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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 21.jūnijā.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme
tel. 64153176, e-pasts: novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.lv
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājas lapā: www.ligatne.lv
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, 
notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. 

Pavasarī
Ir svarīgi, lai kaut kur paliktu tas, 
ar ko cilvēks dzīvojis. 
Un paražas. Un ģimenes svētki. 

 Un atmiņu mājas. 
Svarīgi ir dzīvot, lai atgrieztos.

/Antuāns de Sent–Ekziperī/

Gaišas domas, priecīgu prātu un 
stipru veselību, maija jubilār!

Īpašie gaviļnieki:
Jānis Andrušaitis
Aldis Jankovičs

Raimonds Jansons
Anita Bērziņa
Jānis Krūmiņš
Inese Matroze
Inese Tormane
Anita Vidzicka
Aivars Jakāns

Ilgonis Mārtinsons
Andris Vizulis

Ziedonis Dālbergs
Baiba Freiberga

Gints Lācis

Jānis Rupmejs
Vija Strade
Jānis Upītis

Berta Dreijere
Zaiga Kažoka
Ruta Kustova

Aleksandra Ļeonova
Arnolds Markss
Aivars Meisters
Irēna Plūksna

Vilis Prāms
Jānis Rozenbergs
Vitālijs Stūrnieks

Ella Tomilova

Paula Guzaite
Valija Grunte

Nikolajs Lugovskis
Edmunds Tītmanis

Aina Alļena
Jēkabs Zīle

Līna Freimane
Irēna Ķilla

Ārija Lēgenberga
Klavdija Akuneca

Inta Plūme
Anna Polnija

Malvīne Liepiņa
Austra Dzērve

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

21.aprīlī jau ceturto gadu pēc kār-
tas Līgatnes novadā notika Lielā 
Talka. Katru gadu šajā talkā pieda-
lās arvien vairāk cilvēku, lai sakop-

tu savas mājas apkārtni, kaut vai 
notīrot celiņu līdz ielai; gan braucot 
tālus ceļus, lai pacilātu grābekli, 
savāktu sakritušos zarus vai kādu 

nelegālu atkritumu izgāztuvi un pie 
viena patīksminātos par skaistumu 
visapkārt. Jo skaidrs, ka talka nav 
tikai darbs un pārliecība, ka mēs va-
ram un gribam sakopt Līgatnes no-
vada teritoriju, tā ir brīvības, tīrības 
un svaiguma sajūta, pārliecība, ka 
pavasaris tiešām ir klāt.

Šogad tika savākti aptuveni 230 
atkritumu maisi un vēl citas dra-
zas, ko nevarēja ietilpināt maisos. 
Talkojām Ķempjos, Augšlīgatnes 
daudzdzīvokļu masīvā, Sporta cen-
trā, pie Ratnieka ezera, Skaļupēs, 
Vildogā, Ratniekos, Gaujasmalā, 
Cēsu un Gaismas ielās, Remdenkal-
nā un dabas takā gar Gauju.

Liels paldies visiem, kuri piedalī-
jās Lielajā Talkā!

Vita Zilgalve,
Apsaimniekojamās teritorijas 

pārzine 

Lielā Talka Līgatnē

Pēc iestādes padomes vecāku ie-
teikuma 28.aprīlī tika rīkota Līgat-
nes novada pirmsskolas izglītības 
iestādes Lielā Talka, kas notika pie 
vēsturiskās ēkas Līgatnē, Gaujas 
ielā 7. Lai gan šī sestdiena dau-
dziem bija darba diena, tomēr uz 
talku ieradās vairāk kā 50 vecāki.

Šī bija piektā Lielā Talka kopā 
ar bērniem un viņu vecākiem, kuru 
rīkojām savā bērnudārzā, un, atska-
toties uz visos gados padarītajiem 
darbiem, varam secināt, ka kopā ir 
paveikts šķietami nepaveicamais. 
Pirmo reizi 2007.gada pavasarī uz 
talku saucām tētus, kad bija ne-
pieciešams iebetonēt un sametināt 
šūpoles, kuras bija pārvietotas no 
laukuma bērnudārza priekšā. Nāka-
majos gados talkas organizējām tā, 
lai tajās būtu iespējams piedalīties 
gan vecākiem, gan bērniem. Un tā 
visi kopā – bērni, vecāki, bērnudārza 
darbinieki – šajās piecās kopīgajās 
talkās esam paveikuši daudz:

2008.gadā ierīkojām sporta lau-
kumu, kurā uzstādījām šūpoles, so-
liņus, slidkalniņu u.c. objektus bēr-
nu kustību aktivitātēm, kam lielāko 
daļu no nepieciešamajiem materiā-
liem sagādāja vecāki.

2009.gadā Līgatnes pilsētas 
dome demontēja siltumtrasi, izzā-
ģēja krūmus graviņā aiz PII ēkas. 
Talkas laikā graviņu iztīrījām no da-
žādiem sadzīves atkritumiem, kas 
tajā krājušies daudzu gadu garumā.

2010.gadā izveidojām pastaigu 
taku bērniem, starp kokiem uzstā-
dījām „šūpojošos tiltiņu”, nogrābām 
pērnās lapas.

2011.gadā graviņā izgatavojām 
kāpnītes, nogrābām pērnās lapas; 
PII ēkā „Zvaniņos” izgatavojām 
smilšu kasti.

Šajā gadā lielu prieku sagādāja 
tas, ka darbos, kas bija plānoti un 
norisinājās PII ēkā Gaujas ielā 7, 
vienojās bērni, vecāki un darbinieki 
no abām PII ēkām un visi sakopa 
graviņu aiz PII ēkas, izveidoja puķu 
dobi un sagatavoja lauciņu dzēr-
veņu stādīšanai. Dzērveņu lauciņa 
sagatavošana prasīja vislielākās 
pūles, jo bija jāizrok zeme 50 cm 
dziļumā, tā jāpārved uz citu vietu, 
pēc tam bedre jāpiepilda ar kūdru 
un zāģu skaidām. Nu lauciņš jau ir 
piestādīts ar dzērveņu stādiem, un 

mēs varam cerēt, ka tie ieaugsies 
un pēc dažiem gadiem visi bēr-
nudārza bērni varēs baudīt vērtī-
gās ogas, kuras ir pašu audzētas. 
Bērni kopā ar mammām, lielajiem 
brāļiem un māsām iztīrīja graviņu. 
Bērnu darba prieks bija liels, viņi 
aizrautīgi un akurāti grāba pērnās 
lapas, kastēs nesa tās uz ugunsku-
ru dedzināt. Vēl vairāki vecāki, dar-
binieki un bērni izveidoja ziemciešu 
puķu dobi, kas visu vasaru mūs 
priecēs ar krāšņajiem ziediem.

Pēc talkas dalībnieki baudīja 
saimnieču sarūpētos zirņus ar spe-
ķi un Līgatnes novada domes dāvā-
tās desiņas. Izskatījās, ka ganda-
rīts par paveikto bija ikviens – gan 
liels, gan mazs. Kopā jutāmies kā 
liela ģimene, kurai rūp savas mājas. 

Manuprāt, mēs visi kopā paveicām 
ne tikai redzamo – sakopām ap-
kārtni, bet arī veidojām bērniem 
patriotisma jūtas pret savu dzimto 
vietu, mēs mācījām bērnus saudzēt, 
uzturēt tīru un kārtīgu savu tuvāko 
apkārtni. Par to, ka tas ir ļoti sva-
rīgi ne tikai mums, bet arī bērniem, 
liecina fakts, ka kāds pirmklas-
nieks, kurš beidzis mūsu bērnudār-
zu, vēl joprojām vēlējās mūsu talkā 
piedalīties, sakot – kā tad viņi bez 
manis tiks galā.

Liels paldies visiem, kuri pieda-
lījās mūsu Lielajā Talkā!

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja

Gunita Liepiņa 

Paldies par padarīto!
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4.maijā Siguldā notikušajā Serpen-
tīnceļa skrējienā piedalījās 187 dalīb-
nieki, no kuriem 35 bija Līgatnes no-
vada vidusskolas skolēni un Līgatnes 
novada vidusskolas sporta skolotāja.

Kā sporta skolotāja vēlos izteikt 
lielu paldies visiem dalībniekiem un 
viņu vecākiem par atbalstu. Katrs no 
dalībniekiem ir pelnījis, lai ar viņu le-
potos, jo viņi pārvarēja ne tikai grūtu 
distanci, bet arī cīņu ar sevi un dabu, 
jo sacensību laikā bija ļoti karsts. 
Pārvarot grūtības, viņi visi guva uz-
varu!

Īpašu paldies vēlos teikt Elizabe-
tes Danielas Šķutes mammai, Emīla 
un Paulas Pīlēģes vecākiem, kuri otro 

gadu pēc kārtas atbalsta un palīdz 
mums, kā arī paldies skolotājai Ilzei 
Treifeldei, Ričarda Vīkoniņa atbalsta 
komandai un, protams, mūsu šofe-
rim – Jānim Laganovskim, kurš ne ti-
kai ved mūs uz sacensību vietām, bet 
arī palīdz bērnu pieskatīšanā.

Līgatnes novada vidusskola le-
pojas ar saviem audzēkņiem, kuri 
brīvajā laikā nāk uz treniņiem, brauc 
uz sacensībām, piedalās dažādos 
konkursos un olimpiādēs. Novēlam 
bērniem nezaudēt cīņas sparu un 
tiekties pēc augstākiem rezultātiem!

Skrējiena laureāti:
Vecumgrupa līdz 10 gadiem:

1.vieta Edgaram Pēterim Vilciņam 
(3a.kl.)
3.vieta Arnim Kalnietim (3a.kl.)
Vecumgrupa 11–14 gadi:
1.vieta – Emīlijai Kristai Gravai (6a.
kl.)
Vecumgrupa 15–18 gadi:
3.vieta – Tomam Rukam (9a.kl.)
Vecumgrupa 36–45 gadi:
1.vieta – Līgatnes novada vidussko-
las sporta skolotājai  
Beātei Kobilinskai.

Līgatnes novada vidusskolas 
sporta skolotāja

Beāte Kobilinska 

2012.gada 29.aprīlī Cēsīs noti-
ka Cēsu koru apriņķa skate, kurā 
speciāli izveidota žūrija pārbaudī-
ja koru māksliniecisko izaugsmi 
un to gatavību 2013.gada Vis-
pārējiem latviešu dziesmu un 
deju svētkiem. Žūrijā sastāvā 
bija Dziesmu svētku noslēguma 
koncerta mākslinieciskā vadītāja, 
Ogres koru apriņķa un Rīgas pil-
sētas sieviešu koru virsdiriģente 
Aira Birziņa, Dziesmu svētku nos-
lēguma koncerta mākslinieciskais 
vadītājs, Ventspils koru apriņķa 
un Rīgas pilsētas vīru koru virs-
diriģents Ivars Cinkuss, Latvijas 
Radio 3 „Klasika” redaktore Inta 

Pīrāga, Madonas koru apriņķa 
virsdiriģents, komponists Ārijs 
Šķepasts un Cēsu koru apriņķa 
virsdiriģents Mārtiņš Klišāns.

Cēsu koru apriņķi šogad skatē 
pārstāvēja 15 kori, starp kuriem 
bija 12 jauktie kori, kā arī pa vie-
nam sieviešu, vīru un senioru ko-
rim. Izpildot Jāzepa Vītola dzies-
mu „Upe un cilvēka dzīve”, Pētera 
Plakida „Ar dziesmu dzīvībā” un 
Ērika Ešenvalda „Dvēseles dzies-
mu”, jaukto koru grupā 1.pakā-
pes diplomu un otro vietu ieguva 
Līgatnes novada jauktais koris 
Mārča Kataja un Ilmāra Seiļa va-
dībā. Saņemot novērtējumā 41,33 

punktus, Līgatnes novada koris 
punktu ziņā atpalika tikai no Cēsu 
pils kora. Jaukto koru grupā vel 
1.pakāpes diplomu saņēma tikai 
Dzērbenes – Taurenes pagastu 
jauktais koris „Pie Gaujas”. Īpa-
šas publikas un žūrijas simpātijas 
izpelnījās Līgatnes novada kora 
izpildītā „Dvēseles dziesma”, kurā 
solo dziedāja kora diriģents Ilmārs 
Seilis un viņa meita, TV šova „Lat-
vijas zelta dziesma” dalībniece 
Elīna Seile.

Mārcis Katajs,
Līgatnes novada jauktā kora 

diriģents 

Nekāda tukšuma aiz Tevis nav.
Ir vismaz viena tuvākā līnija,  
kas apgalvo,
Ka tur tālumā ir ļoti daudz Tavējo...

(I.Ziedonis)

Šīs dzejnieka I.Ziedoņa „Pasā-
žas” rindas kalpoja par moto Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas skolas 
20 gadu jubilejas pasākumam, kurš 
norisinājās 20.aprīlī Līgatnes kul-
tūras namā.

20 gadi – tas ir daudz vai maz? Ja 
salīdzinām ar cilvēka mūžu, tad tas ir 
jaunības laiks, nopietnās un patstā-
vīgās dzīves sākums. Ja salīdzinām 
ar daudzu citu skolu ievērojamajiem 
gada skaitļiem, tad arī tikai pats sā-
kums, kad apjausts ceļš, pa kuru jā-
iet, jau pārdzīvotas dažas veiksmes 
un neveiksmes, gūtas mācības. Vai 
sākums ir bijis viegls? Viennozīmīga 
vērtējuma nav, jo katrs cilvēks, kurš 
20 gadu garumā bijis saistīts ar šo 
skolu, ir piedzīvojis savus vieglumus 
un grūtumus. Un visu cilvēku kopē-
jais devums ir veidojis skolu par tādu, 
kāda tā ir šobrīd.

Skola strādā, lai aiz sevis atstā-
tu tās tuvākās līnijas, kas nākotnē 
turpinātu iesākto un apliecinātu, ka 
izvēlētais ceļš ir bijis pareizs. Tā-
dēļ jubilejas koncerts un audzēkņu 
darbu izstāde tika veidoti, rādot ne 
tikai pašreizējo audzēkņu sniegumu, 
bet arī šo turpinājumu, šīs tuvākās 
līnijas – līdzās esošo audzēkņu dar-
biem izstādē bija apskatāma daļa 
to absolventu darbu, kuri mākslas 
ceļu ir izvēlējušies par savējo arī pēc 
LMMS beigšanas. Ar prieku vērojām 
Mākslas nodaļas absolvenšu Lau-
mas Pīpkalējas, Justīnes Šteinas un 
Ievas Šulcas profesionālo izaugsmi 
un vēlam, lai pēc kāda laika mediji 
ziņotu par šo jauno, talantīgo māks-
linieču izstāžu atklāšanām un sasnie-
gumiem. Līdzās pašreizējo audzēkņu 
sniegumam koncertā baudījām to 
Mūzikas nodaļas absolventu priekš-
nesumus, kuri izvēlējušies saistīt 
savu dzīvi ar mūziku arī tālāk – domā-
jams, Jāņa Ābola, Emīla Ābola, Kris-
tīnes Zariņas un Justa Liepiņa vārdi 
būs lasāmi koncertu afišās ne tikai 
Latvijā. Absolventa Kaspara Gulbja 
vārds jau šobrīd vairs komentārus 
neprasa, viņa akordeona skanējums 
pazīstams klausītājiem gan mūsu 
zemē, gan ārpus tās robežām. Un ir 
jau vēl daudz citu mūsējo, kuri veik-
smīgi realizē sevi radošās profesi-
jās – tā Līgatnes Kultūras un tūrisma 

centru šobrīd vada mūsu absolvente 
Ilze Kūle, turpat par Mākslinieciskās 
daļas vadītāju strādā absolvente 
Katrīna Šteina u.c. Ar mūzikas ins-
trumenta spēli laikam ir kā ar riteņ-
braukšanu, ja vienreiz esi iemācījies, 
aizmirst nevar – to apliecināja absol-
venti Sanita Pūce, Santa Bērziņa un 
Māris Liepiņš, ar prieku atsaucoties 
aicinājumam atjaunot akordeonistu 
ansambļa vareno skanējumu.

Izstādē un koncertā priecājāmies 
par pašreizējo audzēkņu Annas Rij-
nieces, Sindijas Zaharānes, Lindas 
Ločmeles, Magdalēnas Mudules, 
Junitas Cīrules, Audara Klints, El-
zas Liepiņas, Lindas Tralles, Egitas 
Leikartes, Agutes Klints, Norberta 
Golubkova, Karīnas Višņakovas, Emī-
lijas Gravas, Aleksandras Hiļčukas, 
kā arī dejotāju sniegumu. Viņi aplie-
cināja, ka ar prieku muzicē gan solo, 
gan dažādos ansambļu sastāvos. Jā-
cer, ka arī šie bērni nākotnē būs mūsu 
tuvākās līnijas, kas apgalvos, ka ne-
kāda tukšuma aiz mums nav.

Vislielāko ieguldījumu skolas at-
tīstībā 20 gadu garumā devuši visi tie 
brīnišķīgie pedagogi, kuri pavadījuši 
Līgatnē īsāku vai garāku sava pro-
fesionālā darba periodu. Viņu fanā-
tiskais un pašaizliedzīgais darbs gan 
ikdienā, gan brīvdienās un svētkos, 
upurējot savu personisko laiku sko-
las un audzēkņu vajadzībām, ir neno-
vērtējams. Jubilejas reizē vislielāko 
pateicību par to saņēma pašreizējie 
pedagogi – Marlēna Lapiņa, Vineta 
Golubkova, Ingrīda Zumberga, Lau-
ma Liepiņa, Elita Zviedrāne, Iveta 
Lāriņa, Jānis Kronītis, Inga Mudule, 
Dace Bicāne, Andis Kozaks, Juris 
Bindemanis un Ingūna Briede.

Priecājāmies satikt arī pārējos 
mūsu absolventus un bijušos pe-
dagogus, kuri bija atraduši laiku un 
atnākuši mūs apciemot. Ir tik inte-
resanti redzēt, kā bērns, kurš sarka-
niem vaigiem pūta trompetē vai netīri 

„zāģēja” vijoli, pēc vairākiem gadiem 
ir kļuvis par nopietnu studentu, paš-
apzinīgu firmas darbinieku u.tml. Bet 
vēl svarīgāk – ka šis bērns ir kļuvis 
par labu cilvēku, kurš novērtē, ko 
viņa personiskajai izaugsmei devusi 
radošā izglītība. Un visi šie „bērni” ir 
apliecinājums tam, ka „... tur tālumā 
ir ļoti daudz Tavējo...” (I.Ziedonis).

Irita Merga,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas direktore 

Līgatnes novada vidusskola  
Siguldas Serpentīnceļa skrējienā

Līgatnes novada vidusskolas komanda.
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Cēsu koru apriņķa skate

LĪGATNES MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLAI – 20

Akordeonistu ansamblis pēc koncerta. 
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„Vienkoči” – dabas, 
vēstures, dizaina un 
mākslas parks

Ar Paltmales muižas kungu mājas ma-
ketu Rihards Vidzickis Vienkoču parkā 
sācis veidot stāstu par Līgatnes vēsturi.

Smilšu maisu māja lieti noder, lai izvietotu sadraudzības partneru – gruzīnu – dāvinā-
jumus un kā atpūtas vieta „vienkoču bandai”.

„Vienkoču bandas” veidotā smilšu maisu māja. 
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Silvija Lapiņa

Starp Siguldu un Cēsīm ir un jop-
rojām top parks, ko veido līgatnie-
tis ar māksliniecisku dvēseli – Ri-
hards Vidzickis. Tas ir savdabīgais 
Līgatnes Vienkoču parks, kura 
veidošana sākta 2003.gadā, bet 
apmeklētājiem parks atvērts kopš 
2007.gada.

Turpinādams iet tēva – amatnie-
ka – pēdās, Rihards Vidzickis beidza 
Rīgas amatniecības vidusskolu, kur 
apguva kokamatniecību. Pēc skolas 
beigšanas mācības uzsāka Rīgas 
Tehniskajā universitātē inženieru 
programmā, kur joprojām mācās 
doktorantūrā. Vienkoču parks viņam 
kalpo kā izmēģinājuma poligons 
pārsvarā masīvā koka apstrādes 
tehnoloģijām un to integrēšanai 
dabā, ainavā un parkā. Skulptūru 
veidošanā pielietotā tehnoloģija 
ir viena no Riharda doktorantūras 
darba sadaļām.

Doma veidot parku līgatnietim 
radās no jau realizētajiem darbiem 
un vēl nerealizētajām iecerēm, ku-
rām vajadzēja rast vietu. Darboties 
gribošais students noslēdza ilgter-
miņa zemes nomas līgumu ar paš-
valdību un sāka ar nepilnus desmit 
hektārus lielās teritorijas tīrīšanu, 

kas bija aizaugusi kā džungļi. No iz-
zāģēto alkšņu kārtīm uzcēla pirmo 
celtni – slieteni. Pēc tam radīja gais-
mas ķermeņus, ko izvietoja Gaismas 
mežā – tumšā egļu pudurī, kur katru 
gadu oktobra pirmajā sestdienā var 
izbaudīt sveču Uguns nakti, tā pa-
ildzinot dienu un sevi uzlādējot zie-
mas tumšajam periodam. Veidojot 
darinājumus no viena koka gabala, 
kā, piemēram, karoti, abru, laivu, 
beņķi utt., radās parka nosaukums 

„Vienkoču parks”.

Top stāsts par  
Līgatni

Šīs sezonas jaunums ir 1682.
gadā celtās Paltmales muižas kun-
gu mājas un Līgatnes pirmo papīra 
dzirnavu ēku miniatūri maketi, ar ko 
Rihards sāka veidot Līgatnes vēstu-

res stāstu. Tās ir ēkas, kas līdz šo-
dienai nav saglabājušās, bet kurām 
ir liela nozīme Līgatnes vēsturē. Ar 
Paltmales muižu, kura atradās ap-
mēram kilometra attālumā no Vien-
koču parka, saistās Līgatnes papī-
rfabrikas pirmsākumi, jo fabrikas 
pirmie īpašnieki no muižas nopirka 
zemi, uz kuras uzbūvēja fabriku, un 
sāka ražot papīru. Vēlāk daļa no uz-
ņēmuma īpašniekiem dzīvoja muižā 
un pēc tam nopirka arī pašu muižu. 
Līdzās Paltmales muižas maketam 
izvietojies viens no Līgatnes papīr-
fabrikas vēsturiskajiem korpusiem – 
pirmās papīra dzirnavas, kas kā ēka 
pie dīķa saglabājusies vēl šodien, 
bet ne tās pirmatnējā izskatā. Savu 
vietu vēsturisko ēku zonā ieņēmis 
arī Vāverkrogs un Nurmižu muiža, 
kas arī nav saglabājusies. Maketi 
tapuši pēc vecajiem foto uzņēmu-
miem, par ko Rihards paldies saka 
Līgatnes novadpētniekam Aivaram 
Balodim, kurš viņam palīdz ar ap-
rakstu, plānu un fotogrāfiju apzi-
nāšanu. Maketu veidošanai parka 
īpašnieks izmanto balto cementu, 
flīžu līmi u.c. materiālus, kas no-
drošina miniatūro ēku un tiem pie-
lietoto imitācijas materiālu sagla-
bāšanos Latvijas mainīgajos laika 
apstākļos.

Idejas birst kā no 
pārpilnības raga

Riharda idejas ir saistītas gan ar 
kokamatniecību, gan vēsturi, dabu 
un zaļo domāšanu, tāpēc parka 
pilnveidošana turpinās nepārtrauk-
ti. Šogad no koka karkasa, salmu 

ķīpām un māla taps mājiņa, kurā 
atradīsies maizes krāsns un tiks 
cepta maizīte. Pie dīķa paredzēts 
uzbūvēt vēja ratu, kas sūknēs ūde-
ni un, iespējams, vienlaicīgi ražos 
arī elektrību. Savukārt nākamgad 
paredzēts papildināt miniatūro ēku 
kolekciju ar pirmās papīrfabrikas un 
Līgatnes kroga, ar ko vēsturē iegā-
jusi Līgatne, maketiem. Šobrīd vēl 
nerealizēts projekts ir kokamatnie-
cības muzejs, kam notiek tehniskā 
projekta izstrāde. Muzeja pamat-
ekspozīciju veidos no Naukšēniem 
atvestie darbgaldi, daļa eksponātu 
būs Riharda tēva krātie, taču līdzās 
tiem apmeklētāji varēs aplūkot arī 
no vienkoča darinātu bērnu šūpulī-
ti, ar ko Rihards piedalījās Ziemas-
svētku izstādē Dzelzceļa muzejā un 
kuru pēc tam izmantoja jaunpiedzi-
mušā dēla guldināšanai. Taču jāteic, 
ka muzeja celtniecības gaita būs 
atkarīga no finansējuma, kas vēl 
jārod.

Parks ar vairākām 
zonām

Parks iedalīts vairākās zonās – no-
skaņu, eko, etnogrāfiskajā, laikmetī-
gajā un neskartās dabas zonā. Vien-
koču apskates taka ir 1,5 kilometrus 
gara, kuru mērojot, bez jau minēta-
jiem maketiem, apmeklētāju acīm 
paveras no apses un ozola veidotas 
skulptūras – Rūķis, Ķēniņš, Vēja māte, 
Elku stabs, ar ko iezīmējas koktēlnie-
cības un senču kulta sākums, u.c. Te 
palielinājumā apskatāmi arī kukaiņi 
un dzīvnieki – ganībērce, aizsargā-
jamais cirslis, krupis, arī bruņuzivs, 
kas Vienkoču parka teritorijā dzīvoja 
pirms 350 miljoniem gadu, kad te vēl 
bija jūra un pāri gāja ekvators. Vērīgi 
apmeklētāji pamanīs arī kokos paslē-
pušos putnus, kā pūces un ūpi. „Līdz 

šim pie apskates objektiem grūtības 
sagādāja nokļūšana ar bērnu ratiem, 
bet tagad ir izveidots speciāls ser-
pentīna ceļš, lai parku varētu aplūkot 
ģimenes ar mazuļiem,” stāsta Rihards.

Jāpiebilst, ka parks ir ne tikai pa-
staigu un patīkamu emociju vieta, bet 
tas sniedz arī iedvesmu krāt zināša-
nas gan par vēsturi, gan dabu. Šeit 
aplūkojams 2005.gada plenērā tapis 
darbs, kas simbolizē iepriekšējā gad-
simta baiso Piekto gadu. Par to, ka 
latvieši bija un ir strādīga tauta, lie-
cina apskates objekts – Vidzicku ģi-
menes izveidots mazdārziņš, kurā aug 
tradicionālās kultūras – rāceņi, kāļi, 
bietes, salāti, dilles u.c. kultūraugi.

„Vienkoču banda”
Var teikt, ka parkā skatāmie maketi 

un skulptūras ir tikai un vienīgi Rihar-
da roku darinātas, izņemot pāris, ko 
Latvijas Amatniecības kameras da-
bīgo koku apstrādes biedrības kolēģi 
veidojuši plenēra ietvaros. Tagad dau-
dzas lietas R.Vidzickis realizē kopā ar 
RTU studentiem, kuri savu kopapvie-
nību nosaukuši par „vienkoču bandu”. 
Tā ir draugu grupa, kam patīk atpūs-
ties parkā, braukt ar vienkoču laivām 
pa Gauju, radīt interesantas lietas, 
kas saistītas ar mākslu, vēsturi un 
dabu. Te tiek iegūtas kokogles un dar-
va, ar ko paši darvo vienkoču laivas.

Viens no „vienkoču bandas” in-
teresantiem veidojumiem ir smilšu 
maisu māja, kuras celtniecībai iz-
mantots koks, pudeles un smilšmāls, 

ko, neapšaubāmi, ietekmē laika 
apstākļi, tāpēc tā nepārtraukti jā-
pielabo. Šajā celtnē draugi ne tikai 
atpūšas, bet tajā vieta atvēlēta arī 
pašvaldības oficiālajam sadarbības 
partnerim – Gruzijai, kuras pārstāvji 
iedvesmojušies no redzētā Vienko-
ču parkā un kaut ko līdzīgu vēlas 
izveidot savā dzimtenē. Rihards jau 
viesojies Gruzijā un sadarbības part-
neriem līdzējis ar padomu, savukārt 
gruzīni Vienkočiem dāvājuši filcētas 
glezniņas u.c. lietas, tostarp senču 
mantojumu – vairāk nekā 100 gadus 
vecu somu, kuru lika zirgam uz mu-
guras, lai smagos pirkumus nevaja-
dzētu nest rokās.

Jāpiebilst, ka parka veidošana Ri-
hardam ir gan darbs, gan vienlaicīgi 
vaļasprieks, bet hobijs viņam ir foto-
grafēšana, kurai laika atliek pavisam 
maz.  

TAPIS TEPAT
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5.turpinājums 
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” Nr.9, 
Nr.11 (2011.g.), Nr.1, 2, 3, 4 (2012.g.)

No Lejaslīgatnes šosejas pa labi 
aleja ved uz „Grantskalniem” (1924.g.). 
To tuvumā Līgatnes upes ielejas krau-
jā ir 4,3 m gara ala – vienīgā, kas ir da-
biski izveidojusies dolomītos. Imants 
Jurģītis 2002.gadā apkārtējiem jau 
zināmajā alā pievērsa uzmanību dau-
dziem dolomīta bluķiem un šķēpelēm, 
kas tajā gulēja. Taču alas ieži nebūt 
nebija drūpoši, bet tādi varēja rasties 
tikai kādas dabas katastrofas rezul-
tātā no triecienviļņa. Tie atbilda tieši 
tādiem, apkausētiem, kādi veidojas 
meteorīta sprādziena rezultātā – t.s. 
impaktītiem. Tas varbūt noticis pirms 
15 tūkstošiem gadiem, kad te nokri-
tis akmens meteorīts. Te sastopami 
neparasti iežu notecējumi, tumši mi-
nerāli u.c. Visus „par” un „pret” šādas 
versijas realitātei I.Jurģītis analizējis 
vairākos izdevuma „Zvaigžņotā De-
bess” 2004.gada numuros. Tomēr jā-
ņem vērā, ka dolomīta ieguvei kādreiz 
alā kurināta uguns, kas arī atstāja 
savas sekas.

No vietējā būvmateriāla – dolomī-
ta – celti arī „Lielzanderi”, kuri atrodas 
nedaudz nost no ceļa, aleja uz tiem 
sākas īsi pirms divstāvu ēkas „Zande-
riem”. „Lielzanderos” dzimusi tulkotā-
ja Natālija Kristīne Robiņa (1885–1918, 
Šveicē), kura pirmā franciski tulkojusi 
Raiņa darbus. Ar Raini un Aspaziju arī 
sarakstījusies, pēc viņu uzaicinājuma 
pusgadu nodzīvojusi Kastaņolā. Ceļa 
malā esošā māja kādreiz bijusi etapa 
māja cietumniekiem, neatkarīgās Lat-
vijas laikā apakšējā stāvā bijusi smēde, 
kopsaimniecība to pārbūvējusi dzīvok-
ļos.

Zanderu gravā, apmēram 150 m no 
Līgatnes upes, ir ala. Tāpat Līgatnes 
upes krastos ir trīs alas, kas plātņai-
najos dolomītos izveidotas mākslīgi, 
iegūstot kaļķakmeni. Lielākā no tām ir 
10 m gara. Alu griestos ir dažus centi-
metrus gari stalaktīti, tos var apskatīt 
Rīgā, Dabas muzeja kolekcijā. Garā-
kais šeit atrastais bija 7 cm garš. Arī 
šeit sastopamas kosmiskās katastro-
fas pēdas. Alām noteikts aizsargājamā 
objekta statuss, tas ir ģeoloģiskais un 
ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. 
Piekļuve tām grūta, bez lielas meklē-
šanas alas neatrast, tajās pārziemo 

sikspārņi. Pēc pamodināšanas tie var 
iet bojā, jo ķermeņa sasildīšanai līdz 
vajadzīgajai temperatūrai tiks izlieto-
tas pārziemošanai nepieciešamās uz-
krātās enerģijas rezerves.

Dabas muzejs nopirka arī koktēlnie-
ka Teodora Kamša (1908–1984) vākto 
gliemežvāku un minerālu kolekciju. 
Pats viņš apglabāts Zanderu kapos, uz 
kuriem ceļš nogriežas drīz aiz divstāvu 
mājas. Te apglabāts LR izglītības mi-
nistrs Kārlis Kasparsons (1865–1962), 
te 2008.gadā pārapbedīts Austrālijā 
mirušais Lāčplēša ordeņa un Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, pulkve-
dis Mārtiņš Kasparsons (1894–1957), 
Latvijas autoratīvākais lielsaimnieks 
Alberts Kauls (1938–2008) ar saviem 
dēliem, skatuves gaismu mākslinieks 
Bruno Lauberts (1937–2001), tautas 
dziesmu vācēja Anna Natālija Jansone 
(dz. Plucis, 1881–1932).

No kapličas pa kreisi no laukakme-
ņiem uzcelta piramīda (1928.g.), kurai 
agrāk apkārt bijusi sētiņa. Uz tās uz-
raksts vienā pusē „Friedrich Goebel 
(1796–1853), Papierfabrikant von Lī-
gat. In Konigsreich Bayern geboren. In 
Wenden gestorben”, otrā – piemiņas 
zīme „Johan Wolfgang Bayreuther”. 
Tātad dažu papīra ražošanas pirmo 
meistaru apbedījums, nevis fabrikas 
īpašnieka. Valija Brutāne savā grāmatā 

„Uz Līgatni brauciet man līdz” (1969.g.) 
par šiem kapiem raksta: „Līgatnieši 
ciena savu aizgājēju piemiņu, un kap-
sēta atgādina labi koptu un skumju 
dārzu. Paaudzes mainās un mijas kā 
viļņi jūras klaidā, bet dažas bangotnes 
arvien atsitas un paliek šajā mūžības 
liedagā. Viss paiet...”

Uz dienvidiem no kapiem mežā biju-
ši vecie Zanderu kapi. Te vēl redzama 
nolauzta krusta pamatne. Pa ceļam uz 
tiem pa kreisi sākas Zanderu grava.

0,3 km uz ziemeļiem no Zanderu 
kapiem ir divi senkapu uzkalniņi ar ak-

mens riņķi pie pamatnes, kādreiz bija 
trīs. To augstums ap 2 m, taču 90.gadu 
sākumā, pašreizējā kapsētā rokot jau-
nu kapu, uzrakuši piecus galvaskausus, 
bijuši šķēpu uzgaļi, trīs bronzas broši-
ņas. Tos ielika plastmasas maisiņā un 
jaunajam līķim apbedīja blakus, nevie-
nam gan par to neko neziņojot.

Kad tad Zanderu kapi radušies? 
Siguldas draudzes hronika (LFK 1860, 
5178) vēstī par jaunas kapsētas ierī-
košanu 1831.gadā vecās Toma kalna 
kapsētas vietā, taču Toma kalnu ne-
viens te vairs nezina. Jāsaka paldies 
bijušajai līgatnietei Silvijai Veinbergai, 
vēlāk jau LU pasniedzējai, kura 1965.
gadā pierakstīja Līgatnes vietvārdus. 
Tur atrodu Zanderu jeb Tuomkalna 
kapus. Par kapu nosaukuma maiņu 
J.R.Zicmaņa stāstīto pierakstījusi 

R.Vanaga: Agrāk tie bijuši Tomkalna 
kapi. „Lielzanderu” māju saimnieks 
no saviem īpašumiem iedevis kapiem 
zemi bez maksas, bet noteicis, ka 
kapi turpmāk saucami par Zanderu 
kapiem. Bet kurš tagad zinās Vēja 
kalnu, par kuru teiku (LFK 1000,115) 
Līgatnes papīrfabrikas 6 klašu pa-
matskolas skolniecei Elzai Sproģei 
1930.gadā pastāstīja 77 gadus vecais 
K.Upīts?

Pie kapiem – spoku vieta tiem, kas 
nākot no stacijas puses. Reiz kādam 
vīram zemē nomests kabatas laka-
tiņš pārvērties par jātnieku (LFK 1000, 
40), sieviņa redzējusi, ka no kapiem 
nāk vairāki miroņi, nesot baltu zārku. 
Pēc tēvreizes noskaitīšanas parādība 
pazudusi (LFK 1000, 1).

Turpinājums sekos 

Līgatnes novada pūtēju orķestrim 
5.Latvijas pūtēju orķestru konkursā 
Valmierā – diploms par piedalīšanos! 
Vadītājs Sandis Bārdiņš.

Līgatnes novada vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Zeperi” Cēsu deju 
apriņķa skatē I pakāpes diploms! Va-
dītāja Iveta Pētersone – Lazdāne, kon-
certmeistare Dace Bicāne.

Līgatnes novada jauktajam korim 
Cēsu apriņķa koru skatē I pakāpes dip-
loms! Diriģenti Mārcis Katajs un Ilmārs 
Seilis, koncertmeistare Irita Merga.

Līgatnes novada sieviešu vokā-
lais ansamblis „Mantojums” 12.maijā 
Smārdē, Engures novadā, 1.Latvijas 
Sieviešu vokālo ansambļu finālā iegu-
va 3.vietu. Vadītāja Dace Bicāne, kon-
certmeistare Irita Merga.

Līgatnes novada pirmsskolas izglī-
tības iestādes deju pulciņam Amatas, 
Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār-

gaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpie-
balgas tautas deju kolektīvu skatē, 
kurā dejotāji piedalījās pirmo reizi – I 
pakāpes diploms! Vadītāja Beāte Ko-
bilinska, koncertmeistare Dace Zariņa.

Līgatnes novada vidusskolas 1.–2. 
klašu, 3.–4. klašu un 3.–6. klašu deju 
kolektīviem Amatas, Cēsu, Jaunpie-
balgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadu sko-
lēnu tautas deju kolektīvu skatē – I pa-
kāpes diploms. Vadītāja Daiga Meiste-
re, koncertmeistare Dace Zariņa.

Līgatnes novada vidusskolas 2.–5.
klašu korim starpnovadu vispārizglī-
tojošo skolu koru skatē Cēsīs – I pa-
kāpes diploms! Skolotāja Dace Bicāne, 
koncertmeistare Irita Merga.

Sveicam!
Ilze Kūle,

Līgatnes Kultūras un tūrisma 
centra vadītāja 

Līgatnes novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pašvaldībai 
piederošu nekustamo īpašumu 
Strautu ielā 2 – dzīvokli Nr.3, Lī-
gatnē, Līgatnes novadā, ar kadas-
tra Nr. 42119000500.

Objekta nosacītā cena LVL 
4500,00.

Objekta izsole notiks 2012.gada 
20.jūnijā plkst.12.00 Līgatnes pa-
gasta pārvaldes telpās „Birzēs”, Lī-
gatnes pagastā.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgat-
nes pagasta pārvaldes sekretāres 

„Birzēs”, Līgatnes pagastā, sākot ar 
nākamo darba dienu pēc sludināju-
ma publicēšanas laikrakstā „Latvi-
jas Vēstnesis” līdz 2012.gada 18.jū-
nija plkst.15.00.

Maksa par dalību izsolē LVL 
10,00 un nodrošinājuma nauda LVL 

450,00 jāiemaksā Līgatnes novada 
pašvaldības (reģ. Nr.90000057333) 
AS „Swedbank” bankas kontā 
Nr.LV47HABA0551012412261, kods 
HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties pie Līgatnes pagasta pārval-
des sekretāres „Birzēs” Līgatnes 
pagastā, un Līgatnes novada paš-
valdības mājas lapā www.ligatne.lv.

*  *  *  *  *
Līgatnes novada pašvaldība 

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu – dzī-
vokli Nr.2, „Gādnieki”, Līgatnes 
pagastā, Augšlīgatnē, Līgatnes 
novadā, ar kadastra Nr. 4262 900 
0491.

Objekta nosacītā cena LVL 
2800,00.

Objekta izsole notiks 2012.gada 
20.jūnijā plkst.10.00 Līgatnes pa-
gasta pārvaldes telpās „Birzēs”, Lī-
gatnes pagastā.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgat-
nes pagasta pārvaldes sekretāres 

„Birzēs”, Līgatnes pagastā, sākot ar 
nākamo darba dienu pēc sludināju-
ma publicēšanas laikrakstā „Latvi-
jas Vēstnesis” līdz 2012.gada 18.jū-
nija plkst.15.00.

Maksa par dalību izsolē LVL 
10,00 un nodrošinājuma nauda LVL 
280,00 jāiemaksā Līgatnes novada 
pašvaldības (reģ. Nr.90000057333) 
AS „Swedbank” bankas kontā 
Nr.LV47HABA0551012412261, 
kods HABALV22, līdz reģistrācijai 
izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties pie Līgatnes pagasta 
pārvaldes sekretāres „Birzēs”, 
Līgatnes pagastā, un Līgatnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.ligatne.lv.  

LĪGATNE LAIKu LOKOS

No Līgatnes Spriņģu  
ieža līdz Vāļu kalnam

Lielzanderi.

Zanderu ala. Zanderu kapos.

Mēs lepojamies! SLuDINājuMI
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Aivars Balodis

5.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas”, 
Nr.10, Nr. 11 (2011.g.), Nr.1, 2, 3, 4 
(2012.g.)

Dzelzceļa stacija 
„Līgatne”

Kad 1941.gadā vācu armija īsā laikā 
okupēja Latviju, jūlija sākumā vilcie-
ni no Rīgas gājuši tikai līdz Līgatnes 
stacijai, jo Sarkanā armija atkāpjoties 
3.jūlijā bija uzspridzinājusi tiltu pār 
Kumadas upi pirms Ieriķiem.

Vācu okupācijas laikā, kad Līgatnes 
papīrfabrika tikusi iekļauta apvienībā 

„Ostland Fazer”, no Līgatnes dzelzceļa 
stacijas uz Līgatnes papīrfabriku 1942.
gadā ticis uzbūvēts šaursliežu dzelz-
ceļš, par kuru vairāk vēlāk atsevišķā 
aprakstā.

Tāpat 1942.gada rudenī ticis ierī-
kots šaursliežu dzelzceļš no Bendiņu 
grantsbedrēm uz Vidzemes šoseju pie 
Lauviņām un sākti zemes darbi, lai 
iztaisnotu Vidzemes šoseju un līdz ar 
to atkristu divas viena līmeņa dzelz-
ceļa pārbrauktuves Rīgas – Valkas 
dzelzceļa 61,5–61,6 kilometrā un 63,5 
kilometrā. 1938.gadā Latvijā bijušas 
168 apsargātas un 3392 neapsargātas 
dzelzceļu pārbrauktuves.

Kad vācu okupācijas varas iestādes 
ar 1942.gada 1.oktobri Latvijā pārdē-
vē vairākus vietvārdus, arī Līgatnes 
dzelzceļa stacijai tiek atgriezts sākot-
nējais vācu „Ligat”.

1943.gada vasarā no Līgatnes sta-
cijas aiz Labības punkta gar šoseju uz 
Ozolkroga pusi iekārto dzelzceļa at-
zarojumu, kuru izmanto kara tehnikas 
nokraušanai un uzkraušanai uz dzelz-
ceļa vagonu platformām.

Kad stāvoklis frontē pasliktinājies, 
ziemā no 1943. uz 1944.gadu pārtrauk-

ti Vidzemes šosejas iztaisnošanas 
darbi.

Kad 1944.gada 26.septembrī vācu 
armijas vadība sapratusi, ka Līgatnē tā 
nevarēs noturēties, turpinātas 23.sep-
tembrī Līgatnes novadā aizsāktās 
dedzināšanas un spridzināšanas. Un 
tā 26.septembra vakarā aizdedzināta 
un uzspridzināta arī dzelzceļa stacija 

„Līgatne”. Tāpat saspridzinātas arī sta-
cijas teritorijā esošās dzelzceļa sliežu 
pārmijas un aizdedzinātas Līgatnes 
papīrfabrikas stacijas noliktavas.

Kad kara darbība aizvirzījusies tālāk 
un savesti kārtībā dzelzceļa sliežu ceļi, 
Līgatnes stacijai atgriezts pirmskara 
nosaukums „Līgatne” un tā iekārtota 
divstāvu mājā, kura atradās pretim 
patreizējai Līgatnes dzelzceļa stacijas 
ēkai, uz Vidzemes šosejas pusi.

Šinī vietā, kur tagad iekopts piemā-
jas dārziņš, atradās ēka, kurā no 1944.
gada nogales līdz 1963.gadam bija 
iekārtota Līgatnes dzelzceļa stacija. 

Ēkas fotogrāfiju līdz šim nav izdevies 
atrast.

Raugoties uz dārza žogu, vecākie 
Līgatnes iedzīvotāji atcerēsies, ka 
2.pasaules kara laikā šī māja un lauks 
aiz tās arī bijis apjozts ar dzeloņdrāšu 

žogu un tur iekārtota krievu karagūs-
tekņu nometne.

Tā bija koka stāvbūve, kuras otrais 
stāvs vēl nebija izbūvēts, tā logi aizsis-
ti ar dēļiem. Tā kā pirmajā stāvā bijis 
paredzēts iekārtot bufeti, tad viena 
ieeja bija ēkas stūrī. Tā tad arī kalpo-
ja pasažieriem par ieeju stacijā. Šī ēka 
līdz mūsdienām nav saglabājusies. 
Kad dzelzceļa stacija 1963.gadā pār-
vietota uz jauncelto divstāvu ēku ap 
50 m tālāk, šo ēku nopirkusi 1977.gadā 
atvērtā „Lauktehnika”, gribēdama tur 
iekārtot strādniekiem dzīvokļus. Tā kā 
izrādījies, ka māja ir ļoti sliktā stāvok-
lī un tuvu sabrukšanai, no šī nodoma 
atteikušies. Vēlāk, pēc jaunās stacijas 
atklāšanas, drošības un estētisku ap-
svērumu pēc, ēku nojaukuši dzelzceļ-
nieki.

Apmēram pret Rīgas – Valkas dzelz-
ceļa 64,2 km dzelzceļnieki uzbūvējuši 
divstāvu dzīvojamo māju, kuras viens 
dzīvoklis atvēlēts dzelzceļa stacijas 
iekārtošanai. Ieeja stacijas uzgaidā-
majā telpā bija iekārtota mājas galā uz 
dzelzceļa pusi, kura tagad aizmūrēta.

Turpinājums sekos  
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Konkursam kopumā tika saņemti 
8 autoru pieteikumi ar 12 darbiem. 
Par labāko svētku emblēmu tika 
atdzīta Daigas Segliņas veidotā 
emblēma „Lai skan kalni, lai trīc 
meži”. Daigas veidotā emblēma 
kļūs par ikgadējo svētku logo, un 

autore savā īpašumā iegūs 100 latu. 
Apsveicam uzvarētāju!

Paldies par dalību konkursā sa-
kām Inārai Brencei, Agnesei Daudi-
šai, Anetei Vinķelei, Dzintrai Vilma-
nietei, Jeļenai Zapiterskajai, Ievai 
Rāznai un Vitai Zilgalvei.

Atgādinām, ka konkurss tika vei-
dots ar mērķi izveidot Tradicionālo 
Pūtēju orķestru svētku emblēmu. 
Emblēmas idejai bija jābūt pārdo-
mātai, lai tā atspoguļotu svētku 
galveno ideju gan melnbaltā, gan 
krāsainā drukā. Šis bija viens no 

svarīgākajiem un sarežģītākajiem 
kritērijiem gan darbu iesniedzējiem, 
gan to vērtētājiem.

Emblēmas atklāšana notiks 
26.maijā VI Tradicionālo Pūtēju 
orķestru svētku lielkoncerta laikā 
plkst.20.00.

Novēlu iedvesmu  
jauniem sasniegumiem!

Līgatnes Kultūras un Tūrisma cen-
tra Mākslinieciskās daļas vadītāja

Katrīna Šteina

Dzelzceļa stacijai „Līgatne” 120 gadu jubileja!

Stacijas apkārtne bijusi apbūvēta un labiekārtota. Dzelzceļa stacija „Līgatne” 1932.gada 3.jūlijā.

Dzelzceļa stacija „Līgatne” pirms 2.pasaules kara.

AFIŠAIzstāde „Saules pinums”

Daina Klints,
Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Līgatne” vadītāja

Līgatnes novada kultūras namā no 
25.maija līdz 31.maijam būs apskatā-
ma Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Līgatne” 45 gadu jubilejas izstāde. 
Izstādē būs apskatāmi gan senāki 
darbi – bijušo dalībnieku austās segas, 
pārklāji, galdauti, dvieļi u.c. audekli, 
gan arī pēdējo gadu laikā tapušie dar-
bi. Šobrīd studijas dalībnieki pārstāv 
vairākas lietišķās mākslas nozares – 
aušanu, kokapstrādi, tās dalībnieki ir 
arī grozu pinēji, tāšu apstrādes meis-
tari. Šo meistaru darbi būs aplūkojami 
vienotā – Saulei veltītā ekspozīcijā.
Izstādes atklāšana – 25.maijā 
plkst.17.00.

Aicinām bērnudārza bērnu vecākus 
uz mācību gada noslēguma

Ģimeņu dienas  
svinībām
š.g. 31.maijā plkst.16.00.

Līdzi ņemsim nelielu groziņu ar 
cienastu un jautru omu!
Pasākuma laikā iejutīsimies teātra 
izrādes skatītāju lomās un
priecāsimies kopā ar mūsu bērniem!
Pasākums notiks brīvā dabā pie 
bērnudārziem:
Gaujas ielā 7, Līgatnē, un 

„Zvaniņos”, Augšlīgatnē.

Uz tikšanos svētkos!

26.maijs – VI Tradicio-
nālie Pūtēju orķestru 
svētki

Tradicionālo Pūtēju orķestru svētki 
ik gadu priecē svētku apmeklētājus 
un dalībniekus ar muzikālu, radošu 
un iedvesmojošu baudījumu. Šogad 
ikvienam svētku apmeklētājam būs 
iespēja piedalīties meistardarbnīcās, 
iegādāties mājražotāju veikumus, kā 
arī baudīt dienas programmu Līgatnes 
estrādē. Svētkus noslēgsim ar gājienu 
no „Lāču migas”, lielkoncertu pilsētas 
estrādē un zaļumballi.
Svētku ietvaros, lepojoties ar florbo-
la tradīcijām, Līgatnes sporta centrā 

notiks divu dienu sacensības „Līgat-
nes kauss florbolā”. Sacensību sā-
kums 26.maijā plkst.11.00, 27.maijā 
plkst.10.00.

Ieskats svētku  
programmā:
12.00 Svētku atklāšana Līgatnes es-
trādē
12.10 – 17.30 Svētku programma (Lī-
gatnes estrādē)
12.00 – 14.30 Pūtēju orķestru priekš-
nesumi pilsētā (pie dīķa, pilsētas te-
ritorijā)
19.30 Gājiens no „Lāču migas”
20.00 Svētku noslēguma koncerts
22.30 Zaļumballe

Pirms gājiena kursēs bezmaksas au-
tobuss no Augšlīgatnes, savukārt pēc 
noslēguma koncerta kursēs autobuss 
atpakaļ uz Augšlīgatni.

Saules svinēšana  
Līgatnē
21.jūnijā Līgatnes novadā sagaidīsim 
Saulgriežus etniski tradicionālā garā.
23.jūnijā Līgo vakars Gaujasmalā – 
koncerts un balle.
23.jūnijā īstu Jāņu sagaidīšana un 
svinēšana  „Līgo Latvija Līgatnē”, LU 
kompleksā „Ratnieki”. Sīkāka infor-
mācija par novada pasākumiem un 
transportu sekos.

Līgatnes Kultūras un tūrisma centra 
Mākslinieciskās daļas vadītāja

Katrīna Šteina

Konkurss „Pūtēju orķestru svētku emblēmas izveide” bija veiksmīgs!
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Informatīvā daļa:
Prezentācija par Līgatnes novada 

teritorijas plānojumu 2012.–2023.ga-
dam un Līgatnes novada attīstības 
programmu 2012.–2018.gadam.

Līgatnes novada kapitālsabiedrī-
bas „Līgatnes nami” valdes locekļa 
Edvīna Rumjanceva atskaite par 2011.
gadā paveikto.

Līgatnes novada 
domes sēdes darba 
kārtība:
1. Par zemes ierīcības projekta ap-

stiprināšanu nekustamam īpašu-
mam „Jaunāres”, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā.

2. Par nosaukuma un adreses maiņu 
nekustamam īpašumam „Tomi-
ņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, uz „Spainieki”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads.

3. Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu nekustamam 
īpašumam ar kadastra Nr. 4262 
001 0047 – „Kalnbundzenieki”, 

Līgatnes pagasts, Līgatnes no-
vads.

4. Par grozījumu Līgatnes novada 
domes 2011.gada 16.jūnija lē-
mumā Nr.6, 19.§ „Par adreses 
piešķiršanu nekustamā īpašu-
ma ierakstīšanai zemesgrāmatā 
uz Līgatnes novada domes vār-
da, lietošanas mērķa un nekus-
tamā īpašuma lietošanas tiesī-
bu apgrūtinājumu noteikšanu 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 4211 009 0911 (Brī-
vības iela 7A, Līgatne, Līgatnes 
novads – kanāls no slūžām līdz 
ezeram)”.

5. Par zemes vienības Ķempju ielā 
4A, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
ar kadastra Nr. 4211 008 0024 
iznomāšanu lauksaimniecības 
kultūru audzēšanai.

6. Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/21, „Gro-
zījumi Līgatnes novada domes 
2011.gada 19.maija saistošajos 
noteikumos Nr.9/11 „Par paš-
valdības nodevu par būvatļaujas 
saņemšanu” apstiprināšanu”.

7. Par deklarētas dzīvesvietas anu-
lēšanu Pēterim Piķelim.

8. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Gādnieki”, 
Līgatnes pagasts, Augšlīgatne, 
Līgatnes novads, telpu grupas 
Nr.2 ar kadastra Nr. 42119000491 
izsoles noteikumu apstiprināša-
nu.

9. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Strautu iela 
2, Līgatne, Līgatnes novads, ar 
kadastra Nr. 4211 005 0024 001 
telpu grupas Nr.3 izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu.

10. Par daļējas vai pilnīgas kavējuma 
naudas dzēšanu G.Z.

11. Par daļējas vai pilnīgas kavējuma 
naudas dzēšanu G.T.

12. Par pabalsta piešķiršanu un citu 
sociālo garantiju nodrošināšanu 
L.M.

13. Par pabalsta piešķiršanu un citu 
sociālo garantiju nodrošināšanu 
E.Z.

14. –27. Par nekustamā īpašuma no-
dokļu parādu piedziņu bezstrīda 
kārtībā.

15. Par Līgatnes novada pašvaldības 
autoceļu un ielu uzturēšanai ne-
pieciešamā papildus finansējuma 
piešķiršanu.

16. Par vienreizēju izbraukuma tirdz-
niecības maksu noteikšanu Lī-
gatnes novada Pūtēju orķestra 
festivāla laikā 2012.gada 26.mai-
jā.

17. Par dzeramā ūdens izmantoša-
nas aprēķina tarifa noteikšanu 
vasaras periodā Līgatnes novadā.

18. Par atzinības izteikšanu Līgatnes 
novada vidusskolas skolotājiem.

19. Par grozījumiem Līgatnes no-
vada domes 2011.gada 21.jūlija 
lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes un tās struktūrvienību 
darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2011.gada 1.au-
gusta”.

20. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgat-
nes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/10 „Par kār-
tību, kādā Līgatnes novadā tiek 
sniegta pašvaldības palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un 
reģistrējamas personas, kurām 
izīrējamas pašvaldībai piedero-
šās vai tās nomātās dzīvojamās 
telpas”.

21. Par grozījumiem Līgatnes nova-
da domes 2012.gada 22.marta 

lēmumā (protokols Nr.4, 3.§) „Par 
nosaukuma un adreses piešķir-
šanu AS „Latvenergo” slēgtām 
transformatoru apakšstacijām”.

22. Par nosaukuma piešķiršanu ne-
kustamajam īpašumam – zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
4262 004 0276, „Stūri”, Augšlī-
gatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads.

23.  Par Līgatnes novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2023.gadam un 
vides pārskata nodošanu sabied-
riskajai apspriešanai.

24. Par Līgatnes novada attīstības 
programmas 2012.–2018.gadam 
un vides pārskata nodošanu sa-
biedriskajai apspriešanai.

25. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2011.gada 21.jūlija lēmu-
mā „Par Līgatnes novada domes 
un tās struktūrvienību darbinieku 
štata sarakstu un atalgojumu no 
2011.gada 1.augusta”.

26. Par nodokļa parāda piedziņu bez-
strīda kārtībā no M.Z.

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgatnes un 
Augšlīgatnes pakalpojumu centros, kā 
arī novada mājas lapā www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas vadītāja 

Ilze Goba 

Veikt Līgatnes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.9/11 

„Par pašvaldības nodevu par būv-
atļaujas saņemšanu” (apstiprināti 
19.05.2011., prot. Nr.7, 16.§ „Par 
pašvaldības nodevu par būvatļaujas 
saņemšanu”) šādus grozījumus:

1. Izteikt otrās nodaļas „Nodevas 
aprēķināšanas metodika” 1.tabu-
lu šādā redakcijā: 

„1.tabula. Nodevas likme (L), at-
karībā no plānotās būves kopējās 
platības.

2. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā: 
2.2. Lineāriem infrastruktūras 
objektiem (inženierkomunikā-
cijām) nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu aprēķināma pēc 
šādas formulas: 
Nodeva (N) = mt x 0,01, kur: mt – 
pašreizējo metru skaits; 
bet ne mazāk kā Ls 15,00.

3. Izteikt 2.3.punktu šādā redak-
cijā: 
2.3. Labiekārtojuma ob-
jektiem (t.sk. autostāvvietām, 
ielām) nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu aprēķināma pēc 
šādas formulas: 
Nodeva (N) = m2 x 0,02, kur: 

m2 – labiekārtojuma izbūvē 
ietvertās teritorijas lielums 
kvadrātmetros; 
bet ne mazāk kā Ls 15,00.

4. Izteikt 2.4.punktu šādā redak-
cijā: 
 2.4. Ūdenstilpēm nodeva par 
būvatļaujas saņemšanu aprēķi-
nāma pēc šādas formulas: 
Nodeva (N) = m3 x 0,02, kur: 
m3 – pārvietojamās grunts 
tilpums kubikmetros; 
bet ne mazāk kā Ls 15,00.

5. Izteikt 2.5.punktu šādā redak-
cijā: 
Punktveida inženierbūvēm (tor-
ņiem, mastiem, ūdenstorņiem, 
spēkstaciju būvēm u.tml.) node-
va par būvatļaujas saņemšanu 
aprēķināma pēc šādas formulas: 
Nodeva (N) = mh x 2,5 x X, kur: 
mh – būves augstums metros; 
X – vienību skaits; 
bet ne mazāk kā Ls 15,00.

6. Papildināt ar 2.6.punktu un 
izteikt to šādā redakcijā: 
2.6. Par būvatļaujas derīgu-
ma termiņa izmaiņu veikšanu, 
pārreģistrāciju vai citas insti-
tūcijas izsniegtas būvatļaujas 
reģistrēšanu noteikts nodevas 
apmērs Ls 15,00.

Lietoto terminu 
skaidrojums

Pakalpojumu sniedzējs (turp-
māk – Pakalpojumu sniedzējs) – 
uzņēmums, kurš ūdensapgādes 
un kanalizācijas (saimnieciskās 
un lietus ūdeņu kanalizācijas) no-
zarē sniedz sabiedriskos pakalpo-
jumus.

Ūdensapgādes un/vai kana-
lizācijas Pakalpojumu lietotājs 
(turpmāk – Pakalpojumu lieto-
tājs) – fiziska vai juridiska perso-
na, kura ir noslēgusi līgumu par 
ūdens un/vai kanalizācijas pakal-
pojumu saņemšanu un lietošanu.

Notekūdeņu kanalizācija 
(turpmāk – Kanalizācija) – ražoša-
nas, sadzīves un lietus notekūde-
ņu kanalizācija.

Ražošanas notekūdeņi – notek-
ūdeņi, kas radušies uzņēmējdar-
bības un ražošanas vietās un nav 
klasificējami kā sadzīves vai lietus 
notekūdeņi.

Sadzīves notekūdeņi – notek-
ūdeņi, kas radušies publiskās un 
dzīvojamās ēkās un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas vietās 
dažādu fizioloģisko, higiēnas un 
sadzīves darbību rezultātā.

Saimnieciskie notekūdeņi – ra-
žošanas un sadzīves notekūdeņu 
kanalizācija.

Lietus notekūdeņi (turpmāk – 
Lietus kanalizācija) – virsūdeņi, 
kuri tiek novadīti lietus kanalizā-
cijas tīklā un izņēmuma gadījumos, 
saskaņojot ar pakalpojuma snie-
dzēju, saimnieciskās kanalizācijas 
tīklā.

Līgatnes novada domes sēde
2012.gada 26.aprīlis Izskatītie jautājumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Pielikums Nr.2
APSTIPRINĀTI

 ar Līgatnes novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu (prot. Nr.2, 3.§)

APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes novada domes 2011.gada 15.decembra sēdes

lēmumu (prot. Nr.16, 12.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/18 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2011.gada 
19.maija saistošajos noteikumos Nr.9/11 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/13
„Līgatnes novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju 

lietošanas un aizsardzības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, Latvijas Re-
publikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta 1.daļas 10.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 

28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
43.panta 1.daļas 11.punktu un 43.panta 3. daļu , 15.panta 1.daļu;

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.298
„Kārtība kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”

VI daļas 25.–32.pantu,
Latvijas Republikas likumu „Būvniecības likums”,

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.38 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN-222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu. Nr.214 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 233-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi”.

Likme L
[Ls]

Būves kopējā platība [m2]
no līdz (ieskaitot)

15 0 50
25 50 100
35 100 200
45 200 300
50 300 500
55 500 700
60 700 1000
65 1000 2000
70 virs 2000
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Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, 
kuri izbūvēti celtniecības vajadzī-
bām uz celtniecības laiku, un tīkli, 
kuri izbūvēti un tiek ekspluatēti 
par Pakalpojumu lietotāja līdzek-
ļiem, un neatbilst Latvijas Repub-
likas Ministru kabineta 01.02.2000. 
noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 

„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 
(turpmāk – Latvijas būvnormatīvs).

Verifikācija – saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem mērinstrumentu rā-
dījumu patiesuma noteikšana.

Segtie darbi – būvdarbi, kuru 
apjoma un kvalitātes kontroli pēc 
tiem sekojošo būvdarbu veikšanas 
nav iespējams izdarīt bez īpašiem 
pasākumiem vai papildus darba, kā 
arī finanšu un citu resursu piesais-
tīšanas.

Tīklu apkalpošanas robežu 
akts – Pakalpojumu sniedzēja un 
Pakalpojumu lietotāja sastādīts 
akts, kurā norādītas robežas, kādās 
ūdensvada un kanalizācijas tīklus 
apkalpos katra puse.

Līgums – juridisks dokuments, 
kurā Pakalpojumu lietotājs un Pa-
kalpojumu sniedzējs vienojas par 
ūdens un/vai kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un saņemšanas 
kārtību, uzskaiti, norēķinu kārtību, 
abu pušu tiesībām un pienākumiem.

Blakusklients – ūdens apgādes 
un kanalizācijas Pakalpojumu lieto-
tājs, kas saņem šos pakalpojumus 
pa Pakalpojumu sniedzēja jau eso-
ša Pakalpojuma lietotāja iekšējiem 
vai pagalma tīkliem, šķērsojot cita 
īpašnieka zemi, kā arī noslēdz līgu-
mu ar Pakalpojuma lietotāju par šo 
pakalpojumu lietošanu.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka savstar-

pējās attiecības starp Līgatnes 
novada ūdensapgādes un ka-
nalizācijas Pakalpojumu snie-
dzējiem un Līgatnes novada 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
Pakalpojumu lietotājiem. No-
teikumi nosaka attiecības, kas 
veidojas starp Pakalpojumu 
sniedzēju un Pakalpojuma lie-
totāju, kā arī norēķinu kārtību 
par šiem pakalpojumiem.

1.2. Noteikumi ir saistoši visām 
fiziskām un juridiskām perso-
nām, kuri ir Līgatnes novada 
ūdensapgādes un/vai kanali-
zācijas Pakalpojumu lietotāji, 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
Pakalpojumu sniedzēji Līgatnes 
novadā.

1.3. Pakalpojumu sniedzēja pienā-
kumi:

1.3.1. dzeramā ūdens ieguve un 
sagatavošana atbilstoši spē-
kā esošajiem normatīviem 
tiesību aktiem;

1.3.2. dzeramā ūdens piegāde, 
nodrošinot ūdens spiedienu 
ūdensvada tīklā ne mazāku 
par Latvijas būvnormatīvā 
paredzēto;

1.3.3. notekūdeņu savākšana un 
novadīšana līdz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām;

1.3.4. notekūdeņu attīrīšana 
un novadīšana līdz iztekai 
ūdenstilpnē atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīviem tiesī-
bu aktiem;

1.3.5. ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēmu uzturēšana, 
apkalpošana un rekonstruk-
cija atbilstoši noslēgtajiem 
līgumiem un tīklu apkalpoša-
nas robežu aktiem;

1.3.6. ūdens un kanalizācijas pa-
kalpojumu nodrošināšana Pa-
kalpojumu saņēmējiem.

1.4. Pakalpojumu sniedzēja valdīju-
mā un apkalpes zonā ir:

1.4.1. Pakalpojuma sniedzēja 
bilancē, nomā vai koncesijā 
esošie maģistrālie ūdensva-
da tīkli un ielas ūdensvada 
tīkli;

1.4.2 Pakalpojuma sniedzēja bi-
lancē esošās dzeramā ūdens 
ieguves vietas attīrīšanas 
iekārtas, spiedienu paaugsti-
nošas sūkņu stacijas, ūdens-
torņi;

1.4.3. ūdensvada pievadi, atbil-
stoši noslēgtajiem līgumiem 
un robežu aktiem, kuri ir ne-
atņemama līgumu sastāvda-
ļa;

1.4.4. kanalizācijas maģistrālie 
tīkli; 

1.4.5. notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kanalizācijas spied-
vadi un pašteces kanalizāci-
jas tīkli, kuri ir Pakalpojuma 
sniedzēja bilancē, kā arī at-
bilstoši noslēgtajiem līgu-
miem un robežu aktiem;

1.4.6. no punkta 1.4.1. līdz 
1.4.5.punktam minētajos tīk-
los esošās skatakas, kontro-
lakas, cauruļvadu armatūra, 
hidranti un hidrantu plāksnī-
tes.

1.5. Pakalpojuma lietotāja īpašumā 
vai valdījumā esošie ūdensvada 
un kanalizācijas tīkli un būves 
(tai skaitā ūdens patēriņa skai-
tītāju šahtas un kanalizācijas 
kontrolakas) tiek ekspluatētas 
un remontētas par Pakalpoju-
ma lietotāja līdzekļiem.

1.6. Ja būvei piegulošās ielas robe-
žās atrodas Pakalpojumu snie-
dzēja valdījumā esošs saimnie-
ciskās kanalizācijas tīkls un/vai 
ūdensvads, tad būves īpašnie-
kam ir pienākums izveidot pie-
slēgumu maģistrālajiem tīkliem 
no:

1.6.1. jaunbūvēm un rekonstruē-
jamiem objektiem, atbilstoši 
Pakalpojuma sniedzēja iz-
sniegtajiem tehniskajiem no-
teikumiem;

1.6.2. no esošajiem objektiem, 
kuros ir ūdensapgādes sis-
tēmas un kuriem ir lokālā 
saimnieciskā kanalizācijas 
sistēma, kuras neatbilst teh-
niskajām prasībām un rada 
kaitējumu apkārtējai videi.

1.7. Ja ir nepieciešams augstāks 
ūdens spiediens, kā noteikts 
šo noteikumu punktā 1.3.2., 
tad, saskaņojot ar Pakalpo-
jumu sniedzēju, Pakalpojumu 
lietotājs par saviem līdzekļiem 
drīkst ierīkot vietējās ūdens 
spiediena paaugstināšanas ie-
kārtas, kuras atbilst iekšējo 
ūdensvada tīklu ekspluatācijas 
parametriem.

2. Ūdensvada un  
kanalizācijas tīklu un 
būvju projektēšana, ie-
būve,  
pievienošana centrali-
zētiem ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem un 
pieņemšana ekspluatācijā
2.1. Ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu un būvju projektēšanai 
Pakalpojumu sniedzējs izsniedz 
tehniskos noteikumus.

2.2. Lai saņemtu tehniskos notei-
kumus, Pakalpojumu lietotā-
jam – fiziskai vai juridiskai per-
sonai jāiesniedz Pakalpojumu 
sniedzējam:

2.2.1 rakstisks iesniegums, kurā 
norādīta objekta adrese, dati 
par paredzamo ūdens patēri-
ņu, nepieciešamo ūdens spie-
dienu, novadāmo notekūdeņu 
daudzumu un raksturu;

2.2.2. Līgatnes novada Būvval-
des izsniegts plānošanas un 
arhitektūras uzdevums;

2.2.3. īpašuma tiesības aplieci-
nošs dokuments;

2.2.4. zemes robežu plāns.
2.3. Pakalpojumu sniedzējs dod 

savu atzinumu par objekta 
pievienošanas iespējām un iz-
sniedz tehniskos noteikumus 
atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem 20 darba dienu laikā.

2.4. Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūve un rekonstrukcija:

2.4.1. jaunizbūvētos ūdensvada 
un kanalizācijas tīklus Pa-
kalpojuma lietotājs izbūvē 
par saviem līdzekļiem un pie-
vieno pie maģistrālajiem tīk-
liem Pakalpojumu sniedzēja 
uzraudzībā;

2.4.2. pēc objekta izbūves ir 
jāveic objekta pārbaude at-
bilstoši Latvijas būvnorma-
tīvam;

2.4.3. pirms objekta pievienoša-
nas ūdensapgādei un/vai ka-
nalizācijas tīklam objektā uz 
ūdensvada ievada jāuzstāda 
ūdens patēriņa mērītājs. Mē-
rītājs jāuzstāda saskaņā ar 
šo noteikumu punktu Nr.4;

2.4.4. pēc ūdensvada un kana-
lizācijas būvniecības darbu 
pabeigšanas un šo notei-
kumu prasību izpildīšanas, 
piedaloties Pakalpojuma 
sniedzēja pārstāvim, tiek 
sastādīts akts par objek-
ta gatavību pievienošanai 
ūdensvada un/vai kanalizā-
cijas tīkliem un objekts tiek 
pievienots tīkliem. Šis akts 
ir pamatdokuments līguma 
slēgšanai starp Pakalpoju-
ma lietotāju un Pakalpojums 
sniedzēju;

2.4.5. ja būvniecības laikā tiek 
patērēts ūdens no ūdens-
vada, tad jāuzstāda pagai-
du ūdens patēriņa mērītājs. 
Ūdens mērītājs jāuzstāda 
saskaņā ar šo noteikumu 
punktu Nr.4.

2.5. No jauna izbūvētu vai rekons-
truētu ūdensvada un kanalizā-

cijas tīklu nodošana Līgatnes 
novada domes īpašumā:

2.5.1. lai pašvaldība varētu no-
drošināt sabiedriskos pakal-
pojumus ūdens apgādes un 
kanalizācijas ūdeņu aizvadī-
šanas un attīrīšanas jomā, no 
jauna izbūvētie vai rekons-
truētie maģistrālie ūdensva-
da un kanalizācijas tīkli pēc 
nodošanas ekspluatācijā ir 
jānodod Līgatnes novada do-
mes īpašumā vai ilgtermiņa 
valdījumā uz savstarpējās 
vienošanās pamata;

2.5.2. nododot ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus un bū-
ves, Pakalpojumu lietotājs 
iesniedz:
2.5.2.1. pēc būvdarbu veikša-

nas izpilddokumentāciju, 
tai skaitā, izpildshēmu 
papīra un digitālā formā 
(dwg vai dgn failu formā-
tā);

2.5.2.2. segto darbu aktus 
atbilstoši būvnormatī-
viem;

2.5.2.3. grāmatvedības izziņu 
par ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu un būvju iz-
maksām un tehniskajiem 
parametriem (izbūves 
gads, garums, diametrs, 
materiāls utt.);

2.5.2.4. aktu par ūdens pa-
tēriņa skaitītāja mezglu 
pārbaudi (jāiesniedz, ja 
ir izbūvēti pievadi objek-
tam);

2.5.2.5. aktu par izbūvētā 
ūdensvada un/vai kanali-
zācijas tīklu/pievadu pie-
vienošanu pie centralizē-
tiem tīkliem;

2.5.2.6. zemesgrāmatas ko-
piju ar apgrūtinājumu par 
ūdensvada un kanalizāci-
jas tīkliem un/vai būvēm.

2.6. Pakalpojumu sniedzēja bilan-
cē, nomā vai koncesijā netiek 
pieņemti:

2.6.1. ēku ūdensvada un kanali-
zācijas iekšējie tīkli;

2.6.2. iekārtas un tīkli, kuri ie-
būvēti Pakalpojumu lietotāja 
būvē un kuri atdalīti atseviš-
ķi vienam objektam;

2.6.3. ražotnēm piekrītošie ka-
nalizācijas tīkli, attīrīšanas 
ietaises un pārsūknēšanas 
stacijas;

2.6.4. pagaidu ūdensvada tīkli 
līdz to sakārtošanai atbilsto-
ši Latvijas būvnormatīviem 
LBN 222-99 un LBN 223-99;

2.6.5. lietus ūdens novadīšanas 
sistēmas;

2.6.6. visi tīkli, kuri nav minēti 
šo noteikumu 1.4.punktā;

2.6.7. kārtību, kādā Pakalpo-
jumu sniedzēja bilancē no-
dodami agrāk izbūvēti eks-
pluatācijā esoši tīkli, katrā 
noteiktā gadījumā nosaka 
Līgatnes novada dome vai 
tās deleģēta institūcija.

2.7. Pēc būvniecības pabeigšanas 
objekta īpašnieks ir pilnīgi atbil-
dīgs par ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu un būvju uzturēšanu 
līdz to nodošanai Pakalpojuma 
sniedzēja bilancē. Šajā laikā 
aizliegts tos izmantot bez līgu-

ma noslēgšanas ar Pakalpojumu 
sniedzēju.

3. Ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu pievienošana 
blakus esošā īpašuma 
ūdensvadam un  
kanalizācijai

3.1. Ja objektu nav iespējams tieši 
pievienot ūdensvada un kana-
lizācijas tīkliem, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut pie-
vienot objekta ūdens pievadu 
un kanalizācijas izvadu saskaņā 
ar šiem Noteikumiem jau esoša 
Pakalpojuma lietotāja iekšējiem 
vai pagalma tīkliem aiz Pakal-
pojuma lietotāja īpašumā vai 
valdījumā esošā ūdens patēriņa 
skaitītāja, kā arī šķērsojot cita 
īpašnieka zemi, ja:

3.1.1. pievienošanās ir rakstiski 
saskaņota ar Pakalpojuma 
lietotāju un zemes gabala, 
kurā tiek izvietoti tīkli, īpaš-
nieku;

3.1.2. Blakusklients par ūdens-
apgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu lietošanu slēdz 
līgumu ar Pakalpojumu lieto-
tāju;

3.1.3. pievienošana nepasliktina 
ūdens piegādi citiem Pakalpo-
juma lietotājiem;

3.1.4. sastādīts un parakstīts 
tīklu apkalpošanas robežu 
akts;

3.1.5. vienošanās par zemes iz-
mantošanu tiek ierakstīta kā 
apgrūtinājums Zemesgrāma-
tā.

3.2. Blakusklients ir atbildīgs par 
objekta pievienošanas projekta 
saskaņošanu ar zemes īpašnie-
ku atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.

4. Ūdens patēriņa  
skaitītāji
4.1. No jauna izbūvētie ūdensvada 

tīkli pievienojami pie maģistrā-
lajiem tīkliem, uzstādot ūdens 
patēriņa skaitītāju ārpus zemes 
īpašuma robežām pēc iespējas 
tuvāk ūdensvada pievienojuma 
vietai pie maģistrālajiem tīkliem, 
ja pieslēguma tehniskie noteiku-
mi neparedz citādi.

4.2. Ja ūdens patēriņa skaitītājs ir 
Pakalpojuma sniedzēja īpašumā, 
tad viņam ir jānodrošina šādu 
prasību izpilde:

4.2.1. jāveic ūdens patēriņa skai-
tītāju pārbaude (verifikācija) 
atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem;

4.2.2. jāuztur ūdens patēriņa skai-
tītāja atrašanās vietās (telpās, 
šahtā) tīrība un kārtība;

4.2.3. jāaizsargā ūdens patēriņa 
skaitītāja mezgls no aizsal-
šanas.

4.3. Ja ūdens patēriņa skaitītājs ir 
Pakalpojuma lietotāja īpašumā, 
tad viņam ir jānodrošina šādu 
prasību izpilde:

4.3.1. jāveic ūdens patēriņa skai-
tītāju pārbaude (verifikācija) 
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atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem;

4.3.2. jāuztur ūdens patēriņa skai-
tītāja atrašanās vietās (telpās, 
šahtā) tīrība un kārtība;

4.3.3. jāaizsargā ūdens patēriņa 
skaitītāja mezgls no aizsalša-
nas;

4.3.4. jānodrošina pēc Pakalpo-
jumu sniedzēja pieprasījuma 
brīva piekļūšana ūdens patē-
riņa skaitītājam tā stāvokļa 
pārbaudei un rādījumu nola-
sīšanai.

4.4. Ja Pakalpojumu sniedzējam 
ir radušās šaubas par Pakal-
pojuma lietotāja īpašumā vai 
valdījumā esošā ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumu pareizību, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tie-
sīgs par saviem līdzekļiem veikt 
skaitītāja pārbaudi un nomai-
ņu. Ja pārbaudē ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumu kļūda nepār-
sniedz pieļaujamo, pārbaudes 
izdevumus sedz Pakalpojuma 
sniedzējs, bet, ja pārsniedz pie-
ļaujamo normu, tas ir, ūdens 
patēriņa skaitītājs ir nederīgs – 
ūdens patēriņa skaitītāja pār-
baudes un nomaiņas izdevumus 
sedz Pakalpojuma lietotājs.

5. Līguma noslēgšanas 
kārtība, ūdens patēriņa 
un notekūdeņu daudzuma 
uzskaite, norēķinu kārtī-
ba un patēriņa aprēķinā-
šana noteikumu pārkāpu-
mu gadījumos

5.1. Līgums tiek noslēgts starp 
Pakalpojumu sniedzēju un Pa-
kalpojuma lietotāju par ūdens 
un/vai kanalizācijas pakalpoju-
miem, to uzskaiti, norēķinu kār-
tību, abu pušu pienākumiem un 
tiesībām:

5.1.1. jaunbūvētiem un rekons-
truētiem objektiem Līgums 
jānoslēdz pirms ūdens un/vai 
kanalizācijas tīklu ekspluatā-
cijas uzsākšanas;

5.1.2. ja esošajā objektā mai-
nās Pakalpojumu lietotājs, 
jauns līgums tiek slēgts pēc 
iepriekšējā Pakalpojumu lie-
totāja rakstiska atteikuma 
saņemšanas (punkts 5.2.3.) 
un finansiālo saistību nokār-
tošanas.

5.2. Līguma noslēgšanas kārtība:
5.2.1. līguma noslēgšanai jāie-

sniedz šādu dokumentu kopi-
jas un/vai jāuzrāda:
5.2.1.1. fiziskām personām – 

pase (uzrādīšanai), to piln-
varotām personām – piln-
vara, pase (uzrādīšanai);

5.2.1.2. juridiskām personām – 
reģistrācijas vai komersan-
ta apliecība, pievienotās 
vērtības nodokļa maksātā-
ja apliecība, vienotā nodok-
ļu maksātāja reģistrācijas 
apliecība, bankas rekvizīti, 
pilnvara vai izraksta kopija 
no uzņēmuma reģistra par 
tiesībām uzņēmuma vārdā 
slēgt līgumu;

5.2.1.3. objekta īpašumtiesību 
apliecinošs dokuments, no-
mas līgums vai līgums par 
ēku un būvju pārvaldīšanu, 
apsaimniekošanu un saga-
tavošanu privatizācijai;

5.2.1.4. jaunizbūvētiem ob-
jektiem papildus iepriekš 
minētajiem dokumentiem 
jāiesniedz arī noteikumu 
punktā 2.3.2 minētie doku-
menti;

5.2.1.5. datus par teritorijas 
platību un tās izmantoša-
nas veidu – nepieciešamā 
patērējamā ūdens daudzu-
mu un kanalizācijā novadā-
mo notekūdeņu apjomu;

5.2.1.6. zemes gabala topo-
grāfiskais plāns vai apakš-
zemes komunikāciju shēma 
(pēc Pakalpojumu sniedzē-
ja pieprasījuma);

5.2.1.7. ja ir lokāla ūdens ie-
guve, tad ir jāiesniedz Pa-
kalpojuma lietotāja kanali-
zācijas un ūdensvada tīklu 
tehniskā pase vai kanalizā-
cijas ārējo tīklu shēmas, kā 
arī visi Pakalpojuma snie-
dzējam nepieciešamie dati 
un aprēķini;

5.2.2. jāsastāda Pakalpojuma 
lietotāja un Pakalpojumu 
sniedzēja ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklu apkalpošanas 
robežu akts (kas ir līguma ne-
atņemama sastāvdaļa);

5.2.3. ja mainās Pakalpojuma 
lietotājs, iepriekšējam Pakal-
pojuma lietotājam vismaz 10 
dienas pirms lietotāja maiņas 
par to rakstiski jāinformē Pa-
kalpojumu sniedzējs;

5.2.4. slēdzot jaunu līgumu ar 
fiziskām vai juridiskām perso-
nām, kurām ir parādi iepriekšē-
jā līguma ietvaros par ūdens-
apgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt 
saistību izpildes nodrošināju-
mu (naudas summas iemaksu) 
plānotā 1 mēneša patēriņa 
apmērā. Maksa tiek uzskaitīta 
kā garantijas summa, ar kuru 
netiek segti pašreizējie rēķini.

5.3. Pakalpojuma lietotāja patērē-
tā ūdens daudzuma uzskaite:

5.3.1. ūdens daudzumu, ko patērē 
Pakalpojuma lietotājs, nosaka 
pēc ūdens patēriņa skaitītāja 
rādījumiem vai pēc Līgatnes 
novada domes apstiprināta-
jām ūdens patēriņa normām 
un Pakalpojuma lietotāja 
sniegtajām ziņām, kā arī ņe-
mot vērā faktiski ūdeni patē-
rējošo personu skaitu;

5.3.2. ūdens patēriņa skaitītāju 
rādījumus nolasa Pakalpoju-
mu lietotājs un līgumā noteik-
tajā termiņā paziņo tos Pakal-
pojumu sniedzējam, ja līgumā 
nav atrunāts citādi;

5.3.3. ja Pakalpojuma lietotājs 
līgumā noteiktajā termiņā 
nav informējis Pakalpojuma 
sniedzēju par ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumiem, ūdens 
patēriņu vienu mēnesi nosa-
ka, ņemot vērā Pakalpojuma 
lietotāja vidējo ūdens patēriņu 
pēdējo trīs mēnešu laikā;

5.3.4. ja Pakalpojuma lietotājs 
nav iesniedzis informāciju 
Pakalpojuma sniedzējam par 
ūdens skaitītāja rādījumiem 
pēdējos 3 (trīs) mēnešus, tad 
Pakalpojuma sniedzējs piemē-
ro ikmēneša patēriņa normu 
ūdenim un kanalizācijai 10 m³ 
(desmit kubikmetrus) uz vienu 
faktiski dzīvojošo iedzīvotāju 
mājsaimniecībā;

5.3.5. pakalpojumu apjoma kon-
trolei Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs uzstādīt kontrolskai-
tītājus. Pakalpojumu lietotājs 
nav tiesīgs traucēt Pakalpoju-
ma sniedzējam veikt kontrol-
mērījumus;

5.3.6. jaunceļamajiem objektiem 
celtniecības laikā un kapitāli 
remontējamiem objektiem re-
monta laikā, ja nav iespējams 
uzstādīt ūdens skaitītāju, tiek 
piemēroti fiksētie maksājumi, 
atbilstoši paredzamajam pa-
tēriņam, pusēm rakstiski vie-
nojoties.

5.4. Saimnieciskās kanalizācijas 
notekūdeņu uzskaite:

5.4.1. sadzīves un saimniecis-
kajā kanalizācijā ieplūstošo 
notekūdeņu daudzumu nosa-
ka pēc ūdens daudzuma, ko 
Pakalpojuma lietotājs patērē 
no ūdensvada, uzskaitīta ar 
ūdens patēriņa skaitītāju vai 
arī pēc spēkā esošajām ūdens 
patēriņa normām un Pakalpo-
juma lietotāja sniegtajām zi-
ņām, kā arī ņemot vērā ūdeni 
patērējošo personu skaitu;

5.4.2. Pakalpojuma lietotājiem, 
kuriem ir savi vietējie ūdens 
apgādes avoti (jāiesniedz tīklu 
tehniskā pase) un kuri notek-
ūdeņus novada saimnieciskās 
kanalizācijas tīklos, notek-
ūdeņu uzskaite tiek veikta 
atbilstoši ūdens ieguves vietā 
(artēziskais urbums, aka utt.) 
uzstādīto ūdens patēriņa skai-
tītāju rādījumiem vai uz ēku 
un būvju kanalizācijas izvada 
uzstādīto uzskaites ierīču rā-
dījumiem;

5.4.3. gadījumos, kad dzeramais 
ūdens tiek iekļauts ražojamās 
produkcijas sastāvā vai tiek 
izmantots ražošanas procesā, 
vai tiek izmantots saimnie-
ciskām vajadzībām un netiek 
novadīts saimnieciskajā ka-
nalizācijā, saimniecisko notek-
ūdeņu uzskaiti veic atbilstoši 
ūdens vai notekūdeņu uzskai-
tes ierīcēm, kuras uzstādītas 
saskaņā ar izdotajiem tehnis-
kajiem noteikumiem;

5.4.4. Pakalpojuma lietotājs no-
drošina Pakalpojuma sniedzē-
jam iespēju apsekot Pakalpo-
juma lietotāja īpašumā esošos 
iekšējos tīklus.

5.5. Norēķinu kārtība par ūdensap-
gādes un sadzīves kanalizācijas 
pakalpojumiem:

5.5.1. maksu par patērēto ūdeni, 
sadzīves notekūdeņu nova-
dīšanu saimnieciskās kanali-
zācijas tīklā un attīrīšanu, ja 
piesārņojošo vielu koncentrā-
cija tajos nepārsniedz šajos 
noteikumos noteiktās normas, 
nosaka saskaņā ar Līgatnes 

novada domes noteiktajiem 
ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumu tarifiem;

5.5.2. par saimniecisko notekūde-
ņu novadīšanu kanalizācijas 
tīklā ar piesārņojuma vielu 
koncentrāciju virs normas Pa-
kalpojuma lietotājam tiek ap-
rēķināta papildus maksa par 
saimnieciskās kanalizācijas 
pakalpojumiem;

5.5.3. papildus maksa par saim-
nieciskās kanalizācijas 
pakalpojumiem tiek aprē-
ķināta atkarībā no piesār-
ņojošo vielu koncentrācijas 
normas pārsniegšanas un 
mēneša saimniecisko notek-
ūdeņu daudzuma: maksa par 
novadīto saimniecisko no-
tekūdeņu daudzumu tiek pa-
lielināta tik reižu apmērā, cik 
reižu piesārņojums pārsniedz 
normu vienam – visvairāk 
pārsniegtajam – rādītājam at-
bilstoši spēkā esošo normatī-
vo aktu prasībām. Papildus 
maksa tiek aprēķināta, pama-
tojoties uz vienas pārbaudes 
analīžu rezultātiem, un var 
tikt piestādīta 3 mēnešus pēc 
kārtas;

5.5.4. paaugstināta piesārņojuma 
rašanās apstākļi Pakalpojuma 
lietotājam jānovērš 1 (viena) 
mēneša laikā no tā konstatē-
šanas brīža, kas tiek fiksēts ar 
notekūdeņu analīzes testēša-
nas pārskatu;

5.5.5. ja tiek konstatēts, ka jeb-
kuras piesārņojošās vielas 
daudzums notekūdeņos pār-
sniedz maksimāli pieļaujamo 
koncentrāciju, par veiktajām 
analīzēm maksā Pakalpojuma 
lietotājs;

5.5.6. Noteikumu 5.5.2., 5.5.3., 
5.5.4. un 5.5.5. punkts neattie-
cas uz sadzīves notekūdeņiem, 
kuri tiek savākti publiskajos 
kanalizācijas tīklos;

5.5.7. par ūdensapgādes un saim-
nieciskās kanalizācijas pakal-
pojumu tarifu izmaiņām Pa-
kalpojumu sniedzējs informē 
Pakalpojuma lietotāju atbil-
stoši Latvijas Republikas liku-
mos „Par sabiedrisko pakal-
pojumu regulatoriem” un „Par 
dzīvojamo telpu īri” noteikta-
jai kārtībai un termiņiem;

5.5.8. Pakalpojuma lietotājs ap-
maksā rēķinu par patērēto 
ūdeni un novadītajiem saim-
nieciskajiem notekūdeņiem lī-
gumā un šajos noteikumos no-
teiktajā laikā un kārtībā, bet 
ne vēlāk kā līdz esošā mēneša 
beigām;

5.6. Patēriņa aprēķināšana noteiku-
mu pārkāpumu gadījumā:

5.6.1. ja ir bijusi patvaļīga pie-
slēgšanās ūdensvada un/vai 
kanalizācijas tīkliem, kā arī ja 
izbūvēts ar Pakalpojuma snie-
dzēju nesaskaņots atzars, kas 
pievienots pirms ūdens skaitī-
tāja, patēriņš tiek aprēķināts 
saskaņā ar Līgatnes novada 
domes apstiprinātajiem tari-
fiem, piemērojot koeficientu 2 
un pieņemot, ka pakalpojumi 
bez atļaujas izmantoti trīs 
mēnešus;

5.6.2. ja ir patvaļīgi mainīta 
ūdens patēriņa skaitītāja pie-
vienošanas shēma, noņemtas 
vai bojātas plombas, veikta 
mehāniska vai cita veida ie-
darbība uz ūdens patēriņa 
skaitītāju, samazinot tā rā-
dījumus, patēriņš tiek aprē-
ķināts saskaņā ar Līgatnes 
novada domes apstiprināta-
jiem tarifiem, piemērojot koe-
ficientu 2. Ja šī pārkāpuma 
laiks nav precīzi nosakāms, 
tad pieņem, ka pārkāpums 
noticis trīs mēnešu periodā;

5.6.3. ja skaitītājs nav verificēts 
(pārbaudīts) saskaņā ar spē-
kā esošajiem tiesību aktiem, 
ūdens patēriņu 1 (vienu) mē-
nesi nosaka pēc pēdējo 3 mē-
nešu vidējā patēriņa; nākama-
jā mēnesī patēriņu uzskaita 
pēc pēdējo 3 mēnešu vidējā 
patēriņa, piemērojot koefi-
cientu 2.

6. Prasības saimnieciska-
jiem notekūdeņiem, kuri 
tiek ievadīti kanalizācijas 
tīklā, un saimniecisko 
notekūdeņu novadīšanas 
kontrole
6.1 Saimnieciskās kanalizācijas tīk-

lā ir atļauts ievadīt notekūdeņus:
6.1.1. kuri nav bīstami kanalizāci-

jas tīklu un būvju ekspluatāci-
jai un Pakalpojuma sniedzēja 
apkalpojošā personāla vese-
lībai;

6.1.2. kurus var attīrīt kopā ar 
sadzīves notekūdeņiem bio-
loģiskās attīrīšanas iekār-
tās saskaņā ar Pakalpojuma 
sniedzēja „B” kategorijas 
piesārņojuma atļauju un ku-
ros piesārņojošo vielu saturs 
nepārsniedz piesārņojuma 
normu, kas ir noteikta spēkā 
esošajos normatīvajos aktos 
par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī;

6.1.3. kuru temperatūra nepār-
sniedz +40˚C;

6.2. Saimnieciskās kanalizācijas tīk-
lā ir aizliegts ievadīt notekūde-
ņus, kuri satur:

6.2.1. degošus piemaisījumus un 
izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras veicina uzliesmojošu 
maisījumu rašanos kanalizā-
cijas tīklā;

6.2.2. bioloģiski nedegradējamas 
sintētiskas virsmas aktīvas 
vielas (SVAV);

6.2.3. skābes un citas vielas, ku-
ras var izraisīt cilvēka veselī-
bai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 
oglekļa oksīda, zilskābes u.c.) 
izdalīšanos;

6.2.4. radioaktīvas vielas;
6.2.5. cietus priekšmetus, tekstil-

izstrādājumus, smiltis, grunti, 
eļļas un citas vielas, kuras var 
veicināt tīklu aizsērēšanu;

6.2.6. pārtikas un ražošanas at-
kritumus nesasmalcinātā vei-
dā;

6.2.7. koncentrētus šķīdumus, 
kuri radušies skalojot cister-
nas, kublus u.tml.
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6.3. Notekūdeņu novadīšanas kon-
trole:

6.3.1. Pakalpojuma lietotājam 
jāievēro šādas prasības:
6.3.1.1. atļaut Pakalpojumu 

sniedzēja pārstāvjiem 
konkrētā līguma ietvaros 
iepazīties ar Pakalpoju-
ma lietotāja kanalizācijas 
tīklu, būvju un iekārtu 
darbību, kā arī pārbaudīt 
šo noteikumu prasību iz-
pildi, par pārbaudes laiku 
iepriekš vienojoties;

6.3.1.2. ir pienākums ne-
kavējoties ziņot par pa-
augstināta piesārņojuma 
rašanos notekūdeņos 
tehnoloģisku avāriju ga-
dījumā;

6.3.2.notekūdeņu paraugu ņem-
šanas vietas (kontrolakas) 
nosaka Pakalpojuma snie-
dzējs, pamatojoties uz ka-
nalizācijas tehnisko pasi vai 
tīklu shēmu, saskaņojot ar 
Pakalpojuma lietotāju;

6.3.3. notekūdeņu paraugu ņem-
šana notiek Pakalpojuma 
lietotāja pārstāvja klātbūtnē. 
Pakalpojumu lietotājs nav 
tiesīgs atteikt notekūdeņu 
paraugu noņemšanu;

6.3.4. notekūdeņu paraugu 
ņemšanas periodiskumu un 
kārtību nosaka Pakalpojumu 
sniedzējs saskaņā ar analīžu 
nepieciešamību un tehniskām 
iespējām;

6.3.5. Pakalpojumu sniedzējs sa-
skaņā ar LR MK noteikumiem 
Nr.34 „Noteikumi par piesār-
ņojošo vielu emisiju ūdenī” 
nosaka piesārņojošo vielu sa-
rakstu un pieļaujamo piesār-
ņojuma daudzumu notekūde-
ņos pie ieplūdes kanalizācijas 
tīklā, un arī tas tiek īpaši atru-
nāts savstarpējā līgumā;

6.3.6. notekūdeņu analīzes var 
veikt jebkura akreditēta labo-
ratorija;

6.3.7. notekūdeņu analīžu rezul-
tāti ir spēkā līdz nākamajai 
notekūdeņu pārbaudei;

6.3.8. Pakalpojuma sniedzējs veic 
atkārtotu notekūdeņu pārbau-
di, pamatojoties uz Pakalpoju-
ma lietotāja rakstisku iesnie-
gumu, ja ir ievēroti sekojoši 
nosacījumi:
6.3.8.1.likvidēti notekūdeņu 

virsnormatīvo piesārņoju-
ma vielu novadīšanas ie-
mesli;

6.3.8.2. apmaksāta atkārtota 
analīzes veikšana;

6.3.8.3. samaksāta papildus 
maksa par kanalizācijas 
piesārņošanu.

7. Ūdens piegādes  
pārtraukšana un  
kanalizācijas atvienošana

7.1. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs uz laiku samazināt vai 
pārtraukt ūdens piegādi un 
pārtraukt notekūdeņu novadī-
šanu atsevišķiem Pakalpojuma 
lietotājiem vai rajoniem bez ie-
priekšēja brīdinājuma:

7.1.1. ja pārtraukta elektroener-
ģijas piegāde sūkņu stacijām;

7.1.2. ja ir palielināta ūdens pie-
gāde ugunsgrēka vietai;

7.1.3. dabas katastrofas laikā;
7.1.4. ūdensvada vai kanalizācijas 

tīkla avārijas laikā un citos pa-
matotos gadījumos.

7.2. Pakalpojumu sniedzējam jā-
dara viss iespējamais, lai ūdens 
piegādes piespiedu pārtraukums 
nepārsniegtu 24 stundas. Ja 
pārsniedz 24 stundas, tad Pakal-
pojumu sniedzējam jānodrošina 
alternatīva ūdens ņemšanas 
iespēja saskaņā ar spēkā esoša-
jiem tiesību aktiem.

7.3. Ja Pakalpojumu lietotājs neno-
vērš savā īpašumā vai valdījumā 
esošo ūdensvada un/vai kana-
lizācijas tīklu bojājumus, kuri 
ietekmē ūdensapgādi pārējiem 
Pakalpojumu lietotājiem vai no-
dara kaitējumu citam īpašumam, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pārtraukt pakalpojumu sniegša-
nu.

7.4. Pakalpojumu sniedzējs nav at-
bildīgs par pārtraukumiem ūdens 
piegādē un notekūdeņu novadī-
šanā, ja Pakalpojuma lietotāja 
īpašumā vai valdījumā esošie 
ūdensvada un kanalizācijas tīkli 
ir bojāti.

7.5. Par nepieciešamību pārtraukt 
ūdens piegādi plānotā remonta 
laikā Pakalpojumu sniedzējs pa-
ziņo 2 (divas) dienas iepriekš.

7.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
nekavējoties pārtraukt ūdensap-
gādes un notekūdeņu novadīša-
nas pakalpojumu sniegšanu, ja 
Pakalpojumu lietotājs nenoslēdz 
līgumu ar Pakalpojumu sniedzē-
ju.

7.7. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, 
Pakalpojuma lietotāju iepriekš 
brīdinot, pārtraukt ūdens pie-
gādi un notekūdeņu novadīšanu 
gadījumos, kuri minēti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 
03.07.2001. noteikumos Nr.298 

„Kārtība, kādā pārtraucama sa-
biedrisko pakalpojumu snieg-
šana”, ievērojot tajos noteiktos 
termiņus un nepieciešamās dar-
bības.

8. ugunsdzēsības ierīces
8.1. Ja Pakalpojuma lietotāja ūdens 

mērītāja mezglā ir apvadlīni-
ja, lai nodrošinātu ugunsdzēsī-
bas, iekšējo hidrantu un iekšējo 
ugunsdzēsības krānu darbību, 
Pakalpojumu sniedzējs noplom-
bē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā 
stāvoklī. Pakalpojumu lietotājs 
ir atbildīgs par plombas tehnisko 
stāvokli un saglabāšanu.

8.2. Noņemt plombu no apvadlīni-
jas aizbīdņa drīkst tikai, dzēšot 
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības 
dienestam veicot ugunsdzēsības 
sistēmas pārbaudi. Pakalpojuma 
lietotājam 24 stundu laikā jāiz-
sauc Pakalpojumu sniedzēja pār-
stāvis aizbīdņa noplombēšanai. 
Maksa par ugunsgrēka dzēša-
nai vai ugunsdzēsības sistēmas 
pārbaudei patērēto ūdeni tiek 
noteikta atbilstoši ūdens patēri-
ņa skaitītāju rādījumiem vai pa-

matojoties uz spēkā esošajiem 
tarifu aprēķiniem.

8.3. Pakalpojumu sniedzējs atseviš-
ķos gadījumos var atļaut Pakal-
pojuma lietotājam lietot ūdeni 
no ugunsdzēsības hidrantiem, ja 
par izlietoto ūdeni tiek samak-
sāts atbilstoši ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumiem vai pama-
tojoties uz spēkā esošo tarifu 
aprēķiniem.

9. Ūdensvada un  
kanalizācijas tīklu un 
būvju aizsardzība

9.1. Pakalpojumu sniedzēja valdī-
jumā un apkalpes zonā esošos 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus, ūdensvada pievadus un 
kanalizācijas izvadus (saskaņā 
ar noteikumu 1.4.punktu) eks-
pluatē un remontē Pakalpoju-
mu sniedzējs.

9.2. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs piekļūt savā bilancē 
esošajiem vai ar apkalpes zo-
nas robežu aktā noteiktajiem 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīkliem, kuri atrodas zemes 
gabalu īpašnieku, uzņēmumu 
un organizāciju teritorijā, šo 
tīklu tehniskajai apkalpošanai, 
remontam un apsekošanai, ie-
priekš vienojoties ar zemes un 
ēku īpašniekiem vai valdītā-
jiem; avāriju gadījumā – jeb-
kurā diennakts laikā, iepriekš 
par to paziņojot zemes un ēku 
īpašniekiem vai valdītājiem.

9.3. Vietas, kur atrodas ūdensva-
da un kanalizācijas tīkli, ne-
drīkst būt pieblīvētas ar dažā-
diem materiāliem, iekārtām vai 
uzceltām būvēm. Jābūt iespē-
jai brīvi piebraukt speciālajai 
tehnikai un mehānismiem, lai 
varētu likvidēt avāriju un veikt 
profilaktiskos darbus.

9.4. Aizliegts:
9.4.1. novietot uz ūdensvada 

un kanalizācijas tīkliem, no-
slēgarmatūras, skatakām un 
hidrantiem materiālus un ci-
tus priekšmetus;

9.4.2. nepiederošām perso-
nām veikt jebkādus darbus 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklos;

9.4.3. bojāt hidrantu un citas in-
formatīvās plāksnītes.

9.5. Pakalpojuma lietotājs ir 
pilnībā atbildīgs par savas 
ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmas tehnisko apkopi 
un darbību. Ja Pakalpojumu 
lietotājs savām vajadzībām 
izmanto vietējos ūdens avo-
tus (artēziskos urbumus), šiem 
ūdensvada tīkliem jābūt fiziski 
atvienotiem (ar gaisa spraugu) 
no centralizētiem ūdensvada 
tīkliem, pa kuriem tiek piegā-
dāts ūdens. Pakalpojuma lie-
totājam jāseko ūdensvada un 
kanalizācijas iekšējo tīklu un 
armatūras tehniskajam stā-
voklim, un jebkura noplūde ne-
kavējoties jālikvidē par saviem 
līdzekļiem.

9.6. Pakalpojuma lietotājam jābūt 
savā īpašumā vai valdījumā 

izbūvēto ūdensvada un kanali-
zācijas iekārtu tehniskai doku-
mentācijai (izpilddokumentā-
cija, tīklu un iekārtu tehniskās 
pases utt.).

9.7. Pakalpojuma lietotājam – ju-
ridiskai personai – notekūdeņi 
kanalizācijas tīklā jānovada 
atbilstoši šo noteikumu punk-
ta Nr.6 prasībām. Ja netiek 
ievērotas šīs prasības, tad Pa-
kalpojuma sniedzējam ir tiesī-
bas atvienot no kanalizācijas 
tīkla Pakalpojuma lietotāju 
bez iepriekšēja brīdinājuma.

9.8. Aizliegts bez saskaņošanas 
ar Pakalpojumu sniedzēju 
kanalizācijas skataku lūkās 
izliet notekūdeņus, iztukšot 
asenizācijas cisternas, izmest 
cietos atkritumus, novadīt at-
kušņa ūdeņus.

9.9. Pakalpojuma lietotājam ir 
jāsagatavo savā īpašumā vai 
valdījumā esošie iekšējie tīkli 
un armatūra, kā arī ūdens mē-
rīšanas mezgli darbam zemas 
gaisa temperatūras apstākļos 
(piem., ziemā).

9.10. Aizliegts atstāt atvērtus 
iekšējā ūdensvada tīkla krā-
nus, nolūkā novērst ūdensva-
da tīkla aizsalšanu, izņemot, 
ja tas ir saskaņots ar Pakal-
pojuma sniedzēju un atrunāts 
savstarpējā līgumā.

9.11. Pakalpojuma lietotājam 
piederošās ēkās, kur pagraba 
telpās ir ierīkotas sanitārās 
iekārtas (izlietnes, sēdpodi, 
trapi u.c.), uz pagraba kanali-
zācijas izvada un drenāžas sis-
tēmas ir jāierīko vienvirziena 
vārsts ar aizbīdni.

9.12. Ja Pakalpojuma lietotājs 
neizpilda 9.11. punktā no-
teiktās prasības, nav her-
mētiski aizvērtas revīzijas, ir 
bojātas sanitārās iekārtas, 
netiek ievēroti šie noteikumi 
un Latvijas būvnormatīvi, par 
applūdinātajām telpām un ma-
teriālajiem zaudējumiem atbil-
dīgs ir Pakalpojumu lietotājs.

9.13. Par zaudējumiem, kuri ra-
dušies Pakalpojuma lietotāja 
īpašumā vai valdījumā esošu 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un būvju bojājumu dēļ, 
atbildīgs ir Pakalpojumu lie-
totājs.

9.14. Pakalpojuma lietotājam jā-
uzrauga ūdensvada pievada 
aizbīdņi un aizbīdņa kapes, sa-
vas teritorijas robežās esošas 
ūdensvada un kanalizācijas ie-
taises (caurules, ūdens patēri-
ņa skaitītāji, lūkas, skatakas, 
režģi, norādījumu plāksnītes 
u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, 
applūdināšanu un aizsalšanu, 
kā arī jāattīra no atkritumiem; 
jāseko, lai uzstādītās plombas 
netiktu noņemtas vai bojātas, 
jānodrošina virszemes ūdeņu 
novadīšana no skatakām. Pa-
kalpojuma lietotājam jāatļauj 
izvietot uz ēku sienām vai žo-
giem plāksnītes ar norādi par 
hidrantu, armatūras un skata-
ku atrašanās vietu.

9.15. Pakalpojuma lietotājs nav 
tiesīgs bez saskaņošanas ar 
Pakalpojumu sniedzēju pār-

traukt ūdens piegādi un no-
tekūdeņu novadīšanu Blakus-
klientiem.

9.16. Atklājot ūdensvada un ka-
nalizācijas maģistrālo tīklu un 
būvju bojājumus, Pakalpojuma 
lietotājam par to nekavējoties 
jāziņo Pakalpojumu sniedzē-
jam un iespēju robežās jāiezī-
mē bojātā vieta.

9.17. Fiziskām un juridiskām 
personām, kuras sabojājušas 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus un būves, nekavējoties 
jāziņo par to Pakalpojumu 
sniedzējam. Bojājumus jāno-
vērš pašu spēkiem un par sa-
viem līdzekļiem Pakalpojumu 
sniedzēja tehniskajā uzrau-
dzībā, kā arī jāatlīdzina zau-
dējumi, kuri radušies izraisīto 
bojājumu rezultātā.

9.18. Fiziskām un juridiskām 
personām pilnā apmērā jāat-
līdzina Pakalpojumu sniedzē-
ja zaudējumi par bojātajiem 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīkliem un būvēm, kā arī izde-
vumi notekūdeņu attīrīšanas 
normāla tehnoloģiska proce-
sa atjaunošanai kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtās, ja tie 
radušies Pakalpojuma lieto-
tājam pārkāpjot šo noteikumu 
punktos 6.1., 6.2. minētās pra-
sības. Vainīgajai fiziskajai vai 
juridiskajai personai jāsamak-
sā valsts uzraudzības iestāžu 
uzliktais naudas sods.

9.19. Ja Pakalpojumu sniedzēja 
pārstāvis konstatē šo noteiku-
mu pārkāpumus, Pakalpojumu 
lietotāja pārstāvja klātbūtnē 
tiek sastādīts akts, norādot 
trūkumu novēršanas laiku. Pa-
kalpojumu lietotāja atteikša-
nās parakstīt aktu neatbrīvo 
viņu no atbildības un pienāku-
ma novērst pārkāpumus.

9.20. Pakalpojumu sniedzēja un 
Pakalpojumu lietotāja attiecī-
bas, kuras nav noteiktas šajos 
noteikumos, regulē spēkā eso-
šajos tiesību aktos noteiktajā 
kārtībā.

10. Administratīvā  
atbildība par noteikumu 
pārkāpšanu

10.1. Par noteikumu 4.3, 5.6, 9.3., 
9.4., 9.8., 9.9.punktā minēto 
prasību pārkāpumiem perso-
nas var tikt administratīvi so-
dītas.

10.2. Noteikumu izpildi kontrolēt 
un sastādīt administratīvos 
protokolus savas kompeten-
ces robežās ir tiesīgas šādas 
amatpersonas:

10.2.1. Līgatnes novada domes 
Būvvaldes būvinspektors;

10.2.2. Līgatnes novada Pašval-
dības policijas un Valsts poli-
cijas amatpersonas.

10.3. Administratīvās pārkāpuma 
lietas izskata Līgatnes novada 
domes Administratīvā komisija 
savas kompetences ietvaros.

10.4. Administratīvā soda piemē-
rošana neatbrīvo pārkāpējus 
no šo noteikumu pildīšanas.  


