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Līgatnes novadā, Nr. 9  2009. gada 14.oktobrī

Sēde sasaukta pulksten 16.00
Sēdi atklāj pulksten 16.05
Sēde notiek: SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” konferenču zālē.

Darba kārtībā:
1. Par SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pārņemšanu. 
2. Par valstij piederošā zemes īpašuma „Skaļupes” nodošanu pašvaldības īpašumā.
3. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.01/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu. 
4. Par  Līgatnes  novada  domes  saistošo  noteikumu  Nr.12/09  „Grozījumi  Līgatnes  novada 

domes  saistošajos  noteikumos  Nr.  05/09  „Līgatnes  novada  pašvaldības  budžets  2009. 
gadam”” apstiprināšanu.

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam un aizvietošanu atvaļinājuma laikā.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins
Sēdi protokolē sekretāre Inta Baltgalve

Piedalās 
Deputāti:

1. Ainārs Šteins
2. Pēteris Lideris  
3. Dace Bērziņa
4. Ineta Bērziņa
5. Laila Bērziņa
6. Ēriks Liepiņš
7. Jurijs Daģis
8. Normunds Sondors  
9. Gunars Šķēle  
10. Iveta Viļumsone  
11. Silvija Zaharāne
12. Guntis Zicmanis
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Pašvaldības administrācijas  darbinieki:  novada  domes  kancelejas  vadītāja,  juriste  Ilva Kļaviņa, 
galvenā grāmatvede Gita Ķikute, būvvaldes vadītājs Uģis Dančauskis 

Uzaicinātās personas: SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” valdes loceklis Artūrs Ērglis, galvenā 
ārste Dr.Ingrīda Tambora, galvenā grāmatvede Inese Gerele, personāldaļas vadītāja Ginta Lūse un 
biroja administratore Dagnija Zīriņa.

Nepiedalās –– Gunita Liepiņa – attaisnoti – Līgatnes novada domes pirmsskolas izglītības iestādes 
pasākumā.

1.§
Par SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pārņemšanu.

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: N.Sondors, J.Daģis, L.Bērziņa, D.Bērziņa, S.Zaharāne, G.Zicmanis

Dod vārdu  SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” valdes loceklim Artūram Ērglim, kurš 
prezentē rehabilitācijas centra saimniecisko darbību un finansiālo stāvokli.

Rehabilitācijas tirgū centrs „Līgatne”aizņem 14 %.
2008.gadā  bijuši  2000  pacienti,  lielākā  daļa  ar  muguras  sāpēm,  insulta  slimnieki, 

kardioloģijas slimnieki( pēc infarktiem un šuntēšanām).
Neto apgrozījums 2005.gadā – Ls 635 000, 2006.gadā – Ls 845 000, 2008.gadā Ls 232 000 

latu.
Rajona padome līdz šim kompensējusi izdevumus.
Ar 1.09.2008.valsts samazināja finansējumu par Ls 5000,-(bunkura uzturēšanai).
2009.gadā ar 1.janvāri samazināja finansējumu par 15 %.
Ar 1.03.2009. par 70 %
Ar 1.09.2009.- valsts pasūtījumu centrs nesaņem.
Bija 35-45 maksas pacienti, kas nespēja nosegt izdevumus..
Izdevumi:  fiksētās  izmaksas  Ls  16 000  +  ls  10 000  apkure,  mainīgās  izmaksas  –  Ls 

50 000(algas + nodokļi)
Apgrozījums neto Ls 45 000, zaudējumi Ls 21 000. Parāds kreditoriem, darbiniekiem, nav 

maksāti nodokļi..
Vajadzētu 70 pacientus dienā.
Atliktajos nodokļos – Ls 72 000 līdz nākoša gada jūlijam, Ls  26 000 pamatparāds.
60 000 latu nepieciešami par nepabeigto katlu māju.

Secinājumi:
• Uzņēmumam ir maksātnespējas pazīmes;
• Aizvēršanas gadījumā darbību atjaunot nebūs iespējams;
• Nekavējoties nepieciešams piesaistīt stabilu partneri, kas spēj piegādāt klientus. 

Jautājumu uzdod J.Daģis- kādas sankcijas par nenodoto katlu māju termiņā.
Atbildi sniedz A.Ērglis –ir tikai  mutiska vienošanās.
Jautājumu uzdod S.Zaharāne – par soda naudām līguma neizpildē termiņā
Atbildi sniedz A.Ērglis -  nav parakstīta vienošanās, jo darbi nav nodoti,  ekspertīze atrada 

defektus.
Jautājumu uzdod N.Sondors - par sistēmu klientu piesaistīšanā
Atbildes  sniedz  Dr.Tambora  -  telefoniski  aicināti  klienti,  kas  gaida  rindā  uz  valsts  

apmaksātu rehabilitāciju, par maksu saņemt pakalpojumus.
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Mārketinga  speciāliste  G.Lūse-  veikti  reklāmas  pasākumi  un  akcijas,  piem.,”Tavai  
māmiņai”,  „Nedēļas  nogale”, „Sapnis diviem”, „Vesela mugura”, „Rudens lapu relaksācija”  
u.c.

Galvenā grāmatvede I.Gerele- ieņēmumiem sezonāls raksturs.

Jautājumu uzdod L.Bērziņa – par gultas vietām.
Atbildi sniedz Dr.Tambora- teorētiski 115, pakalpojumus dienā var sniegt 60 pacientiem.

Jautājumu  uzdod D.Bērziņa – par tuvākajiem darbiem klientu piesaistīšanā.
Atbildi sniedz Dr.Tambora - veidot filiāles republikā.
Jautājumu   uzdod  G.Zicmanis-  vai  bez  novada  domes  kādam  bijusi  interese  par  

rehabilitācijas centru.
Atbildi sniedz A.Ērglis- investoram „Veselības aprūpes fonds”.
Jautājumu uzdod N.Sondors – vai veikti aprēķini par krīzes budžetu.
Atbildi sniedz A.Ērglis – Ls 66 000.
A.Šteins: Lēmuma pieņemšanas gadījumā izveidot  komisiju centra pārņemšanai.  Šodien 

lemjam:
1. Par SIA kapitāldaļu pārņemšanu.
2. Pārņemam kompleksu pasakainā vietā Gaujas krastā.
3. Kopleksā dzīvo apmēram 200 novada iedzīvotāju, kuriem ikdienas sadzīve saistīta ar  

centra darbību vai bezdarbību.
Optimizācija nozīmē diezgan iespējamu darbinieku skaita samazināšanu, jo 40 pacientiem  

diez vai vajadzīgi 80 cilvēku apkalpojošais personāls.
Rehabilitācijas  pakalpoju  sniegšana  nav  pašvaldības  funkcija,  jo  nebūs  brīvu  finanšu 

resurus un nav argumentu, kāpēc to lai darītu.
Palīdzība var būt intelektuāla, saimnieciskā ziņā.Jāpieņem ļoti atbildīgs lēmums.
Sēdes vadītājs A Šteins ierosina balsot par.

Saskaņā  ar  Cēsu  rajona  padomes  2009.gada  24.marta  sēdes  lēmumu  par  Cēsu  rajona 
pašvaldības reorganizācijas plānu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas  1.punktu,  15.panta  pirmās  daļas  6.punktu,  21.panta  pirmās  daļas  17.  un  27.punktu  un 
02.09.2008.  MK  noteikumu  Nr.713  „Rajona  pašvaldības  reorganizācijas  kārtība"  10.punktu, 
atklāti balsojot: PAR – 9 - A.Šteins, P.Lideris, D.Bērziņa, J.Daģis, I.Viļumsone, N.Sondors, 
G.Šķēle,  Ē.Liepiņš,  L.Bērziņa;  PRET  –  nav;  ATTURAS  –  3  -  S.Zaharāne,  G.Zicmanis, 
I.Bērziņa, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Pārņemt  no  Cēsu  rajona  padomes  100%  SIA  „Rehabilitācijas  centrs  „Līgatne”” 
kapitāldaļas  ar tam piekrītošajām ēkām pēc stāvokļa uz 20.10.2009.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Pīpkalējam.

2.§
Par valstij piederošā zemes īpašuma „Skaļupes” nodošanu pašvaldības īpašumā.

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Saskaņā  ar  Līgatnes  novada  domes  2009.  gada  14.  oktobra  ārkārtas  sēdes  lēmumu, 
protokols Nr.9,§1., Līgatnes novada dome ir pārņēmusi savā īpašumā SIA „Rehabilitācijas centrs 
„Līgatne”” piederējušās kapitāla daļas, tai skaitā nekustamo īpašumu – vienpadsmit ēkas un trīs 
būves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. 4262 002 0032 un vienu ēku, kas atrodas uz 
zemes  gabala  ar  kadastra  Nr.  4262  002  0034.  Minētās  ēkas  un  būves  ir  ieguldītas  SIA 
„Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pamatkapitālā, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā uz sabiedrības 
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vārda. Zeme joprojām ir valsts īpašumā. Lai sekmīgi veiktu uzņēmējdarbību, ierakstītu ēkas un 
būves  zemesgrāmatā  uz  Līgatnes  novada  domes  vārda,  nodrošinātu  minēto  ēku  un  teritorijas 
apsaimniekošanu un palielinātu īpašuma tirgus vērtību, ēkām un zemei jābūt vienotam īpašumam. 
Zemes īpašums „Skaļupes”, ar ko saistītas ēkas un būves, sastāv no četriem zemes gabaliem ar 
kopējo platību 35,287 ha, tai skaitā: zem ēkām un pagalmiem – 7,452 ha, zem ceļiem – 0,396 ha, 
meži – 24,929 ha.

Zemes īpašuma sastāvā esošās meža platības, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu, tiks izmantotas parka un zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai, 
kas nepieciešams rehabilitācijas  centra  klientiem sniegto pakalpojumu dažādošanai.  Saskaņā ar 
Meža  likuma 44.panta  ceturtās  daļas  2.punkta  c  apakšpunktu  un  Valsts  un  pašvaldību  mantas 
atsavināšanas  likuma  5.panta  pirmo  daļu,  meža  zemes  atsavināšana  vai  nodošana  pašvaldības 
īpašumā notiek ar MK rīkojumu. Saskaņā ar Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 
1.panta  1.punktu  un  42.panta  1.punktu,  valsts  nekustamo  īpašumu  var  nodot  bez  atlīdzības 
pašvaldības īpašumā, saskaņā ar iepriekš minētiem normatīvajiem aktiem, atklāti balsojot: PAR – 
12 – A.Šteins, P.Lideris, D.Bērziņa, J.Daģis, I.Viļumsone, N.Sondors, I.Bērziņa, G.Zicmanis, 
G.Šķēle, Ē.Liepiņš, L.Bērziņa, S.Zaharāne; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada 
dome NOLEMJ:

Lūgt  Ministru  kabinetu  nodot  bez  atlīdzības  Līgatnes  novada  domei  zemi  „Skaļupes”  ar 
kopējo platību  35,287 ha,  ar  kadastra  Nr.  4262 002 0032,  kas  sastāv  no  četriem zemes 
gabaliem ar kadastra Nr. 4262 002 0032, 4262 002 0033, 4262 002 0034 un 4262 002 0020, 
esošās apbūves uzturēšanai un parka un zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai. 

3.§
Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.01/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu.
Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: I.Bērziņa, I.Viļumsone

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu un 
24.pantu, atklāti balsojot:  PAR – 12 - A.Šteins, P.Lideris, D.Bērziņa, J.Daģis, I.Viļumsone, 
N.Sondors, I.Bērziņa, G.Zicmanis, G.Šķēle, Ē.Liepiņš, L.Bērziņa, S.Zaharāne; PRET – nav; 
ATTURAS – nav, Līgatnes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr. 01/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” saskaņā ar 
pielikumu uz 14 lapām.

2. Atzīt  par  spēku zaudējušus  Līgatnes  pagasta  padomes  23.11.2005.  saistošos  noteikumu 
Nr.2  “Cēsu  rajona  Līgatnes  pagasta  pašvaldības  nolikums”  un  Līgatnes  pilsētas  domes 
21.12.2005. saistošos noteikumus Nr.1 “Cēsu rajona Līgatnes pilsētas domes nolikums”.

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

4.§
Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.12/09 „Grozījumi Līgatnes novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 05/09 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2009. 
gadam””apstiprināšanu.

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: J.Daģis
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Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.  panta  pirmās daļas  2.  punktu,  41.  panta 
pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu atklāti balsojot:  PAR – 10 – A.Šteins, P.Lideris,  J.Daģis, 
I.Viļumsone, N.Sondors,  G.Zicmanis,  G.Šķēle,  Ē.Liepiņš,  L.Bērziņa,  S.Zaharāne;  PRET – 
nav; ATTURAS – 2 – D.Bērziņa, I.Bērziņa,  Līgatnes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Līgatnes novada domes saistošos noteikumus Nr. 12/09 „Grozījumi Līgatnes 
novada  domes  saistošajos  noteikumos  Nr.  05/09  „Līgatnes  novada  pašvaldības  budžets 
2009.gadam””saskaņā ar pielikumu.

5.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam un aizvietošanu atvaļinājuma laikā.

Ziņo: A.ŠTEINS Debatēs: nav

Pamatojoties  uz likumu „Par  interešu  konflikta  novēršanu valsts  amatpersonu darbībā”, 
balsojumā nepiedalās Ainārs Šteins un Pēteris Lideris.

Pamatojoties  uz  likumu  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  27.punktu, atklāti 
balsojot: PAR – 10 – D.Bērziņa,  J.Daģis,  I.Viļumsone,  N.Sondors,  I.Bērziņa,  G.Zicmanis, 
G.Šķēle, Ē.Liepiņš, L.Bērziņa, S.Zaharāne; PRET – nav; ATTURAS – nav, Līgatnes novada 
dome NOLEMJ:

1. Piešķirt  kārtējo  atvaļinājumu  četras  kalendārās  nedēļas  no  2009.gada  19.  oktobra  līdz 
2009.gada 17. novembrim, Līgatnes novada domes priekšsēdētājam Aināram Šteinam par 
nostrādāto darba laiku no 2007.gada 22.marta līdz 2008.gada 21.martam.

2. Līgatnes  novada  domes  priekšsēdētāja  vietniekam  Pēterim  Liderim  aizvietot  Līgatnes 
novada  domes  priekšsēdētāju  viņa  atvaļinājuma  laikā  no  2009.gada  19.oktobra  līdz 
2009.gada 15. novembrim, samaksājot darba algu 60% apmērā no domes priekšsēdētāja 
amatalgas.

Sēdi slēdz 18.35

Sēdes vadītājs       Ainārs Šteins

Protokoliste Inta Baltgalve
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