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 1  Ziņas par pašvaldību 

Līgatnes novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Vidzemes plānošanas reģiona rietumu 

daļā un robežojas ar Pārgaujas, Amatas, Siguldas un Krimuldas novadiem. 

Līgatnes novads tika izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas gaitā 

apvienojot divas administratīvās teritorijas – Līgatnes pilsētu un Līgatnes pagastu. Novada 

teritorijā atrodas Līgatnes pilsēta, Augšlīgatnes ciems, Skaļupju ciems, Ķempju ciems un 

Ratnieku ciems. 

Līgatnes novada platība ir 167,0 km
2
, tajā skaitā -  Līgatnes pilsēta - 7,1 km

2 
 un  

Līgatnes pagasts – 159,9 km
2
.  

Līgatnes pilsēta atrodas novada ziemeļu daļā 70 km attālumā no Rīgas, 25 km attālumā 

no Cēsīm un 6 km attālumā no otras blīvi apdzīvotās vietas – Augšlīgatnes ciema. 

Trīs ceturtdaļas visa novada teritorijas un 100% Līgatnes pilsētas teritorijas atrodas 

Gaujas nacionālajā parkā. 

Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža, 

valsts reģionālais autoceļš P32 Līgatne – Skrīveri un stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija Rīga 

– Ieriķi – Lugaži – valsts robeža. 

 

 1.1   Zemes izmantošanas struktūra 

 Līgatnes novada zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 2014. gadā 



5 

 

 

 

Līgatnes novada pašvaldības īpašumā ir 176 zemes vienības ar kopējo platību 752,2 ha. 

 

 

Līgatnes novada domei piekritīgas ir 288 zemes vienības ar kopējo platību 654,5  ha. 
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Līgatnes novada dome ir iznomājusi 396 zemes vienību daļas ar kopējo platību 796,0 ha.  

 

 2  Teritorijas attīstības plānošana 

 

Līgatnes novada dome 2012. gada 22. novembrī ir pieľēmusi lēmumu par Līgatnes 

novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam apstiprināšanu. Pēc teritoriāli administratīvās 

reformas 2009. gadā šis ir pirmais plānošanas dokuments, kas izstrādāts visai novada teritorijai 

kopumā. Līgatnes novada teritorijas plānojuma izstrāde tika balstīta uz augstāka līmeľa 

plānošanas dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. gadam. Izstrādes gaitā 

teritoriju zonējums tika saskaľots ar tobrīd tapšanas stadijā esošajiem MK 02.05.20102. 

noteikumiem Nr. 317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”, lai novērstu iespējamās pretrunas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Ar teritorijas 

plānojumu tika noteikts, ka bez Līgatnes pilsētas un Augšlīgatnes ciema turpmāk ciema statuss 

tiek noteikts jaunām teritorijām: Skaļupes, Ratnieki un Ķempji, paredzot šīm teritorijām 

straujākus attīstības tempus. 

Vienlaicīgi ar teritorijas plānojumu tika izstrādāta arī Līgatnes novada attīstības 

programma 2012. – 2018. gadam, kas tika apstiprināta ar Līgatnes novada domes 2012. gada 

25. oktobra lēmumu Nr. 13.4.§. Attīstības programmā noteikta nākotnes vīzija: „Drošas mājas 

laimīgai dzīvei”, definēta kā stratēģiskais mērķis: Iedzīvotāju labklājība, un balstīta uz 
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ilgtermiľa prioritātēm: Cilvēkresursi un demokrātija, Ekonomiskā attīstība un nodarbinātība un 

Dabas vides ilgtspēja. Kā vidēja termiľa prioritātes ir noteiktas: 

1. Konkurētspējīgas izglītības, kultūras un sporta iespējas; 

2. mūsdienīgi sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi; 

3. Kvalitatīvas infrastruktūras attīstība un teritorijas labiekārtošana; 

4. Uzľēmējdarbību veicinošas vides attīstība; 

5. Efektīva procesu vadība. 

Abiem plānošanas dokumentiem tika veikts ietekmes uz vidi novērtējuma process, kura 

gaitā tika izstrādāti vides pārskati. 

Par plānošanas dokumentu izstrādes gaitu iedzīvotāji tika informēti ar sanāksmju, 

laikrakstu un elektronisko datu vietľu palīdzību. Aktīvākie iedzīvotāji un uzľēmēji iesaistījās 

dokumentu izstrādes darba grupās un iesniedza savus priekšlikumus novada attīstības 

plānošanai. 

 

 

 

 2.1  Iedzīvotāji 

 

 

Iedzīvotāju skaits Līgatnes novada pašvaldībā uz 01.01.2014. –  3716 

Līgatnes pilsētā - 1155 

 Līgatnes pagastā - 2561 

 

 

 

Vīrieši      -  1790 
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            Sievietes -   1912 

 

 

 

Nacionālais sastāvs 

 Latvieši  - 3229 

 Krievi   -  291 

 Baltkrievi  -    38 

 Ukraiľi  -    35 

 Vācieši  -    24 

Poļi                              -    32 

Lietuvieši   -    16 

 Pārējie   -    51 

 

 

Pilsonība 
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 Latvijas pilsoľi - 3563 

 Latvijas nepilsoľi -   139 

            Pārējie   -     14 

 

 

Vecuma sadalījums 

0 – 6 gadi   - 236 

Līgatnes pilsētā -   63 

 Līgatnes pagastā - 173 

 

7 – 18 gadi   - 370 

Līgatnes pilsētā - 128 

 Līgatnes pagastā - 242 

 

Pensionāri     -   838 

Līgatnes pilsētā -   312 

 Līgatnes pagastā -   526 

 

Darbaspējīgie   - 2272 

Bezdarbnieki   -   196 
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Civilstāvokļu aktu reģistrācija        

Laulības   -    14  

Dzimšanas   -    26     

Miršanas   -    52  

 

 

 

 

 2.2  Pašvaldības pārvalde 

 

Līgatnes novada pašvaldība darbojas saskaľā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”. Līgatnes novada pašvaldības un Līgatnes novada domes darbību nosaka Līgatnes 

novada domes 2009.gada 14.oktobra ar ārkārtas sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 3.§), apstiprinātie 

Līgatnes novada saistošie noteikumi Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums”.  
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Līgatnes novada domē 2013.gada 14.jūlijā darbu sāk jaunievēlētā Līgatnes novada dome 

9 deputātu sastāvā :  

Līgatnes novada domes deputāti: 

1. Ainārs Šteins 

2. Egils Kurpnieks 

3. Guntars Pīpklaējs      

4. Gunita Liepiľa    

5. Guntis Zicmanis 

6. Rihards Vidzickis 

7. Viktors Cīrulis 

8. Jurijs Daģis  

9. Pēteris Lideris  

 

Par Līgatnes novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Guntars Pīpkalējs, par Līgatnes novada 

domes priekšsēdētāja vietnieku deputātu Viktoru Cīruli un par izpilddirektoru deputātu Egilu 

Kurpnieku.  

 

Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai domē izveidotas četras deputātu pastāvīgās 

komitejas  šādā sastāvā: 

1. Līgatnes novada domes Finanšu komiteju 5 cilvēku sastāvā - Egils Kurpnieks, Guntars 

Pīpkalējs, Jurijs Daģis, Pēteris Lideris, Viktors Cīrulis. 

2. Līgatnes novada domes Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komiteju 3 cilvēku 

sastāvā - Ainārs Šteins, Egils Kurpnieks, Guntis Zicmanis. 

3. Līgatnes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteju 3 cilvēku 

sastāvā - Gunita Liepiľa, Guntis Zicmanis, Rihards Vidzickis. 

4. Līgatnes novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteju 3 cilvēku sastāvā 

- Guntars Pīpkalējs, Rihards Vidzickis, Viktors Cīrulis.  

 

Līgatnes novada domē 2013.gada 14.jūlijā deputāta mandātu noliek deputāts Egils Kurpnieks 

un Egila Kurpnieka vietā darbu sāk deputāte Baiba Belse, attiecīgi ieľemot viľa vietu 

komitejās.  
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2014.gada 17.aprīlī no Līgatnes novada domes priekšsēdētāja amata tiek atbrīvots Guntars 

Pīpkalējs un par Līgatnes novada domes priekšsēdētāju ir ievēlēts Ainārs Šteins.  

2014.gadā notika: 

12 Domes sēdes 

13 Domes Ārkārtas sēdes  

12 Finanšu komitejas  

13 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

16 Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas 

19 Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas  

 

Domē darbojas šādas patstāvīgās komisijas:  

 Ārkārtas situāciju komisija avāriju, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai; 

 Zemes komisija; 

 Administratīvā komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija; 

 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

 Līgatnes novada pašvaldības kustamās un nekustamās mantas izsoles un atsavināšanas 

komisijas; 

 Būvju pieľemšanas ekspluatācijā komisija; 

 Atzinības rakstu piešķiršanas komisija. 

Domē darbojas viena apakškomisija: 

 Līgatnes novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija. 

 

Pašvaldības funkciju realizēšana tiek nodrošināta ar pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

starpniecību – 

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes: 

 Līgatnes novada vidusskola; 
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 Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Līgatnes Mūzikas un mākslas skola; 

 Līgatnes novada Dienas un interešu centrs „Saulespuķe”; 

 

Pašvaldības struktūrvienības – Kultūras iestādes: 

 Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs; 

 Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēka; 

 Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka; 

 

Citas pašvaldības struktūrvienības: 

 Novada domes kanceleja; 

 Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

 Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa; 

 Līgatnes novada domes komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa; 

 Līgatnes novada Sporta centrs; 

 Tūrisma informācijas centrs. 

 

Līgatnes novada domes iestādes: 

 Līgatnes novada Bāriľtiesa; 

 Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Līgatnes novada Būvvalde; 

 Līgatnes novada pašvaldības policija; 

 Līgatnes novada Sociālais dienests; 

 Līgatnes novada sociālais aprūpes centrs. 

 

Uzľēmumos, biedrībās un nodibinājumos Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kapitāldaļas: 
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Nosaukums Adrese Reģistrācijas Nr. 

Līgatnes novada 

domes kapitāldaļu 

turētāja pārstāvis 

Kapitā- 

la daļas 

(%) 

Līdzdalības 

kapitāla 

apjoms 

perioda 

beigās 

(EUR) 

SIA 

„Rehabilitācijas 

centrs „Līgatne”” 

„Skaļupes”, 

Līgatnes 

pagasts, 

Līgatnes 

novads 

40003273506 AINĀRS ŠTEINS 100 1649885 

SIA  „Līgatnes 

Nami” 

Spriľģu iela 

4, Līgatne, 

Līgatnes 

novads 

44103059950 AINĀRS ŠTEINS 100 2846 

SIA „ZAAO” 
Rīgas iela 32, 

Valmiera. 

LV4410301550

9 
AINĀRS ŠTEINS 1.5 27037 

Akciju sabiedrība 

„CATA” 

J. Poruka iela 

8, Cēsis, Cēsu 

novads 

LV4000301684

0 
AINĀRS ŠTEINS 4.54 63524 

Kooperatīvā 

krājaizdevu 

sabiedrība 

„Līgatnes Druva” 

„Birzes”, 

Līgatnes 

pagasts, 

Līgatnes 

novads 

LV4000331757

1 
AINĀRS ŠTEINS 4.24 2362 

   

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

1. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

2. Biedrībā „Līgatnes upes saimnieki”; 

3. Biedrībā „Līgatnes krasti”; 

4. Biedrībā „Līgatnes vēstures biedrība”; 

5. Biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”; 

6. Biedrība  „Cēsu rajona lauku partnerība” 

 

 3  Bāriņtiesa 

Līgatnes novada Bāriľtiesa (turpmāk-bāriľtiesa) ir Līgatnes novada izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde. Tās galvenais pienākums ir aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas 

personiskās un mantiskās intereses un tiesības. Bāriľtiesa aizstāv bērna personiskās intereses 

attiecībās ar vecākiem, aizbildľiem un citām personām Bāriľtiesu likumā noteiktajos gadījumos 
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un aizstāv bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos. Bāriľtiesa veic 

apliecinājumu izdarīšanu pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. 

Bāriľtiesas sastāvs 2014.gadā: 

1) Bāriľtiesas priekšsēdētāja; 

2) Bāriľtiesas priekšsēdētāja vietnieks; 

3) 3 bāriľtiesas locekļi (stundu likme), no kuriem viens veic apliecinājumu izdarīšanu. 

 

Bāriľtiesa 2014.gadā pieľēmusi 31 lēmumu (2012.gadā - 66; 2013.gadā - 39). Bāriľtiesas 

priekšsēdētājas vai bāriľtiesas locekļu vienpersoniski pieľemto lēmumu nav. 

Bāriľtiesa operatīvi sadarbojās ar Līgatnes novada Sociālo dienestu, lai risinātu bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumus. Bāriľtiesa ir informējusi Līgatnes novada sociālo dienestu par 13 

ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.  

Bāriľtiesa 2014.gadā ir veikusi 45 pārbaudes par bērnu un aizgādībā esošo personu dzīves 

apstākļiem ģimenēs un sociālās aprūpes iestādēs, pie aizbildľiem un audžuģimenēs.  

Bāriľtiesa veiksmīgi ir uzsākusi darboties IM Informācijas centra Nepilngadīgo personu 

atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) un iesaistījusies deinstitucionalizācijas procesā- 1 bērnam 

no bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas tika rasta iespēja dzīvot 

aizbildľa ģimenē- pie māsas. 

Pārskata periodā notariālie apliecinājumi ir sastādīti un noformēti 215 (2013.- 223) 

dokumentiem, no tiem 31 (2013.- 82) pilnvarām, 19 (2013.- 28) darījuma līgumiem, 2 (2013.- 5) 

testamentiem, 49 (2013.- 56) nostiprinājuma lūgumiem zemesgrāmatai, 69 (2013.- 42) parakstu 

īstumu apliecinājumiem, 25 (2013.-3) dokumentu kopijām, 20 (2013.- 6) piekrišanām robežu 

šķērsošanai. 

Līgatnes novada Bāriľtiesa nākamajā periodā plāno veikt pasākumus, lai uzrunātu Līgatnes 

novada pašvaldības iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties audžuģimeľu kustībā, kā arī veikt preventīvo 

darbu ar bērnu vecākiem, skaidrojot bērnu un vecāku tiesības un pienākumus.   

  

 

 2013. 2014. 

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana un par kurām bāriľtiesa pārskata gadā 

informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju 

10 13 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu 5 3 
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pārtrauktas aizgādības  tiesības  

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atjaunotas 

pārtrauktās aizgādības tiesības  

2 - 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna 

aizgādības tiesības 

6 6 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības  2 - 

Personu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par prasības 

sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atľemšanu  

- 2 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības 

tiesības 

- 6 

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atľemtas aizgādības 

tiesības  

- 5 

Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes 

aprūpē, no kuriem:  

20 20 

                   audžuģimenē 9 10 

                   aizbildľa ģimenē 8 8 

                   bērnu aprūpes iestādē 3 2 

Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās 

ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā, bērnu aprūpes 

iestādē)  

13 13 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu 

par ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) 

aprūpi  

 

3 5 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildľa ģimenē izbeigšanas          

( pilngadību sasniegušie bērni) 

2 1 

Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības 

tiesību atjaunošanas vecākiem  

2 - 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa 

pieľēmusi lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu 

3 3 

Personu skaits, kuras ar bāriľtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni 

bērnam pārskata gadā 

1 2 
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Bērnu skaits, kuriem ar bāriľtiesas lēmumu iecelts aizbildnis pārskata 

gadā 

1 3 

Audžuģimeľu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 1 1 

Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu atzītas par 

adoptētājiem  

4 - 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu 

par to, ka adopcija ir bērna interesēs 

1 - 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pārskata gadā pieľēmusi lēmumu 

par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē 

1 - 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī 8 2 

Bērnu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par valsts 

sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar 

celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, 

izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu 

pašam bērnam, ja viľš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

- 1 

Pieľemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un aizgādībā esošo 

personu mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību 

- - 

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriľtiesa devusi 

atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes 

tiesības izmantošanas kārtību 

1 2 

 

 

 4  Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem Līgatnes novadā 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

 

       Veicot sabiedriskās kārtības uzturēšanu Līgatnes novadā un uzraugot Līgatnes novada 

saistošo noteikumu ievērošanu, kā arī kontrolējot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, 

Līgatnes novada pašvaldības policijas darbinieki 2014.gadā ir sastādījuši 27 personai 

administratīvā pārkāpumu protokolus: 

izskatījuši un snieguši atbildes uz 47 iesniegumiem; 

izbraukuši uz 198 izsaukumiem, izskatījusi iesniegumus un telefoniskas informācijas; 

sniegta informācija Valsts policijai par nelegālo alkohola un cigarešu tirdzniecību 4 

adresēs, kur kopā ar Cēsu policijas darbiniekiem tika izľemta prece; 
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kopā ar vides inspektoriem veikti vairāki profilaktiski pasākumi maluzvejniecības 

novēršanai;  

sniegts atbalsts NMP brigādēm; 

14 administratīvā pārkāpumu lietas nosūtītas izskatīšanai un lēmumu pieľemšanai citām 

institūcijām; 

Lai pilnveidotu profesionālās iemaľas un sekotu līdz izmaiľām administratīvajā procesā, 

Līgatnes pašvaldības policijas darbinieki apmeklēja trīs mācību seminārus. Sadarbībā ar Valsts 

policiju tiek veicināta sabiedrības izpratne par visiem saistošām kārtības normām, kas 

nepieciešams, lai sasniegtu labāku apkārtējās vides dzīves līmeni, kurā mēs dzīvojam. 

 5  Sociālā palīdzība 

 5.1         Sociālais darbs un palīdzība 

   Līgatnes novada Sociālā dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīvesvietas, 

lai palīdzētu personām, personu grupām, ģimenēm un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot 

savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.  

Līgatnes novada Sociālajā dienestā tā darbības funkciju 2014.gadā nodrošināja divi 

sociālie darbinieki, viens sociālās palīdzības organizators un viens aprūpētājs. 

Sociālā dienesta struktūrvienība ir Līgatnes novada sociālās aprūpes centrs, kurā tiek 

sniegts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums 22 klientiem. To nodrošina 12 darbinieki. 

Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves 

kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar 

nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt 

invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sekas personas dzīvē. 

. Līgatnes novada Sociālais dienests 2014.gadā ir nodrošinājis šādus pakalpojumus - 

sociālā rehabilitācija dažādām personu grupām, profesionālā rehabilitācija, sociālā aprūpe, kuru 

nodrošina vai nu klienta dzīvesvietā (aprūpe mājās), vai iestādē, sociālā darba pakalpojums, 

kuru sniedz sociālais darbinieks Sociālajā dienestā, un psihologa konsultācijas. 

2014.gadā Līgatnes novadā sniegti šādi sociālie pakalpojumi: 

 ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pieaugušām 

personām – 17 personām; 

 ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā 

nepilngadīgām personām ( audžuģimenēs, bērnu SOS ciematos) – 10 personām; 
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 aprūpes mājās pakalpojums – 12 personām; 

 sniegtas 325 individuālās psiholoģiskās konsultācijas, no tām 102 konsultācijās 

izmantota smilšu spēles terapijas metode; 

 sagatavoti un izsniegti 4 psihologa atzinumi; 

 nodrošināts asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti - 3 personām; 

 sniegtas 258 sociālā darba speciālistu konsultācijas sociālo problēmu risināšanā; 

 269 konsultācijas sociālās palīdzības jautājumos. 

2014.gadā pašvaldība sociālā atbalsta pasākumiem iztērējusi 98 641,30 EUR. No tiem 

sociālajai palīdzībai izmantoti 55 500,25 EUR, samaksai par sociālajiem pakalpojumiem – 

43 141,05 EUR. 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālo atbalstu krīzes situācijā nonākušām 

trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo 

personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā un iespēju atgriezties darba tirgū, kā arī sniegt 

materiālo atbalstu atsevišķām personu grupām dažādās dzīves situācijās (ārkārtas situācija, 

bērna piedzimšana u.c.). 

2014.gadā sociālo palīdzību saľēmušas 216 mājsaimniecības - 410 personas, tai skaitā 

128 bērni. 

Līdzekļu izlietojums pa pabalstu veidiem: 

 GMI pabalsts – 13 586,47 EUR jeb 24,48 % ; 

 Dzīvokļa pabalsts – 11 421,40 EUR jeb 20,58 % ; 

 Pabalsts ārkārtas situācijā – 3594,76 EUR jeb 6,48 %; 

 Ēdināšanas izdevumu segšanai – 2679,01 EUR jeb 4,83 % ; 

 Veselības aprūpes pabalstam – 3034,27 EUR jeb 5,47 % ; 

 Pabalsts skolas piederumu iegādei – 2255,89 EUR jeb 4,06 % ; 

  Citi LR likumos un novada saistošajos noteikumos noteiktie pabalsti  

( audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, pabalsts pēc soda 

izciešanas u.c.) – 18 928,45 EUR jeb 34,10 % 

2014.gadā Līgatnes novadā ir reģistrētas 107 trūcīgas mājsaimniecības, kuras veido 235 

personas, tai skaitā 87 bērni. 

Pagājušajā gadā Līgatnes novadā primārā aktualitāte bija aprūpes mājās pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošana. Iesāktais tiks turpināts 2015.gadā. 
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 6  Nozīmīgākie veikumi un notikumi Līgatnes novadā izglītības jomā 

 6.1  Līgatnes novada vidusskola 

 6.1.1  Pedagoģiskais darbs 

Pedagoģiskais darbs 2014.gadā izglītības iestādē tiek veikts saskaľā ar licencētām un 

akreditētām programmām: vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111 un vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 un kods 31011012 un 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611. 

Izstrādes procesā ir vides izglītības programma vidusskolai. 

2013./2014. mācību gadu Līgatnes novada vidusskolā uzsāka 216 skolēni, pabeidza 219 

skolēni. Skolā strādāja 30 pedagogi, nokomplektēti 23 klašu komplekti.  

2013./2014. mācību gadu 102 skolēni (47%) noslēdza ar labām un teicamām sekmēm 

(vidējā atzīme 6,5 un vairāk). Skola nodrošina iespēju uzlabot mācību sasniegumus, apmeklējot 

konsultācijas. 14 skolēniem 2013./2014.m.g. beigās tika noteikti papildus mācību pasākumi un 

pēcpārbaudījumi mācību priekšmetos, kuros bija nepietiekami vērtējumi, visi uzlaboja savus 

mācību rezultātus un tika pārcelti uz nākošo klasi. Uz otru gadu tika atstāti četri 9. klases 

skolēni un viens 1. klases skolēns, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas 

ieteikumu. 

2014./2015. mācību gadu Līgatnes novada vidusskolā uzsāka 214 skolēni, skolā strādāja 

30 pedagogi, nokomplektēti 22 klašu komplekti. Neizdevās nokomplektēt 10. klasi. 

2014.gadā faktiskās situācijas robežās veikti darbi, lai uzlabotu mācību procesu un radītu 

iespēju pedagogiem veikt darbu atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Skolas budžeta 

ietvaros tika veikti divu mācību klašu kapitālie remonti, Augšlīgatnes ēkā izremontēts kāpľu 

telpas augšējais stāvs un pārveidota skolotāju istabas noliktavas telpa par saimniecības telpu, kā 

arī veikti citi mazāka apjoma remontdarbi – krāsotas grīdas, skolēnu galdu un solu restaurēšana 

u.c.. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas un garderobju remonts skolas ēkā Strautu ielā 4 vēl 

aizvien ir aktuāls jautājums, grūtības sagādāja kompetentu speciālistu piesaiste, lai veiktu 

kvalitatīvu ventilācijas sistēmas uzlabošanu. Augšlīgatnē vienā no skolas ēkām, kurā atrodas 

mājturības un tehnoloģiju kabineti uzsākts apjomīgs remonts, plānotie darbi pārtraukti līdz 

kompetentu speciālistu atzinuma iegūšanai turpmāko remontdarbu virzīšanai.  

Skolas ēkā Strautu ielā 4 informātikas klasē ir nomainīti 6 vecie stacionārie datori pret 

jauniem. 

2013./2014.m.g. skolā darbojas sekojošas interešu izglītības programmas: meiteľu koris, 

ansambļi, aerobika, tautiskās dejas, teātris, tehniskā jaunrade, lietišķā māksla, tekstildarbu 



21 

 

tehnikas apguve, kustību pulciľš un komandu sporta spēles. Interešu izglītības dalībnieki 

veiksmīgi startē dažādos konkursos, skatēs un sacensībās iegūstot godalgotas vietas. 

2014./2015. mācību gadā tiek turpināts darbs interešu pulciľos, par prioritāti izvirzot 

gatavošanos dalībai XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Skolotāji piedalās dažādos profesionālās pilnveides kursos, semināros. 

 6.1.2  Mācību darbs 

Mācību darba rezultāti 2013./2014.m.g ir stabili. 66% no gada vērtējumiem ir augsti un 

optimāli (6-10 balles), 33% ir viduvēji (4-5 balles), un tikai 2% ir nepietiekami vērtējumi. 

 

I 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Diagnosticējošie darbi  3. klasei, 2013./2014.m.g. 

Diagnosticējošajos darbos vairāk nekā 70 procenti 3. klašu skolēnu uzrāda optimālus un augstus 

rezultātus, viena skolēna veikums matemātikā ir nepietiekams.  
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Diagnosticējošie darbi 6. klasei, 2013./2014.m.g. 

Diagnosticējošajos darbos 6. klašu skolēni uzrāda labus rezultātus: kopumā vairāk kā 

80% skolēnu sasniegumi ir augstā un optimālā līmenī, nav neviena skolēna ar nepietiekamu 

līmeni.  

 

Eksāmeni 9. klasei, 2013./2014.m.g. 

Valsts pārbaudes darbos 9.klases skolēni uzrāda saviem ikdienas mācību sasniegumiem 

atbilstošus rezultātus, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem tie stabili ar pozitīvu 
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tendenci.

 

Centralizētie eksāmeni 12. klasei 2013./2014. m.g. 

 

12.klases izglītojamo centralizēto eksāmenu rezultāti mācību priekšmetos salīdzinot 

vidējo līmeni 2013.g., 2014.g. un vidējo valstī 2014. g. rāda, ka 2014. gadā līmenis matemātikā, 

angļu valodā un latviešu valodā ir nedaudz zemāks par vidējo valstī, bet būtiski nav mainījis, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

 

Mācību gada laikā 62 skolēni ir piedalījušies starpnovadu mācību olimpiādēs, ir gūtas 

17 godalgotas vietas.  
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Visi 2013./2014.m.g. 9.klašu absolventi turpina izglītību. No 15 absolventiem 4 (27%)  

mācās vidusskolās vai ģimnāzijās, pārējie – profesionālajās skolās. 

Skolai ir ilggadīga pieredze dalībai starptautiskajos projektos:  

  Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamentā,  

 Āzijas un Eiropas valstu sadarbības internetprojektā, 

 Comenius projektos. 

Līgatnes novada vidusskola 2013./2014.m.g. programmas „AFS Latvijā” ietvaros uzľēma 

viesskolēnu no Beļģijas. 

Līgatnes novada pašvaldības sadarbības līguma ar Ahmetu Gruzijā ietvaros notikuši vairāki 

jauniešu delegāciju apmaiľas braucieni.  

Skola aktīvi piedalās programmas „‟Jaunatne darbībā „‟ piedāvātajos projektos. Skolas 

pārstāvji piedalās apmācībās, tiek veidota sadarbība ar Lietuvas un Gruzijas jauniešu grupām. 

Skola veicina skolēnu un visas sabiedrības „‟zaļo domāšanu”, tai ir ilgstoša sadarbība ar 

AS „Latvijas valsts meži”, ZAAO, skola rosina šķirot atkritumus un regulāri ar labiem 

panākumiem piedalās bateriju un makulatūras vākšanā. 

Līgatnes novada vidusskola turpina aktīvi darboties projektos: „Mamma daba”, kā arī 

starptautiskajā Comenius skolu sadarbības projektos. 2014.gadā tiek realizēts Comenius 

projekts „Vide un kultūra”, kurā ir septiľas dalībvalstis – Grieķija, Rumānija, Turcija, Vācija, 

Spānija, Francija un Latvija, projekts ilgs līdz 2015.gada augustam. Projekta ietvarā 2014.gadā 

skolas delegācijas ir piedalījušās projekta aktivitātēs-vizītēs Turcijā, Vācijā un Spānijā, kā arī 

septembra beigās tika uzľemtas projekta dalībvalstis Līgatnes novada vidusskolā.  

2014.gada maijā skolā tika svinēta skolas jubileja „Līgatnes novada vidusskolai 5, 

Līgatnes vidusskolai 55, izglītībai Augšlīgatnē 152, izglītībai Līgatnē 156”. 

Sadarbība ar ģimeni 

 Notikušas visas plānotās klašu sapulces, kurās vecāki tika iepazīstināti ar skolas darba 

virzieniem, instruēti izglītojamo drošības jautājumos un aicināti apspriest aktualitātes. 

Notikušas skolas vecāku kopsapulces, kā arī organizēta izglītojoša lekcija vecākiem ar 

vieslektoru K.Bikši „Kā izprast savu bērnu. Bērna vecumposma īpatnības”. 2014.gadā Izglītības 

iestādes padome uzsāka organizēt skolēnu formu ieviešanu sākumskolas klasēs, kā arī iesaistīja 

vecākus gan dažādu aktivitāšu (pasākumu, talku) organizēšanā, gan iestādes attīstības 

veicināšanā. 
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 6.1.3  Uzdevumi nākamajam gadam: 

 Mācību līdzekļu nodrošinājums. Turpināt nodrošināt ikvienam Līgatnes novada 

vidusskolas izglītojamajam nepieciešamos mācību līdzekļus. 

 Aktīva brīvā laika nodrošinājums pēc mācību stundām. Pagarināto dienas grupu 

organizēt 1.-6.kl.skolēniem, pagarinātās dienas grupas darba laiku pagarināt līdz 

plkst.18:00, pagarinātās grupas laikā nodrošināt iespēju ēst launagu. Radīt iespēju 

katram skolēnam apmeklēt vismaz interešu izglītības pulciľu. 

 Starptautiskā Comenius projekta „Vide un kultūra” realizācija. Viesoties 

partnerskolās Francijā un Grieķijā, kā arī organizēt projekta noslēgumu un izvērtējumu 

projektā iesaistītiem dalībniekiem no Latvijas.  

 Dalība „Skolēnu dziesmu un deju svētkos”. Nodrošināt iespēju ikvienam ar mākslu 

saistītam pulciľa dalībniekam piedalīties „Skolēnu dziesmu un deju svētkos”. 

 Skolēnu piesaiste vidusskolas klasēs. Organizēt skaidrojošas sapulces 9.klašu 

skolēniem un viľu vecākiem par iespējām apgūt vispārējo vidējo izglītību Līgatnē. 

Plānot papildus izglītības piedāvājumus vidusskolas posmā – programmu „Esi līderis”, 

BUTS profesionālās ievirzes programmu „Projektu vadība”, autoapmācību. 

 Skolas vides labiekārtošana. Veikt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, garderobju 

remontu un divu mācību klašu remontu skolas ēkā Strautu ielā 4. Veikt Augšlīgatnes 

skolas otras ēkas rekonstrukciju (jumta, ieejas kāpľu un 3 klašu telpu remontu), kā arī 

Augšlīgatnes skolas ēkā veikt aktu zāles, kāpľutelpas un gaiteľa kosmētisko remontu un 

vienas mācību klases remontu, veikt skolas ieejas kāpľu remontu un laukuma bruģēšanu 

skolas priekšā. 

 6.2  Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde 

 6.2.1  Pedagoģiskais darbs 

 2014. gadā pedagoģiskais darbs tika organizēts saskaľā ar Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmu, licences nr. V-6697, programmas kods 01011111.  Programmas saturs 

nodrošināja audzēkľu sagatavošanu mācību uzsākšanai skolā. Par cik pirmskolas izglītības 

iestādi apmeklē audzēkľi, kuriem pedagoģiski medicīniskā komisija, ieteikusi apmācību pēc 

speciālās izglītības programmām, tad 2014. gada 10. jūlijā tika licencēta speciālā pirmsskolas 

izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 

01015811, licences numurs V-7303 un speciālā pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611, licences 
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numurs V- 7302. Visu izglītības  programmu realizēšanu nodrošināja pietiekams mācību, 

uzskates un izdales materiālu klāsts grupās un metodiskajā kabinetā, kā arī kvalificēts personāls.   

 2014. gada 1. septembrī pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 126 bērni - 48 bērni 

pirmsskolas izglītības iestādes ēku Līgatnē Gaujas ielā 7,  78  bērni pirmsskolas izglītība 

iestādes ēku Augšlīgatnē Sporta ielā 14. 123 bērni apguva vispārējo pirmsskolas izglītības 

programmu, 1 bērns apguva speciālās izglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem, 

divi bērni apguva speciālās izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem  

(skatīt 1. tabulu).  

Tabula Nr. 1.  

  
Rādītāja 

nosaukums 
Kopā 

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gada 

2014.g. 2013.g. 2012.g. 2011.g. 2010.g. 2009.g. 2008.g. 2007.g 

2006.g. 

un 

vecāki 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 
Bērnu 

skaits 
125 0 5 17 18 25 20 36 4 0 

101 
t.sk. 

meitenes 
68 0 3 10 13 12 13 14 3 0 

102 

No kopējā 

skaita 

(100.r.) – 

bērni ar 

speciālām 

vajadzībām 

3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

 

No 2014. gada 1. septembra ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē tika nodrošināti visi bērni, 

kuriem tās bija nepieciešamas. Iestādē tika nodrošināta 5-6 gadīgo bērnu obligātā apmācība 

pamatizglītības apguvei. 2014. gada 1. septembrī mācības uzsāka 60  5- 6-gadīgie bērni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Interešu izglītība 

Iestādē sekmīgi darbojas pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciľš, kuru apmeklē 82 bērni 

vecumā no 3–7 gadiem.  Deju pulciľš piedalās visos pirmsskolas izglītības iestādes rīkotajos 

pasākumos un arī Līgatnes novada kultūras un tūrisma centra rīkotajos pasākumos.  

 6.2.2  Sadarbība ar ģimeni 

 2014. gadā katrā ēkā notika vecāku kopsapulces, kurās tika sniegta informācija par 

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes darbību, kā arī uzklausīti vecāku ierosinājumi. 

Katrā grupā notika divas vecāku sapulces. Iestādē aktīvi darbojās iestādes padome. 2014. gada 
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3. maijā notika  vecāku talkas, kurās  piedalījās  bērnu vecāki, pirmsskolas izglītības iestādes 

darbinieki un audzēkľi. Talkas laikā abu pirmsskolas izglītības iestādes ēku rotaļu laukumos 

tika uzstādītas jaunas rotaļu ierīces bērnu aktivitātēm, kā arī  iztrīta graviľa aiz bērnudārza ēkas  

Gaujas ielā 7.  

2014. gada maijā abās pirmsskolas izglītības iestādes ēkās notika ģimeľu dienas, kurās vecāki 

bērniem bija iestudējuši lugu „Kas notiek Dižmežā” un “Zaķu kāposti”.  

 

 6.2.3  Saimnieciskā darbība  

2014. gadā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes abās ēkās iestādes remontstrādnieks 

veicis telpu kosmētiskos remontus, Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Sporta ielā 14, 

Augšlīgatnē tika veikts 5. un 7. grupas kosmētiskais remonts, ēkā Gaujas ielā 7, Līgatnē veikts 

kosmētiskais remonts 1. stāva koridorī.  

2014. gada augustā 7. grupai izgatavotas jaunas gultiľas.  

Izglītības iestādē veikti būtiski ieguldījumi, lai radītu iespēju virtuves darbiniekiem veikt darbu 

efektīvāk, atbildoši mūsdienu tehnoloģijas iespējām. Iegādātas profesionālās virtuves ierīces – 

elektriskā cepešpanna, dārzeľu griezējs.  

Lai uzlabotu mācību procesu un radītu iespēju pedagogiem veikt darbu izmantojot informācijas 

tehnoloģijas, abās pirmsskolas izglītības iestādes ēkās iegādāti portatīvie datori un projektori, 

kurus skolotājas izmanto mācību nodarbībās.  

Abu ēku izglītojamiem iegādāti mācību līdzekļi un materiāli, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

 

 6.2.4  Plānotie darbi 2015. gadā.  

Pedagoģiskā darbība:  

1. Turpināt papildināt materiālo bāzi mācību nodarbību nepieciešamībām, atbilstoši mācību 

tēmām.  

2. Īpašu uzmanību pievērst bērnu saskarsmes prasmju veicināšanai.  

 

Saimnieciskā darbība:  

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Līgatnē, Gaujas ielā 7 2015. gadā plānots veikt 1. grupas 

ēdamistabas kapitālo remontu.  
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Pirmsskolas izglītības iestādes  ēkā, Sporta ielā 14, Augšlīgatnē 2015. gadā plānoti apjomīgi 

remontdarbi, lai ierīkotu bērniem tualetes atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

 6.3  Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 

 6.3.1   Pedagoģiskais darbs 

Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši licencētajās izglītības programmās noteiktajam 

mācību plānam. Tā kā novada pašvaldība nodrošina trūkstošo finansējumu, pilnā apmērā tiek 

realizētas šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas ar kodu 20V : 

20V 212 01 Taustiľinstrumentu spēle Klavierspēle, 

20V 212 01 Taustiľinstrumentu spēle Akordeona spēle, 

20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle, 

20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Čella spēle, 

20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, 

20V 212 10 Deja, 

20V 211 00 Vizuāli plastiskā māksla. 

Vienīgā programma, kas tiek realizēta ar kodu 10V, ir Pūšaminstrumentu spēle Trompetes 

spēle. 

Mācību priekšmets Kolektīvā muzicēšana tiek realizēts dažādās formās – skolā darbojas 1.-

4.klašu koris, Stīgu instrumentu ansamblis, Flautu duets, Trompešu trio, Klavierspēles audzēkľi 

Kolektīvo muzicēšanu apgūst gan ansambļa (dueta), gan pavadījuma formā. 

2014.gada rudenī tika paplašināts skolas interešu izglītības programmu piedāvājums – tika 

izveidota Populārās mūzikas studija bērniem un jauniešiem no 9 līdz 18 gadu vecumam, kurā 

bija iespēja apgūt ģitāras vai bungu spēli. Šis piedāvājums guva gana lielu atsaucību. Tika 

izveidotas arī Pirmsskolas mūzikas un mākslas studijas 5-6 gadus veciem bērniem. Mūzikas 

studijā 1 reizi nedēļā bērni kopā mācījās dziedāt, iepazinās ar mūzikas instrumentiem, attīstīja 

savu ritma izjūtu un muzikālo dzirdi, gāja rotaļās. 6-gadnieki, kuri 2015.gada rudenī uzsāks 

skolas gaitas, papildus grupas nodarbībai apguva arī kāda konkrēta instrumenta spēli. Šis 

piedāvājums guva lielu vecāku ieinteresētību. Mākslas studijā bērni 1 reizi nedēļā mācījās zīmēt 

un 1 reizi nedēļā veidoja no māla, plastilīna u.c.materiāliem. 

Lai dažādotu mācību metodes un padarītu interesantāku mācību procesu, Dejas programmas 

audzēkľiem tika noorganizēta break&house deju meistarklase, kuru vadīja Eduards Ruicis. 
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2014.gadā vidēji skolā dažādās programmās mācījās 100 audzēkľi. Profesionālās ievirzes 

izglītības programmās mācījās 81 audzēkľi, no tiem mūzikas izglītības programmās – 41, 

mākslas izglītības programmā – 35, dejas programmā – 5. Interešu izglītības programmās 

mācījās 29 audzēkľi. 

Skolā strādā 14 pedagogi, no tiem mūzikas izglītības programmās – 9, mākslas programmā – 2, 

dejas – 1, kā arī 2 tehniskie darbinieki, interešu izglītības programmās strādā 4 pedagogi. 

Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus. 

 6.3.2  Mākslinieciskā darbība 

Skola aizvien aktīvāk strādā, lai gan ieinteresētu un piesaistītu skolai jaunus audzēkľus, gan arī, 

lai Līgatnes novada iedzīvotāji vairāk uzzinātu par novada bērnu talantiem. Šo mērķu 

sasniegšanai organizējam gan ierastos skolas pasākumus, gan dažādas tematiskas skolas un 

ārpusskolas aktivitātes. 

2014.gadu iesākām ar brīnišķīgu skolas pedagogu koncertu “Ko tu proti?”, kur skolas 

audzēkľiem, viľu vecākiem un visiem novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīt tuvāk Līgatnes 

Mūzikas un mākslas skolā strādājošos skolotājus, uzzināt par viľu ārpusdarba interesēm. 

Koncertā skanēja vokālā un instrumentālā mūzika, dziedāja sieviešu koris “Laumas”, dejoja 

vidējās paaudzes deju kolektīvs “Raitais solis”. Pasākums bija ļoti krāsains un interesants. Par 

tradīciju jau kļuvuši 1.un sagatavošanas klases audzēkľu koncerts un mācību gada noslēguma 

koncerts apvienojumā ar izlaidumu. 2014./15.mācību gada Zinību diena iesākās ar Sprīdīša 

vēlējumu atrast apslēpto mantu – mūzikas un mākslas dārgumus. Vēl septembrī organizējām 

Radošo dienu novada bērniem ar ģimenēm “Tūdaliľ, tagadiľ”, kur katrs ģimenes loceklis 

atsevišķi un visi kopā varēja mācīties dažādu instrumentu spēli (čellu, akordeonu, vijoli, ģitāru, 

bungas), zīmēt, veidot, dejot break&house dejas un iet latviešu tautas rotaļās. Oktobrī 

norisinājās break&house deju meistarklase Dejas programmas audzēkľiem. Oktobrī ar koncertu 

“Es spēlēju kā estrādes zvaigzne” skolā viesojās Cēsu, Līgatnes un Siguldas mūzikas skolu 

jaunie akordeonisti. Novembrī skolas audzēkľi uzstājās novada kopkoncertā par godu Latvijas 

dzimšanas dienai. Semestri noslēdzām ar koncertu “Ziemassvētki pasaulē”, kur iepazinām 

dažādu valstu Ziemassvētku tradīcijas un mūziku. 

Ļoti svarīgi ir arī dot audzēkľiem konkursu pieredzi, tādēļ tie bērni, kuri grib, var un spēj, tiek 

sagatavoti dalībai konkursos. 2014.gada pavasarī 1.vijoles klases audzēkne Paula Hamčanovska 

(sk.I.Zumberga, kcm.I.Merga) piedalījās Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Vijoļspēles 

specialitātes audzēkľu konkursā, kur par savu sniegumu saľēma Atzinības rakstu. Savukārt, 

2.klavieru klases audzēknis Jēkabs Sebastians Mudulis (sk.I.Merga) 2014.gada rudenī 
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Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4.klavieru klašu audzēkľu konkursā “Saules krasts” 

ieguva 3.vietu. 

 

 6.3.3  Sadarbība ar ģimeni 

Audzēkľu vecāki regulāri tiek informēti par norisēm skolā, jaunākā un aktuālākā informācija 

tiek publicēta novada domes mājas lapā. Ar pedagogiem jebkurā laikā var pārrunāt aktuālos 

jautājumus, uzzināt par katra bērna individuālajiem sasniegumiem, veiksmēm un neveiksmēm. 

I.semestra noslēgumā tiek organizēti atklātie mācību koncerti, kuros vecākiem ir iespēja dzirdēt 

pilnīgi visu bērnu uzstāšanos. 

Kā katru gadu, lai labāk sagatavotos skolas beigšanas eksāmeniem, topošo absolventu vecāki 

tiek aicināti uz pēdējo no trijām eksāmena programmas noklausīšanām, tādējādi sniedzot 

iespēju vecākiem iesaistīties un būt līdzatbildīgiem par rezultātu. Arī mākslas nodaļas 

audzēkľiem tiek rīkotas diplomdarbu starpskates, lai labāk varētu sekot līdzi darbu gatavības 

pakāpei. 

 6.3.4  Saimnieciskā darbība 

Skolas telpas tiek uzturētas kārtībā, pakāpeniski tiek veikti nepieciešamie telpu remonti– 

2014.gada vasarā tika izremontētas WC telpas abos skolas stāvos, tika nomainīta pilnībā visa 

elektroinstalācija un ierīkota ventilācija. Tika izremontēta arī 1 Vizuālās mākslas klase, kurā 

gan nomainīta elektroinstalācija, gan pārplānots telpas zonējums un gaismas ķermeľu 

izvietojums. Veikts arī skolas katlu mājas ārsienas un jumta remonts. 

Liela uzmanība tiek pievērsta mūzikas instrumentu regulārai apkopei, klavieru remontam un 

skaľošanai.  

Metodisko un mācību līdzekļu fonds regulāri tiek papildināts, aktīvi tiek izmantoti arī interneta 

resursi, kur nošu materiālus iespējams iegūt bez maksas. 

 6.3.5  Plānotie darbi 2015gadā 

Pedagoģiskā darbība 

Licencēt profesionālās ievirzes programmu 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Trompetes 

spēle; 

Akreditēt profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V 212 01 Taustiľinstrumentu spēle 

Akordeona spēle, 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Trompetes spēle, 20V 212 02 Stīgu 

instrumentu spēle Čella spēle 
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Nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu visu izglītības programmu ar kodu 20V mācību satura 

realizāciju; 

Veidot mākslas, mūzikas, dejas u.c. kultūras nozaru saikni mācību procesā, organizējot dažādas 

aktivitātes un pasākumus. 

Saimnieciskā darbība 

Uzturēt labā kārtībā visas skolas telpas; 

Pakāpeniski uzsākt zaļās zonas labiekārtošanu. 

 7  Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras, tūrisma un sporta jomā.  

I Pašdarbības kolektīvu skaits un to dalībnieku skaits Līgatnes novadā. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zeperi”: 

 Amatiermākslas kolektīvu un to dalībnieku skaits Līgatnes novadā. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zeperi”: 

 2014. gads-25 dalībnieki, 

 2013. gads- 24 dalībnieki, 

Jauktais koris „Līgatne”: 

 2014. gads- 39 dalībinieki 

 2013. gads- 40 dalībnieki 

Sieviešu vokālais ansamblis „Mantojums”: 

 2014. gads- 8 dalībnieces, 

 2013. gads- 8 dalībnieces 

Tautas lietišķās mākslas studija „Līgatne”: 

 2014. gads- 18 dalībnieki 

 2013. gads- 18 dalībnieki 

Senioru līnijdeju kolektīvs „Možums”: 

 2014. gads- 10 dalībinieki 

 2013. gads- 11 dalībnieki 

Senioru klubs „Možums” 

 2014. gads- 35 dalībinieki 

 2013. gads- 35 dalībnieki 

Senioru klubs „Spēkavots” 
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 2014. gads- 25 dalībinieki 

 2013. gads- 25 dalībnieki 

2014. gadā Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs atjaunoja Līgatnes Pūtēju orķestra 

darbību. Jaunais pūtēju orķestra vadītājs ir Anatolijs Terentjevs, kuram īsā laikā izdevās 

atjaunot orķestra darbību un iesaistīt orķestri Līgatnes novada amatiermākslas kolektīvu 

pasākumos. 

Līgatnes Kultūras un tūrisma centra rīkotie pasākumi 2014. gadā: 

Margaritas Stārastes 100 gadu jubilejai veltīta līgatniešu grāmatu izstāde no 31. janvāra līdz 25. 

februārim; 

Amatiermākslas kolektīvu koncerts „Pār visu zemi mīla valda” 15. Februārī; 

Vīru kora „Silvikola” koncerts 22. februārī 

Sadarbībā ar biedrību „KinoPunkts” dokumentālās filmas „Ghetto Games”  demonstrācija 22. 

februārī; 

Lekcija konsultācija "Individuālā krāsu palete stila noteikšanā" 8. martā; 

Izstāde "Līgatniešu kolekcijas" no 10. līdz 30. martam; 

Koru sadraudzības koncerts "Veltījums pasaulei". 15. martā; 

Deju grupas "Dzirnas" dejas izrāde "Barčiks" 16. martā; 

"Lustīga dzīvošana" Siguldas teātra studijas izrāde 29. martā; 

Saulkrastu jauktā kora "Anima" koncerts "Lieldienu zaķa draugi" 6. aprīlī; 

„Tiksimies Lieldienās”: Lieldienu pasākumi Līgatnē un Augšlīgatnē 20. aprīlī; 

"Makss un Morics" Latvijas valsts leļļu teātra izrāde 23. aprīlī; 

Līgatnes Zaļā tirgus sezonas atklāšana. Krāmu tirdziľš "Tīrīsim skapjus un kumodes!" 27. 

aprīlī; 

Latviešu KINO DIENA Līgatnē 4.maijā; 

Līgatnes novada svētki un Līgatnes novada vidusskolas salidojums "Mana atmiľu klade" 

24.maijā; 

Saulgriežu sagaidīšana Zanderu pļavā 21. jūnijā; 

„Jāľi Gaujasmalā” 23. jūnijā; 

"Vēstules no Līgatnes"- III Latvijas Papīra svētki 9. augustā; 

Izstāde "Vēstules no Līgatnes" no 9.līdz 24. augustam; 
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"Līgatne skolai" 6. septembrī; 

„Rīga dimd Līgatnē”. Rīgaskalna svētki. 14.septembrī; 

Pētera Krilova dokumentālā filma "Uz spēles Latvija" 27. septembrī; 

Apvienības "Valmieras kinostudija" izrāde bērniem "Rio, Rio!" 1. oktobrī; 

Fāles namam (Līgatnes bērnudārza ēkai)-100 11.oktobrī; 

Vokālo ansambļu draudzības koncerts "No Miķeļiem līdz Mārtiľiem" 25. oktobrī; 

Andra Gaujas spēlfilma "Izlaiduma gads" 26. oktobrī; 

Dokumentālā filma "Nāc ar mani padancot!" 1. novembrī; 

Dokumentālā filma "Māra" 1. novembrī; 

Lāčplēša dienas pasākums Līgatnē un Augšlīgatnē 11. novembrī; 

Kamermūzikas vakars. Ielūdz Emīla Dārziľa mūzikas vidusskolas audzēkľi. 14. novembrī; 

Ingas Karpičas koncerts "Sveču gaismā"- veltījums Latvijas Republikas dibināšanas gadskārtai 

17. novembrī; 

Svētku balle Līgatnes kultūras namā 17. novembrī; 

Latvijas Republikas dibināšanas gadskārtai veltīts svētku koncerts "Šeit zvaigznes mirdz 

visspožākās"  18. novembrī; 

Jura Kursieša filma "Modris" 28. novembrī; 

Ziemassvētku eglītes iedegšana 30. novembrī; 

Adventes dāvanu tirdziľš Līgatnes kultūras namā no 8. līdz 22. decembrim; 

"Brīnumu gaidot"- Ziemassvētku pasākums senioriem 11. decembrī; 

Rudens danči Lustūzī. Veselā miesā vesels gars! Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu 

koncerts 13. decembrī; 

"Viens gads kopā ar Ziemassvētku vecīša aģentiem": Ziemassvētku uzvedums bērniem 21. 

decembrī 

Vecgada galdiľu vakars 27. decembrī 
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 Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra mērķi 2015. gadam: 

2015. gadā Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs tiek reorganizēts par pašvaldības 

aģentūru. Saskaņā ar aģentūras vidēja termiņa attīstības stratēģiju galvenie mērķi ir: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās un amatiermākslas kultūras 

pasākumu organizēšanu Līgatnes novada iedzīvotājiem; 

2. Nodrošināt Līgatnes novada iedzīvotājiem iespēju radoši darboties amatiermākslas 

kolektīvos; 

3. Nodrošināt iespēju Līgatnes novada iedzīvotājiem pieeju labi aprīkotām bibliotēkām; 

4. Nodrošināt iespēju Līgatnes novada iedzīvotājiem apgūt un pilnveidot prasmes 

tradicionālajās un mūsdienu amatu prasmēs un citās mūžizglītības programmās; 

5. Nodrošināt iespēju Līgatnes novada bērniem un jauniešiem pilnvērtīgi un radoši 

darboties brīvajā laikā, pilnveidojot socializācijas prasmes. 

 

Tūrisma informācijas centra darbības pārskats. 

2014. gadā turpinājās veiksmīgā tūrisma informācijas centra un Līgatnes novada tūrisma 

nozares 

uzľēmēju sadarbība, lai izveidotu vienotu tūrisma piedāvājumu, kas spētu uzrunāt pēc iespējas 

plašāku tūristu loku, un veicinātu sadarbību starp vietējiem uzľēmējiem.  

2014. gada sākumā tika atjaunots un izdots jauns „Līgatnes taku” tūrisma buklets latviešu, 

krievu, 

angļu un vācu valodās. 

Februārī tūrisma informācijas centrs kopā ar uzľēmējiem kopējā stendā pārstāvēja Līgatnes 

novada tūrisma piedāvājumu starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014”. 

Gada garumā GNP tūrisma klastera projekta ietvaros Līgatnes tūrisma informācijas centra 

darbinieki pārstāvēja „Līgatnes takas” vairākās starptautiskās tūrisma izstādēs: 

 „Adventur 2014” no 24. Līdz 26. Janvārim Lietuvā, 

„Balttour 2014” no 7. līdz 9. februārim Rīgā, 

„Tourest 2014” no 14.-16. februārim Igaunijā, 

„ITB Berlin 2014” no 5. līdz 9. martam Vācijā, 

„MITT 2014” no 19. līdz 22. martam Krievijā. 
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„Otdih 2014” no 9. līdz 12. aprīlim Baltkrievijā 

2014. gada 13. jūlijā norisinājās trešā orientēšanās spēle „Alu gājējs”. Šī pasākuma laikā 

apmeklētājiem ir iespēja aizraujošā veidā iepazīt Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata 

vēsturisko centru. 2014. Gada tēma bija smilšakmens un tā izmantošana cilvēku dzīvē. 

Tūrisma sezonas laikā katra mēneša otrajā svētdienā notika Līgatnes Zaļais tirdziľš, kas 

pamazām kļūst par atpazīstamu amatnieku un mājražotāju tirdzniecības vietu. 

2014. gada nogalē Līgatnes tūrisma informācijas centra pārstāvis piedalījās EDEN (Eiropas 

izcilāko tūrisma galamērķu) asociācijas gadskārtējā konferencē Briselē. 

Statistiskie rādītāji tūrisma apmeklējuma ziľā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir 

nedaudz samazinājušies:  2014. gadā Tūrisma informācijas centra darbinieki apkalpojuši 16 608 

apmeklētāju. 

To skaitā bija 11 062 individuālie tūristi, kas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā,  un 5 546 tūristi, 

kas piedalījās tūrisma informācijas centra organizētajās ekskursijās. Šo apmeklētāju skaits ir 

samazinājies, kas skaidrojams ar svarīga tūrisma objekta- Līgatnes papīrfabrikas darbības 

pārtraukumu. 

2015. gadā Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs tiek reorganizēts par pašvaldības 

aģentūru. Saskaņā ar aģentūras vidēja termiņa attīstības stratēģiju galvenie mērķi ir: 

1. Popularizēt Līgatni kā tūrisma galamērķi Latvijas un ārvalstu tūristiem; 

2. Nodrošināt Līgatnes novada iedzīvotājiem un novada viesiem kvalitatīvus tūrisma 

pakalpojumus; 

Līgatnes novada Dienas un interešu centrs „Saulespuķe”, Amatu centrs 

 Līgatnes novada Dienas un interešu centru „Saulespuķe” apmeklē bērni un jaunieši, lai 

saturīgi pavadītu brīvo laiku pēc skolas profesionāla audzinātāja uzraudzībā. Bērniem ir iespēja 

iesaistīties audzinātāju organizētajās spēlēs un attīstošos pasākumos, kā arī pašiem organizēt 

spēles, izrādot savu iniciatīvu. Dienas centrs veic arī atbalsta funkciju sociālā riska ģimenēm. 

Katru dienu brīvo laiku Dienas centrā pavada 6 -15 apmeklētāji. 

 Kopš 2012.gada novembra Dienas centrs darbojas arī Augšlīgatnē Mūzikas un mākslas 

skolas telpās Mākslas ielā 2. 

 Dienas centrā tiek realizētas interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, 

mūžizglītības programmas pieaugušajiem. Interešu nodarbības notiek dažāda vecuma Līgatnes 

novada iedzīvotājiem, veicinot to sociālo integrāciju. 
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Interešu izglītības programmā: 

Līgatnes pilsētā 

RADOŠĀ SKOLA 

Papīra plastika   7 audzēkľi    

Folklora   10 audzēkľi 

Kokapstrāde   6 audzēkľi 

Aušana   6 audzēkľi 

Zīmēšana un gleznošana 6 audzēkľi  

Augšlīgatnē  

Radošo darbu pulciľš  8 audzēkľi 

Vasarā, jūnija otrajā nedēļā Dienas un interešu centrā notiek RADOŠĀ NEDĒĻA, kurā tiek 

piedāvātas radošas un pētnieciskas nodarbības, amatu meistardarbnīcas, spēles, rotaļas, 

pārgājiens, orientēšanās. 

 

Mūžizglītības programmā:  

Līgatnes pilsētā 

Vācu valoda   9 dalībnieki  

Gleznošanas studija  6 dalībnieki  

Adīšana un tamborēšana 8 dalībnieki     

Augšlīgatnē 

Adīšana un tamborēšana 8 dalībnieki  

   

Amatnieku meistardarbnīcas 2014.gadā: 

Kopš 2011.gada decembra Līgatnes pilsētā darbojas Amatu centrs, kas ietilpst Līgatnes 

novada Dienas un interešu centra sastāvā. Tajā notiek amatnieku meistardarbnīcas, kuras 

apmeklē ieinteresēti Līgatnes iedzīvotāji. Lai saglabātu senos amatus un dotu iespēju Līgatnes 

iedzīvotājiem apgūt dažādu amatu pamatprasmes un tehnoloģijas, koptu un saglabātu mūsu 

tautas tradicionālās kultūras vērtības, 2014.gadā Līgatnē tika realizēts Valsts Kultūrkapitāla 

fonda (VKKF) finansiāli atbalstīts projekts „Tradīciju skola Līgatnē”, kura ietvaros bija 

iespējams apgūt tautas tradīcijas. 

Mūžizglītības programmas ietvaros notika amatu prasmju apguves nodarbības: 

- Cepuru modelēšana, 

- Maizīšu un rudens kūku cepšana, 



37 

 

- Uzkodu gatavošanas un svētku galda noformēšanas prasmju apguve 

 

Amatu centrs ir atvērts tūristiem apskatei. Iepriekš piesakoties tie var piedalīties amatnieku 

meistardarbnīcās, pagatavot līdzi ľemamu suvenīru. 2014.gadā Amatu centru apmeklēja 1002 

tūristi. 

Amatu centra organizētie pasākumi: 

 Akcija „Satiec savu meistaru” Eiropas Amatu dienas ietvaros Līgatnes Amatu centrā 

 Izstāde „Raibie TAUREĽI rokdarbos” Līgatnes Kultūras centrā 

 Rokdarbnieku pieredzes apmaiľas brauciens uz Saldu, Dobeli 

 Ziemassvētku darbnīcas Līgatnes Amatu centrā 

Pasākumi, kuros piedalās Līgatnes amatnieki: 

 Izglītojošs seminārs Valmierā, KKF projekta ietvaros 

 Linu izstāde Krimuldā 

 Cēsu Lauku partnerības organizētais projekts „ABC mājražotājiem” 

- Mājražotāju tikšanās, seminārs, pieredzes apmaiľa Čehijā 

- Amatu demonstrējumi Lietuvā, 

- Līgatnes amatnieku filmēšana, 

- Pieredzes apmaiľa Vecpiebalgā, 

- Pieredzes apmaiľa Nītaurē, 

- Pieredzes apmaiľa Stāmerienā, Gulbenes nov. 

- Konference Priekuļos 

- Sertifikāta „Vidzemes grozs” iegūšana 

 Izstāde – gadatirgus Brīvdabas muzejā 

 Japāľu mākslinieces viesošanās un radošā darbnīca Amatu centrā, gatavojoties 

Starptautiskam Papīra objektu festivālam Rīgā 

 Amatu demonstrējumi festivālā „Sviests” Cēsu pils dārzā 

 Amatu meistardarbnīcas Maizes svētkos Āraišos 

 Novadu dienas – amatu demonstrējumi GAISMAS PILS (Nacionālās bibliotēkas) 

atklāšanas svētkos 

 Dalība Rīgas kalna svētkos (Eiropas Kultūras dienas ietvaros) 

 Amatu meistardarbnīcas Uguns nakts pasākumā Vienkoču parkā 

 Līgatnes Amatu centra prezentēšana EIROPAS AMATNIECĪBAS KONFERENCĒ 

Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā 
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 DZĪVĀS MŪZIKAS FESTIVĀLS Līgatnē, Amatu centrā 

 Amatnieku darbi Ziemassvētku izstādē- tirdziľā 

 Amatnieku piedalīšanās Ziemassvētku pasākumā, tirdziľā Amatas pašvaldībā 

 

Nākotnes plāni: 

2015.gadā iecerēts turpināt Interešu izglītības programmas nodarbības bērniem un 

jauniešiem, organizēt radošās nedēļas vasarā, piedalīties izstādēs, konkursos, Līgatnes un citu 

novadu pasākumos. 

Dienas centra mūžizglītības programmas ietvaros iecerēts turpināt adīšanas un 

tamborēšanas nodarbības, gleznošanas studijas mācības, organizēt izglītojoša rakstura 

pasākumus, piemēram, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, ceļojumu bilžu skatīšanās vakarus, 

radošos vakarus jaunajām māmiľām.    

Amatnieku centrā iecerēts turpināt seno un mūsdienīgo amatu prasmju apguvi 

amatnieku meistardarbnīcās, aktīvi piedalīties projektos, semināros, prezentācijas pasākumos, 

piedāvāt Amatu centru kā apskates un interaktīvās darbības objektu Līgatni apmeklējošiem 

tūristiem. 

 Sports 

Līgatnes novada sporta centa darbības pārskats par 2014.gadu! 

Līgatnes novada sporta centrs ir vērsts uz Līgatnes  un apkārtējo novadu  iedzīvotāju veselīgu 

un sportisku laika pavadīšanas centru, kurā noris sportiskas aktivitātes visa vecuma, dzimuma 

Latvijas Republikas iedzīvotājiem. 2014. gadā  sporta centra klientiem, būtiski, tika uzlabotas 

un piedāvātas jaunas iespējas nodarboties ar aktīvu dzīvesveidu. Līgatnes novada Sporta centrs 

lielu uzsvaru liek uz infrastruktūras uzlabošanu Līgatnes novada esošajos sporta laukumos. 

Līgatnes novada Sporta centra paveiktais 2014.gadā:  

Fakultatīvās nodarbības   

Florbola treniľi bērniem  dažādās vecuma grupās – bērnu skaits 86 

Volejbola treniľi bērniem un pieaugušajiem dažādās vecuma grupās – bērnu skaits 67 

Nūjošanas un ārstnieciskās vingrošanas pulciľi senioriem   dalībnieku skaits – 22 

 karatē treniľi bērniem un pieaugušajiem dažādās vecuma grupās – dalībnieku skaits  - 37 

Aerobikas treniľi- dalībnieku skaits- 44 

Zumbas treniľi- dalībnieku skaits- 32 
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   Organizētie pasākumi:  

 Veselīga dzīvesveida diena 

 Jogas un aerobikas diena 

 Florbola turnīrs „3 pret 3” 

 Atklātās durvju dienas 

 Netradicionālas  sporta spēļu sacensības 

 Volejbola kauss „Līgatne” 

 Ziemassvētku kauss „Adventes kauss florbolā” 

 Galda tenisa turnīrs „Līgatne” 

 Līgatnes skrējiens „‟ Līgatnes apļi” 

 Florbola kauss „Pavasara kauss” 

 Nūjošanas diena 

 Līgatnes novada Sporta diena 

 Sadraudzības kauss volejbolā „ Cēsis- Ropaži- Līgatne” 

 Pasaules sniega diena  

    Līgatnes novada Sporta centra mērķi 2015. gadā  

Veicināt Līgatnes novada sporta centra telpu īres un pakalpojumu pārdošanu 

Esošajām florbola un volejbola nodaļām  izveidot jaunu – peldēšanas nodaļu 

Izveidot fiziskās attīstības treniľu grupu dažāda vecuma cilvēkiem 

Izveidot sadarbības modeli ar  citiem novadiem 

Izveidot pieaugušo florbola komandu, kuras sastāvā ir 50 % jauniešu florbola komandu 

audzēkľi 

Piedalīties Latvijas čempionātos florbolā jauniešiem 

Organizēt volejbola treniľus Līgatnes novada bērniem  

Piesaistīt volejbola pulciľam bērnus no kaimiľu novadiem  

Organizēt braucienus uz volejbola sacensībām bērniem  

Organizēt florbola treniľus un  sacensības bērniem  

Organizēt sporta nometnes bērniem vasaras mēnešos  

Organizēt florbola sacensības pieaugušajiem gan novada, gan republikas līmenī  
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Organizēt volejbola sacensības pieaugušajiem  

Organizēt pludmales volejbola sacensības pieaugušajiem un bērniem  

Organizēt galda tenisa sacensības  

Organizēt veselīgā dzīvesveida dienu 

Organizēt  nūjošanas un ārstnieciskās vingrošanas pulciľu senioriem  

Organizēt ziemas un vasaras sporta svētkus Līgatnes novada iedzīvotājiem.                 

           

    

 8  Līgatnes novada pašvaldības uzsāktie un iecerētie projekti un sagaidāmie rezultāti. 

 

 2014. gada laikā notika sekojošu projektu īstenošana: 

Projekts Nr.13-09-LL29-L413102-000007 „Līgatnes pagasta ambulances pieejamības 

nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, tika apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

ietvaros. Projekta rezultātā Līgatnes pagasta ambulances Dārza ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes 

novadā pieejamība ir nodrošināta gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gan  vecāka gadagājuma 

cilvēkiem, maziem bērniem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiľiem Ir uzbūvēta uzbrauktuve un 

ieejas kāpnes kā arī izveidots vējtveris, apgaismots gājēju celiľš, lietus notekūdeľu sistēma un 

izbūvēta invalīdu stāvvieta vienai automašīnai. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 25385,00 

EUR. 

Projekta  “Līgatnes  novada skolas pievedceļa apgaismojuma izveide” – Vienošanās Nr. 5-

26/MPP/2014.018  rezultātā tika ierīkots elektroapgaismojums pievedceļam uz Līgatnes novada 

vidusskolas ēku Augšlīgatnē, Līgatnes novadā. Projekta kopējās izmaksas bija 9185.85 EUR. 

Projekta “Skatuves priekšskaru, aizkaru un vinču mehānismu piegāde un uzstādīšanas darbi 

Līgatnes kultūras centram” (Nr. 13-09-LL29-L413201-000017) ietvaros tika veikta priekškaru, 

aizkaru un vinču mehānismu piegāde un uzstādīšana Līgatnes kultūras centram. Jaunie aizkari 

un priekškars ir izgatavoti no auduma, kas atbilst ugunsdrošības normām un nodrošina kultūras 

nama apmeklētāju drošību. Projekta kopējās izmaksas bija 16018.29 EUR un atbalsta intensitāte 

- 75% no projekta kopējās attiecināmo  izmaksu summas.  
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Līgatnes novada dome ir uzsākusi projekta “Kanalizāciju tīklu rekonstrukcija Līgatnes 

pilsētā” realizāciju, ko līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds. 

Šis projekts tiek realizēts, jo  SIA „Papīrfabrika „Līgatne””, ar kuru ir noslēgts līgums 

par daļas pilsētas kanalizācijas notekūdeľu attīrīšanu, ir savu darbību pārtraukusi un atrodas 

maksātnespējas procesā, un savas līgumsaistības attiecībā uz notekūdeľu attīrīšanu vairs 

nepilda. 

Ilgtermiľā Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvprojekts pašvaldībai ir ekonomiski 

izdevīgākais variants, jo, realizējot projektu, ne vien būs iespējams neatkarīgi no papīrfabrikas 

nekustamā īpašuma jauno īpašnieku nākotnes plāniem attiecībā uz papīrfabriku, attīrīt Līgatnes 

novada kanalizācijas ūdeľus un notekūdeľus, bet arī palielināt attīrīšanas iekārtu jaudu, tajās 

novadot notekūdeľus no citām šobrīd novadā esošām attīrīšanas iekārtām. Tādējādi būs iespēja 

slēgt mazās novada attīrīšanas iekārtas kā rezultātā ne vien būtiski samazināsies vides riski, bet 

arī novadā izbūvētā kanalizācijas un notekūdeľu sistēma ļaus pašvaldībai efektīvi, ar iespējami 

mazākiem finanšu resursiem veikt normatīvajos aktos noteikto funkciju – organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus. 

Projekta ietvaros tiek veikti sekojoši pasākumi:  

1. Esošās kanalizācijas sūkľu stacijas Brīvības ielā 1 Līgatnē pārbūve; 

2. Esošo kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija ar sacilpojuma izveidi Līgatnes 

papīrfabrikas teritorijā un jaunas spiediena dzēšanas akas izveide pirms kanalizācijas 

sūkľu stacijas Brīvības ielā 1; 

3. Jaunas kanalizācijas sūkľu stacijas Dārza ielā 1a izveide; 

4. Jauna spiedvada tīkla izveide no esošās kanalizācijas sūkľu stacijas Brīvības ielā 1 līdz 

Gaujas ielai 7 (aptuveni 530 m);  

5. Jauns spiediena dzēšanas mezgls Gaujas ielā 7;  

6. Jauni spiedvada tīkli no projektējamās KSS Dārza ielā 1a līdz nogāzei Dārza ielā pārejot 

uzkalna reljefu aptuveni 100 m Jauns spiediena dzēšanas mezgls Dārza ielā ; 

7. Jauni pašteces tīkli Dārza ielā līdz pieslēguma vietai pie esošajiem tīkliem Gaujas ielā 

aptuveni 690 m. 

8. Projekta plānotais realizācijas laiks ir 2015. gada maijs Projekts “Kanalizāciju tīklu 

rekonstrukcija Līgatnē” ir ilgtermiľa problēmas risinājums Līgatnes pilsētai. Projekta 

kopējās izmaksas sastādīs 168 238,40 EUR. 
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2015. gadā ir plānots realizēt projektu  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai Līgatnes pagasta kultūras namā”. Plānotās aktivitātes: 

1. cokola un pagraba pārseguma siltināšana; 

2. ārsienu renovācija; 

3. logu un durvju nomaiľa; 

4. bēniľu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiľa; 

5. apkures sistēmas renovācija; 

6. dabīgās ventilācijas sistēmas renovācija; 

7. siltummezgla izveide. 

 

 

 

 9  Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas darbi Līgatnes pašvaldībā 

 Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

nodrošina pašvaldības saimniecisko funkciju realizāciju – sabiedrisko ēku apsaimniekošanu, 

komunālo pakalpojumus sniegšanu – ūdensapgāde, kanalizācija, asenizācija, atkritumu 

apsaimniekošana, siltumapgāde, sabiedriskā pirts, kā arī novada parku, ceļu, kapsētu un 

teritoriju uzturēšanu un labiekārtošanu. Finansējums darbu veikšanai tiek nodrošināts no 

maksas par pakalpojumiem un pašvaldības finansējuma sabiedriskās infrastruktūras uzturēšanai 

un labiekārtošanai. 

 9.1   Ūdensapgāde 

     Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu teritoriju labiekārtošanas nodaļa nodrošina 

ūdensapgādi novada iedzīvotajiem un iestādēm, kas pieslēgti centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai. Dzeramā ūdens kvalitāte Augšlīgatnes ciemā, pēc realizētā ūdenssaimniecības projekta 

ir atbilstoša normām un vērtējama kā laba, bet Līgatnes pilsētā, pēc realizētā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē”, saražotā ūdens kvalitāte atbilst normām, bet no gala 

patērētājiem tīklu robežās vel joprojām tiek saľemtas sūdzības, jo projekts neparedzēja 

maģistrālo trašu nomaiľu un attālākās vietās ūdens kvalitāte dažādos periodos vērtējama kā 

slikta. Lai panāktu kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi klientiem, ilgus gadus 

kalpojušās maģistrāles tiek plānveidīgi skalotas, kas diemžēl rada papildus zudumus 

ūdensapgādes tīklos.  

 2014. gadā uzstādīts papildus atdzelžošanas filtru otrā pacēluma sūkľu stacijā Pilsoľu 

ielā Līgatnē, uzlabojot ūdens kvalitāti ,,Spriľģu kalna” apkārtnē un Ķempju ciemā. 2014. gadā 

turpinājusies aktīva ūdens patēriľa skaitītāju uzstādīšana privātīpašumos, sasniedzot 98% ūdens 

patēriľa uzskaiti īpašumos, kam ūdensapgādes pakalpojumu sniedz Līgatnes novada domes 

komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa. 
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 9.2   Kanalizācija 

 Realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē” ir radīta iespēja gan 

daudzdzīvokļu māju, gan individuālo māju un apbūves gabalu īpašniekiem veikt pieslēgšanos 

pie centralizētās sistēmas. Papildus ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka, ka 

katram īpašumam ir jānodrošina kanalizācijas notekūdeľu savākšana un attīrīšana. 

Nepieciešamības gadījumā pašvaldības komunālā nodaļa nodrošina asenizācijas pakalpojumus. 

2014. gadā sakarā ar SIA papīrfabrika „Līgatne” darbības apturēšanu un sekojošu nespēju 

nodrošināt atbilstošu notekūdeľu attīrīšanu SIA papīrfabrika „Līgatne teritorijā, tika uzsākts 

projekts „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā”.  

 

 

 

  

 9.3  Atkritumu saimniecība 

 Līgatnes novada dome, atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”, nodrošina atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanu Līgatnes novadā. Darbības regulēšanai ir izdoti saistošie 

noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novadā. Saimniecisko darbību nodrošina 

SIA ZAAO, kura akcionārs ir Līgatnes novada dome. 

 Atkritumu izvešanas tarifs Līgatnes novadā ir apstiprināts ar Līgatnes novada domes 

lēmumu. Šāds tarifs nodrošina visu ar atkritumu apsaimniekošanu (izvešana, laukumu 

uzturēšana) izdevumu segšanu, tomēr tas salīdzinoši ir augsts, jo pēdējos gados maksātāju skaits 

ir samazinājies, bet atkritumu daudzums palicis nemainīgs. Šāda situācija izveidojusies tāpēc, 

ka daļa iedzīvotāju savu dzīvesvietu ir deklarējuši citviet, bet faktiski dzīvo Līgatnes novadā 

izmantodami Līgatnes novada sniegtos pakalpojumus. 

 Lai noturētu atkritumu apsaimniekošanas tarifu esošajā līmenī, pašvaldība lielu 

uzmanību pievērš šķiroto atkritumu vākšanai. Šim nolūkam lielākajos atkritumu savākšanas 

laukumos tiek palielināts šķiroto atkritumu konteineru skaits proporcionāli samazinot sadzīves 

atkritumu konteineru skaitu. 

 Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei Līgatnes novadā ir sakopta lielākā daļa teritoriju tās 

attīrot no ilgākā laika periodā izmestajiem atkritumiem un gružiem. Darbs teritorijas 

sakopošanā turpinās rīkojot ikgadējās sakopšanas talkas, kas norisinās aprīļa beigās. 

Liela gabarīta atkritumi tiek izvesti ne retāk kā vienu reizi gadā. Šādu atkritumu savākšanai tiek 

organizētas speciālas kampaľas, kuru laikā, īpaši atzīmētās vietās, novada iedzīvotāji var 

novietot liela gabarīta atkritumus.  

 

 9.4  Apkures nodrošināšana 

 Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

nodrošina apkuri Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā, Augšlīgatnē un Skaļupes ciemā. 

Gaujasmalas un Skaļupes katlu māja darbojas ar dabas gāzi, bet Augšlīgatnes katlu mājā tiek 

izmantota koksne un skaidas. Pilsētas un Skaļupes katlumājā ir uzstādīti mūsdienīgi apkures 

katli, bet Augšlīgatnes katlu mājā tehniskais nodrošinājums ir nolietojies un pašvaldība meklē 
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risinājumus, kā ekonomiskāk veikt uzlabojumus siltumapgādes nodrošināšanas procesā. Tiek 

veikti esošo siltuma ražošanas iekārtu remonta darbi. Noslēgtais līgums par koģenerācijas 

stacijas būvi Augšlīgatnē 2013. gadā nav realizēts. 

 Tarifā iedzīvotājiem ir iekļauta gan samaksa par energoresursu, gan citas saistītās 

izmaksas. Tarifu aprēķināšana tiek veikta pēc izstrādātas un pašvaldības apstiprinātas 

metodikas. 

 

 9.5   Īss Līgatnes novada pašvaldības autoceļu, ielu raksturojums un pasākumi to 

uzlabošanai 

  Līgatnes novada pašvaldības ceļi sastāv no Līgatnes pilsētas ielām un ceļiem ar kopējo 

garumu 19.772 km, t.sk. asfaltētais garums 9.83 km, un Līgatnes pagasta ceļiem ar kopējo 

garumu 112.12 km, t.sk. asfaltētais garums 4.03 km. Pārskata periodā veikti regulārie ceļu 

profilēšanas un planēšanas darbi, uzstādītas vai atjaunotas ceļu zīmes, veikts asfaltbetona ielu 

segumu remonts visām asfalta seguma ielām.  

 2015.gadā paredzēts turpināt izcirst un attīrīt ceļu nomales no krūmājiem un kokiem, 

veikt virsmas uzbēršanas darbus kritiskajos posmos. Paredzēts rekonstruēt tilta caurteku 

Brīvības ielā Līgatnes pilsētā, kā arī atjaunot gājēju tilta daļu un Brīvības ielas gājēju ietves 

rekonstrukciju. Paredzēts veikt projektēšanas darbus Ķempju ielas rekonstrukcijai un Brīvības 

un Spriľģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošanai. 

 

 9.6  Būvniecība 

 

Būvniecības procesu tiesiskumu Līgatnes novada teritorijā uzrauga Līgatnes novada 

būvvalde. 2014. gadā sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem, uzľēmējiem un pašvaldībai 

būvniecības jautājumos, izsniegtas rakšanas atļaujas, sniegtas atbildes uz iesniegumiem, kā arī 

veiktas sekojošas darbības: 

1. Izsniegti 23 plānošanas un arhitektūras uzdevumi; 

2. Akceptētas 36 projektu dokumentācijas; 

3. Saskaľotas 10 vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes un 

tehniskās shēmas; 

4. Izsniegtas 22 būvatļaujas; 

5. Pagarināts 34 būvatļauju derīguma termiľš; 

6. Saskaľotas 3 vienkāršoto renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma karšu 2. daļas 

(Būvdarbi); 

7. Sastādīts 49 atzinums par ēku un būvju apsekošanu; 

8. Konstatēti 1 nelikumīgās būvniecības fakts par kuru sastādīts APK protokols; 

9. Sagatavoti un izsniegti 16 ēku un būvju ekspluatācijā pieľemšanas akti. 
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 10  Divos iepriekšējos gados izpildītais budžets un saistību apjoms 

 

Līgatnes novada domes 

pamatbudžeta ieņēmumi 

      
          2014 2013 

       EUR  EUR 

     Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1579683 1011980 

     Īpašuma nodokļi 135794 93694 

     Nenodokļu ieľēmumi 68669 72067 

     Maksas pakalpojumi un citi ieľēmumi 761171 570325 

     Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 

     Valsts budžeta transferti 884556 992812 

     Pašvaldību budžetu transferti 65858 45720 

     Kopā: 3495731 2786598 

     
         

 

Līgatnes novada domes 

pamatbudžeta izdevumi 

      
          2014 2013 

       EUR  EUR 

     Atlīdzība 1707234 1169395 

     Preces un pakalpojumi 1186484 886417 

     Procentu izdevumi 34844 33829 

     Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 115125 92271 

     Uzturēšanas izdevumu transferti 108221 71280 

     Pamatkapitāla veidošana 205117 407116 

     Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 0 315 

     Kopā: 3357025 2660623 

     
        Līgatnes novada domes 

pamatbudžeta izdevumi 

      
          2014 2013 

       EUR  EUR 

     Vispārējie valdības dienesti 399145 270102 

     Sabiedriskā kārtība un drošība 70298 42442 

     Ekonomiskā darbība 259894 190636 

     Vides aizsardzība 0 0 

     Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 924906 940617 

     Veselība 3281 2589 

     Atpūta, kultūra un reliģija 313976 230116 

     Izglītība 1085166 770017 
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Sociālā aizsardzība 300359 214104 

     Kopā: 3357025 2660623 

     
        Līgatnes novada domes speciālā 

budžeta ieņēmumi 

      
          2014 2013 

       EUR  EUR 

     Nodokļu ieľēmumi 4614 10028 

     Nenodokļu ieľēmumi 1 6 

     Valsts budžeta transferti 90792 49336 

     Kopā: 95407 59370 

     
        Līgatnes novada domes speciālā 

budžeta izdevumi 

      
          2014 2013 

       EUR  EUR 

     Preces un pakalpojumi 67424 63154 

     Kapitālie izdevumi 10000 0 

     Kopā: 77424 63154 

     
        Līgatnes novada domes speciālā 

budžeta izdevumi 

      
          2014 2013 

       EUR  EUR 

     Ekonomiskā darbība 67424 63154 

     Vides aizsardzība 0 0 

     Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 10000 0 

     Kopā: 77424 63154 

     
        Līgatnes novada domes 

ziedojumu ieņēmumi 

      
          2014 2013 

       EUR  EUR 

     Nenodokļu ieľēmumi     

     Ziedojumi un dāvinājumi 63 16 

     Kopā: 63 16 

     
         

Līgatnes novada domes 

ziedojumu izdevumi 

             

          2014 2013 

     Atlīdzība 0 0 
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Preces un pakalpojumi 0 3 

     Dažādi izdevumi 0 0 

     Kapitālie izdevumi 0 0 

     Kopā: 0 3 

     
        Līgatnes novada domes 

ziedojumu izdevumi 

      
          2014 2013 

     Atpūta, kultūra, reliģija 0 3 

     Izglītība 0   

     Kopā: 0 2016 

     
        
        Līgatnes novada domes 

saistību apmērs 31.12.2014. 

      
        

  2015 2016 2019 2020 2021 

Turpmā

-kajos 

gados 

Kopsum

-ma 

EUR 

Līgatnes novada 

domes saistību 

apmērs (EUR) 78086 92938 136959 167007 138498 915368 1528856 

 

 

 11  Kapitālsabiedrību īss darbības raksturojums 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” (turpmāk 

tekstā – Centrs) reģistrēta komercreģistrā 2005. gada 17. maijā, vienotais reģistrācijas     

Nr. 40003273506 

Centra pamatkapitāls ir EUR 1 649 885 (viens miljons seši simti četrdesmit deviľi 

tūkstoši astoľi simts astoľdesmit pieci euro). Vienīgais kapitāldaļu turētājs kopš 2009. gada ir 

Līgatnes novada dome. Kapitāldaļu turētājs 2011. gadā ir veicis mantisko ieguldījumu, 

palielinot sabiedrības pamatakapitālu par EUR 1322585 (LVL 929 518). 

Centra izveide vēsturiski tika pabeigta 1982.gadā (Latvijas PSR Veselības aizsardzības 

ministrijas 4.pārvaldes sanatorijas „Rīgas Jūrmala” filiāle „Gauja”). Ēkas nodotas ekspluatācijā 

1981.gadā.  

2013. gadā Centra pamatdarbības veidi ir: 

1. veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 

 valsts apmaksāto ambulatoro un dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšana iezīmēto pakalpojumu programmā (sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie 
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izmeklējumi, fizikālās medicīnas pakalpojumi, rehabilitācija dienas stacionārā, rehabilitācijas 

pakalpojumi, rehabilitācijas speciālistu veselības aprūpe mājās);  

 maksas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, t. skaitā, rehabilitācijas 

pakalpojumu nodrošināšana; 

2. ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 

3. telpu īre un viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana 

4. tūrisma pakalpojumi un ekskursiju organizēšana uz padomju laika īpaši slepeno objektu 

„Bunkurs”; 

5. nedefinētie pārējie pakalpojumi. 

2014. gada saimnieciskā darbība. 

2014. gadā darbu turpināja valde trīs locekļu sastāvā: valdes priekšsēdētājs un valdes 

locekles – klientu apkalpošanas daļas vadītāja un grāmatvede.  

Centram jau no 2009. gada ir radušās problēmas ar apgrozāmiem līdzekļiem. Centra 

ikmēneša izdevumi regulāri ir bijuši lielāki nekā ieľēmumi. Līdz ar to 2013. gadā Centram 

izveidojās finansiālas problēmas, kuru rezultātā uzľēmums vairs nespēja segt tekošos 

izdevumus, nodokļu parādus un pieaugošos procentu maksājumus.  

Situācijas risināšanai tika pieľemts lēmums uzsākt Tiesiskās aizsardzības procesu. 2013. 

gada decembrī Cēsu tiesā tika iesniegts pieteikums par Tiesiskā aizsardzības procesa uzsākšanu. 

Ar 2013. gada 11.decembra Cēsu rajona tiesas lēmumu ir ierosināts Rehabilitācijas centrs 

„Līgatne”, SIA (reģistrācijas Nr. 40003273506), lieta Nr.C1110861. Savukārt ar 2014. gada 

14.marta tiesneses lēmumu par Centra administratoru iecelts sertificēts administrators Ivars 

Meļķis (sertifikāta Nr.00448) 

2014. gada 31.martā Cēsu rajona tiesa pieľēma lēmumu apmierināt Centra pieteikumu, 

īstenot Centra Tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) un apstiprināt 2014. gada 05.februāra 

Tiesiskās aizsardzības procesa plānu. 

  Centra maksājuma saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiľš iestājies TAP 

uzsākšanas vai iestāsies TAP laikā, kopā veido EUR 442 428.25 no kurām: 

 
Pamatparāds, 

EUR 

Līgumsods/ 

soda nauda, 

EUR 

Procenti, 

EUR 

Nokavējuma 

nauda, EUR 

Nenodrošinātie kreditori 250 269.13 0,00 0,00 32 801.36 

Nodrošinātie kreditori 135 149.01 0,00 182.95 24 025.80 
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Nenodrošinātie kreditori kopā: EUR 283 070.49. 

Nodrošinātie kreditori kopā: EUR 159 357.76. 

Maksājumu saistības kopā: EUR 442 428.25. 

Lai gan saskaľā ar apstiprināto TAPa plānu 2014. finanšu gadā tika plānota peļľa, 

faktiski gads tika pabeigts ar zaudējumiem EUR 14 593 apmērā. Tomēr apskatot un analizējot 

finanšu rādītājus, atsevišķos mēnešos finanšu gada ietvaros, Centrs ir strādājis ar peļľu. 

 

Būtiskākais paveiktais 2014. gadā: 

1. 2014. gada 14.martā Cēsu rajona tiesā ir pieľemts Lēmums par administratora iecelšanu. 

Par administratoru TAP procesā ir nolemts iecelt Ivaru Meļķi (personas kods: 060667-10637, 

sertifikāta Nr.00448). Vienlaicīgi ar administratora iecelšanu Cēsu rajona tiesā ir pieľemts 

lēmums izskatīt SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pieteikumu par TAP plāna 

apstiprināšanu un TAP procesa īstenošanu rakstveida procesā 2014.gada 31.martā. 

2. 2014. gada 31.martā Cēsu rajona tiesa pieľem lēmumu apmierināt Centra pieteikumu, 

īstenot Centra Tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) un apstiprināt 2014. gada 05.februāra 

Tiesiskās aizsardzības procesa plānu. Līdz ar to 2014. gada marts ir pirmais TAP mēnesis. 

3. 2014. gada 5.decembrī Cēsu rajona tiesa pieľem Lēmumu (Lieta Nr. C11108613, C-

0306-14) par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu. 

Grozījumu rezultātā netiek grozīts TAPa plāna termiľš - divi gadi, bet tiek pārstrukturēta 

ieľēmumu - izdevumu daļa iepriekš apstiprinātā TAPa plāna termiľa (divi gadi) ietvaros. Tas ir, 

ieľēmumu sadaļā līdz 2014.gada septembrim tiek koriģēti finansu dati, kādi tie ir pēc faktiskās 

situācijas. Sākot ar 2014.gada novembri (kas uzskatāms par TAPa plāna 9.mēnesi), tiek veiktas 

korekcijas ienākumu prognozē, līdz ar to arī tiek koriģētas kopējās kreditoriem izmaksājamās 

naudas summas, lielāko maksājumu slogu pārnesot uz TAPa otrā gada otro – ceturto ceturksni. 

4. Veikta izdevumu samazināšana, optimizējot saimnieciskos izdevumus. 

5. Veiktas darbības ieľēmumu palielināšanai: 

 uzsākts aktīvs tiešais mārketings valsts apmaksātās programmas un maksas programmu 

popularizēšanai (Centra prezentācijas vizītes dažādās ārstniecības iestādēs);  

 noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām apdrošināšanas sabiedrībām; 

 turpinās sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, ar arodbiedrībām un dažādiem 

privātajiem uzľēmumiem. 

Medicīniskā rehabilitācija 
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Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti kopš 1993.gada. No 1995.gada tiek 

veikta pakāpeniska telpu pielāgošana pacientiem ar kustību traucējumiem, izveidotas 

fizioterapijas zāles darbam ar pacientiem, kuriem ir speciālas vajadzības, kā arī tiek uzsākta 

ūdens terapija baseinā. Kopš 1996.-1997.gada būtiski pieaug pacientu ar ievērojamiem kustību 

un citiem nopietniem veselības traucējumiem ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija tiek 

nodrošināta multiprofesionālas komandas veidā. 

 Kopš 2004. gada decembra Centrs ir atzīts par atbilstošu MK 2002.gada 19. februāra 

noteikumiem Nr.77 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām”, iegūstot sertifikātu Nr. R-4-4, kas nodrošina tiesības nodarboties ar ārstniecību 

atbilstošās jomās.  

Kopš 2009.gada 1.septembra Centrs sniedz sekojošus valsts apmaksātus sekundāros 

ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus: rehabilitāciju dienas stacionārā, ambulatoros 

rehabilitācijas pakalpojumus, fizikālās medicīnas pakalpojumus bērniem, rehabilitācijas 

pakalpojumus, sirds asinsvadu sistēmas funkcionālos izmeklējumus.  

2014.gadā Centrs atkārtoti tika noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par 

primārās veselības pakalpojumu sniegšanu, pacientiem Līgatnes novadā nodrošinot rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanu arī mājās.  

Medicīniskās rehabilitācija Centrā tiek sniegta pacientiem ar dažādām slimībām, 

piemēram, nervu sistēmas bojājumu sekām, muguras un kaulu locītavu problēmām, 

ortopēdiskām slimībām, pēc operācijām, sirds un asinsvadu slimībām u.c.  

Centrs turpina sniegt stacionārus maksas rehabilitācijas pakalpojumus, gan pēc 

individuālas programmas, gan izstrādājot un ieviešot jaunas veselības veicināšanas un medicīnas 

programmas, piemēram, „Vesela mugura”, „Pēc operācijas programma”, „Programma 

pacientiem ar kaulu-locītavu problēmām”, „Senioriem”, „Tavai māmiľai”, „Tavai sirdij”, 

„Sapnis diviem”, „Nedēļas nogale” u.c.  

 

Medicīniskās rehabilitācijas 2014. gada saimnieciskās darbības rādītāji 

2014. gadā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ir saľēmuši 2451 pacienti, tajā 

skaitā 315 valsts apmaksātajā programmā dienas stacionārā (ambulatorai palīdzībai), 758 

ambulatorie pacienti un 1378 maksas pakalpojumu pircēji. 

2014. gadā izstrādātas 13 168 gultas diena, tajā skaitā 4 386 valsts apmaksātajā 

programmā dienas stacionārā un ambulatorajiem pacientiem un 8 782 - maksas pacientiem (t.sk. 

ambulatorie). Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis maksas pacientu īpatsvars.  
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2014. gadā vidējais ārstēšanos laiks Centrā valsts apmaksātajiem pacientiem ir 14 

dienas, un 9 dienas maksas pacientiem. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu valsts apmaksātajiem 

pacientiem vidējais ārstēšanos laiks Centrā ir pagarinājies par vienu dienu, savukārt maksas 

pacientiem palicis nemainīgs. Salīdzinot ar 2013. gadu, būtiski ir pieaudzis ambulatoro pacientu 

skaits. 

Kopējais 2014. gada saimnieciskās darbības novērtējums 

Centra 2014. gada saimnieciskās darbības rezultāti kopumā vērtējami, kā apmierinoši. 

Kaut arī 2014.gadā apgrozījums EUR 1 062223 ir par 1.8 % lielāks nekā 2013.gada 

apgrozījums (EUR 1 043430), bet par aptuveni 5.5 % lielāks kā 2012.gadā (EUR 1 003628). 

Centrs pārskata gadu ir beidzis ar zaudējumiem EUR 14 593, savukārt 2013. gadā EUR 148 

182. Lai arī 2014. gadā zaudējumi salīdzinājumā ar 2013. gadu ir samazinājušies par 91 %, 

Centrs joprojām nespēj tikt galā ar uzkrātajiem parādiem. Centra zaudējumu galvenais iemesls 

ir amortizācijas atskaitījumi un komunālie maksājumi. 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība  

2015.gadā un 2016. gadā valde Centra darbību plāno saskaľā ar Tiesiskās aizsardzības 

procesa ietvaros izstrādāto plānu.  

Saskaľā ar mārketinga stratēģiju 2015.gadā Centrs turpinās nostiprināt savu lomu un 

ietekmi medicīniskās rehabilitācijas tirgū, gan tieši vēršoties pie pakalpojuma ľēmējiem, gan 

patapināti - aktīvi sadarbojoties ar citās medicīnas iestādēs strādājošām ārstniecības personām. 

Paralēli medicīnas nodaļas darbam tiks izstrādāts un dažādots Padomju slepenā objekta 

„Bunkurs” un ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums. 

Lai Centrs varētu nodrošināt savas pamatdarbības veiksmīgu funkcionēšanu plānots veikt 

dažādus neatliekamus remontdarbus, gan iekštelpās gan fasādes sakārtošanai, gan jumta 

labošanai. 

Kapitāldaļu īpašnieks 2014. gadā ir uzsācis faktisku domājamo zemes daļu sadales procesu, 

ko plānots pabeigt 2015. gada vidū, līdz ar to Centram paplašināsies iespējas piesaistīt 

stratēģisko investoru. 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līgatnes nami” 

Līgatnes novada domes 2010.gada 20.maija sēdē tika pieľemts lēmums par kapitālsabiedrības  

SIA „LĪGATNES NAMI" dibināšanu un noteikts, ka kapitālsabiedrības SIA „LĪGATNES 

NAMI” 100% kapitāla daļu turētājs ir Līgatnes novada dome.  



52 

 

Sabiedrība darbību uzsāka 2010.gada 1.jūlijā, pārľemot no Līgatnes novada domes Komunālo 

pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas dzīvojamo ēku apsaimniekošanas funkcijas 

un saistības.  

 

No 2013.gada 6.septembra par SIA  „Līgatnes nami” valdes locekli ir iecelts Dāvis Lācis.  

SIA „LĪGATNES NAMI” 2014.gads bija ceturtais pilnais saimnieciskās darbības gads. 

2014.gadā sabiedrības pārvaldīšanā ir 46 (četrdesmit sešas) Līgatnes novada daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas, kuru dzīvokļu domājamo daļu kopējā platība ir 29209 m
2
.  

 

Apsaimniekošanā esošo dzīvojamām mājām pieguļošo zemju kopējā platība 91146 m
2
.  

Sabiedrība 3 (trijām) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām apsaimnieko atkritumu izvešanu. 

Pārvaldībā esošajos dzīvojamos namos 2014. gadā veikti remontdarbi par: 

EUR 92143 (deviľdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs eiro un nulle centi). 

Uzľēmumā gada vidējais darbinieku skaits – 6 (seši). 

Pārskata periodā izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoriem EUR 4231 (četri tūkstoši divi simts 

trīsdesmit viens eiro un nulle centi).   

Parādu piedziľas izdevumi un valsts nodevas EUR 5463 (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit trīs 

eiro un nulle centi). 

Pārskata gada finanšu rezultāts EUR 8816 (astoľi tūkstoši astoľi simti sešpadsmit eiro un nulle 

centi) zaudējumi. Salīdzinot zaudējumus pirms nodokļiem ar 2013. gadu pārskatu tie ir 

samazinājušies par 79.50 %, 

Turpmākā sabiedrības attīstība balstās uz esošo dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un jaunu 

klientu piesaisti, esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieejamību.  

             

 12  Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu 

iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā 

 Līgatnes novada dome lielu uzmanību velta, lai iesaistītu iedzīvotājus domes darbā un 

lēmumu pieľemšanā, un informētu par norisēm. Šo mērķu sasniegšanai Līgatnes un 

Augšlīgatnes pakalpojumu centros ir izveidotas un izvietotas „ierosinājumu kastītes”, bet 

Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv ir izveidota sadaļa – „vēstule domei”. Cikliski tiek 

izteikti mudinājumi izmantot šos un citus komunikāciju kanālus, lai sniegtu ierosinājumus, 

sūdzības, atsauksmes, idejas u.t.t., kuru realizācijai nepieciešams pašvaldības atbalsts. Ir 

izveidota iesniegumu iesniegšanas un aprites kārtība, kas nodrošina, ka ikkatrs iedzīvotājs var 

http://www.ligatne.lv/


53 

 

vērsties vienā vai otrā iedzīvotāju apkalpošanas centrā un sniegt rakstisku vai mutisku 

iesniegumu par sev interesējošiem jautājumiem. 

 Informētības nodrošināšanai ir izveidota un tiek aktīvi uzturēta novada mājaslapa un 

izdots laikraksts „Līgatnes novada ziľas”, kas kā laikraksta „Līgatnes ziľas” ielikums tiek 

tiražēts 1000 eksemplāros un bez maksas izplatīts novada iedzīvotājiem katra mēneša trešajā 

piektdienā. Katru mēnesi laikrakstā tiek atspoguļoti veiktie saimnieciskie darbi un esošie 

projekti. Laikraksta ielikumus arī iespējams skatīt elektroniski novada mājaslapā. 

 Līgatnes novada domes administrācija regulāri organizē iedzīvotāju sapulces, nodrošinot 

attālāk dzīvojošo iedzīvotāju nokļūšanu dzīvesvietā pēc sapulcēm. 

 Līgatnes novada domes priekšsēdētājs ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz interviju – 

atskaiti par novadā paveikto, kas tiek balstīta uz partiju programmām un priekšvēlēšanu 

solījumiem. 

 13  Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Veicot Administratīvi teritoriālo reformu novadā tika izveidota tāda pārvaldes struktūra, 

kas apvieno labāko no Līgatnes pilsētas un Līgatnes pagasta pieredzēm saskaľā ar novada 

izveides projektu. Novada domes administrācija un izpildinstitūcijas ir sadalītas 

struktūrvienībās ar konkrēti definētiem uzdevumiem un mērķiem. Pašvaldībā ir izveidota 

horizontālā vadības sistēma, kas nodrošina tiešu informācijas apmaiľu starp struktūrvienību 

vadītājiem un speciālistiem. Tā veicina vadītāju un speciālistu atbildības palielināšanu, lēmumu 

pieľemšanas patstāvību un ātrāku mērķu sasniegšanu. Sadarbības darba koordinācijai un 

pilnveidošanai vienu reizi divās nedēļās notiek struktūrvienību vadītāju sanāksmes. 

Apkalpošanas struktūra darbojas pēc „vienas pieturas aģentūras” principa, bet sistēma 

tiek pilnveidota. Paralēli „labākā risinājuma” meklējumiem tiek veidota sistēma ar mērķi ieviest 

kvalitātes vadības sistēmu. 

 14  Valsts kontroles revīzijas atzinumi un domes veiktie pasākumi atklāto trūkumu 

novēršanai 

2014.gadā Līgatnes novada domes darbinieki, piesaistot konsultantus, intensīvi strādā pie Valsts 

kontroles revīzijas „Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskata par valsts budžetu izpildi un 

par pašvaldību budžetiem gada pārskata daļu” ieteikumu ieviešanas.  

Līdz 2015.gada 30.jūnijam pašvaldībai ir jāievieš sešpadsmit Valsts kontroles ieteikumi.  
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Detalizēti ar Valsts kontroles ziľojumu par Līgatnes novada pašvaldību var iepazīties, Valsts 

kontroles mājas lapā lrvk@lrvk.gov.lv.  

 

 15  Revidenta ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši LĪGATNES NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 

2014. gada  finanšu pārskata revīziju. Revidētais  2014. gada finanšu pārskats ietver: 

 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiľu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta 

izpildi.  

Šis  finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā 

norādīts  finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības  nav konsolidētas šajā  

finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī  finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaľā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu 

iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo  

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaľā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie 

standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 

pietiekamu pārliecību par to, ka  finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 

pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju.<0} Procedūras tiek izvēlētas, 

pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 

būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti 

ľem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu  finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 

mailto:lrvk@lrvk.gov.lv
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sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī 

pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu 

pamatotības izvērtējumu, kā arī  finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais  finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

LĪGATNES  NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī 

par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaľā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziľojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziľojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots  gada pārskata 

sadaļā Vadības ziľojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 

ziľojumā un 2014. gada  finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „Auditorfirma Inspekcija”  

Licence Nr. 13 

 

Māris Biernis 

Valdes priekšsēdētājs  

Zvērināts revidents                                                                

Sertifikāts Nr. 148 

 

 

 


