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Bērnudārzam dzimšanas diena

Edīte Dunde sveic bērnudārzu 73.jubilejā.
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes vēsturiskajā ēkā Gaujas ielā 7, Līgatnē,
15.oktobrī svinējām bērnudārza
73.dzimšanas dienu. Gatavojoties
šiem svētkiem, aicinājām vecākus kopā ar bērniem gatavot apsveikumus bērnudārzam un veltīt
kādu skaistu vēlējumu. Vecāki un
bērni bija ļoti centušies. Paldies
visiem, kas atsaucās skolotāju aicinājumam!

Svētku dienā visi bērni un darbinieki pulcējās bērnudārza zālē,
kur skatīja dažādu laiku foto
grāfijas un klausījās interesantu
stāstījumu par bērnudārza vēsturi
un tagadni, ko bija sagatavojusi
skolotāja Zane Kalniņa. Sirsnīgus
vārdus visiem veltīja viena no pirmajām mūsu bērnudārza audzēknēm Edīte Dunde, kura ir Edija
Dundes vecvecmāmiņa un bija atnākusi sveikt bērnudārzu. Skais-

Skolotāja Zane Kalniņa (pirmā no kreisās) aizrautīgi stāsta par bērnudārza vēsturi, blakus
skolotāja – metodiķe Veronika Akmene.
tus apsveikumus saņēmām arī no
mūsu bērnudārza „Zvaniņu” ēkas
bērniem un darbiniekiem. Saimniecītes bija sarūpējušas gardu
cienastu.

Līgatnei balva par
kopienas stiprināšanu
11. un 12.novembrī Briselē notika Eiropas
Komisijas rīkotā Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu (EDEN) konkursa kārtējā uzvarētāja
apbalvošana (atgādinām, ka mēs – Līgatne –
esam 2011.gada uzvarētāji) un ikgadējā konference.
Šogad priecājāmies kopā ar Liepāju, kas
tika atzīta par Latvijas uzvarētāju. Gada
tēma šoreiz bija tūrisma pieejamība, un Liepāja, kas jau vairākus gadus aktīvi darbojusies šajā virzienā, gan iestrādājot universālā
dizaina normas domes noteikumos, gan ierīkojot pludmali, kas pieejama cilvēkiem ar
redzes un kustību traucējumiem, šogad tika
pelnīti apbalvota.
Konferencē varējām ne tikai sveikt Liepāju,
bet arī pievērsties nākamajam konkursam
2015.gadā, kad gada tēma būs „Gardēžu tūrisms”, kā arī bija iemesls lepoties pašiem
par sevi, jo mums pašiem par pārsteigumu
un lepnumu Līgatnei tika piešķirta EDEN
galamērķu inovācijas balva par kopienas
stiprināšanu.
Par ko mums šo balvu piešķīra? Pavasarī
EDEN asociācija aicināja sniegt informāciju
par to, kas un kā tūrisma galamērķos tiek
darīts ilgtspējīgai tūrisma attīstībai. Tas, ko
mēs savā pieteikumā ieskicējām un izcēlām,

bija mūsu sadarbība ar vietējiem gidiem. Mēs
ieskicējām 3 dažādu cilvēku portretus, kas Līgatnē strādā par gidiem. Un tā – Rasma Vanaga, pati pieredzējušākā Līgatnes gide ar lielu
darba pieredzi Līgatnes papīrfabrikā, Edgars
Viņķelis – amatnieks un līgatnietis ceturtajā
paaudzē, kā arī Indra Ramāne – ienācēja Līgatnē, divu bērnu mamma – ir tie cilvēki, kuru
darbs, iepazīstinot tūristus ar Līgatni, un arī
mūsu darbs, nodrošinot darbu šiem un visiem
pārējiem Līgatnes gidiem, ir atnesis mums šo
atzinību. Tāpat sakām paldies Līgatnes papīr
fabrikai un visiem tūrisma uzņēmējiem, ar ko
mums izveidojusies laba sadarbība. Tā šoreiz
nav balva, kas atvedīs pie mums vairāk tūristus, tā nav arī naudas balva, bet tā ir atzinība
un apliecinājums tam, ka strādājam pareizā virzienā.
Varam lepoties arī ar visas Latvijas sniegumu. No deviņām balvām un atzinībām, kas
otrdien tika piešķirtas, trīs nonāca Latvijā –
galvenā balva pie mums Līgatnē, vēl viena
atzinība par kopienas stiprināšanu Jūrmalā,
bet atzinība par vietas zīmola stiprināšanu
Kuldīgā.
Līgatnes Kultūras
un tūrisma centra vadītāja
Inese Okonova

Šo jauko tradīciju gribam turpināt un bērnudārza dzimšanas
dienu svinēt katru gadu. Mēs bērnudārzā patiesi jūtamies kā mājās
un vēlamies, lai arī mūsu audzēk-

ņiem bērnudārzs ir kā otrās mājas,
kur pavadītais laiks paliek atmiņā.
Līgatnes novada PII metodiķe
Veronika Akmene

Līgatnes Kultūras centrā skatāma
savdabīga foto izstāde
„Līgatne sērkociņu kastītē”
Lāčplēša dienā Līgatnes Kultūras centrā
atklāta savdabīga foto izstāde, veltīta Līgatnei un Latvijas 95.gadadienai. Izstādi veidojuši līgatnieši, uzņemot foto par Līgatni ar pašu
gatavotām „pinhole” jeb adatas acs kamerām.
Tā tapusi Līgatnes Jauniešu biedrības projekta „Līgatne sērkociņu kastītē” ietvaros.
Projekta „Līgatne sērkociņu kastītē” pamatideja bija īstenot šķietami neiespējamo,
iegūstot citādu redzējumu uz apkārtējo vidi,
atklāt Līgatni un rudeni Līgatnē no jauna un
līdz šim nebijuša skatu punkta – caur sērkociņu kastīti, jo tieši sērkociņu kastīte ir šīs
izstādes foto tapšanā izmantoto „pinhole”
kameru pamatā.
„Pinhole” jeb bildēšana caur adatas aci ir
vecākais fotogrāfijas veids, kura pirmsākumi
meklējami jau 4.gs. p.m.ē. Ķīnā – vēl ļoti ilgu
laiku pirms pirmās fotogrāfijas. „Pinhole” darbības princips ir pavisam vienkāršs. Atšķirībā
no ierastā principa, kad bilde uz filmas projicējas caur lēcu, „pinhole” gadījumā tas pats
process notiek caur mazītiņu caurumiņu. Bildējot caur adatas aci, iegūto attēlu neierobežo nekādi lēcas parametri, tādēļ kadrs uztver
visu sev priekšā redzamo. Rezultātā iegūstams ļoti spēcīgs platleņķa efekts, kas būtiski
atšķiras no ierastajiem ikdienas kadriem.

Projektu „Līgatne sērkociņu kastītē”
organizējusi Līgatnes Jauniešu biedrība ar
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra atbalstu.
Izstādes „Līgatne sērkociņu kastītē” foto autori ir līgatnieši un viņu viesi: Anete Plūme,
Audars Klints, Beāta Krīvena, Dāvids Arājs,
Elīna Bērziņa, Ieva Šulca, Indra Ramāne, Inese Okonova, Katrīna Šteina, Kristaps Bērziņš,
Laine Vaivade, Liene Krīvena, Pēteris Krīvens,
Sandra Purmale un Sabīne Metāla.
Līgatnes Jauniešu biedrība ir 2009.gada
9.aprīlī dibināta novada iedzīvotāju iniciatīva ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Līgatnes
novadā, iesaistot jauniešus. Tā ir nevalstiska,
no valsts un pašvaldību institūcijām neatkarīga organizācija, kurā šobrīd apvienojušies
13 Līgatnes novada iedzīvotāji vecumā no 18
līdz 35 gadiem. Līgatnes Jauniešu biedrība iesaistās dažādu novada iedzīvotāju iniciatīvu
īstenošanā pašu spēkiem vai biedrības iespēju robežās piesaistot sabiedrisko un privāto
finansējumu.
Vairāk par biedrības aktivitātēm var uzzināt,
sekojot: http://ej.uz/yw1x,
www.draugiem.lv/ligatnesljb.
Papildu informācijai:
Liene Krīvena, tālr.29109268,
e-pasts lienekrivena@gmail.com
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2013.gada NOVEMBRIS
19.septembris
2013.gada

DOMES SĒDĒ

Līgatnes novada domes sēde 2013.gada
24.oktobrī, protokols Nr.15
Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes kultūras nama telpu un inventāra
nomu izcenojumiem no 2014.
gada 1.janvāra.
2. Par Līgatnes novada domes Tūrisma un informācijas centra pakalpojumu piedāvājumu amatu
meistardarbnīcās un cenrāža apstiprināšanu no 2014.gada 1.janvāra.
3. Par Līgatnes novada domes Tūrisma un informācijas centra ekskursiju piedāvājumu un cenrāža
apstiprināšanu.
4. Par samaksas noteikšanu ugunsgrēku izsaukumiem no 2014.gada
1.janvāra.
5. Par līdzfinansējuma noteikšanu
volejbola nodarbībām no 2014.
gada 1.janvāra.
6. Par Līgatnes novada domes
priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu ar 2014.gada 1.janvāri.
7. Par Līgatnes novada domes izpilddirektora atlīdzības noteikšanu ar 2014.gada 1.janvāri.
8. Par Līgatnes novada domes deputātu atlīdzības noteikšanu ar
2014.gada 1.janvāri.
9. Par Līgatnes novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju
un locekļu atlīdzības noteikšanu
ar 2014.gada 1.janvāri.
10. Par maksas pakalpojuma „Aukstā un karstā ūdens skaitītāju
verifikācija un maiņa pēc pasūtījuma” izcenojuma apstiprināšanu
no 2014.gada 1.janvāra.
11. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Līgatnes novada
Sporta centrā no 2014.gada 1.janvāra.
12. Par Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes zāles Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, Līgatnes
pagastā, Līgatnes novadā, izmantošanas maksas noteikšanu
no 2014.gada 1.janvāra.
13. Par Līgatnes novada domes autobusa izcenojumu apstiprināšanu ārpusskolas pasākumiem no
2014.gada 1.novembra.
14. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu no 2014.gada
1.janvāra.
15. Par Līgatnes novada domes
maksas pakalpojumu par autotransporta un tehnikas izmantošanu apstiprināšanu no 2013.
gada 1.novembra.
16. Par pusdienas maksas noteikšanu Līgatnes novada vidusskolā
no 2014.gada 1.janvāra.
17. Par Līgatnes novada domes
saistošo noteikumu Nr.14/53
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.04/09 „Līgatnes novada pašvaldības pabalsti””
apstiprināšanu.
18. Par Līgatnes novada domes
saistošo noteikumu Nr.14/54
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2012.gada 27.decembra sais-

Kadastrālo vērtību izmaiņas
Līgatnes novadā 2014.gadā

(Līgatnes pilsēta un Līgatnes pagasts)

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ)
vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām,
ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes
vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos
vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā
iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās
ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014.
gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par
vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014.gadam, tika
izmantoti 2011. un 2012.gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014.gada
1.janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat
kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Līgatnes novadā minētajā periodā visaktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi. Reģistrēti 60 darījumi ar zemi, no tiem lielākā daļa notika ar lauksaimniecības zemi.
Gandrīz 40 darījumos pārdeva zemi kopā ar ēkām, bet 50 darījumos – dzīvokļus.
Lauksaimniecības zemes darījumu cenas turpina uzrādīt vērtību pieaugumu.
Dzīvokļu darījumi uzrāda nelielas izmaiņas Līgatnes pilsētā. Pārējos NĪ tirgus
segmentos darījumi neuzrāda cenu izmaiņas, līdz ar to bāzes vērtības nemainīsies ražošanas objektiem un komercdarbības īpašumiem.
2014.gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības
zemei Līgatnes pagastā un dzīvokļiem Līgatnes pilsētā.
Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi,
Līgatnes pagastā bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidēji pieaugs par 9%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes vērtība 2014.gadā būs 420 Ls/ha
līdzšinējo 360 Ls/ha vietā.
Ievērojot vispārējo dzīvojamo īpašumu vērtību līmeni un notikušos dzīvokļu
darījumus Līgatnes pilsētā, bāzes vērtība dzīvokļiem palielināsies no 60 Ls/m2
uz 70 Ls/m2.
Kadastrālo vērtību kopsummas Līgatnes novadā kopumā zemei palielinājušās
par 5%, bet ēkām par 1%.
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr
kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi).
Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam
stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas
lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā
vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

„Par nekustamā īpašuma nodoktošajos noteikumos Nr.14/33 „Par
ļa piemērošanu Līgatnes novadā
pabalstu politiski represētajām
2014.gadā”” apstiprināšanu.
personām”” apstiprināšanu.
19. Par Līgatnes novada pašvaldī- 34. Par LPRA Cēsu biedrības valdes priekšsēdētājas Daces Jurcibas saistošo noteikumu Nr.14/55
ņas iesnieguma izskatīšanu.
„Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā 35. Par līguma slēgšanu ar Amatas
novada pašvaldību par Apvienoteritorijā” apstiprināšanu.
tās būvvaldes pakalpojumu sa20. Par Līgatnes novada domes
ņemšanu.
saistošo noteikumu Nr.14/56 „Par
Līgatnes novada autoceļu uztu- 36. Par Līgatnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Odziņas
rēšanas klasēm Līgatnes novadā”
iesnieguma izskatīšanu.
apstiprināšanu.
21. Par personu iekļaušanu Palīdzī- 37. Par nosaukuma apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nebas reģistrā saskaņā ar Līgatnes
kustamam īpašumam „Vienkonovada domes saistošajiem noči”, Līgatnes pagasts, Līgatnes
teikumiem Nr.6/10 „Par kārtību,
novads, kadastra Nr. 4262 004
kādā Līgatnes novadā tiek snieg0641.
ta pašvaldības palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā un reģistrē- 38. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
jamas personas, kurām izīrējano SIA „Papīrfabrika Līgatne”.
mas pašvaldībai piederošās vai
39. Par nekustamā īpašuma notās nomātās dzīvojamās telpas”.
dokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
22. Par jomas nozīmīguma izvērtēno J.Š.
šanu.
23. Par sadzīves atkritumu apsaim- 40. Par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu SIA „Rehabilitāniekošanu Līgatnes novadā.
cijas centrs „Līgatne””.
24. Par Līgatnes novada domes
saistošo noteikumu Nr.14/57
Informatīvā daļa:
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2010.gada 25.novembra sais- 1. Par Līgatnes novada domes
Sociālā dienesta darba telpām
tošajos noteikumos Nr.33/10 „Par
/B.Pelse, I.Viļumsone/.
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu un
Ar Līgatnes novada domes sēdes
sociālās palīdzības pabalstiem
Līgatnes novadā”” apstiprināša- lēmumiem var iepazīties Līgatnes
novada domē, Līgatnes pagasta
nu.
25. Par Līgatnes novada vidussko- pārvaldē, kā arī novada mājas lapā
www.ligatne.lv.
las pedagogu darba samaksu.
26. Par atļaujas izsniegšanu traInformāciju sagatavoja
ses izveidei vizināšanai ar suņu
Līgatnes novada kancelejas
kamanām zemes vienībā „Skaļuvadītāja Ilze Goba
pēs”, Līgatnes pagastā, Līgatnes
novadā, ar kadastra apzīmējumu
4262 002 0032.
27. Par zemes vienības „Ošu iela
1A”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kadastra
Nr. 4262 004 0736, iegādi pašvaldības īpašumā.
28. Par zemes vienības „Dārza iela
1G”, Līgatne, Līgatnes novads,
Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
kadastra Nr. 4211 005 0300, daLīgatnes novada „Skaļupēs”” (Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/
ļas iznomāšanu.
APIA/CFLA/100) ir īstenots.
29. Par nomas zemes platības paLīgatnes novada dome Skaļupes ciemata ūdenslielināšanu B.S.
saimniecību, kuru iepriekš apsaimniekoja Rehabilitāci30. Par nosaukuma un adreses
jas centrs „Līgatne”, pārņēma 2011.gada sākumā. Lai
piešķiršanu nekustamā īpašunodrošinātu vides prasību izpildi, bija nepieciešams
ma „Viesulēni”, Līgatnes pagasts,
investīciju ieguldījums atbilstošas ūdens kvalitātes un
Līgatnes novads, daļai – zemes
notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai.
vienībai ar kadastra apzīmējumu
Izstrādājot projektu, tika apzinātas galvenās problē4262 002 0011.
mas:
31. Par grozījumu Līgatnes novada
• tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā
domes Administratīvās komisijas
ūdens kvalitāte neatbilst prasībām,
Bērnu lietas apakškomisijā.
• cauruļvadi atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, kā rezultā32. Par sadalīšanu, nosaukuma un
tā rodas ūdens zudumi ~30% apmērā,
adreses piešķiršanu nekustamam
īpašumam „Ozolkalni”, Augšlī- • netiek nodrošinātas ugunsdzēsības prasības,
gatne, Līgatnes pagasts, Līgat- • ūdenstornis atrodas pirmsavārijas stāvoklī,
• kanalizācijas cauruļvadi atrodas sliktā tehniskā stāvoknes novads, kadastra Nr. 4262
lī, kas rada 50% infiltrācijas apjoma,
004 0178.
33. Par Līgatnes novada domes • notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
nenodrošina piesārņojošo vielu
saistošo noteikumu Nr.14/58
koncentrācijas samazinājumu,
„Grozījumi Līgatnes novada domes
saistošajos noteikumos Nr.14/49

Ūdenssaimniecības projekts
Līgatnes novada „Skaļupēs”
• notekūdeņu attīrīšanas iekārtās esošie elektroapgādes tīkli ir bojāti.
Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas:
• rekonstruēti ūdensvadi 932 m garumā,
• rekonstruēti kanalizācijas vadi 850 m garumā,
• rekonstruēta artēziskā aka,
• izbūvēta jauna atdzelžošanas ēka,
• izbūvētas ūdens sagatavošanas ietaises ar otrā pacēluma sūkņu staciju,
• izbūvēts ūdens rezervuārs – 60 m3,
• izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – 2 x 40 m3.
Pie ūdensapgādes un kanalizācijas apgādes sistēmas
ir pieslēgti visi iedzīvotāji un uzņēmumi, tādējādi nodrošinot 100% pieslēguma līmeni ciemata teritorijā. ERAF
līdzfinansējums – LVL 251 595,86.
Informāciju sagatavoja
projektu vadītāja
Vineta Lapsele
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Nav pašvaldības interešu, NODERĪGA INFORMĀCIJA PRIVĀTMĀJU
ir iedzīvotāju intereses UN DAUDZZĪVOKĻU MĀJU DZĪVOKĻU

Tikko nosvinējām valsts svētkus –
zītajiem un noraidītajiem priekšli18.novembri. Atcerējāmies labo un
kumiem utt. Klātesošajiem iedzīslikto, kas ar mūsu valsti un mums
votājiem nav paredzēts piedalīties
noticis un notiek. Ko varam darīt, kā
debatēs, taču pēc sēdes (vai arī citā
varam iesaistīties notikumos, lai labā
laikā) katrs var palūgt deputātam
būtu vairāk, sliktā mazāk? Sāksim ar
izskaidrot savu rīcību un viedokli,
savu novadu. Ar mums un mūsu tuvāko
kādu viņš paudis. Vai arī neko nevaicāt, bet vismaz uzzināt deputāta
apkārtni sākas mūsu valsts.
nostāju konkrētajā jautājumā. Tas
Esam ievēlējuši savu pašvaldību un
noderēs turpmāk – vēlākais nākanoskatāmies, kas nu būs – būs labāk
vai sliktāk nekā bija? Paškritiski jāatmajās vēlēšanās.
zīst, ka piecu mēnešu laikā nekādus • Ar domes un komiteju lēmumiem,
visiem pamanāmus labos darbus paškā arī sēžu protokoliem var iepazīvaldība vēl nav paveikusi. No sirds aities domes kancelejā. Tie ir publiscinu visus novadniekus – iesim palīgā!
ki pieejami ikvienam iedzīvotājam.
Pieminēšu dažas no iespējām, kā vaDiemžēl domes un komiteju sēdes
tiek protokolētas ļoti nepilnīgi, tiek
ram praktiski piedalīties pašvaldības
pierakstīti vienīgi lēmumi, tādēļ
darbā un ietekmēt to pozitīvā virzienā.
nerodas priekšstats par sēdes noriPašvaldības struktūrvienības, nodaļas,
si. Cerams, ka drīzumā šo trūkumu
darbinieki dara savu ikdienas darbu.
novērsīsim.
Sakaru persona starp pašvaldību un
sabiedrību ir ievēlētie deputāti – politi- • Deputāti veic domes darba iekšēķi. Viņu rīcība un lēmumi virza un regujo pārraudzību, veidojot dažādas
lē pašvaldības darbu. Nenovērsīsimies
komisijas vai darba grupas, kuru
no saviem deputātiem, nepametīsim
sastāvā iesaista arī iedzīvotāju pārviņus vienus lemt un rīkoties ar mūsu
stāvjus. Mūsu pašvaldības praksē
likteni, iesaistīsimies, palīdzēsim, došāda sadarbība pagaidām netiek
sim padomus, kontrolēsim, kritizēsim,
pienācīgi novērtēta, taču pastāv ceuzmundrināsim. Tās ir mūsu, iedzīvorība negatīvas tradīcijas nomainīt ar
tāju, tiesības un arī pienākums. Pienālietderīgām.
Pēc ievēlēšanas domē esmu kopā
kums, jo esam deputātus izvēlējušies,
devuši viņiem iespēju un varu rīkoties, ar dažiem citiem deputātiem piedalītādēļ esam arī atbildīgi par savu izvēli. jusies Latvijas Pašvaldību savienības
Likumdošana nosaka un regulē sa- organizētajos mācību semināros debiedrības sadarbības veidus un iespē- putātiem „Pašvaldības deputāta – pojas ar ievēlētajiem deputātiem.
litiķa nozīme un atbildība pašvaldības
• Deputātam ne retāk kā reizi di- darbā”. Šīs mācības bija ļoti nozīmīgas
vos mēnešos ir pienākums rīkot manam turpmākajam deputāta dariedzīvotāju pieņemšanu. Sevi un bam. Tās deva izpratni, teorētiskas un
iedzīvotājus cienošs deputāts praktiskas zināšanas un nostiprināja
neatteiks
iepriekš
telefoniski manu jau iepriekšējos gados izveidosarunātu tikšanos kādā konkrētā jušos pārliecību, ka mūsu pašvaldījautājumā.
bas darbā ir vairākas iesīkstējušas un
• Deputātam varat rakstīt vēstuli vai izskaužamas, negatīvas tendences.
iesniegumu, uz kuru likums paredz Lai uzlabotu mūsu domes darba kvaatbildēt „saprātīgā termiņā”, ilgā- litāti un līdz ar to mūsu visu labklājību,
kais mēneša laikā. Pie tam atbildēt centīšos ieviest jaunas vēsmas pašpēc būtības, nevis formāli atraksto- valdības un deputātu darbā un aicinu
ties. Tiesa, ne vienmēr deputāti, arī visus iedzīvotājus palīgā. Neklusējiet,
mūsu pašvaldībā, atbild uz vēstu- nepukojieties savā starpā par visādām
lēm. Esmu izvirzījusi priekšlikumu, nebūšanām, nāciet, runājiet, rakstiet,
un domes priekšsēdētājs ir to at- risināsim problēmas kopīgi – tad būs
balstījis – nodrošināt kontroli pār to, arī veiksme un progress.
lai amatpersonas atbild uz iesnieguNoslēgumā pieminu dažas semināmiem saskaņā ar likumdošanu.
ros uzsvērtās un iegaumētās atziņas:
• Deputātu svarīgākais darbs norit
• Nepastāv pašvaldības intereses,
domes sēdēs un deputātu pastāvīvienīgi iedzīvotāju intereses.
gajās komitejās. Domes un komiteju
• Pašvaldība nav augstākstāvošais,
sēdes ir atklātas, uz tām var ierastie ir iedzīvotāji.
ties katrs iedzīvotājs. Tādā veidā ir
• Spēja šodien domāt citādāk nekā
iespējams iepazīties ar lēmumprovakar atšķir gudrību no stūrgalvījektu apspriešanas gaitu, deputātu
bas.
viedokļiem, uzskatiem vienā vai
Deputāte
otrā jautājumā, balsojumiem, izvirBaiba Pelse

Līgatnes novada iedzīvotāji!

Ļoti liels lūgums visiem, kas no Līgatnes novada domes saņem ūdens
piegādes pakalpojumu un nodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, pievērst
uzmanību – ne vienmēr ūdens skaitītāju rādījumu nolasījumu lapiņās (turpmāk –
lapiņās) ir iedrukāta jūsu īpašuma adrese. Pēdējā laikā domes grāmatvedībā
nonāk ievērojams skaits lapiņu bez īpašuma adreses. Šādā gadījumā tiek
uzskatīts, ka atsevišķi īpašnieki nav iesnieguši datus par ūdens patēriņu. Lai
izvairītos no pārpratumiem izrakstīto rēķinu summās, lūdzam neaizmirst lapiņās norādīt īpašuma adresi, uz kuru dotais ūdens patēriņa skaitītāju rādījums
attiecas, un savlaicīgi informēt par skaitītāju rādījumiem.
Informējam, ka par skaitītāju rādījumiem var paziņot arī, izmantojot e-pasta
adresi skaititajuradijumi@ligatne.lv vai pa tālruni 64155485.
Līgatnes novada dome

ĪPAŠNIEKIEM VAI TO ĪRNIEKIEM
(Līgatnes novada domes klientiem)
Dzīvokļu ūdens skaitītāji ir
kontroles – mērījumu ierīce, kura
kalpo par karstā un aukstā ūdens
patēriņa tilpuma noteicēju katram
lietotājam un tiek uzstādīta par
privātmāju vai dzīvokļa īpašnieku,
dzīvokļa īrnieku līdzekļiem.
Par visiem jautājumiem, kas
saistīti ar skaitītāja uzstādīšanu, verifikāciju, plombēšanu, noņemšanu un uzlikšanu uzskaitē,
kā arī par aprēķiniem par ūdeni
vai kanalizāciju, lūdzam vērsties
Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļā vai
Līgatnes novada domē – Spriņģu
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā,
vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē,
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, vai pa tālruņiem: 64153176,
64153509, 26466615, 26161326.

Abonenta
pienākumi:
• abonentam katru mēnesi līdz
30.datumam jānodod skaitītāju rādījumi:
• ievietojot ūdens skaitītāju rādījumu uzskaites
lapiņas no abonenta grāmatiņas speciāli uzstādītās kastītēs ar uzrakstu
„Ūdens skaitītāju rādījumi”;
• nosūtot skaitītāju rādījumus uz elektronisko
pastu skaititajuradijumi@
ligatne.lv;
• paziņojot skaitītāju rādījumus pa tālruni
64155485;
Obligāti jānorāda:
īpašnieka vārds, uzvārds,
adrese, skaitītāja numurs,
skaitītāja/-u rādījums/-i.
• abonentam ir pienākums pielaist Komunālo pakalpojumu
un teritoriju labiekārtošanas
nodaļas darbinieku ūdens
skaitītāju darbības pārbaudei un kontrolmērījuma veikšanai;
• abonentam regulāri jāveic
ūdensskaitītāju
apskate.
Gadījumā, ja atklāts skaitītāja bojājums, arī plombu
bojājums, zvanīt pa tālruni 64153509, 26466615 vai
26161326;
• abonentam ir jāseko ūdensskaitītāju verifikācijas termiņam un jāveic verifikācija
saskaņā ar LR spēkā esošo
likumdošanu;
• visiem skaitītājiem, kuriem
verifikācija veikta pēc 2006.
gada 9.septembra, nākamā
verifikācija ir jāveic pēc 4 gadiem.

Skaitītāju
uzstādīšana
un verifikācija:

• verifikācija ir noteikta ik
pēc 4 gadiem (saskaņā ar
MK noteikumiem Nr.732 no
2006.05.09.);
• visus darbus, kas saistīti ar
šiem pakalpojumiem, veic
Komunālo pakalpojumu un
teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieki;
• gadījumā, ja abonents vēršas
specializētā firmā skaitītāju verifikācijas veikšanai vai
jauna ūdens skaitītāja uzstādīšanai, abonentam par to ir
jāpaziņo Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļai, lai darbinieki
varētu veikt ūdens skaitītāju
noplombēšanu;
• ja darbus, kas saistīti ar ūdens
skaitītāja verifikāciju un uzstādīšanu, veic Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa, abonents
saņem garantiju darbu izpildei
un iekārtu uzstādīšanai.

Patērētā ūdens un
kanalizācijas
normas un
norēķinu kārtība
daudzdzīvokļu
mājās un
privātmājā:
•

patērētājiem privātmājās vai
daudzdzīvokļu mājās, kuriem
nav uzstādīti ūdensskaitītāji,
tiek pielietota ūdens un kanalizācijas patēriņa norma uz katru dzīvojošo personu, kontroles vai neskaidrību gadījumā
kontrolakā pie privātmājām
tiek uzstādīts ūdens skaitītājs,
pēc kā tiek kontrolēts reālais
ūdens patēriņš (pēc Līgatnes novada domes 2011.gada
15.decembra sēdes lēmuma
(prot.Nr.16, 12.§) saistošie
noteikumi Nr.14/13 „Līgatnes
novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju
lietošanas un aizsardzības noteikumi”);
• patērētāji, kuriem ir uzstādīti
ūdens skaitītāji, norēķinās par
izlietoto ūdeni un kanalizāciju
pēc ūdensskaitītāju rādījumiem saskaņā ar tarifiem un
saistošiem noteikumiem;
• privātmājas vai dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā,
kuram skaitītāja verifikācija
nav veikta paredzētajā laikā,

saskaņā ar likumu noteiktā
ūdens un kanalizācijas patēriņa norma uz katru dzīvoklī dzīvojošo personu ir ne vairāk kā
10 m3/mēnesī no verifikācijas
beigu datuma līdz brīdim, kad
ūdens skaitītājs tiek verificēts;
• privātmājas un dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā
vai tās īrniekam, kurš bez attaisnojoša iemesla vairāk kā
trīs mēnešus neiesniedz skaitītāja rādījumus, var tikt pielietota ūdens patēriņa norma
10 m3/mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošu personu – līdz
Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieku ūdens skaitītāju
kontroles brīdim, par ko tiek
sastādīts akts.
Privātmājas vai dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā vai
tās īrniekam līgumā noteiktajā
kārtībā jāinformē Līgatnes novada
domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļa par savu prombūtni.
Gadījumā, ja Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieks ir
konstatējis pārkāpumu – saistītu ar ūdens skaitītāju vai plombu
bojājumu, kā arī ar nesankcionētu
pieslēgšanos mājas ūdensapgādes
un kanalizācijas iekšējam tīklam –
patērētājam tiek veikts pārrēķins
par ūdeni atbilstoši esošajām patēriņa normām – 10 m3/mēnesī par
katru dzīvokli dzīvojošo personu
par periodu no brīža, kad Komunālo
pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas darbinieki pēdējo
reizi fiksējuši ūdens skaitītāja stāvokli, līdz brīdim, kad pārkāpumi
novērsti.

Patērētāja
atbildība:
gadījumā, ja tiek atklāts pārkāpums,
kas saistīts ar plombu vai ūdens
skaitītāju bojājumu, ka arī nesankcionēta pieslēgšanās ūdens apgādes sistēmai, vainīgās personas var
tikt sauktas pie Administratīvas
atbildības.
Konsultācijas par šiem jautājumiem jūs varat saņemt Komunālo
pakalpojumu
un
teritoriju
labiekārtošanas nodaļā vai pa
tālruņiem: 64153509, 26466615,
26161326 vai 29265518.
Informāciju sagatavoja
Vita Zilgalve,
Komunālo pakalpojumu un
teritoriju labiekārtošanas nodaļas
apsaimniekojamās teritorijas
pārzine
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Līgatnes novada pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja,
mūzikas skolotāja
Gunita Liepiņa

„Vāverēnu” grupas bērni un skolotājas pirms Mārtiņdienas
svētkiem

Brīdis no aktivitātēm brīvā dabā – I.Bērziņa
(pirmā no labās) ar kolēģēm no Polijas un Vācijas.
Pateicoties skolotājas Aijas Ziediņas ieteikumam, sagatavojot projekta
pieteikumu individuālai mobilitātei
Valsts izglītības attīstības aģentūrā
un izturot atlases konkursu, iekļuvu
starp tiem veiksmīgajiem, kas varēja
piedalīties „Comenius” programmas
pedagoģiskā personāla profesionālās
pilnveides kursos. Līgatnes novada
vidusskolas un pašvaldības vadība atbalstīja manu piedalīšanos šajos kursos, kas notika mācību procesa laikā.
Programmas pamatmērķi bija iepazīstināt ar metodēm uz brīvdabas
pedagoģiju un vides izglītību balstītu
stundu plānošanā un vadīšanā dažādos mācību priekšmetos. Kursi īpaši
tika veltīti pieredzes iegūšanai par to,
kā izmantot apkārtējās dabas ainavas
un vidi Astrīdas Lindgrēnes literāro
darbu iepazīšanā un lasīšanā.
Jau pirms projekta norises sākuma
organizatori uzdeva iepazīties ar brīvdabas pedagoģijas (outdoor education)
pedagogu darbiem un izlasīt Astrīdas
Lindgrēnes darbus.
Bija jāsagatavo prezentācija par
sevi, savu valsti, pilsētu vai novadu
un skolu, kā arī jāsagatavojas starptautiskajam vakaram ar tradicionālu
savas valsts ēdienu vai dzērienu.
Projekta dalībnieki uzzināja daudz
interesantas informācijas ne tikai par
Zviedriju, ne tikai par piecām dalībvalstīm, bet arī par vairākām citām
valstīm, kuru studenti mācās starptautiskajā grupā maģistru programmā
šajā jomā.
Mācību programmas apguve norisinājās Zviedrijā, Linčepingas universitātes pilsētiņā. Nodarbības notika gan
universitātē, gan brīvā dabā jebkādos
laika apstākļos (lietus, vējš, saule utt.).

Bija iespēja apmeklēt Astrīdas Lind
grēnes muzeju Vimmerbijā, aplūkot
vietas, kur tapušas idejas Emīla, Pepijas, Ronjas, Birka, Madikenas un citu
grāmatu varoņu dēkām.
Interesants bija bērnudārza apmeklējums. Šajā bērnudārzā bērni visu
dienu (izņemot kritiskus laika apstākļus – liels vējš, vētra, lietusgāzes vai
tml.) pavada brīvā dabā. Jebkuros laika apstākļos pastaigājas ārā, rotaļājas
pagalmā vai vigvama veida teltī, dzer
tēju, guļ pusdienlaiku vaļējā verandā. Izbrīnīja tas, ka šādā bērnudārzā
nav tādas institūciju prasības, kādas
vērojamas Latvijā, bet bērnudārzs ir
pieprasīts un vecāki ir ar to apmierināti.
Projektā piedalījās septiņi dalībnieki no piecām dažādām valstīm (Latvija,
Rumānija, Polija, Vācija, Anglija). Projekta dalībnieki varēja iepazīt viens
otru, jo nepārtraukti bija savstarpēji
jāsadarbojas. Tika apspriesti ne tikai

projekta gaitā veicamie uzdevumi, bet
arī skolas un skolotāju dzīve dažādās valstīs. Konstatējām, ka ir daudz
kopīga, bet ir arī atšķirības – skolu
tehniskajā nodrošinājumā, skolotāju
atalgojumā, prasībās skolotājiem no
institūciju un vecāku puses, skolēnu
ar speciālajām vajadzībām izglītošanā.
Projekta ietvaros grupas biedri apmainījās ar e-pasta adresēm, kas, iespējams, nākotnē veicinās kāda kopēja
projekta veidošanu.
Kursu galvenā metode bija spēles
brīvā dabā. Zviedru pasniedzēji uzsvēra: Vispirms daba, pieredze un tikai tad
grāmata, attēls, burtnīca! Lai iepazītu pasauli, nepietiek ar vārdu, vajag
pieredzi dabā un prasmi sajust savu
ķermeni. Darbošanās un mācīšanās
daudzveidīgā apkārtējā vidē labvēlīgi
ietekmē veselību un motoro attīstību,
veicina koncentrēšanās spējas un vairo
fizisko aktivitāti.
Iejūtoties kādā no Astrīdas Lindgrēnes grāmatu tēliem un iztēlojoties
grāmatā aprakstīto vidi, bija jāizspēlē
vai jāinscenē kāda situācija no literārā
darba. Interesanti bija uzzināt, kā daudzas zināmas spēles vai metodiskos
paņēmienus var izmantot literatūras
vai valodas stundās, ne tikai svešvalodās, dabaszinībās vai matemātikā.
Visas nodarbības un savstarpējā komunikācija notika angļu valodā.
Profesionālās pilnveides kursi bija
vērtīgi un ne tikai bagātināja manas
zināšanas par Zviedriju un citām dalībvalstīm, bet arī veicināja dažādu
metožu apguvi izmantošanai mācību
procesā, kā arī iepazīstināja mani ar
Astrīdas Lindgrēnes un viņas varoņu
„pasauli”.
Šādi
profesionālās
pilnveides
braucieni uz citām valstīm ir nozīmīgi
gan profesionālā, gan valodas, gan
komunikācijas un informācijas aprites
jomā. Es esmu priecīga gan par savu
uzdrīkstēšanos uzrakstīt pieteikuma
projektu, gan par iegūto pieredzi, piedaloties šajā aktivitātē. Novēlu visiem
skolotājiem aktīvi iesaistīties dažādos
projektos un bagātināt savas zināšanas!
Ineta Bērziņa,
Līgatnes novada vidusskolas
skolotāja

Foto no I.Bērziņas personīgā arhīva

mirklis, kad viņš atradās apļa vidū,
rādot savu masku vai arī atdarinot
kādu kustību. Arī pie svētku galda
skolotāja Aiga Auziņa veltīja pateicības vārdus par cienastu, kā arī
uzdziedāja kādu lustīgu čigānu ziņģi. Prieks un jautrība valdīja šajos
svētkos, un mums, skolotājām, bija
patiess gandarījums par pozitīvajām emocijām, ko bērni izbaudīja šī
pasākuma laikā.
Mūsu Līgatne ir neliels novads,
bet tajā ir tik daudz iespēju, kā arī
sastopami daudzi pozitīvi, radoši
un atsaucīgi cilvēki. Mums ir tikai
jāprot atrast viņus, sadarboties un
arī pateikties. Paldies par šo jauko
12.novembra pēcpusdienu, kurā
svētkus „Vāverēnu” grupas bērniem sagādāja Amatu mājas skolotāja Aiga Auziņa, Amatu mājas
vadītāja Daina Klints, pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas
Ivita Neiberga un Veronika Akmene, auklīte Noneta Baumane.
Mums visiem kopā izdevās, un lai
arī turpmāk mums būtu iespēja un
vēlme svinēt un darboties kopā!

Foto: Gunita Liepiņa

Jau daudzus gadus Līgatnes bērnudārzā grupai, kurai mācu mūziku,
organizēju Mārtiņdienas svinēšanu
pēc senām latviešu tradīcijām. Katru
gadu bērniem mācu rotaļas, dziesmas un dejas, stāstu par Mārtiņdienas nozīmi, kā arī rosinu bērnus
vērot dabu un laika apstākļus, lai
novērojumus salīdzinātu ar latviešu
tautas ticējumiem un pareģotu, kāda
būs ziema, kādi būs Ziemassvētki.
Šogad Līgatnes novada Amatu
mājā savu darbu uzsācis bērnu folkloras pulciņš, kuru apmeklē gan
skolas, gan bērnudārza bērni, par
ko esmu īpaši gandarīta, jo bērniem
ir iespēja gan apgūt dziedātprasmi,
gan iepazīt latviešu tautas folkloru,
gan arī izbaudīt uzstāšanās prieku.
Pateicoties folkloras pulciņam,
īpaši skolotājai Aigai Auziņai un
Amatu mājas vadītājai Dainai Klints,
šajos Mārtiņos savā bērnudārzā sagaidījām īstus Mārtiņbērnus, kuri,
dziedādami, spēlēdami un rībinādami, pieskandināja mūsu zāli, radot
patiesu pārsteigumu, prieku un izbrīnu mūsu „Vāverēnu” grupas bērniem. Īpaši uzteicama ir skolotājas
Aigas prasme aizraut un iesaistīt
bērnus (un pasākuma beigās arī viņu
vecākus) ikvienā rotaļā un dziesmā. Katram bērnam atradās slavas

Foto no I.Bērziņas personīgā arhīva

Profesionālā pilnveide Zviedrijā
Gandarījums par
veiksmīgu sadarbību „Ainava, iedvesma, zināšanas, izglītība
Astrīdas Lindgrēnes daiļradē”
Mārtiņos

Profesionālās pilnveides kursu dalībnieki no Latvijas, Rumānijas, Polijas, Vācijas un Anglijas.

LĪGATNES NOVADA ZIŅAS
Gide Rasma Vanaga
Pārskatot savu personīgo vēstures arhīvu, atradu materiālu, kas
pierakstīts 1944.gadā Līgatnē –
strādnieces Kristīnes Baidiņas atmiņas par viņas bērnību un darba
gadiem Līgatnes papīrfabrikā. Kristīne Baidiņa dzimusi, pēc maniem
aprēķiniem, 1867.gadā, jo 1876.
gada 5.maijā sākusi strādāt fabrikā
9 gadu vecumā un tur nostrādājusi
60 gadus līdz 1936.gada 5.maijam.
Mēs bieži vien žēlojamies, ka
mums grūta dzīve, trūkst daudz
kā, maza alga utt. Izlasot Kristīnes
Baidiņas dzīves stāstu, man likās,
ka mēs neprotam novērtēt to, kas
mums ir dots un ko esam sasnieguši. Tuvojoties Līgatnes papīrfabrikas
200 darba gadu jubilejai, domāju, ka
arī jums, cienījamie lasītāji, būs interesanti iepazīties ar šīm atmiņām.

LĪGATNE LAIKU
LOKOS 2013.gada NOVEMBRIS
19.septembris
AKTUĀLI

Līgatnes papīrfabrikai – 200
Kā strādāja un dzīvoja Līgatnes
papīrfabrikas strādnieki 19.gadsimtā

Līgatnes papīra fabrikas strādnieces Kristīnes Baidiņas atmiņas
ievāktas ZA Folkloras institūta zinātniskajā ekspedīcijā jūnija mēnesī
1950.gadā.
Esmu ievesta Līgatē 2 gadu vecumā. Sešus gadus veca sāku iet Līgates
Fabrikas skolā. Strādāt fabrikā sāku
1876.gada 5.maijā. Strādāju vispirms
pie papīrmašīnas. Tur kopā ar trim
citām meitenēm ķērām bogas (papīra loksnes), tai laikā vēl sagrieza pēc
pasūtīta formāta. Tur, kur tagad papīrs

Strādnieku svētki
Līgatnē
Līgatnes papīra fabrikas strādniekus un kalpotājus aizvakar viņu arodbiedrības pirmajā gada dienā apciemoja Darba kameras priekšsēdētājs
K.Egle, vicepriekšsēdētājs H.Lipperts
un Ziemeļvidzemes rajona darba inspektors E.Jaurēns. Darba kameras
priekšsēdis nesa sveicienus no ministra A.Bērziņa, kurš savos apciemojumos Līgatnes papīra fabrikā guvis
vislabākos iespaidus. Līgatnes papīra rūpniecības uzņēmums ir viens no
īpatnējākiem uzņēmumiem Latvijā, jo
te strādnieku darbs un dzīve rit mierīgākos un savdabīgākos apstākļos,
nekā mūsu lielajās pilsētās. Saskaņa
un draudzīgā saprašanās starp strādniekiem un fabrikas vadību, kāda valda Līgatnē, pelna vislielāko atzinību.
Darba kameras vārdā priekšsēdētājs K.Egle pateicās arodbiedrības
vadītājiem un biedriem par veikto
darbu un Līgatnes papīrfabrikas direktoram par strādnieku kopdarbības
un labklājības veicināšanu. Par Līgatnes strādniekiem vislabāko liecību
nodod apbalvotie ilggadīgie strādnieki. No 700 strādniekiem apbalvoti
100, kuriem Darba kameras priekšsēdētājs aizvakar izsniedza strādnieku
svētkos Valsts Prezidenta piešķirtās
balvas. Triju zvaigžņu ordeņa zelta
medaļu saņēma A.Balodis, sudraba
medaļu – V.Kaselmanis un bronzas
medaļas – L.Celms, Karlīna Bokvalde, Karlīne Zibene un Jūle Vītole.
Visi minētie strādnieki saņēma arī
kabatas pulksteņus un strādnieces –
rokas pulksteņus. Goda diplomus un
balvas – galda pulksteņus – saņēma
25 ilggadīgie strādnieki, bet pārējie
pirmās šķiras goda diplomus. Strād-
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tinas ruļļos, sēdēja četri bērni blakus plkst.6, bet pirmdienas vakarā atkal
un katrs ņēma pretī savu loksni. Visi sākām plkst.6 jaunu maiņu. Tā bija t.s.
bijām 10–14 gadu vecumā. Vienu ne- „garā stancija”, kas bija ierīkota, lai sadēļu strādājām pa dienu 12 stundas, mainītu nakts maiņu ar dienas maiņu.
otru nedēļu – pa nakti. Kad pa dienu
Tai laikā pelnījām trīs rubļus mēnesī.
strādājām, tad svētdienas rītā plkst.6 Kungi bija draudzīgi ar bērniem, gāja
gājām darbā un strādājām 24 stundas klāt labdienu dot. Varējām arī darbu
bez pārtraukuma līdz pirmdienas rīta prasīt, ko labprāt deva sievām.

bija 20 gabalas, un es arī starp tām.
Kad fabrika atkal gāja vaļā, solītos 20
rubļus izmaksāja!
Kad biju nostrādājusi 25 gadus, direktors Tiliņš izsniedza man sidraba
karoti un 25 rubļus naudā. To dabūja
katrs strādnieks pie 25 gadu darba.
Šī apbalvošana sākās apm. 4–5 gadus pirms manas jubilejas. Vīriešiem
izmaksāja 50 rubļus. Nauda bija noguldīta bankā un izsniedza krājgrāmatiņu.
Drīzi vien strādāju kā priekšstrādniece un apmācīju jaunās strādnieces.
Kad pārgāju uz Beiverku un tur biju
izmācījusi 50 strādnieces, fabrikas
vadība izsniedza man 50 rubļus zeltā.
Priekš tam gan biju jau diezgan daudzas strādnieces apmācījusi galvenā
fabrikā, bet tās nepierakstīja.
1926.g. 5.maijā Līgates direktors
Fāle deva man par 50 nostrādātiem
gadiem 100 latus un sidraba zeltītu karoti. Strādāju tālāk līdz 1936.g.
5.maijam. Nu biju 60 gadus nostrādājusi vienā uzņēmumā pie papīriem. Vai
tā nav pacietība? Tad direktors man
deva visu tāpat, kā kad es strādātu –
brīvu dzīvokli, malku, uguni, ārstu,
zāles un 25 latus mēnesī. Dabūju arī
Kad 1884.gada 5.janvārī nodega vienreizēji 300 latu pabalstu. No valvecā fabrika, tad, lai cilvēki neaizietu dības saņēmu III šķiras zelta krustu un
projām, direktors sacīja, ka fabriku bū- diplomu. (Pēdējais nepareizi – 1936.g.
vēs un strādniekiem pa to laiku darbu 13.maijā prezidenta Ulmaņa parakstīdos tepat, lai neiet nekur projām. Tām tais apbalvošanas raksts liecina, ka
strādniecēm, kas nāks strādāt, kad va- piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa zelta
jadzēs, kaut arī kādu laiku nebūs dar- goda zīme.)
ba, solīja izmaksāt 20 rubļus. Tādas
Turpinājums sekos

Ko rakstīja laikrakstos novembrī?
niekus apsveica fabrikas direktors
H.Kolumbo, novēlēdams kopīgā darbā un vienprātībā pārvarēt visas turpmākās dzīves grūtības, un jaunatnei
stipri turēties pie savas tēvu zemes
un turpināt vecāku uzsākto darbu.
No Valmieras arodbiedrības sveica
J.Ragainis, no Cēsu arodbiedrības –
A.Bērs, no darba inspekcijas darba
inspektors E.Jaurēns. Apbalvoto
strādnieku vārdā pateicās strādnieks
J.Kreičmanis, solīdams tautas Vadonim strādnieku lielākās vērtības – neliekuļotās sirdis un nedalītu uzticību.
Noslēgumā Līgatnes strādnieki sumināja Valsts Prezidentu K.Ulmani,
kara ministru, ģenerāli J.Balodi un
ministru A.Bērziņu un nosūtīja viņiem
šādas telegrammas:
Valsts Prezidentam Dr. K.Ulmanim:
„Tu, lielākais latviešu strādnieks, kas
neatlaidīgā un grūtā darbā cēlis vienoto Latviju, esi sapratis un godā cēlis arī mūsu ilgā darba sviedrus. Mēs,
100 vecie Līgatnes strādnieki, kuri
šodien pulcējāmies saņemt Tavas
augstās goda un atzinības balvas, un
visi pārējie strādnieki, kuri solāmies
sekot saviem sirmajiem darba celmlaužiem, gribam pasniegt Tev mūsu
vislielāko pateicības balvu. Zelta
un sudraba mums nav, saņem mūsu
neliekuļotās sirdis un latviešu darba
rūķu nedalītu uzticību. Kur Tu iesi,
mēs iesim ar tevi.”
Kara
ministram,
ģenerālim
J.Balodim: „Mūsu baltais ģenerāli!
Tu vadīji mūs pretim brīvības saulei
un stāvi tagad blakus mūsu lielajam
Vadonim Latvijas celšanas darbā.
Saņem Līgatnes papīrfabrikas strādnieku sirsnīgo pateicību un apliecinā-

jumu, ka mūsu meitas būs Tev uzticīgas karodziņa rakstītājas un mūsu
dēli – droši zobentiņa nesējiņi.”
Ministram A.Bērziņam: „Pulcēdamies šodien savā pirmā gada dienā,
suminām Tevi, kas esi nācis ar patiesu
sirdi mūsu vidū kā līdzīgs starp līdzīgiem un runājis ar mums, kā cilvēks ar
cilvēku. Par to Tev strādnieku vislielākais paldies.”
„Latvijas Kareivis”,
1936.gada 10.novembris

Visa zāle dejoja

14.novembrī Līgatnes papīrfabrikas
kluba tematiskajā vakarā „Kā sendienās” pulcējās vidējās un vecākās
paaudzes līgatnieši. Apsveicot viesus,
pensionārs Rūdolfs Ģipslis sacīja, ka
šovakar kluba vadība vēlas dot iespēju papriecāties kā sendienās, kā
jaunībā. Kamēr līksmā virtenē no
telpas uz telpu vijās polonēze, žūrija
novērtēja galdu klājumus. Tiem bija
jābūt tautiskiem un tematam atbilstošiem komponentiem un rotājumiem.
Izvēlēties vērtīgo balvu ieguvējus
nebija viegli, jo slavējamu prasmi un
izdomu parādīja daudzas. Patiesībā
gan jāsaka – daudzi, jo arī vīri visai
kompetenti apmainījās ar kulinārijas
noslēpumiem.
Senatnīgā lauku kapela aicināja
griezties līksmās dejās. Kad uz skatuves dziedāja vijole, cītara un harmonikas, sēžot nepalika neviens, kas
jaunībā pratis „danci griezt”. Skanēja
kluba sienas. Kājas piesitot, rībēja
grīda, dejoja pat sirmi vīri un māmuļas.
Kad muzikanti pieklusa, aplausi brāzmodami lūdzās: „Spēlējiet, spēlmaņi, visu cauru nakti!” Orķestrantiem

atelpot izdevās, tikai vīru dziesmām
skanot, kā arī viktorīnu, atrakciju un
derīgo padomu brīžos. Deju konkursā
dalībnieku jaunības dienu raitajam solim pievienojās pusmūža cēlums un iznesība. Noslēgumā vakara dalībnieki
sumināja kluba vadītāju Aivaru Siliņu
par lielisko vakaru. Līksmo stundu dalībnieki jutās pateicīgi arī kluba mākslinieciskajai vadītājai D.Blumbergai un
R.Ģipslim par raito vadību un noformējumu. Vakara norisi filmas kadros
uzņēma Rīgas televīzijas pārstāvji.
Valda Tomase,
„Padomju Druva”,
1970.gada 24. novembris
* * * * * *
Līgatnes papīrfabrikas kora dalībnieks, Sociālistiskā Darba Varonis
VOLDEMĀRS KRŪMIŅŠ:
– Latviešiem ir tik daudz tautas
dziesmu par dziesmu un dziedāšanu.
Vai tas vien neliecina, ka dziesma palīdz strādāt un dzīvot? Uzmundrina.
Dod atraisītību.
Ar dziesmu sadraudzējos jau bērnībā. Tēvs spēlēja vijoli un cītaru. Mēs
abi ar brāli muzicējām un dziedājām
līdzi. Uzskatu, ja cilvēks bērnībā saistīts ar mūziku, viņš to neaizmirsīs arī
vēlākajā dzīvē. Divdesmit gadu vecumā sāku dziedāt Līgatnes papīrfabrikas korī un dziedu vēl šodien. Desmit
gadi nodziedāti arī Līgatnes papīrfabrikas kluba vīru vokālajā kvartetā.
Gājis visādi – grūti un viegli. Citreiz
pēcpusdienas un nakts maiņas darbs
nav atļāvis piedalīties mēģinājumos.
Citreiz mēģinājumi ievilkušies līdz
vēlai vakara stundai. Kādreiz uz koncertizbraukumiem devāmies ar vecu

autobusu, tagad fabrika koristu vajadzībām iegādājusies „Ikarusu”.
Ir tā saucamās grūtās dziesmas.
Tās simtreiz jāatkārto. Jāanalizē kļūdas. Bet tieši šīs „smagās” dziesmas,
kā Jāzepa Vītola „Gaismas pils”, Emīla Dārziņa „Lauztās priedes”, Imanta
Kalniņa „Ļeņinam” un „Pakāpies kalnā”, dziesmas, kas iegājušas dziesmu
svētku vēsturē, mums šodien patīk
dziedāt vislabāk un arī vislabāk skan.
Visas grūtības atsver koncerti, tas
brīdis, kad varam parādīt, ko spēj līgatnieši.
1950.gadā pirmoreiz piedalījos republikas dziesmu svētkos. Un pēc tam
visos turpmākajos. Tā ir grandioza sajūta — dziedāt no kultūras un atpūtas
parka estrādes, apzināties, ka tavējā
ir viena no daudzajām balsīm. Katrreiz
šī sajūta savādāka, neatkārtojama.
Un, kad pēc dziesmu svētkiem pārbraucam mājās, visiem mūsu koristiem ir liela atraisītības un atbildības
sajūta.
Šobrīd mūsu koris izvirzīts uz republikas dziesmu svētku jaukto koru
skates pusfinālu Rīgā. Centīsimies!
Par to, ka mūsu korim tik labi veicas,
paldies jāsaka visiem iepriekšējiem
kora diriģentiem un jaunajam, enerģiskajam diriģentam Andrejam Matīsam, kurš pie mums divas reizes nedēļā brauc no Rīgas, un kora vecākajai,
fabrikas tehnoloģiskās kontroles tehnoloģei Guntai Zariņai. Liels nopelns
arī tam, ka korī dzied un ne mēģinājumu neizlaiž fabrikas direktors Ilmārs
Norītis un viņa dzīvesbiedre – fabrikas
vecākā tehnoloģe Valda Norīte.
„Padomju Druva”,
1980.gada 7.novembris
Laikrakstos ieskatījās
Anita Jaunzeme
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2013.gada
17.oktobris
2013.gada
NOVEMBRIS
Paskaidrojuma raksts

Līgatnes novada domes saistošie
noteikumi Nr.14/49
„Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Līgatnes
novadā 2014.gadā”

Līgatnes novada domes saistošiem noteikumiem Nr.14/49
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam”

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes 2013.
gada 22.augusta sēdes lēmumu
(prot.Nr.12, 2.§), ar grozījumiem,
kas izdarīti ar Līgatnes novada
domes 2013.gada
24.oktobra sēdes lēmumu
(prot.Nr.15, 33.§)

Izdoti saskaņā ar LR likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
3.panta pirmās daļas 1.4 daļu,
pārejas noteikumu 40.2 punktu

1. Šie noteikumi nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu
Līgatnes novadā 2014.gadā.
2. Piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei 25% apmērā,
salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu, ja nemainās nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis, personām:
• kurām piešķirts politiski represēto personu statuss, ja zeme
tiek izmantota saimnieciskajā
darbībā;
• kurām piešķirts trūcīgas personas statuss;
• Černobiļas atomavārijas seku
likvidācijas dalībniekiem.
3. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru
platība pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku
drošību apdraudoša, ar nākamo
mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā
apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā no
lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības;

4.2.

būves kadastrālās vērtības.
5. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde
tiek veikta 7 (septiņu) gadu laikā
no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
6. Izslēgts ar Līgatnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.14/58
„Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos
Nr.14/49 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2014.gadā””.
7. Izslēgts ar Līgatnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.14/58
„Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos
Nr.14/49 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2014.gadā””.
8. Izslēgts ar Līgatnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.14/58
„Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos
Nr.14/49 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Līgatnes novadā 2014.gadā””.
9. Šie saistošie noteikumi stājas
likumīgā spēkā ar 2014.gada
1.janvāri.

Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 11.panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3.panta (1.4) daļu,
9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.2 un 47.punktiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.2 punkts paredz pašvaldību domēm
tiesības izdodot saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, 2014.gadā
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā
gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts paredz pašvaldību domēm
tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2014.gadu, pieņemt saistošos
noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas (1.4) daļa paredz pašvaldību domēm
tiesības izdot saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, saistošos
noteikumus par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no:
1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas
attiecīgajā būvju kategorijā;
2. būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju
kategorijā.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 47.punktu, kas paredzēja
pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu,
Līgatnes novada domē tika pieņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
Saistošos noteikumus pieņem likuma „Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi Nr.14/49 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam” nosaka:
• nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu 2014.gadā;
• kārtību, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
• kārtību, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku apdraudošas būves;
• nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanu 2014.gadā, iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu – LVL 1940.
Nosakot kārtību, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas,
iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu – apmēram LVL 496.
Nosakot kārtību, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku apdraudošas būves, iespējamā ietekme uz budžetu tiks palielināta, bet nav iespējams to aprēķināt.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā,
iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Līgatnes novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas”, kā arī tie tiek publicēti portālā
www.ligatne.lv un izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/53
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.04/09
„Līgatnes novada pašvaldības pabalsti””
APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada
domes 2013.gada
24.oktobra sēdē
(prot.Nr.15, 17.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu un
43.panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 5.nodaļas 35.panta
3. un 4.punktu, LR MK 15.11.2005. noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta
pirmo un trešo daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.04/09 „Līgatnes novada pašvaldības pabalsti” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 3.punkta
3.2.apakšpunktā vārdus un skaitli „LVL 100,00 (viens simts un 00
santīmi)” ar vārdiem un skaitli

„EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi un 29 centi)”;
2. Aizstāt noteikumu 3.punkta
3.4.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 25,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR
35,57”;
3. Aizstāt noteikumu 3.punkta
3.5.apakšpunktā vārda saīsināju-

mu un skaitli „Ls 80,00” ar vārda saīsinājumu un skaitli „EUR
113,83”;
4. Papildināt noteikumus ar 6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„6. Grozījumi saistošo noteikumu
3.2., 3.4. un 3.5.apakšpunktos
stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”

Domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs

Līgatnes novada domes saistošie
noteikumi Nr.14/54 „Grozījumi
Līgatnes novada domes 2012.gada
27.decembra saistošajos
noteikumos Nr.14/33 „Par pabalstu
politiski represētajām personām””
APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes
2013.gada 24.oktobra sēdē
(prot.Nr.15, 18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo
daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2012.gada 27.dedembra saistošajos noteikumos Nr.14/33 „Par pabalstu politiski represētajām personām” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 2.punktā vārdus un skaitli „Ls 50,00 (piecdesmit lati)”
ar vārdiem un skaitli „EUR 71,14 (septiņdesmit viens euro un 14 centi)”;
2. Papildināt noteikumus ar 11.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „11. Grozījumi saistošo noteikumu 2.punktā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.”
Domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs

LĪGATNES NOVADA ZIŅAS

2013.gada
17.oktobris
2013.gada
NOVEMBRIS

AKTUĀLI
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Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/52
„Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/38
„Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013.gadam””
APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes
2013.gada 22.augusta sēdē
(protokols Nr.12, 5.§)

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumos
2 562 154 latu apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar
1.pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžetu izdevumos
2 747 764 latu apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt Līgatnes novada domes speciālā budžeta 2013.gada ieņēmumu daļu 56 428 latu apmērā un izdevumu daļu 63 774 latu apmērā
saskaņā ar 3.pielikumu.

1.pielikums
Līgatnes novada domes 2013.gada 22.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.14/52

LĪGATNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Klasifikācijas
kods

Rādītāja nosaukums

1

2
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Soda sankcijas par nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Mācību maksa
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Maksa par dokumentu izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
2
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Transferti
Kultūras ministrijas pārskaitītā dotācija Līgatnes
Mūzikas un mākslas skolas pedagogu algām un soc.
apdrošināšanas iemaksām
Dotācija izglītības funkciju nodrošināšanai
(brīvpusdienas)
Dotācija izglītības funkcijām (5-gadnieku un 6-gadnieku
apmācība)
Dotācija izglītības funkciju nodrošināšanai (māc.grām.)
Mērķdotācija pašvaldības tautas mākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai
Mērķdotācija pedagogu algām
Mērķdotācija interešu izglītībai
Mērķdotācija algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem
Mērķdotācija bibliotēkām
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti ES politiku instrumentu līdzfin. projektiem
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.873
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi kopā
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmums
Ieņēmumi pavisam kopā

1.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
8.6.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.1.4.0.
10.3.0.0.
12.3.0.0.
13.0.0.0.
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9
21.3.7.0.
21.3.8.1.
21.3.8.3.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.1.
21.3.9.3.
1
21.3.9.4.
21.3.9.9.
21.4.9.9.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.0.0.
18.6.9.0.
18.6.9.0.
19.0.0.0.

2.pielikums

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1.daļas 2.punktu,
46.panta 1. un 2.daļu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 7.pantu

2013.gada
plāns ar
grozījumiem
3
1 020 573
928 098
50 000
42 475
63 466
39
1457
3418
1262
3280
4010
50 000
616 616
4444
2797
45 739
49
12 241
145
9844
990
57 427
2040
3
380 000
68 864
32 036
861 499
27 186

Līgatnes novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14/52

LĪGATNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2 747 764

1.000

Vispārējie vadības dienesti

277 136

3.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

45 351

4.000

Ekonomiskā darbība

203 183

5.000

Vides aizsardzība

0

6.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1 021 154

7.000

Veselība

2285

8.000

Atpūta, kultūra un reliģija

233 127

9.000

Izglītība

754 187

10.000

Sociālā aizsardzība

211 341

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

2 747 764

1000

Atlīdzība

1 216 046

1100

Atalgojums

979 865

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura
pabalsti un kompensācijas

236 181

2000

Preces un pakalpojumi

864 104
15 910

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2200

Pakalpojumi

390 659

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000

430 049

2490

Pārējās grāmatas un žurnāli

1478

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

26 008

4000

Procentu izdevumi

36 570

6000

Sociālie pabalsti

86 588

7000

Uzturēšanās izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām
uzturēšanās izdevumiem

93 145

8000

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti
iepriekš

273

Pamatkapitāla veidošana

451 038

5000

2 747 764

Aizdevuma atmaksa

356 794

Izdevumi pavisam kopā

3 104 558

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

37 186

Līgatnes novada domes speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadam
Klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums

1.0.
2.0.
3.0.
5.0.

Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Ieņēmumi kopā
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Ieņēmumi pavisam kopā

Grozītais 2013.
gada plāns
7000
0
0
49 337
56 428
9610
66 038

Līgatnes novada domes speciālā budžeta izdevumi 2013.gadam

857
6024

Klasifikācijas kods

177 048
8160
13 080
677

4.000
5.000
6.000

26 614
37 431
2 562 154
369 602
209 988
3 141 744

0

Izdevumi kopā

3.pielikums

20 940

270 277

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Līgatnes novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14/52

4000

269 205

2013.gada plāns ar
grozījumiem

2000
2200
2300
5000
7000

Rādītāja nosaukums
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Transferti
Izdevumi kopā
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

Grozītais 2013.
gada plāns
63 774
60 002
200
3572
63 774
63 774
57 328
6446
0
0
63 774
2264

Sēdes vadītājs, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs
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APSVEIKUMS

Ir labāk gadus neskaitīt,
Ne šodien, rīt, ne parīt,
Bet visus tos ar prieku ņemt,
Un ziedu pušķī savīt.
Tiem katram sava smarža ir,
Kas sirdi uzmundrina,
Kā gads no gada sevi šķir –
To jubilārs pats zina.
Ak, skaistā jaunība,
Kam steidzies drīz...
1933.gada 22.novembrī dzimušo
Jāni Jansonu 80 gadu jubilejā
sveic jaunības draugi un vecie
papīrfabrikas zēni!

Informācija
iedzīvotājiem
Sākot ar 2013.gada 19.novembri,
ir mainīts Līgatnes novada Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas
darba laiks. Turpmāk būvvaldes
speciālisti apmeklētājus pieņems
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, pirmdienās
no plkst.8.00 līdz 12.00, trešdienās no plkst.10.00 līdz 12.00 un
Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē (Birzēs), trešdienās no plkst.8.00 līdz
10.00, tikai iepriekš piesakoties pa
tālruni 64153118 vai 26339766.

Bezmaksas
juridiskās konsultācijas vides tiesību
jautājumos
Biedrība „Balta daba” piedāvā
bezmaksas juridiskās konsultācijas biedrībām vides tiesību jautājumos. Konsultācijas pieejamas
darba dienās, iepriekš sazinoties.
Konsultācijas notiek Valmierā, taču
iespējams konsultācijas saņemt arī,
sazinoties pa e-pastu vai tālruni.
Kontakti: Ģirts Baranovskis,
mob.tālr.26141259, e-pasts dababalta@gmail.com,
mājaslapa
www.baltadaba.lv.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogramma
„NVO darbības atbalsta programma”.
Vairāk informācijas par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām
programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.lv un
www.eeagrants.lv.

2013.gada
17.oktobris
2013.gada
NOVEMBRIS

Svinam Latvijas
95.dzimšanas dienu
Mazie līgatnieši Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē
Latvijas valsts dzimšanas dienu
svinēja 14.novembrī.
Mūsu iestādes pedagogi atzīst,
ka tāda vērtība kā patriotisms
bērnā veidojas jau pirmsskolas
vecumā, tāpēc jau bērnudārzos
būtu jārunā par patriotismu. Šajā
vecumā svarīgāku lomu ieņem ģimene, kur vispirms bērni saskaras
ar vērtību izpratni, cieņu pret valsti un citiem cilvēkiem. Ja šīs pamatvērtības netiek ieaudzinātas
ģimenē un pirmsskolā, tad vēlāk
skolā to būs grūti mainīt.
Vērtības nevar ieaudzināt, tās ir
jājūt, līdz ar to tās nevar iemācīt
formālās izglītības ietvaros. Par
tām jārunā „sirds” līmenī, jārunā

radoši. Tam jānotiek, izglītības
iestādei mijiedarbojoties ar ģimeni. Pedagogi uzņemas atbildību
un atgādina vecākiem par valsts
svētkiem, to nozīmi un aicina atzīmēt valsts svētkus ģimenē, tādējādi stiprinot gan ģimenes, gan
valsts nozīmi bērnos.
Mazam bērnam ir grūti saprast,
kas ir valsts, kāda ir himnas un
karoga nozīme, taču vecāki vai
skolotāji kopā ar bērnu var sameklēt Latviju pasaules kartē
un redzēt, cik pasaulē ir daudz
valstu un kur starp tām visām
atrodas Latvija, rosināt bērnus
iepazīt Latvijas dabu, mācīties
iemīlēt un lepoties ar tām lietām,
kas mūs atšķir no citiem – bagātīgu tautasdziesmu pūru, Dziesmu

un deju svētkiem, kupliem mežiem, ezeriem un daudzām citām
bagātībām.
Gatavojoties 18.novembra
svētkiem, bērniem skaidrojām,
ka, līdzīgi kā mums katram, arī
mūsu valstij ir sava dzimšanas
diena. Gaidot svētkus, skolotājas
kopā ar bērniem veidoja apsveikumus, mācījās dziesmas, dejas
un citus priekšnesumus, ar ko godināt valsti svētkos. Tika aicināti ciemos skolas bērni ar saviem
priekšnesumiem, kas kuplināja
svētku programmu. Un, protams,
neiztrūka dzimšanas dienas kūka.
Šādas sirsnīgas un patriotiskas
aktivitātes bērnos raisa patiku
pret valsts svētkiem un kļūst par
jauku un sirsnīgu tradīciju gan
ģimenē, gan bērnudārzā. Galvenais, ka bērns redz savu vecāku
piemēru un jūt piederību valstij,
kurā dzīvo.
Silvija Rijniece
Līgatnes PII metodiķe,
skolotāja

Kultūras Līgatnes novada sporta centra
pasākumu plāns novembrī
pasākumi
Līgatnē
Datums
Laiks
22.11.2013. 20.30

• 1.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku egles iedegšana Līgatnē un plkst.18.00 –
Augšlīgatnē.
• 7.decembrī plkst.13.00 Līgatnes kultūras namā Ziemassvētku pasākums bērniem
„Sniegbaltītes Ziemassvētki”.
Sniegbaltīte – Elīna Šimkus
(soprāns), princis – Jānis Kurševs, pamāte – Ilona Bagele,
7 rūķīši – P.Jurjāna mūzikas
skolas mazie mežradznieki,
dejotāji. SIA „Latvijas Koncerti” iestudējums.
• No 9. līdz 22.decembrim kultūras namā norisināsies tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš – piesakies jau tagad pa
tālr.29346946 (Daina)!
• 13.decembrī plkst.15.00 senioru Ziemassvētku pēcpusdiena
„Gaismas ceļā” Līgatnes kultūras namā.
• 20.decembrī Līgatnes vidusskolas Ziemassvētku koncerts.
• 28.decembrī plkst.20.00 Vecā
gada balle – Masku karnevāls.
Dress code: ierasties ar masku! Ieejas maksa un galdiņu
rezervēšana:
✓✓ Ls 3,00/Eur 4,27 – iepriekšpārdošanā (no 2.decembra),
✓✓ Ls 6,00/Eur 8,54 – pasākuma nedēļā (no 23. līdz
27.decembrim),
✓✓ Ls 10,00/Eur 11,38 – pasākuma dienā.
Vairāk informācijas par pasākumiem novada mājaslapā
www.ligatne.lv.

24.11.2013. 20.00

Pasākums
21. LR čempionāts florbolā.
2.līgas spēle. Līgatne –
Saulkalne/Rīgas Lauvas
Līgatnes kauss futzālā
2013./2014. 2.posms

Norises vieta
Līgatnes Sporta centrs
Līgatnes Sporta centrs

Līgatnes novada
Sporta centrs aicina!

Bērniem un jauniešiem ir iespēja uzsākt un turpināt apgūt volejbola un
florbola spēles iemaņas Sporta centrā. Ieguvumi, piedaloties treniņos:
•
vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšana un uzlabošana,
•
volejbola un florbola spēles prasmju pilnveidošana,
•
iespēja trenēties kvalificētu treneru pārraudzībā,
•
piedalīšanās sacensībās.
Grupa

Diena

Laiks

Treneris

Bērniem no 1. līdz
4.klasei

Trešdienas,
piektdienas

17.00–18.00

Mārtiņš Toms

Bērniem no 5. līdz
9.klasei

Otrdienas,
piektdienas

18.00–19.30

Mārtiņš Toms

Jaunieši un pieaugušie

Otrdienas,
piektdienas

19.30–21.00

Mārtiņš Toms

Grupa

Diena

Laiks

Treneris

Bērniem no
7 līdz 11 gadiem

Pirmdienas,
ceturtdienas

16.00–17.20

Ēriks
Bauers

Bērniem no 12 līdz 16 gadiem

Pirmdienas,
ceturtdienas

18.40–20.00

Ēriks
Bauers

Tālrunis informācijai: 25633889 (Juris Pīpkalējs).

Pievienojies korim!

Jauktais koris „Līgatne” aicina visus, kas vēlas dziedāt lielajā Dziesmu
svētku korī Latvijas 100-gadē, pievienoties dziedātāju rindām jau tagad.
Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz
plkst.21.00 Augšlīgatnes „Zvaniņos”, Sporta ielā 14, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā. Ir iespējams pievienoties arī Līgatnes pilsētas dziedātājiem
un sameklēt šoferīti, ja pašiem dziedātgribošajiem nav pieejama mašīna.
Tālruņi informācijai: 64153180 un 28395513.

„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.

Rudenī
Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību,
novembra jubilār!

Ir tev no Dieva ziedi sirdī
tos nepazaudē – draugs
ir tev no Dieva laime dota
to sargā sevī – draugs
zied tava dvēsele ar ziediem
un gaisma tevī tumsu dzēš
tu esi skaista simfonija
ko spēlē Dieva ērģeles
tik ieklausies tu vēja dziesmā
un Dieva vārdos ieklausies
un nepazaudē – dienām ejot
šo gaismu savā dvēselē...
/Inese Tora/

Īpašie gaviļnieki:
Fjodors Harlamovs
Ilmārs Kaiva
Agrita Bergmane
Aleksandrs Gaļiuļins
Inese Pole
Veronika Akmene
Ingrīda Brūvere
Anna Černaja
Andris Danovskis
Juris Mileiko
Guntars Plūmītis
Gita Rude
Valdis Svilis
Ārija Zvaigzne
Gaļina Beļakova
Alfons Birkenfelds
Taiga Polnija
Uldis Pušpurs
Mirdza Strihele
Baiba Bumbiere
Lilija Kūla
Aivars Balodis
Vera Kasparovica
Viktors Kļava
Smaida Mellīte
Ivars Siliņš
Jānis Jansons
Aina Ose
Ilga Dreimane
Gunta Lielbriede
Jānis Šnē
Eleonora Lācare
Jānis Zicmanis
Aina Zvirbule
Zenta Gavare
Rasulīte Lūsare
Milija Varapoga
Vilma Auziņa
Jānis Incis
Veronika Pušpure
Informāciju no iedzīvotāju
reģistra sagatavoja
Līvija Andersone

Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2013.gada 17.decembrī.

