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 1  Līgatnes novada domes priekšsēdētāja uzruna 

 

2009.gads ir Līgatnes novada dzimšanas gads – smagi spraiga darba un vienlaicīgi radoša 

pacēluma gads, kas mūžos tiks pieminēts Līgatnes vēsturē. Apzinoties šī notikuma nozīmību, 

Līgatnes novada domes deputāti, darbinieki un visi novada ļaudis ir bijuši atbildīgi pieņemot 

lēmumus un veicot ikdienas darbus, lai administratīvi teritoriālā reforma būtu ieguvums. 

Papildus sarežģītajām pārmaiņām šis bija valsts ekonomiskās lejupslīdes smagākais gads. 

Tas tiešā veidā ietekmēja pašvaldības rocību un iedzīvotāju labklājību – strauji samazinājās 

pašvaldības budžeta ieņēmumi un liels skaits novada iedzīvotāju zaudēja darbu. Vērtēju, ka šādos 

apstākļos realizētā reforma ir ieguvums, jo pašvaldībai nācās meklēt radošus risinājumus, lai 

sabalansētu budžeta iespējas ar strauji augošajām sociālajām vajadzībām, infrastruktūras 

noturību un attīstību. 

Izveidojot ekonomiski pamatotu un efektīvu pārvaldes modeli pašvaldības administrācijā 

un struktūrvienībās, tika rasts risinājums sociālo pabalstu izmaksām, izglītības, kultūras, 

sabiedriskās drošības un citu pašvaldības funkciju finansēšanai nepieciešamā apjomā, kā arī 

novada iedzīvotājiem nodrošināta pakalpojumu pieejamība pat augstākā līmenī un kvalitātē kā 

līdz administratīvi teritoriālajai reformai. Tika nodrošināta uzsākto investīciju projektu realizācija – 

sporta halles būvniecība, satiksmes drošības, ūdenssaimniecības un citu projektu īstenošana.  

Gada vidū kļuva zināms, ka valsts ievērojami samazina finansējumu izglītībai un ieviešot 

sistēmu „nauda seko skolēnam” ir apdraudēta Līgatnes novada divu skolu pastāvēšana. Tomēr, 

veicot skolu reorganizāciju un izveidojot Līgatnes novada vidusskolu, tiek nodrošināts galvenais 

uzstādījums par pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanu Līgatnes novadā un 

skolēni 1. septembrī kā ierasts mēro ceļu uz sev tik pierastajām skolas telpām. Tāpat izglītības 

pieejamības nodrošināšanai tiek atvērtas pirmās bērnudārza grupiņas Augšlīgatnes „Zvaniņos”. 

Turpinoties administratīvi teritoriālajai reformai no likvidētās Cēsu rajona padomes tiek 

pārņemts SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””. Kaut arī par centra pārņemšanu vai 

nepārņemšanu deputātu starpā ir spraigas debates, jo iestāde ir bankrota priekšā, tomēr 

vairākums uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, lai glābtu šo Līgatnes novada simbolu un 

palīdzētu teritorijā dzīvojošajiem novada iedzīvotājiem, kuru labklājība ir tieši atkarīga no 

rehabilitācijas centra darbības. 
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Novada dzīvē aizvien lielāku lomu ieņem nevalstiskās organizācijas. Iedzīvotāji, īpaši 

jaunieši, sāk apvienoties dibinot biedrības un realizējot novadam svarīgu projektus. Tieši NVO un 

sabiedrisko aktivitāti novada dome vērtē kā veiksmes atslēgu straujai novada izaugsmei, tāpēc 

turpmāk ir paredzēts materiāli atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu realizāciju nodrošinot 

projektu līdzfinansējumu un nepieciešamības gadījumā arī vadību. 

Veselības aprūpes jomā ir saglabāta primārās aprūpes pieejamība iepriekšējā līmenī un 

perspektīvā ir zobārstniecības prakses atvēršana Līgatnes pilsētā. Ņemot vērā, ka sākot ar 2009. 

gadu Augšlīgatnē ir neatliekamās palīdzības dienesta dežūrpunkts un novada ziņā ir plašs 

veselības aprūpes pakalpojumu spektrs Rehabilitācijas centrā „Līgatne””, vērtēju, ka veselības 

aprūpes pieejamība Līgatnes novadā ir salīdzinoši augsta. 

Kopumā 2009. gads Līgatnes novadam vērtējams kā laba mācību stunda, kurā patstāvīgi 

vajadzēja atrisināt uzdevumu ar daudziem nezināmajiem. Šķiet, ka ar šo uzdevumu esam 

veiksmīgi atrisinājuši un turpmāk mūsu nezināmie ir izzināti. Tas ir labs sākums jaunu uzdevumu 

veikšanai! 

 

Esam laimīgi Līgatnes novadā! 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs   Ainārs Šteins 
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 2  Ziņas par pašvaldību 

 

Līgatnes novada pašvaldības teritorija ir 167,7 km2, tajā skaitā  

Līgatnes pilsēta - 7,1 km2 ;  

Līgatnes pagasts – 160,6 km2. 

 

 Līgatnes pilsētas teritorija atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, robežojas ar Līgatnes 

un Straupes pagastu. Pilsēta atrodas 35 km attālumā no Cēsīm un 75 km attālumā no Rīgas.  

Līgatnes pagasts vēsturiski atrodas Vidzemes novadā, bet ģeogrāfiski Vidzemes augstienes 

Piebalgas paugurainē un Gaujas senlejā, dienvidaustrumos iesniedzas Viduslatvijas nolaidenums. 

Pagasta austrumu daļa ir 20 km attālumā no Cēsīm, bet rietumu daļa 10 km attālumā no Siguldas. 

Līgatnes pagasts apjož Līgatnes pilsētu un robežojas ar Krimuldas pagastu, Siguldas pagastu, 

Straupes pagastu, Nītaures pagastu, Amatas un Drabešu pagastu.  

2009. gadā, pēc administratīvi teritoriālās reformas tika izveidots Līgatnes novads, kas 

apvieno divas administratīvās teritorijas – Līgatnes pilsētu un Līgatnes pagastu. Novada domes 

struktūras izveide ir balstīta uz kopīgi izstrādātu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas  apstiprinātu Līgatnes novada apvienošanās projektu.  

Strādājot pie apvienošanās projekta, par pamatu tika ņemtas pozitīvās iestrādnes abās 

pašvaldībās. Tās apvienojot ir izveidots optimāls pārvaldes modelis, kas atbilst pašvaldības finanšu 

iespējām un nepieciešamībai, un vērsts uz likumā noteikto pašvaldības funkciju realizāciju 

iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai. 
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 2.1  Teritorijas sadalījums 

Līgatnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums pa lietošanas 

veidiem 2009. gadā 

 

Līgatnes novada pašvaldības īpašumā ir 103 zemes vienības ar kopējo platību 688,1 ha. 
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Līgatnes novada domei piekritīgas ir 269 zemes vienības ar kopējo platību 506,1 ha. 

 

 2.2  Iedzīvotāji 

 

Iedzīvotāju skaits Līgatnes novada pašvaldībā uz 01.01.2009. –  4470 

Līgatnes pilsētā - 1417 

 Līgatnes pagastā - 3053 
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Vīrieši      -  2135 

            Sievietes -   2335 

 

 

 

Nacionālais sastāvs 

 Latvieši  - 3896 

 Krievi   -  427 

 Baltkrievi  -    47 

 Ukraiņi              -    27 

 Vācieši   -    18 

 Pārējie   -    55 
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Pilsonība 

 Latvijas pilsoņi             - 4260 

 Latvijas nepilsoņi -   262 

            Pārējie   -     52 

 

 

Vecuma sadalījums 

            0 – 6 gadi   - 230 

Līgatnes pilsētā -   48 

 Līgatnes pagastā - 182 
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            7 – 18 gadi  - 737 

Līgatnes pilsētā - 189 

 Līgatnes pagastā - 366 

 

Pensionāri     - 1170 

Līgatnes pilsētā -   495 

 Līgatnes pagastā -   675 

 

Darbaspējīgie   - 2308 

Bezdarbnieki   -  389 

 

 

Civilstāvokļu aktu reģistrācija 

Laulības   -     7 

Līgatnes pilsētā -     5 

 Līgatnes pagastā -     2 

 

Dzimšanas   -   38    

Līgatnes pilsētā -     5 

 Līgatnes pagastā -   33 

Miršanas   -   56    
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Līgatnes pilsētā -   22 

 Līgatnes pagastā -   34 

 

 

 

 

 2.3  Pašvaldības pārvalde 

Līgatnes novada pašvaldība darbojas saskaņā 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”.  

 

Līgatnes novada domē 2009.gada 1.jūlijā darbu sāk jaunievēlētā Līgatnes novada dome 13 

deputātu sastāvā . Par Līgatnes novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Ainārs Šteins.  

Līgatnes novada domes deputāti: 

1. Ainārs Šteins 

2. Pēteris Lideris      

3. Dace Bērziņa     

4. Ineta Bērziņa     

5. Laila Bērziņa        



13 

 

6. Ēriks Liepiņš     

7. Gunita Liepiņa    

8. Silvija Zaharāne     

9. Gunars Šķēle      

10. Iveta Viļumsone         

11. Normunds Sondors  

12. Guntis Zicmanis 

13. Jurijs Daģis  

 

No 2009. gada 1.jūlija  notikušas 14 domes sēdes, no tām:  

  8 kārtējās;  

  6 ārkārtas.  

 

Domes sēdēs izskatīti jautājumi, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un 

komisijās. 

 Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai domē izveidotas četras deputātu pastāvīgās 

komitejas: 

 Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā; 

 Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komiteja 5 deputātu sastāvā; 

 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 5 deputātu sastāvā; 

 Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja 5 deputātu sastāvā. 

 

No 2009. gada 1.jūlija  notikušas:  

7 Finanšu komitejas sēdes; 

5 Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas sēdes; 

10 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes; 

6 Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēdes. 

 

Domē darbojas šādas patstāvīgās komisijas:  

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



14 

 

 Zemes komisija; 

 Administratīvā komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija; 

 Privatizācijas komisija; 

 Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija; 

 Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija.  

 

Pašvaldības funkciju realizēšana tiek nodrošināta ar pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

starpniecību – 

Pašvaldības iestādes: 

 Līgatnes novada dome ; 

 Pašvaldības aģentūra „Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs”; 

 

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes: 

 Līgatnes novada vidusskola; 

 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; 
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 Grāmatvedības un uzskaites nodaļa; 

 Izglītības, kultūras un sporta 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 Bāriņtiesa; 

 Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Līgatnes novada Būvvalde; 

 Līgatnes novada pašvaldības policija; 

 Līgatnes novada Sociālais dienests. 

 

Uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kapitāldaļas: 

 SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”- 1,50 %; 

 Krājaizdevu sabiedrības „Līgatnes druva” –  4,50 % ; 

 BO „Dzīvokļu kooperatīvs „Skaļupes” – 5,0 %; 

 AS „CATA” –  4,54 %; 

 SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””- 100%. 

   

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”. 

 Biedrībā „Līgatnes upes saimnieki” 
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 3  Bāriņtiesa 

 

Līdz 2009.gada 7.jūlijam darbojās Līgatnes pilsētas bāriņtiesa un Līgatnes pagasta 

bāriņtiesa, bet no minētā datuma tika izveidota Līgatnes novada Bāriņtiesa. 

  Šajā laika periodā ir veikta iepriekšējā bāriņtiesas sastāvā iekārtoto lietu iepazīšana, 

sakārtošana un arhivēšana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

  2009. gadā Līgatnes novada bāriņtiesa kopā pieņēmusi 83 lēmumus. Lai sagatavotu lietas 

lēmumu pieņemšanai vai izlemtu par lietas neierosināšanu, veiktas gan pārbaudes iedzīvotāju 

dzīves vietās, gan sarunas ar iedzīvotājiem, gan amatpersonu un iedzīvotāju aptaujas, lai iegūtu 

ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu 

izlemšanai. 

 Bāriņtiesa piedalījusies 11 rajona tiesu sēdēs, kur devusi atzinumus par vecāku 

domstarpībām pie laulības šķiršanas un citos gadījumos.  

Par vardarbības gadījumiem bāriņtiesa ir 5 reizes ziņojusi policijai un pēc tam arī 

piedalījusies situācijas risināšanā.  

 Bāriņtiesa ir skaidrojusi iedzīvotājiem par vecāku pienākumu pirms izbraukšanas no 

Latvijas Republikas uz darbu ārvalstīs, sakārtot likumīgo pārstāvju iecelšanu un noteikt pilnvaru 

apjomu bērniem, kuri paliek Latvijā pie citām personām. 

Pārskata periodā notariālie apliecinājumi ir sastādīti un noformēti 196 dokumentiem, no 

tiem: 118 pilnvarām, 14 darījumu līgumiem, 3 testamentiem, 5 vienošanās līgumiem, 26 

nostiprinājumu lūgumiem zemesgrāmatai un 30 parakstu īstumu apliecinājumiem. 

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 

un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju  

7 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes 

tiesības  

5 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas bērna aprūpes 

tiesības  

-  
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Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības  8  

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības  -  

Personu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu  

4  

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības  3  

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības  6  

Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē, no kuriem:  22  

 audžuģimenē  9  

 aizbildņa ģimenē  8  

  bērnu aprūpes iestādē  5  

Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē 

(audžuģimenē, aizbildnībā, bērnu aprūpes iestādē)  

3  

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes 

(audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi  

13 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas  9  

Bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas  1  

Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības tiesību atjaunošanas 

vecākiem  

2  

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu atļaut 

šķērsot valsts robežu  

2  
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Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam  6  

Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis  8  

Audžuģimeņu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim  2  

Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem  5  

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir 

bērna interesēs  

3  

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu 

adoptētāja aprūpē  

1 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī  2  

Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai prombūtnē 

esošas personas mantai pārskata gada 31.decembrī  

-  

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna 

aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību  

1  

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanu  1 

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par ikdienas aizgādības īstenošanu  -  

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi 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 viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā  

1  

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu 

nodrošināšanu vai aizstāvību  

9  
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 4  Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem Līgatnes novadā sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā 

Veicot sabiedriskās kārtības uzturēšanu Līgatnes novadā, uzraugot Līgatnes novada 

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

pašvaldības policijas darbinieki 2009.gadā ir sastādījuši 122 personām Administratīvā 

pārkāpuma protokolus, no kurām pašvaldības policija pie administratīvās atbildības ir saukusi 

11 personas. 

 

 

 16 transporta līdzekļa vadītāji saukti pie administratīvās atbildības par CSN 

neievērošanu; 

 29 personām sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli par Līgatnes 

novada domes saistošo noteikumu neievērošanu; 

 77 personām - par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu 

neievērošanu, kur vairākums pārkāpumu ir par  Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

171.panta normu neievērošanu, t.i., alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā 

vai atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu; 

 83 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai un lēmumu 

pieņemšanai citām institūcijām: 
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 65 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas Līgatnes novada domes 

Administratīvajai komisijai; 

 13 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas Cēsu rajona tiesai, no kurām 13 

ir par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā vai atrašanos sabiedriskā vietā 

alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, atkārtoti gada laikā; 

 5 administratīvā pārkāpuma lietas Valsts policijai. 

 

Valsts policijā par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem nogādātas 40 personas: 

 

 

 16 transporta līdzekļa vadītāji par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu; 
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 20 personas par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar 

cilvēka cieņu, vai alkohola lietošanu sabiedriskās vietās; 

 4 personas par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbiniekiem. 

Atskaites periodā 29 personām izteikti brīdinājumi par Līgatnes novada domes saistošo 

noteikumu neievērošanu, no kurām lielākoties par teritorijas, nekustamā īpašuma vai 

atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu. 

8 personas, kuras nav spējušas patstāvīgi pārvietoties un ir varējuši nodarīt veselības 

kaitējumu sev vai citiem, nogādātas Cēsu rajona slimnīcā vai mājās. 

Mutiski brīdināti 86 velosipēdu un mopēdu vadītāji par Ceļu satiksmes noteikumu 217. 

un 230. panta neievērošanu. 

78 gājēji brīdināti par Ceļu satiksmes noteikumu 19. panta (par atstarotāju nelietošanu) 

pārkāpšanu. 

Pašvaldības policija 2009.gadā izbraukusi uz 68 izsaukumiem un izskatījusi 124 

iedzīvotāju iesniegumus. 

Pašvaldības policija 2009.gada jūlijā sabiedriskās kārtības uzturēšanai sāka veikt 

patrulēšanu Līgatnes pagastā un Līgatnes pilsētā. 

2010.gadā plānots ieviest video novērošanas sistēmu novadā. 

 

 5  Sociālā palīdzība 

       2009.gads atšķīrās no iepriekšējiem ar straujo klientu skaita pieaugumu, kas prasīja Sociālā 

dienesta darbinieku saspringtāku darba režīmu. Piemēram, 2008.gadā pēc palīdzības griezās 52 

trūcīgas ģimenes – 105 personas, bet 2009.gadā jau 85 ģimenes - 153 personas. Tas notika 

vienlaicīgi ar Līgatnes novada izveidošanu un Sociālo dienestu apvienošanos.  

Svarīgākais sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā Līgatnes novadā 2009.gadā: 

1. Vienota Līgatnes novada Sociālā dienesta izveidošana. 

2. Tika izstrādāts Līgatnes novada Sociālā dienesta darbības modelis divos iedzīvotāju 

apkalpošanas centros, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk saņemt sociālo palīdzību un 

pakalpojumus. 
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3. Izstrādāts Līgatnes novada Sociālā dienesta nolikums un vienoti saistošie noteikumi par 

sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanu Līgatnes novadā. 

4. Pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, nodarbinot 60 

stipendiātus. 

5. Sociālais dienests uzņēmās A/S Latvenergo dāvinājuma karšu „Elektrības norēķinu karte 

500kWh” izsniegšanu Līgatnes novada trūcīgajām mājsaimniecībām. 

6. Līgatnes novadā 2009.gadā sociālās palīdzības pabalstiem un samaksai par sociālajiem 

pakalpojumiem izmaksāti Ls 75 155, no kuriem: 

 GMI pabalstam - Ls 18 380 jeb 24,46% 

 Dzīvokļa pabalstam – Ls 4130 jeb 5,5% 

 Ēdināšanas pabalstam – Ls 2317 jeb 3,08% 

 Veselības aprūpes pabalstam – Ls 14 595 jeb 19,42% 

 Sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un audžuģimenēm – Ls 18 500 jeb 24,62% 

 Pārējie pabalsti ( piedzimšanas, apbedīšanas, pēc soda izciešanas, aprūpei, mācību 

līdzekļu iegādei) – Ls 17 233 jeb 22,92% 
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2010. gada galvenie uzdevumi Sociālā dienesta darba tālākai attīstībai: 

1. Līgatnes novada Sociālā dienesta reģistrēšana Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

2. Sociālās jomas attīstības stratēģijas izstrāde sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanas 

kvalitātes uzlabošanai, piesaistot jaunus, profesionālus kadrus. 

 

 6  Nozīmīgākie veikumi un notikumi Līgatnes novadā izglītības jomā 

 6.1  Līgatnes novada vidusskola 

 6.1.1  Pedagoģiskais darbs 

Pedagoģiskais darbs izglītības iestādē tiek veikts saskaņā ar  licencētām un akreditētām 

programmām: vispārējās pamatizglītības programma , kods 21011111 un vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011.     

2008./2009. mācību gada beigās Līgatnes vidusskolā 132 skolēni, 9. klasi beidza 19 skolēni, 

12. klasi - 14 skolēni. 2008./2009. mācību gada beigās Līgatnes pamatskolā mācījās 143 skolēni, 

no tiem 20 pirmsskolas grupās, 9.klasi beidza 16 skolēni. Līdz 2009.gada 1.septembrim Līgatnē 

izglītības apguvi nodrošināja 2 mācību iestādes – Līgatnes vidusskola un Līgatnes pamatskola.  Pēc 

reģionālās reformas abas skolas tiek apvienotas un izveidota Līgatnes novada vidusskola. 

Skolēniem mācību process tika nodrošināts tajās pašās ēkās, kur 2008.gadā. 8. un 9.klases ķīmiju, 

fiziku apgūst Līgatnes pilsētas skolas ēkā (skolēnus vadā īrēts autobuss). Tiek izveidotas 

paralēlklases: a -Līgatnes pilsētā, b – Līgatnes pagastā. 2009. gada 1. septembrī mācības Līgatnes 

novada vidusskolā uzsāka 247 skolēni, t.sk. 1. klasē 31, 9. klasē 28, 10.klasē 19, 12. klasē 11. 

Veikti būtiski ieguldījumi, lai radītu priekšnoteikumus informāciju tehnoloģiju ieviešanai 

mācību procesā. Realizējās tehnoloģiju iepirkums, kā rezultātā katrs mācību kabinets ir apgādāts 

ar portatīvo datoru, ekrānu un printeri, ir 15 portatīvie datori skolēniem izmantošanu mācību 

procesā, matemātikas kabinetā ir uzstādīts projektors un interaktīvā tāfele ar balsošanas iekārtu, 

skolotājiem ir pieejami divi pārvietojamie projektori, dokumentu kamera. Izmantojot rajona 
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padomes finansējumu, iegādājāmies divus kodoskopus, mūzikas centru, divus magnetofonus, 

diktofonu. 

 6.1.2  Mācību darbs 

Skolas piedalīšanās starptautiskajā Comenius skolu sadarbības projektā. Mācību gada laikā 

notika trīs sanāksmes: Lielbritānijā, kurā piedalījās tikai skolotāji, Igaunijā (Narvā), kur mūsu skolu 

pārstāvēja arī izlaiduma klases skolēnu grupa. 

Skolēnu skaits un sastāvs mācību gada laikā un vasaras periodā būtiski nav mainījies, 

izmaiņām ir sociāli iemesli. Ģimenes izbrauc uz ārzemēm vai maina dzīves vietu. 

Mācību darba rezultāti ir stabili. Trešdaļai 5.- 12. klašu skolēnu vidējā atzīme ir 7 balles un 

vairāk.  Valsts pārbaudes darbos 6., 9. un 12. klasē nav nepietiekamu vērtējumu. 12. klases 

centralizēto eksāmenu rezultātus var uzskatīt par labiem, gan mūsu skolas skatījumā, gan 

salīdzinot ar citām līdzīga statusa skolām. 51,7 % ir A,B,C līmeņi (iepr. gadā 56,4%) , toties šogad 

vairāk ir Aun B līmeņi. 

Mācību gada laikā 18 skolēni ir piedalījušies rajona mācību olimpiādēs un zinātniskajos 

lasījumos, ir gūtas godalgotas vietas. 

9.klašu absolventi
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ģimnāzijas

vidusskolas

PTV

tehnikumi

nemācās
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12.klases absolventi
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 6.1.3  Uzdevumi jaunajam mācību gadam: 

 Jauno vidusskolas standartu ieviešana. 10. klase pilnībā pāriet uz jaunajiem standartiem 

un jauno mācību plānu;  

 Mūsdienu tehnoloģiju ieviešana, metodiskās izstrādnes, kas saistītas ar tehnoloģiju 

pielietošanu; 

 Līgatnes novada dome ir uzdevusi ieviest vides zinību profesionālās izglītības programmu. 

Tas ir uzdevums visiem skolotājiem atrast akcentus vides izglītošanā ikvienā mācību 

priekšmetā; 

 Izveidojot vienotu skolotāju kolektīvu, jāpārskata arī metodisko komisiju skaits un sastāvs, 

aktivizējot metodisko darbu jaunajos apstākļos. 

 6.2  Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde 

 6.2.1  Pedagoģiskais darbs 

Pedagoģiskais darbs iestādē tiek veikts saskaņā ar 2009. gada 6. novembrī licencēto 

pirmsskolas izglītības programmu Nr. V-582, programmas kods -  01011111. Programmas saturs 

nodrošina audzēkņu sagatavošanu mācību uzsākšanai skolā. Programmas realizēšanu nodrošina  

pietiekamais mācību, uzskates un izdales materiālu klāsts grupās un metodiskajā kabinetā. 

Līdz 2009. gada 1. septembrim pirmsskolas izglītības iestāde darbojas Līgatnē, Gaujas ielā 

7, kurā darbojas 4 grupas, kuras apmeklē 76 bērni. Rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē 

bija 67 bērni. Tā kā visi bērni ar vietām nav nodrošināti un daudziem vecākiem ir ģeogrāfiski 

neizdevīgi vest bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi Līgatnes pilsētā, no 2009. gada 1. 

septembra tika atvērta pirmsskolas izglītības iestādes filiāle Augšlīgatnē „Zvaniņos”, uz kuru tiek 
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pārcelta viena grupa bērniem no 4-5 gadiem un atvērta grupa 5-6 gadīgo bērnu obligātajai 

apmācībai. 2009. gada 1. septembrī mācības Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē uzsāk 

96 bērni vecumā no pusotra līdz 7 gadiem un  darbojas 5 grupas. 

Bērnu skaits Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē 2009. 

gadā
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Bērnu skaits līdz 2009. gada 1. septembrim Bērnu skaits pēc 2009. gada 1. septembra

 

 Iestādē strādā 13 skolotājas 11 slodzēs, pēc 2009. gada 1. septembra, sakarā ar bērnu 

skaita palielināšanos - 12,25 slodzēs .  

Skolai 2009. gadā sagatavoti un pirmsskolas izglītības iestādi beiguši 18  audzēkņi 

Grupas ir iekārtotas, ņemot vērā bērnu vecumu intereses, vajadzības un apgūstamās 

prasmes. 2009. gadā vairāk uzmanības tika veltīts audzēkņu rotaļu vides un mācību vides 

papildināšanai, kas veicinātu bērnu valodas prasmju attīstību. Līdz ar to katrā grupā tiek 

pilnveidoti leļļu stūri, tiek gatavotas attīstošas spēles un  uzskates materiāli.  

Reizi mēnesī notiek skolotāju metodiskās sanāksmes, bet trīs reizes mācību gadā 

pedagoģiskās padomes sēdes.  

 6.2.2  Sadarbība ar ģimeni 

 2009.gadā notikušas visas plānotās grupu sapulces, kurās vecāki tika iepazīstināti iestādes 

darba virzieniem, instruēti audzēkņu drošības jautājumos, pilnveidota vecāku iesniegumu 

uzskaite, notikušas konsultācijas jaunajiem vecākiem par iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. 

Aktīvi darbojas Izglītības iestādes padome, iesaistot vecākus gan iestādes attīstības veicināšanā, 

gan dažādu aktivitāšu (talku, pasākumu) organizēšanā.  
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 6.2.3  Saimnieciskā darbība 

Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā:  

1.  Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, izbūvēts automašīnu stāvlaukums ; 

2. Ēkas 2., 3. stāvā ierīkota ugunsgrēka trauksmes atklāšanas signalizācija; 

3. Pie ēkas Līgatnē Gaujas ielā 7 no vecāku ziedotajiem materiāliem talkā izveidots 

sporta laukums. 

 „Zvaniņos”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā: 

1. Ierīkota apsardzes signalizācija; 

2. Veikti nelieli kosmētiskie telpu remonti. 

 6.2.4  Plānotie darbi 2010. gadā 

Pedagoģiskā darbība   

1. Atvērt grupu bērniem no pusotra gada līdz trīs gadiem Augšlīgatnē „Zvaniņos”, 

2.  Izveidot pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņu.  

Saimnieciskā darbība 

 Līgatnē, Gaujas ielā 7:  

1. Uzstādīt jaunu koka sētu; 

2. Ēkas 1. stāvā veikt sanitārā mezgla remontu; 

3. Aiz PII ēkas iztīrīt graviņu; 

 

 Augšlīgatnē „Zvaniņos” 

1. Uzstādīt rotaļu laukumu un tā nožogojumu; 

2. Veikt remontdarbus un iegādāt inventāru un nepieciešamos mācību materiālus jaunas 

grupas atvēršanai. 

 6.3  Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 

 6.3.1  Pedagoģiskais darbs 

Pedagoģiskais darbs skolā tiek veikts saskaņā ar 2009.gada 14.oktobrī licencētām 

profesionālās ievirzes izglītības programmām : 
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- 20V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle, licences Nr.P-431 

- 20V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle, licences Nr.P-432 

- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle, licences Nr.P-433 

- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Čella spēle, licences Nr.P-434 

- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle, licences Nr.P-438 

- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, licences Nr.P-435 

- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Mežraga spēle, licences Nr.P-436 

- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Eifonija spēle, licences Nr.P-437 

- 20V 211 00 Vizuāli plastiskā māksla, licences Nr.P-430 

Izglītības iestāde 2007.gada februārī izgāja akreditācijas procesu, kura rezultātā skola tika 

akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem (akreditācijas lapas Nr.AI 3658). Nākamās 

akreditācijas termiņš – 2013.gada 27.februāris. Programmu saturs nodrošina iespēju katram 

audzēknim turpināt izglītību mūzikas vai mākslas jomā jebkurā profesionālās vidējās izglītības 

mācību iestādē. Programmu realizācijai nodrošināts pietiekams telpu, aprīkojuma, mūzikas 

instrumentu, materiālu, audio ierakstu, kā arī mācību un uzskates materiālu klāsts. 

Audzēkņu vidējais kopskaits 2009.gadā - 72, no tiem mūzikas izglītības programmās - 50, 

mākslas izglītības programmā – 22. 

Skolā strādā 14 pedagogi, no tiem mūzikas izglītības programmās – 12, mākslas izglītības 

programmā – 2, kā arī 3 tehniskie darbinieki – 2 apkopējas un 1 lietvedis. Ar 2009.gada 

1.septembri, sakarā ar būtisku valsts mērķdotācijas samazinājumu pedagogu algām un līdz ar to 

daļas finansējuma nepieciešamību no pašvaldības budžeta, skola atteicās no 0,5 slodzes direktora 

vietniekam mācību darbā, kā arī no 1 slodzes lietvedim. Ieekonomētie līdzekļi tika novirzīti 

pedagogu algām, lai nodrošinātu licencēto izglītības programmu realizāciju pilnā apmērā. 

2009.gadā skolu absolvēja  9 audzēkņi, no tiem 6 mūzikas izglītības programmu, 3 mākslas 

izglītības programmu. No 9 absolventiem 2009.gadā iestājās tālāk vidējās profesionālās mācību 

iestādēs 2 audzēkņi – 1 mūzikā, 1 mākslā. Taču kopumā 2009.gadā vidējās profesionālās izglītības 

iestādēs mūzikā vai mākslā iestājās 5 skolas audzēkņi – 2 mūzikas izglītības programmās, 3 

mākslas izglītības programmās. Tātad skola sniedz audzēkņiem tik kvalitatīvas zināšanas, prasmes 

un iemaņas, ka viņi spēj iestāties vidējās izglītības pakāpē, nepabeidzot mākslas vai mūzikas 

pamatizglītības pakāpi līdz galam. 
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 6.3.2  Mākslinieciskā darbība 

Skolas audzēkņi un pedagogi regulāri piedalās gan skolas, gan pašvaldības rīkotajos 

pasākumos un koncertos. Ar saviem sniegumiem priecējam klausītājus 18.novembra koncertos, 

Ziemassvētku pasākumos, Lieldienās u.c. Mākslinieku veikumi apskatāmi darbu izstādēs. Bez tam 

koncertējam arī citās mūzikas un mākslu skolās visā Latvijā, veidojam kopīgus koncertus ar 

draugiem Jūrmalā, Gaujienā un citur. 

Viens no skolas darbības kvalitātes rādītājiem ir audzēkņu dalība dažādos konkursos, 

festivālos un  izstādēs. Mūsu skolas audzēkņi regulāri piedalās un gūst panākumus gan vietēja, 

gan starptautiska mēroga konkursos. 

 6.3.3  Sadarbība ar ģimeni 

Skolas pedagogi aktīvi informē audzēkņu vecākus par norisēm skolā, kā arī par katra 

audzēkņa individuālajiem sasniegumiem vai neveiksmēm. Lai vecāki zinātu, kādas ir mācību 

programmu prasības un kā viņu bērni ar tām tiek galā, vismaz 1 reizi semestrī tiek rīkoti atklātie 

koncerti, vecākiem, ja viņi to vēlas, arī ir iespēja būt klāt jebkurā mācību stundā. Katra mācību 

gada 2.semestrī 1 reizi mēnesī tiek rīkota topošo tā gada skolas absolventu beigšanas eksāmena 

instrumenta spēlē programmas noklausīšanās ar vecāku piedalīšanos, lai izslēgtu nepatīkamu 

pārsteigumu iespēju skolas beigšanas eksāmenos maijā. Vecāki vienmēr ļoti labprāt apmeklē šīs 

noklausīšanās un līdz ar to arī pievērš lielāku uzmanību sava bērna ieguldītajam darbam 

programmas sagatavošanā mājās. 

 6.3.4  Saimnieciskā darbība 

Skolas telpas tiek uzturētas pienācīgā kārtībā, ir nepieciešami nelieli kosmētiski remonti. 

2009.gadā galvenā uzmanība tika pievērsta mūzikas instrumentu tehniskā stāvokļa uzlabošanai - 

klavieru skaņošanai un labošanai, akordeonu remontam u.c. nepieciešamajiem uzlabojumiem, 

bez kuriem nav iespējams kvalitatīvs mūzikas instrumenta apguves process. Regulāri tiek 

meklētas iespējas papildināt nošu un audio materiālu, mākslas grāmatu u.c. nepieciešamo mācību 

un metodisko līdzekļu fondu. 
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 6.3.5  Plānotie darbi 2010.gadā 

Pedagoģiskā darbība 

2010.gadā kultūrizglītības sistēmā gaidāma nopietna reforma, kuras precīzs saturs vēl nav 

zināms. Līdz ar to nav arī skaidrs, kādā veidā un apjomā realizēsim izglītības programmas. Iespēju 

robežās, izvērtējot gan valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības piešķirtā budžeta apjomu, plānojam 

realizēt licencētās izglītības programmas pilnā apjomā. 

Lai nodrošinātu jaunā Līgatnes novada bērniem plašāku kultūrizglītības piedāvājumu, kā arī 

plānojot skolas turpmāko attīstību, ar 2010.gada 1.septembri esam iecerējuši atvērt jaunu 

izglītības programmu – „Deja”. Programma paredzēta bērniem no 8-9 gadu vecuma (gan 

meitenēm, gan puišiem), mācību ilgums ir 6 gadi. Jaunās programmas ietvaros bērni varēs apgūt 

ne tikai latviešu tautas deju, bet arī klasiskās dejas pamatus, iepazīties ar vēsturisko un moderno 

deju, raksturdeju, iegūt zināšanas par dejas, mūzikas un horeogrāfijas vēsturi. 

Saimnieciskā darbība 

2010.gadā plānojam turpināt mūzikas instrumentu kvalitātes uzlabošanu, nopietnāk 

pievēršoties stīgu instrumentu bāzei – nepieciešams remonts vijolēm un čelliem, jāiegādājas jauni 

lociņi, stīgu komplekti, vajadzīgi arī speciāli paliktņi, kur ievietot čellu „kājas”, lai nebūtu jābojā 

klases grīda. Pienācīgā darba kārtībā un kvalitātē jāuztur arī visas skolas klavieres, kurām 

nepieciešama regulāra skaņošana un apkope. 

Plānojot atvērt jauno Dejas programmu, būs nepieciešami uzlabojumi „Zvaniņu” zālē – 

spoguļu siena un speciālas baleta stangas. Sadarbībā ar pašvaldību, jādomā arī par ventilācijas 

problēmu atrisināšanu šajā zālē. 

 6.4  Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras, tūrisma un sporta jomā 

 6.4.1  Bibliotēku darbība. 

 

Līgatnes novadā darbojas divas pašvaldības publiskās bibliotēkas ( 1 Līgatnes pilsētā un 1 

Līgatnes pagastā) un 2 izglītības iestāžu bibliotēkas. 
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Līgatnes pašvaldības publisko bibliotēku darbu koordinē Līgatnes novada Kultūras un 

tūrisma centrs.  

Cēsu Centrālā bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs Līgatnes novada publiskajām 

bibliotēkām. 

 

Līgatnes pilsētas bibliotēka 

Darba statistiskie rādītāji Līgatnes pilsētas bibliotēkā 

 

Bibliotēkā kā lasītāji ir  reģistrēti 30,2% Līgatnes pilsētas iedzīvotāji 

 2008. 2009. +,- 

Lasītāju skaits 350 372 +22 

Apmeklējums 4893 5619 +726 

Izsniegums 9605 9729 +124 

Starpbibliotēku abonements    

Krājums 

-ienācis 

-izslēgts 

6924 

280 

3000 

6474 

150 

600 

-450 

-130 

-2400 

Pasākumi 10 10 0 

Izstādes 16 15 -1 

Projektu izstrāde 

      Izstrādāti un atbalstīti divi  projekti: 

1.„Līgatniešu pirmie soļi virtuālajā pasaulē” (Datorkursi iesācējiem realizēti Līgatnes novada 

domes mūžizglītības un interešu izglītības veicināšanas programmu ietvaros  ) 

2. Bērnu žūrija” ( Valsts kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programma ) 
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Pasākumi 

Organizēti 10 pasākumi un 15 izstādes. 

Veiksmīgi piedalījāmies konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv” 

Gada nogalē bibliotēkā bija apskatāma  Cēsu Kultūras biedrības „Harmonija” ceļojošā gleznu 

izstāde „Krāsu prieks”, kuras noslēgumā bija literāri muzikāls pasākums ar gleznotāju un 

dzejnieku piedalīšanos. 

Līgatnes novada iedzīvotāji apguva pamata iemaņas darbā ar datoru. 

Aktīvi darbojās „Bērnu žūrija”. 

Iesaistījāmies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos ar „Rītausmas stundu” Līgatnes 

novada vidusskolā. 

Pieredzes apmaiņa 

Ar Līgatnes novada domes atbalstu Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja  piedalījās Cēsu 

Centrālās bibliotēkas rīkotajā pieredzes braucienā uz Kurzemes bibliotēkām. 

Sadarbības tīkls, partneri  

 Kā galvenais sadarbības partneris jāmin Cēsu Centrālā bibliotēka, kas  mūs uzrauga, 

informē par visu jauno, organizē kursus un pieredzes apmaiņas braucienus. 

 Ir laba sadarbība ar Līgatnes Kultūras un Tūrisma centru, Līgatnes novada vidusskolu, 

dienas interešu centru „Saulespuķe”un Līgatnes pirmskolas izglītības iestādi. 

 

Bibliotēkas publicitāte 

 

 Informācija par Līgatnes pilsētas bibliotēku ir atrodama šādās mājas lapās: Līgatnes 

novada www.ligatne.lv, Cēsu Centrālās bibliotēkas www.biblioteka.cesis.lv, bibliotēku 

www.biblioteka.lv., kā arī www.kulturaskarte.lv. 

Bibliotēkas darbība tiek atspoguļota vietējā laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas” 

Līgatnes pagasta bibliotēka 

http://www.ligatne.lv/
http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi 

daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras daudzveidīgi klāstu. Skolas vecuma bērni un 

jaunieši, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai 

grāmatas, periodiku, bet izmanto arī interneta resursu piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir 

kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju tālākizglītības, kultūras vērtību aprites un saglabāšanas 

funkciju.  

Izmantojot informācijas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju 

un informācijas sniedzēju. 

Galvenie darba statistiskie rādītāji Līgatnes pagasta bibliotēkā. 

Bibliotēkā kā lasītāji ir reģistrēti 23.62 % Līgatnes pagasta iedzīvotāju. 

Pozīcija 2008.gads 2009.gads +/ - 

Lasītāji 

t.sk.bērni   

727 

182 

657 

138 

-70 

-44 

Apmeklētāji 

t.sk.bērni 

15186 

9800 

15944 

10007 

+758 

+207 

Izsniegums 

t.sk.bērni 

13200 

4285 

13014 

4165 

-186 

-120 

Starpbibliotēku abonements 

-saņemts 

-nosūtīts 

16 

 

16 

- 

56 

 

39 

17 

+40 

 

+23 

+17 

Krājums 

-ienācis 

-izslēgts 

6659 

284 

1723 

6671 

129 

117 

12 

155 

1606 

Literāri pasākumi 

t.sk.bērniem 

4 

2 

7 

3 

+3 

+1 

Izstādes 23 29 +6 
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t.sk.bērniem 16 20 +4 

Projektu izstrāde 

Uzrakstīti un atbalstīti 2 projekti: ''Bērnu žūrija'' (VKF lasīšanas veicināšanas programma un 

''Stāstu laiks bibliotēkā'' (UNESCO lasīšanas, stāstīšanas veicināšanas programma) 

Bibliotēkas piedāvājums 

Aktivitāte Aktivitātes mērķis 

''Maģiskā zīmuļa'' darbnīca Visām vecumgrupām. 

Lasītprasmes un rakstītprasmes veicināšanas aktivitāte. 

''Tek pa ceļu pasaciņa'' Pirmskolas 5.,6.bērniem-iepazīsti bibliotēku 

Lasīšanas mērķprogramma ''Bērnu 

žūrija'' 

1-9 klases vecuma bērniem. Programmas mērķis ir 

lasītprasmes veicināšana. 

Iepazīsti! Mācies! Lieto! 

 

Interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas 

rēķinu apmaksā, darba meklējumos, vajadzīgās 

informācijas meklēšanas iespējas. 

Tiek veiktas bibliotēkas lietotāju 

aptaujas 

Visām vecumgrupām. 

 

''Stāstu laiks ''bibliotēkā Mācāmies ar bērniem stāstīt notikumus, pasakas. 

  Klašu apmeklējums  Iepazīšanās ar bibliotēkas piedāvājumu, datu 

bāzēm, informācijas meklēšanu... 

  

Grāmatu lasītāju klubiņš  E.Virzas ''Straumēni'' Ziemassvētku lasījums 21.,22.12. 

plkst.18.00 18.00 /ziema-179.lpp-212.lpp./ 

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa 9.11.2009.-Rītausmas stundas lasījums Līgatnes 

pamatskolā, ''Zvēru karš'', ''Brāļi Lauvassirdis''10.nodaļu. 
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Pieredze. 

Piedalīšanās 4 Cēsu centrālās bibliotēkas rīkotajos apmācību semināros, dalība pieredzes 

apmaiņas braucienā Bavārijā no 14. - 21. aprīlim, Sieviešu tiesību institūts sadarbībā ar Salacas 

baseina bibliotēku apvienību "Salacas bibliotēkas" un Aiju Mauriņu organizētajā pieredzes 

apmaiņas braucienā bibliotekāriem. Dalība pieredzes mācību braucienu uz Kurzemes bibliotēkām 

2009.gada 29.un 30.jūlijā.Pieredzes mācību braucienā tika apmeklētas Dobeles un Saldus pilsētas 

bibliotēkas, Tukuma rajona Tumes un Talsu rajona Ķūļciema bibliotēkas.  

Publicitāte. 

 

  Regulāri tiek veiktas aptaujas – ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai ‘Birzēs’, tiek veidots 

piedāvājums skolai, klašu apmeklējums - ekskursija pa bibliotēku, iepazīstināšana ar plauktu kodu 

jeb krāsu kodu. Regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti „Līgatnes pagasta bibliotēka iesaka...”. 

Regulāri tiek veidotas bibliotēkas loga - izstādes '' Bibliotēkas nelietotājiem...''.  

 Par Līgatnes pagasta bibliotēkas aktivitātēm var lasīt avīzē ''Druva'', reģionālajā laikrakstā 

''Siguldas elpa'', Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv , Latvijas bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv, sociālajos tīmekļos http://twitter.com/ligpagbibl, 

http://www.flickr.com/photos/ligatnespagastabiblioteka/, īpaši veidotā bibliotēkas blogā 

''Līgatnes pagasta bibliotēka'' http://www.everests1.blogspot.com/ atrodama informācija par 

jaunumiem bibliotēkā, par grāmatām. 

 

 6.4.2  Kultūra 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs veicina sabiedrības radošo izglītošanu, 

nodrošinot augstvērtīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas pieejamību Līgatnes novadā, kā arī 

aktīvu un kvalitatīvu pašdarbības un amatiermākslas kolektīvu darbību, sekmē tradīciju 

turpināšanu un popularizēšanu, veidojot patīkamu un interesantu kultūrvidi pilsētas iedzīvotājiem 

un viesiem. 

 

http://www.ligatne.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://twitter.com/ligpagbibl
http://www.flickr.com/photos/ligatnespagastabiblioteka/
http://www.everests1.blogspot.com/
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Amatiermākslas kolektīvi 

2009. gadā Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrā darbojās pieci dažādu veidu un 

vecuma grupu amatiermākslas kolektīvi ( viens jauktais koris, viens vidējās paaudzes deju 

kolektīvs, viens sieviešu vokālais ansamblis viens līnijdejotāju grupa „Možums, Tautas mākslas 

studija(aušana) „Līgatne” ) ar kopējo dalībnieku skaitu – 92. 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs koordinē divu senioru klubu darbību. Senioru 

klubs „ Možums” darbojas Līgatnes pagastā, savukārt senioru klubs „Spēkavots” darbojas Līgatnes 

pilsētā. Senioru klubu kustībā kopumā iesaistījušies 67 Līgatnes novada iedzīvotāji. 

Līgatnes novadā darbojas trīs neatkarīgi interešu klubi – floristikas studija, kurā iesaistījušies 

11 dalībnieki, karatē klubs – 17 dalībnieki un veselības vingrošanas interešu klubs – 14 dalībnieki. 

Amatiermākslas tradīciju kopšana un saglabāšana Līgatnes novadā tiek nodrošināta visās 

vecumgrupās – no pirmsskolas vecuma līdz senioru vecumam. Pirmsskolas un skolas vecuma 

bērniem un jauniešiem līdzdarbošanās amatiermākslas kolektīvos tiek piedāvāta realizējot 

dažādas interešu izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas tautas deju 

kolektīvs un bērnu vokālie ansambļi. Līgatnes novada vidusskolā darbojas jauktais koris bērniem 

no 1. – 9. klasei. Nodarbības notiek 3 vecumgrupās. Sasniedzot vidusskolas vecumu, jaunieši 

iesaistās Līgatnes novada jauktajā korī. Līgatnes novada vidusskolā darbojas tautas deju kolektīvs 

1. – 9. klašu vecuma bērniem. Nodarbības tiek organizētas četrās vecumgrupās. Sasniedzot 

vidusskolas vecumu, jaunieši iesaistās vidējās paaudzes deju kolektīvā. 

Amatiermākslas kolektīvi ar savām koncertprogrammām uzstājušies gan Balvu, Cēsu, Rīgas,  

Valmieras,  Valkas, Ventspils, Saldus u.c. pilsētu un novadu skatītājiem. Kopumā Līgatnes novada 

amatiermākslas kolektīvi piedalījušies 46 dažādos koncertos, tai skaitā 12 Līgatnes novadā. 

Lai novērtētu kolektīvu gatavību Dziesmu un Deju svētkiem, Republikas reģionos tika rīkotas 

skates ar Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentiem un virsvadītājiem žūrijas sastāvā. Līgatnes 

novada jauktais koris skatēs ieguva 5 vietu, savukārt Līgatnes novada vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „ Zeperi” skatēs ieguva 1. vietu. 

Valsts, gadskārtu svētki un citas norises. 
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Līgatnes novadā tika svinēti valsts tradicionālie un gadskārtu svētki, kā arī atzīmētas 

piemiņas dienas. Šajos pasākumos aktīvi piedalījušies pašdarbības kolektīvi. Notikuši arī kolektīvu 

sadraudzības pasākumi Līgatnes kultūras namā, kā arī kolektīvi piedalījušies citu novadu 

organizētajos sadraudzības pasākumos.  

Tradicionāli jau 3. gadu pēc kārtas maijā Līgatnes pilsētā norisinājās Tradicionālie pūtēju 

orķestru svētki un pirmo reizi – brīvās mākslas festivāls „ Balta lapa”, kura ietvaros mākslinieki 

savus darbus veltīja papīra tematikai. Festivālā piedalījās kopā 572 dalībnieki no Vidzemes 

reģiona, kā arī pūtēju orķestri no visas Latvijas. Mākslas festivālā iesaistījās radošo augstskolu 

studenti un mācībspēki – Latvijas mākslas akadēmija, Latvijas celtniecības koledža, Latvijas 

Kultūras koledža. Jaunieši īpaši atzinīgi novērtēja jauno pop/rok grupu priekšnesumus uz īpaši 

veidotas skatuves. 

Kopumā Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs piedalījies 39 pasākumu rīkošanā – 

amatiermākslas, tradicionālo svētku, piemiņas dienu pasākumu, teātra izrāžu, izstāžu, u.c. 

Sabiedriskās aktivitātes. 

Līgatnes novada domes piešķirtā finansējuma ietvaros Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 

centrs organizējis projektu konkursu daudzveidīgas mūžizglītības un interešu izglītības 

nodrošināšanai Līgatnes novadā. Šīs aktivitātes ietvaros iedzīvotāji bez maksas apguva angļu 

valodas, datorlietošanas prasmju, māla apstrādes pamatus, dekupāžas un ziepju izgatavošanas 

tehniku un tautas amatu prasmes. Kopumā piedāvāto programmu ietvaros tika apmācīti 272 

Līgatnes novada iedzīvotāji. 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs sadarbībā ar Līgatnes novada domi un SIA 

„Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” organizēja pasākumu „Sniega diena Līgatnē”, kura ietvaros tika 

būvēta sniega pils, uzlieta slidotava Līgatnes novada iedzīvotājiem un viesiem, nodrošinātas 

ziemas sporta aktivitātes, kino seanss mazākajiem pasākuma apmeklētājiem. 

Kultūras procesa koordinēšana un plānošana. 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs ir veicis Līgatnes novada kultūras norišu, sporta 

aktivitāšu un koordinējis bibliotēkas lasītprasmes veicināšanas aktivitāšu plānošanu, apkopojis un 

popularizējis ikmēneša kultūras aktualitātes norises novadā. Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
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centrs ir uzsācis darbu pie Kultūras un tūrisma stratēģijas 2010. – 2020. gadam izstrādes, kas veiks 

darbības izaugsmes stimulatora funkciju. 

Infrastruktūra. 

Kultūras pasākumi Līgatnes novadā noris Līgatnes kultūras namā, Pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkā „Zvaniņi” Augšlīgatnē, Līgatnes pilsētas estrādē, „Zvaniņi’ skvērā Augšlīgatnē, 

Līgatnes pilsētas un Līgatnes pagasta bibliotēkās, kā arī brīvdabas pasākumi noris visā novada 

teritorijā. 

Līgatnes kultūras namā 2009. gada jūlijā uzsākta lielās zāles sienu un griestu krāsojuma 

restaurācija, kā arī grimmētavu restaurācija Eiropas Savienības fondu ERAF ietvaros. 2011. gadā 

plānota kultūras nama lielās zāles grīdas un skatuves restaurācija, foajē un mazās zāles 

restaurācija. 

 6.4.3  Sports 

Līgatnes novadā sporta pasākumu organizēšanu iedzīvotājiem veic Līgatnes novada Kultūras 

un tūrisma centrs. Iedzīvotājiem tradicionāli tiek piedāvāti divi sporta pasākumi gadā – ziemas un 

vasaras sporta spēlēs. 

2009. gadā Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrā darbojas florbola komanda bērniem, 

kurā sporto 26 bērni. 2008/2009. gada sezonākomanda U18 līgā startēja 16 spēlēs, no kurām 13 

spēlēs guva uzvaras, kopvērtējumā iegūstot 39 punktus. 

 6.4.4  Tūrisms 

Uzsākts darbs pie Tūrisma informācijas centra izveides. Tiek uzsākti ēkas, kurā atradīsies 

Tūrisma informācijas centrs, remontdarbi. 

Noslēgts līgums par WEB lapas izvedi. Veikta tūrisma informācijas sistematizēšana, apstrāde 

un tulkošana informatīvo materiālu sagatavošanai un informācijas ievietošanai mājas lapā.  

Uzsākta sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem – rīkotas sanāksmes Tūrisma informācijas centra 

un tūrisma uzņēmēju sadarbības modeļu veidošanai. Izstrādāta tūrisma produktu atlaižu politika, 

vienota tūrisma piedāvājuma modelis. 
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Izveidota sadarbība ar reģionālajiem tūrisma informācijas centriem un tūrisma asociācijām 

vienotām mārketinga aktivitātēm, tūrisma informācijas apmaiņai, tūrisma piedāvājuma 

popularizēšanai un metodiskajai sadarbībai.  

2009. gada decembrī tiek izveidoti Līgatnes Tūrisma informācijas centra profili sociālajos 

tīklos Twitter.com, Facebook.com, draugiem.lv, wikipedia.org, u.c. 

Izstrādāti informatīvie materiāli, prezentācijas materiāli dalībai tūrisma izstādē Balttour 

2010, kas norisināsies 2010. gada februārī izstāžu hallē Ķīpsalā. Izstrādāts stenda noformējums.  

Uzsākta foto arhīva veidošana tūrisma bukletu un prezentācijas materiālu izstrādei, kas 

plānota 2010. gadā.  

2010. gadā plānots apmācīt profesionālus gidus ekskursiju vadīšanai pa Līgatnes 

kultūrvēsturisko centru, lai nepieļautu kļūdainas informācijas sniegšanu tūristiem.  

Tiek popularizēts un virzīts tirgū Līgatnes kultūrvēsturiskais ciemats kā tūrisma produkts. 

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

 7.1   Līgatnes pamatskolas sporta zāles celtniecība 

Projekta mērķis: 

 nodrošināt piemērotus apstākļus sporta nodarbībām Līgatnes pamatskolas skolēniem,  

 radīt iespēju Līgatnes pagasta, Līgatnes pilsētas un tuvāko pašvaldību iedzīvotājiem 

iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs,  

 uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ietaupot līdzekļus, kuri būtu jāizlieto veselības aprūpei,  

 nodrošināt apstākļus sporta aktivitātēm cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, 

 radīt iespēju organizēt sacensības Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, 

 radīt iespēju organizēt starptautiskas sacensības florbolā, volejbolā, basketbolā, 

rokasbumbā . 
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Objekta īss apraksts: 

Kopējā platība – 2100 m2, t.sk. sporta zāle – 1668,3 m2 

Skatītāju sēdvietas – 204 

Automašīnu stāvvietas – 49 

Piemērots sporta spēļu organizēšanai profesionālā līmenī 

Apkure – gāzes 

Piemērots - cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

Projekta īstenošana (būvniecības darbi) uzsākti 2009.gadā,darbi tiks turpināti 2010.gadā. 

 7.2  Gaujas ielas renovācija satiksmes drošības uzlabošanai Līgatnē 

Projekta mērķis ir ielas un apgaismojuma renovācija Līgatnē posmā no Gaujas ielas 5 līdz 

Gaujas ielai 12 (pie bērnudārza), gājēju ietves (abās ielas malās) un pieturvietu, piebrauktuvju 

izbūve. Gājēju un transportlīdzekļu plūsmu nodalīšana un organizācija. Droša mazaizsargāto 

satiksmes dalībnieku pārvietošanās vide. Riska, ka ceļu satiksmes negadījumos cieš vai iet bojā 

bērni, novēršana. 

Projekts paredz esošās brauktuves renovāciju un atbilstošu satiksmes organizācijas līdzekļu 

izvietošanu Līgatnē, no Gaujas ielas 5 līdz Gaujas ielai 12. 

Projekts uzsākts un īstenots 2009.gadā. 

 7.3  Līgatnes pilsētas kultūras nama rekonstrukcija 

 

             Projekta mērķis ir uzlabojot Līgatnes pilsētas kultūras nama funkcionalitāti, drošību un  

energoefektivitāti, veicināt kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību iedzīvotājiem. 

 

Projekta ietvaros tiks veikti rekonstrukcijas darbi, lai uzlabotu telpu funkcionalitāti, 

pārplānojot telpas atbilstoši pašreizējām vajadzībām, kā arī uzlabojot ēkas estētisko 

noformējumu, drošību un energoefektivitāti. Tiks mainīta atsevišķu telpu funkcija bez pārbūves. 
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Projekts nodrošinās piemērotus apstākļus pasākumu organizēšanai un nodarbībām, līdz ar to 

veicinot iedzīvotāju un viesu motivāciju izmantot kultūras nama telpas. 

Projekts uzsākts 2009.gadā un darbi tiks turpināti 2010.gadā. 

 7.4  Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē 

Projekta mērķis ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu 

pieejamības paplašināšana. 

Projekta ūdensapgādes sadaļā plānots izveidot jaunu artēzisko urbumu, atjaunot 

ūdenstorni un izbūvēt ūdens atdzelžotavas staciju, kā arī atjaunot virkni pieslēgumu punktu līdz 

dzīvojamām mājām. Savukārt, projekta kanalizācijas notekūdeņu sadaļas realizācija nodrošinās 

līdz pat 96% kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu visā pilsētas teritorijā. Kopumā tiks 

izbūvētas divas nelielas jaudas attīrīšanas iekārtas un maģistrāles notekūdeņu savākšanai. 

Projekta rezultātā Līgatnes pilsētas iedzīvotājiem un iestādēm tiks nodrošināta kvalitatīva 

dzeramā ūdens piegāde un 58% iedzīvotāju kopējais centralizētais kanalizācijas pieslēgums .   

Projekts uzsākts 2009.gadā darbi tiks turpināti 2010.gadā. 

 7.5   Izglītības iestāžu informatizācija 

Projekta mērķis ir IT vides veidošana un uzlabošana, uzlabojot skolas informatizācijas 

kapacitāti un sniedzot iespēju skolniekiem strādāt ar mūsdienu prasībām atbilstošām 

tehnoloģijām. 

Projekta ietvaros Līgatnes novada vidusskolā „Līgatnes pamatskolā”, Līgatnes pagastā tiks 

iegādāti 15 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 1 multimediju tehnikas vienība un ierīkots 

lokālais datortīkls, bet  Līgatnes novada vidusskolā „Strautu ielā 4”, Līgatnē tiks iegādāti 2 

portatīvie datori un 1 multimediju tehnikas vienība. 

Līgums noslēgts 2009.gadā un projekta īstenošana turpināsies līdz 2011.gadam. 

Ir iesniegts projekta pieteikums projektam “Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās 

tūrisma takas izveide”, kura realizēšanu  atbalsta gadījumā plānots uzsākt 2010.gadā, kā arī tiek 
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plānots gatavot jaunu projekta pieteikumu Līgatnes pilsētas kultūras nama rekonstrukcijas 

2.kārtai. 

 8  Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas darbi Līgatnes pašvaldībā 

Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

nodrošina pašvaldības saimniecisko funkciju realizāciju – pašvaldības pārziņā esošo dzīvojamo un 

sabiedrisko ēku apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumus sniegšanu – ūdensapgāde, 

kanalizācija, asenizācija, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, sabiedriskā pirts, kā arī 

novada parku, ceļu un teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu. Finansējums darbu veikšanai tiek 

nodrošināts no maksas par pakalpojumiem un pašvaldības finansējuma sabiedriskās 

infrastruktūras uzturēšanai un labiekārtošanai. 

2009. gadā nozīmīgi infrastruktūras projekti netika realizēti, bet notika darbs pie struktūras 

izveides, plānotajiem remontdarbiem un avārijas seku likvidēšanām, un gatavošanās projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē” un „Līgatnes kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide”. 

Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa ir 

izveidota ar trīs apakšstruktūrām – Komunālo pakalpojumu un sabiedrisko ēku uzturēšana, 

teritoriju labiekārtošana un dzīvojamo ēku apsaimniekošana. 2009. gadā tika veikta izpēte par 

piemērotāko apsaimniekošanas modeli – teritoriālo, saglabājot funkciju dalījumu kāds bijis līdz 

apvienošanās procesam vai centralizēto. Pusgada darbība pierādījusi, ka lietderīga un efektīva 

resursu izmantošana iespējama ieviešot centralizēto pārvaldes modeli, kas 2010. gada pirmajā 

pusē tiek īstenots. 

Paralēli tiek plānots no struktūrvienības izdalīt funkciju „Dzīvojamo ēku apsaimniekošana”, ko 

paredzēts nodot pašvaldības kapitālsabiedrībai. Tas darīts nolūkā, lai atslogotu pašvaldības 

aparātu no pašvaldībai neraksturīgu funkciju veikšanas, kā arī nodrošinātu kvalitatīva 

pakalpojuma sniegšanu brīvas konkurences apstākļos.  

 8.1  Dzīvojamo ēku apsaimniekošana 

Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

apsaimnieko 46 dzīvojamās ēkas. 
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Dzīvojamo ēku apsaimniekošana ir ar likumu deleģēta pašvaldības funkcija līdz brīdim, 

kamēr dzīvojamās ēkas īpašnieki izveido vai izvēlas citu apsaimniekošanas modeli. Līdz šim savu 

apsaimniekošanas biedrību ir izveidojuši tikai nedaudzu ēku īpašnieki, kurās Līgatnes novada 

domei atrodas īpašumi. Citu ēku īpašnieki saviem īpašumiem nav izvēlējušies citu 

apsaimniekošanas modeli. 

Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļai dzīvojamo ēku 

apsaimniekošana ir lielākais saimnieciskās darbības objekts. Tas sastāda lielāko nodaļas budžeta 

ieņēmumu un izdevumu pozīciju. Apsaimniekošanas maksa Līgatnes novada dažādās ēkās ir 

atšķirīga un tā svārstās no Ls 0,15 līdz Ls 0,23 santīmi par kvadrātmetru. Atsevišķās ēkās, kurās 

veikti ievērojami renovācijas darbi, vienojoties ar ēkas dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekošanas 

maksa ir augstāka. Katrai ēkai ir atsevišķa iemaksu un ieguldījuma atskaite, un īpašniekiem, 

iepriekš pieprasot, ir iespējas saņemt informāciju par dzīvojamās ēkas uzkrājumu un veiktajiem 

ieguldījumiem. Līgatnes pilsētā šāda uzskaite ir vesta sākot no 2005. gada 1. jūlija, bet Līgatnes 

pagastā sākot no 2009. gada 1. jūlija. Februārī ikviens dzīvokļa īpašnieks saņem informāciju par 

dzīvojamās ēkas uzkrājuma bilanci un gada 1. janvāri. Biežāk sagatavot šādu informāciju ir 

tehniski sarežģīti un aptaujājot iedzīvotājus esam saņēmuši informāciju, ka tas nav nepieciešams. 

Pirms lielu projektu realizācijas, atbilstoši likumam tiek sasaukta dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulce un pieņemts lēmums par darbu veikšanu un izmaksām, kā arī par ieguldījuma 

atmaksas principu un termiņiem.  

Administratīvās izmaksas ir fiksēts lielums, kas tiek segtas proporcionāli apdzīvojamai platībai. 

Par administratīvo izdevumu pamatotību un lielumu lemj novada dome un šīs izmaksas ir daļa no 

apsaimniekošanas cenas, bet tās nedrīkst pārsniegt 30% no kopējās maksas par dzīvojamo ēku 

apsaimniekošanu. 

Uzsākot lielāku projektu realizāciju apsaimniekotājs, kopā ar dzīvojamās ēkas īpašniekiem 

vienojas par ieguldījuma apmaksas kārtību un termiņiem. Katra šāda vienošanās ir individuāla ar 

nosacījumu, ka tas nedrīkst ietekmēt komunālās nodaļas finanšu plūsmu radot problēmas citiem 

pakalpojuma saņēmējiem.   
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 8.2  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 ir kritiska. Lai panāktu kvalitātes 

prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi klientiem, tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas 

fonda atbalstīts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē”. Projekta gaitā paredzēts veikt 

virkni darbību, kas garantēs to, ka pilsētas iedzīvotāji saņems kvalitatīvu dzeramo ūdeni 

nepieciešamajā daudzumā, kā arī tiks nodrošinātas ugunsdzēsības un citas nepieciešamības. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 2010. gada beigām.  

 8.3  Kanalizācija 

Līdzīgi kā dzeramā ūdens, arī kanalizācijas sistēmas sakārtošana, kas nodrošinās notekūdeņu 

savākšanu un attīrīšanu ir paredzēta realizējot Eiropas savienības Kohēzijas fonda atbalstīto 

projektu „Ūdenssaimniecības attīstības Līgatnē”. Realizējot projekta indikatorus un veicot izbūvi ir 

garantēts, ka 97% notekūdeņu Līgatnes pilsētā tiks savākti un attīrīti. Līgatnes pagasta 

Augšlīgatnē pēc realizētā ūdenssaimniecības projekta notekūdeņi tiek savākti un attīrīti atbilstoši 

normatīvajam regulējumam.  

Esošajā situācijā Līgatnes pilsētā tiek darīts viss iespējamai, lai notekūdeņu novadīšana radītu 

iespējamo mazāku kaitējumu videi. Sistemātiski tiek tīrītas nosēdakas un sakoptas teritorijas. 

Notiek sadarbība ar Līgatnes papīrfabriku. 

Plānots, ka projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē” tiks realizēts 2010. gadā.  

 8.4  Atkritumu saimniecība 

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

apsaimniekošanas organizēšanu Līgatnes novada. 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) 
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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 kampaņas, kuru laikā, īpaši atzīmētās vietās, novada iedzīvotāji var 

novietot liela gabarīta atkritumus. Liels ieguldījums atkritumu savākšanā ir Līgatnes novada 

vidusskolai, kas sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika Līgatne” vairākas reizes gadā rīko makulatūras 

vākšanas kampaņas. 

 8.5  Apkures nodrošināšana 

Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

nodrošina apkuri Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā un Augšlīgatnē iedzīvotājiem un 

sabiedriskām iestādēm. Gaujasmalas katlu māja darbojas ar dabas gāzi, bet Augšlīgatnes katlu 

mājā tiek izmantota koksne un skaidas. Pilsētas katlumājā ir uzstādīti mūsdienīgi apkures katli, 

bet Augšlīgatnes katlu mājā tehniskais nodrošinājums ir nolietojies un pašvaldība meklē 

risinājumus, kā ekonomiskās veikt uzlabojumus siltumapgādes nodrošināšanas procesā. Kā viena 

no alternatīvām ir noslēgtais līgums par koģenerācijas stacijas būvi Augšlīgatnē. 

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

Tarifs paredz, ka tiek veidots uzkrājums aktivitātēm, kas saistītas ar energoefektivitātes 

palielināšanu un plānveida, un avārijas remonta darbu veikšanu. 
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 8.6  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, nomainītas un uzstādītas 14 ceļu un norādījuma zīmes. Veikti asfaltbetona ielu 

segumu remonti: - bedrīšu aizpildīšana ar dolomīta šķembām un bituma emulsiju - 782 m2, 

bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju -904 m2 apjomā. Atjaunota un izbūvēta viena caurtece uz 

Ķikutu-Mazincēnu ceļa. Līgatnes pagastā centrālie grants ceļi apstrādāti ar pretputekļu sastāvu 

5.34 km garumā. 

2010.gadā paredzēts veikt grants segumu atjaunošanu vairākos ceļu posmos iestrādājot  

1500 m3 grants šķembu maisījumu. Paredzēts izbūvēt  četras jaunas caurtekas. Ir paredzēts 

izbūvēt jaunu auto stāvvietu Līgatnes pagastā pie mājām ,,Dzelmes”. Paredzēts uzstādīt divas 

autobusu pieturas nojumes. 

 9  Divos iepriekšējos gados izpildītais budžets un saistību apjoms 

 

2009.gadā, samazinoties budžeta ieņēmumiem, daudz apjomīgāks darbs tika ieguldīts 

budžeta un tā grozījumu izstrādes procesā, kā arī budžeta izpildes kontrolē. Līdz ar to 2009.gads 

iezīmēja virzienu ilgtspējīgas budžeta politikas realizēšanā, īstenojot reformas pašvaldības 

pārvaldē ar mērķi aktivizēt un efektizēt tās darbību. 
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Līgatnes novada dome realizē Eiropas savienības struktūrfondu finansētos projektus, 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemot aizņēmumus Valsts Kasē. 

Uz 31.12.2009. Līgatnes novada domei ir pieci aizņēmumi Valsts Kasē un viens aizņēmums 

SIA Vides investīciju fonds. 

1. 25.06.2003. ir saņemts aizdevums no Valsts Kases (Līgums Nr.A2/1/03/320) par summu 122000 

Ls, kura atmaksas termiņš ir 20.06.2018. Aizdevums tika izlietots siltumapgādes sistēmas 

atjaunošanai. 

2. 10.05.2007. ir saņemts aizdevums no Vides investīciju fonda (Līgums Nr.AL00343C) par summu 

180000 Ls, kura atmaksas termiņš ir 01.04.2022. Aizdevums tiek izlietots Līgatnes pagasta 

Augšlīgatnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai. 

3. 29.05.2009. ir saņemts aizdevums no Valsts Kases (Līgums Nr.A2/1/09/185) par summu 370000 

Ls, kura atmaksas termiņš ir 20.05.2029. Aizdevums tika izlietots ELFLA projekta „Līgatnes 

pamatskolas sporta zāles celtniecība” īstenošanai. 
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4. 06.11.2009. ir saņemts aizdevums no Valsts Kases (Līgums Nr.A2/1/09/638) par summu 59908 

Ls, kura atmaksas termiņš ir 20.09.2019. Aizdevums tika izlietots ELFLA projekta „Līgatnes pilsētas 

kultūras nama rekonstrukcija” īstenošanai. 

5. 02.11.2009. ir saņemts aizdevums no Valsts Kases (Līgums Nr.A2/1/09/624) par summu 21972 

Ls, kura atmaksas termiņš ir 20.09.2011. Aizdevums tika izlietots ERAF projekta „Gaujas ielas 

renovācija satiksmes drošības uzlabošanai Līgatnē” īstenošanai. 

Ilgtermiņa saistību atlikums uz 31.12.2009. ir 229386 Ls. 

 

Projektu īstenošanai 2010.gadā un turpināšanai nākamajos gados pašvaldības budžetā tiek 

plānotas ilgtermiņa saistības. Pamatojoties uz budžetā uzņemtajām ilgtermiņa saistībām, 

pašvaldība veic investīciju projektu īstenošanas uzraudzību un tālāko virzību. 

2010.gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts Kasē šādu projektu finansēšanai: 

1. EFLA projekta „Līgatnes pamatskolas sporta zāles celtniecība „ īstenošanai – 395000 EUR, 

2. Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē” īstenošanai – 

343075 Ls, 

3. ERAF projekta „Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide” 

īstenošanai – 737128 Ls. 
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 10  Kapitālsabiedrību īss darbības raksturojums 

 

 10.1  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, vienotais reģistrācijas 

Nr. 40003273506.  

No 2009.gada .....................Līgatnes novada pašvaldība ir 100% pamatkapitāla daļu turētāja 

Sabiedrības pamatkapitālu  Ls 190 028,-. 

 

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus tiek sniegti kopš 1993.gada. Kopš 1995.gada tiek 

veikta pakāpeniska telpu pielāgošana pacientiem ar kustību traucējumiem, izveidotas fizioterapijas 

zāles darbam ar pacientiem, kuriem ir speciālas vajadzības, tiek uzsākta terapija baseinā. Kopš 

1996.-1997.gada būtiski pieaug pacientu ar ievērojamiem kustību traucējumiem un citiem 

nopietniem veselības traucējumiem un medicīniskā rehabilitācija tiek nodrošināta 

multiprofesionālas komandas veidā. 

Rehabilitācijas centra  “Līgatne” pamatdarbības veidi :                  

 cilvēku veselības aizsardzība;      
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 tūrisma pakalpojumi. 

Rehabilitācijas centra “Līgatne” galvenais darbības virziens ir medicīniskās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšana.  

Paralēli pamatdarbībai ieņēmumi tiek gūti arī no papildus darbības, kas saistīta ar: 

1. Semināru rīkošanu un telpu izīrēšanu; 

2. Viesnīcas pakalpojumu sniegšanu, izmitināšanu; 

3. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu; 

4. Nekustāmo īpašumu apsaimniekošanu. 

Sabiedrības darbības mērķis ir sniegt pacientiem augsti kvalificētus un profesionālus 

pakalpojumus medicīniskās rehabilitācijas jomā.  

No 2004. gada decembra sabiedrība ir atzīta 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 ar tiesībām nodarboties ar ārstniecību atbilstošās 

jomās.  

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana (specializācija) notiek šādu rehabilitācijas 

programmu ietvaros:  

 neiroloģisko saslimšanu programma; 

 kardioloģisko un reimatoloģisko saslimšanu programma;   

 ortopēdisko un traumatoloģisko saslimšanu programma.  

Bez tam: 

 līdz 2009.gada 31.augustam SIA Rehabilitācijas centrs Līgatne sniedza stacionāros 

veselības aprūpes pakalpojumus valsts apmaksātās rehabilitācijas programmās, 

rehabilitāciju ambulatori un dienas stacionārā saskaņā ar  noslēgto  līgumu ar 

Veselības obligātās apdrošināšanās aģentūru.; 

 Kopš 2009.gada 1.septembra SIA „Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” nesaņem 

valsts budžeta dotācijas stacionāro pakalpojumu veikšanai un neveic stacionāro 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, notiek pakāpeniska slimnīcas 

pārstrukturēšana, pārorientējoties uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 



51 

 

sniegšanu valsts programmās dienas stacionārā un ambulatori. Tika saglabāta 

stacionārā rehabilitācija par maksu.  

 

 Tiek sniegti arī komunālie pakalpojumi dzīvojamajām mājām (apkure, siltais un aukstais 

ūdens, kanalizācija), kas atrodas Rehabilitācijas centra “Līgatne” tuvumā, par ko ir noslēgts līgums 

ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju. 

 

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā 

2009. gadā Rehabilitācijas centrs „Līgatne” rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmuši 1 480 

pacientu, tajā skaitā 529 valsts apmaksātajā programmā stacionārai palīdzībai , 105 valsts 

apmaksātajā programmā dienas stacionārā (ambulatorai palīdzībai) un 846 maksas pakalpojumu 

pircēji. 

2009. gadā izstrādātas 14993 gultas dienas, tajā skaitā 7641 valsts apmaksātajā programmā 

stacionārai palīdzībai, 1004 valsts apmaksātajā programmā dienas stacionārā un ambulatorajiem 

pacientiem un 6248 - maksas pacientiem; 14,4 ar vidējo ārstēšanos laiku centrā valsts 

apmaksātajiem pacientiem , maksas pacientiem -  7,4 dienas 

1) ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas Ls 602262,- vai 87.6 % no 

kopējās ieņēmumu summas; 

2) ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem Ls 29270,-vai 4.3 %; 

3) ieņēmumi no telpu īres, komunālajiem un viesnīcas pakalpojumiem Ls 25224,- vai 3.7 %; 

4) ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem Ls 30782 vai 4.5 %.  

    2009. gadu Rehabilitācijas centrs  „Līgatne” noslēdza ar zaudējumiem Ls 180679,-.  

                                                                                      

Nosacījumi, kādi būtu nepieciešami, lai Rehabilitācijas centrs “Līgatne” uzlabotu savu darbību 

  

Lai nodrošinātu dzīvotspēju un stabilitāti, nepieciešamas optimizēt Rehabilitācijas centra 

„Līgatne” darbību apvienojot vai nododot saimnieciskās funkcijas Līgatnes novada domes 
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pārvaldībā, tādejādi nodalot Rehabilitācijas centra „Līgatne” pamat nodarbi – medicīnu no 

saimnieciskās darbības.  

 Nodrošinot Rehabilitācijas centra  „Līgatne„ stabilitāti un turpmākās attīstības procesu, 

tiks realizēti sekojoši mērķi: 

1. Turpināta izmaksu optimizācija, panākot darba organizācijas procesa uzlabošanu un 

energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanos, kas nodrošinātu kopējo 

izmaksu samazinājumu.  

2. Realizējot izvēlēto stratēģiju, attīstīti esošie pakalpojumi medicīniskās rehabilitācijas jomā 

un tie papildināti ar veselību veicinošiem pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību, 

tādējādi nodrošinot savus ieņēmumu bāzi un stabilas pozīcijas rehabilitācijas pakalpojumu 

tirgū. 

3. Veicot infrastruktūras atjaunošanu, nodrošināta standartiem atbilstoša pakalpojumu 

sniegšanas iespēja un servisa līmenis, piedāvājot klientiem komfortablus, mūsdienu 

prasībām atbilstošus uzturēšanās pakalpojumus, kas palielinātu sabiedrības konkurētspēju 

vietējā un globālajos tirgos. 

 

 10.2  Kooperatīvās  krājaizdevu sabiedrības “Līgatnes druva” vadības ziņojums 

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Līgatnes druva” atrašanās vieta -                                                                         

“Birzes”, Līgatnes pagasts, Cēsu rajons, LV - 4108 

Lēmumu par krājaizdevu sabiedrības “Līgatnes druva” nodibināšanu pieņēma Līgatnes pagasta 

iedzīvotāji - krājaizdevu sabiedrības dibinātāji dibināšanas sapulcē 1996.gada 19.martā. 

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Līgatnes druva” strādā kopš reģistrācijas LR UR 1996.gada 

19.novembra. 

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Līgatnes druva” ir Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību 

savienības locekle. 

        Gada pārskats sagatavots par periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 

31.decembrim. 
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        Sabiedrība pārskata periodā ir darbojusies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

reģistrēto statūtu ietvaros, ievērojot Latvijas Republikas likumus, Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas lēmumus un rīkojumus. 

        Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls uz 2009.gada beigām sastāda 23280 latus. 

Sabiedrības darbības finansiālais rezultāts pārskata periodā -  10 lati peļņa pirms nodokļiem. 

Galvenais sabiedrības ieņēmumu avots bija ienākumi no procentiem par izsniegtajiem kredītiem. 

Saskaņā ar peļņas zaudējumu aprēķinu par pārskata periodu ieņēmumi no procentiem par 

izsniegtajiem kredītiem bija 18853 lati, lielākie izdevumi bija procenti par noguldījumiem -6861 

lats un procenti par kredītlīniju – 2275 lati, kā arī  personāla izmaksas un administratīvie izdevumi 

- 8752 lati, ko veido darba alga, sociālais nodoklis, transporta izdevumi, izdevumi kancelejas preču 

iegādei un gada pārskata pārbaudei, maksājumi par kredītu reģistra izmantošanu, nomas maksa 

un pārējie izdevumi Ls 704 - FKTK finansēšanai, iemaksām noguldījumu garantijas fondā, biedru 

nauda LKKSS. 

Sabiedrībā strādā divi algoti darbinieki, kā arī atalgojumu par piedalīšanos  sēdēs saņem 

valdes un kredītkomitejas locekļi, revīzijas komisijas priekšsēdētājs.                        

         Krājaizdevu sabiedrības “Līgatnes druva” valdē darbojas 3 cilvēki. Valdes sastāvs, kas 

ievēlēts 2008.gada 20.marta biedru kopsapulcē Nr.17 šādā sastāvā darbojās līdz 2009.gada 

27.jūlijam, tas bija sekojošs: 

       Par sabiedrības darbību ir iesniegtas ikmēneša atskaites Latvijas Bankas Statistikas 

pārvaldei un ceturkšņa atskaites Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. No 2008.gada 1.janvāra 

krājaizdevu sabiedrība “Līgatnes druva” ir Latvijas Bankas vienotā kredītu reģistra dalībniece, kas 

ļauj sabiedrībai piekļūt vienotajai kredītu reģistra informācijai Latvijā. 

       Pārskata gada laikā krājaizdevu sabiedrībā Līgatnes druva” ir iestājušies 11biedri. Biedru 

skaits uz gada beigām  bija 390, pamatkapitāls gada laikā pieaudzis par 500 latiem,  noguldījumu 

apjoms - par trīs tūkstošiem. 2009.gada laikā izsniegti 44 aizdevumi latos par summu 37500 lati, 

un 6 aizdevumi eiro par summu 19363 eiro.  

       Novērtējot augstākminētos rādītājus un bilances rādītājus, var secināt, ka sabiedrības 

finansiālais stāvoklis ir stabils. 
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 11  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 

pieņemšanā, 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 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 ziņas”, kas kā laikraksta „Siguldas elpa” ielikums tiek tiražēts 

1000 eksemplāros un bez maksas izplatīts novada iedzīvotājiem katra mēneša trešajā piektdienā. 

Laikraksta ielikumus arī iespējams skatīt elektroniski novada mājaslapā. 

 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. 

 12  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 saskaņā 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 apmaiņu starp struktūrvienību vadītājiem un 

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

patstāvību un ātrāku mērķu sasniegšanu. Sadarbības darba koordinācijai un pilnveidošanai vienu 

reizi divās nedēļās notiek struktūrvienību vadītāju sanāksmes. 

http://www.ligatne.lv/
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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. 
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 13  Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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 14  Revidenta vēstule vadībai 
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 15  Sēdes protokols 

 


