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1. Līgatnes novada domes priekšsēdētāja uzruna
2010. gads Līgatnes novadā bija nemainīgu, noturīgu un secīgu darbību laiks, kad tika apzināti 
faktiskie  novada  izveidošanas  ieguvumi  un  nodrošinātas  iespējas  uzsākt  plānveidīgu  darbu 
teritorijas  attīstības  jomā.  Gaidīto  iznākumu palīdzēja  nodrošināt  valsts,  kas spēja saglabāt  un 
piedāvāt  pašvaldībām  finansējumu  iepriekšējo  pārskata  gadu  apmērā,  neraugoties  uz  kopējo 
ekonomiskā situāciju valstī.

Iepriekšējā  periodā  izveidotā  pašvaldības  pārvaldes  darbinieku  struktūra  ar  savu darbu 
pierādīja  saskaņotu  rīcību,  nodrošinot  novada  iedzīvotāju  intereses,  līdz  ar  to  pašvaldībai 
nevajadzēja tērēt resursus, lai veiktu pārmaiņas šajā jomā.

Vēsturē  šo  gadu  ierakstīs  vairāki  tautsaimniecības  teritoriālās  struktūras  objekti  un 
notikumi:

1. Darbu sāk Līgatnes novada sporta centrs, kas atrodas Augšlīgatnes jaunuzbūvētajā sporta 
hallē. 

2. Līgatnē  sāk  darboties  tūrisma  nozare  –  vecajā  sardzes  namiņā  tiek  atklāts  tūrisma 
informācijas centrs un atklātas pirmās divas kultūrvēsturiskas nozīmes tūrisma takas. 

3. Līgatnē  tiek pabeigta  projekta  „Ūdenssaimniecības  attīstība  Līgatnē”  pirmā kārta,  kura 
rezultātā pilsētā ir atjaunots ūdenstornis un uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, Gaujasmalā 
tiek nodotas ekspluatācijā attīrīšanas iekārtas. 

4. Augšlīgatnes bērnudārzā tiek atvērta jauna grupiņa. 
5. Tiek uzsākta „Laivenes atpūtas parka” izveide. 
6. Pirmo  reizi  Ratniekos  notiek  mūzikas  festivāls  „Laba  daba”  un  tradicionāls  saiets 

„Kaimiņu būšana”. 
Šie un citi notikumi iezīmē Līgatnes novada pirmo gadu, saglabātājot visas līdzšinējās tradīcijas, 
kuras bija gan Līgatnes pilsētā, gan Līgatnes pagastā.

2010.gadā pašvaldības kapitālsabiedrību darbība ir ienesīga un stabila. Dzīvojamo māju 
pārvaldnieks SIA „Līgatnes nami” veic aktīvu darbu ERAF struktūrfondu piesaistei dzīvojamo 
māju  energoefektivitātes  uzlabošana  un  nodrošina  likumā  noteiktās  pārvaldes  funkcijas  49 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jomā. 

Medicīniskās rehabilitācijas uzņēmumā SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 2010. gads 
bija uzņēmējdarbības sakārtošanas gads, kā rezultātā uzņēmuma darbība ir finansiāli pamatota un 
sākot no  2010.gada vidus, tas strādā ar peļņu.

Lielu ieguldījumu pašvaldības attīstībai nodrošina nevalstiskās organizācijas. Pašvaldībai 
ar  nevalstisko  sektoru  izveidojusies  laba  sadarbība  un  tās  rezultātā  ir  apstiprināti  vairāki 
sabiedriski nozīmīgi projekti, kurus līdzfinansē Līgatnes novada dome. Šīs sadarbības rezultātā 
tiks iegādāts ziemas sporta inventārs, uzbūvēts „Tautas zvejniecības aroda muzejs” un „Zivju ceļš 
pie Anfabrikas slūžām”, izveidotas zivju nārsta vērošanas takas, labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi 
un dzīvojamo māju pagalmi.

Stabilitāte  un  izaugsme  vērojama  novada  izglītības  iestādēs  –  novada  vidusskola  veic 
mērķtiecīgu darbu, lai nostiprinātu dabaszinību apguvi skolēniem, ieviestu profesionāli orientētu 
programmu vides zinību apguvei,  realizētu  „vakarskolas” programmu.  Lai  pēc iespējas vairāk 
bērniem nodrošinātu iespēju apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, tika atvērta jauna pirmsskolas 
izglītības  iestādes  grupiņa Augšlīgatnē  un gada beigās  visiem novada bērniem bija  pieejamas 
vietas novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kopumā 2010. gads Līgatnes novadam vērtējams kā stabilitātes un izaugsmes gads, kad 
pēc Administratīvi teritoriālās reformas un valsts ekonomiskās krīzes satricinājumiem ir iestājies 
darbīgs miers, paverot iespējas jauniem izaicinājumiem, kas nepieciešami, lai paaugstinātu katra 
novada iedzīvotāja labklājību. 

Esam laimīgi Līgatnes novadā!
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins
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2. Ziņas par pašvaldību

Līgatnes novada pašvaldības teritorija ir 167,7 km2, tajā skaitā 
Līgatnes pilsēta - 7,1 km2 ; 
Līgatnes pagasts – 160,6 km2.

Līgatnes  pilsētas  teritorija  atrodas  Gaujas  Nacionālā  parka  teritorijā  un  robežojas  ar 
Līgatnes  un  Straupes  pagastu.  Līgatnes  pilsēta  atrodas  35  km attālumā  no Cēsīm un 75  km 
attālumā no Rīgas. 

Līgatnes  pagasts  vēsturiski  atrodas  Vidzemes  novadā,  bet  ģeogrāfiski  -  Vidzemes 
augstienes Piebalgas paugurainē un Gaujas senlejā, dienvidaustrumos iesniedzoties Viduslatvijas 
nolaidenumā. Līgatnes pagasta austrumu daļa ir 20 km attālumā no Cēsīm, bet rietumu daļa 10 km 
attālumā no Siguldas. Līgatnes pagasts apjož Līgatnes pilsētu un robežojas ar Krimuldas pagastu, 
Siguldas pagastu, Straupes pagastu, Nītaures pagastu, Amatas un Drabešu pagastu.

2.1. Teritorijas sadalījums

2.2. Līgatnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās  
zemes sadalījums pēc lietošanas veidiem 2010. gadā

Līgatnes novada pašvaldības īpašumā ir 166 zemes vienības ar kopējo platību 181,7 ha.
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Līgatnes novada domei piekritīgas ir 346 zemes vienības ar kopējo platību 707,9 ha.
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3. Pašvaldības pārvalde
Līgatnes  novada  pašvaldība  darbojas  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likumu  „Par 

pašvaldībām”. Līgatnes novada pašvaldības un Līgatnes novada domes darbību nosaka Līgatnes 
novada  domes  2009.gada  14.oktobra  ar  ārkārtas  sēdes  lēmumu  (prot.Nr.9,  3.§),  apstiprinātie 
Līgatnes novada saistošie noteikumi Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums”. 

Līgatnes novada domē 2009.gada 1.jūlijā darbu sāka jaunievēlētā Līgatnes novada dome 
13 deputātu sastāvā, kas turpināja strādāt 2010.gadā. Līgatnes novada domes priekšsēdētājs  ir 
Ainārs Šteins. 

Līgatnes novada domes deputāti:
1. Ainārs Šteins
2. Pēteris Lideris  
3. Dace Bērziņa
4. Ineta Bērziņa
5. Laila Bērziņa
6. Ēriks Liepiņš
7. Gunita Liepiņa
8. Silvija Zaharāne  
9. Gunars Šķēle  
10. Iveta Viļumsone  
11. Normunds Sondors 
12. Guntis Zicmanis
13. Jurijs Daģis 

2010. gadā notikušas 16 novada domes sēdes, tai skaitā 3 ārkārtas sēdes.

Domes sēdēs izskatīti jautājumi, kuri pirms tam tiek izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās 
un komisijās.

 Pašvaldības  funkciju  izpildes  nodrošināšanai  domē  izveidotas  četras  deputātu  pastāvīgās 
komitejas:

- Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā;
- Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komiteja 5 deputātu sastāvā;
- Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 5 deputātu sastāvā;
- Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja 5 deputātu sastāvā.

No 2010. gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim notikušas: 

Finanšu komitejas sēdes – 12;
Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas sēdes – 11;
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes – 11 ;
Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēdes -12.

Domē darbojas šādas patstāvīgās komisijas: 

- Ārkārtas situāciju komisija avāriju, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai;
- Līgatnes pilsētas Zemes komisija;
- Administratīvā komisija;
- Vēlēšanu komisija;
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- Iepirkumu komisija;
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija;
- Privatizācijas komisija;
- Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija;
- Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;
- Politiski represētās personas statusa noteikšanas komisija (no 2010.gada 25.novembra);
- Atzinības raksta piešķiršanas komisija (no 2010.gada 25.novembra);

Domē no 2010.gada  25.novembra  darbojas  viena  apakškomisija-  Līgatnes  novada domes 
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija.

Pašvaldības  funkciju  realizēšana  tiek  nodrošināta  ar  pašvaldības  iestāžu  un  struktūrvienību 
starpniecību. No pašvaldības iestādēm darbojas:

- Līgatnes novada dome ;
- Pašvaldības aģentūra „Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs”;

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes:

- Līgatnes novada vidusskola;
- Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde;
- Līgatnes Mūzikas un mākslas skola;
- Līgatnes novada Dienas un interešu centrs „Saulespuķe”;

Pašvaldības struktūrvienības – Kultūras iestādes:

- Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs;
- Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēka;
- Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka;

Citas pašvaldības struktūrvienības:

- Novada domes kanceleja;
- Grāmatvedības un uzskaites nodaļa;
- Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;
- Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa;
- Līgatnes novada domes komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas   nodaļa;
-      Līgatnes novada Sporta centrs;
-      Tūrisma informācijas centrs.

Līgatnes novada domes iestādes:

- Līgatnes novada Bāriņtiesa;
- Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa;
- Līgatnes novada Būvvalde;
- Līgatnes novada pašvaldības policija;
- Līgatnes novada Sociālais dienests.

Uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kapitāldaļas:
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- SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”- 1,50 %;
- Krājaizdevu sabiedrības „Līgatnes druva” –  4,50 % ;
- BO „Dzīvokļu kooperatīvs „Skaļupes” – 5,0 %;
- AS „CATA” –  4,54 %;
- SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””- 100%;
- SIA „Līgatnes nami” – 100%.
  

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

- Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”.
- Biedrībā „Līgatnes upes saimnieki”

3.1. Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits Līgatnes novada pašvaldībā uz 01.01.2009. - 4470 
Līgatnes pilsētā -1417 
Līgatnes pagastā - 3053

Iedzīvotāju skaits Līgatnes novada pašvaldībā uz 01.01.2010. –  4455
Līgatnes pilsētā - 1408
Līgatnes pagastā - 3047

Novada iedzīvotāju skaits 2010.gadā ir skaitliski samazinājies, bet ir vērojama tendence, 
ka iedzīvotāju skaits  sāk pieaugt.   Tas  saistīts  ar  to,  ka īpaši  Līgatnes  pilsētā,  gados vecākos 
pilsētas iedzīvotājus nomaina jaunie, kas iegādājās īpašumus novadā un ienāk šeit uz dzīvi ar visu 
ģimeni.  Šo  apgalvojuma  apstiprina  tas,  ka  vēl  aizvien  ir  pieprasījums  pēc  vietām  bērniem 
pirmsskolas izglītības iestādēs, kas pēdējos divos gados ir palielinājies par 38%.

Vīrieši      -  2129
            Sievietes -   2326
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Nacionālais sastāvs
Latvieši - 3887
Krievi -  410
Baltkrievi -    42
Ukraiņi -    26
Vācieši -    17
Poļi                              -    35
Lietuvieši -    15
Igauņi -     4
Pārējie -    19
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Pilsonība
Latvijas pilsoņi - 4174
Latvijas nepilsoņi -   245

            Pārējie -  36

Vecuma sadalījums
0 – 6 gadi - 199

Līgatnes pilsētā -   44
Līgatnes pagastā - 155

7 – 18 gadi - 622
Līgatnes pilsētā - 166
Līgatnes pagastā - 406

Pensionāri  - 1230
Līgatnes pilsētā -   527
Līgatnes pagastā -   703

Darbaspējīgie - 2404
Bezdarbnieki -  356
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3.2. Civilstāvokļu aktu reģistrācija

Laulības reģistrācija - 8
Līgatnes pagastā - 2

Dzimšanas reģistrācija - 26
Līgatnes pilsētā - 4
Līgatnes pagastā - 22
Miršanas reģistrācija - 47
Līgatnes pilsētā - 25
Līgatnes pagastā - 22
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4. Līgatnes novada bāriņtiesa

2010. gadā Līgatnes novada bāriņtiesa savas kompetences ietvaros ir  pieņēmusi lēmumus 
36  lietās.  Lai  sagatavotu  dokumentus  izskatāmās  lietās  vai  izlemtu  par  lietas  neierosināšanu, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja veikusi pārbaudes iedzīvotāju dzīves vietās gan kopā ar novada Sociālo 
dienestu, gan Pašvaldības policiju, gan Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekiem, gan arī 
vienpersoniski.  Ir  notikušas  daudzas  tikšanās  un  sarunas  ar  iedzīvotājiem,  speciālistiem, 
amatpersonām, bērniem un jauniešiem, lai vispusīgi un pēc būtības noskaidrotu lietas ierosināšanas 
nepieciešamību jautājumos, kas atrodas bāriņtiesas  kompetencē,  ta ir,  jautājumos, kas saistīti  ar 
aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai.

Šajā darbā ļoti palīdzējuši bāriņtiesas locekļi, kas bāriņtiesas priekšsēdētājas uzdevumā ir 
intervējuši  cilvēkus,  noskaidrojuši  lietas  apstākļus  un  ziņojuši  par  darbības  rezultātiem  un 
noformējuši tam atbilstošus dokumentus. Bāriņtiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā, bāriņtiesas 
locekļi, nepieciešamības gadījumā, ir spējuši pieņemt patstāvīgus lēmumus un ar savām darbībām 
novērsuši bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumus.

Tā kā bāriņtiesas pieņemtie lēmumi bieži maina cilvēku dzīvi, dažkārt pat radikāli, tad šie 
lēmumi  jāpieņem  atbilstoši  Administratīvā  procesa  likumam,  Bāriņtiesu  likumam  un  citiem 
normatīvajiem aktiem. Bāriņtiesā pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
2010.gadā  neviens  Līgatnes  novada  bāriņtiesas  lēmums  nav  pārsūdzēts-  tas  liecina  par  zinoša 
speciālista – bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga- darbība. Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs noformē 
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dokumentus,  kārto  arhīva  lietas,  protokolē  bāriņtiesas  sēdes  un  noformē  un  izsūta  pieņemto 
lēmumu norakstus visiem iesaistītajiem adresātiem un atbildīgajām iestādēm. 2010.gadā arhivētas 
Līgatnes pilsētas un Līgatnes pagasta bāriņtiesu lietas līdz novada izveidošanai 2009.gada jūlijā. 

Bāriņtiesa veikusi izskaidrošanas darbu novada iedzīvotājiem, kuru ģimenēs aug mazgadīgi 
un nepilngadīgi bērni, par to, ja vecāku izbrauc no Latvijas Republikas uz darbu ārvalstīs, sakārtot 
likumīgo pārstāvju iecelšanu bērniem, nosakot to pilnvaru apjomu uz laiku, kamēr vecāki atrodas 
ārvalstīs. 

Bāriņtiesai  izveidojusies  laba  sadarbība  ar  Līgatnes  novada  domes  Sociālā  dienesta 
darbiniekiem, notiek kopīgs darbs krīzes situāciju noskaidrošanā ģimenēs un atbalsta sniegšanā. Šī 
sadarbība ir devusi rezultātus,  jo pārskata periodā nav bijis nepieciešams vecākiem atņemt bērna 
aprūpes tiesības. Regulāri notiek risku izvērtēšana ģimenē, lai izvērtētu vai vecāki spēj nodrošināt 
savu bērnu pilnvērtīgu aprūpi un uzraudzību. Šis darbs jāturpina, 2010. gada rezultāti  liecina par 
pozitīvu tendenci, bet vēl nav vērtējami kā nemainīgi un stabili.

Ar katru gadu pieaug to lietu skaits, kur pilngadīgām rīcībnespējīgām personām vai mantai ir 
jāieceļ aizgādnis. Bāriņtiesas uzraudzībā atrodas 9 lietas, kuru iekārtošana un pārraudzīšana prasa 
lielu izskaidrošanas darbu un rūpīgu dokumentu noformēšanu un uzraudzības nodrošināšanu.

Pārskata periodā bāriņtiesa ir veikusi dokumentu sagatavošanu un notariālos apliecinājumus 
186 dokumentiem, no tiem 108 pilnvarām, 14 darījumu līgumiem, 2 testamentiem, 5 vienošanās 
līgumiem, 26 nostiprinājumu lūgumiem zemesgrāmatai, 30 parakstu īstumu apliecinājumiem.

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 
un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 
atbildīgo institūciju 

14

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības -

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas bērna aprūpes 
tiesības 

1 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības - 
Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības 1 
Personu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 
aizgādības tiesību atņemšanu 

2 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 4 
Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 5 
Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē, no kuriem: 11 

 audžuģimenē 8 
 aizbildņa ģimenē - 
 bērnu aprūpes iestādē 3 
Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē 
(audžuģimenē, aizbildnībā, bērnu aprūpes iestādē) 

6 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes 
(audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi 

2

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas 4
Bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas - 
Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības tiesību atjaunošanas 
vecākiem 

2 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu atļaut 
šķērsot valsts robežu 

- 

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam 1 
Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis 1 
Audžuģimeņu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim 1
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Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem 2 
Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir 
bērna interesēs 

1 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu 
adoptētāja aprūpē 

-

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī 9 
Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 
apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav 
noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu 
pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

1 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu 
nodrošināšanu vai aizstāvību 

92

5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

Veicot sabiedriskās kārtības uzturēšanu Līgatnes novadā, uzraugot Līgatnes novada saistošo 
noteikumu  ievērošanu,  kā  arī  kontrolējot  ceļu  satiksmes  noteikumu  ievērošanu,  Pašvaldības 
policijas darbinieki 2010.gadā ir sarakstījuši Administratīvā pārkāpuma protokolus 61 personai, no 
kuriem Pašvaldības policija pie administratīvās atbildības ir saukusi 8 personas.

- 16 transporta līdzekļa vadītāji saukti pie administratīvās atbildības par ceļu 
satiksmes noteikumu neievērošanu;
- 13 personas - par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu, kur 
vairākums pārkāpumu ir par  APK 171.panta normu neievērošanu, t.i., alkoholisko dzērienu 
lietošana  sabiedriskā  vietā  vai  atrašanās  sabiedriskā  vietā  reibuma  stāvoklī,  kas  aizskar 
cilvēka cieņu;
- 38  administratīvā  pārkāpuma  lietas  nosūtītas  izskatīšanai  un  lēmumu 
pieņemšanai citām institūcijām:

15



26 lietas nosūtītas Līgatnes novada domes Administratīvajai komisijai;
9 lietas nosūtītas Cēsu rajona tiesai, no kurām 5 ir par personu alkoholisko dzērienu lietošanu 

sabiedriskā vietā  vai atrašanos sabiedriskā vietā  alkohola reibuma stāvoklī,  kas aizskar 
cilvēka cieņu, atkārtoti gada laikā;

3 lietas citām institūcijām (Valsts policijai).

Sodīti:
16 transporta līdzekļa vadītāji par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu;
13 personas par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka 

cieņu, vai alkohola lietošanu sabiedriskās vietās;
3 personas par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām;
7 personas par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu ar CSDD protokoliem;
10 personas  pēc  Bērnu  tiesību  aizsardzības  likuma  173.panta  par  bērnu  audzināšanas 

pienākumu nepildīšanu.
Atskaites periodā 26 personām izteikti  brīdinājumi par Līgatnes novada domes saistošo 

noteikumu  neievērošanu,  galvenokārt,  par  teritorijas,  nekustamā  īpašuma  vai  atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu.

14 personas, kuras nespēja patstāvīgi pārvietoties un varēja nodarīt veselības kaitējumu sev 
vai citiem, jo atradās apreibinošu vielu ietekmē, nogādātas SIA „Cēsu klīnika” vai dzīves vietā.

Mutiski  brīdināti  72  velosipēdu  un  mopēdu  vadītāji  par  CSN  217.  un  230.  panta 
neievērošanu.

64 gājēji brīdināti par CSN 19. panta (par atstarotāju nelietošanu) pārkāpšanu.
2010.gadā  Pašvaldības  policija  izbraukusi  uz  49  izsaukumiem  un  izskatījusi  112 

iedzīvotāju  iesniegumus.2011.gadā  turpina  plānot  ieviest  video  novērošanas  sistēmu  novadā, 
t.sk., Līgatnes pagasta centrā.
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6. Sociālā palīdzība
     2010.gadā  turpinājās  straujais  klientu  skaita  pieaugums,  kas  prasīja  Sociālā  dienesta 
darbinieku saspringtāku darba režīmu. 
   2009.gadā  85  ģimenes  (  153  personas)  tika  atzītas  par  trūcīgām,  2010.gadā  jau  219 
ģimenes  (554  personas,  no  tām  212  bērni)  ir  ieguvušas  trūcīgas  ģimenes  statusu.  Tas 
izskaidrojams ar  valsts  ekonomiskā  situācija  un ienākumu līmeņa pazemināšanos  ģimenēm ar 
maziem bērniem vai pensionāriem, ka cilvēki nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, kā arī ar 
to, ka iedzīvotāji ir vairāk informēti par iespējām un savām tiesībām saņemt sociālo palīdzību gan 
no pašvaldības, gan arī no valsts.  Tieši pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti palīdz ģimenēm 
kaut minimālā līmenī nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu. Uz šo palīdzību var pretendēt 
trūcīgā statusu ieguvusi persona vai ģimene, tādēļ ir  pieaudzis šo personu skaits.

2010.gadā  ir  notikušas  36  Sociālā  dienesta  sēdes,  kurās  lemts  par  klientu  sociālās 
situācijas uzlabošanu.

Sociālajā  dienestā  kopumā  ir  iekārtotas  362  klientu  lietas  (laika  periodā  no  1998.- 
2010.gadam), no kurām no jauna 2010.gadā ir iekārtotas 145 lietas. 
Kopā sociālo palīdzību un pakalpojumus no pašvaldības saņēmušas 300 ģimenes - 588 personas, 
no kurām 251 bērns.

6.1. Svarīgākais sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā Līgatnes novadā  
2010.gadā

 Līgatnes  novada  Sociālais  dienests  2010.gada  8.septembrī  tika  reģistrēts  Sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Turpina darboties  Līgatnes novada Sociālā  dienesta darbības modelis  divos iedzīvotāju 
apkalpošanas  centros  –  Līgatnes  pagastā  un  Līgatnes  pilsētā,  lai  iedzīvotājiem  būtu  vieglāk 
saņemt sociālo palīdzību un pakalpojumus.

2010.gada oktobrī tika grozīti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības un pakalpojumu 
sniegšanu  Līgatnes  novadā,  jo  pusotra  gada  prakse  noteica  nepieciešamību  precizēt  dažus 
noteikumu punktus un noteikt papildus palīdzības veidus atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. 

Ir palielināts darbinieku skaits Sociālajā dienestā, darbā pieņemta sociālā darbiniece, kurai 
ir profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā. Tas ir uzlabojis dienesta darbības kvalitāti.
 Piedaloties  Eiropas  Savienības  fonda  darbības  programmas  „Cilvēkresursi  un 
nodarbinātība”  piedāvātajā  projektā  „Speciālistu  piesaiste  plānošanas  reģioniem,  pilsētām  un 
novadiem”,  izdevās iegūt finansējumu 8935.00 LVL apmērā,  lai  realizētu projektu „Psihologa 
piesaiste Līgatnes novada domes vajadzībām atbalsta sniegšanai mērķa grupām”. No 2010.gada 
decembra mēneša Sociālajā dienestā darbu uzsāka psiholoģe. Šis pakalpojums Līgatnes novada 
iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas.

Pašvaldība  turpina  iesaistīšanos  Eiropas  Sociālā  fonda  projektā  „Darba  praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.  2010. gadā tika 
nodarbināti 173 stipendiāti.

Sociālais dienests turpina AS Latvenergo dāvinājuma karšu „Elektrības norēķinu karte 500 
kWh” izsniegšanu Līgatnes novada trūcīgajām mājsaimniecībām. AS Latvenergo Līgatnes novada 
pašvaldībai 2009.gadā piešķīra 140 dāvinājuma kartes, bet 2010.gadā – 70. No tām uz 2011.gada 
1.janvāri vēl neizdalītas bija 80 dāvinājuma kartes.
Ir uzsākta sadarbība ar Līgatnes novada nevalstiskajām organizācijām.

2010.gadā  Līgatnes  novadā  sociālās  palīdzības  pabalstiem  un  samaksai  par  sociālajiem 
pakalpojumiem izmaksāti Ls 111403,08 :

- GMI pabalstam - Ls 44097,38 jeb 39,58 % - 119 ģimenēm (301personai);
- Dzīvokļa pabalstam – Ls 6688,33 jeb 6,00 % - 108 ģimenēm ( 205 personām);
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- Ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 1698,75 jeb 1,52 % - 25 ģimenēm ( 85 personām);
- Veselības aprūpes pabalstam – Ls 1743,11 jeb 1,56 % - 41 ģimenei ( 64 personām);
- Pabalsts skolas piederumu iegādei – Ls 750,- jeb 0,67 % - 32 ģimenēm ( 117 personām);
- Sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un audžuģimenēm – Ls 17010,51 jeb 15,27 
%
- Maksa  par  pakalpojumiem  ilgstošas  sociālās  aprūpes  iestādēm  –  Ls  32233,19  jeb 
28,93% 
- Pārējie  pabalsti  (  piedzimšanas,  apbedīšanas,  pēc  soda  izciešanas,  aprūpei,  mācību 
līdzekļu iegādei) – Ls 7181,81 jeb 6,45%

Nākamā gada galvenie uzdevumi Sociālā dienesta darba tālākai attīstībai:

- Līgatnes novada Sociālā dienesta sniegtā pakalpojuma aprūpe mājās  pilnveidošana un 
reģistrēšana pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

- Izstrādāt  un  realizēt  sociālās  rehabilitācijas  un  korekcijas  programmas  dažādām 
sociālajām grupām, atbilstoši viņu vajadzībām.

- Turpināt  meklēt  iespējas  piesaistīt  Eiropas  finansējumu  dažāda  rakstura  sociālajos 
projektos ar mērķi dažādu sociālo grupu atstumtības mazināšanai un integrēšanai sabiedrībā.

- Turpināt uzsākto sadarbību ar Līgatnes novada nevalstiskajām organizācijām.
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7. Nozīmīgākie veikumi un notikumi Līgatnes novadā izglītības jomā

7.1. Līgatnes novada vidusskola

Pedagoģiskais  darbs  izglītības  iestādē  tiek  veikts  saskaņā  ar  licencētām  un  akreditētām 
programmām:  vispārējās  pamatizglītības  programma,  kods  21011111  un  vispārējās  vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011.    
2009./2010. mācību gada noslēgumā skolā mācījās 244 skolēni, 21 klašu komplekts, strādāja 29 
skolotāji. 

Mācību gadu 85 skolēni (35%) noslēdza ar labām un teicamām sekmēm, uz otru gadu tika 
atstāti  4  skolēni  (1,6%).  Valsts  pārbaudes  darbos  9.  klasēm  99%  ir  sekmīgi  vērtējumi. 
Centralizētajos eksāmenos 12. klasei 53% ir A,B,C līmeņi.

9.  klases  absolventi  –  48%  turpina  mācības  vidusskolās  un  ģimnāzijās  un  48% 
profesionālajās skolās. 12. klases absolventi – 50% mācās augstskolās. 

6 skolēni guvuši godalgotas vietas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, 1 skolēns – 
3. vietas diplomu valsts vizuālās mākslas olimpiādē. 

Skolā darbojās 8 interešu pulciņi, no kuriem īpaši izceļas tautisko deju pulciņš, kur no 5 
deju grupām divas piedalījās skolēnu Dziesmu un deju svētkos.  

Aktīvi notika darbība valsts mēroga starptautiskos projektos un konkursos : „Atpakaļ pie 
dabas”,  ‘Iepazīsim mitrājus”, „Jūras stāstu konkurss”, u.c. kā arī „Comenius” skolu sadarbības 
projektā.

14  pedagogi  piedalījās  Eiropas  sociālā  fonda  darbības  programmas  „Cilvēkresursi  un 
nodarbinātība”  apakšaktivitātes  „Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana  izglītības  sistēmas 
optimizācijas apstākļos” , pilnveidojot profesionālo meistarību.

Turpinās  aktīva  darbība  projektos:  „Mamma  daba”,  „SAUCE”,  „Comenius” 
apakšaktivitāte „Skolēnu individuālā mobilitāte”, „Eiropas jauniešu ūdens parlaments” u. c.

Skolotāji turpina piedalīties Eiropas sociālā fonda programmā, pilnveidojot profesionālo 
kvalifikāciju.

7.2. Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde

7.2.1. Pedagoģiskais darbs

2010. gadā pedagoģiskais  darbs iestādē tika veikts saskaņā ar 2009. gada 6. novembrī 
licencēto  pirmsskolas  izglītības  programmu  Nr.  V-582,  programmas  kods  -   01011111. 
Programmas saturs nodrošināja audzēkņu sagatavošanu mācību uzsākšanai skolā.  Programmas 
realizēšanu  nodrošināja   pietiekamais  mācību,  uzskates  un  izdales  materiālu  klāsts  grupās  un 
metodiskajā kabinetā.

Kā tika  plānots  2009. gadā,  no 2010. gada 1.  septembra  Līgatnes  novada pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkā Augšlīgatnē „Zvaniņos” tika atvērta grupa ar 16 vietām 1.5- 3 gadīgiem 
bērniem. Līdz ar to no 2010. gada 1. septembra iestādē darbojas 6 grupas, kurās nodrošinātas 
vietas 131 bērnam. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem redzams, ka bērnu skaits palielinās. 
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Bērnu skaits Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādē no 2008.- 2010. gadam. 

Ar  vietām  Līgatnes  novada  pirmsskolas  izglītības  iestādē  tika  nodrošināti  visi  bērni, 
kuriem  tās  bija  nepieciešamas.  Pamatojoties  uz   saņemtajiem  iesniegumiem  2010.  gada  31. 
decembrī rindā uz vietām Pirmsskolas izglītības iestādē ir 46 bērni, no kuriem 35 gatavojas uzsākt 
mācības 2011. gadā, 10- 2012. gadā un 1 – 2013. gadā. 

Iestādē tika nodrošināta 5- 6 bērnu obligātā apmācība pamatizglītības ieguvei. 2010. gada 1. 
septembrī apmācības uzsāka 29 5- gadīgie bērni un 27 6- gadīgie bērni (24- Pirmsskolas izglītības 
iestādes  ēkā  Līgatnē,  Gaujas  ielā  7  un  32-  pirmsskolas  izglītības  iestādes  ēkā  Augšlīgatnē, 
„Zvaniņos”. 
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5 gadīgie bērni 6 gadīgie bērni

Bērni 5-6 gadīgo bērnu obligātajā apmācībā no 
01.09.2010. 

Iestādē strādāja 12 pedagoģiskie darbinieki (14.5 slodzes) un 12 tehniskie darbinieki (9.3 
slodzes). No 2010. gada 1. janvāra skolotājām un skolotāju palīgiem kā palīgi darbā ar bērniem 
tika piesaistīti arī Eiropas sociālā fonda stipendiāti. 

2010.  gada  1.  martā  darbu  uzsāka  pirmsskolas  vecuma  bērnu  deju  pulciņš,  kurā  tika 
uzņemti visi Līgatnes novadā dzīvojošie dejotgribētāji vecumā no 3- 7 gadiem. Tika izveidotas 4 
grupas, divas katrā iestādes ēkā, kurās dejoja 89 bērni. 

2010.  gadā  īpaša  uzmanība  tika  veltīta  materiāli  tehniskās  bāzes  papildināšanai,  kas 
veicinātu  bērnu valodas  attīstību.  Līdz ar  to  tika pilnveidoti  leļļu  stūri,  papildināts  metodisko 
materiālu klāsts, katrā grupā tika izgatavots flanelogrāfs uzskates materiālu demonstrēšanai. Reizi 
mēnesī  notika  skolotāju  metodiskās  sanāksmes,  kurās  tika  pārrunātas  tēmas,  saistītas  ar 
pedagoģisko darbu mūsu iestādē. Trīs reizes mācību gadā notika pedagoģiskās padomes sēdes. 
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7.2.2. Sadarbība ar ģimeni

Katrā pirmsskolas izglītības iestādes grupā 2010.gada laikā notika trīs vecāku sapulces, 
kurās vecāki  tika iepazīstināti  ar  iestādes darba virzieniem,  plānotajām aktivitātēm.  Tajās tika 
pārrunāti  noteikumi,  kā  arī  uzklausīti  vecāku  priekšlikumi  iestādes  darba  uzlabošanā.  Iestādē 
aktīvi darbojās iestādes padome, kuras inicitatīvas rezultātā tika iztīrīta graviņa aiz pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas Gaujas ielā 7, Līgatnē, kā arī bērniem tika iestudēta luga „Rūķu dēlēns 
Knīpucis”. 

7.2.3. Saimnieciskā darbība

2010. gadā tika paveiktas visas iepriekšēja gadā plānotās darbības: 
- No 2010. gada 1. septembra tika atvērta grupa 1.5- 3 gadus veciem bērniem;
- Izveidots pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņš;
- Abās iestādes ēkās ap teritoriju uzstādītas jaunas koka sētas;
- Veikts kapitālais remonts bērnu tualetei Pirmsskolas izglītības iestādes  ēkā Gaujas ielā 
7; 
- Uzstādīts rotaļu laukums Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Augšlīgatnē „Zvaniņos”;
- Iztīrīta un labiekārtota graviņa aiz Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas  Līgatnē, Gaujas 
ielā 7. 

7.3. Plānotie darbi 2011. gadā

7.3.1. Pedagoģiskā darbība: 

- Atjaunot licenzi 2009. gada 6. novembrī licencēto pirmsskolas izglītības programmu   
Nr. V-582, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos; 

- Turpināt  papildināt  materiālo  bāzi  mācību nodarbību nepieciešamībām,  atbilstoši  mācību 
tēmām. 

7.3.2. Saimnieciskā darbība: 

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Līgatnē, Gaujas ielā 7: 
- Veikt zāles kapitālo remontu;
- Veikt parādes kāpņu kapitālo remontu;

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Augšlīgatnē, „Zvaniņos”: 
- Atvērt grupu 3-6 gadus veciem bērniem;
- Veikt grīdas seguma nomaiņu 2. stāva gaitenī;
- Veikt zāles remontu;
- Uzstādīt ugunsgrēka trauksmes atklāšanas signalizāciju;
- Uzstādīt rotaļu laukumā nojumi. 

7.4. Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

7.4.1. Pedagoģiskais darbs

Pedagoģiskais  darbs  skolā  tiek  veikts  saskaņā  ar  2009.gada  14.oktobrī  licencētām 
profesionālās ievirzes izglītības programmām :

- 20V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle,
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- 20V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle, 
- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle,
- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Čella spēle,
- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle, 
- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, 
- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Mežraga spēle,
- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Eifonija spēle, 
- 20V 211 00 Vizuāli plastiskā māksla.

2010.gada  septembrī  tika  licencēta  un  no  1.oktobra  īstenota  profesionālās  ievirzes  izglītības 
programma 20V 212 10 Deja.

Lai nodrošinātu visiem audzēkņiem mācību priekšmeta „Kolektīvā muzicēšana” apguvi, 
skolā  tika  izveidots  1.-3.klašu  koris  un  salonorķestris,  kurā  spēlē  audzēkņi  no  4.klases  visās 
instrumentu grupās, līdz ar to sastāvs nav klasisks. No pašvaldības piešķirtā finansējuma izglītības 
programmas Taustiņinstrumentu spēle  Klavierspēle  audzēkņiem tiek piedāvāts  apgūt kāda cita 
papildinstrumenta  spēli,  lai,  iespējams,  jau  nākamajā  mācību  gadā  varētu  iesaistīties  orķestra 
darbībā un apgūt kolektīvās muzicēšanas prasmes. 

Izglītības iestāde 2007.gada februārī izgāja akreditācijas procesu, kura rezultātā skola tika 
akreditēta  uz  maksimālo  termiņu  –  6  gadiem  (akreditācijas  lapas  Nr.AI  3658).  Nākamās 
akreditācijas  termiņš  –  2013.gada  27.februāris.  Programmu  saturs  nodrošina  iespēju  katram 
audzēknim  turpināt  izglītību  mūzikas,  dejas  vai  mākslas  jomā  jebkurā  profesionālās  vidējās 
izglītības  mācību  iestādē.  Programmu  realizācijai  nodrošināts  pietiekams  telpu,  aprīkojuma, 
mūzikas instrumentu, materiālu, audio ierakstu, kā arī mācību un uzskates materiālu klāsts.

Audzēkņu vidējais kopskaits 2010.gadā - 80, no tiem mūzikas izglītības programmās - 50, 
dejas izglītības programmā – 11, mākslas izglītības programmā – 19.

Skolā  strādā  13  pedagogi,  no  tiem  mūzikas  izglītības  programmās  –  10,  dejas  izglītības 
programmā – 1, mākslas izglītības programmā – 2, kā arī 2 tehniskie darbinieki – 2 apkopējas.

2010.gadā skolu absolvēja kopā 7 audzēkņi, no tiem 5 mūzikas izglītības programmas, 2 
mākslas izglītības programmu. No 7 absolventiem 2010.gadā tālāk vidējās profesionālās mācību 
iestādēs neiestājās neviens, taču kopumā 2010.gadā vidējās profesionālās mācību iestādēs iestājās 
4  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  audzēkņi  –  1  mūzikā,  3  mākslā.  Tātad  skola  sniedz 
audzēkņiem tik kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, ka viņi spēj iestāties vidējās izglītības 
pakāpē, nepabeidzot mākslas vai mūzikas pamatizglītības pakāpi līdz galam.

7.4.2. Mākslinieciskā darbība

Skolas  audzēkņi  un  pedagogi  regulāri  piedalās  gan  skolas,  gan  pašvaldības  rīkotajos 
pasākumos  un  koncertos.  Ar  saviem  sniegumiem  priecē  klausītājus  18.novembra  koncertos, 
Ziemassvētku pasākumos, Lieldienās u.c. Mākslinieku veikums apskatāms darbu izstādēs.  Bez 
tam koncertē arī citās mūzikas un mākslu skolās visā Latvijā.

Viens  no  skolas  darbības  kvalitātes  rādītājiem  ir  audzēkņu  dalība  dažādos  mūzikas 
konkursos, festivālos, izstādēs. Mūsu skolas audzēkņi regulāri piedalās un gūst panākumus gan 
vietēja, gan starptautiska mēroga konkursos.

7.4.3. Sadarbība ar ģimeni

Skolas  pedagogi  aktīvi  informē audzēkņu vecākus par  norisēm skolā,  kā arī  par  katra 
audzēkņa individuālajiem sasniegumiem vai  neveiksmēm.  Lai  vecāki  būtu informēti,  kādas  ir 
mācību programmu prasības un kā viņu bērni ar tām tiek galā, vismaz vienu reizi semestrī tiek 
rīkoti atklātie koncerti, vecākiem pastāv iespēja būt klāt jebkurā mācību stundā, ja viņi to vēlas. 
Katra mācību gada 2.semestrī  vienu reizi  mēnesī tiek rīkota topošo tā gada skolas absolventu 
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beigšanas  eksāmena  instrumenta  spēlē  programmas  noklausīšanās  ar  vecāku  piedalīšanos,  lai 
izslēgtu nepatīkamu pārsteigumu iespēju skolas beigšanas eksāmenos maijā. Vecāki vienmēr ļoti 
labprāt  apmeklē  šīs  noklausīšanās  un  līdz  ar  to  arī  pievērš  lielāku  uzmanību  sava  bērna 
ieguldītajam darbam programmas sagatavošanā mājās.

7.4.4. Saimnieciskā darbība

Skolas telpas tiek uzturētas pienācīgā kārtībā, ir nepieciešami nelieli kosmētiski remonti. 
2010.gadā galvenā uzmanība tika pievērsta telpu un mūzikas instrumentu uzturēšanai, regulārai 
apkopei. Vienmēr tiek meklētas iespējas papildināt nošu un audio materiālu, mākslas grāmatu u.c. 
nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu fondu.

7.4.5. Plānotie darbi 2011.gadā

7.4.6. Pedagoģiskā darbība

2011.gadā  kultūrizglītības  sistēmā  turpināsies  ministrijas iecerētā  reforma,  par  kuras 
rezultātiem, kā arī ieguvumiem un zaudējumiem gan vēl joprojām nav nekādas īstas skaidrības.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola iespēju robežās centīsies realizēt visas 20V izglītības 
programmas  pilnā  apjomā  ar  pašvaldības  finansējuma  palīdzību.  Plānots  turpināt  uzturēt  un 
pilnveidot kora, salonorķestra un dejas programmas darbu.

7.4.7. Saimnieciskā darbība

2011.gadā  jāveic  grīdas  nomaiņa  vismaz  vienā  mākslas  klasē  un  gaitenī  „Kārkliņos” 
1.stāvā.  Plānots  iegādāties  saksofonu,  korneti,  1/8  un  4/4  čellus.  Pienācīgā  darba  kārtībā  un 
kvalitātē jāuztur arī visas skolas klavieres, kurām nepieciešama regulāra skaņošana un apkope. 
„Kārkliņu” ēkas Kamīnzālē esošie radiatori jānomaina pret lielākiem, lai nodrošinātu normālāku 
temperatūru telpā un nebojātu zālē esošos instrumentus. Bez tam plānots uzsākt zaļās zonas ap 
„Kārkliņiem” labiekārtošanu.

8. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras, tūrisma un 
sporta jomā

8.1. Kultūra

Līgatnes  novads ir  tradīcijām, kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas pieminekļu  bagāts 
novads. Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs veicina patīkamas un interesantas kultūrvides 
veidošanu novada iedzīvotājiem un viesiem, veicinot tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, kā arī 
kultūrvēsturiskā  mantojuma  saglabāšanu  mūsdienīgā  pilsētvidē.  Līgatnes  novada  kultūras  un 
tūrisma centrs nodrošina aktīvu un kvalitatīvu pašdarbības un amatiermākslas kolektīvu darbību 
Līgatnes novadā un augstvērtīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas produktu pieejamību Līgatnes 
novada iedzīvotājiem un viesiem. 

8.2. Amatiermākslas kolektīvi

2010.  gadā  Līgatnes  novada Kultūras  un tūrisma  centrā  darbojās  pieci  dažādu veidu un 
vecuma  grupu  amatiermākslas  kolektīvi  (viens  jauktais  koris,  viens  vidējās  paaudzes  deju 
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kolektīvs,  viens  sieviešu  vokālais  ansamblis,  viena  līnijdeju  grupa  „Možums,  Tautas  mākslas 
studija (aušana) „Līgatne” ) ar kopējo dalībnieku skaitu – 97.

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs koordinē divu senioru klubu darbību. Senioru 
klubs  „  Možums”  darbojas  Līgatnes  pagastā,  savukārt  senioru  klubs  „Spēkavots”  darbojas 
Līgatnes pilsētā. Senioru klubu kustībā kopumā iesaistījušies 69 Līgatnes novada iedzīvotāji.

Līgatnes  novadā  darbojas  trīs  neatkarīgi  interešu  klubi  –  floristikas  studija,  kurā 
iesaistījušies 12 dalībnieki, karatē klubs – 17 dalībnieki un veselības vingrošanas interešu klubs – 
14 dalībnieki.

Amatiermākslas tradīciju kopšana un saglabāšana Līgatnes novadā tiek nodrošināta visās 
vecumgrupās  – no pirmsskolas vecuma līdz senioru vecumam. Pirmsskolas  un skolas vecuma 
bērniem  un  jauniešiem  līdzdarbošanās  amatiermākslas  kolektīvos  tiek  piedāvāta,  īstenojot 
dažādas  interešu  izglītības  programmas.  Pirmsskolas  izglītības  iestādē  darbojas  tautas  deju 
kolektīvs un bērnu vokālie ansambļi. Līgatnes novada vidusskolā darbojas jauktais koris bērniem 
no 1. – 9. klasei.  Nodarbības notiek 3 vecumgrupās.  Sasniedzot  vidusskolas vecumu,  jaunieši 
iesaistās Līgatnes novada jauktajā korī. Līgatnes novada vidusskolā darbojas tautas deju kolektīvs 
1.  –  9.  klašu  vecuma  bērniem.  Nodarbības  tiek  organizētas  četrās  vecumgrupās.  Sasniedzot 
vidusskolas vecumu, jaunieši iesaistās Līgatnes novada vidējās paaudzes deju kolektīvā.

Amatiermākslas  kolektīvi  aktīvi  koncertē  ne  vien  Līgatnes  novadā,  bet  arī  visā  Latvijā. 
Vidējās  paaudzes  deju  kolektīvs  „Zeperi”  koncertēja  Garkalnē,  Priekuļos,  Saldū,  Valmierā, 
Limbažos un Rīgā, kā arī piedalījies deju nometnēs Līgatnē un Limbažos, gatavojoties Vidzemes 
Deju  svētkiem  „Caur  sidraba  birzi  gāju”.  Nozīmīgs  sasniegums  kolektīvam  bija  dalība 
koncertuzvedumā „No zobena saule lēca” Rīgā, Ķīpsalas hallē, kurā piedalījās labākie tautas deju 
kolektīvi  no  visas  Latvijas.  Tradicionāli  ik  gadu kolektīvs  gada  noslēgumā  veido  jubilejas  – 
atskaites  koncertu,  kurā  šajā  gadā  bija  skatāmas  kolektīva  desmit  gadu  pastāvēšanas  laikā 
izdejotās dejas,  kā arī  koncertuzvedums „No zobena saule lēca”.  Vidējās paaudzes  deju Cēsu 
apriņķa kolektīvu skatē ieguvis pirmo vietu un pirmo pakāpi ar 49,25 punktiem.

Senioru deju kolektīvs „Možums” koncertējis Ādažos un Ģikšos, kā arī aktīvi  piedalījies 
septiņos Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra organizētajos pasākumos.

Līgatnes  novada  jauktais  koris  koncertējis  Taurenē,  Ģikšos,  Cēsīs  un  Nītaurē.  Bija 
Kurzemes Dziesmu svētku dalībnieks. Cēsu apriņķa koru skatē jaukto koru grupā ieguva septīto 
vietu, iegūstot otro pakāpi ar 38.33 punktiem, kā arī organizēja divus koru sadraudzības koncertus 
Līgatnes novadā.

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra sieviešu vokālais ansamblis koncertēja un aktīvi 
piedalījās vienpadsmit Kultūras un tūrisma centra organizētajos pasākumos Līgatnes novadā, kā 
arī  koncertēja  un piedalījās  sadraudzības  pasākumos  Priekuļos,  Stalbē un  Drabešos.  Sieviešu 
ansamblis  bija  arī  sadraudzības  koncerta  organizators  Līgatnes  novadā,  kurā koncertu  sniedza 
astoņi ansambļi no visa Vidzemes reģiona.

   Kopumā Līgatnes novada amatiermākslas kolektīvi piedalījušies 35 dažādos koncertos, tai 
skaitā 14 Līgatnes novadā.

Līgatnes  novada  tautas  mākslas  studija  „Līgatne”  gada  garumā  pulcinājusi  divpadsmit 
aušanas amata pratējas un gada garumā tapušas tautiskās segas, lina galdauti un dvieļi, kas bija 
apskatāmi  Ziemassvētku  izstādē  –  tirdziņā  2010.gada  decembra  mēnesī  un  izstādē  –  tirdziņā 
pūtēju  orķestru  svētkos  2011.gada  maija  mēnesī.  Studija  bija  arī  rudens  tirdziņu  dalībniece 
Līgatnes  novada  Vienkoču  parkā.  2011.gadā  plānots  paplašināt  studijas  darbību,  piedāvājot 
Līgatnes novada iedzīvotājiem apgūt ne vien aušanas prasmes, bet arī dažādus senos amatus.

2011.  gadā plānots  atjaunot  Līgatnes  novada Kultūras  un tūrisma centra  pūtēju orķestri, 
piesaistot mūziķus no Līgatnes mūzikas un mākslas skolas, tās absolventus, likvidētā Līgatnes 
pūtēju orķestra dalībniekus, kā arī dalībniekus no tuvējiem reģioniem.
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8.3. Valsts, gadskārtu svētki un citas norises

Līgatnes  novadā  tika  svinēti  valsts  tradicionālie  un  gadskārtu  svētki,  kā  arī  atzīmētas 
piemiņas dienas.  Šajos pasākumos aktīvi piedalījās pašdarbības kolektīvi.  Notika arī kolektīvu 
sadraudzības pasākumi Līgatnes kultūras namā, SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”’ telpās un 
Augšlīgatnē  „Zvaniņos”,  kā  arī  kolektīvi  piedalījās  citu  novadu  organizētajos  sadraudzības 
pasākumos. 

Tradicionāli  jau ceturto gadu pēc kārtas,  maijā  Līgatnes  pilsētā  norisinājās Tradicionālie 
pūtēju  orķestru  svētki  un  otro  reizi  –  brīvās  mākslas  festivāls  „  Balta  lapa”,  kura  ietvaros 
mākslinieki savus darbus veltīja papīra tematikai. Šogad festivālā piedalījās pieci orķestri no visas 
Latvijas.  Kopumā  festivāls  pulcināja  33  pašdarbības  kolektīvus  no  visas  Latvijas.  Kopumā 
pasākumu apmeklēja aptuveni trīs tūkstoši apmeklētāju.

Mākslas  festivālā  iesaistījās  radošo  augstskolu  studenti  un  mācībspēki  –  Latvijas 
celtniecības  koledža,  Latvijas  mākslas  akadēmijas,  kā  arī  profesionāli  mākslinieki  no  visas 
Latvijas veltot savus darbus papīra tematikai un izvietojot tos pilsētā.

Kopumā Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs piedalījies 44 pasākumu rīkošanā – 
amatiermākslas, tradicionālo svētku, piemiņas dienu pasākumu, teātra izrāžu, izstāžu, u.c.

8.4. Sabiedriskās aktivitātes

Līgatnes  novada Kultūras  un tūrisma centrs  sadarbībā ar  Līgatnes  novada domi  un SIA 
„Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” organizēja jau tradicionālu pasākumu „Sniega diena Līgatnē”, 
kura ietvaros tika būvēta sniega pils, Līgatnes novada iedzīvotājiem un viesiem tika nodrošinātas 
ziemas sporta aktivitātes, kino seanss mazākajiem pasākuma apmeklētājiem.

2010.gadā, tradicionāli,  Līgatnes kultūras namā un Sociālās aprūpes centrā Ziemassvētku 
laikā  norisinājās  koncertprogramma,  kas  tapusi  sadarbībā  ar  Evaņģēliski  Luterisko  baznīcu 
„Ziemassvētku roze”, kuras ietvaros Līgatnē muzicēja Normunds Ķietis un Inita Āboliņa.

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs, kultūras procesu dažādošanai Līgatnes novadā, 
aizsācis aplīgošanas tradīciju, kurā iesaistījušies Līgatnes novada pašdarbības kolektīvi  un visi 
interesenti.  Tradicionāli  ar  Jāņu  dziesmām  tiek  Līgo  svētkos  ieskandinātas  Līgatnes  novada 
iestādes un Sociālās aprūpes centrs.

Līgatnes  novada  dome  uzsākusi  sadarbību  ar  Gruzijas  Akhmetas  pašvaldību  kultūras 
jautājumos. Šobrīd tiek plānoti kolektīvu sadraudzības pasākumi un kopīgu kultūras programmu 
izstrāde Līgatnes novada un Akhmetas reģiona tautas mākslas kolektīviem.

8.5. Kultūras procesa koordinēšana un plānošana

Līgatnes  novada  Kultūras  un  tūrisma  centrs  ir  veicis  Līgatnes  novada  kultūras  norišu, 
tūrisma  projektu  koordināciju  un  bibliotēkas  lasītprasmes  veicināšanas  aktivitāšu  plānošanu, 
apkopojis  un  popularizējis  ikmēneša  kultūras  aktualitātes  norises  novadā.  Līgatnes  novada 
Kultūras  un  tūrisma  centrs  veicis  iestrādes  Kultūras  un  tūrisma  stratēģijas  plānošanā  2010.  – 
2020.gadam un turpina darbu pie stratēģijas izstrādes 2012. – 2020.gadam.

8.6. Infrastruktūra

Kultūras pasākumi Līgatnes novadā noris Līgatnes kultūras namā, Pirmsskolas izglītības 
iestādes  ēkā  „Zvaniņi”  Augšlīgatnē,  Līgatnes  pilsētas  estrādē,  „Zvaniņi’  skvērā  Augšlīgatnē, 
Līgatnes pilsētas un Līgatnes pagasta bibliotēkās, kā arī brīvdabas pasākumi noris visā novada 
teritorijā.
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Līgatnes  kultūras  namā  2010.gadā  turpinās  lielās  zāles  sienu  un  griestu  krāsojuma 
restaurācija, kā arī grimmētavu restaurācija Eiropas Savienības fondu ERAF ietvaros. 2011. Gadā 
restaurācijas darbi turpināsies. Tiks restaurēta kultūras nama lielās zāles grīda un skatuves grīda, 
foajē un mazās zāles sienu un griestu krāsojums, mazās zāles gleznas, kā arī tiks veikta parketa 
nomaiņa mazajā zālē. 

9. Bibliotēku darbība
Līgatnes novadā darbojas divas pašvaldības publiskās bibliotēkas ( viena Līgatnes pilsētā un 

viena Līgatnes pagastā) un divas izglītības iestāžu bibliotēkas.
Līgatnes  pašvaldības  publisko  bibliotēku  darbu  koordinē  Līgatnes  novada  Kultūras  un 

tūrisma centrs. 
Cēsu  Centrālā  bibliotēka  ir  metodiskais  un  konsultatīvais  centrs  Līgatnes  novada 

publiskajām bibliotēkām.

9.1. Līgatnes pilsētas bibliotēka

Darba statistiskie rādītāji Līgatnes pilsētas bibliotēkā

Bibliotēkā kā lasītāji reģistrēti 31,1% Līgatnes pilsētas iedzīvotāji.

2009. 2010. +,-

Lasītāju skaits 372 380 +8

Apmeklējums 5619 5733 +114
Izsniegums 9729 9702 -27
Starpbibliotēku abonements 57
Krājums
-ienācis
-izslēgts

6474
150
600

5986
256
733

-488
+106
+133

Pasākumi 10 10 0
Izstādes 15 17 +2
Projektu izstrāde

Izstrādāts un atbalstīts projekts VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. 

Pasākumi

Organizēti 10 pasākumi un 17 izstādes. Gada sākumā bibliotēkā bija skatāma līgatnietes 
Zintas Zārdiņas gleznu izstāde.

Līgatnes  novada  iedzīvotāji  turpina  apgūt  pamata  iemaņas  darbā  ar  datoru  kursos 
„Līgatniešu  pirmie  soļi  virtuālajā  pasaulē”  (Datorkursi  iesācējiem  realizēti  Līgatnes  novada 
domes mūžizglītības un interešu izglītības veicināšanas programmu ietvaros )-  februārī iesācēju 
grupa mācības pabeidza, un jau martā sākās maksas kursi interesentiem ar priekšzināšanām.

Piedalījāmies  konkursā  „Meklē  un  atrodi  datu  bāzē  letonika.lv”,  kuru  rīko  sabiedrība 
„Tilde” un valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” .

Bibliotēku  nedēļas  ietvaros  ar  bibliotēku  iepazīties  bija  atnākuši  Līgatnes  pirmsskolas 
izglītības  iestādes  grupiņas  „Ežuki”  bērni  ar  savām  audzinātājām,  skolā  notika  literāra 
pēcpusdienā,  kurā bērni  tikās ar līgatnieti  Īviju Puriņu,  klausījās viņas sarakstītās  pasakas  par 
Līgatni.

4.  klases  skolēni  ar  savu  skolotāju  apmeklēja  bibliotēku,  lai  iepazītos  un  darbotos  ar 
mācību līdzekli bērniem „Mans draugs dators”.
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Aktīvi  darbojās  „Bērnu  žūrija”.  Jau  astoto  gadu  piedalāmies  šajā  projektā.  Anketas 
aizpildīja 37 bērni.

Kā katru gadu, arī šoreiz iesaistījāmies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos. Skolā 
notika divi „Rītausmas stundas” pasākumi.
Pieredze

Regulāri tiek apmeklēti Cēsu Centrālās bibliotēkas rīkotie semināri. 
Savas  zināšanas  papildināju  kursos:  „Interneta  un  televīzijas  iespējas  informācijas 

laikmetā”, mācību līdzeklis bērniem „Mans draugs dators”, „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā 
satura publicēšanas iespējas”.

Piedalījos LBB Vidzemes nodaļas 13. saietā- konferencē „Sirsnībā un interešu kopībā jau 
13. reizi”, kas notika Alūksnē.

Cēsu  Centrālā  bibliotēka  sadarbībā  ar  Cēsu  ceļojumu  aģentūru  „Dzelde”  organizēja 
pieredzes  mācību  braucienu  uz  Igaunijas  bibliotēkām.  Apmeklējām  Hāpsalas  un  Pērnavas 
bibliotēkas.
Sadarbības tīkls, partneri

Sadarbība ar Līgatnes novada domi; Cēsu Centrālo bibliotēku, kas mūs uzrauga, informē 
par visu jauno, organizē kursus un pieredzes apmaiņas braucienus; Līgatnes Kultūras un Tūrisma 
centru; Līgatnes novada vidusskolu; dienas interešu centru „Saulespuķe” un Līgatnes pirmskolas 
izglītības iestādi.
Bibliotēkas publicitāte

Par  Līgatnes  pilsētas  bibliotēkas  aktivitātēm var  lasīt  avīzē  „Druva'',  vietējā  laikrakstā 
„Līgatnes Novada Ziņas”.
Informācija par Līgatnes pilsētas bibliotēku ir atrodama šādās mājas lapās: Līgatnes novada 

www.ligatne.lv,  Cēsu  Centrālās  bibliotēkas  www.biblioteka.cesis.lv,  bibliotēku 
www.biblioteka.lv., kā arī www.kulturaskarte.lv

9.2. Līgatnes pagasta bibliotēka

Bibliotēka  ir  pašvaldības  publiskā  bibliotēka,  kura  ir  ieinteresējusi  un  piesaistījusi 
daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās  literatūras klāstu-  gan izglītībai,  gan dvēselei.  Skolas 
vecuma  bērni  un  jaunieši,  studenti,  bezdarbnieki,  pirmspensijas,  pensijas  vecuma  lasītāji 
bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas, periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. 
Bibliotēka pagastā ir  kultūrvides veidotāja, kas veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību 
apriti un saglabāšanu. Bibliotēka veicina un nodrošina dažādu paaudžu pašizglītošanos iespēju. 

Galvenie darba statistiskie rādītāji Līgatnes pagasta bibliotēkā.

Bibliotēkā kā lasītāji ir reģistrēti 23.81 % Līgatnes pagasta iedzīvotāju.
2009.gads 2010.gads +/ -

Lasītāji
t.sk. bērni  

657
138

643
175

-14
+37

Apmeklētāji
t.sk. bērni
virtuālie

15944
10007
-

20065
7800
8530(statistika no 05.2010)

+4121
--2207
+8530

Izsniegums
t.sk. bērni

13014
4165

12814
4100

-200
-65
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Starpbibliotēku abonements
-saņemts
-nosūtīts

56
39
17

45
24
21

-11
-15
+4

Krājums
-ienācis
-izslēgts

6671
129
117

6260
237
648

-411
+108
+531

Literāri pasākumi
t.sk. bērniem

7
3

8
7

+1
+4

Izstādes
t.sk. bērniem

29
20

30
22

+1
+2

Dokumentu elektroniskā 
piegāde

- 58
Elektroniski nosūtīto vienību 
kopskaits (bibliotēkām un 
lasītājiem)

58

Projektu izstrāde

''Bērnu žūrija'' (VKF lasīšanas veicināšanas programma) 

Bibliotēkas piedāvājums

Ieguvumu izstādes interesenti var pierakstīties rindā pēc jaunām grāmatām 

Tiek veiktas aptaujas: ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai ''Birzēs'' 

-lai uzlabotu lietotāju 
apkalpošanu

servisa piedāvājums skolai 

-lai veicinātu bērnu interesi 
par bibliotēku

klašu apmeklējums-ekskursija pa bibliotēku

-lai atvieglotu orientēšanos 
bibliotēkā 

plauktu kods-krāsu kods 

-lai atvieglotu orientēšanos 
grāmatu klāstā 

regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti ''Līgatnes pagasta 
bibliotēka piedāvā...''

-visjaunākā informācija par 
bibliotēku, lasīšanu, grāmatām

izlasāma blogā  ''Līgatnes pagasta bibliotēka''

''Maģiskais zīmulis'' ar krāsu zīmuļa un baltas lapas palīdzību izteikt savas domas, šī 
brīža sajūtas... 

Lasīšanas mērķprogramma 
''Bērnu žūrija'' 

Jau 9.gadus esam kopā. Arī šogad bērni lasa sparīgi. . Arī šogad 
mums ir paredzēts blakusdarbiņš-
izlasot savu paņemto grāmatu, izveidot reklāmu grāmatai- kā 
ieteikt šo grāmatu savam draugam, klasesbiedram .

''Tek pa ceļu pasaciņa'' 5.un6.gadīgiem bērniem-iepazīsti bibliotēku un grāmatu....
 www.filmas.lv     
   www.pasakas.lv  
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''Iepazīsti! Mācies! Lieto!'' Interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas rēķinu 
apmaksā, darba meklējumos, saziņas iespējas caur skype, e-
pastu .

Videotēka ''Līgatnes pagasts'' 20 videokasetes, kurās ir dokumentēta Līgatnes pagasta 
kultūras dzīve, sadzīve, cilvēki

Novadnieku datubāze

Bibliotēkā tiek apkopota 
Līgatnes pagasta vēstures 
hronoloģija

Iespējami pilnīgāk ir jāapzina tos cilvēkus, kuri saistīti ar 
Līgatnes pagastu. Datu bāze apkopo novadnieku biogrāfijas, 
kuri   dzīvojuši un dažādus darbus strādājuši , kuriem kopēja 
bijusi dzimšanas vieta, dzīve vai darbs Līgatnes pagastā. 
Bibliotēkā ir izveidotas 32 novadpētniecības mapes un 
novadpētniecības kartotēka.

''Pirmā iepazīšanās ar 
bibliotēku''

Māmiņas ar maziem bērniem nāk uz bibliotēku, bērniņš 
iepazīst grāmatu pasauli, bibliotēkas mīkstās rotaļlietas, 
grāmatiņas.
Pirmā iepazīšanās! Lai nezūd lasītprieks!

Bibliotēkas akcija ''No sirds uz 
sirdi''

Jau vairākus gadus Līgatnes pagasta bibliotēka sveic 
bibliotēkas lasītājus-seniorus Ziemassvētkos. Līgatnes bērni 
šogad paši gatavo apsveikuma kartiņas un noformē atbilstoši 
arī aploksnes , raksta apsveikumus.

''Ziemassvētku lasījums'' 23.decembrī bibliotēkā notika Ziemassvētku lasījums. Ciemos 
atnāca 6.b klase ar skolotāju Daci Bicāni, mazliet vēlāk 
pievienojās arī Līgatnes novada vidusskolas direktore Kintija 
Blumentāle. Visi sasēdušies riņķītī lasīja E.Virzas ''Straumēni'', 
iedaļu ''Ziema'' no 185.lpp. -205.lpp. 

''Teiksmainie Ziemeļi'' Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi – L.Koberbēla 
„Kauninātājas meita”-13.11.10., 1. - 4. klašu skolēniem – 
„Ledus lācēns Ille” - 12. 11.10.,13.11.10. Šogad mums ZB 
nedēļas lasījums ir savādāks, mēs lasām bibliotēkā, grupās, 
lasām kopā, lasām viens otram. Bērnu lasījums bija dažāds, 
vienam gāja lasīšana raitāk, citam grūtāk, bet patika lasīt 
visiem. Mums ir Ziemeļvalstīm veltīta izstāde. Tā kā ''Krēslas 
stundas'' lasījumā mēs izvēlējāmies grāmatu ''Ledus lācēns 
Ille''. Viens no grāmatiņas līdzautoriem ir Latvijā dzimis Ivars 
Sīlis. Bibliotēkā ir vēl citas Ivara Sīļa grāmatas: ''Kamanu 
sliedes aizputina'' un ''Vēstules no Arktikas''.

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēka strādā, lai rosinātu un saglabātu interesi par grāmatu, veicinot lasīšanas prieku 
bērnu un jauniešu vidū, uzklausot un palīdzot bērniem atrast noderīgāko informāciju, kas atbildētu 
uz viņu jautājumiem – Kur? Kas? Kad?  Kāpēc? 

Tiek rīkoti tematiskie pasākumi bērniem - diskusijas, pārrunas, lasījumi, erudīcijas 
konkursi, valsts svētku, gadskārtu ieražu svētku tematikai veltītas izstādes, kā arī piedāvātas galda 
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spēles, rotaļlietas. Bērnu darbiņu izstādes bibliotēkas telpās iekārtojusi LMMS
Pieredze

Piedalīšanās četrās Cēsu centrālās bibliotēkas rīkotajos apmācību semināros, p  ieredzes   
apmaiņas brauciens kopā ar   CCB  !   Ekskursija uz Hāpsalu – Vormsi 27., 28.jūlijā.
Publicitāte.

Par Līgatnes pagasta bibliotēkas aktivitātēm var lasīt avīzē ''Druva'', reģionālajā laikrakstā 
''Siguldas elpa'', Cēsu Centrālās bibliotēka www.biblioteka.cesis.lv, Līgatnes novada mājas lapā 
www.ligatne.lv , Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv,  www.kulturaskarte.lv  ,   sociālajos 
tīmekļos http://twitter.com/ligpagbibl, http://www.flickr.com/photos/ligatnespagastabiblioteka, 
bibliotēkas blogā ''Līgatnes pagasta bibliotēka'' http://www.everests1.blogspot.com/ atrodama 
informācija par jaunumiem bibliotēkā, par grāmatām. Bibliotēkas foto albumi  - 
https://picasaweb.google.com/veradalberga. 

Bibliotēkas prezentācijas atrodamas internetvietnēs: 
 http://www.slideshare.net/tag/everests-blogiem-lv?order=latest
http://www.slideshare.net/guest60b892/lgatne-ziem
http://www.slideshare.net/veradalberga/presentations     
http://www.slideshare.net/veradalberga/documents

Bibliotēkas video:
h  ttp://www.youtube.com/user/veradalberga  

10. Tūrisms
2010. gada sākumā turpinājās remonta darbi ēkā, kur bija plānots izveidot Līgatnes Tūrisma 

Informācijas  centru,  Spriņģu  ielā  2.  2010.gada  maija  beigās  ēkas  iekšējie  remontdarbi  ir 
noslēgušies, Tūrisma Informācijas centrs no Līgatnes kultūras namu pārceļas uz jaunām telpām. 

Sadarbojoties  ar  Vidzemes  Tūrisma  asociāciju,  Pazemes  slepenajiem  bunkuriem  un 
Vienkoču parku, Līgatnes Tūrisma Informācijas centrs tiek pārstāvēts izstādē Balttour 2010, kas 
norisinājās 2010. gada februārī, Ķīpsalas hallē. 

Turpinās  darbi  pie  WEB  lapas  izveides.  2010.  gada  pavasarī  galveno  informāciju  par 
apskates objektiem Līgatnē un tuvākajā apkārtnē var uzzināt mājas lapā – www.ligatne.lv, sadaļā 
Tūrisms.  2010.  gada  rudenī  tiek  publiskota  mājas  lapa  –  www.vistligatne.lv,  kurā  apkopota 
informācija par apskates objektiem latviešu,  angļu, krievu, vācu, lietuviešu un igauņu valodās. 
Tiek veikta tūrisma informācijas sistematizēšana,  apstrāde un tulkošana,  informatīvo materiālu 
sagatavošanai un informācijas ievietošanai mājas lapā. 

Turpinās sadarbības veidošana un līgumu slēgšana ar Līgatnes novada un tuvākās apkārtnes 
tūrisma uzņēmējiem, kā arī aktīvi tiek rīkotas sanāksmes Tūrisma informācijas centra un tūrisma 
uzņēmēju  sadarbības  modeļu  veidošanai.  Tiek  gatavota  tūrisma  produktu  atlaižu  politika  ar 
vienota tūrisma piedāvājuma modeli.

Norisinās aktīva darbība pie 2009. gadā izveidotajiem Līgatnes Tūrisma informācijas centra 
profiliem sociālajos  tīklos  Twitter.com,  Facebook.com,  draugiem.lv,  wikipedia.org,  u.c.  Šajos 
portālos tiek publicēta informācija par aizraujošākajām un interesantākajām ziņām tūrisma jomā, 
galvenajām aktivitātēm un pasākumiem.

Izveidots un iesniegts projekts par jaunu Līgatnes novada tūrisma bukletu izveidi. Uzsākta 
foto arhīva veidošana un informatīvā  materiāla  sagatavošana tūrisma bukletu un prezentācijas 
materiālu izstrādei.

2010. gada pavasarī izveidoti kursi jaunu un profesionālu gidu apmācībai, kas pēc sertifikāta 
saņemšanas varēs vadīt ekskursijas pa Līgatnes pilsētas kultūrvēsturisko centu, pilsētu un novada 
teritoriju.  Gidu sertifikātu  un atļauju  vadīt  ekskursijas  saņēma 10 cilvēki,  ar  kuriem Līgatnes 
novada dome noslēdza sadarbības līgumu par ekskursiju vadīšanu. 
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Tiek veidoti projekti par to, kā popularizēt un virzīt tirgū Līgatnes kultūrvēsturisko ciematu 
kā tūrisma produktu. 2010. gada pavasarī tiek uzsākti darbi pie vēsturiskas takas atjaunošanu, kas 
sākas  Rīgaskalnā  un noslēdzas  pie  Ānfabrikas  klintīm.  Taku veidošana  norisināsies  arī  2011. 
gadā.

2010.  gada rudenī  delegācija,  kas  sastāvēja  no Līgatnes  novada domes  darbiniekiem un 
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra speciālistiem devās vizītē uz Gruziju, lai veicinātu tūrisma 
sadarbību starp Latviju un Gruziju.

2010.  gadā  rūpīgi  tiek  izstrādāti  informatīvie  materiāli,  prezentācijas  materiāli  dalībai 
tūrisma izstādē Balttour 2011, Tourest un Vivatour, kas norisinājās 2011. gada februārī izstāžu 
hallē Ķīpsalā. 

2011. gada maijā izveidots ekskursiju maršruts pa Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko centru, 
kuras tiek piedāvātas gan grupām, gan individuāliem tūristiem.

Visa  gada  garumā  Informācijas  centrs  veicis  tūristu  statistikas  uzskaiti,  pilsētas  viesu 
informēšanu par interesantākajiem un populārākajiem apskates objektiem novada teritorijā un visā 
Latvijā. Tiek veidota sadarbība ar Līgatnes un Latvijas amatniekiem par suvenīru izveidošanu un 
to tirgošanas iespējām Tūrisma Informācijas centrā.

11. Līgatnes novada Sporta centrs
Līgatnes  novada  Sporta  centrs  savu  darbību  uzsāka  2010.  gada  24.  jūlijā  ar  mērķi 

nodrošināt piemērotus apstākļus sporta nodarbībām Līgatnes vidusskolas skolēniem, radīt iespēju 
Līgatnes pagasta, Līgatnes pilsētas un tuvāko pašvaldību iedzīvotājiem iesaistīties dažādās sporta 
aktivitātēs, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošināt apstākļus sporta aktivitātēm cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, radīt iespēju organizēt sacensības Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, radīt 
iespēju organizēt starptautiskas sacensības florbolā, volejbolā, basketbolā, zāles futbolā.

2010.gada augustā Līgatnes novada Sporta centram tika noslēgta  sadarbība ar biedrību 
”Vidzemes bērnu un jauniešu florbola klubs”, kurā uzsāka treniņus  38 bērni no Līgatnes novada 
florbola trenera Normunda Zvejnieka vadībā. Treniņi notika bērniem 2 reizes nedēļā trijās vecuma 
grupās.  Tajā  pašā  laikā  Līgatnes  novada  Sporta  centrs  uzsāka  sadarbību  ar  Latvijas  florbola 
virslīgas  komandu  Latgranula/  Līgatne,  kura  trenējās  Sporta  centrā  trīs  reizes  nedēļā  trenera 
Normunda Zvejnieka vadībā. Līgatnes novada Sporta centram ir noslēgta veiksmīga sadarbība ar 
Dainu Liepiņu, kura vada 2 reizes nedēļā vingrošanas zālē lēno rīta vingrošanu. 

Vēl Līgatnes novada Sporta centram ir veiksmīga sadarbība ar Latvijas Florbola savienību 
un  uzsākta  sadarbība  Latvijas  Sporta  Deju  federāciju,  lai  varētu  noorganizēt  Latvijas  kausa 
sacensības Sporta dejās.

Līgatnes  novada  Sporta  centru  regulāri  katru  mēnesi  apmeklē  ap  100  novada 
iedzīvotājiem,  kā  arī  viesiem  no  kaimiņu  novadiem,  kuri  izmanto  gan  lielo  sporta  zāli  un 
vingrošanas zāli, gan trenažieru zāli un saunu.
Sporta centrā 2010 gadā notika:

- 8  Latvijas  Florbola  virslīgas  spēles  ar  komandas  Latgranula/Līgatne  piedalīšanos. 
Katru spēli apmeklēja ap 100 novada iedzīvotājiem un viesiem.  
- 2 florbola turnīri jaunajiem Līgatnes novada florbolistiem.
- Tika  noorganizētas  volejbola,  futbola  un  florbola  sacensības  starp 
komercuzņēmumiem.
- 2010.gada decembra mēnesī tika rīkotas sporta atrakcijas pašvaldības darbiniekiem.

2011.gadā Līgatnes novada Sporta centrs plāno:
- Ziemā organizēt Ziemas sporta svētkus Līgatnes novada iedzīvotājiem.
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- Līgatnes  novada Sporta  centrs  turpinās  sadarbību ar  biedrību ”Vidzemes  bērnu un 
jauniešu klubs” un florbola virslīgas komandu Latgranula/ Līgatne un organizēs sacensības 
šiem klubiem.
- Pavasarī  tiks  organizēti  turnīri  volejbolā,  futbolā  un florbolā,  kā arī  tiks  atjaunots 
tradicionālais veselības skrējiens ”apkārt Laivenei”. 
- Vasarā tiks organizēti sadarbībā ar Līgatnes tūrisma un kultūras centru sporta svētki 
bērniem un pieaugušajiem.
- Vasarā  tiek  plānotas  sporta  deju  nometne  bērniem  un  nometnes  nevalstiskajām 
organizācijām.
- Vasarā tiks organizēts pludmales volejbola turnīrs.
- Rudenī  plānojam  organizēt  rudens  krosu  Līgatnes  novada  iedzīvotājiem,  turnīrus 
volejbolā un futbolā
- Rudenī atsāksies Latvijas čempionāts florbolā un piedalīsimies  komandas Latgranula/ 
Līgatne mājas spēļu noorganizēšanā.
- Ziemā plānojam organizēt Distanču slēpošanas sacensības.

12. Līgatnes novada Dienas un interešu centrs „Saulespuķe”
Dienas  centrā  tiek  organizēti  izglītojoša  rakstura  pasākumi,  reizi  nedēļā  darbojās  3 

interesentu grupas – Rotu meistardarbnīca, Ģitārspēles ansamblis un Radošā darbnīca. Interešu 
nodarbības notiek dažāda vecuma Līgatnes novada iedzīvotājiem, veicinot to sociālo integrāciju. 
Katrā interešu grupā darbojas 10 -15 dalībnieki. Lielu atsaucību ieguvis adīšanas un tamborēšanas 
klubiņš, kas sāka darboties 2010.gada septembrī. Rokdarbnieču radītie darbi izrādīti izstādēs gan 
Dienas centra telpās, gan Līgatnes kultūras namā. 

Ikdienā  no  plkst.  14:00 –  19:00  Dienas  centru  apmeklē  bērni  un  jaunieši,  lai  saturīgi 
pavadītu brīvo laiku profesionālu pedagogu uzraudzībā. Bērniem ir iespēja iesaistīties audzinātāju 
organizētajās spēlēs un attīstošos pasākumos, kā arī pašiem organizēt dažādas spēles, izrādīt savu 
iniciatīvu,  darboties  pie  datora  vai  skatīties  multfilmas.  Dienas  centrā  pieejams plašs  grāmatu 
klāsts. Katru dienu brīvo laiku Dienas centrā pavada 6 – 15 apmeklētāji. Dienas centrs veic arī 
atbalsta funkciju sociālā riska ģimenēm, kuru bērni tiek pieskatīti un izglītoti dažādām sociālām 
prasmēm, kuras nav apguvuši mājās.

2011.gadā uzsvars centra darbībā tiek likts uz iedzīvotāju dažādu tradicionālo prasmju un 
iemaņu attīstīšanu. Dainas Klints vadībā sācis darboties projekts, kura ietvaros var apgūt dažādu 
rokdarbu, veselīga dzīvesveida un ēst gatavošanas prasmes – filcēšanu, adīšanu ar pērlēm, bērza 
tāss izstrādājumu gatavošanu, siera siešanu, tortes cepšanu, iešanu pirtī, zāļu tēju gatavošanu u.c. 

13. Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas darbi Līgatnes 
pašvaldībā. 

Līgatnes  novada  domes  Komunālo  pakalpojumu  un  teritoriju  labiekārtošanas  nodaļa 
nodrošina pašvaldības saimniecisko funkciju realizāciju – pašvaldības pārziņā esošo sabiedrisko 
ēku  apsaimniekošanu,  komunālo  pakalpojumus  sniegšanu  –  ūdensapgāde,  kanalizācija, 
asenizācija,  atkritumu  apsaimniekošana,  siltumapgāde,  sabiedriskā  pirts,  kā  arī  novada  parku, 
ceļu,  teritorijas  un  kapu  uzturēšanu  un  labiekārtošanu.  Finansējums  darbu  veikšanai  tiek 
nodrošināts no iedzīvotāju maksas par pakalpojumiem un pašvaldības finansējuma sabiedriskās 
infrastruktūras uzturēšanai un labiekārtošanai.

2010. gadā, nolūkā uzlabot pakalpojumu sniegšanu un atsakoties no neraksturīgu funkciju 
veikšanas, tika izveidota SIA „Līgatnes nami”, tādējādi no nodaļas funkcijām nodalot dzīvojamo 
ēku  apsaimniekošanu.  Tajā  pašā  laikā  Komunālo  pakalpojumu  un  teritoriju  labiekārtošanas 
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nodaļas pārziņā tika nodota Komunālo funkciju realizācija Skaļupes dzīvojamā mikrorajonā, ko 
agrāk  nodrošināja  pašvaldībai  piederošs  uzņēmums  –  SIA „Rehabilitācijas  centrs  „Līgatne””. 
Administratīvo  un  tehnisko  funkciju  nodrošināšanai  Komunālo  pakalpojumu  nodaļai  tiek 
piešķirtas  saimnieciskās  telpas  Skaļupēs.  Paredzēts,  ka  turpmāk  šeit  būs  Komunālās  nodaļas 
administrācija, galdniecība un citas palīgtelpas, kas nepieciešamas, to funkciju nodrošināšanai.

2010. gadā Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa aktīvi iesaistījās 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē” realizācijā, bet labiekārtošanas nodaļa – projekta 
„Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide” realizācijā. Tika īstenoti 
vairāki  vērienīgi  projekti  t.sk.  siltuma  maģistrāles  nomaiņa  Gaujasmalā,  siltumtrases  remonts 
Augšlīgatnē u.c., bet teritoriju labiekārtošanā izveidota atsevišķa labiekārtošanas apakšstruktūra.

13.1. Ūdensapgāde

Līgatnes  novada  domes  Komunālo  pakalpojumu  teritoriju  labiekārtošanas  nodaļa 
nodrošina  ūdensapgādi  novada  iedzīvotajiem  un  iestādēm,  kas  pieslēgti  centralizētajai 
ūdensapgādes  sistēmai.  Dzeramā  ūdens  kvalitāte  Augšlīgatnes  ciemā,  pēc  realizētā 
ūdenssaimniecības projekta ir atbilstoša normām un vērtējama kā laba, bet Līgatnes pilsētā, pēc 
realizētā ūdenssaimniecības projekta, sākot ar 2010. gada novembri ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

Līgatnes novada dome 2010. gadā ir izveidojusi vienotu apkalpes zonu, nosakot vienotu 
ūdens un kanalizācijas tarifu. Komunālo pakalpojumu zonai tiek pievienots Skaļupes mikrorajons, 
kur līdz ūdenssaimniecības projekta realizācijai,  ir pazemināts tarifs.

Plānots, ka 2012. gadā tiks uzsākta ūdenssaimniecības projekta trešā kārta, kur paredzēta 
pilsētas dzeramā ūdens maģistrāles izbūve uz Spriņģu dzīvojamo mikrorajonu un to savienošana 
ar Ķempju tīklu. Tas nodrošinās gan alternatīvu ūdens piegādi Līgatnes pilsētai un Ķempjiem, gan 
radīs jaunas iespējas sistēmas efektīvai darbībai.

2011.  gadā  paredzēts  uzsākt  projektu  „Ūdenssaimniecības  attīstība  Skaļupēs”,  kura 
ietveros plānots Skaļupes iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un 
notekūdeņu attīrīšanu.

13.2. Kanalizācija

Realizējot Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē”, 
2010.  gadā  ir  uzbūvēta  notekūdeņu  attīrīšanas  stacija  Gaujasmalā  un  izbūvēts  62%  no 
paredzētajiem notekūdens savākšanas tīkliem. 

2011. gadā plānots izbūvēt  spiedvadus,  lai  notekūdeņus novadītu uz SIA „Papīrfabrika 
„Līgatne”” attīrīšanas iekārtām tādējādi pabeidzot projekta pirmās kārtas realizāciju.

Paredzams, ka projekta otrā kārta, kurā tiks pievienota Līgatnes pilsētas Kalnu iela, tiks 
realizēts  2012.  gadā.  Kopumā  realizējot  šos  projektus  Līgatnes  pilsētā  tiks  attīrīti  98% 
kanalizācijas notekūdeņu.

13.3. Atkritumu saimniecība

Līgatnes  novada  dome,  atbilstoši  likumam  „Par  pašvaldībām”,  nodrošina  atkritumu 
apsaimniekošanas  organizēšanu  Līgatnes  novada.  Darbības  regulēšanai  ir  izdoti  saistošie 
noteikumi  par  atkritumu  apsaimniekošanu  Līgatnes  novadā.  Saimniecisko  darbību  nodrošina 
Sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību  „Ziemeļvidzemes  atkritumu apsaimniekošanas  organizācija” 
(SIA ZAAO), kuras akcionārs ir Līgatnes novada dome.
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Atkritumu  izvešanas  tarifs  Līgatnes  novadā  ir  apstiprināts  ar  Līgatnes  novada  domes 
lēmumu. Šāds tarifs nodrošina visu ar atkritumu apsaimniekošanu (izvešana, laukumu uzturēšana) 
izdevumu segšanu, 

2010.  gadā  atkritumu  apsaimniekotājs,  SIA  ZAAO,  būtiski  paaugstināja  atkritumu 
apsaimniekošanas tarifu, bet pašvaldība iedzīvotājiem tarifus nepaaugstināja. 

Lai noturētu atkritumu apsaimniekošanas tarifu esošajā līmenī, pašvaldība lielu uzmanību 
pievērš šķiroto atkritumu vākšanai. Šim nolūkam lielākajos atkritumu savākšanas laukumos tiek 
palielināts  šķiroto  atkritumu  konteineru  skaits  proporcionāli  samazinot  sadzīves  atkritumu 
konteineru skaitu.

Pateicoties  iedzīvotāju  aktivitātei  Līgatnes  novadā ir  sakopta lielākā  daļa  teritoriju,  tās 
attīrot no ilgākā laika periodā izmestajiem atkritumiem un gružiem. Darbs teritorijas sakopošanā 
turpinās, rīkojot ikgadējās sakopšanas talkas, kas norisinās aprīļa beigās.

Liela  gabarīta  atkritumi  tiek  izvesti  ne  retāk  kā  vienu  reizi  gadā.  Šādu  atkritumu 
savākšanai  tiek  organizētas  speciālas  kampaņas,  kuru  laikā,  īpaši  atzīmētās  vietās,  novada 
iedzīvotāji  var  novietot  liela  gabarīta  atkritumus.  Būtisks  ieguldījums  atkritumu  savākšanā  ir 
Līgatnes novada vidusskolai, kas sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika Līgatne” vairākas reizes gadā 
rīko makulatūras vākšanas kampaņas.

13.4. Apkures nodrošināšana

Līgatnes  novada  domes  Komunālo  pakalpojumu  teritoriju  labiekārtošanas  nodaļa 
nodrošina apkuri Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā, Augšlīgatnē un Skaļupēs. Gaujasmalas un 
Skaļupes katlu mājas darbojas ar dabas gāzi, bet Augšlīgatnes katlu mājā tiek izmantota koksne 
un skaidas.  Līgatnes  pilsētas  un Skaļupes  katlumājā  ir  uzstādīti  mūsdienīgi  apkures  katli,  bet 
Augšlīgatnes katlu mājā tehniskais nodrošinājums ir nolietojies un pašvaldība meklē risinājumus, 
kā  veikt  uzlabojumus  siltumapgādes  nodrošināšanai.  Kā  viena  no  alternatīvām  ir  noslēgtais 
līgums par koģenerācijas stacijas būvi Augšlīgatnē.

2010. gadā tika atjaunotas siltumtrases Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā.  Darbs tika 
veikts  par  klientu  iepriekš  veikto  uzkrājumu.  2011.  gadā  ir  nepieciešams  veikt  siltumtrašu 
nomaiņu Augšlīgatnē, bet līdzšinējā siltumtarifā nav tikusi iekļauta uzkrājuma veikšanai šādiem 
darbiem. Pašvaldībā budžeta noteikumos ir paredzējusi 25 000 latus šo darbu veikšanai, bet tas 
nenodrošinās visu nepieciešamos izdevumus, tāpēc tiks meklēti papildus risinājumi.

2011.  gadā  ir  plānots  iegādāties  Skaļupes  katlu  mājas  tehnoloģiskās  iekārtas  no  SIA 
„Rehabilitācijas  centrs  „Līgatne”,  līdz  ar  to  pilnībā  pārņemot  pakalpojumu  sniegšanu  šai 
mikrorajonā.

14. Saimnieciskā darbība un bezdarba samazināšana
Līgatnes novadā lielākie uzņēmumi ir SIA „Papīrfabrika Līgatne”, kurā strādā aptuveni 

150  darbinieki  un  SIA  „Rehabilitācijas  centrs  „Līgatne””,  kas  nodarbina  ~  70  darbiniekus. 
Papildus  vairākos mazajos  uzņēmumos darbs  ir  ~  400 cilvēkiem.  Viens  no lielākajiem darba 
devējiem ir Līgatnes novada dome un tās struktūrvienības.

Novada attīstības stratēģija paredz lielu uzņēmumu ienākšanu Augšlīgatnes teritorijā, bet 
tas iespējams tikai pēc ekonomiskās krīzes mazināšanās valstī un novada ekonomiskās attīstības 
programmas  izstrādes  un  apstiprināšanas.  Šobrīd  darbības  tiek  fokusētas  uz  mazā  un  vidējā 
biznesa attīstību, kas pamatā saistīta ar tūrisma servisa nozari. Šīs stratēģijas īstenošana neparedz 
labvēlīgu  apstākļu  radīšanu  rūpniecisko  investīciju  piesaistei,  bet  gan  nodrošina  rūpes  par 
kultūrvēsturisko mantojumu, dabas un ainavu izkopšanu un vides uzlabošanu.

Paralēli  šim  projektam  paredzēts  uzsākt  novada  uzņēmējdarbības  programmu,  kuras 
nolūks būs lielāku investīciju piesaistei ražošanas uzņēmumu izveidošanai.
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15. Divos iepriekšējos gados izpildītais budžets un saistību apjoms

15.1. Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets

Līgatnes novada domes pamatbudžeta ieņēmumus 2010. gadā veidoja fizisko un juridisko 
personu nodokļu maksājumi, nodevas un citi maksājumi, mērķdotācijas un maksājumi no citiem 
budžetiem.
2010.gada  Līgatnes  novada  domes  pamatbudžets  ieņēmumos –  Ls  2  472  906   kopsummā, 
izdevumos – Ls 3 065 892, ar naudas līdzekļu atlikumu uz 2011. gada 01.janvāri – Ls 699 662. 
Budžeta grozījumi 2010.gadā izdarīti ar domes lēmumiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu prognozes ir neizpildītas par Ls 1906 un salīdzinot ar 
2009.gadu, nodokļu ieņēmumi palielinājušies par Ls 68 247 . 
Īpašuma nodokļa ieņēmumi, salīdzinot ar 2009.gadu, palielinājušies par Ls 23 587.
Nenodokļu ieņēmumi, salīdzinot ar 2009.gadu,  samazinājušies par Ls 11 837 .
Maksas pakalpojumi un citi  pašu ieņēmumi ir  samazinājušies  par  Ls 41 460 salīdzinot  ar  

2009.gadu.

Transfertu ieņēmumi ,salīdzinot ar 2009.gadu,  palielinājušies par Ls 381 139, tajā skaitā Valsts 
budžeta transferti saņemti Ls 987 924 apmērā, un Pašvaldību budžetu transferti saņemti Ls 18 163 
apmērā. 
Līgatnes  novada  domes  pamatbudžeta  kopējie  izdevumi 2010.gadā  ir  Ls  3  065  892  . 
Salīdzinājumā ar 2009.gadu, izdevumi palielinājušies par Ls 489 224.
Līgatnes novada domes kārtējie izdevumi palielinājušies par Ls 123 397.
Procentu izdevumi palielinājušies par Ls 8 319 .
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti palielinājušies par Ls 86 647.
Uzturēšanas izdevumu transferti palielinājušies par Ls 68 858.
Kapitālie izdevumi palielinājušies par Ls 201 775.

15.2. Līgatnes novada Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi īpašiem mērķiem gūti Ls 48 349  apmērā.
Nodokļu ieņēmumi sastāda Ls 5 226, kas ir par Ls 2 224  vairāk nekā 2009.gadā.
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Nenodokļu ieņēmumi 2010.gadā ir Ls 56 , kas ir par Ls 872 mazāk nekā 2009.gadā.
Transfertu ieņēmumi 2010.gadā ir Ls 43 044, kas ir par Ls 22 113 mazāk nekā 2009.gadā.
Speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā ir Ls 71 277, kas ir par Ls 12 259 mazāk nekā 2009.gadā.
Uzturēšanas izdevumi 2010.gadā palielinājušies par Ls 12 831 salīdzinot ar 2009.gadu.
Kapitālie izdevumi 2010.gadā samazinājušies par Ls 25 090.
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. ir 19 455.

15.3. Ziedojumi un dāvinājumi

2010.gadā saņemti ziedojumi Ls 150,- apmērā, kas ir par Ls 2 118 mazāk nekā 2009.gadā.
Izdevumi no ziedojumiem sastāda Ls 224, kas ir par Ls 1 733 mazāk nekā 2009.gadā.
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. ir Ls 1 995.

Līgatnes novada domes kapitālsabiedrības

Nr.p.k. Nosaukums Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese Ieguldījuma 
vērtība uz 

31.12.2010.

Ieguldījuma 
vērtība uz 

31.12.2009.

1. SIA „Rehabilitācijas centrs 
„Līgatne””

LV40003273506 „Skaļupes”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads

230028 190028

2. SIA „Līgatnes Nami” LV44103059950 Spriņģu iela 4, Līgatne, 
Līgatnes novads

2000 0

Kopā 232028 190028

Līgatnes  novada domes  līdzdalība  sastāda  1.50 % no SIA „Ziemeļvidzemes  atkritumu 
apsaimniekošanas  organizācija”  kapitāla, 4.54  %  no  AS  CATA  kapitāla un  4.50  %  no 
Kooperatīvās sabiedrības „Līgatnes Druva” kapitāla.
Nr.p.k. Nosaukums Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese Ieguldījum

a vērtība uz 
31.12.2010

Ieguldījuma 
vērtība uz 

31.12.2009.

1. SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija”

LV44103015509 Rīgas iela 32, Valmiera. 19002 19002

2. AS CATA LV40003016840 J. Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu 
novads

44645 44645

3. Kooperatīvā sabiedrība 
„Līgatnes Druva”

LV40003317571 „Birzes”, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads

11660 11660
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Kopā: 65307 65307

15.4. Aizņēmumi

Līgatnes novada domei ir deviņi aizņēmumi.
1. 10.05.2007. ir saņemts aizdevums no SIA Vides Investīciju Fonds par summu Ls 180 000, kura 
atmaksas termiņš ir 01.04.2022. Aizdevums tika izlietots  Līgatnes pagasta Augšlīgatnes ciema 
ūdenssaimniecības sakārtošanai. Neatmaksātā summa pārskata perioda beigās ir Ls 64 140.
2.  25.06.2003.  ir  saņemts  aizdevums  no Valsts  Kases  par  summu Ls122 000,  kura atmaksas 
termiņš ir 20.06.2018. Aizdevums tika izlietots siltumapgādes sistēmas atjaunošanai. Neatmaksātā 
summa pārskata perioda beigās ir Ls 18 289.
3.  06.11.2009.  ir  saņemts  aizdevums  no Valsts  Kases  par  summu Ls 59  908,  kura  atmaksas 
termiņš ir 20.09.2019. Aizdevums tika izlietots ELFLA projekta „Līgatnes pilsētas kultūras nama 
rekonstrukcija” realizācijai. Neatmaksātā summa pārskata perioda beigās ir Ls 15 101.
4. 29.05.2009. ir  saņemts  aizdevums no Valsts Kases par summu Ls 370 000, kura atmaksas 
termiņš ir 20.05.2029. Aizdevums tika izlietots  ELFLA projekta „Līgatnes pamatskolas sporta 
zāles celtniecība” realizācijai. Neatmaksātā summa pārskata perioda beigās ir Ls 35 792.
5.  02.11.2009.  ir  saņemts  aizdevums  no Valsts  Kases  par  summu Ls 21  972,  kura  atmaksas 
termiņš ir 20.09.2011. Aizdevums tika izlietots ERAF projekta „Gaujas ielas renovācija satiksmes 
drošības uzlabošanai Līgatnē” realizācijai. Neatmaksātā summa pārskata perioda beigās ir Ls 4 
419.
6. 12.02.2010. ir  saņemts  aizdevums no Valsts Kases par summu Ls 395 000, kura atmaksas 
termiņš ir 20.01.2030. Aizdevums tika izlietots  ELFLA projekta „Līgatnes pamatskolas sporta 
zāles celtniecība” īstenošanai. Neatmaksātā summa pārskata perioda beigās ir Ls 374 195.
7. 12.07.2010. ir  saņemts  aizdevums no Valsts Kases par summu Ls 343 075, kura atmaksas 
termiņš  ir  20.05.2025.  Aizdevums  tiek  izlietots  Kohēzijas  fonda projekta  „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Līgatnē” realizācijai. Neatmaksātā summa pārskata perioda beigās ir    Ls 
312 629. 
8. 26.08.2010. ir  saņemts  aizdevums no Valsts Kases par summu Ls 737 128, kura atmaksas 
termiņš ir 20.07.2030. Aizdevums tiek izlietots EREF projekta „Līgatnes papīrfabrikas ciemata 
kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide” realizācijai. Neatmaksātā summa pārskata perioda beigās 
ir Ls 80 746.
9. 10.12.2010. ir  saņemts  aizdevums no Valsts Kases par summu Ls 114 164, kura atmaksas 
termiņš ir 20.07.2020. Aizdevums tiek izlietots ELFLA projekta „Līgatnes novada kultūras nama 

vienkāršotā  rekonstrukcija”  realizācijai.  Neatmaksātā  summa pārskata  perioda beigās  ir  Ls 22 
833.
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16. 2010.gada projekti
1.”Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide”(ERAF) – projekta īstenošana 

uzsākta 2010.gada martā. Plānotais īstenošanas termiņš 2012.gada pirmais pusgads. Plānotā projekta 

kopējās izmaksas ir LVL 788 753.33. Atbalsta finansējums – LVL 408 598.51, pašvaldības līdzfinansējums – 

LVL 380 154.82.

2.”Līgatnes novada kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija”(ELFLA)  – projekta īstenošana uzsākta 

2010.gada februārī. Plānotais īstenošanas termiņš 2011.gada jūlijs. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 

115 107.00. Atbalsta finansējums – LVL 58 461.24, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 56645.76.

3.”Skaņas un gaismas aparatūras piegāde un uzstādīšana Līgatnes novada kultūras namam „(ELFLA) - 

projekta īstenošana uzsākta 2010.gada jūnijā. Īstenošanas termiņš 2011.gada jūnijs. Projekta kopējās 

izmaksas ir LVL 10 001.32. Atbalsta finansējums – LVL 6148.35, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 3852.97.

4.”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē”(ERAF) -  projekta īstenošana uzsākta 2008.gada 

novembrī.  Plānotais  īstenošanas termiņš  2013.gada otrais  pusgads.  Projekta  kopējās izmaksas  ir  1,61 

miljoni lati, no tām 1,09 miljonus latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 46 tūkstoši latu ir valsts  

budžeta līdzfinansējums, savukārt 483 tūkstoši lati tiek segti no finansējuma saņēmēja-  Līgatnes novada  

domes līdzekļiem. 

5.”Psihologa piesaiste Līgatnes novada domes vajadzībām, atbalsta sniegšanai mērķa grupā” (ESF)  – 

projekta īstenošana uzsākta 2010.gada novembrī. Plānotais īstenošanas termiņš 2012.gada decembris. 

Plānotā projekta kopējās izmaksas ir LVL 8935.00. Atbalsta finansējums ir 100% Eiropas sociālā fonda 

finansējums. 

6.”Līgatnes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (ERAF) - projekta īstenošana uzsākta no 

2009.gada septembra, plānotais īstenošanas beigu termiņš ir 2012.gada pirmais pusgads. Projekta 

kopējās izmaksas  LVL 14976.63. Atbalsta finansējums ir 100% Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļi.

7.”Līgatnes vidusskolas informatizācija” (ERAF) - projekta īstenošana uzsākta no 2009.gada septembra, 

plānotais īstenošanas beigu termiņš ir 2012.gada pirmais pusgads. Projekta kopējās izmaksas  LVL 

4389.61. Atbalsta finansējums ir 100% Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļi.

17. SIA „Līgatnes nami” Valdes locekļa Edvīna Rumjanceva vadības ziņojums par 
2010.gadu

17.1. Darbības veids

Namīpašumu,  tai  skaitā  dzīvojamā  un  neapdzīvojamā  telpu  fonda,  ekspluatācija, 
apsaimniekošana un pilnveidošana.
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17.2. Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis

Līgatnes novada domes 2010.gada 20.maija sēdē tika pieņemts  lēmums par kapitālsabiedrības 
SIA  „LĪGATNES  NAMI”  dibināšanu  un  noteikts,  ka  kapitālsabiedrības  SIA  „LĪGATNES 
NAMI”  100%  kapitāla  daļu  turētājs  ir  Līgatnes  novada  dome,  kā  arī  apstiprināts  SIA 
„LĪGATNES NAMI” valdes loceklis.   

Sabiedrība  darbību  uzsāka  2010.gada  1.jūlijā,  pārņemot  no  Līgatnes  novada  domes 
Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas dzīvojamo ēku apsaimniekošanas 
funkcijas un saistības.

Ar SIA „LĪGATNES NAMI” dalībnieku sapulču lēmumiem pārskata periodā sabiedrībā 
tika:
- izveidota biroja administratora darba vieta un pieņemts darbā biroja administrators;
- noslēgti pakalpojuma līgumi sabiedrības saimnieciskās darbības funkciju veikšanai. 
2010.gadā  sabiedrība  pārņēma  pārvaldīšanā  45  (četrdesmit  piecas)  Līgatnes  novada 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Gada vidējais darbinieku skaits – 2.
Sabiedrības neto apgrozījums ir Ls 50228.
Pārskata gada finanšu rezultāts ir Ls 3124 peļņa.

17.3. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Sabiedrības turpmākā attīstība saistās ar saimnieciskās darbības paplašināšanos, pārņemot 
pārvaldīšanā  dzīvojamās  mājas  Līgatnes  novadā  un  ārpus  tā  un  neapdzīvojamo  ēku  fondu 
Līgatnes novadā, veicot minētā dzīvojamā un neapdzīvojamā ēku fonda pārvaldīšanu.

18. Dokumenti
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