
Novada ZiņasDECEMBRIS, 2013LĪGATNES NOVADA DOMES  I N F O R M AT Ī V S  I Z D E V U M S №12 (84)  

Tik viegli baltas pārslas krīt  
un maigi zemi sedz,

bet sirdī iekrīt brīnumstars,  
ko skatiens nesaredz.

Un nav jau tā, ka jāredz viss – 
lai paliek noslēpums, 

Tā Ziemassvētki svētību  
un gaismu dāvā mums.

/I.Priede/

Lai jums izdodas šajā īpašajā 
svētku laikā piedzīvot Ziemas-
svētku brīnumu, sajust mieru un 
līdzsvaru dvēselē, izjust kopības 
svētkus ar saviem mīļajiem. Lai 
pārdomās par aizvadīto gadu at-
miņu krātuvītē noglabājam gada 
spilgtākos notikumus un ar jaunu 
apņēmību raugāmies nākotnes ie-
cerēs.

Ticēsim, ka nākamajā gadā 
mums izdosies sasniegt savus iz-
virzītos mērķus un kopīgiem spē-
kiem gādāt par to, lai pie mums 
būtu arvien ērtāk un labāk dzīvot. 
Mums visiem kopā izdosies, jo 
mēs, līgatnieši, varam un protam 
strādāt, un, ja kaut ko neprotam, 
tad esam gatavi to iemācīties un 
apgūt. Lai Jaunais gads atnāk ar 
piepildījumu tam, ko visvairāk vē-
laties, ar dzīvesprieku, stipru ve-
selību un mīlestību!

Līgatnes novada domes priekš-
sēdētājs Guntars Pīpkalējs  

Vēl tikai dažas dienas, līdz 22.decembrim, ir iespēja par draudzīgām cenām iegādāties dāvanas mīļajiem un savam priekam. Līgatnes 
čaklo amatnieku radīto lietu tirdziņā blakus gardām tējām un piparkūkām, siltām zeķēm un atstarojošām cepurēm ērti iekārtojušies arī 
pašu šūti jēriņi, lāči, nākamā gada gaviļnieki – zirgi, kā arī brošiņas, somiņas, rotiņas un daudz citu lielu un mazu rokdarbiņu. Apmeklētāji 
gaidīti darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00 un brīvdienās no plkst.9.00 līdz 16.00.

Līgatnes Tūrisma informācijas centra speciāliste
Indra Ramāne  

Cienījamie Līgatnes novada iedzīvotāji,
atnākusī ziema, kā jau visi zinām, nozīmē dziļu 

sniegu un slidenas ielas, kā arī ietves. Tāpēc esiet 
uzmanīgi, dodieties ceļā laikus un pārvietojieties 
bez steigas. Tumšajā diennakts laikā izmantojiet 
atstarotājus, kā arī atstarojošus elementus, jo 
bez tiem jūs esat neredzami.

Līgatnes novada Pašvaldības policija infor-
mē, ka, ņemot vērā laika apstākļus, uz Līgatnes 
novada pašvaldības ceļiem ar grants segumu ir 
uzstādītas ceļa zīmes „Kravas automobiļiem 
braukt aizliegts”. Tas nepieciešams, lai kravas 
automašīnas, kā arī traktortehnika, braucot pa 
šiem ceļiem sliktos laika apstākļos, nebojātu tos, 
par ko pārkāpējs ir saucams pie administratīvās 
atbildības.

Tūdaļ noslēgsies vēl viens gads, un, izvērtējot 
padarīto, kā arī salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
varam secināt, ka mūsu novada sabiedrība ir kļu-
vusi labāka, saprotošāka. Savstarpējai sapratnei 
ir liela nozīme, jo diemžēl bieži pat viens nevietā 
vai nelaikā pateikts vārds var izraisīt konflikta 
situāciju, kurā jāiesaistās policijai.

Jau ir iestājies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Tas ir klusuma un miera laiks. Esiet saprotoši, 
cieniet sevi un citus un neizraisiet konfliktus.

Novēlam jums gaišas domas un priecīgus svēt-
kus!

Līgatnes novada Pašvaldības policija  

Tirdziņš Līgatnes Kultūras namā Līgatnes novada  
Pašvaldības policija informē
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DOMES SĒDĒ

Izskatītie jautājumi:
1. Par Silvijas Odziņas atbrīvošanu no 

bāriņtiesas priekšsēdētājas amata 
pienākumu pildīšanas.

2. Par Elitas Cīrules ievēlēšanu 
par Līgatnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju.

Informatīvā daļa:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

atskaite par pašvaldības budžeta 
stāvokli. /B.Pīpkalēja/

2. Par Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā, attīstības projekta izstrādi. 
/E.Kurpnieks/

3. Gaujas nacionālā parka (GNP) 
teritorijā esošo pašvaldību sadarbība 
GNP kā vienota tūrisma galamērķa 
popularizēšanai. /Siguldas novada 
Tūrisma attīstības aģentūras 
direktore Laura Konstante/

4. GNP tūrisma klasteris. Darbība, 
aktualitātes, nākotnes vīzija.  
/Siguldas reģiona tūrisma biedrības 
valdes priekšsēdētājs Juris Dudko/

5. Par Līgatnes novada domes 
Komunālo pakalpojumu un teritorijas 
labiekārtošanas nodaļas finansiālo 
stāvokli. /I.Antonovs, B.Pīpkalēja/

6. Par Līgatnes novada Sporta centru. 
/G.Pīpkalējs, J.Pīpkalējs/

7. Par situāciju ar Gaujas malas gāzes 
apkures ierīkošanas kredītu. /B.Pelse/

Izskatītie jautājumi:
1. Par nosaukuma apstiprināšanu un 

adreses piešķiršanu nekustamam 
īpašumam „Fejas”, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 
4262 006 0045.

2. Par Līgatnes novada adrešu 
datu sakārtošanu atbilstoši 
apstiprinātajam Līgatnes novada 
teritorijas plānojumam 2012.–2023.
gadam.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piedziņu bezstrīda kārtībā.

4. Par fonda „Sibīrijas bērni” valdes 
l o c e k l e s  D z . G e k a s - V a s k a s 
iesnieguma izskatīšanu.

5. Par zemes vienības Ošu iela 1A, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, kadastra Nr. 
4262 004 0736, iegādi pašvaldības 
īpašumā.

6. Par zemes piešķiršanu nomas 
lietošanā.

7. Par dzeramā ūdens izmantošanas 
normas noteikšanu privātīpašumiem, 
kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs, 
Līgatnes novadā.

8. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/59 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.14/13 

„Līgatnes novada ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu un to 
būvju lietošanas un aizsardzības 
noteikumi”” apstiprināšanu.

9. Par grozījuma veikšanu Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes nolikumā.

10. Par telpu piešķiršanu biedrībai 
„Līgatnes vēstures biedrība” Spriņģu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
vēsturisku materiālu uzglabāšanai.

11. Par kultūras objekta, valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa – Līgatnes 
papīrfabrikas direktoru viesu nama 
(vēlāk bērnudārzs) – Gaujas ielā 7, 
Līgatnē, Līgatnes novadā, darbības 
stratēģ i jas  2014.–2020.gadam 
apstiprināšanu.

12. Par Līgatnes novada domes dalību 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
inst rumenta  2009 .–2014 .gada 
perioda programmas „Kultūras un 
dabas mantojuma saglabāšana 
un atjaunināšana” neliela apjoma 
grantu shēmu „Kultūras mantojuma 
saglabāšana” projektu konkursā.

13. Par maksas noteikšanu un 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

par sniegtajiem sociālās aprūpes 
pakalpojumiem Līgatnes novada 
sociālās aprūpes centrā no 2014.gada.

14. Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu nekustamā īpašumā 

„Centra individuālās garāžas”, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, kadastra Nr. 4262 
004 0631.

15. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/60 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2011.gada 
19.maija saistošajos noteikumos 
Nr.9/11 „Par pašvaldības nodevu 
par būvatļaujas saņemšanu”” 
apstiprināšanu.

16. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/61 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2010.gada 
17.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.13/10 „Par suņu un kaķu turēšanu 
Līgatnes novadā”” apstiprināšanu.

17. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/62 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2013.gada 
28.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.14/37 „Ielu nosaukumu, ēku 
un telpu grupu numerācijas un 
ēku nosaukumu norādes plākšņu 
izvietošanas kārtība Līgatnes novada 
teritorijā”” apstiprināšanu.

18. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/63 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2010.gada 
19.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.24/10 „Par reklāmu, izkārtņu, 
sludinājumu un citu informatīvu 
materiālu saskaņošanas un 
izvietošanas kārtību”” apstiprināšanu.

19. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/64 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2010.
gada 19.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.25/10 „Par 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
un būvju ekspluatācijas, lietošanas 
un aizsardzības noteikumiem”” 
apstiprināšanu.

20. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/65 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2010.gada 
16.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.27/10 „Par neapbūvēta zemes 
gabala nomas maksas apmēru”” 
apstiprināšanu.

21. Par Līgatnes novada domes saistošo 

noteikumu Nr.14/66 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2010.gada 
17.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.14/10 „Par sabiedrisko kārtību”” 
apstiprināšanu.

22. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/67 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2012.
gada 27.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.14/28 „Par Līgatnes 
novada teritorijas kopšanu un būvju 
uzturēšanu”” apstiprināšanu.

23. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/68 

„Grozījumi Līgatnes novada domes 
2010.gada 19.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.21/10 „Par Līgatnes 
novada pašvaldības nodevām”” 
apstiprināšanu.

24. Par deklarētas dzīvesvietas 
anulēšanu.

25. Par deklarētas dzīvesvietas 
anulēšanu.

26. Par pašvaldības struktūrvienības 
reorganizāciju.

27. Par pašvaldības struktūrvienības 
reorganizāciju. 

28. Par izmaiņām darbinieku štatu 
sarakstā.

29. Par pašvaldības struktūrvienības 
reorganizāciju.

30. Par pašvaldības darbinieku atlases 
un pieņemšanas darbā kārtību.

31. Par informācijas atklātības 
nodrošināšanu.

32. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2012.gada 27.decembra 
lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes un tās struktūrvienību 
darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2013.gada 1.janvāra” 
apstiprināšanu.

33. Par Līgatnes novada Vēlēšanu 
komisijas ievēlēšanu.

34. Par Līgatnes novada pašvaldības 
kustamās mantas – koku (cirsmu) – 
atsavināšanu.

Ar Līgatnes novada domes sēdes lēmumiem 
var iepazīties Līgatnes novada domē, 
Līgatnes pagasta pārvaldē, kā arī novada 
mājas lapā www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas vadītāja  

Ilze Goba  

Ir saņemts apstiprinājums 
Līgatnes novada domes projekta 

„Līgatnes pagasta ambulances pie-
ejamības nodrošināšana cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām” (Nr.13-
09-LL29-L413102-000007) īsteno-
šanai, kurš tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros. Projekta plā-
notās izmaksas ir LVL 18 099,00 
(t.sk. ar iespēju saņemt publisko 
finansējumu LVL 8400,00). Atbal-

sta intensitāte ir 60% no projekta 
kopējās attiecināmo izmaksu sum-
mas.

Projekta īstenošanas rezultātā 
vide pie Līgatnes pagasta ambu-
lances būs mūsdienu prasībām 
atbilstoša un cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām tiks nodrošināta 
iespēja apmeklēt veselības ap-
rūpes iestādi. Iedzīvotājiem būs 

radītas līdzvērtīgas iespējas bez 
šķēršļiem un traucēkļiem iekļūt 
veselības aprūpes iestādē savas 
dzīves vietas tuvumā, kas atbilst 
projektā izvirzītajam mērķim: Lī-
gatnes pagasta ambulances pie-
ejamības nodrošināšana cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām vienlīdzīgu 
iespēju nodrošināšanai pakalpoju-
ma pieejamībai, sasniedzamībai un 

dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ie-
dzīvotāji, kuriem nepieciešams šāds 
pakalpojums, ir ne tikai tie, kuriem 
piešķirta invaliditāte, bet arī tie, 
kuri ir pārcietuši slimības vai guvuši 
traumas, kuru rezultātā īslaicīgi ir 
apgrūtinātas pārvietošanās spējas. 
Potenciālie lietotāji noteikti būs arī 
vecāka gadagājuma cilvēki, mazi 
bērni un vecāki ar bērnu ratiņiem.

Izbūvējot pandusu (uzbrauk-
tuvi) un ierīkojot gājēju taciņu, 
cilvēkiem ar pārvietošanās grū-
tībām tiks nodrošināta droša 
un kvalitatīva piekļuve veselī-
bas aprūpes iestādei. Projekta 
rezultāts būs ilgtspējīgs, tā 
ietvaros uzlabotā infrastruktū-
ra tiks uzturēta no pašvaldības 
līdzekļiem, un tas būs ilgtermi-
ņa ieguvums Līgatnes novada 
iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas termiņš 
ir 2014.gada septembris.

Projektu vadītāja 
Vineta Lapsele  

Līgatnes pagasta ambulances pieejamības  
nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Līgatnes novada  
domes ārkārtas sēde 
2013.gada 5.decembrī, 
protokols Nr.17

Līgatnes novada  
domes sēde 2013.
gada 28.novembrī, 
protokols Nr.16
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Brīdī, kad jaunievēlētā dome 
uzsāka darbu, bēdīgā situācijā, 
maksātnespējas priekšā, atradās 
divi pašvaldības uzņēmumi – SIA 

„Līgatnes nami” un SIA „Rehabilitā-
cijas centrs „Līgatne””. Kā jau tika 
rakstīts, ar oktobri SIA „Līgatnes 
nami” uzsāka intensīvu darbību 
jaunā sastāvā. Ir paveikta virkne 
neatliekamu remontdarbu vairāk 
kā 15 pārvaldīšanā esošās mājās, 
piemēram, jumtu vai to daļu 
remonti un lietus notekcauruļu 
nomaiņa Skolas ielā 1, Augšlīgat-
nē; Līgatnes pilsētā: Pilsoņu ielā 4, 
Gaujas ielā 18, Gaujas ielā 20 u.c. 
Iepriekšējiem gadiem raksturīgās 
darba imitācijas vietā (remontēja-
mo objektu fotografēšana, atskai-
tīšanās „uz papīra” utt.) ir sācies 
un turpinās reāls darbs.

Ne tik veiksmīgi risinās prob-
lēmas ar otru mūsu „sāpju bēr-
nu” – SIA „Rehabilitācijas centrs 

„Līgatne””. Ir nomainīta uzņēmuma 
vadība, ir apturēta biedējošā finan-
siālā stāvokļa lejupslīde. Vislie-
lākā problēma ir nepietiekamais 
noslogojuma līmenis – pārāk maz 
klientu un pacientu. Vairākums 
Latvijas pensionāru, kuriem būtu 
ļoti nepieciešami rehabilitācijas 
pakalpojumi, nevar tos izmantot 
zemās maksātspējas dēļ. Nau-
dīgākie cilvēki vēl nav iepazinu-
ši lieliskās atpūtas un veselības 
uzlabošanas iespējas, ko piedāvā 

„Rehabilitācijas centrs „Līgatne””. 
Taču katrs novada iedzīvotājs var 
pielikt palīdzīgu roku, lai īsteno-
tos cerība saglabāt rehabilitāci-
jas centru kā medicīniska profila 
iestādi. Izmantosim šoziem centra 
piedāvātās ambulatorās un dienas 
stacionāra iespējas savas veselī-
bas uzlabošanai. Ar ģimenes ārs-
ta norīkojumu pieejamās valsts 
apmaksātās procedūras varam 
atļauties katrs. Centrs piedāvā 
dažādas atveseļošanās program-
mas pensionāriem ar atlaidēm, pa-
kalkulēsim savas finanses, varbūt 
arī to varam atļauties sev kā Zie-
massvētku dāvanu. Visiem mums ir 
radi, draugi, paziņas tuvā un tālākā 
apkārtnē visā Latvijā, pastāstīsim 
viņiem par iespējām un mudināsim 
paārstēties vai vienkārši atpūsties, 
vienlaicīgi izmantojot dažādas pie-
dāvātās procedūras možumam un 
labai pašsajūtai. Līgatnē, Kultūras 
namā pie kases, un Augšlīgatnē, 
Pakalpojumu centrā, ir pieejami 
bukletiņi ar informāciju par plašo 
rehabilitācijas centra piedāvāju-
mu klāstu. Varat arī zvanīt cen-
tra administrācijai pa tālruņiem 
64161915 vai 64161917.

Ieilgušas un sasāpējušas problē-
mas pašvaldībā ir vairākas. Ne tik 
ātri un viegli tās atrisināmas. Dome 
kopš savas darbības sākuma (jau 

piecus mēnešus) strādā bez galve-
nā grāmatveža. Tikko dome uzsāka 
darbu, galvenā grāmatvede pēkšņi 
saslima. Slimo piecus mēnešus, 
droši vien slimos vēl vienu, jo seši 
mēneši ir maksimālais slimošanas 
laiks, lai saglabātu iespēju atgriez-
ties darbā. Iesaistot jaunus spēkus, 
grāmatvedībā sākta un turpinās 
uzskaites – norēķinu sistēmas 
sakārtošana par komunālajiem un 
citiem pakalpojumiem, kas vairāku 
gadu laikā bijusi atstāta novārtā, 
tādējādi radot zaudējumus gan ie-
dzīvotājiem, gan pašvaldībai.

Ar zaudējumiem ilgstoši strādā 
Komunālo pakalpojumu un teri-
toriju labiekārtošanas nodaļa. Ir 
pieņemts domes lēmums par šīs 
nodaļas reorganizācijas procesa 
uzsākšanu, līdz ar to panākot ren-
tablu tās darbību.  Ir nomainīta Bā-
riņtiesas vadība, turpmāk Bāriņtie-
su vadīs Elita Cīrule.

Ļoti nepatīkama un pēdējos 
gados novārtā pamesta problēma 
ir lielie iedzīvotāju parādi par ko-
munālajiem pakalpojumiem. Domei 
nāksies ķerties pie iedarbīgākiem 
pasākumiem parādu atgūšanai, jo 
nedrīkst pieļaut, ka ļaunprātīga 
parādu nemaksāšana negatīvi ie-
tekmē godprātīgus savu rēķinu 
kārtotājus. Ja pašvaldība spiesta 
segt arvien pieaugošos parādus, 
no tā cieš visi novada iedzīvotā-
ji, jo pašvaldības budžets ir visu 
iedzīvotāju kopīgi samaksātie no-
dokļi.

Nākamajā gadā domei nopietns 
izaicinājums būs turpināt savulaik 
veiksmīgi uzsākto tūrisma nozares 
attīstību tā, lai šī nozare nestu 
reālu labumu arī pašvaldībai.

Problēmu daudz, bet visas vēl 
nav apzinātas, un darbs nebūs 
viegls. Noslēdzot pirmo darba cē-
lienu – 2013.gada piecus mēnešus, 
vēlreiz aicinu visus novadniekus 
aktīvi iesaistīties pašvaldības 
darbā, nebūt vienaldzīgiem 
vērotājiem vai nikniem aplamību 
runātājiem. Nāciet, runājiet, 
izsakiet savas domas, viedokļus, 
ieteikumus – strādāsim kopīgi. 
Pašvaldība esat jūs, iedzīvotāji. 
Dome ir jūsu darbarīks. Janvārī 
plānojam rīkot kārtējo sapulci – 
deputātu tikšanos ar iedzīvotājiem. 
Lolojam cerību, ka dalībnieku būs 
vairāk nekā oktobrī. Nākamgad do-
mes sēdes notiks arī Līgatnē, nevis 
tikai Augšlīgatnē, kā bija līdz šim. 
Pirmā būs 23.janvārī plkst.15.00.

Novēlu mums visiem domāt bal-
tas domas, darīt baltus darbus, 
svinēt baltus svētkus un dzīvot 
baltas dienas mūsu baltajā Līgat-
nē!

Līgatnes novada domes 
deputāte Baiba Pelse  

No 11. līdz 15.novembrim notika 
„Comenius” skolu sadarbības projek-
ta „Kultūra un vide” pirmā tikšanās 
Rumānijā. Tajā piedalījās skolēni un 
skolotāji no Grieķijas, Turcijas, Spā-
nijas, Francijas, Vācijas, Latvijas un 
Rumānijas. Galvenais projekta mēr-
ķis ir iepazīt un saprast Eiropas val-
stu kultūru un apkārtējo vidi.

Skolēnu mājas darbs bija uzzīmēt 
projekta logo un plakātu. Katra pro-
jekta dalībvalsts to veica savās sko-
lās. Līgatnes novada vidusskolā ļoti 
daudz bērnu iesaistījās šajā aktivi-
tātē, un skolēniem palīdzēja vizuā-
lās un lietišķās mākslas skolotājas 
Ināra Brence un Dace Štrassere. 
Trīs labākie darbi tika izvirzīti tā-
lākai visu dalībvalstu vērtēšanai. 
Labāko logo autori bija Elīza Vaska, 
Elīna Tabaka un Aleksandra Hiļčuka. 
Plakātus bērni veidoja, darbojoties 
grupās, labāko autori bija Inguna 
un Samanta Samarinas, 6.a klase – 
Kārlis Vanags, Anna Rijniece, Sabī-
ne Medvedeva, Loreta Litvinoviča, 
Dāvis Pocevičs, Dāvis Kažemaks, kā 
arī 8.a klases komanda – Aleksand-
ra Hiļčuka, Emīlija Krista Grava, Egi-
ja Nežborte, Digna Bendzelovska un 
Lauma Krūmiņa.

Pirmajā projekta ārzemju brau-
cienā, kas tiek saukts par mobilitāti, 
devāmies mēs, Līgatnes novada vi-
dusskolas sestklasnieki, – Anna Rij-
niece, Elīza Vaska un Kārlis Vanags, 
kā arī projekta koordinatore, skolo-
tāja Aija Ziediņa un skolas direktore 
Kintija Blūmentāle.

Tā kā mūsu partnerskola atrodas 
Ungārijas pierobežā, tad lidojām uz 
Budapeštu, kur bija iespēja apska-

tīt šo skaisto pilsētu, Donavu un tās 
tiltus. Rumānijā skolēni no ārzemēm 
dzīvoja viesģimenēs. Mūsu sadarbī-
bas skola ir maza lauku skoliņa, un 
visi tās skolēni un viņu vecāki tika 
iesaistīti šajā projektā. Pirmajā die-
nā prezentējām savu skolu, kā arī 
uzaicinājām jauniegūtos draugus ap-
meklēt Latviju 2014.gadā, kad Rīga 
būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. 
Mākslas stundās zīmētās pastkar-
tes nonāca pie mūsu sadarbības 
partneriem (Kristas Leišavnieces 
zīmējums – Francijā, Lindas Tralles 
zīmējums aizceļoja uz Vāciju, Vol-
demāra Dzeņa – uz Spāniju, Toma 
Dundes – uz Turciju, Alises Zomme-
res – uz Grieķiju, bet Daira Kļaviņa 
pastkarte palika rumāņu ciematā 
Cimpani). Katru dienu bija ekskur-

sijas uz interesantām vietām. Ti-
mišoārā apskatījām brīvdabas 
muzeju un vietas, kas saistītas ar 
neatkarības revolūciju 1989.gadā. 
Karsta alās Karpatu kalnos iepa-
zinām stalaktītus un stalagmītus. 
Štei pilsētā uzzinājām par vara ie-
guves procesu.

Liels bija mūsu prieks, ka Elīnas 
Tabakas zīmētais logo uzvarēja 
starpvalstu balsojumā, un tagad 
būs redzams uz visiem projekta 
dokumentiem 2 gadu garumā. Prie-
cājamies arī par to, ka mūs slavēja 
par labām angļu valodas zināšanām.

Līgatnes novada  
vidusskolas skolēni:

Anna Rijniece, Elīza Vaska,  
Kārlis Vanags  

No 2010.gada 1.marta Līgatnes 
novadā darbojas pirmsskolas ve-
cuma bērnu deju pulciņš, kuru var 
apmeklēt ikviens Līgatnes novadā 
dzīvojošs pirmsskolas vecuma bērns 
no 3 gadu vecuma. Pulciņa nodar-
bības notiek bērnudārza ēkās gan 
Augš līgatnē, Sporta ielā 14, gan Lī-
gatnē, Gaujas ielā 7. Dejot gribētāju 
ir ļoti daudz, bet nevienam netiek 
atteikts. Šobrīd deju pulciņu apmek-
lē 88 bērni. Nodarbības notiek divas 
reizes nedēļā, kurās pirmos deju 
soļus apgūt māca skolotāja Beāte 
Kobilinska un koncertmeistare Dace 
Zariņa.

Šī mācību gada pirmais pusgads 
gandrīz jau aizritējis. Bērni deju 
pulciņa nodarbībās apguvuši vairākas 
dejas, un nu pienācis laiks tās atrādīt 
skatītājiem. 7.decembrī ikviens līgat-
nietis tika aicināts uz koncertu „Ceļā 
uz Ziemassvētkiem”, kurā bērni iz-
dziedāja un izdejoja rudens dziesmas, 
nedaudz arī pastāstot par rudens no-
tikumiem. Koncerts tika rīkots Līgat-
nes Kultūras nama lielajā zālē, kur uz 
lielās skatuves ikviena bērnu dejotā 
deja izskatījās īpaši skaisti.

Manuprāt, šis koncerts bija nozī-
mīgs un gaidīts notikums ikvienā ģi-
menē, kurā kāds no bērniem dejoja vai 
dziedāja. Bērnu acīs bija vērojama liela 
atbildības sajūta un cenšanās visu mā-
cīto izdarīt pēc iespējas labāk. Bērniem 
vissvarīgākie skatītāji bija tieši viņu 
vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas.

Koncerts izdevās lielisks, par ko 
patiešām sirsnīgs paldies skolo-
tājām Beātei Kobilinskai un Dacei 

Zariņai, kuras ar lielu entuziasmu 
iesaistījās pasākuma organizēšanā. 
Paldies arī Līgatnes novada Kultūras 
nama darbiniekiem par sniegto atbal-
stu. Arī šoreiz var apgalvot – Līgatnē 
ir ļoti daudz izpalīdzīgu un radošu 
cilvēku, tikai jāprot viņus atrast, sa-
darboties un pateikt PALDIES! Un – kā 
pasākumā teica zaķis Cibricis: „Lai 
gaišs mums ceļš līdz Ziemassvēt-
kiem!”

P.S. Pasākuma video iespējams 
skatīties Līgatnes novada mājaslapā.

Līgatnes novada pirmsskolas  
izglītības iestādes vadītāja

Gunita Liepiņa  

Baltas domas 
vecajam gadam 
aizejot

„Comenius” projekta „Kultūra un vide” 
dalībnieku tikšanās Rumānijā

Ir reizes, kad nedrīkst  
nepateikt paldies!

Fo
to

: A
ija

 Z
ie

di
ņa

Anna Rijniece, Kārlis Vanags un Elīza Vaska kopā ar pro-
jekta partneriem, apmeklējot brīvdabas muzeju Timišoārā.

Skolotāja Beāte Kobilinska ar pašiem mazākajiem Līgat-
nes dejotājiem demonstrē deju „Kamoliņš”. 
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2013.gada novembrī Līgatnē viesojās pašvaldības sadarbības partneri 
kopš 2010.gada no Akhmetas municipalitātes (Gruzija).

Delegācijā bija jaunais municipalitātes vadītājs Beka Baidauri, parla-
mentārais un pašvaldības deputāti. Ciemiņi jutās ļoti pagodināti, ka tika 
uzaicināti mūsu tautai un valstij tik nozīmīgā laikā, kad svinējām Latvijas 
95.dzimšanas dienu. Tika izmantota izdevība paviesoties un iepazīt arī kai-
miņu pašvaldības – Pārgauju, Amatu un Priekuļus. Viesus ļoti pārsteidza 
un iepriecināja tas, kā mēs protam svinēt svētkus – cik skaisti un svinīgi 
tie mums ir, un tas, kā bērni un jaunieši prot parādīt savas radošās spējas.

Līgatnes novadā pēc izglītības iestāžu apskates radās kopēja doma par 
savstarpēju skolēnu apmaiņas programmu iespēju izpēti. Ar lielu interesi 
viesi vēroja tradicionālā karatē nodarbības pasniedzēju Upmaņu vadībā. Kā 
gan ne, ja kopā ar mammām nodarbojas pavisam mazi ķipari! Viens no Gru-
zijā iecienītiem sporta veidiem ir džudo un tam līdzīgie cīņas sporta veidi. 
Šīs delegācijas sastāvā bija vairākkārtēji Gruzijas čempioni džudo un sambo 
cīņās. Pašreiz Akhmetas municipalitātē deputāts ir arī Zura Zviadauri, kas 
ir zelta olimpiskās medaļas ieguvējs džudo. Ciemiņi apmeklēja arī nova-
da sporta halli. Turpmākās savstarpējās vizītes varētu būt saistītas arī ar 
sportiskām aktivitātēm.

Delegācija iepazinās ar Riharda Vidzicka izveidoto Vienkoču parku un 
vēl topošo amatniecības muzeju. Eksotiskajā smilšu mājā pie kūpošas pi-
parmētru tējas raisījās sarunas par tūrisma iespējām Līgatnē un Kakheti 
reģionā Gruzijā un par tiešajām sadarbības iespējām. Viesus patīkami pār-
steidza izveidotā vienkoča draudzības zīme gruzīnu valodā, ko izveidojuši 
iepriekšējo delegāciju pārstāvji, kā arī Ckaroebi parka norāde (Akhmeta/
Georgia – 2212 km).

Viesus priecēja amatnieku un dažādu paaudžu līgatniešu darinājumi un 
brīvā laika saturīgās nodarbes DIC „Saulespuķe” un Amatnieku centrā. 
Viesojoties Tūrisma informācijas centrā, atzinīgi tika novērtēts ieguldītais 
darbs tūrisma veicināšanā Līgatnē.

Vienīgais, kas mazliet traucēja, – vēsie laika apstākļi. Bet esam taču zie-
meļos, vai ne? Toties ciemiņi apgalvoja, ka vizīte izdevusies, bijusi piesāti-
nāta dažādiem notikumiem un iepazīta daudzveidīga Latvija.

Paldies visiem, kas sirsnīgi uzņēma Līgatnes pašvaldības draugus! Uz 
tikšanos nākamreiz!

Līgatnes – Akhmetas sadarbības līguma
projektu koordinatore Dace Bērziņa  

Kā jau ierasts, tuvojoties ga-
dumijai, Līgatnes Kultūras namā 
notiek vecgada galdiņu vakars. Arī 
šogad gaidīsim visus 28.decembrī 
plkst.20.00, lai godam pavadītu 
2013. un sagatavotos 2014.gadam.

Šogad veco gadu pavadīsim 
maskarādes noskaņās. Gads dau-
dziem no mums nav bijis viegls, 
sakrājušās raizes, bažas, bēdas un 
šaubas. Maskas jau kopš seniem 
laikiem ir palīdzējušas cilvēkiem 
radoši atbrīvoties, paskatīties uz 
savu ikdienu kā no malas un pa-
dzīt mošķus, ļaunas domas un visu 
slikto, kas pa gadu sakrājies. Tam-
dēļ mūsu viesi šoreiz ir aicināti ie-
rasties maskās. Labāko un radošā-

ko masku darinātāji iegūs vērtīgas 
balvas.

Par vakara muzikālo noskaņoju-
mu gādās grupa „TuttiFrutti” un DJ 
CIndulis, bet ikvienam būs iespēja 
parādīt arī savu muzikālo talantu, 
piedaloties karaoke. Tāpat katrs 
varēs izliet savu laimi jaunajam 
zirga gadam un iemūžināt sevi un 
savus draugus profesionālā foto-
grāfijā, ko nodrošinās „Mārītes Foto 
studija”.

Ar prieku ziņojam, ka vakara va-
dītāja lomā pie mums viesosies Na-
cionālā teātra aktieris Jānis Āmanis, 
ko labi zinām kā talantīgā trenera 
lomas atveidotāju filmā „Sapņu ko-
manda 1935”.

Tiksimies vēl šogad – maskarādē 
Līgatnē!

Pasteidzieties iegādāties biļetes! 
Vēl tikai šonedēļ par Ls 3,00 (EUR 
4,27). No 23.decembra biļešu cena 
būs Ls 6,00 (EUR 8,54), bet pasā-
kuma dienā Ls 10,00 (EUR 14,23).

Inese Okonova,
Līgatnes Kultūras un tūrisma 

centra vadītāja  

21.decembrī plkst.12.00 un 15.00 
aicinām ciemiņus doties īpašās eks-
kursijās rūķa pavadībā. Katrai eks-
kursijai sagatavota nedaudz atšķirīga 
programma. Pusdienlaika ekskursija 
noslēgsies Līgatnes Amatu mājā, 
kur darbosies Ziemassvētku dāvani-
ņu gatavošanas un papīra liešanas 
darbnīca.  Savukārt pēcpusdienas 
ekskursija noslēgsies jau krēslā pie 
Lustūža klints, kur kopīgi baudīsim 
karsto dzērienu. Tikšanās Līgat-
nes Tūrisma informācijas centrā. 
Ekskursiju cenas: pieaugušajiem – Ls 

3,50 (EUR 4,98), skolēniem – Ls 2,00 
(EUR 2,85). Cenā iekļauta dalība Zie-
massvētku darbnīcās vai karstā dzē-
riena baudīšana.

Vienkoču parks ķekatu laikā piedā-
vā saviem apmeklētājiem maskoties 
un pielaikot vienkoču maskas. Parka 
viesiem būs arī iespēja darināt sen-
latviešu eglīšu rotājumus, ēvelējot 
eņģeļmatus no koka, kā arī darboties 
dabas rotu darbnīcā. Ieejas maksa 
Vienkoču parkā: pieaugušajiem – Ls 
2,00 (EUR 2,85), skolēniem – Ls 1,00 
(EUR 1,42).

Līgatnes takās šogad jaunums – 
Skaļupēs pie „Rehabilitācijas centra 

„Līgatne”” bērniem tiks piedāvāta 
vizināšanās haskiju vilktā pajūgā. Ik-
dienā vizināšanās jāpiesaka iepriekš, 
bet šajā dienā haskiji jūs gaidīs visu 
dienu (ja vien būs sniegs!).

Vairāk informācijas par ziemas 
piedāvājumu pa tālruni 64153169 un 
29189707.

Informāciju sagatavoja
Kultūras un tūrisma centra vadītāja

Inese Okonova  

2013./2014.mācību gadā, mācoties Līgatnes novada vidusskolā AFS organizācijas programmā, Latviju izvēlēju-
šās iepazīt divas ārzemnieces – Helke no Vācijas un Clara no Beļģijas. Clara Latvijā pavadīja tikai 3 mēnešus, un 
29.novembrī viņai bija pēdējā skolas diena 12.klasē. Klasesbiedri lūdza nosaukt piecas lietas, kas vislabāk paliks 
atmiņā, un Clara atzina, ka tās ir Latvijas daba un koki, aukstais laiks, īpašais ēdiens, jaukie puiši un pirts. Viņasprāt, 
mūsu valstī vēl ļoti daudz jāstrādā pie atkritumu apsaimniekošanas. Šobrīd Clara turpina mācības Beļģijā, lai 31.jū-
nijā pabeigtu vidusskolu, bet Helke 11.klasē mācīsies līdz pat jūnijam.

Zane Treifelde,
Līgatnes novada vidusskolas 12.klases skolniece   

Gruzijas draugi 
viesojas Līgatnē

MASKARĀDE LĪGATNĒ

Viešņas novērtē Līgatni

Rūķu pārgājiens Līgatnē

Līgatnes novada viesskolnieces – Helke no Vācijas un Clara no Beļģijas
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Līgatnes papīrfabrikai – 200

Līgatnes papīrfabrikas strādnieki.

A.Grāvīte
„Padomju Druva”,  
1968.gada 26.decembrī

Kādā no laikraksta septembra nu-
muriem publicējām rajona kultūras 
nodaļas vadītājas A.Pētersones raks-
tu „Kādu tu vēlies redzēt savu klubu”. 
Autore uzaicināja „Padomju Druvas” 
lasītājus izteikt savas domas – kritis-
kas piezīmes vai ierosinājumus – par 
kultūras vai tautas namu, klubu. Sa-
ņemtas vairākas atsauksmes.

Garajos ziemas vakaros kultūras 
iestādei, it īpaši laukos, vajadzētu kļūt 
par centru, kur sapulcējas ļaudis paš-
darbības kolektīvu mēģinājumos, pie 
šaha vai dambretes partijas parisina 

„problēmas” ar kaimiņu, bet piektdie-
nas vai sestdienas vakaros notiek kāds 
interesants sarīkojums ar pašu mājas 
mākslinieku vai viesu uzstāšanos. Tā 
tas arī ir vairumā mūsu rajona klubu.

Liekas, ka ir iemesls mazliet ap-
skaust līgatniešus. Papīrfabrikas klubā 
ir radīti visi apstākļi, lai cilvēki lietde-
rīgi un patīkami pavadītu laiku, labi 
atpūstos. Kluba telpas ir izremontētas, 
siltas, gaumīgi iekārtotas. Kluba vadī-
tājam Tālivaldim Teterim ir ko padomāt, 
lai sastādītu 12 pašdarbības kolektīvu 

mēģinājumu grafiku. Fabrikas vadība 
nav žēlojusi līdzekļus, lai papildinātu 
kluba inventāru ar vairākiem mūzikas 
instrumentiem, tērpiem, stellēm, virpu 
kokapstrādei un citu.

Fabrikā ir maiņu darbs. Tādēļ grūtī-
bu ir daudz, lai saskaņotu nodarbības 
un izbraukumus vai noorganizētu satu-
rīgu sarīkojumu. Bet tāds enerģijas un 
radošu domu pilns kluba vadītājs, kāds 
ir T.Teteris, ar to visu tiek galā, un, kā 
viņš pats uzsver, kultūras darbinieka 
galvenie ieroči ir iejūtība, diplomātija, 
prasme stāvēt pāri paša personiskajām 
interesēm. Tātad, lai būtu rosīgs 
kultūras darbs, nepieciešamas ne vien 
piemērotas telpas un inventārs, bet arī 
iniciatīvas bagāts vadītājs. Kāds mūsu 
laikraksta lasītājs savā vēstulē uzsvē-
ris: „Vajadzīgs cilvēks, kas mīl cilvēkus, 
kam ir plašas zināšanas un kurš var 

sevi ziedot citu labā.” Viņš norāda, ka 
ne katrs, kaut arī tam ir diploms kaba-
tā, var veikt šo darbu.

Daudz labu vārdu ciemu ļaudis saka 
par Jaunpiebalgas un Raunas kultūras 
nama, Ļeņina kolhoza kluba un citu 
iestāžu darbu. Kāds laikraksta lasītājs, 
kas nez kāpēc kautrējies parakstīt 
savu vārdu, izsaka šādu domu: „Lauku 
klubos parasta aina ir šāda: pēc oficiā-
lās daļas vai teātra izrādes sākas de-
jas. Jaunieši dejo ar milzīgu prieku. Tā 
ir likumsakarīga parādība. Bet kur šinī 
laikā likties pusmūža cilvēkiem? Šajā 
vecumā „triekt” kopā ar jauniešiem tā 
kā liekas nepieklājīgi, arī neinteresanti. 
Vai tāpēc ļaudīm sēdēt mājās? Laukos 
klubs ir gandrīz vai vienīgā vieta, kur 
cilvēks var tikties ar cilvēku. Sestdie-
nas vakarā ikvienam gribas uzvilkt tīru 
kreklu un svētku tērpu, pabūt draugu 

pulciņā.” Autors tālāk min piemēru no 
kāda Rīgas rajona tautas nama, kur 
iekārtotas telpas kafejnīcai. Te sarī-
kojuma vakaros pulcējoties pusmūža 
cilvēki, iedzerot kafiju, spēlējot šahu, 
novusu, tērzējot. Cilvēks jūtoties kā 
lielā kolektīva daļa, jo blakus telpās 
skanot laba mūzika, jauniešu dzies-
mas un smiekli.

Te jāpiebilst, ka, piemēram, Raunas 
kultūras nams un patērētāju biedrība 
šajā virzienā jau ir atradusi kopēju va-
lodu. Ēdnīcas telpas atpūtas vakaros 
pārvēršas par kafejnīcu. Autors izteicis 
ļoti svarīgu domu – paplašināt kultū-
ras iestāžu apmeklētāju loku, rast kat-
ra interesēm atbilstošus pasākumus.

Bet diemžēl vēl nākas dzirdēt arī ap-
sūdzības vārdus. Lūk, ko raksta Mark-
sa kolhoza kluba vadītāja L.Dābola: 

„Ziemā klubā temperatūra nokrītas 

zem nulles. Telpas nav sakurināmas. 
Abas aktieru istabas ir aizņemtas – 
vienā uzturas kolhoza apsēklošanas 
tehniķis, otrā – veterinārfeldšeris, 
bet lasītavā iekārtots zobārstniecī-
bas kabinets. Krāsnis dūmo. Visas 
viesizrādes esmu spiesta atraidīt, jo 
nav kur izvietot cilvēkus.” Tāds stā-
voklis nav tikai šoziem vien. Jau vai-
rākus gadus runāts par to, ka klubs 
kārtīgi jāizremontē, lai tajā varētu 
rosīties pašdarbnieki, rādīt kino, bet...

Ar kluba darbu ne visai apmierināti 
ir arī kolhoza „Jaunā gvarde” paš-
darbnieki un apmeklētāji. Reti tur 
notiek sarīkojumi, tie ir neprasmī-
gi organizēti. Viņi raksta: „Labi, ka 
netālu atrodas Vecpiebalga, kur arī 
mūsu kolhoza jaunieši var kulturāli 
pavadīt brīvo laiku, noskatīties labu 
teātra izrādi.”

Daudz plašāku interešu loku sa-
vam tautas namam prasa ieriķieši. 
Lasītāja A.Kalniņa raksta: „Klubam 
jābūt visa jaunā un skaistā paudē-
jam.”

Gaidām vēl lasītāju vēstules par 
kultūras darba problēmām.

Laikrakstos ieskatījās 
Anita Jaunzeme  

1.turpinājums, sākums „Līgatnes 
Novada Ziņu” 2013.gada novembra 
numurā

Gide Rasma Vanaga
Līgatnē, 1944.g.

Pārlaidusi skatu pār savām dar-
ba gaitām, Baidiņa pāriet pie brīva 
stāstījuma un vispirms par visvecā-
kiem laikiem – savu bērnību.

Pirms fabrikas degšanas dzīvo-
jām trīsstāvu lielā mājā, kas atra-
dās starp fabriku un vecupi, ar galu 
pret upi. Gar upes krastu gāja ga-
rām ceļš, bet mājas gals ar slēgtu 
eju bija savienots ar fabriku. Vidus 
stāvā logs bija līdz grīdai, jo bija ie-
rīkots pirmajam un otrajam stāvam 
vienā laidā. Logs bija nožogots, lai 
bērni neizdauzītu, un bija istabas 
vienā un otrā pusē. Katrā loga pusē 
apmetās viena ģimene. Vecāku gul-
tas parasti pie loga, bet bērnu gul-
tas uz istabas vidu, gulta pie gultas, 
ka ne cauri iet, ne pagriezties. Tik 

bija katrai ģimenei iedzīve, kā gal-
diņš, kāds krēsls un gultas. Vienā 
istabā bijām 4–5 ģimenes. Lai naktī 
netraucētu miegu, jo bieži naktīs no 
fabrikas ar petrolejas lampu rokā 
nāca celt strādniekus uz darbiem 
un, uzlaižot spilgtu gaismu, izbaidī-

ja cilvēkus, tad viens otrs ierīkoja ap 
savām gultām aizkarus. Tie jau ne-
bija nekādi aizkari, bet tāpat aizkāra 
priekšā kādu drēbi, segu vai lakatu. 
Uz apakšējo stāvu bija jākāpj četras 
pakāpes uz leju no zemes virsas – 
tas bija puspagrabā. Apakšas stāvā 
atradās lielā maizes krāsns, kur visi 
gāja maizi cept. Krāsns dibens iznā-
ca ārā otrā stāvā, tur varēja žāvēt 
drēbes un bērni sēdējām un sildījā-
mies. Arī lielie nāca sildīties un ru-
nāties. Katrā stāvā bija trīs istabas, 
bet durvju no vienas uz otru nebija. 
Nebija arī atslēgu. Ķēķa mums ne-
bija, tikai rovis, pie kura nokļuvām 
pa koridoru. Rovis atradās mājas 

galā. Vārīt varēja, uzliekot katlu uz 
trijkāja vai pakarot kāsī. Kas turī-
gāks, tam bija trijkājis, švakākiem 
tikai kāši – viens kāsis, kurā iekārt 
katliņa stīpu, un otrs, kur pakārt. 
Abi kāši bija savienoti ar auklu. Kad 
nāca ēdiena gatavošanas reizes, 

visiem nepietika vietas, kur nolikt 
savu katliņu, tad lika vienkārši uz 
grīdas. Bija jau liela bāršanās un 
nesaprašanās. Arī kurināt nedrīks-
tēja, kad gribēja. Tā, pusdienas tai-
sot, nedrīkstēja kurināt agrāk par 
vienpadsmitiem, bet vakarā līdz 
deviņiem vajadzēja izbeigt vārīša-
nas. Kas iekūra agrāk, nāca sargs 
un lēja ūdeni virsū. Tāpat vakaros 
nāca dzēst uguni nost. Mātes gan 
bārās, kaut laistu izvārīt, lai būtu 
ko ieēst. Kad ieraudzīja nākam uz-
raugu, bērni skrēja un kliedza: „Nu 
nāk!” Tāds Šērs vācietis vai prūsis 
(neskaidri runāja latviski) bija seviš-
ķi nikns. Tad vēl tāds Sinics. Tie bija 
tie vaktētāji. Tie paši gāja arī fabri-
kā pa nakti vaktēt cilvēkus, lai ne-
guļ. Šēru mēs saucām par Jānīti un 
visādi nerrojām. Rovī tikām arī gaļu 
žāvējuši. Tur bija iemūrēta stanga. 
Pakāpās ar garām trepēm un pār-

svieda pār stangu ar auklu kopā 
sasietos šķiņķus vai gaļas gabalus. 
Gaļa nevienam nezuda, vaktēja gan 
ar katrs savu.

Pieliekamā nevienam nebija. Mal-
ku turējām zem gultas. Pie griestiem 
bija ierīkotas ķēdes, tur stāvēja ska-
liņu koki un neplēsti skaliņi. Atceros 
vēl, ka pa skaliņiem lodāja prusaki, 
ka čaukstēja vien. Citi gatavoja no 
vecām mašīnkastēm tādus skapjus. 
Bija vēl klētis, sauktie numurkambari. 
Klētiņas bija ierīkotas rindā, uz vienu 
un otru pusi durvis, ar sienu pa vidu. 
Katrai klētiņai bija savs numurs, no tā 
arī cēlās nosaukums. Dažām klētiņām 
bija apakšā ierīkots pagrabs kartupe-
ļiem. Cits kartupeļus turēja vienkārši 
bedrēs, kuras bija ierīkotas kalnā.

Pretim numurklētīm bija saceltas 
cūku būdas, jo cūkas varēja turēt. Tās 
bija dažādas, kādu nu kurš saslē-
ja. Bija jau grūta dzīve tai vecā mājā. 
Apakšas stāvā bija mitrs, pa grīdu 
lodāja pelēkie slapjuma kukaiņi, spal-
vaini. Prusaku bija bez gala, viss brūns 
kā kapars. Svētdienā, kad mātei bija 
vaļas, tad slaucījām nost. Divi turēja 
deķus un viens slaucīja ar žagaru slo-
tu no griestiem un sienām. Tad nesa 
ārā un bēra zemē, sniegā, kur tie no-
sala, vai atkal vasarā bēra sutas gra-

vā, kur no kokariem nāca netīrie ūdeņi 
ārā. 

Turpinājums nākamajā 
laikrakstā  

Līgatne Laiku Lokos

Kā strādāja un dzīvoja Līgatnes  
papīrfabrikas strādnieki 19.gadsimtā

Ko rakstīja laikrakstos decembrī?
Lasītāji izsaka savas domas.

„Kādu vēlies redzēt savu klubu?”

Līgatnes papīrfabrika 1907.gadā

Līgatnes papīrfabrika 1911.gadā
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Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
nr.14/60 „Grozījumi Līgatnes novada  
domes 2011.gada 19.maija saistošajos  
noteikumos Nr.9/11 „Par pašvaldības  
nodevu par būvatļaujas saņemšanu””
APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes 
novada domes 
2013.gada 
28.novembra 
sēdes
lēmumu (proto-
kols Nr.16, 15.§)

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes
2013.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.16, 17.§)

APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.novembra 
sēdes lēmumu (protokols 
Nr.16, 18.§)

APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.16, 20.§)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, Latvi-

jas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 
10.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. notei-

kumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas”, Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmo un trešo daļu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, 

Euro ieviešanas kārtības likuma
31.panta pirmo un trešo daļu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, 

Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmo un trešo daļu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735

„Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma

31.panta pirmo un trešo daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.9/11 „Par 
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2.1.apakšpunkta 1.tabulu šādā redakcijā:

1. tabula. Nodevas likme (L), atkarībā no plānotās būves kopējās platības.

Likme L
[EUR]

Būves kopējā platība [m2]

no līdz (ieskaitot)

21,30 0 50

35,50 50 100

49,80 100 200

64,00 200 300

71,10 300 500

78,20 500 700

85,30 700 1000

92,40 1000 2000

99,60 virs 2000

2. Aizstāt noteikumu 2.2.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 15,00” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 21,30”;

3. Aizstāt noteikumu 2.3.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 15,00” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 21,30”;

4. Aizstāt noteikumu 2.4.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 15,00” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 21,30”;

5. Aizstāt noteikumu 2.5.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 15,00” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 21,30”;

6. Aizstāt noteikumu 2.6.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 15,00” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 21,30”;

7. Papildināt noteikumu 4.punktu ar 4.3.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„4.3. Grozījumi saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktos stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.”.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/10 „Par 
suņu un kaķu turēšanu Līgatnes novadā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 7.punkta 7.4.apakšpunktā vārdus un skaitli „Ls 50,00 (piecdesmit latiem)” 

ar vārdiem un skaitli „EUR 71,14 (septiņdesmit vienam euro un 14 centiem)”;
2. Papildināt noteikumu 8.punktu ar 8.3.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
    „8.3. Grozījumi saistošo noteikumu 7.4.apakšpunktā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/37 „Ielu 
nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas 
kārtība Līgatnes novada teritorijā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 40.punktā vārda saīsinājumus un skaitļus „Ls 5,00 līdz Ls 50,00” ar vārda 

saīsinājumiem un skaitļiem „EUR 7,11 līdz EUR 71,14”;
2. Aizstāt noteikumu 41.punktā vārda saīsinājumus un skaitļus „Ls 5,00 līdz Ls 50,00” ar vārda 

saīsinājumiem un skaitļiem „EUR 7,11 līdz EUR 71,14”;
3. Papildināt noteikumus ar 45.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„45. Grozījumi saistošo noteikumu 40. un 41.punktā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”.
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.24/10 „Par 
reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas 
kārtību” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.7.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 50,00” ar vārda 

saīsinājumu un skaitli „EUR 71,14”;
2. Papildināt noteikumu 5.punktu ar 5.3.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
 „5.3. Grozījumi saistošo noteikumu 4.punkta 4.7.apakšpunktā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.27/10 „Par 
neapbūvēta zemes gabala nomas maksas apmēru” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus „0,014 Ls/m2, bet ne mazāk 

kā Ls 5,00 (pieci lati)” ar vārdiem un skaitļiem „EUR 0,02 par vienu kvadrātmetru, bet ne mazāk 
kā EUR 7,11 (septiņi euro un 11 centi)”;

2. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 7,11”;

3. Papildināt noteikumus ar 8.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„8. Grozījumi saistošo noteikumu 4.punkta 4.1.1. un 4.2.apakšpunktos stājas spēkā 2014.gada 

1.janvārī.”.
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
nr.14/61„Grozījumi Līgatnes novada domes 2010.
gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/10 

„Par suņu un kaķu turēšanu Līgatnes novadā””
Izdoti saskaņā ar

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 10.punktu,

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 
noteikumiem Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un de-
monstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai”,

Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes
2013.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.16, 16.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi nr.14/62 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2013.gada 
28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/37 
„Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerāci-
jas un ēku nosaukumu norādes plākšņu izvieto-
šanas kārtība Līgatnes novada teritorijā””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi nr.14/63 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2010.gada 
19.augusta saistošajos noteikumos Nr.24/10 „Par 
reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu 
materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi nr.14/65  
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2010.gada 
16.septembra saistošajos noteikumos Nr.27/10 
„Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas  
apmēru””
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APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.novembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.16, 21.§)

APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.16, 23.§)

APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.16, 22.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4., 5. un 

6.punktu, Tūrisma likuma 15.1 pantu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmo un trešo daļu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu

un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”16.1 punktu,

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu,

Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2011.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14/10 „Par 
sabiedrisko kārtību” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.3.2.apakšpunktā vārdus „līdz simts latiem” ar vārdiem „līdz 

simts četrdesmit trīs euro”;
2. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.4.2.apakšpunktā vārdus „līdz desmit latiem” ar vārdiem 

„līdz piecpadsmit euro”;
3. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.1.1.apakšpunktā vārdus „līdz trīsdesmit latiem” ar vārdiem 

„līdz četrdesmit trīs euro”;
4. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.1.2. apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”; 
5. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.2.1.apakšpunktā vārdus „līdz trīsdesmit latiem” ar vārdiem 

„līdz četrdesmit trīs euro”;
6. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.2.2.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
7. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.5.1.apakšpunktā vārdus „līdz divdesmit latiem” ar vārdiem 

„līdz divdesmit deviņiem euro”;
8. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.5.2.apakšpunktā vārdus „no piecdesmit latiem līdz simts 

latiem” ar vārdiem „no septiņdesmit diviem euro līdz simts četrdesmit trīs euro”;
9. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.5.3.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
10. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.5.4.apakšpunktā vārdus „līdz simts latiem” ar vārdiem 

„līdz simts četrdesmit trīs euro”;
11. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.6.1.apakšpunktā vārdus „līdz trīsdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz četrdesmit trīs euro”;
12. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.6.2.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
13. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.7.apakšpunktā vārdus „līdz trīsdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz četrdesmit trīs euro”;
14. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.8.1.apakšpunktā vārdus „līdz trīsdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz četrdesmit trīs euro”;
15. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.8.2.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
16. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.9.1.apakšpunktā vārdus „līdz trīsdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz četrdesmit trīs euro”;
17. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.9.2.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
18. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.10.apakšpunktā vārdus „līdz trīsdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz četrdesmit trīs euro”;
19. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.11.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
20. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.12.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
21. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.13.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
22. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.14.1.apakšpunktā vārdus „līdz divdesmit latiem” ar vār-

diem „divdesmit deviņiem euro”;
23. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.14.2.apakšpunktā vārdus „līdz piecdesmit latiem” ar vār-

diem „līdz septiņdesmit diviem euro”;
24. Papildināt noteikumu 4.punktu ar 4.3.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

„4.3. Grozījumi saistošo noteikumu 2.3.2., 2.4.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 
3.5.4., 3.6.1., 3.6.2., 3.7., 3.8.1., 3.8.2., 3.9.1., 3.9.2., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14.1. un 
3.14.2.apakšpunktos stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010.gada 19.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.21/10 „Par Līgatnes novada pašvaldības node-
vām” šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.2.1.apakšpunktā vārda saīsināju-
mu un skaitli „Ls 2,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 2,85” 
un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu 
un skaitli „EUR 1,40”;

2. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.2.2.apakšpunktā vārda saīsināju-
mu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 1,40” 
un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 0,50” ar vārda saīsinājumu 
un skaitli „EUR 0,70”;

3. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.2.3.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,50” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
2,10”;

4. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.3.apakšpunktā vārda saīsinājumu 
un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 1,40” 
un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 0,20” ar vārda saīsinājumu 
un skaitli „EUR 0,25”;

5. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.4.apakšpunktā vārda saīsinājumu 
un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 1,40”;

6. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.5.apakšpunktā vārda saīsinājumu 
un skaitli „Ls 3,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 4,20”;

7. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.6.apakšpunktā vārda saīsinājumu 
un skaitli „Ls 2,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 2,85” 
un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 0,20” ar vārda saīsinājumu 
un skaitli „EUR 0,25”;

8. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.7.apakšpunktā vārda saīsinājumu 
un skaitli „Ls 3,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 4,20” 
un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 0,20” ar vārda saīsinājumu 
un skaitli „EUR 0,25”;

9. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.8.apakšpunktā vārda saīsinājumu 
un skaitli „Ls 0,50” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 0,70”;

10. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.9.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 2,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
2,85”;

11. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.10.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 4,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
5,60”;

12. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.11.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

13. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.12.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

14. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.13.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

15. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.14.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 5,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
7,10”;

16. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.15.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 2,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
2,85”;

17. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.24.1.apakšpunktā vārda sa-
īsinājumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli 

„EUR 14,20”;
18. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.24.2.apakšpunktā vārda saīsi-

nājumu un skaitli „Ls 5,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
7,10”;

19. Aizstāt noteikumu 2.punkta 2.25.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 5,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
7,10”;

20. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.1.1.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

21. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.1.2.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 20,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
28,40”;

22. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.1.3.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 30,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
42,60”;

23. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.1.4.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 50,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
71,10”;

24. Aizstāt noteikumu 3.punkta 3.1.5.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 100,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
142,20”;

25. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.1.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 0,50” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
0,70”;

26. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.2.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 3,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
4,20”;

27. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.3.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40” un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 14,20”;

28. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.4.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

29. Aizstāt noteikumu 4. punkta 4.1.5.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

30. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.6.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

31. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.7.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 2,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
2,85”;

32. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.8.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

33. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.9.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 0,50” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
0,70”;

34. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.1.10.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,50” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
2,10” un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 15,00” ar vārda saīsi-
nājumu un skaitli „EUR 21,30”;

35. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.2.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

36. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.3.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 20,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
28,40”;

37. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.4.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 20,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
28,40”;

38. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.5.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

39. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.6.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

40. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.7.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

41. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.8.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

42. Aizstāt noteikumu 4.punkta 4.2.9.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 2,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
2,85”;

43. Aizstāt noteikumu 5.punkta 5.3.1.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 3,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
4,20”;

44. Aizstāt noteikumu 5.punkta 5.3.2.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 0,50” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
0,70”;

45. Aizstāt noteikumu 6.punkta 6.1.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

46. Izteikt 6.punkta 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
6.3. Pašvaldības nodevu nosaka pēc formulas:

47. Aizstāt noteikumu 6.punkta 6.4.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 0,20” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
0,25”;

48. Aizstāt noteikumu 7.punkta 7.2.1.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

49. Aizstāt noteikumu 7.punkta 7.2.2.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20” un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 0,01” ar vārda saīsinā-
jumu un skaitli „EUR 0,02”;

50. Aizstāt noteikumu 8.punkta 8.4.apakšpunktā vārda saīsināju-
mu un skaitli „Ls 20,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
28,40”;

51. Aizstāt noteikumu 8.punkta 8.6.apakšpunktā vārda saīsināju-
mu un skaitli „Ls 3,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 4,20” 
un vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 0,20” ar vārda saīsinājumu un 
skaitli “EUR 0,25”;

52. Aizstāt noteikumu 8.punkta 8.7.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 3,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
4,20”;

53. Aizstāt noteikumu 8.punkta 8.8.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

54. Aizstāt noteikumu 8.punkta 8.10.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 1,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
1,40”;

55. Aizstāt noteikumu 8.punkta 8.11.1.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 5,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
7,10”;

56. Aizstāt noteikumu 8.punkta 8.11.2.apakšpunktā vārda saīsinā-
jumu un skaitli „Ls 10,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR 
14,20”;

57. Nosaukt IX nodaļu šādā redakcijā: „IX Pārējās nodevas”;
58. Papildināt IX nodaļu ar 9.1. un 9.2.apakšpunktiem šādā redak-

cijā:
„9.1. pašvaldības nodeva par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ār-

pus meža ir EUR 5,00”;
„9.2. pašvaldības nodeva par vienas kapa vietas ierādīšanu ir EUR 

15,00”;
59. Papildināt noteikumu 10.punktu ar 10.3.apakšpunktu, izsakot 

to šādā redakcijā:
„10.3. Grozījumi saistošo noteikumu 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3., 2.4., 2.5., 

2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.24.1., 
2.24.2., 2.25., 3.1.1., 3.1.2.,3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 
4.1.4., 4.1.5.,4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 
4.2.7., 4.2.8., 4.2.9., 5.3.1., 5.3.2., 6.1., 6.3., 6.4., 7.2.1., 7.2.2., 8.4., 
8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11.1. un 8.11.2.apakšpunktos stājas 
spēkā 2014.gada 1.janvārī.”.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
nr.14/66 „Grozījumi Līgatnes novada domes 
2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.14/10 „Par sabiedrisko kārtību””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi nr.14/68  
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2010.gada 19.augusta saistošajos no-
teikumos Nr.21/10 „Par Līgatnes novada pašvaldības nodevām””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi nr.14/67 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2012.gada 
27.septembra saistošajos noteikumos Nr.14/28 
„Par Līgatnes novada teritorijas kopšanu un būv-
ju uzturēšanu””

Izdarīt Līgatnes novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.14/28 „Par Līgatnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” šādus grozīju-
mus:
1. Aizstāt noteikumu 29.punktā vārda saīsinājumu un skaitli „LVL 50” ar vārda saīsinājumu 

un skaitli „EUR 72,00”; vārdus un skaitļus „no LVL 25 līdz LVL 100” ar vārdiem un skait-
ļiem „no EUR 36,00 līdz EUR 143,00”;

2. Aizstāt noteikumu 30.punktā vārdus un skaitļus „no LVL 25 līdz LVL 75” ar vārdiem un 
skaitļiem „no EUR 36,00 līdz EUR 107,00”; vārdus un skaitļus „no LVL 50 līdz LVL 150” ar 
vārdiem un skaitļiem „no EUR 72,00 līdz EUR 214,00”;

3. Papildināt noteikumu 6.nodaļu ar 36.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„36. Grozījumi saistošo noteikumu 29. un 30.punktā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014.gada 21.janvārī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv.
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan 
ar rakstu autoru viedokli. „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.

Ziemā

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums atkal
no jauna jāatrod...

/K.Skalbe/

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

Ilze Apsīte
Igors Fjodorovs

Sarma Grīnberga
Žana Ivanova
Marija Kalniņa

Armands Līdums
Pjotrs Retjunskihs

Inese Segliņa
Viesturs Bemberis
Aivars Bukovskis

Skaidrīte Gasperte
Irina Leitāne
Jānis Logins

Miropija Ņeznajeva
Anita Veinberga
Inese Vikmane
Andris Ješkins

Māra Krivotuļska
Silvija Odziņa
Inese Pluto

Zigrīda Pušpura
Valērijs Radionovs
Ludmila Šurandova

Pēteris Deģis
Valdis Eglīte

Marija Kalniņa
Anna Ķilla

Ilmārs Sīmanis
Larisa Šoļina
Viktors Lācis

Edmunds Liepiņš
Nikolajs Vološins
Jānis Zvaigzne
Raisa Kavnurka
Arvīds Saukums
Edmunds Zurģis

Irēna Apine
Ārija Senkāne

Karloss Augstroze
Maria Lipnevich
Lilija Treifelde

Modris Malkausis
Ilmārs Norītis
Zenta Zicmane

Arnolds Aizupietis
Meta Amoliņa
Lidija Ābola
Jūlija Tūce

Nellija Puķīte
Zigrīda Balode
Zina Freimane

Aina Ozola
Dzidra Straume
Velta Veiknere

Lai Ziemassvētku laiks piepilda sirdis baltām domām, 
un sapņus lai mirdzošās zvaigznes krītot pārvērš  

īstenībā, bet Jaunā gada lidojumam tālam lai aizejošā 
gada skaistums spārnus dod!

Cilvēkam pasaulē nav nekā svarīgāka par ģimeni. Ģimene ir vienīgā nezūdošā vērtība, kuru 
turot svētu, ikviens var gūt mieru un gandarījumu, ikviens var justies pasargāts, ikviens 
var būt mīlēts. Lai katram šajos Ziemassvētkos būtu gana daudz laika, ko pavadīt kopā 

ar sev pašiem tuvākajiem 
cilvēkiem! Lai netrūkst labu 

vārdu un gaišu domu, ko 
veltīt apkārtējiem!

Paldies par labajiem  
vārdiem un darbiem  

aizvadītajā gadā!
Priecīgus Ziemassvētkus un 

veiksmi jaunajā  
2014.gadā!

Līgatnes novada  
pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja
Gunita Liepiņa

Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
gribu pateikties visiem 
Līgatnes Kultūras un 

tūrisma centra darbiniekiem 
par šogad padarīto. Par 
godprātīgu attieksmi pret 
darbu, par pacietību un iz-

turību, par radošām idejām 
un to piepildījumu. 

Paldies jums!

Un visiem līgatniešiem 
novēlam gaišus svētkus un 

labklājību, saticību, ra-
došas domas un veiksmi 

Jaunajā gadā!

Inese Okonova un Līgatnes 
Kultūras un tūrisma centrs

VISIEM, VISIEM, VISIEM
Rehabilitācijas centrā „Līgatne”

31.decembrī plkst.21.00
Jaunā gada sagaidīšana

Kopā priecāsimies, izklaidēsimies  
un lustīgi sagaidīsim Jauno 2014.gadu!

Baudīsim karstu tēju un karstvīnu!

Neaizmirsīsim paņemt groziņu,  
salūtu, brīnumsvecītes...

Kopā ar mums būs  
solists Andris Roja

Ieeja par ziedojumiem

Galdiņu rezervācija pa tālruni:  
27630157


