LĪGATNES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000057333, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110
Līgatnes pakalpojumu centrs tel./fax. 64153176; e - pasts: novadadome@ligatne.lv
Augšlīgatnes pakalpojumu centrs tel./fax. 64155636; e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv
www.ligatne.lv
SĒDES PROTOKOLS
Līgatnes novadā,

Nr. 12

2009. gada 26.novembrī

Sēde sasaukta pulksten 16.30
Sēdi atklāj pulksten 16.40
Sēde notiek: Augšlīgatnē, Līgatnes novada vidusskolas telpās
Darba kārtībā:
1. Par amatpersonas rīcības izvērtēšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām „Buši” un „Dimanti” un
jaunu adrešu piešķiršanu.
3. Par izpērkamās zemes „Straumes” samaksas apmēra samazināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma Robežu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads un Lauku iela 2,
Līgatne, Līgatnes novads (bijušais zemes īpašums 81F un 81Fa) zemes platības
precizēšanu, adreses piešķiršanu, apgrūtinājumu un lietošanas mērķu noteikšanu.
5. Par nosaukuma piešķiršanu.
6. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.15/09 „Grozījumi Līgatnes novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 05/09 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2009.
gadam”” apstiprināšanu.
7. Par Līgatnes novada domes kustamās mantas – koku (cirsmu) – atsavināšanu.
8. Par kustamās un nekustamās mantas pastāvīgu izsoļu komisijas apstiprināšanu.
9. Par dalību LR Vides ministrijas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību ēkās” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
10. Par brīvpusdienu piešķiršanu Līgatnes novada vidusskolas skolēniem.
11. Par Līgatnes novada domes grāmatvedības un uzskaites nodaļas nolikuma
apstiprināšanu.
12. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.16/09 ”Par atkritumu
apsaimniekošanu Līgatnes novadā” apstiprināšanu.
13. Par sociālo palīdzību Evijai Rasskazovai.
14. Par labvēlīgāku nosacījumu noteikšanu ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanai par trūcīgu Līgatnes novadā.
15. Par atkritumu tarifu apstiprināšanu.
16. Par aizlieguma ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai ieviešanas procesa
uzsākšanu.
17. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu.

18. Par Līgatnes novada domes sniegto pakalpojumu SIA „Rehabilitācijas centrs
„Līgatne”” samaksas noteikšanu.
19. Par Līgatnes novada domes sniegto pakalpojumu samaksas noteikšanu.
20. Par deju kolektīva vadītājas atjaunošanu štatu sarakstā.
21. Par Līgatnes novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumu
apstiprināšanu.
Zināšanai
22. SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” kapitāldaļu turētāja pārstāvja ziņojums par
notiekošo uzņēmumā.
23. S.Zaharānes ziņojums par Līgatnes sporta zāles celtniecību
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē sekretāre

Ainārs Šteins
Inta Baltgalve

Piedalās
Deputāti:
1. Ainārs Šteins
2. Pēteris Lideris
3. Dace Bērziņa
4. Ineta Bērziņa
5. Laila Bērziņa
6. Ēriks Liepiņš
7. Gunita Liepiņa
8. Normunds Sondors
9. Gunars Šķēle
10. Iveta Viļumsone
11. Silvija Zaharāne
12. Guntis Zicmanis
13. Jurijs Daģis
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Guntars Pīpkalējs, novada domes kancelejas
vadītāja, juriste Ilva Kļaviņa
Uzaicinātās personas: galvenā grāmatvede Gita Ķikute, Plānošanas, nekustamā īpašuma un
būvniecības nodaļas vadītāja – arhitekte Dace Gradovska, Kultūras un tūrisma centra vadītāja
Laimdota Lapiņa.
1.§
Par amatpersonas rīcības izvērtēšanu.
Ziņo: J.DAĢIS Debatēs: A.ŠTEINS
Pamatojoties uz KNAB 03.09.2009 vēstuli Nr.1/7386 „Par Līgatnes pagasta padomi” (reģ.
08.09.2009. Nr.365) un RAPLM 09.10.2009. vēstuli Nr.1-06e/11595/7031 „Par informācijas
sniegšanu” (reģ. 09.10.2009. Nr.978), Līgatnes novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu izveidoja
darba grupu 3 locekļu sastāvā, kas veica Līgatnes pagasta padomes amatpersonu rīcības
izvērtēšanu, rīkojot iepirkumu „Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Līgatnes novada teritorijā”
(identifikācijas Nr. LPP/2009/04).
Izvērtējot darba grupas rīcībā esošos dokumentus un pieprasot nepieciešamo informāciju
no IUB, darba grupa secināja, ka iepirkumu komisijas darbā pārkāpumu nav, bet ir pieļauti tiesību
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normu (Publisko iepirkumu likuma 83.panta trešā daļas un 67.panta ceturtā daļas) pārkāpumi no
amatpersonas G.Pīpkalēja puses. Tika saņemts amatpersonas paskaidrojums. Saistībā ar
pieļautajiem tiesību normu pārkāpumiem amatpersona 04.09.2009. ir saņēmusi Cēsu rajona
virsprokurores I.Andersones brīdinājumu par pieļautajiem Publisko iepirkumu likuma
pārkāpumiem un turpmāku likuma pārkāpumu nepieļaujamību. Finansiāls kaitējums pašvaldībai
nav nodarīts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otrās daļas 7.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 9- A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, J.Daģis, S.Zaharāne,
I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – 3 - L.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš,
Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Ņemot vērā, ka finansiāls kaitējums pašvaldībai nav nodarīts, izteikt aizrādījumu Līgatnes
novada domes izpilddirektoram Guntaram Pīpkalējam saistībā ar pieļautajiem tiesību
normu pārkāpumiem.
2. Par pieņemto lēmumu nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju
un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.
2.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Buši” un „Dimanti”
un jaunu adrešu piešķiršanu.
Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav
Izskatot nekustamā īpašuma Līgatnes pagasta „Dimanti” īpašnieka un vienlaikus
nekustamā īpašuma „Buši” īpašnieka Jevgenija Ponomarjova pilnvarotās personas Jevgēnija
Kočegarova, dzīvo “Dimantos”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, 2009. gada 26.
jūnija iesniegumu (reģistrēts 29.06.2009. Nr. 1443), par nepieciešamību izstrādāt zemes ierīcības
projektu zemes gabalu „Buši” ar kadastra Nr. 4262 004 0420 un „Dimanti” ar kadastra Nr. 4262
004 0422 robežu sakārtošanai, Līgatnes novada dome 2009. gada 27. augusta sēdē, protokols Nr.7,
31.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem „Dimanti” un „Buši””,
pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru veikta zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamo īpašumu
„Buši” un „Dimanti” robežu sakārtošanai.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.
1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, MK 11.12.2007. noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” un MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Administratīvā procesa likumu, Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.06/09 „Par Līgatnes novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti 24.09.2009. sēdē (prot. Nr.8,
10.§) un LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2009. gada 21. oktobra atzinumu Nr. 15-14V/6724, un, pamatojoties uz ierosinātāja Jevgēnija Kočegarova 2009. gada 22. oktobra
iesniegumu, reģ. Nr.1235 par zemes gabalu „Buši” ar kadastra Nr. 4262 004 0420 un „Dimanti” ar
kadastra Nr. 4262 004 0422 robežu sakārtošanai izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
kā arī ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR - A.Šteins,
P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne,
L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Buši”, Augšlīgatne, Līgatnes
pagasts, Līgatnes novads, zemes vienībai ar kadastra Nr. 4262 004 0420 un „Dimanti”,
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, zemes vienībai ar kadastra Nr. 4262 004
0422, ( pēc pašreizējām adresēm), robežu sakārtošanai.
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2. Apstiprināt adresi Mākslas iela 7, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, (bijusī
adrese „Buši”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads) zemes vienībai ar kadastra
Nr. 4262 004 0420 ar kopējo platību – 0.2181 ha (platība pēc kadastrālās uzmērīšanas).
3. Noteikt zemes vienībai Mākslas iela 7, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Apstiprināt adresi Mākslas iela 5, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, (bijusī
adrese „Dimanti”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads) zemes vienībai ar
kadastra Nr. 4262 004 0422 ar kopējo platību – 0.2336 (platība pēc kadastrālās
uzmērīšanas).
5. Noteikt zemes vienībai Mākslas iela 5, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
3.§
Par izpērkamās zemes „Straumes” samaksas apmēra samazināšanu.
Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav
Izskatot Māra Bergmaņa, 2009. gada 26. oktobra iesniegumu (reģistrēts 26.10.2009. Nr.
D3-7/1281-SAN-2009), kurā lūgts samazināt samaksas apmēru izpērkamai zemei „Straumes” ar
kadastra Nr. 4262 005 0065, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra Nr. 4262 005 0065 –
0.3 ha, 4262 005 0066 – 0.3 ha un 4262 005 0067 – 1.9 ha, Līgatnes novada dome konstatē:
Ar Cēsu rajona Līgatnes pagasta TDP 1992. gada 13. marta lēmumu Nr. 1-319/143„Par
zemes piešķiršanu piemājas saimniecības izveidošanai Mārim Bergmanim”, Mārim Bergmanim ir
piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme ar kadastra Nr. 4262 005 0065, ar kopējo platību 2,5 ha
piemājas saimniecības „Straumes” izveidošanai. Zemes lietojums sastāv no trim zemes gabaliem
ar kadastra Nr. 4262 005 0065, 4262 005 0066 un 4262 005 0067. Saskaņā ar VZD Cēsu biroja
2009. gada 10, novembra kadastra izziņām Nr. 11-06-V2/1111 un Nr. 11-06-V2/1112 :
 zeme vienību „Straumes” ar kadastra Nr. 4262 005 0065 pašreizējā kadastrālā vērtība ir
Ls 1614.- (viens tūkstotis seši simti četrpadsmit lati).
 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods – 0101.
Saskaņā ar darba grāmatiņas datiem, lauksaimniecībā nostrādāti 9 gadi.
Pamatojoties uz MK 22.09.2008. noteikumi Nr. 787 „Noteikumi par maksājumiem,
izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, pielikumu „Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas
kārtība”, samaksas apmēra samazinājums ir:
1) par lauksaimniecībā nostrādātiem gadiem - 25%
2) par laiku, kad zeme piešķirta lietošanā - 25%
Kopējais samaksas apmēra samazinājums ir 50%
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18. panta trešo daļu,
likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums” 32. panta pirmo un piekto daļu, MK 22.09.2008. noteikumiem Nr. 787
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” un MK 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, ekonomiskās un teritoriālās attīstības
komitejas un finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris,
G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa,
I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
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Noteikt samaksas apmēra samazinājumu izpērkamai zemei „Straumes” ar kadastra Nr.
4262 005 0065, ar kopējo platību 2,5 ha – 50%.
4.§
Par nekustamā īpašuma Robežu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads un Lauku iela 2, Līgatne,
Līgatnes novads (bijušais zemes īpašums 81F un 81Fa) zemes platības precizēšanu, adreses
piešķiršanu, apgrūtinājumu un lietošanas mērķu noteikšanu.
Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: G.ZICMANIS, J.DAĢIS
Izskatot SIA „BaltSurvey” mērnieces Marijas Laganovskas 2009. gada 4. novembra
iesniegumu par nekustamā īpašuma Robežu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 4211
006 0010, un Lauku iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, platību precizēšanu un iepazīstoties ar lietas
materiāliem, Līgatnes novada dome konstatē:
Ar Līgatnes pilsētas zemes komisijas 1997. gada 10. februāra lēmumu, protokols Nr.17,
atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz zemes gabaliem 81F un 81Fa Rasmai Puriņai, Jurim
Amatniekam un Andrim Zālītim, katram 1/3 (viena trešā) domājamā daļa zemes. Rasma Puriņa
mirusi 2001. gada 18. oktobrī. Saskaņā ar Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc
likuma), kas izsniegta Rīgā, 2009. gada 17. jūnijā, iereģistrēta Rīgas apgabaltiesas zvērinātas
notāres Ivetas Žvīgures - Ģērmanes aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 4681, mantojuma tiesības
apstiprinātas Rasmas Puriņas meitai, pirmās šķiras mantiniecei, Aldai Puriņai. Pēc zemes vienību
uzmērīšanas dabā zemes kopējā platība ir 0.9840 ha (9 840 m2), tai skaitā:
 Robežu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 4211 006 0010 –
0.2061 ha ( 2 061 m2 ),
 Lauku iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 4211 007 0031 –
0.7779 ha ( 7 779 m2 ).
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 9. panta otrās daļas 1.
punktu, MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11. punktu un MK
20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, MK 20.03.2007.
noteikumiem Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”, ekonomiskās un
teritoriālās attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 - A.Šteins, P.Lideris,
G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa,
G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – 1 - I.Viļumsone , Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt uzmērīto zemes platību nekustamam īpašumam Robežu iela 2, zemes
vienībai ar kadastra Nr. 4211 006 0010 – 0.2061 ha (2 061 m2), un Lauku iela 2 zemes
vienībai ar kadastra Nr. 4200 007 0031 – 0.7779 ha ( 7 779 m2), saskaņā ar SIA
„BaltSurvey” iesniegtiem zemes robežu plāniem attiecīgi mērogā 1: 500 un 1: 1000,
kas kopā ir 0.9840 ha ( 9 840 m2 ), platība pēc kadastrālās uzmērīšanas.
2. Piešķirt adresi nekustamam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra Nr. 4211 006 0010
– Robežu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, LV 4110.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr. 4211 006 0010 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra Nr. 4211 006 0010:
4.1.020302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu (Robežu iela) – sarkanā līnija;
4.2.030205 – Gaujas Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija;
4.3.020402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;
4.4.050301 – ceļa servitūta teritorija.
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5. Piešķirt adresi nekustamam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra Nr. 4211 007 0031
– Lauku iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, LV 4110.
6. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr. 4211 007 0031 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
7. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra Nr. 4211 007 0031:
7.1. 020302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu (Lauku iela) – sarkanā līnija;
7.2.020302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu (Mēness iela) – sarkanā līnija;
7.3.020302 – aizsargjoslas teritorija gar ielu (Ausekļa iela) – sarkanā līnija;
7.4.030205 – Gaujas Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija;
7.5.020402 – aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;
7.6.010402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.
8. Noteikt, ka zemes īpašniekiem ir tiesības pieprasīt kompensāciju par neatdodamo
zemes daļu 0.0558 ha (558 m2) platībā.
5.§
Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 4000344207,
juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050, iesniegumu, iepazīstoties ar lietas materiāliem,
Līgatnes novada dome konstatē:
Nekustamais īpašums „A2” Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004
0524 ar kopējo platību 46.31 ha (platība pēc kadastrālās uzmērīšanas), kas sastāv no trim zemes
vienībām ar kadastra Nr. 4262 004 0524 – 13.28 ha, 4262 004 0648 – 4.58 ha un 4262006 0089 –
28.45 ha. Uz minētajām zemes vienībām ir izbūvēts valsts galvenais autoceļš Rīga – Sigulda –
Igaunijas robeža (Veclaicene), īpašnieks Latvijas valsts LR Satiksmes ministrijas personā,
valdītājs, saskaņā ar 2007. gada 28. decembra Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2007/152, ir VAS
„Latvijas Valsts ceļi”. Ar 2008. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 11, Līgatnes pagasta padome ir
minētam nekustamam īpašumam piešķīrusi adresi „Autoceļš A2”, kas ir pretrunā ar 2008. gadā
spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi 3. punktu (MK noteikumi Nr.
384 „Adresācijas noteikumi” zaudējuši spēku 01.10.2009.) un pašreiz spēkā esošiem MK
noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. punktu.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” un pamatojoties uz
MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17. panta ceturto daļu, stājies spēkā
03.11.2009., ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
-A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis,
S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 4262 004 0524 ar kopējo
platību 46.31 ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra Nr. 4262 004 0524 – 13.28
ha, Nr. 4262 004 0648 – 4.58 ha un Nr. 4262 006 0089 – 28.45 ha, „Autoceļš A2”,
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads.
2. Uzskatīt par spēku zaudējušu Līgatnes pagasta padomes 2008. gada 20. oktobra
lēmumu Nr. 11 „Par adreses piešķiršanu”.
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6.§
Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.15/09 „Grozījumi Līgatnes novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 05/09 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2009. gadam””
apstiprināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: G.LIEPIŅA
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu uz finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis,
S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līgatnes novada domes saistošos noteikumus Nr. 15/09 „Grozījumi Līgatnes
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 05/09 „Līgatnes novada pašvaldības budžets
2009.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski nosūtīt Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
7.§
Par Līgatnes novada domes kustamās mantas – koku (cirsmu) - atsavināšanu.
Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: nav
Pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2009. gada 26. novembra sēdes lēmumu, protokols
Nr. 12.6.§, par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 15/09 „Grozījumi Līgatnes novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 05/09 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2009.gadam””
apstiprināšanu, finanšu komitejas atzinumu, lai nodrošinātu likumā noteikto pašvaldības funkciju
pildīšanu, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa,
G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET –
nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt novada domes kustamo mantu - cirsmas apjomā, kas nodrošina ieņēmumus
30 000,00 LVL apjomā.
2. Cirsmu atsavināšanu veikt rakstiskā izsolē.
3. Apstiprināt noteikumus „Līgatnes novada domes cirsmu un apaļkoksnes izsoles noteikumi”
/ 1. pielikums/
4. Apstiprināt lēmumam pievienoto atsavināmo cirsmu sarakstu ar nosacītajām cenām / 2.
pielikums/
8.§
Par kustamās un nekustamās mantas pastāvīgās izsoļu komisijas apstiprināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, balsojumā nepiedalās deputāti Ēriks Liepiņš.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa,
I.Bērziņa, G.Zicmanis, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET –
nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt kustamās un nekustamās mantas pastāvīgās izsoļu komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Ēriks Liepiņš
Komisijas loceklis – Guntars Pīpkalējs,
Komisijas loceklis – Normunds Sondors.
9.§
Par dalību LR Vides ministrijas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību ēkās” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Pamatojoties uz Vides Ministrijas izsludināto projektu atklātajā konkursā
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”, Līgatnes novada domei iespējams
piedalīties projektā nākamajā atlases kārtā, saistībā ar nepieciešamību ēku „Zvaniņi” un „Kārkliņi”
siltināšanai. Pieejamā atbalsta summa nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām. Pamatojoties uz finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins,
P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne,
L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:
Piedalīties LR Vides ministrijas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību ēkās”.
10.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu Līgatnes novada vidusskolas skolēniem.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: J.DAĢIS
Izskatot Līgatnes novada vidusskolas direktores M.Gravas 19.11.2009.iesniegumu,
reģistrētu Līgatnes novada domē ar reģ. Nr. D3-7/1763 – (SAN) – 2009, pamatojoties uz finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa,
I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa;
PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt brīvpusdienas 2009./2010. mācību gadā I pusgadā bērniem, kuri mācās Līgatnes
novada vidusskolā un 2008./2009.mācību gadu ir pabeiguši ar vidējo atzīmi 8 un vairāk,
sākumskolā uzrāda teicamus un izcilus mācību rezultātus.
2. Līdzekļus paredzēt no Līgatnes novada domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
3. Ar šo spēku zaudē Līgatnes novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes lēmums „Par
brīvpusdienu piešķiršanu”, prot. Nr.8, 24.§.
11.§
Par Līgatnes novada domes grāmatvedības un uzskaites nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Pamatojoties uz Līgatnes pašvaldības nolikuma 26.punktu un likumu „Par pašvaldībām”,
atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis,
Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS
– nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt Līgatnes novada domes grāmatvedības un uzskaites nodaļas nolikumu saskaņā
ar pielikumu uz 5 lapām.
12.§
Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.16/09 ”Par atkritumu apsaimniekošanu
Līgatnes novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1. punktu, 45. pantu, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle,
D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone,
G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Līgatnes novada domes saistošos noteikumus Nr.16/09 „Par atkritumu
apsaimniekošanu Līgatnes novadā” saskaņā ar pielikumu uz 7 lapām.
13.§
Par sociālo palīdzību Evijai Rasskazovai.
Ziņo: I.VIĻUMSONE Debatēs: A.ŠTEINS, J.DAĢIS
Izskatot parādu piedziņas speciālistes Sarmītes Kalniņas 05.11.2009.iesniegumu, reģ.
Nr.1490, pamatojoties uz sociālās aprūpes un veselības aizsardzības un finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa,
G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET –
nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2009.gada 1.decembri sniegt sociālo palīdzību Evijai Rasskazovai, dzīvojošai Brīvības
ielā 5, dzīv.Nr.6, Līgatnē, Līgatnes novadā, ikmēneša īres un komunālo pakalpojumu
maksas segšanai, nodrošinot līdzdarbības pasākumus.
2. Apturēt kavējuma naudas aprēķināšanu.
14.§
Par labvēlīgāku nosacījumu noteikšanu ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanai
par trūcīgu Līgatnes novadā.
Ziņo: I.VIĻUMSONE Debatēs: nav
Pamatojoties uz MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par ģimenes un
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteikto kārtību, ka ģimeni vai personu var
atzīt par trūcīgu, ja tai nav parādsaistību ( 2.2.apakšpunkts) un, ja tās īpašumā ir transportlīdzeklis,
kurš ģimenes īpašumā ir ilgāk par 10 gadiem ( 19.3.apakšpunkts), pamatojoties uz 18.punktu, kurā
teikts, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt labvēlīgākus nosacījumus trūcīgās ģimenes vai personas
statusa iegūšanai, kā arī Līgatnes novada sociālā dienesta 10.11.2009.iesniegumu, reģ.10.11.2009.
ar Nr.D3 – 7/1586 – SAN - 2009 , kā arī sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas un
finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle,
D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone,
G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
Izvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgās ģimenes vai personas statusam Līgatnes novadā:
1. Par parādsaistībām neuzskatīt kredītu, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei;
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2. Par šķērsli statusa iegūšanai neuzskatīt vienu transportlīdzekli, kas tiek izmantots
ģimenes vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai (nokļūšanai līdz darba
vietai vai izglītības iestādei).
15.§
Par atkritumu tarifa noteikšanu Līgatnes novadā.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Saskaņā SIA „ZAAO” 19.11.2009. vēstuli „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas apstiprināšanu”, reģ. 22.11.2009. Nr.1253 un B.Pīpkalējas sagatavoto izcenojuma
aprēķinu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e
apakšpunktu, kā arī finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris,
G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa,
I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
Ar 2010.gada 1.janvāri noteikt maksu par atkritumu izvešanu Līgatnes novadā uz vienu
iedzīvotāju Ls 1,44 apmērā mēnesī, tajā skaitā PVN 21% Ls 0,25, saskaņā ar pielikumu uz 1 lapas
/pielikums Nr.1/.
16.§
Par aizlieguma ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai ieviešanas procesa uzsākšanu.
Ziņo: Ē.LIEPIŅŠ Debatēs: A.ŠTEINS,P.LIDERIS,I.VIĻUMSONE,L.BĒRZIŅA
Izskatot Vides ministrijas 29.10.2009. vēstuli Nr. 3-07-3/5299 „Par tiesībām noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai”, reģistrēta ar Nr.D3-7/1812, un Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aicinājumu „Par no ĢMO brīvas teritorijas noteikšanu un
ĢM kultūraugu audzēšanas aizliegumu”, reģistrēts ar Nr. D3-7/1731 un pamatojoties uz „Ģenētiski
modificēto organismu aprites likums” 22.pantu, kā arī ekonomiskās un teritoriālās attīstības
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 1 - Ē.Liepiņš; PRET – 5 - G.Liepiņa, I.Viļumsone,
L.Bērziņa, S.Zaharāne, J.Daģis; ATTURAS – 6 - P.Lideris, A.Šteins, G.Zicmanis, I.Bērziņa,
D.Bērziņa, G.Šķēle, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma Līgatnes novada domes
teritorijā 5 gadu periodam ieviešanas procesu.
2. Publicēt paziņojumu par nodomu noteikt novada teritorijā aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” , laikrakstā „Druva” un novada
domes mājas lapā. Paziņojumā noteikt, ka sabiedrības viedokļus, priekšlikumus un
iebildumus var iesniegt 40 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas Līgatnes novada
domē Līgatnē, Spriņģu ielā 4, un Līgatnes pagasta pārvaldē, Līgatnes pagasta „Birzēs”.
3. Par nodomu noteikt Līgatnes novada teritorijā aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai informēt tās pašvaldības, ar kurām robežojas novads, kā arī Zemkopības
ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valmieras reģionālo vides
pārvaldi, kā arī Valsts augu aizsardzības dienestu.
Saskaņā ar 19.05.1994.likuma „Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu ”Ja par lēmuma
projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts”.
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17.§
Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR –10 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis,
Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – 2 - L.Bērziņa,
I.Viļumsone , Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par multimediju projektora (kopā ar ekrānu) nomu Ls 25,- dienā (ar PVN).
Ieņēmumi par 1.punktā minēto darbību tiek ieskaitīti Līgatnes novada domes pamatbudžetā
18.§
Par Līgatnes novada domes sniegto pakalpojumu SIA „Rehabilitācijas centrs ”Līgatne””
samaksas noteikšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis,
Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS
– nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu SIA „Rehabilitācijas centram „Līgatne”” Ls 154,- mēnesī par sniegtajiem
pakalpojumiem saimnieciskās daļas vadības nodrošināšanai.
2. 1.punktā minēto summu kā piemaksu par papildus darbu noteikt Līgatnes novada domes
komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas vadītājam Imantam
Antonovam.

19.§
Par Līgatnes novada domes sniegto pakalpojumu samaksas noteikšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu
un finansistes-ekonomistes B.Pīpkalējas veikto aprēķinu, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins,
P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne,
L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt atslēdznieka pakalpojumu izcenojumu Ls 3,37 + transporta izdevumi uz 1 km Ls
0,11;
2. Noteikt elektriķa pakalpojumu izcenojumu Ls 3,75 + transporta izdevumi uz 1 km Ls 0,11.
20.§
Par deju kolektīva vadītājas atjaunošanu štatu sarakstā.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: I.VIĻUMSONE, D.BĒRZIŅA, J.DAĢIS
Izskatot Līgatnes novada domes Kultūras un tūrisma centra vadītājas Laimdotas Lapiņas
26.11.2009.iesniegumu, reģistrētu ar Nr.D3-7/1895 – SAN – 2009,
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atklāti balsojot: PAR – 8 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa,
G.Zicmanis, L.Bērziņa, G.Liepiņa; PRET – 1 - I.Viļumsone; ATTURAS – 3 - Ē.Liepiņš,
J.Daģis, S.Zaharāne, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
Atjaunot vidējās paaudzes deju kolektīva ”Zeperi” vadītāju Ivetu Pētersoni- Lazdāni štatu
sarakstā ar 2009.gada 1.decembri, slēdzot darba līgumu par kolektīva vadītājas darba pienākumu
veikšanu, nosakot vienu darba slodzi ar darba algu Ls 320,- apmērā.
21.§
Par Līgatnes novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumu
apstiprināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Saskaņā ar Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas Nolikuma 46.1.apakšpunktu un izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins,
P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne,
L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumus,
saskaņā ar pielikumu uz 4 lapām.
Informatīvā daļa
22.§
SIA ”Rehabilitācijas centrs „Līgatne” kapitāldaļu turētāja pārstāvja ziņojums par notiekošo
uzņēmumā.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav
Patreiz SIA „Rehabilitācijas centrā „Līgatne” ir audits un auditora atzinums- uzņēmums ir
maksātnespējīgs. Ir slēgti konti SEB bankā. Kopējie parādi Valsts kasē Ls 105 000, par gāzes katlu
māju Ls 60 000.Lielākie darbi – štatu samazināšana- atbrīvota finansu direktore, personāldaļas
speciāliste. Samazināta darba alga par 50 % galvenajai ārstei un valdes loceklim, par 20 % - algu
grāmatvedei.
Saimniecisko daļu pārņēmis komunālās nodaļas vadītājs I.Antonovs.
Ir redzamas nesaimnieciskas darbības. Nepieciešams Cēsu rajona padomes darbības kā bijušā
īpašnieka izvērtējums.
Jāizveido uzņēmums, kas spēj pie esošā apgrozījuma būt nulles līmenī. Pie 100 % noslodzes strādā
ar zaudējumiem. Bizness orientēts uz ražošanu un finanšu vadību, nevis uz klientu.
Jāizveido normāls uzņēmums un jāpārdod.
Atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Zicmanis,
Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET – nav; ATTURAS
– nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt zināšanai SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” kapitāldaļu turētāja pārstāvja ziņojumu
par notiekošo uzņēmumā.

23.§
S.Zaharānes ziņojums par Līgatnes sporta zāles celtniecību.
Ziņo: S.ZAHARĀNE Debatēs: A.ŠTEINS
Tehniskā projekta izstrādes tiesības ieguva SIA „Rīgers”, pamatojoties uz skiču konkursu.
Tehniskais projekta izstrādes periods: 2002.-2003. gads. Būvekspertīzes (Valsts būvinspekcija)
atzinums -16.05.2003.
Būvdarbus veic SIA „CB”- Līgums noslēgts 2009. gada 9. martā, par Ls 1 075 932,86.
Būvuzraudzību veic SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” - 02.03.2009., Ls 24056,
45 .
Autoruzraudzību veic SIA „Rīgers” , 09.03.2009., Ls 4840. Ar rīkojumu piesaistīti 7 būvprojekta
daļu autori.
Domstarpības:
1. Maijā – par papildus darbiem drenāžas izbūvei
2. Jūnijā - par vertikāliem planēšanas darbiem saistībā ar uzbēruma izveidi un tā materiāliem.
3. Jumta būvapjoms un materiāla izmantojums atbilstoši dabā esošajam būvapjomam.
Septembra darbu akti- nav parakstīti (jumts).
Oktobra darbu izpildes akti- nav parakstīti (jumts).
05.11. 2009. saņemta vēstule no BALTIC LAW OFFICES, partneris Ivo Čerbakovs par:
- nelietderīgu saraksti, destruktīvām diskusijām ( 5.3. punkts - Būvsapulcē obligāti piedalās
Būvuzraugs, Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugs, Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs,
Galvenā būvuzņēmēja projekta vadītājs. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju
piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi
vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv). No 32 būvsapulcēm
apmeklējis SIA „CB” vadītājs 9 būvsapulces.
- Civillikuma 1. panta labas ticamības principu (ievērot citu personu pamatotas intereses),
nevaram dominēt pušu tiesiskajās attiecībās, Līgatnes novada dome it kā uzspiež nepamatotas
prasības, piem., par Verificētiem manometriem.
Dokumenti, kas apliecina jumta materiāliem pārlaiduma koeficientu:
13.2.6. punkts Nodot Pasūtītājam materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja iesniegtos materiālu,
konstrukciju un iekārtu pielietošanas un (vai) iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos
dokumentus Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz materiālu/izstrādājumu iestrādei
konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi iesniedzot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai
materiāla ražotājam/izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu.
-pārlaiduma deklarāciju neatbilstību, nenorādot neatbilstības tiesisko pamatojumu- MK noteikumi
-pamatotas šaubas par amatpersonu darbību , izvērtēt kompetentām iestādēm;
- saimnieciskums , metodes , novēloti lēmumi
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09. 11. 2009. iesniegums Līgatnes novada domei- Lūdz pieprasīt no vēstules rakstītāja konkrētus
uzvārdus, kuru darbības vēstules rakstītāja skatījumā ir prettiesiskas un pēc atbildes saņemšanas
nodot izvērtēšanai kompetentām tiesību aizsardzības iestādēm. Man, Silvijai Zaharānei, ir ļoti
svarīgi, lai manu darbību izvērtē kompetentas tiesību aizsardzības iestādes un SIA „CB” pamatotās
šaubas vai nu apstiprina vai neapstiprina.
Papildus darbi
1. Drenāža , Keraterm bloku maiņa uz Fibo blokiem-4901,62 bez PVN, t.i., 0,55% no
līgumcenas bez PVN.
2. Par logu Ls 3 papildus stiprinājumu ārsienu paneļos (11.11.2009.-CB vēstule)Konstatēts,
ka logu L-3(2,4x4,8m) montāžu nav iespējams veikt ārsienas panelī V120 bez atbilstoša
logu rāmja un sienas paneļu izbūves. Tā kā logu paredzēts iebūvēt apmēram 120 o leņķī
attiecībā pret 2.stāva grīdas līmeni un tiek montēts nenesošā metāla V120 sienas panelī bez
pastiprinoša rāmja, pastāv risks ekspluatācijas laikā arī pie minimālas slodzes logam
izgāzties kopā ar paneli. Loga stiprināšanai ir nepieciešams paredzēt papildus
stiprinājumus.
3. Par monolītā pārseguma izbūvi asī A-H/1-3 (11.11.2009.- CB vēstule- iesniegta papildus
darbu tāme).Atbildē SIA”CB”, kas sniegta 09.11.2009.norādīts, ka monolītā pārseguma
izbūve asīs A-H/1-3 saskaņā ar Līguma 1.pielikumu nav papildus darbi.
Samaksas:
Ar PVN; Ls
avanss
215186,57
26.06.2009.
19689,70
17.07.2009.
42408,10
17.08.2009.
66523,94
18.08.2009.
4747,07
20.08.2009.
30 000
21.08.2009.
62243,62
Kopā
440 799
Jābūt samaksātam iesk. decembri
540 463,48
(-99664,48)
Janvārī 234193,10
Iesniegumā 13.11.2009. norādīju, ka nepieciešama kompetenta speciālista izvērtējums tehniskajam
projektam un juridiski pamatots atzinums par SIA ”CB” prasības atbilstību Līgumam.
Atklāti balsojot: PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, G.Šķēle, D.Bērziņa, I.Bērziņa,
G.Zicmanis, Ē.Liepiņš, J.Daģis, S.Zaharāne, L.Bērziņa, I.Viļumsone, G.Liepiņa; PRET –
nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai S.Zaharānes ziņojumu par Līgatnes sporta zāles celtniecības gaitu.
Sēdes vadītājs norāda, ka turpmāk domes sēdēs jāpiedalās lēmuma projektu sagatavotājiem.
Sēdi slēdz 20.20
Sēdes vadītājs

Ainārs Šteins

Protokoliste

Inta Baltgalve
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