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Aicina izteikt viedokli par izglītības iestāžu attīstību
Siguldieši līdz 12. februārim
pašvaldības mājaslapā www.sigulda.
lv varēja aizpildīt anketu par novada
izglītības iestāžu pašreizējās situāci
jas vērtējumu un attīstības iespējām.
“Pēdējo gadu laikā Siguldas novadā
samazinājies skolēnu skaits, vienlai
kus palielinoties pieprasījumam pēc
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpo
jumiem. Pirms gada domes deputāti
pieņēma lēmumu par jaunas ģimnā
zijas ēkas būvniecību. Diemžēl šī brī
ža finansiālā situācija neļauj projektu
īstenot, tādēļ nepieciešams optimizēt
Siguldas novada izglītības struktūru.
Lai šo procesu veiktu pēc iespējas de
mokrātiskāk, aicinājām iedzīvotājus
iesaistīties, aizpildot anketas,” skaidro
Siguldas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Zilvers.
Anketās siguldieši tika aicināti
izteikt viedokli par katras mācību
iestādes stiprajām un vājajām pusēm,
attīstības iespējām un draudiem. Ko
pumā pašvaldība ir saņēmusi 244 an
ketas, kuras līdz februāra beigām tiks
apkopotas. “Tad aicināsim izglītības
ekspertus, iedzīvotājus, skolu pār
stāvjus un vecākus, kas spēj racionāli
formulēt savu viedokli diskusijās un
darba grupās. Anketēšanas mērķis
bija iegūt starta informāciju, ar kuru
pašvaldība var iet pie plašākas publi
kas. Pēc anketu apkopošanas, objek
tīva un rūpīga situācijas izvērtējuma,
reālās ekonomiskās situācijas un iz
glītības rezultātu izvērtēšanas Sigul
das novada domes deputāti pieņems
lēmumu par turpmākajām novada
izglītības attīstības iespējām,” skaidro
J. Zilvers. “Gribu aicināt siguldiešus
būt atbildīgiem un objektīviem – šī
nav cīņa, lai noskaidrotu, kura skola
ir labāka. Pašvaldībai nepieciešami
konstruktīvi un saprātīgi viedokļi, jo
jautājums ir patiesi aktuāls. Siguldā
ir daudz problēmu izglītības jomā,
visām jāatrod risinājums, bet tāds,
lai no tā ciestu pēc iespējas mazāka
sabiedrības daļa. Ja turpinātos “trek
nie gadi”, pašvaldība varētu būvēt
jaunas ēkas. Šobrīd situācija ir tāda,
ka Siguldas 2. pamatskolu apmeklē
tikai 91 skolēns, no kuriem 22 šo
gad absolvēs 9. klasi. Savukārt 1. un
2. klases tur nav, bet 3. un 4. ir ap
vienotā klase. Ja šāds skolēnu skaits
skolā saglabājas, tā netiek ekonomiski
izmantota. Vēl klāt nāk arī fakts, ka
no 1. septembra skolās būs cits sko
lotāju algu finansēšanas modelis
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 17. februāris, 2009

– naudas daudzums būs atbilstošs
skolēnu skaitam. Konkrētam skolē
nu skaitam būs konkrēts skolotāju
skaits. Tāpēc jāatrod iespējas skolas,
kurās ir mazs skolēnu skaits, dotēt no
citu – lielāku skolu vai pašvaldības
pašas – līdzekļiem,” reālo situāciju
analizē J. Zilvers.
Izglītības pārvaldes apkopotie dati
liecina, ka 2. pamatskolas ēka ir līdz
vērtīga 2. vidusskolas ēkai – kopējais
kabinetu skaits ir tikai par diviem ka
binetiem mazāks nekā 2. vidusskolā.
Ietilpības ziņā abas skolas ir gandrīz
līdzvērtīgas. Liels pluss 2. pamatskolai
ir tas, ka tai blakus atrodas jauns, labs
internāts – viens no labākajiem un
plašākajiem skolu internātiem Latvijā,
tomēr šobrīd tikai puse no internāta
vietām tiek aizņemta un izmaksas
uz vienu bērnu tajā šobrīd ir lielākas
nekā varētu būt. Turklāt internātā ir
ievietota bibliotēka un ir pieejama
konferenču zāle.
“2. pamatskolā 1/3 audzēkņu nav
novada bērni. 2. vidusskolā situācija
ir līdzīga – no 330 bērniem 105 sko
lēni ir citu pašvaldību iedzīvotāji. Arī
vakarskolu apmeklē vēl lielāks skaits
šādu audzēkņu – apmēram 2/3 ir citu
pašvaldību iedzīvotāji. 2. vidusskolai
ir neliela sporta zāle, bet tai ir labs
stadions. Skolā ir izveidojies labs ko
lektīvs. Tomēr ir viena lieta, ko es, ne
būdams pedagogs, nespēju izskaidrot:
skolai ir zemi rādītāji centralizētajos
eksāmenos. Šis rādītājs ir pat zemāks
nekā vakarskolai. Rezultativitātes ziņā
2. vidusskola no Siguldas Valsts ģim
nāzijas atpaliek divas reizes,” stāsta
Siguldas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks J. Zilvers.
Šobrīd visproblemātiskākā ir
3. pamatskola: tā ir izvietota trīs at
sevišķās ēkās, divās no tām – klašu
telpas, bet sporta zāle trešajā. Telpu
skaita ziņā tā gan ir visbagātākā, jo
tajā ir 18 klašu komplekti, kuriem
kopumā ir 33 kabineti. Uz klašu
komplektu kopējo skaitu šis rādī
tājs ir pat labāks nekā ģimnāzijai.
Tomēr ēka nav īsti piemērota skolai.
“Vēl ir kāds jautājums, kas vairāk
tiek apspriests pedagoģiskajās ap
rindās – sešu klašu skola, kas jauc
visu sistēmu un neļauj vienlīdzīgi
konkurēt pārējo skolu audzēkņiem
uz vietām ģimnāzijā. Būtu labi, ja
rastos iespēja atbrīvot 3. pamatsko
las ēku. Tad varētu aktīvāk risināt
arī bērnudārza trūkuma problēmu.

Savu kārtu bērnudārzā šobrīd gaida
580 bērnu. Katru dienu 72 Siguldas
bērni dodas uz citu pašvaldību bēr
nudārziem. Šobrīd citu pašvaldību
izglītības iestādes visvairāk apmeklē
tieši pirmskolas vecuma, nevis sko
las vecuma bērni. Ja 3. pamatskolas
ēkā izvietotu bērnudārzu, to varētu
apmeklēt aptuveni 180–200 audzēk
ņu. Ja līdz septembrim tiktu atbrī
vota Siguldas 3. pamatskolas ēka,
tad bērnudārzs darbu varētu sākt
no 2010. gada, jo ir jāsakārto telpas
atbilstoši pirmsskolas vajadzībām, jā
nodrošina ēdināšana, jānokomplektē
pedagogu kolektīvs,” saka priekšsē
dētāja vietnieks.
Siguldas Valsts ģimnāzijas ēka ir
paredzēta lielai skolai – varētu būt
lielāka sporta zāle, kā arī stadions
un peldbaseins, tomēr tam šobrīd
pietrūkst finanšu resursu. Skolai ir
problēmas (piemēram, atsevišķos
priekšmetos trūkst profesionālu
pedagogu, piemēram, fizikā), kuras
direktors cenšas risināt. Lai palīdzētu
skolai ar pedagogu piesaisti, pašval
dība ir izveidojusi stipendiju mak

sāšanas līgumu sistēmu jaunajiem
pedagogiem.
Siguldas 1. pamatskolas piepil
dījums ir viens no vislielākajiem –
skola ir pieprasīta arī no citu pašval
dību iedzīvotājiem. Diemžēl skolas
problēma ir nepietiekama lieluma
kabineti, jo ēka tika pielāgota sko
las vajadzībām, tāpēc kabineti ir par
mazu; nākotnē noteikti būtu jārisina
nepiemēroto telpu jautājums. Tomēr
skolā ir laba aktu zāle un sporta zāle.
“Anketēšana ir tikai sākums, bet,
ņemot vērā visus ekonomiskos ap
svērumus un problēmas, kas šobrīd
ir samilzušas, lēmums par izglītības
turpmāko attīstību tiks pieņemts
ātri – lielākā daļa pārmaiņu iespēju
robežās tiks īstenotas jau līdz 1. sep
tembrim,” plāno J. Zilvers.
Aicinām siguldiešus sekot līdzi
norisēm un pēc anketu apkopoša
nas februāra beigās aktīvi piedalīties
diskusijās un darba grupās. Infor
mācija par aktualitātēm tiks ievie
tota pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv, kā arī publicēta vie
tējos plašsaziņas līdzekļos.

Gleznotājkalna
spriedums nav
pārsūdzēts
Siguldas novada domes Juridiskā
pārvalde informē, ka februārī stājies
spēkā Augstākās tiesas Civillietu tie
su palātas 2008. gada 25. novembra
spriedums – noraidīt Gleznotājkalna
un tā apkārtnes mežu mantinieka
Ārija Ozoliņa, kuru tiesā pārstāvēja
Gints Lazdiņš, prasību atjaunot viņa
īpašuma tiesības uz zemi Siguldā,
“Lejas Klaukās”. Siguldas novada do
mes priekšsēdētājs Tālis Puķītis atzīst:
“Man ir patiess prieks, ka likums ir
izturējis pārbaudi ar naudu un ne
godīgu rīcību. Pašvaldība visus šos
gadus ir rīkojusies atbilstoši likumam,
cīnoties par to, lai Gleznotājkalns pa
liktu sabiedrības īpašumā.”
Jau ziņots, ka Augstākā tiesa atzi
na Ā. Ozoliņa tiesības saņemt līdzvēr
tīgu zemi citā vietā vai kompensāciju
likumā paredzētajā kārtībā, kā tas jau
bija nolemts ar Siguldas pilsētas Ze
mes un denacionalizācijas komisijas
2004. gada 9. decembra lēmumu, ar
kuru tika atzītas mantinieku tiesības
saņemt līdzvērtīgu zemi citā vietā
Siguldā par īpašumā neatjaunotajām
zemes platībām Gaujas senielejā “Le
jas Klaukās”.
Jau kopš 1935. gada Gleznotāj
kalns ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā
(GNP) un ir viens no nozīmīgāka
jiem un apmeklētāju iecienītākajiem
apskates objektiem. Gleznotājkalnu
pirms padomju okupācijas sauca par
Paradīzes kalnu unikālās ainavas dēļ,
kas paveras uz Gaujas senieleju, ku
ras nozīmīgākā vērtība ir neskarta un
mazpārveidota daba. Gleznotājkalns
un apkārtnes meži ir iekļauti GNP da
bas lieguma zonā – Gaujas senielejas
liegumā, kam ir noteikts ļoti stingrs
aizsardzības režīms.

Turpinās izmaksāt pabalstu jaundzimušo vecākiem
Siguldas novada dome saglabājusi
vienreizējo pabalstu par katru jaundzi
mušo minimālās algas apmērā – šo
gad pašvaldības pabalsts ir 180 latu.
Tiesības saņemt jaundzimušo pa
balstu ir vecākiem, ja vismaz viens no
viņiem ne mazāk kā mēnesi pirms
bērna reģistrācijas ir deklarējis savu
pamata dzīves vietu Siguldas novadā
un ja bērna dzimšana ir reģistrēta Si
guldas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Siguldas novada domes izpilddirektors

Uģis Mitrevics stāsta: “Laikā, kad val
stī izskan dažādi paziņojumi par to,
ka valsts finansētās māmiņu algas tiks
samazinātas un citas pašvaldības jau
ir atteikušās no vienreizējā pabalsta
izsniegšanas jaundzimušo vecākiem,
Siguldas novada pašvaldība vienrei
zējo pabalstu vecākiem par katru
jaundzimušo saglabājusi minimālās
algas apmērā. Bez šaubām, ir izdevu
mi, kurus valsts pārvaldes institūcijas
var samazināt, bet jomas, kas saistītas

ar bērniem un bērnu nākotni, ir jā
turpina finansēt vismaz iepriekšējos
apjomos.”
Siguldas novada domes piešķirtā
pabalsta apmēru nosaka Saistošie no
teikumi Nr. 9 “Par materiālās palīdzī
bas pabalstiem Siguldas novadā”, kas
pieņemti 2008. gada 4. jūnijā. Pērn
jaundzimušo skaits, salīdzinot ar
2007. gadu, palielinājies – 2008. gadā
Siguldas novada Dzimtsarakstu noda
ļā deklarēti 219 mazuļi.
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Pašvaldība atbalsta grūtībās nonākušos siguldiešus
materiālās palīdzības pabalstu veidus,
apmēru, piešķiršanas un saņemšanas
kārtību Siguldas novadā.

Sociālās un materiālās
palīdzības pabalsti

Sociālās palīdzības pārvaldes
vadītāja Diāna Indzere.
Siguldas novada domes Sociālās
palīdzības pārvalde sniedz sociālos
pakalpojumus un palīdzību novada
iedzīvotājiem. Pārvalde nodrošina so
ciālo darbu ar ģimenēm un bērniem
Ģimenes atbalsta centrā, sociālo aprūpi
pensionāriem Aprūpes centrā un per
sonām ar funkcionāliem traucējumiem,
sociālo rehabilitāciju pensionāriem un
personām ar invaliditāti Dienas centrā,
kā arī sniedz sociālo (materiālo) palī
dzību. “2008. gadā sociālās palīdzības
pabalstus ir saņēmusi 1781 persona.
Sociālo pabalstu saņēmēju skaits, sa
līdzinot ar 2007. gadu, ir palielinājies.
Pērn pašvaldība sociālajiem pabalstiem
izlietoja 149 308 latus – vidēji 83 latus
uz vienu saņēmēju gadā,” stāsta Sociā
lās palīdzības pārvaldes vadītāja Diāna
Indzere. “No 2005. gada novadā bija
tendence samazināties pašvaldības ma
teriālās palīdzības saņēmēju skaitam,
ko vērtējām pozitīvi, jo tas norādīja
uz profesionālu sociālo darbu, iedzī
votāju dzīves līmeņa celšanos, kā arī
sabiedrības izpratni par sociālā darba
nozīmi valsts sociālās drošības sistēmā.
Domāju, šogad situācija manīsies – bū
tiski palielināsies pabalstu saņēmēju
skaits.”

Izmaiņas sociālo pabalstu
jomā

2008. gada nogalē izdarīti grozīju
mi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā. Grozījumi nosaka,
ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī ci
tus pabalstus, ja ir pamatots iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodro
šināšanai un dzīvokļa pabalsta. “Abi
pabalsti ir prioritāte visiem sociālās
palīdzības sniedzējiem mūsu valstī.
Likums nosaka, ka dzīvokļa pabalsta
apmēru, izmaksas kārtību un personas,
kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu,
reglamentē pašvaldības saistošajos no
teikumos,” skaidro D. Indzere.
2008. gada 4. jūnijā Siguldas no
vada dome apstiprināja saistošos no
teikumus Nr. 8 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā”, kuri nosa
ka sociālās palīdzības pabalstu veidus,
apmēru, piešķiršanas un saņemšanas
kārtību, kā arī saistošos noteikumus
Nr. 9 “Par materiālās palīdzības pa
balstiem Siguldas novadā”, kuri nosaka
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Sociālās palīdzības pabalsti tiek
sniegti, izvērtējot iedzīvotāju materiā
los resursus – ienākumus un īpašumu,
savukārt materiālās palīdzības pabalsti
tiek piešķirti, neizvērtējot ienākumus.
“Piemēram, vienreizējs pabalsts valsts
proklamēšanas dienā 18. novembrī
represētām, nestrādājošām pensijas
vecuma personām ir noteikts līdz
25 % no valstī noteiktās minimālas
darba algas, uzrādot represēto ap
liecību. 2008. gadā Siguldas novadā
šādu pabalstu saņēma 198 iedzīvotāji,
kopā izmaksājām 7920 latu. Vēl paš
valdība izmaksā vienreizēju pabalstu
valstī noteiktās minimālās darba algas
apmērā par katru jaundzimušo, kura
dzīves vieta reģistrēta Siguldas novadā,”
skaidro Sociālās palīdzības pārvaldes
vadītāja.
Valstī noteiktais pabalsts garantē
tā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa
nodrošināšanai no 2009. gada 1. jan
vāra ir 37 lati. 2008. gadā šo pabalstu
Siguldas novadā saņēma trīs perso
nas, šogad līdz februārim pabalsts ir
piešķirts 41 personai. GMI pabalsta
saņēmēju skaits šomēnes, salīdzinot
ar visu 2008. gadu, palielinājies vairāk
nekā 10 reižu.
Pabalsti var būt uz noteiktu laika
posmu, vienu reizi kalendārajā gadā,
vienreizēji noteiktā situācijā, piemēram,
ugunsgrēka gadījumā.

Pabalstu veidi

Sociālā palīdzība ģimenēm ar
bērniem:
 daļējai vai pilnai apmaksai par
bērna ēdināšanas pakalpojumiem
pirmsskolas izglītības iestādē par lai
ku no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un
no 1. septembra līdz 31. decembrim:
pabalsts 50 % apmērā no ēdināšanas
maksas, ja bērnus audzina abi vecāki;
pabalsts 75 % apmērā no ēdināšanas
maksas, ja bērnus audzina viens no
vecākiem; pabalsts 100 % apmērā no
ēdināšanas maksas, ja ģimene ir krīzes
situācijā;
 pilnai apmaksai par pusdienām
skolās bērnu ēdināšanai, pārskaitot uz
mācību iestādi vai uzņēmumu, kas or
ganizē ēdināšanu. Pabalsta saņēmēju
bērniem no 13 gadu vecuma vasaras
brīvlaikā jāpiedalās skolas labiekārto
šanas talkās;
 vienreizējs pabalsts, uzsākot
mācības pirmajā klasē – 50 lati;
 vienreizējs pabalsts skolas
piederumu iegādei – 30 lati katram
bērnam.
Sociālā palīdzība veselības aprūpei paredzēta veselības aprūpes pakal

pojumu pieejamības palielināšanai:
 vienreizējs pabalsts zobu labo
šanai un briļļu iegādei līdz 50 latiem;
 vienreizējs pabalsts zobu pro
tezēšanai 50 % apmērā no protēžu
vērtības, nepārsniedzot 80 latus;
 vienreizējs pabalsts endoprote
zēšanai līdz 300 latiem;
 pabalsts izdevumu segšanai
par ārstēšanos slimnīcā, rehabilitāci
ju ārstniecības iestādē, izņemot valsts
programmas ietvaros apmaksātos pa
kalpojumus, masāžām, procedūrām,
medikamentiem: līdz 100 % garantētās
iztikas minimuma pabalsta saņēmē
jiem; līdz 75 %, ja vidējie ienākumi
mēnesī nepārsniedz 50 % no valstī no
teiktās minimālās darba algas uz katru
ģimenes locekli; līdz 50 %, ja vidējie
ienākumi mēnesī lielāki par 50 % no
valstī noteiktās minimālās darba algas
uz katru ģimenes locekli;
 materiālais pabalsts veselības
aprūpei tiek piešķirts, nepārsniedzot
120 latus gadā;
 daļēji vai pilnīgi apmaksājot
izdevumus bērnu veselības uzlaboša
nai medicīnas vai rehabilitācijas iestādē
(t. sk. rehabilitācijas pakalpojumi var
darbībā cietušām personām), un me
dikamentu un citu aprūpes materiālu
izmaksas.

Pabalsti īres un komunālajiem
maksājumiem

Kurināmā iegādei, izmaksājot pa
balstu vienu reizi kalendārajā gadā:
 garantētās iztikas minimuma
pabalsta saņēmējiem līdz 120 latiem;
 ģimenēm ar bērniem līdz
80 latiem;
 ģimenēm, kurās dzīvo tikai
pilngadīgas personas līdz 65 latiem;
 vientuļam pensionāram vai
invalīdam līdz 90 latiem;
 pensionāram vai invalīdam līdz
75 latiem;
 ģimenēm, kurās ir tikai pensio
nāri vai invalīdi līdz 65 latiem.
Pabalstu apkures maksājumu veik
šanai dzīvoklī vienu reizi mēnesī no
oktobra līdz aprīlim pārskaita komu
nālo pakalpojumu sniedzējam:
 garantētās iztikas minimuma
pabalsta saņēmējiem līdz 35 latiem
mēnesī un par katru bērnu 5 lati mē
nesī;
 ģimenēm ar bērniem līdz 30 la
tiem mēnesī un par katru bērnu 5 lati
mēnesī;
 ģimenēm, kurās dzīvo tikai
pilngadīgas personas līdz 25 latiem
mēnesī;
 vientuļam pensionāram vai
invalīdam līdz 35 latiem mēnesī;
 pensionāram vai invalīdam līdz
30 latiem mēnesī;
 ģimenēm, kurās ir tikai pen
sionāri vai invalīdi līdz 25 latiem mē
nesī.

Pabalsts īres un komunālo maksā
jumu veikšanai netiek piešķirts, ja:
 dzīvoklis, par kura lietošanas
izdevumu segšanu tiek lūgts pabalsts, ir
privatizēts uz citas personas vārda;
 ir stājies spēkā tiesas spriedums
par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no
dzīvokļa, izņemot reizes, kad pabalsta
pieprasītājs iesniedz apliecinājumu no
apsaimniekotāja par tiesas sprieduma
izpildes atlikšanu;
 pabalsta pieprasītājs vai viņa
ģimenes locekļi darba spējīgā vecumā
neveic Sociālās palīdzības pārvaldes
noteiktos līdzdarbības pienākumus
pilnā apjomā;
 pabalsta pieprasītāja ģimenei
pieder nekustamie īpašumi.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situā
cijās, dabas stihiju, ugunsgrēku gadīju
mos līdz 300 latiem.

Personas, kuras var saņemt
sociālās palīdzības pabalstus

Siguldas novada dome ir viena
no retajām pašvaldībām, kas būtiski
palielinājusi pabalstu apjomu, lai pa
līdzētu iedzīvotājiem pārvarēt dzīves
grūtības. Saistošie noteikumi nosaka,
ka sociālās palīdzības pabalsta saņē
mējs var būt iedzīvotājs, kuram nav
parādu un kredītsaistību, nav noslēgts
uztura līgums, kurš neatrodas pilnā
valsts vai pašvaldības apgādībā, kā arī
nav izsniedzis aizdevumu
Sociālās palīdzības pabalstus no
vada pašvaldība piešķir:
1) ģimenei ar nepilngadīgiem
bērniem vai bērniem, kuri turpina
mācības, bet ne ilgāk kā līdz 25 ga
diem, kuru ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz 80 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas, 2009. gadā –
144 latus;
2) Siguldas novada pensijas vecu
ma iedzīvotājiem:
 vientuļiem (kam nav Civilliku
mā noteikto apgādnieku), nestrādā
jošiem pensionāriem vai invalīdiem,
kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu lai
kā mēnesī nepārsniedz valstī noteikto
minimālo darba algu – 180 latu;
 nestrādājošiem pensionāriem
vai invalīdiem, kuri dzīvo atsevišķi no
bērniem un kura ienākumi pēdējo trīs
mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 85%
no valstī noteiktās minimālās darba
algas – 153 latus;
 ģimenēm, kurās kopā dzīvo
tikai nestrādājoši pensionāri vai inva
līdi, kuru ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz 80% no valstī noteiktās
minimālās darba algas, tas ir 144 lati.
“Izskatot iespēju piešķirt pabalstus,
īpaša uzmanība tiks vērsta uz to, vai
pabalsta pieprasītājam nepieder īpa
šums, kuru var izmantot ienākumu
gūšanai (izņemot privatizētu dzīvokli

vai ģimenes māju, kurā ģimene pastā
vīgi dzīvo), nepieder naudas uzkrājumi
kredītiestādēs vai vērtspapīri,” uzsver
D. Indzere.

Dokumenti, kas nepieciešami,
lai saņemtu sociālo palīdzību

Lai saņemtu sociālās palīdzības
pabalstus, novada iedzīvotājiem paš
valdības Sociālās palīdzības pārvaldē
personīgi vai ar pilnvarotas personas
starpniecību jāiesniedz šādi doku
menti:
 rakstisks iesniegums (noteiktas
formas veidlapa);
 iztikas līdzekļu deklarācija (no
teiktas formas veidlapa);
 dzīvesvietas deklarēšanas iz
ziņa;
 izziņa/-as par visu apdzīvojamā
platībā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes
locekļu ienākumiem darba vietā/-ās,
uzrādot ienākumus no algota darba
pēc nodokļu atskaitījuma un/vai citus
ienākumus;
 bezdarbniekiem – izziņa no
Nodarbinātības Valsts aģentūras par
bezdarbnieka statusu;
 pensijas vecuma personām un
invalīdiem izziņa no Valsts sociālās ap
drošināšanas aģentūras par pensijas
apmēru;
 tiesas spriedums par uztur
līdzekļu piedziņu, zvērināta tiesu izpil
dītāja apliecinājums par uzturlīdzekļu
piedziņas neiespējamību, apturēšanu;
 dokumenti par īres un komu
nālo maksājumu veikšanu, atsevišķi
uzrādot ģimenes personīgos maksā
jumus pa mēnešiem;
 dokumenti par izdevumiem
ārstēšanai un medikamentu iegādei –
ārsta izziņa par veselības stāvokli,
ārstniecības, rehabilitācijas iestādes
izraksts;
 15–18 gadīgiem bērniem –
izziņa no mācību iestādes;
 dienas nodaļas studentiem –
izziņa no mācību iestādes;
 maksājuma dokumenti, kas
apliecina zobu protēžu, briļļu un zāļu
iegādi, kā arī ārstēšanos rehabilitācijas
centros vai slimnīcās.
Lai iesniegtu dokumentus pabal
sta saņemšanai, jāuzrāda komunālo
maksājumu grāmatiņas vai kvītis,
represētajiem – represēto apliecība,
dzīvojamo māju un dzīvojamās tel
pas īpašniekiem – īpašuma piederības
dokumenti par dzīvokļa privatizāciju.
Dokumentus var iesniegt Sociālās
palīdzības pārvaldes telpās Zinātnes ielā
7, Pils ielā 3a (domes Dienas centrā)
un Siguldas ielā 11, Mores pagastā.
Darba laiks – pirmdienās un ceturt
dienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no
14.00 līdz 18.00. Precīzāku informāciju
par sociālās palīdzības un sociālo pa
kalpojumu saņemšanas iespējām var
iegūt pa tālruni 67800966.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 17. februāris, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Notiks tautas slēpojums “Sigulda 2009”
22. februārī Sporta un atpūtas
kompleksā “Reiņa trase” notiks
tautas slēpojums “Sigulda 2009”,
kas ik gadus pulcē vairāk nekā
350 distanču slēpotājus – profesio
nāļus un amatierus, sniedzot iespēju
dienas garumā baudīt ziemas priekus.
Sacensības organizē Siguldas novada
dome, Rīgas rajona Sporta Iniciatīvu
centrs, biedrība “A2” un aktīvās atpū
tas centrs “Reiņa trase”. Pieteikšanās
www.ba2.lv vai 22. februārī Reiņa
trasē sacensību centrā no plkst.10.30
līdz 11.45. Kopējais starts sāksies
plkst. 12.00. Ja nebūs sniega, slē
pojums notiks Vasu kalna apkārtnē
pie Nītaures – sacensību organizatori

gala lēmumu paziņos 18. februārī.
“17 kilometru garajā un 6–12 met
ru platajā trasē aicināts piedalīties ik
viens, kas vēlas pārbaudīt savus spēkus
un aktīvi pavadīt laiku. Būs jāslēpo
brīvajā stilā un, ja sniega segas bie
zums atļaus, būs arī klasikas špūrīte
ar kopēju startu,” stāsta sacensību gal
venais tiesnesis Jānis Lazdāns.
Pirmajā koridorā startēs slēpo
juma “Sigulda 2008” ātrākie 50 da
lībnieki, otrajā koridorā – pirmie 60,
kuri būs pietiekušies iepriekš, bet
trešajā koridorā pārējie dalībnieki.
“Dalībnieki aicināti pieteikties 17 ve
cuma un meistarības grupās. Īpaši
gaidīti bērni līdz 10 gadu vecumam

slēpojumam pa kilometru garu dis
tanci,” aicina J. Lazdāns.
Piesakoties iepriekš, dalības
maksa ir 5 lati un 3,50 (atkarībā no
dalībnieku grupas). Piesakoties pēc
20. februāra plkst. 15.00 un sacensī
bu dienā, dalības maksa ir 8 lati un
5 lati, bet bērni līdz 10 gadiem startē
bez maksas.
Slēpojumā “Sigulda 2009” Rei
ņa trasē darbosies TOKO slēpju
sagatavošanas serviss, kā arī slēpju
noma (tālrunis 29331001) un ka
fejnīcas. Informācija pieejama pa
tālruni 29368877 (Jānis Lazdāns),
www.infoski.lv, www.sigulda.lv,
www.ba2.lv.

Siguldas pilsētas kultūras nama pašdarbnieki
tiekas pateicības ballē
Janvāra beigās Siguldas pilsētas
kultūras nama pašdarbības kolektī
vi un sadarbības partneri – Siguldas
Valsts ģimnāzijas dejotāji, dziedātāji,
muzikanti, kā arī Siguldas zvaigznes “Zaļais koris” tikās jautrā un pašironijas

pilnā pateicības ballē “Zelta baļķis 2008”.
Klātesošos ar pateicības un uzmundri
nājuma vārdiem uzrunāja Siguldas pil
sētas kultūras nama vadītāja Dace Pleša,
Siguldas novada domes izpilddirektors
Uģis Mitrevics, Izglītības un kultūras

komitejas vadītājs Artis Murāns, kā arī
Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Bo
rīte. Pateicības pasākums pašdarbības
kolektīviem notiek ik gadu, lai atskatītos
uz aizvadīto gadu un dotu startu jau
niem, radošiem projektiem.

Tikšanās par godu Gaisa trošu vagoniņa 40. gadadienai
Janvāra beigās Siguldas novada
domē notika sanāksme par godu
Gaisa trošu vagoniņa 40. gada
dienai, kurā piedalījās pašvaldības
priekšsēdētājs Tālis Puķītis, Siguldas
pasažieru piekares trošu ceļa izbū

ves idejas ierosinātājs un realizētājs
Aivars Janelsītis, kā arī bijušie un
patreizējie Gaisa trošu vagoni
ņa darbinieki. Pasažieru piekares
trošu ceļš tika atklāts 1969. gada
3. janvārī. Vagoniņa ideja aizgūta

Gruzijas kalnraču pilsētā Čiatūrā,
kurā šādu vagoniņu projektējis tro
šu ceļu būves speciālists, inženieris
Georgijs Panculajs. Kopš 2003. gada
vagoniņu apsaimnieko SIA “Latvijas
Gumijlēcēju klubs”.

Informācija lauksaimniekiem
Laiks

Vieta

19. februāris
plkst. 10.00–
14.00
19. februāris
plkst. 15.00–
18.00
24. februāris
plkst. 11.00

Pasākums

Siguldas pagasta Gada ienākumu deklarācijas
kultūras nams
IIN maksātājiem aizpildīšanas
kārtība
Mores pagasta Gada ienākumu deklarācijas
administrācija
IIN maksātājiem aizpildīšanas
kārtība
Siguldas pagasta Siguldas novada teritoriālais
kultūras nams
plānojums 2008.–2020. gadam,
ainavu plānu izstrāde.
24. februāris Siguldas pagasta Enerģētiskie augi – ātraudzīgie
plkst. 13.00
kultūras nams, kārkli, baltalksnis enerģētiskās
koksnes ieguvei.

SIA “Pūce-GP” grāmatvede Maira Bebere. Pakalpojuma maksa – 3
lati. Pieteikšanās pa tālr. 29549934, 26341991
SIA “Pūce-GP” grāmatvede Maira Bebere. Pakalpojuma maksa –
3 lati. Pieteikšanās pa telefoniem 29549934, 26341991

Piedalās Jānis Zilvers, domes priekšsēdētāja vietnieks, Ilze Urtāne,
teritorijas plānotāja, Dace Actiņa, ainavu arhitekte. Tālr. 67800946,
26341991
Piedalās Mudrīte Daugaviete, LVMI “Silava” vadošā pētniece, Dagnija
Lazdiņa, LVMI “Silava” pētniece, Kristaps Gruduls, VMD vecākais
referents, Ingrīda Grantiņa, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” augkopības nodaļas vadītāja, Jānis Vīcieps, Siguldas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadītājs, Aldis Jotiks, SIA “NRG Baltic”
tirdzniecības vadītājs. Tālr. 67800946, 26341991
10.
marts Mores pagasta Bioloģiskie preparāti augu aizsar- Piedalās: Anita Lielpētere, bioloģijas zinātņu doktore, SIA “BioEfekts”
plkst. 10.00
kultūras nams
dzībā. Bioloģiski ražoto produktu direktore, Santa Rīdere, VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”
tiešā piegāde patērētājiem.
bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas galvenā eksperte. SIA
“BioEfekts” produkcijas tirdzniecība. Tālr. 678000946, 29827127

Notiks lekciju cikls par dārzu un apstādījumu veidošanu
No 21. februāra Siguldas pagas
ta kultūras namā notiks lekciju cikls
“Dārzu un apstādījumu veidošana”,
lektore SIA “Skaisto Dārzu Darbnīca”
direktore Dace Laiva. “Apstādījumu
veidošana un kopšana, sakārtota
vide ieņem arvien nozīmīgāku vietu
mūsu dzīvē. Kamēr dabā un dārzā
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 17. februāris, 2009

viss guļ, mēs domājam par jauniem
darbiem, pavasarī esam gatavi tās rea
lizēt. Ceru, ka lekcijās siguldieši iegūs
daudz jauna,” saka lektore D. Laiva.
Ciklā paredzētas 10 tikšanās reizes,
kurās interesenti varēs iegūt informā
ciju par dārzu mākslas vēsturi, ap
stādījumu plānu izstrādi, tā saturu,

apstādījumu pamatelementiem, ap
stādījumu ierīkošanu un to kopšanu,
kā arī būs iespēja praktiski strādāt pie
sava apstādījuma projekta izveides.
Maksa par lekciju cikla desmit no
darbībām ir 40–50 latu. Interesenti
aicināti pieteikties līdz 19. februārim
pa tālruņiem 26341991, 67800946.

Pasākumi Siguldas novadā
Datums

Pasākums

Vieta

17. februāris

Tikšanās ar režisoru Ivaru Selecki

17. februāris
plkst. 18.00
19. februāris
plkst. 16.00
19. februāris
plkst. 19.00
19. februāris
plkst. 15.00
20. februāris
plkst. 19.00
20. februāris

“Austrumu deju pasaulē” – eksotisko deju grupas nodarbība

Turaidas muižas pārvaldnieka jaunā māja
Pilsētas kultūras nams

Leļļu teātra izrāde “Īkstīte”

Pilsētas kultūras nams

“Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu” grupas “Figūras Draugi” nodarbība

Pilsētas kultūras nams

Lekcija “Kalni – mūžīgie iedvesmotāji”

Dienas centrs

Radošais vakars/koncerts kopā ar Jāni Paukštello

Pilsētas kultūras nams

Latvijas basketbola amatieru līgas čempionāts

Siguldas Sporta skola

Nītaures “Lauku teātra” izrāde “Dubults neplīst

Pagasta kultūras nams

Grupas “Daylight” koncerts

Kino “Onik”

Siguldas atklātais čempionāts badmintonā jauniešiem

1. pamatskolas sporta zāle

21. februāris
plkst. 18.00
21. februāris
plkst. 20.00
21. – 22. februāris
22. februārī
22. februāris
plkst. 11.00
22. februāris
23. februāris
plkst. 19.00
23. februāris
plkst. 14.00
23. februāris
plkst. 18.00
24. februāris
25. februāris
plkst. 11.00
26. februāris
plkst. 19.00
26. februāris
plkst. 10.00
27. februāris
plkst. 19.00
28. februāris
plkst. 18.00
28. februāris
28. februāris
– 1. marts
2. marts
plkst. 19.00
3. marts
plkst. 18.00
4. marts
plkst. 19.00
5. marts
plkst. 19.00
6. marts
plkst. 19.00
6. – 8. marts
7. marts
plkst. 10.00
7. marts
plkst. 12.00
7. marts
plkst. 15.00
8. marts
plkst. 14.00
8. marts
plkst. 16.00
9. marts
plkst. 19.00
10. marts
plkst. 18.00

Gadskārtu ieražu svētki - Meteņi
Tikšanās ar Oriflame konsultantiem “Būt skaistai ir viegli…”

Turaidas muzejrezervātā
Pilsētas kultūras namā,
studijā “Cosmo”
Tautas slēpojums “Sigulda 2009”
Reiņa trase
Tikšanās ar Sokrata tautskolas lektori Elvitu Rudzāti ciklā “Vakara sarunas”. Pagasta kultūras nams
Piedošanas skola “Slimību cēloņi un ārstēšanās”
Zīda apgleznošanas nodarbība
Dienas centrs

Lekcija sievietēm “Iepazīsti dievieti sevī”

Dienas centrs

Brīvais mikrofons
Latvijas Diabēta asociācijas Siguldas nodaļas informatīvā diena

Pagasta kultūras nams
Dienas centrs

“Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu” grupas “Figūras Draugi” nodarbība.

Pilsētas kultūras nams

Informatīva diena pacientiem ar Stomu

Dienas centrs

Siguldas mūzikas skolai 50 – pedagogu koncerts

Nakts slaloms KARNEVĀLS

Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Siguldas Olimpiskais centrs

Kalnu slēpošanas un snovborda sacensības “Siguldas kauss 2009”

Pilsētas trase

Komponista Valta Pūces autorprogramma “Tuvplāni”

Tikšanās ar Sokrata tautskolas lektori Elvitu Rudzāti ciklā “Vakara sarunas”. pagasta kultūras nams
Piedošanas skola “Ģimene, mīlestība, greizsirdība un sekss”
“Austrumu deju pasaulē” –eksotisko deju grupas nodarbība
Pilsētas kultūras nams
Valmieras Drāmas teātra izrāde “Līdz pavasarim”

Pagasta kultūras nams

“Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu” grupas “Figūras Draugi” nodarbība.

Pilsētas kultūras nams

“Pateicības Balle”, piedalās Siguldas Sabiedriskās organizācijas

Pilsētas kultūras nams

Kino “Līgavu kari”
Projekts “Lai grūtais top viegls”

Kino “Onik”
Pagasta kultūras nams

Baibas Balodes studiju dalībnieču adīto un tamborēto tērpu demonstrējumi
Siguldas mūzikas skolai 50 – pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu
koncerts
“Siguldas Novada Cālis 2009’’ – mazo vokālistu konkurss

Pagasta kultūras nams

Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Pilsētas kultūras nams, studija “Cosmo”
Nacionālo bruņoto spēku orķestru kameransambļu koncerts   
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Tikšanās ar Sokrata tautskolas lektori Elvitu Rudzāti ciklā “Vakara sarunas”. Pagasta kultūras nams
Piedošanas skola “Materiālā labklājība”
“Austrumu deju pasaulē” – eksotisko deju grupas nodarbība
Pilsētas kultūras nams

30. reizi notiks kalnu
slēpošanas un snovborda
sacensības “Siguldas kauss”
28. februārī un 1. martā Sigul
dā, Pilsētas trasē notiks kalnu slē
pošanas un snovborda sacensības
“Siguldas kauss 2009”. Atraktīvās
sacensības notiks 30. reizi, tās ik
gadu pulcē aptuveni 300 dalīb
nieku.
Kalnu slēpošanas un snov
borda sacensības sastāv no vai
rākām disciplīnām: 28. febru
ārī notiks skatītājiem saistošais
nakts slaloms un karnevāls, bet
1. martā priekšsacīkstēs dalībnie
ki sacentīsies milzu slalomā un
finālbraucienos izpildīs paralēlo

slalomu. Pieteikumi par piedalī
šanos kalnu slēpošanas sacensībās
jāiesniedz līdz 27. februārim pa
e-pastu info@reflex.lv, norādot vār
du, uzvārdu un dzimšanas gadu.
Pieteikumi snovborda sacensībām
līdz 27. februārim jāiesniedz pa
e-pastu A2snb@inbox.lv.
Sacensības organizē Siguldas
novada dome, Rīgas rajona Sporta
iniciatīvu centrs, olimpiskais centrs
“Sigulda” sadarbībā ar sporta klubu
“Reflex” un sporta biedrības “A2”
snovborda skolu. Sacensību noli
kums atrodams www.sigulda.lv.
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Siguldas Novada
Zinas
Saistošie noteikumi Nr.20, 2008. gada 22. decembrī
Siguldā (prot.Nr.26, §17)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Siguldas novada teritorijā

Lietotie termini
Izkārtne - vizuālā informācija, kas iz
vietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts
un pašvaldības), fiziskās vai juridiskās per
sonas komercdarbības veikšanas vietas un
informē par tās veiktās darbības raksturu
(piemēram, skola, veikals, viesnīca, banka,
darbnīca, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē
var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības
veikšanai nepieciešamie dati par iestādes,
uzņēmuma vai komersanta nosaukumu,
pārdodamās produkcijas sortimentu, pakal
pojumu veidiem. Ja eksponēšanas laukuma
attiecība informācijai par preču piegādātā
jiem vai to preču zīmēm, papildinformācijai
par realizējamo produkciju, cenu atlaidēm
un akcijām pret izkārtnē ietverto informāciju
pārsniedz proporciju 2 : 1, tad tā uzskatāma
par reklāmu.
Afišas – izliekama informācija par
speciāliem notikumiem un pasākumiem
(lielākas par A3 formātu) izvietojama īs
laicīgi speciāli atļautās vietās.
Aģitācijas materiāli pirms Eiropas Par
lamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un
pašvaldību vēlēšanām – politiskās organi
zācijas, politisko organizāciju apvienības vai
arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana
uz pilsētas domei piederošajiem reklāmas
stendiem, ja tā satur tiešu vai netiešu aici
nājumu balsot par vai pret kādu politisko
organizāciju, politisko organizāciju apvienību
vai arī deputāta kandidātu.
Izkārtnes izvietotājs – fiziska vai juri
diska persona, kura vēlas izvietot izkārtni un
ir atbildīga par konkrētās izkārtnes izvieto
šanu un uzturēšanu.
Īslaicīgā reklāma – visa veida īslaicī
ga informācija: sludinājumi, plakāti, afišas,
transparenti, uzsaukumi, skrejlapas, paziņo
jumi, aicinājumi, reklāmziņojumi, u.tml., ko
izvieto tiem speciāli paredzētās vietās (sten
di, afišu stabi u.c.). Informācija uzskatāma
par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav
ilgāks par 14 (četrpadsmit) dienām.
Mobilā reklāma - reklāma uz speciāli
reklāmai izgatavotām vai izmantotām pie
kabēm, konstrukcijām uz transportlīdzekļa
un reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem pla
kātiem, stendiem, transparentiem.
Pašreklāmas plakāts - obligāti izvie
tojams plakāts uz tīkla reklāmas objektiem
laikā, kad uz tiem netiek izvietots reklāmas
akcijas vai reklāmas devēja plakāts. Pašreklā
mas plakāti apliekami ar pašvaldības nodevu
par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas
vizuālās informācijas izvietošanu.
Publiska vieta - ceļi (jebkura satiksmei
izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram,
braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā
josla), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes
pārejas, dzelzceļu staciju, autoostu un lidostu
zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki, skvēri un
citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas
vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi
neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā
arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu
vai aģitācijas materiālus.
Reklāma - ar saimniecisko vai profesio
nālo darbību saistīts jebkuras formas vai jeb
kura veida paziņojums vai pasākums, kura
nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu
(arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību)
popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.
Reklāmas akcija - pasākums, kad pub
liskās vietās vai vietās, kas vērstas pret pub
lisku vietu, tiek izplatīta informācija, kuras
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mērķis ir radīt patērētājos un pircējos intere
si par pārdodamo produkciju, pakalpojumu
veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros
noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegša
nu vai arī citiem pasākumiem saimnieciskās
darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai
popularitātes palielināšanai.
Reklāmas nesējs – objekts (turpmāk
“reklāmas nesējs”), uz kura izvieto reklāmu
vai informāciju. Jebkura veida šim nolūkam
veidoti reklāmas nesējstendi, reklāmas vai
rogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas vitrī
nas, statņi, stiklotas konstrukcijas un citi
dizaina objekti, kā stacionāri tā pagaidu,
ar gaismas un skaņas izmantošanu vai bez
tās, plakaniski pie sienas vai šķērsām pret to
piestiprinātas ierīces, izvietotas pie stabiem,
ēku fasādēm, uz jumtiem, žogiem, ietvēm,
ēku logos un vitrīnās (skatlogos), apstādīju
mos, dārzos, parkos, skvēros, brīvā ainavā,
gar ceļiem, pilsētas laukumos, krastmalās,
uz tiltiem, estakādēm, ceļu pārvadiem, uz
pagaidu būvēm.
Reklāmas izvietotājs – fiziska vai
juridiska persona, kura vēlas izvietot rek
lāmu vai reklāmas nesēju un ir atbildīga
par konkrētās reklāmas izvietošanu un
uzturēšanu.
Reklāmas objekta marķējums - ob
ligāti izvietojama informācija uz visiem
reklāmas objektiem ar tā īpašnieka rekvi
zītiem - komersanta nosaukumu vai perso
nas uzvārdu, tālruņa numuru, kuras izmērs
un izvietojums jāsaskaņo Siguldas novada
būvvaldē.
Nekomerciāli pasākumi – pasākumi,
kuri nav saistīti ar tirdzniecību, tirdzniecības
operācijām un materiālā labuma gūšanu.
Labdarības pasākumi – pasākumi,
kas saistīti ar materiālas vai citas palīdzības
sniegšanu iedzīvotājiem.
Slietnis - neliels (līdz 1,5 m augsts) rek
lāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras
iestādes, organizācijas vai saimnieciskās dar
bības veikšanas vietas tās darba laikā.
Sludinājumi – dažāda veida īslaicīgi
izvietota informācija: paziņojumi, aicinā
jumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi u.tml.,
ko izliek tiem speciāli paredzētās, atļautās
vietās (stendi, afišu stabi u.c.).
Sociālā reklāma - nekomerciāla reklā
ma, kurā netiek reklamēts konkrētas izcel
smes (ražotāja) produkts vai pakalpojums
un kura vērsta uz sabiedrības dzīves kvali
tātes uzlabošanu dažādās jomās.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk Noteikumi) reglamentē reklāmu, izkārtņu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu
projektēšanas, izvietošanas un apsaimnieko
šanas kārtību Siguldas novada administra
tīvajā teritorijā.
1.2. Noteikumi ir saistoši visām fi
ziskajām un juridiskajām personām, t.sk.
ārvalstu.
1.3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm,
kā arī uz funkcionālo informāciju - valsts un
pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes,
transporta pieturvietu zīmes, ielu nosau
kumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas
un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
1.4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas,
afišas, sludinājumus un citu vizuālo infor
māciju, jāievēro šie noteikumi un Latvijas
Republikas normatīvie akti.
2. Reklāmas izvietošanas kārtība

2.1. Tiesības izvietot reklāmu Sigul
das novadā ir fiziskajām un juridiskajām
personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas
projektu, noslēgušas līgumu par reklāmas
izvietošanu un samaksājušas pašvaldības
nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās novada teritorijā (turpmāk - Pašval
dības nodeva).
2.2. Skatlogu noformējums un infor
mācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie
tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav
jāsaskaņo.
2.3. Aizliegts īslaicīgu reklāmu izvietot
šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām,
namu fasādēm un durvīm, jaunbūvēm, būv
žogiem, apgaismes stabiem, transformatoru
celtnēm, u.c.). Visu īslaicīgu reklāmu pilsētā
atļauts izvietot Siguldas novada Domes ap
stiprinātos reklāmas-afišu stendos.
2.4. Reklāmas nesēji pēc to saskaņošanas
termiņa beigām vai pēc uzņēmuma darbības
laika beigām jānoņem 10 dienu laikā. Īslaicīgā
reklāma jānoņem 3 dienu laikā pēc notikušā
pasākuma, sakārtojot un atjaunojot vietu at
bilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
2.5. Īpašos gadījumos (vēlēšanas, tautas
aptaujas un referendumi) īslaicīgu reklāmu
var izvietot arī citās vietās, saskaņojot to ar
galveno arhitektu.
2.6. Pirmsvēlēšanu reklāma atļauta iz
vietot saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.7. Lai nomainītu esošās reklāmas gra
fisko kompozīciju, ir nepieciešama atkārtota
reklāmas projekta saskaņošana.
2.8. Izvietojot informāciju, jāievēro
šādas prasības :
2.8.1. reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai
reklāmai jābūt valsts valodā;
2.8.2. publiskā informācijā līdzās valsts
valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam,
lietojamas arī citas valodas, ja šī informā
cija :
2.8.2.1. - nepieciešama drošības ap
svērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma
informācija);
2.8.2.2. - attiecas uz nacionālo kultū
ras biedrību un reliģisko konfesiju pasā
kumiem;
2.8.2.3. - attiecas uz tādu organizāciju
sniegto informāciju, kuras saistītas ar starp
tautisko tūrismu,
2.8.2.4. - attiecas uz starptautiskajiem
pasākumiem (konferences, izstādes, kon
kursi, simpoziji u.tml.).
2.8.3. firmas preču zīmē (logotipā) lieto
tais nosaukums citās valodās nav jātulko.
2.8.4. uz reklāmas kreisajā apakšējā stūrī
jāatstāj 10 X 10 cm liels laukums, kurā tiks
ierakstīt Siguldas novada būvvaldes piešķir
tais reklāmas numurs.
2.9. Siguldas novadā aizliegta alkoho
lisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī
narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības
reklāmas izvietošana.
2.10. Tirdzniecības vietā izvietotajā
informācijā aizliegts attēlot smēķēšanas vai
alkohola lietošanas skatus.
2.11. Visa veida reklāmām un izkār
tnēm jāatbilst Siguldas novada apbūves
noteikumiem un funkcionāli estētiskajām
prasībām. Reklāmas nedrīkst aizsegt nozī
mīgas un skaistas dabas ainavas parkos un
apstādījumos, kā arī izjaukt ielas kopskata
savdabīgumu. Reklāmas un izkārtnes ne
drīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgākās
daļas, ainaviski vērtīgākos apbūves fragmen

tus vai citādi bojāt vizuālo tēlu.
2.12. Uz brīvstāvošas konstrukcijas iz
vietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni)
nedrīkst izlikt vietās, kur tie traucē un ap
grūtina gājēju plūsmu vai satiksmi.
2.13. Reklāmas uzstādīšana un eksplua
tācija atļauta tikai tad, ja veikti visi nepie
ciešamie labiekārtošanas darbi apkārtnes
teritorijā.
2.14. Reklāmu drīkst izvietot tikai pie
sakārtotas ēkas fasādes.
2.15. Jāievēro reklāmā un izkārtnēs
lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas,
reklāmas plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta
atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektūras
raksturam un ēkas vienotas fasādes risi
nājumam.
2.16. Reklāmai, kura ir izvietota, lie
tojot piesaisti, jābūt piestiprinātai statiski
drošā veidā, par ko atbildīgs ir izkārtnes
vai reklāmas devējs.
2.17. Visas reklāmas to izvietotājiem
jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.
2.18. Reklāmas un izkārtnes (arī kom
binācijā ar ieejas jumtiņiem, piebūvēm u.c.),
kas tiek izvietotas pie ēkām – arhitektūras
pieminekļiem, projekta stadijā jāsaskaņo
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī
bas inspekciju (attiecas arī uz durvju, to
rokturu, logu, restu un žogu jaunbūvi un
nomaiņu).
2.19. Pie kultūras pieminekļiem reklā
mu nedrīkst novietot tuvāk par kultūras pie
minekļa aizsargjoslā noteikto. Tas neattiecas
uz reklāmu par konkrēto objektu.
2.20. Par reklāmas saturu atbild reklā
mas izvietotājs.
3. Reklāmas saskaņošanas kārtība
3.1. Persona, kura vēlas izvietot rek
lāmu, reklāmas nesēju, izkārtni vai sienas
gleznojumu publiskā vietā Siguldas no
vadā, iesniedz Siguldas novada būvvaldē
iesniegumu par reklāmas izvietošanu un
reklāmas projektu (divos eksemplāros),
kurā jāiekļauj:
3.1.1. titullapa, kurā jāuzrāda pasūtītājs
– reklāmas izvietotājs, reklāmas izvietošanas
adrese, reklāmas projekta autors, reklāmas
eksponēšanas ilgums un visi saskaņojumi,
3.1.2. realizējamās reklāmas vizualizācija
– fotogrāfija;
3.1.3. izstrādāta konkrētā projekta kom
pozīcija M 1:10 vai M 1:20. Projektam jābūt
krāsās vai arī jāuzrāda krāsu risinājums. Ja
paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz
konstruktīvais risinājums.
3.2. Jaunbūvju, rekonstrukciju, renovā
ciju, restaurāciju projektos jāuzrāda izkārtņu
vietas un izskats. Šādā gadījumā izkārtnes
nav jāskaņo atsevišķi.
3.3. Gadījumā, ja vairāki reklāmas iz
vietotāji pretendē uz reklāmas izvietošanu
vienā vietā, tiesības izvietot reklāmu izšķir
Attīstības un vides komiteja.
3.4. Ja reklāmu paredzēts izvietot uz
ēkas – reklāmas projekts jāsaskaņo ar kon
krētās ēkas īpašnieku,
3.5. Ja reklāmas izvietošana ir paredzēta
uz brīvstāvoša objekta, projektā papildus jā
iekļauj situācijas plāns ar reklāmas piesaisti,
zemes īpašnieka vai lietotāja saskaņojumu
u.c. saskaņojumiem pēc pieprasījuma.
3.6. Ja paredzēts reklāmas nesēju izvie
tot vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz
izvietošanas vietu saraksts un shēmas.
3.7. Uz projekta jābūt tā autora paraks
tam un reklāmas izvietotāja parakstiem.

3.8. Pēc galvenā arhitekta pieprasīju
ma reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes
izvietotājam jāsaskaņo izvietošana ar A/S
“Latvijas Autoceļu direkcija”, Valsts valodas
centru u.c.
3.9. Iesniegto iesniegumu akceptē gal
venais arhitekts ne vēlāk kā 14 darbadienu
laikā vai dod motivētu atteikumu.
3.10. Reklāmas izvietošana tiek saska
ņota, ja ir ievērotas visas šajos noteikumos
minētās prasības un samaksāta pašvaldī
bas nodeva (ja nav atbrīvots no nodevas
maksāšanas).
3.11. Īslaicīgās reklāmas Siguldas no
vadā atļauts izvietot tikai Siguldas novada
Domes noteiktās vietās, saskaņojot to iz
vietošanu ar reklāmu-afišu stendu apsaim
niekotāju.
3.12. Tiesības eksponēt reklāmu ap
liecina noslēgtais līgums par reklāmas iz
vietošanu.
3.13. Ja reklāma vai reklāmas nesējs 3
mēnešu laikā nav izvietoti atļautajā vietā,
saskaņojums jāveic atkārtoti.
3.14. Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas
eksponēšanas termiņš, reklāmas izvietotājam
jānodrošina reklāmas noņemšana 10 dienu
laikā, kopš termiņš beidzies, sakārtojot rek
lāmas izvietošanas vietu.
4. Atbildība par noteikumu neievē
rošanu.
4.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu ad
ministratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs
un/ vai zemes, ēkas vai cita objekta īpaš
nieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks,
ja uz viņa pārvaldījumā esošā īpašuma
izvietota nesaskaņota reklāma.
4.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kon
trolē Būvvalde.
4.3. Par šo saistošo noteikumu neievē
rošanu punktā 4.1. minētajām juridiskām un
fiziskām personām tiek izteikts brīdinājums,
bet atkārtota pārkāpuma gadījumā piemēro
jams naudas sods – Ls 50,- apmērā .
4.4. Administratīvo pārkāpumu proto
kolus sastādīt ir tiesīgi:
4.4.1. Siguldas novada Domes priekš
sēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, Domes
izpilddirektors;
4.4.2. pašvaldības policija;
4.4.3. Siguldas novada būvinspektors
un galvenais arhitekts.
4.5. Administratīvo protokolu izskata
un lēmumu pieņem Siguldas novada ad
ministratīvā komisija.
4.6. Pēc administratīvā pārkāpumu pro
tokola sastādīšanas galvenajam arhitektam ir
tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmas
izvietotājam vai zemes, ēkas vai cita objekta
īpašniekam, pārvaldītājam, lietotājam vai
nomniekam par reklāmas nesēja un uz tās
izvietotās informācijas saskaņošanu, tehnisko
un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu, no
sakot termiņu, ne garāku par 10 dienām.
4.7. Noteikumu 4.5.punktos minēto no
rādījumu nepildīšanas gadījumā Siguldas
novada Domei ir tiesības noņemt reklāmu
uz reklāmas izvietotāja rēķina vai arī uz ze
mes, ēkas vai cita objekta īpašnieka, pārval
dītāja, lietotāja vai nomnieka rēķina.
4.8. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no šo
noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu darbību
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
5. Saistošie noteikumi stājās spēkā nā
kamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 17. februāris, 2009

