
Mērķauditorija: 6–7 gadus
centra “Kastanīša” nodarbību
veci bērni.
telpā
Maksa: Ls 4 mēnesī
Deju studija “Mēness”
Sanita Vijupe
Siguldas pilsētas kultūras
Mērķauditorija: bērni un
namā otrdienās un
jaunieši vecumā no 4 līdz 18
ceturtdienās plkst. 16.30–
gadiem.
17.45 (7–12 g. v.). un (12–18
Maksa: Ls 5 tērpu un
g. v.) un
aksesuāru iegādei,
plkst. 18.00–18.45 (4–7 g. v.)
meistarklašu organizācijai
Allažu pamatskolā piektdienās
plkst. 15.00–16.30
(7–12 g. v.) un (12–16 g. v.)
Dzīvnieku draugu un
Dzintra Rūtenberga Siguldas novada Jaunrades
ekoloģijas pulciņš
centra 2. stāvā, nodarbību
Mērķauditorija:
telpās “Ideju ala”
pamatskolas vecuma un
Otrdienās: plkst. 14.00–17.00
vecāki bērni un jaunieši

Deju studija bērniem
Lilita Jansone
Mērķauditorija: bērni vecumā
no 3 līdz 7 gadiem

Otrdienās un ceturtdienās:
plkst. 18.00–19.00 (3–4 g. v.)
plkst. 19.00–20.00 (5–7 g. v.)

Deju studija jauniešiem
Mērķauditorija: bērni un
jaunieši no 10 līdz 18 gadiem

Guna Mangusa

Trešdienās: plkst. 18.00–19.30
Piektdienās: plkst. 18.15–19.30

Baleta studija
Mērķauditorija:
bērni no 7 gadiem

Guna Mangusa

Trešdienās: plkst. 17.10–18.00
Piektdienās: plkst. 17.15–18.15
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Kultūra
Kultūras pasākumi oktobrī Siguldas novadā
Laiks
20. – 30. septembrī
21. – 30. septembrī
24. – 25. septembrī
24. septembrī
plkst. 12.00
24. septembrī
plkst. 13.00
24. septembrī
plkst. 18.00
25. septembrī
no plkst. 9.00
29. septembrī
plkst. 15.00
29. septembrī
plkst. 13.00
30. septembrī
plkst. 18.00
1. – 31. oktobrī
1. oktobrī plkst. 18.00
1. oktobrī plkst. 14.00
2. oktobrī plkst. 15.00
7. – 28. oktobrī
7. – 24. oktobrī
7. oktobrī plkst. 19.00
8. oktobrī plkst. 18.00
13. oktobrī
plkst. 11.00
14. oktobrī
plkst. 19.30
15. oktobrī
plkst. 18.00
20. oktobrī
plkst. 15.00
20. oktobrī
plkst. 18.00
21. oktobrī
plkst. 18.00
21. oktobrī
plkst. 18.00
21. oktobrī
plkst. 19.00
22. oktobrī
plkst. 18.00

Pasākums
Izstāde “Eiropas valodu daudzveidība”

Vieta
Siguldas novada
bibliotēkā
Izstāde “Skaistums, kas sāp” – aktrisei Regīnai Razumai – 60 Jūdažu bibliotēka
Akcija “Glezno visi”
Siguldas novadā
Mores kaujas atceres pasākums. Svētbrīdis kaujās kritušo
Mores kauju piemiņas
Latvijas leģionāru brāļu kapos pie Roznēnu ozola.
parks
Plkst. 13.30 – Atceres sarīkojums
TLMS “Sigulda – 50” jubilejas pasākums – izstāde
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Sadarbībā ar Francijas kultūras institūtu džeza kvarteta
Koncertzāle
QUATUOR iXi (Francija, Japāna) koncerts
“Baltais Flīģelis”
Miķeļtirgus
Svētku laukums
Valmieras kinostudijas muzikāla viesizrāde “Tāltālā meža
varonis” bērniem. Ieejas maksa Ls 2,50, kolektīviem
pieteikumiem – 2 lati. ID karšu īpašniekiem, iegādājoties
biļetes līdz 25. septembrim, biļešu cena Ls 2
Miķeļdienas tirdziņš

Siguldas pilsētas
kultūras nams

Mores pagasta kultūras
nams
Koncertprogramma “Brīnumskapis” – Pētera Brūvera un
Koncertzāle
Aigara Voitišķa bērnu dziesmas
“Baltais Flīģelis”
Mājas pagrabā atvērta jauna ekspozīcija “Turaidas muižas
Turaidas muižas
pārvaldnieka dzīvojamā māja. Vēsture. Izpēte. Restaurācija” pārvaldnieka dzīvojamā
māja
Siguldas pilsētas kultūras nama Kino zāles atklāšana
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts pasākums.
Siguldas pagasta
E. H. Portere “Pollianna” Siguldas Tautas teātra izrāde.
kultūras nams
Pēc izrādes lustes kopā ar Kasparu no Ričiem
Siguldas pagasta kultūras nama pūtēju orķestra koncerts
Turaidas pils pagalms
(diriģents Jānis Raslavs)
Metālmākslinieka Mārtiņa Sproģa darbu izstāde “Rudens
Siguldas pagasta
salidojums”. 7. oktobrī plkst. 18.00 izstādes atklāšanas
kultūras nams
pasākums
Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” pedagogu darbu
Mākslu skolas “Baltais
izstāde
Flīģelis” izstāžu telpa
Normunda Rutuļa jubilejas koncerts “4desmit”.
Siguldas pilsētas
Ieeja Ls 4–7
kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nama 50 gadu jubilejas Lielais
Siguldas pilsētas
svētku uzvedums “Siguldas Brodvejas stāsts”
kultūras nams
Valsts Leļļu teātra izrāde bērniem “RRRumpel... rrrūķis”.
Siguldas pilsētas
Ieeja Ls 2–2,5
kultūras nams
Pasaules operu solists Egils Siliņš (basbaritons),
Koncertzāle
Helmuts Duetsch (klavieres, Vācija). Programmā: F. Šūberts ”Baltais Flīģelis”
Senioru deju kolektīvu sadancošanās koncerts
Siguldas pagasta
kultūras nams
K. Barona jubilejai veltīts pasākums “...Ja pašiem spēks mums Allažu pagasta
būs...”
bibliotēka
F. Lista dzimšanas diena! Katia Skanavi (klavieres, Grieķija). Koncertzāle
Programmā: F. Lists
”Baltais Flīģelis”
“Baltajam flīģelim – 10” – Mākslu skolas pedagogu koncerts Mākslu skola
“Baltais Flīģelis”
Skolu jaunatnes interešu pulciņu prezentācijas koncerts
Mores kultūras nams
“Rudens virpulī”
“Piektdienas sarunas pie tējas tases”
Siguldas pagasta
kultūras nams
Deju kolektīva “Vizbulīte” atmiņu koncerts. Ieeja Ls 1–1,50 Siguldas pilsētas
kultūras nams

TLMS “Sigulda” šoruden aprit 50!
Siguldas pilsētas kultūras nama
Tautas Lietišķās Mākslas studija
(TLMS) šogad atzīmē savu pastāvēšanas 50. gadadienu. Jubilejai par
godu Siguldas pilsētas kultūras namā
būs skatāma TLMS izstāde, kuras
atklāšana paredzēta 24. septembrī
plkst. 13.00.
1961. gadā pie Siguldas kultūras nama tika nodibināts rokdarbu
pulciņš, ko vadīt sāka Ilga Madre.
No 1968. gada tā vadītāja bija Vilma
Jansone, kuras laikā 1983. gadā pul-

ciņam tiek piešķir nosaukumu Tautas
lietišķās mākslas studija “Sigulda”.
No 1984. gada līdz šodienai
studiju vada Astrīda Freimane.
Studijā darbojas 22 dalībnieces,
no kurām 10 piešķirts Tautas
Daiļamata meistara nosaukums.
TLMS “Sigulda” jubilejas izstādē būs skatāmi audēju darinātie audumi, lielie lakati, segas –
dažādās tehnikās, kā arī linu galdauti, dvieļi un sedziņas.
Baiba Bože

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 21. OKTOBRĪ
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“Baltajam Flīģelim” – 10

Ir pagājuši 10 gadi, kopš savās
mājīgās telpās “Baltajā Flīģelī’ muzicē un glezno Siguldas Mūzikas un
Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Un mēs visi esam laimīgi, ka
2001. gada 1. septembrī bija iespēja
sākt mācības savā skolā, brīnišķīgā
ēkā klavieru formā – “Baltajā Flīģelī”
(arhitekte Natālija Bukovska). Ceļš
līdz tam nebija viegls. Plānošana bija
sākusies jau 1984. gadā, celtniecība
1988. gadā un tad 10 gadu pauze,
kurā tika lauzti šķēpi par ēkas turpmāko likteni. Varam tikai priecāties
par apstākļu sakritībām un tālredzīgo
lēmumu pabeigt darbus “Baltajā Flīģelī”. Tagad esam lepni un pateicīgi

par šo brīnišķīgo ēku, kurā notiek
pasaules līmeņa koncerti un tiek gatavoti jaunie, talantīgie un radošie
kultūras cilvēki nākotnei.
Vienmēr ir notikusi diskusija,
kas ir svarīgāks – forma vai saturs?
Mūsuprāt, tās ir medaļas divas puses. Bez formas saturs ir mainīgs
un gaistošs, bez satura formai nav
jēgas. Forma mūs iedvesmo satura
radīšanai un tāpēc pēdējos gados
esam radījuši daudzas jaunas programmas visiem Siguldas novada
iedzīvotājiem – jau no trīs gadiem
līdz sirmam vecumam esat gaidīti
“Baltajā Flīģelī”, lai piepildītu savu
sapni un attīstītu savus talantus

un spējas mūzikā, mākslā, teātrī
un dejā.
Katras svinības rosina atskatīties
pagātnē, izvērtēt to un ielūkoties arī
nākotnē. Skolas jubileja ir svētki katram, kas kādreiz te mācījies, strādājis
vai ciemojies, tāpēc var teikt, ka Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”
desmitgades svinības ir notikums
visam novadam, kuru aicinām atzīmēt kopā ar pedagogu koncertu un
radošo darbu izstādi 21. oktobrī,
plkst. 18.00. Būsiet mīļi gaidīti ciemos, ieeja bez maksas. Ielūgumus izņemt vai rezervēt varat pie dežurantes
Aijas, tālr. 67974787.
Guntars Zvejnieks

Bezmaksas nodarbības mūzikā, mākslā, dejā un teātrī
Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” ir saņēmis atbalstu Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā projektu konkursā, lai veicinātu inovāciju
īstenošanu izglītībā. Projekta ietvaros
piedāvāsim bērniem un jauniešiem
vecumā no 7 līdz 18 gadiem vienu
mēnesi bez maksas apmeklēt nodarbības “Vispusīgās attīstības studijā”, kur
vienlaicīgi būtu iespēja apgūtu mūziku, vizuāli plastisko mākslu, deju un
teātra mākslu. “Vispusīgas attīstības

studija” radīs iespēju bērniem un jauniešiem kļūt vispusīgiem, radošiem un
talantīgiem mūzikā, vizuāli plastiskajā
mākslā, dejā un drāmā. Iesaistītie skolēni iepazīsies un izmēģinās dažādus
mūzikas instrumentus, veidos un radīs
mākslas darbus, apgūs dažas dejas,
kustību elementus un teātra un drāmas elementus. Pēdējo gadu pētījumi
norāda uz milzīgo mūzikas un mākslas lomu bērna intelektuālā attīstībā,
veidojot viņus arī par radošām per-

sonībām. Mācības un vingrināšanās
mūzikā, vizuāli plastiskajā mākslā,
dejā un drāmā veicina labākus rādītājus matemātikā, valodās un lasīšanas
iemaņās, kā arī citās akadēmiskās disciplīnās. Mākslas attīsta bērnu radošo
domāšanu, spēju izteikt savas domas,
labāku sadarbību ar skolotājiem un
klasesbiedriem, sociālo un emocionālo
kompetenci, pārliecību, mācību motivāciju un koncentrēšanās spējas.
Guntars Zvejnieks

Normunda Rutuļa jubilejas koncerts “4Desmit” Siguldā
7. oktobrī plkst. 19.00 Siguldas
pilsētas kultūras nama lielajā zālē ar
koncertu “4Desmit” tiks atzīmēta Latvijā populārā skatuves mākslinieka
Normunda Rutuļa 40 gadu jubileja.

Dziedātājs jubileju nolēmis atzīmēt sev tik ierastajā ampluā – uz
skatuves.
Biļetes iepriekšpārdošanā Biļešu
Paradīze (www.bilesuparadize.lv) ka-

sēs visā Latvijā, kā arī Siguldas pilsētas kultūras namā. Ieejas maksa no
Ls 4–7.
Plašāka informācija pa tālruni
67970814.

Siguldas pilsētas kultūras nama 50 gadu jubilejas svētki
1. oktobrī plkst. 18.00 kino zāles
atdzimšanas seanss ar filmu “Dāvana vientuļai sievietei”.
Aicinām Siguldas novada iedzīvotājus un viesus 1. oktobrī doties uz
Siguldas pilsētas kultūras nama jaunatvērto kino zāli, līdzi ņemot laika
putekļu notraustās atmiņu lietas, kas
saistās ar kādu no Jūsu agrāko laiku
kino apmeklējumiem (fotogrāfijas,
ieeju biļetes, afišas, kino programmas

utml. Varbūt kādai dāmai saglabājusies īpaša kino reizēs nēsāta rokassomiņa vai zīda cimdi...).
Izveidosim Siguldas kino atmiņu
stāstu kopā! Ieeja bez maksas.
8. oktobrī plkst. 18.00 Lielais
svētku uzvedums “Siguldas Brodvejas stāsts”.
Ļaužu burzma, viesu čalas, tērpu švīksti un patīkami satraucoša atmosfēra. Tu aizver aiz sevis ikdienas

durvis, ikdienas pasauli un esi gatavs
mirklim ārpus realitātes. Vīna aromāts sajaucas ar skatuves dēļu smaržu
un tu nokļūsti jaunā dejas un mūzikas pasaulē – Siguldas Brodvejā!
Zvaigžņu statusā – Siguldas pilsētas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un viesi, kuri izdziedās, izdejos
un izdzīvos 50 gados noieto Siguldas
Brodvejas ceļu. Ieejas maksa Ls 2.
Baiba Bože

Siguldas novada Dome sveic septembra jubilārus
80 gadi Irēna Krūmiņa, Līvija 85 gadi Lūcija Olksna,
90 gadi Veronika Bizune
Fogele, Biruta Indriksone, Spodra Leopoldina Kalva; Laimons
Tutāne, Daina Aizupiete
Abramsons

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā augustā reģistrēta
31 bērna piedzimšana – 19 meitenes un 12 zēni.
Bērniem doti vārdi: Raina, Katrīna Kate, Karīna, Laura, Lauma,
Sabīne, Tija, Mišela Keita, Tīna, Daniela, Madara Daniela, Lizete
Marta, Kate, Šarlote, Alise, Grēta, Amēlija, Nellija, Ieva, Kārlis,
Rainers, Toms, Ilards, Adrians, Artūrs Omers, Fabians, Eduards,
Matīss, Kārlis, Niks, Jēkabs.
Reģistrētas 29 laulības no tām 11 Siguldas novada baznīcās.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 23. septembris, 2011

