
Sadarbības veicināšana 

starp                                                       

zemju īpašniekiem 

un                                                                 

zāles izmantotājiem 

Siguldas novadā

LIFE GRASSSERVICE, Nr. LIFE12 BIO/LV/001130



Viens no projekta mērķiem

veidot sadarbības modeļus starp                                     

zemes īpašniekiem,                                                                       

zemniekiem, uzņēmējiem                                                        

un vietējo pašvaldību,      

tādejādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanu                       

un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.



Projekta intereses 

Bioloģiski 

vērtīgie zālāji
584 ha Sigulda

459 ha Ludza

Latvāņu

u.c. sugu 

invadētās

platības
684 ha Sigulda

Ar krūmiem 

un kokiem 

aizaugošās 

platības

Citi zālāji ar 

ekoloģisko 

potenciālu

Citi zālāji ar 

sociāl-

ekonomisko

potenciālu

Atlatvāņoti

25 ha Siguldas 

novadā

Zālāji ar BVZ un ekoloģiskā 

tīkla nodrošināšanas 

potenciālu

Atkrūmoti

100 ha Siguldas novadā 

Īpašnieki aktīvi 

ieinteresēti sava zālāja 

apsaimniekošanā



Internetplatformas izveide

Siguldas novada mājaslapā www.sigulda.lv

• sadaļa  Uzņēmējdarbība - Īpašumi uzņēmējdarbībai

- Īpašumi uzņēmējdarbībai (nomā, vēlas nomāt LIZ)

- Pakalpojuma sniedzēji

- Siguldas novada speciālizēta karte

• sadaļa Pakalpojuma sniedzēji

• sadaļa Lauku attīstība 

- Projekts LIFE GRASSSERVICE

http://www.sigulda.lv/


Īpašumi uzņēmējdarbībai

Aicinām lauksaimniecības zemes īpašniekus 

sniegt informāciju par lauksaimniecības zemēm,

kuras vēlas iznomāt vai nomāt 

 lai pieteiktu informāciju – vēlos nomāt/iznomāt LIZ, 

nepieciešams aizpildīt anketu nekustamā īpašuma 

reģistrēšanai Siguldas novada pašvaldības datubāzē 

(pieejama www.sigulda.lv – uzņēmējdarbība - īpašumi 

uzņēmējdarbībai )

 anketa iesniedzama pašvaldībā papīra formātā vai 

nosūtāma uz e pastu liga.proskina@sigulda.lv, 

telefons 67800955, 28206624

http://www.sigulda.lv/
mailto:liga.proskina@sigulda.lv


Pakalpojumu sniedzēji

Aicinām sniegt informāciju par lauksaimniecības 

tehnisko pakalpojumu sniegšanu

 lai pieteiktu informāciju, nepieciešams aizpildīt anketu 

lauksaimniecības tehnisko pakalpojumu sniedzēja 

reģistrēšanai Siguldas novada pašvaldības datubāzē 
(pieejama www.sigulda.lv – uzņēmējdarbība – pakalpojuma sniedzēji)

 anketa iesniedzama pašvaldībā papīra formātā vai 

nosūtāma uz e pastu liga.proskina@sigulda.lv, 

telefons 67800955, 28206624

http://www.sigulda.lv/
mailto:liga.proskina@sigulda.lv


Novada specializētā karte

ar zemes vienībām un aktuālajiem datu slāņiem:

 zemes īpašumu robežas;

 bioloģiski vērtīgie zālāji;

 koptās, nekoptās un aizaugušās LIZ;

 ar latvāni invadētās teritorijas;

 lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 

īpašumtiesību griezumā; 

 iznomātās un nomai pieejamās teritorijas u.c. aktuāli 

datu slāņi.



Novada specializētā karte



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Ineta Eriksone
Siguldas novada Domes

lauku attīstības speciāliste
tālrunis:26341991; 67800955

ineta.eriksone@sigulda.lv

mailto:ineta.eriksone@sigulda.lv

