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Martā

Lai katrā saules starā
Pretī smaida vien 
saulains prieks,

Lai diena atnāk ar laimi
Un nesteidzas projām iet.
Lai piepildi sevi ar sauli,

Tās gaišumu sevī liec,
Jo tu, cilvēk, esi

Pasaules skaistākais zieds!

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību marta 

jubilāriem!
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	 Kāda	 sarkana,	 skaista	
deg	 liesmiņa	 sveces	 galā!	
Cik	 paklausīga,	 cik	 mīļa!	
Tikai	 acīs	 -	 vai	 jūs	 redzē-
jāt?	 Tikai	 acīs	 -	 manījāt?	
Kaut	kas	nelabs	iegailējās.	
Sarkani	 iekvēlojās,	 mežo-
nīgi	 iegailējās.	 Laukā	 tikt,	
laukā! Kā	lai	draudzējas	ar	
tik	svaidīgu,	ar	tik	blēdīgu,	
ar	tik	neuzticīgu?
 Tā, pēc Imanta Ziedoņa 
“Sarkanās pasakas” motī-
viem veidots, sākās pirmais 
Ģimeņu rīts Augšlīgatnes 
Dienas centrā. Daudzas ģime-
nītes – gan tēti un mammas,  
gan vecāsmammas – izvēlējās 
25. februāra rītu aktīvi pava-
dīt visi kopā. 
 Ai, kā derēja tādā rītā kār-
tīgi pamosties, sekojot līdzi 
Ugunsmeitiņas nedarbiem 
pasakā, ejot ašās rotaļās! Visu 
vaigos sārtojās prieks. Ener-
ģiskajās rotaļās sakarsušos 
prātus nomierināja čaklajās 
rokās uzplaukušās daudzkrā-
sainās ugunspuķes. Tās gata-
vojot kopā ar pieaugušajiem, 
bērni zināja teikt, ka uguns-
puķes var būt ne tikai sarka-
nā, bet arī nedaudz zaļā, zilā, 
dzeltenā vai violetā krāsā. Vai 
mēs, pieaugušie, to pamanām 
ikdienas steigā? 
 Kamēr visi vēl bija pār-
domās, kā tad ar palaidnīgo 

uguntiņu tikt galā, ja tā tik 
daudzveidīga, draudzēties, vai 
arī ne, ieradās īpašais viesis – 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Cēsu daļas ko-
mandieris Kaspars Dravants. 
Viņš nu gan zināja vislabāk iz-
stāstīt, kā tikt galā ar nerātno 
un daudzveidīgo uguntiņu un 
nemaz nepieļaut tās nedarbus, 
pirms nav ko ļaunu paveikusi 
gan bērniem, gan pieauguša-
jiem. Teic, ka brīnumi notie-
kot pasakās... Viens no tētiem 
uz brīdi varēja justies kā īsts 
ugunsdzēsējs pilnā ekipējumā. 
Un to prieku bērniem - foto ar 
ugunsdzēsēju!
 Pēc tik “karsta” rīta tēja un 
cepumi kusa gluži kā sniegs 
pavasarī.
	 Nākamie	Ģimeņu	rīti	pa-
vasarīgāki:
l Zaļā	pasaka	 –	18.	martā	
plkst.	11.00	-	13.00	Dienas	
un	 interešu	 centrā	 “Sau-
lespuķe”,	Pilsoņu	ielā	4,	Lī-
gatnes	pilsētā;
l Dzeltenā	 pasaka	 –	 
25.	 martā	 plkst.	 11.00	 -	
13.00	 Augšlīgatnes	 Die-
nas	 un	 interešu	 centrā,	
Nītaures	ielā	4.
 Īpaši abos marta pasāku-
mos aicinām nākamo pirm-
klasnieku ģimenes, lai iepa-
zītos ar Dienas un interešu 
centriem klātienē. Katrā no 

ĢIMEŅU RĪTI 
LĪGATNES NOVADĀ

pasākumiem noteikti būs klāt 
kāds īpašais viesis, kurš zinās 
stāstīt vai rādīt kaut ko intere-
santu...
 29.	 aprīlī	 būs	 Ģimeņu	
sportošanas	diena	Līgatnes	
novada	Sporta	centrā (seko-

jiet reklāmai!).
 Un tad atkal tiksimies rude-
nī!

Dace	Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

l Augšlīgatnes Ošu ielas at-
pūtas laukuma uzlabošanai, 
l fototehnikas iegādei skolē-
nu fotopulciņam, 
l interaktīva informatīvā 
ekrāna uzstādīšanai Līgatnes 
dabas taku skatu tornī, 
l volejbola laukuma izveido-
šanai Gaujasmalā, 
l Ķempju baznīcas vitrāžu 
restaurācijai, 
l Laivenes volejbola laukuma 
uzlabošanai, 
l dabas mūzikas instrumentu 
(liras un flautas) iegādei spēlē-
šanai Līgatnes bērniem, 
l nojumes-lapenes izveidoša-
nai pie vidusskolas ēkas Augš-
līgatnē, 
l mobilā ratiņkrēslu pacēlāja 
iegādei, 
l batuta un piepūšamo atrak-

ciju iegādei, 
l bērnu rotaļu laukuma izvei-
dei pie dīķa Līgatnes centrā, 
l skrituļošanas iekārtu atjau-
nošanai, 
l sporta laukuma pilnveido-
šanai pie Līgatnes vidusskolas 
ēkas Līgatnes pilsētā, 
l takas no kultūras nama uz 
Skolaskalnu labiekārtošanai, 
l traktora T16 iegādei (pārva-
dāšanas pakalpojumiem nova-
da iedzīvotājiem),
l apgaismojuma izveidoša-
nai pie āra trenažieriem Sko-
laskalnā,
l interneta vietnes “Mēs 
esam Līgatnē!” izveidošanai 
(novadā pieejamo pakalpoju-
mu apkopošanai),
l deju apavu iegādei deju ko-
lektīvam “Zeperi”.

Līgatnieši iesniedz idejas LMT projektu konkursam
 7. martā noslēdzās projektu 
iesniegšana projektu konkur-
sā “Latvijas Mobilais Telefons 
Latvijai”. Šis ir konkurss no-
vadu iedzīvotājiem, kuri vēlas 
ar idejām un projektiem pie-
dalīties sava novada attīstībā, 
vienlaikus arī paši nosakot, 
kuri projekti tiek realizēti. Pro-
jektu mērķis ir sniegt atbalstu 
novadiem un to iedzīvotājiem 
sociāli nozīmīgu projektu un 
pasākumu īstenošanā. Šogad 
“LMT Latvijai” projekti tiks 
realizēti Līgatnes novadā un 
vēl septiņos Latvijas novados.
 Līgatnes	novadā	iesnieg-
ti	25	projektu	pieteikumi:
l Gaujasmalas avotiņa ūdens 
ņemšanas vietas labiekārtoša-
nai, 
l apgaismojuma izveidošanai 
Gaujasmalas atkritumu lauku-
mam, 
l atpūtas zonas iekārtošanai 
Vilhelma tiltiņa apkārtnē, 
l stikla durvju ielikšanai Lus-
tūža pagrabam, 
l radiovadāmo modeļu lieliz-
mēra trases izveidei, 
l bērnu stūrīša iekārtošanai 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, 
l ēzelīša iegādei Līgatnes vie-
su izklaidēšanai un vizināša-
nai, 

 No 13. līdz 17. martam žū-
rija izvērtēs šos iedzīvotāju 
iesniegtos projektus un 20 no 
tiem tiks ievietoti LMT mājas-
lapā. Iedzīvotāji varēs balsot 
par sev tīkamākajiem. Bal-
sot būs iespējams arī papīra 
formā, kā arī ar īsziņu palī-
dzību. Balsošana	 notiks	 no	 
27.	marta	 līdz	 21.	 aprīlim.	
Rezultātu	 paziņošana	 un	
apbalvošana	Līgatnes	nova-
dā	paredzēta	10.	maijā.	
 Būsim aktīvi un balsosim 
par nepieciešamākajiem, sa-
biedrībai visnoderīgākajiem 
un paliekošiem projektiem!
 Vēlamies	 arī	 informēt,	
ka	 Līgatnes	 novada	 dome	 
15.	 martā	 izsludinās	 kon-
kursu	 iedzīvotāju	 inici-
atīvām	 “Sabiedrība	 ar	 dvē-
seli”. Projektus tam varēs 
iesniegt līdz 12. maijam. Ar 
nolikumu un pieteikuma veid-
lapām būs iespēja iepazīties 
mājaslapā www.ligatne.lv.
 Novēlu visiem iedzīvotājiem 
būt aktīviem un ar savām ide-
jām arī turpmāk atbalstīt nova-
da attīstību un pievilcību! 

Daina	Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

http://www.ligatne.lv/
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Sagaidot simtgadi Līgatnē

Izsludināti	iepirkumi:	
l Nr. LND/2017/5 07.02.2017 
”Pārtikas produktu piegāde 
Līgatnes novada izglītības ies-
tādēm”.
Noslēgušies	iepirkumi:
l Nr. LND/2017/6 “Līgatnes 
novada pašvaldības darbinie-
ku veselības apdrošināšana”. 
Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas AAS ”BALTA”, reģ. 
Nr. 40003049409, par summu 
16 669,60 EUR bez PVN;
l Nr. LND/2017/4 “Līgat-
nes pagasta kultūras nama 
2. stāva atjaunošanas darbi”. 
Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA “EKERS”, reģ. 
Nr. 44103001903, par summu 
98 355,57 EUR bez PVN.
Citas	aktualitātes:
l turpmāko divu gadu laikā 
plānots veikt Līgatnes novada 
kapsētu digitalizāciju, kas ie-
tver digitalizētu kapsētas plā-
na/kartes izveidi, kapa vietu 

īpašnieku, kapa vietu, apbedī-
jumu kapa vietās informācijas 
uzturēšanu un papildināšanu, 
kapa vietu aktēšanu, kapsētas 
notikumu kalendāra uzturēša-
nu, kapsētas profila uzturēša-
nu, kapa vietu un apbedījumu 
statistikas veikšanu, progno-
zes u.c. Tas ļaus veikt racio-
nālu un korektu kapsētu pār-
valdību un datu uzturēšanu, 
kā arī publiski digitālā formā 
e-vietnē būs pieejams kapsē-
tas shematisks atainojums un 
būs iespēja atrast apbedītas 
personas atrašanās vietu un 
iegūt pamatinformāciju par 
apbedījumu (ievērojot datu 
aizsardzības normatīvo aktu 
prasības). 
 Šajā sakarībā vasarā tiks 
veikta apjomīga datu vākšana 
un apkopošana par kapsētās 
esošajiem apbedījumiem. At-
sevišķas senākas apbedījumu 
vietas ilgstoši netiek koptas 

un nav identificējamas, tāpat 
vietumis kapa piemiņas akme-
nī/plāksnē vairs nav salasāma 
informācija, turklāt dati nav 
atrodami arī kapsētu doku-
mentācijā. Līdz ar to tiks veik-
ta iedzīvotāju un iepriekšējo 
kapsētas darbinieku mutiska 
aptauja.
 Lūdzu novada iedzīvotājus, 
kam ir zināšanas par kādām 
konkrētām senāka laika perio-
da vizuāli neidentificējamām 
kapu kopiņām vai personas, 
kuru zināšanas varētu būt no-
derīgas vēsturiskās informā-
cijas apkopošanā, atstāt savu 
kontaktinformāciju saziņai 
Līgatnes novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centros. 
Jau iepriekš pateicamies par 
atbalstu.

Egils	Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

 Veikt šādus grozījumus Līgat-
nes novada domes 2016. gada 
24. marta saistošajos noteiku-
mos Nr. 16/5 „Par izglītojamo 
braukšanas maksas atviegloju-
miem Līgatnes novadā”:
 1. Izteikt II nodaļas 6. punktu 
šādā redakcijā: 
“6. Pašvaldība sedz sabiedriskā 
transporta izmaksas 100% ap-
mērā saskaņā ar vecāku iesnie-
gumiem:
6.1. noteikumu 3.1. un 3.2. pun-
ktā minētajām personām apmak-
sājot ar braukšanas biļešu iegādi 
saistītos izdevumus (Pielikums 
Nr. 1);
6.2.  noteikumu 3.1. punktā mi-
nētajām personām nodrošinot 
abonementa karšu piešķiršanu 
reģionālas nozīmes maršrutu au-
tobusos (Pielikums Nr. 4).”

 2.  Papildināt III nodaļu ar  
9.1 punktu šādā redakcijā: 
“9.1 Braukšanas izdevumu at-
līdzināšana abonementa karšu 
sistēmā - reģionālās nozīmes 
maršrutos:
9.11. izglītības iestādes vadītājs 
sagatavo pieteikumu (Pielikums 
līgumam par skolēnu pārva-
dājumu kārtību ar reģionālās 
nozīmes pārvadātāju) skolēnu 
abonementa karšu saņemšanai, 
norādot izglītojamā vārdu, uz-
vārdu, personas kodu, mācību 
gadu, maršrutu, saskaņā ar ve-
cāku iesniegumiem (Pielikums 
Nr. 4) un iesniedz pašvaldībā sa-
skaņošanai;
9.12. sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu sniedzējs:
9.1 2.1. sagatavo un izsniedz 
abonementa kartes izglītojama-

jiem, kuri izmanto sabiedriskā 
transporta pakalpojumus nokļū-
šanai līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ;
9.1 2.2. aprēķina samaksu par 
izglītojamo pārvadāšanu un iz-
raksta rēķinu, ko apmaksā paš-
valdība atbilstoši līgumam ar re-
ģionālās nozīmes pārvadātāju un 
šiem saistošajiem noteikumiem;
9.13. izglītojamā vecāki abo-
nementa kartes nomaiņas vai 
atjaunošanas, dublikāta izga-
tavošanas gadījumā apmaksā 
radušos izdevumus Līgatnes 
novada pašvaldībai saskaņā ar 
sabiedriskā transporta pakalpo-
juma sniedzēja noslēgto līgumu 
un piestādīto rēķinu.”

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Aktualitātes martā

 Veikt šādu grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada  
24. marta saistošajos noteikumos Nr. 16/5 „Par izglītojamo brauk-
šanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”:
 Apstiprināt saistošo noteikumu Pielikumu Nr. 4 šādā redakcijā:

Pielikums Nr. 4
Par izglītojamo braukšanas maksas 
atvieglojumiem Līgatnes novadā

____________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
_______________________________________
(izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds)
________________________________________

(likumiskā pārstāvja VĀRDS, UZVĀRDS – drukātajiem burtiem)
___________________________________________
Personas kods_____________________________
___________________________________________
___________________________________________
(dzīvesvietas adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt abonementa karti manam dēlam/meitai 
___________________________________________,
____________________
(personas kods)
braukšanai sabiedriskajā transportā nokļūšanai uz/no
___________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
maršrutā ________________________________________________________.
Atzīmēt vajadzīgo (nedublējot iespējamos braucienus ar skolēnu 
autobusu):

Nedēļas diena Rīts Vakars
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Līgatnē
_______. gada______________________________ 
___________________________________________ 
(vecāka/likumiskā pārstāvja paraksts) ”.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 2017. gada 
26. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 4. §)
Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 17/1
“Grozījumi Līgatnes novada domes 
2016. gada 24. marta  
saistošajos noteikumos Nr. 16/5 
“Par izglītojamo braukšanas 
maksas atvieglojumiem  
Līgatnes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 2016. gada 24. novembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 15, 17. §)
Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/19
“Grozījumi Līgatnes novada domes 2016. gada  
24. marta saistošajos noteikumos Nr. 16/5  
“Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem 
Līgatnes novadā”” 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

 “Pilsēta Vidzemē, Gaujas 
kreisajā krastā, Līgatnes no-
vada centrs. Tā atrodas pie 
Līgatnes upes ietekas Gaujā, 
no kuras arī cēlies pilsētas 
nosaukums.” Tā par manu pil-
sētu var lasīt Vikipēdijā. Manu 
pilsētu tādēļ, ka šeit esmu pie-
dzimusi, augusi, mācījusies un 
joprojām strādāju savā skolā.
 Mani skolēni latviešu va-
lodas stundās rakstījuši dom-
rakstus par Līgatni. Un tajos 
var lasīt vārdus, kurus varam 
dzirdēt arī no iebraucējiem, 
viesiem. Par to, cik Līgatnē ir 
skaista daba, klintis, alas, kal-
ni ar līgatniešiem zināmajiem 
nosaukumiem. Protams, dīķis, 
gulbji, pīles. 

 Ikdienas steigā jau Līgatnes 
brīnumaino dabu tā īsti vairs 
nepamanām. Nesen kopā ar 
saviem 2. klases skolēniem, 
veidojot skolas projektu, devā-
mies pastaigā, lai nofotografē-
tos pie Līgatnes ievērojamāka-
jām, skaistākajām, pazīstamā-
kajām vietām. Tikai tad apjau-
tām, ka vienā dienā, pat ātri 
ejot, to nav iespējams izdarīt.
 Kāds tuvs cilvēks man reiz 
teica, ka, braucot uz Līgatni, 
jābrauc kā uz pasaku. Ceļš 
ved lejā pa kalnu, kam abās 
pusēs lielas, staltas egles. Un 
tad kā pasakā paveras skats 
uz šo pasaku ieleju ar Lustūzi, 
gulbjiem un noslēpumu, kas ir 
aiz nākamā pakalna.

 Šobrīd Līgatnē liekas viss 
norit klusāk un rāmāk nekā, 
skatoties gadus atpakaļ. Ir ļoti 
žēl, ka cilvēkiem nav iespējas 
strādāt savā pilsētā, papīrfab-
rikā. Toties prieks par tūrisma 
attīstību un manāmi uzplauk-
stošo kultūras pasākumu at-
dzimšanu. Gribētos, lai vairāk 
izklaides pasākumu būtu jau-
niešiem.
 Līgatnes novada vidusskolā 
mācās daudz aktīvu jauniešu, 
kuri labprāt dejo, dzied, spēlē 
teātri, apmeklē Sporta centru, 
Mūzikas un mākslas skolu. 
Priecājos, ka dejotāji kolektī-
vam devuši nosaukumu “Lus-
tūzītis”, tā apstiprinot savu 
piederību Līgatnei. Šodienas 

Mana Līgatne

2.a klase un Dace Zariņa. Daigas Meisteres foto.

skolēni ir ļoti atvērti, kustīgi, 
prot izmantot informācijas 
tehnoloģijas. Tādēļ skolotājam 
daudz jādomā par jaunām me-
todēm, lai ieinteresētu skolē-
nus mācību vielas apgūšanai. 
Skolu vēlos redzēt sakoptu, 
skaistu, krāsainu, lai ikvienā 
klases telpā bērniem būtu pa-
tīkami uzturēties. Laika zobs 
ir darījis savu un skolas tel-

pas gribētos uzpucēt, lai tad, 
kad skolas kārtējā salidojumā 
tiekas absolventi, skolotāji un 
bijušie darbinieki, izskanētu 
vārdi: ”Šeit, Līgatnē, ir skola, 
kurā es mācījos, un par to es 
priecājos!”

Dace	Zariņa,
Līgatnes 2016. gada Gada 

skolotāja

https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/L<012B>gatnes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/L<012B>gatnes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/L<012B>gatne_(upe)
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32017. gada MARTSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdē (protokols Nr. 1, 5.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2
“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I.	Vispārīgie	jautājumi
1.  Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Līgatnes novada dome 
(turpmāk - Dome) īsteno pašval-
dības kompetenci – izsniegt fi-
ziskām un juridiskām personām 
licences interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanai (turp-
māk - Licences), kā arī kārtību, 
kādā tiek pārreģistrētas un anu-
lētas licences Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā (turp-
māk tekstā – Noteikumi).
2. Licenci interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmu īstenošanai iz-
sniedz Līgatnes novada domes 
Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības program-
mu licencēšanas komisija (turp-
māk tekstā – Komisija), kuras 
sastāvs tiek apstiprināts ar Lī-
gatnes novada domes lēmumu.
3. Komisija darbojas saskaņā ar 
Līgatnes novada domes apstip-
rinātu nolikumu. Komisijai ad-
resētie iesniegumi un dokumen-
ti iesniedzami Līgatnes novada 
domē (turpmāk - Domē).
II.	Licences	pieprasījuma	
iesniegšanas	kārtība
4. Lai saņemtu Licenci, tās pie-
prasītājam (fiziskai vai juridis-
kai	personai)	Domē jāiesniedz 
šādi dokumenti: 
4.1. Domei adresēts pēc noteik-
ta parauga pieteikums Licences 
saņemšanai (pielikums Nr. 1), 
kurā jānorāda Licences piepra-
sītāja nosaukums, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, tālru-
ņa numurs, e-pasta adrese, kon-
taktpersonas vārds un uzvārds, 

licencējamās programmas no-
saukums; 
4.2.  reģistrācijas apliecības ko-
pija; 
4.3.  licencējamās programmas 
oriģināls datorrakstā valsts va-
lodā (pielikums Nr. 2), kas sa-
stāv no:
4.3.1. ievada – programmas ak-
tualitāte,
4.3.2. programmas īstenošanas 
plāna (mērķis, uzdevumi, īste-
nošanas laiks, mērķauditorija, 
darba organizācija (optimālais 
dalībnieku skaits, vienas nodar-
bības ilgums, optimālais stundu 
skaits nedēļā, nodarbību skaits 
nedēļā, dalībnieku komplektē-
šana grupās), nodarbību darba 
formas),
4.3.3. nodarbību tematiskā plā-
na,
4.3.4. programmas īstenošanas 
plānotajiem rezultātiem,
4.3.5. nepieciešamie resursi 
(personāls, telpas vai attiecīgās 
interešu izglītības programmas 
realizācijas vieta, materiāli, fi-
nanšu resursi);
4.4. programmas īstenošanā ie-
saistītā personāla izglītību ap-
liecinošo dokumentu kopijas. Šī 
prasība neattiecas uz pieaugušo 
neformālo izglītību. 
5.  Licences saņēmējs atbildīgs 
par programmas īstenošanā ie-
saistītā personāla atbilstošu iz-
glītību.
III.	Lēmuma	pieņemšanas	
un	apstrīdēšanas	kārtība
6. Komisija: 
6.1.  izskata iesniegto pieteiku-
mu un tam pievienotos doku-
mentus; 

6.2.  pārbauda iesniegto doku-
mentu atbilstību normatīvajiem 
aktiem; 
6.3. pieņem lēmumu par: 
6.3.1. Licences izsniegšanu, 
6.3.2. atteikumu izsniegt Licen-
ci, 
6.3.3. Licences derīguma termi-
ņa pagarināšanu, 
6.3.4.  papildu informācijas pie-
prasīšanu, 
6.3.5.  izsniegtās Licences anu-
lēšanu; 
6.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā 
pēc Licences pieteikuma sa-
ņemšanas izskata saņemtos pie-
teikumus un tiem pievienotos 
dokumentus un pieņem vienu 
no šo noteikumu 6.3. apakš-
punktā minētajiem lēmumiem;
6.5. noformē un izsniedz Licen-
ces (pielikums Nr. 3); 
6.6. apkopo informāciju par in-
terešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības program-
mu īstenošanu Līgatnes nova-
da teritorijā. Informācija par 
licencētajām programmām tiek 
publiskota Domes mājaslapā  
www.ligatne.lv; 
6.7.  tiesīga pārbaudīt izglītības 
programmas īstenošanu. 
7. Komisijai ir tiesības pieņemt 
lēmumu par atteikumu izsniegt 
licenci, ja: 
7.1.  iesniegtie dokumenti vai 
tajā norādītās ziņas neatbilst 
normatīvo aktu vai šo noteiku-
mu prasībām; 
7.2. Licences pieteicējs ir snie-
dzis nepatiesas ziņas; 
7.3. pēc papildu informācijas pie-
prasījuma nav iesniegti iztrūksto-
šie/pieprasītie dokumenti;

Pielikums Nr. 1
Saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2  
„Par interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtību”
Līgatnes novada domei
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā, LV 4110

____________________________________________
(juridiskajai personai – nosaukums,
fiziskajai personai – vārds, uzvārds)

____________________________________________
(juridiskajai personai – reģistrācijas numurs,

fiziskajai personai – personas kods)
________________________________________________________

(juridiskajai personai – juridiskā adrese,
fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese)

_______________________________________________________
(kontaktinformācija – e-pasts, tālruņa numurs)

PIETEIKUMS
Lūdzu izsniegt licenci  interešu izglītības vai  pieaugušo neformālās 
izglītības (vajadzīgo atzīmēt) programmai (programmām) no _________ līdz 
__________ _____________________:

______________________________________________________________________
(nosaukums)
______________________________________________________________________
(nosaukums)
______________________________________________________________________
(nosaukums)
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) ________________________________________
________________________
Pielikumā programmas licencēšanai iesniegtie dokumenti:
 Licencējamā programma;
 Programmas īstenošanā iesaistītā personāla izglītību apliecinošo 
 dokumentu kopijas (šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību);
	reģistrācijas apliecības kopija;
	cits dokuments __________________________________________________________
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

Licences pieprasītājs _________________________ _________________ 
/____________________/

(datums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

 4.lpp.

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta 
nepieciešamības pama-
tojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkts un 
47. panta trešā daļa paredz, ka pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības program-
mu īstenošanai, savukārt minētā likuma 46. panta piektā daļa paredz, ka pašvaldība iz-
sniedz licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, taču normatīvie 
akti neregulē kārtību, kādā pašvaldības izsniedz licences interešu izglītības programmu 
īstenošanai un licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Ar sais-
tošo noteikumu izdošanu tiks noteikta kārtība, kādā Līgatnes novada dome īsteno Izglītī-
bas likuma 46. un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci - izsniegt licences juridis-
kām un fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Līgatnes novada dome īsteno Izglītības likuma 
46. un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci - izsniegt licences juridiskām un fizis-
kām personām interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā 
arī juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu 
izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par 
licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņu un citu šajos noteikumos mi-
nēto darbību veikšanas kārtību. Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības 
programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz ko attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir 
fiziskas un juridiskas personas, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un pašval-
dības administratīvajā teritorijā vēlas īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmas. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo 
tiks noteikta publiska, vienota un vienlīdzīga kārtība, kādā personas varēs pašvaldībā 
saņemt licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. 
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi Līgatnes novada administratīvajā teritorijā, sekmējot saimniecisko darbību, izglītības 
iegūšanu un veicinot nodarbinātību.

Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
jomu.
Licences saņemšanai persona varēs vērsties Līgatnes novada domē ar iesniegumu Inte-
rešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā, klāt 
pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Lī-
gatnes novada domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā 
www.ligatne.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot to lietderību, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

PASkAIDROjUMA RAkSTS
Par Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2
„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas kārtību”

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

7.4.  iesniegtajā programmā sa-
skatāmas normatīvajiem tiesību 
aktiem neatbilstošas darbības.
8.  Ja Komisija pieņem lēmumu 
atteikt programmas licencēša-
nu, pēc Komisijas lēmumā norā-
dīto trūkumu novēršanas Licen-
ces pieprasītājs ir tiesīgs atkār-
toti iesniegt iesniegumu attiecī-
gās programmas īstenošanai. 
9. Komisijai ir tiesības pieņemt 
lēmumu par agrāk izsniegtas li-
cences anulēšanu, ja: 
9.1. licences saņēmējs gada lai-
kā pēc tās saņemšanas nav uz-
sācis īstenot licencēto interešu 
izglītības vai pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu;
9.2. licencētās Programmas īs-
tenošanā konstatēti normatīvo 
aktu pārkāpumi; 
9.3. sākotnējā iesniegtajā infor-
mācijā par Programmas īsteno-
šanā iesaistītajām personām no-
tikušas būtiskas izmaiņas, kas 
var negatīvi ietekmēt licencētās 
programmas realizāciju; 
9.4. licences saņēmējs, saņemot 
Licenci, ir sniedzis nepatiesas 
ziņas. 
10. Par licences anulēšanu Li-
cences saņēmējs tiek informēts 
rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc attiecīgā 
Komisijas lēmuma pieņemšanas. 
11. Ja licences saņemšanai ie-
sniegtajos dokumentos nav 
pietiekamas informācijas, lai 
izlemtu par licences pieprasī-
juma izskatīšanu, Komisijai ir 
tiesības pieprasīt papildu infor-
māciju. Šajā gadījumā Komisija 
5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
attiecīga lēmuma pieņemšanas 
licences pieteicējam nosūta pa-
ziņojumu, kurā tiek norādīta pa-
pildu nepieciešamā informācija 
vai dokumenti. Licences pietei-

cējam jāiesniedz pieprasītā pa-
pildu informācija vai dokumenti 
15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā no paziņojuma saņemša-
nas dienas. Ja noteiktajā termi-
ņā pieprasītā informācija vai do-
kumenti netiek iesniegti, Komi-
sijai ir tiesības paziņot, ka pie-
teikums par licences saņemšanu 
tiek atstāts bez izskatīšanas. 
12. Komisija lēmumu par Li-
cences derīguma termiņa pa-
garināšanu pieņem, ja Licences 
īpašnieks iesniedz iesniegumu 
Komisijai ne vēlāk kā 1 (vienu) 
mēnesi pirms Licences derīgu-
ma termiņa beigām. 
13. Komisijai ir tiesības lūgt Li-
cences pieprasītājam iesniegt 
papildu informāciju un doku-
mentus, kas nepieciešami Licen-
ces derīguma termiņa pagarinā-
šanai. 
14. Šo noteikumu ietvaros Komi-
sijas pieņemto lēmumu var pār-
sūdzēt administratīvajā rajona 
tiesā Latvijas Republikā norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
IV.	Licences	izsniegšanas	
kārtība
15. Licenci izsniedz uz laiku līdz 
3 (trīs) gadiem. 
16.  Licences derīguma termiņš 
norādīts Licencē.
17.  Licenci paraksta Komisijas 
priekšsēdētājs. 
18.  Licenci izsniedz Licences 
pieprasītajam vai tā pilnvarota-
jai personai pret parakstu. 
V.	Noslēguma	jautājums
19.  Šie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēša-
nas Domes informatīvajā izde-
vumā „Līgatnes Novada Ziņas”.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.ligatne.lv


4 2017. gada MARTSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 23. februārī sēdē (protokols Nr. 2, 5. §)

SAISTOŠIE NOTEIkUMI Nr. 17/5
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Līgatnes novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu

I.	Vispārīgie	jautājumi	
1. Saistošie noteikumi (turp- 
māk - noteikumi) nosaka: 
1.1. kārtību, kādā ūdensapgā-
des tīkli vai kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pievienotas centrali-
zētajai ūdensapgādes sistēmai 
vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, tai skaitā prasības ko-
mercuzskaites mēraparāta mez-
gla izbūvei; 
1.2. centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas un centralizētās kanali-
zācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības pra-
sības, tai skaitā prasības notek-
ūdeņu novadīšanai centralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā, brīvkrā-
nu un ugunsdzēsības ierīču lieto-
šanas un aizsardzības prasības; 
1.3. sabiedriskā ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma līgumā ie-
tveramos noteikumus, tai skaitā 
līguma slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtību; 
1.4. administratīvo atbildību par 
šo noteikumu pārkāpšanu. 
2. Noteikumos ietvertie termini 
lietoti Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likuma un saistīto nor-
matīvo aktu izpratnē. 
3. Lietoto terminu skaidrojums: 
3.1. Pakalpojumu	 lietotājs – 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
(dzīvokļu īpašumu mājā – visi 
dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida sa-
biedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, pamatojoties uz 
noslēgtu Pakalpojuma līgumu; 
3.2. Pakalpojuma	līgums – sa-
biedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līgums starp Pakal-
pojumu lietotāju un Pakalpoju-
mu sniedzēju par noteikta veida 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas, lieto-
šanas, uzskaites un norēķinu 
kārtību, kā arī abu pušu tiesī-
bām, pienākumiem un atbildības 
robežām; 
3.3. Tīklu	apkalpošanas	robe-
žu	 shēma – Pakalpojumu snie-
dzēja un Pakalpojumu lietotāja 
parakstīta shēma, kurā norādī-
tas robežas, kādās ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus apkalpos kat-
ra Pakalpojuma līguma puse (pu-
sēm vienojoties, tās var būt arī 
ārpus sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas piederības robežas); 
3.4. Ūdens	 patēriņa	 norma	
komercuzskaitei - ūdens patē-
riņa norma vienam iedzīvotājam 
(litri diennaktī) atbilstoši notei-
kumu Pielikumam Nr. 2. 
4. Noteikumu mērķis ir noteikt 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu (turpmāk – ūdens-
saimniecības pakalpojumi) 
sniegšanas un lietošanas kārtī-
bu, lai veicinātu kvalitatīvu pa-
kalpojumu pieejamību un nodro-
šinātu Pakalpojumu lietotājus ar 
nepārtrauktiem pakalpojumiem, 
uzlabotu vides situāciju Līgatnes 
novada teritorijā un dabas resur-
su racionālu izmantošanu. 
5. Noteikumi ir saistoši visām fi-
ziskajām un juridiskajām perso-
nām Līgatnes novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz 
lietus notekūdeņu novadīšanu 
kanalizācijas šķirtā sistēmā un 
uz decentralizētajiem kanalizā-
cijas pakalpojumiem.
II.	Kārtība,	kādā	ūdensapgā-
des	vai	kanalizācijas	tīkli	vai	

būves	 tiek	 pievienotas	 cen-
tralizētajai	ūdensapgādes	un	
centralizētajai	 kanalizācijas	
sistēmai	
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai un cen-
tralizētajai kanalizācijas sistē-
mai, nosaka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums, saistītie 
Ministru kabineta noteikumi un 
šie noteikumi. 
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai valdītājs, iesniedzot Pakalpo-
jumu sniedzējam aizpildītu teh-
nisko noteikumu saņemšanas 
pieprasījumu, papildus normatī-
vajos aktos noteiktajam pievieno 
nekustamā īpašuma īpašnieka 
vai valdītāja piekrišanu tehnisko 
noteikumu pieprasījumā ietverto 
personas datu apstrādei un pa-
stāvīgai uzglabāšanai; 
9. Ja nekustamā īpašuma īpaš-
niekam vai valdītājam, pieprasot 
tehniskos noteikumus, ir parādu 
saistības par Pakalpojumu snie-
dzēja sniegtajiem ūdenssaimnie-
cības pakalpojumiem, Pakalpoju-
mu sniedzējs var atteikt izsniegt 
tehniskos noteikumus līdz minē-
to parādu saistību nokārtošanai. 
10. Tehnisko noteikumu derīgu-
ma termiņš ir 2 gadi. 
11. Nekustamā īpašuma pie-
slēgšana centralizētās ūdensap-
gādes sistēmai un centralizētās 
kanalizācijas sistēmai ir obligāta 
zemes gabalam jaunbūves būv-
niecības gadījumā, ja piegulsto-
šajā ielā atrodas centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas tīkli, un pašvaldī-
bas teritorijas plānojumā attiecī-
gā teritorija ir noteikta kā apbū-
ves teritorija, kur ir ierīkojamas 
centralizētās ūdensapgādes sis-
tēmas un centralizētās kanalizā-
cijas sistēmas. 
12. Ja ūdens padeve ēkā pare-
dzēta no divām neatkarīgām 
ārējās ūdensapgādes sistēmām 
(piemēram, no vietējās akas vai 
urbuma un centralizētās ūdens-
apgādes sistēmas), to savieno-
šanas vietā jābūt vismaz 50 mm 
lielam strūklas pārtraukumam 
vai speciālam pretvārstam, kas 
nodrošina strūklas pārtrauku-
mu. Abus ievadus drīkst savie-
not tieši, ja tajos ierīko īscauru-
li, kas jāizņem, ja darbojas otrs 
ievads. 
13. Sanitāri tehniskās ierīces 
(piemēram, traps grīdā, izlietne, 
duša vai sēdpods), kas novietotas 
zemāk par tuvākās skatakas vāka 
līmeni (piemēram, pagrabos), jā-
pievieno atsevišķai kanalizācijas 
sistēmai, izolēti no augstāk izvie-
toto telpu kanalizācijas, izbūvē-
jot atsevišķu izlaidi un ierīkojot 
uz tās elektrificētu aizbīdni, ko 
automātiski vada kanalizācijas 
caurulē ievietots signāldevējs, 
vai speciālu vienvirziena vārstu. 
Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens te-
cēšanas virzienā pieļaujams pie-
vienot augstāk novietoto stāvu 
kanalizācijas sistēmas. 
14. Pēc ievada un/vai izvada iz-
būves pabeigšanas nekustamā 
īpašuma īpašnieks Pakalpojumu 
sniedzējam iesniedz: 
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērī-
juma plānu grafiskā un digitālā 
formā; 

14.2. aktu par komercuzskaites 
mēraparāta mezgla pieņemšanu 
un noplombēšanu.
15. Pēc nekustamā īpašuma 
izvada izbūves līdz centrali-
zētajam kanalizācijas tīklam 
nekustamā īpašnieka vai valdī-
tāja pienākums ir likvidēt viņa 
īpašumā esošās būves un sistē-
mas (notekūdeņu krājtvertnes, 
nosēd akas u.c.), kuras tika iz-
mantotas nekustamajā īpašumā 
radīto komunālo notekūdeņu uz-
krāšanai un var radīt kaitējumu  
videi. 
16. Ja ūdensvada ievadu vai ka-
nalizācijas izvadu centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai cen-
tralizētajai kanalizācijas sistē-
mai nav iespējams pievienot tīk-
lu izvietojuma dēļ, tad Pakalpo-
jumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
kā Blakuslietotājam pievadu 
pievienot pie cita Pakalpoju-
mu lietotāja ūdensapgādes (aiz 
komercuzskaites mēraparāta 
mezgla) un kanalizācijas cauruļ-
vadiem, tai skaitā šķērsojot cita 
īpašnieka nekustamo īpašumu, 
ja šāda pievienošana ir rakstvei-
dā saskaņota ar zemes īpašnie-
ku un Pakalpojumu lietotāju, un 
šāda pievienošana nepasliktina 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojuma saņemšanu citiem 
Pakalpojumu lietotājiem. Šādā 
gadījumā ir jābūt saskaņotam 
tīklu apkalpošanas robežu ak-
tam un noslēgtam līgumam 
starp Blakuslietotāju un Pakal-
pojumu lietotāju. 
17. Ja nav iespējams komercuz-
skaites mēraparāta mezglu izbū-
vēt normatīvajos aktos noteikta-
jā vietā, Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pa-
kalpojumu sniedzēja noteiktajā 
vietā.
18. Pēc komercuzskaites mēr-
aparāta mezgla izbūves Pakalpo-
jumu sniedzējs uzstāda verificē-
tu komercuzskaites mēraparātu, 
kas ir Pakalpojumu sniedzēja 
īpašums. 
19. Pakalpojumu lietotājs atlī-
dzina Pakalpojumu sniedzējam 
izdevumus komercuzskaites 
mēraparāta zādzības vai bojāša-
nas gadījumā pēc to faktiskiem 
apmēriem, kas saistīti ar jauna 
komercuzskaites mēraparāta 
iegādi un uzstādīšanu, izņemot 
gadījumus, kad komercuzskaites 
mēraparāta mezgla atrašanās 
vieta ir ārpus Pakalpojumu lieto-
tāja atbildības robežas. 
III.	 Centralizētās	 ūdensap-
gādes	 sistēmas	 un	 centrali-
zētās	 kanalizācijas	 sistēmas	
ekspluatācijas,	 lietošanas	un	
aizsardzības	prasības	
III.1.	 Ūdensapgādes	 un	 ka-
nalizācijas	sistēmu	piederība	
un	uzturēšana	
20. Pakalpojumu sniedzēja īpa-
šumā vai valdījumā ir: 
20.1. maģistrālie un sadalošie 
ūdensvada tīkli; 
20.2. ūdens ieguves urbumi, 
ūdens attīrīšanas iekārtas, 
ūdens spiedienu paaugstinošas 
sūkņu stacijas, ūdenstorņi, re-
zervuāri; 
20.3. maģistrālie un sadalošie 
kanalizācijas tīkli;
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20.4. notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, kanalizācijas sūkņu sta-
cijas, kanalizācijas spiedvadi, 
pašteces kanalizācijas tīkli; 
20.5. iepriekš minētajos apakš-
punktos minēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklos esošās 
skatakas, kontrolakas, cauruļva-
du armatūra, hidranti un hidran-
tu plāksnītes; 
20.6. komercuzskaites mērapa-
rāti. 
21. Pakalpojumu sniedzēja ap-
kalpes zonā var būt ūdensvada 
un kanalizācijas infrastruktūras 
daļas, kas nav Pakalpojumu snie-
dzēja īpašumā vai valdījumā, bet 
kuras tam ir nodotas pakalpoju-
ma sniegšanai un noteiktas Pa-
kalpojumu lietotāja un Pakalpo-
jumu sniedzēja noslēgtā līgumā 
vai līgumā par sabiedrisko pa-
kalpojumu sniegšanu ar pašval-
dību. Pakalpojumi, kas saistīti ar 
šīs infrastruktūras apkalpošanu, 
nav uzskatāmi par sabiedriska-
jiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, un to maksai jābūt 
noteiktai attiecīgajā līgumā, ja 
tāda paredzēta.
22. Pēc saskaņošanas ar Pakal-
pojumu lietotāju Pakalpojumu 
sniedzējs savu sistēmu uzturēša-
nai ir tiesīgs jebkurā laikā apse-
kot Pakalpojumu lietotāja nekus-
tamo īpašumu, lai pārliecinātos 
par ūdensapgādes un kanalizāci-
jas inženierbūvju ekspluatācijas 
drošību un atbilstību ekspluatā-
cijas noteikumiem. 
23. Gadījumā, ja Pakalpojumu 
sniedzējs konstatē centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas drošas 
ekspluatācijas apdraudējuma 
riskus, tas var nekavējoties at-
slēgt Pakalpojumu lietotāja 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu no centralizētās ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistē-
mas. 
III.2.	 Prasības	 notekūdeņu	
novadīšanai	 centralizētajā	
kanalizācijas	sistēmā	
24. Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā ir atļauts novadīt notek-
ūdeņus: 
24.1. kuri nekaitē centralizētās 
kanalizācijas sistēmas būvēm 
un neietekmē būvju funkcijas, to 
ekspluatācijas mūžu; 
24.2. kuri nav bīstami centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apkalpojošā personāla veselībai; 
24.3. kurus kopā ar sadzīves no-
tekūdeņiem var attīrīt Pakalpo-
jumu sniedzēja notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtās, ievērojot Pakal-
pojumu sniedzējam izsniegtās 
piesārņojošās darbības atļaujas 
prasības un izsniegtos tehniskos 
noteikumus, kā arī attīrīšanas ie-
kārtu tehnoloģiskos parametrus; 
24.4. kuru temperatūra nepār-
sniedz +40°C un vides pH ir ro-
bežās no 6,5 līdz 8,5; 
24.5. kuri nesatur vielas, kas 
piesārņo kanalizācijas cauruļva-
dus vai nogulsnējas uz kanalizā-
cijas skataku sienām (piemēram 
– tauki); 
24.6. kuru sastāvā piesārņojošo 
vielu koncentrācijas nepārsniedz 
Pielikumā Nr. 1 noteiktās maksi-
māli pieļaujamās koncentrācijas. 
25. Ja Pakalpojumu lietotāja no-
vadāmo notekūdeņu piesārņo-
jums pārsniedz Pielikumā Nr. 1 
maksimāli pieļaujamās koncen-
trācijas, tad: 
25.1. Pakalpojumu lietotāja no-
tekūdeņiem pirms to novadīša-
nas centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā jābūt attīrītiem vietējās 
attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, 
ka netiek pārsniegtas piesārņo-
jošo vielu maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas, kas norādītas 
Pielikumā Nr. 1; 

25.2. atsevišķos gadījumos, ie-
vērojot normatīvos aktus, Pa-
kalpojumu sniedzējs var atļaut 
Pakalpojumu lietotājam novadīt 
centralizētā kanalizācijas sistē-
mā notekūdeņus bez iepriekšē-
jas attīrīšanas vai daļēji attīrītus 
notekūdeņus, ja maksimāli pie-
ļaujamā notekūdeņu piesārņoju-
ma koncentrācija un maksa par 
piesārņošanu noteikta Pakalpo-
juma līgumā un ja piesārņoju-
ma koncentrāciju pārsniegumu 
gadījumā netiek nodarīts kaitē-
jums centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai un/vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. 
26. Pakalpojumu lietotāja pie-
nākums ir nekavējoties ziņot 
Pakalpojumu sniedzējam par 
paaugstināta piesārņojuma ra-
šanos novadāmajos notekūdeņos 
tehnoloģisku avāriju gadījumā, 
kā arī ziņot par atklātiem bojāju-
miem centralizētajā ūdensapgā-
des vai centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā. 
27. Gadījumos, ja noteikumu 
25. punktā minētais piesārņo-
jums tiek konstatēts iepludinā-
tajos notekūdeņos centralizē-
tajā kanalizācijas sistēmā un to 
pieņemšanas nosacījumi nav 
noteikti Pakalpojuma līgumā ar 
Pakalpojumu sniedzēju, un tas 
var izraisīt vai izraisa avāriju 
centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā vai notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas darbības traucējumus, 
tad Pakalpojumu sniedzējam ir 
tiesības pārtraukt notekūdeņu 
pieņemšanu bez brīdinājuma. 
28. Pakalpojumu sniedzējam ir 
tiesības veikt paraugu noņemša-
nu un ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu apsekošanu Pakal-
pojumu lietotāja nekustamajā 
īpašumā, ja tiek konstatēts Pa-
kalpojumu sniedzēja notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai 
kanalizācijas tīklos paaugstināts 
notekūdeņu piesārņojums. Pa-
kalpojumu lietotājam nav tiesību 
aizliegt paraugu noņemšanu. 
29. Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā ir aizliegts novadīt lietus 
un drenāžas notekūdeņus un no-
tekūdeņus, kas satur: 
29.1. prioritārās vielas, kuras 
atzītas par ūdens videi īpaši bīs-
tamām un kuru emisiju un no-
plūdi nepieciešams novērst līdz 
normatīvajos aktos noteiktajam 
laikam; 
29.2. degošus piemaisījumus 
un izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras var veicināt uzliesmojošu 
maisījumu rašanos centralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā; 
29.3. bioloģiski nedegradējamas 
sintētiskās virsmas aktīvās vie-
las (SVAV); 
29.4. skābes un citas vielas, 
kuras var izraisīt cilvēka veselī-
bai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 
oglekļa oksīda, zilskābes, sēr-
oglekļa u.c.) izdalīšanos; 
29.5. radioaktīvas vielas; 
29.6. cietus priekšmetus, tekstil-
izstrādājumus, smiltis, grunti, 
eļļas, taukus un citas vielas, kas 
var veicināt centralizētās kanali-
zācijas sistēmas (vai cauruļvadu) 
aizsērēšanu; 
29.7. nesasmalcinātus pārtikas 
un ražošanas atkritumus, kon-
centrētus šķīdumus, atslāņa un 
krāsvielu šķīdumus, kas radu-
šies, skalojot cisternas, kublus 
u.tml. 
III.3.	 Prasības	 centralizēto	
ūdensapgādes	un	kanalizāci-
jas	sistēmu	ekspluatācijai	un	
aizsardzībai	
30. Jebkurai personai ir aiz-
liegts:	
30.1. novietot automašīnas un 
cita veida transporta tehniku 
vai citus smagus priekšmetus uz 
atbilstoši apzīmētām hidrantu 
akām;
30.2. centralizētās kanalizācijas 

tīklu skatakās izliet asenizācijas 
un citus notekūdeņus, novadīt 
nokrišņu un gruntsūdeņus, kā 
arī izmest cietos atkritumus vai 
citus priekšmetus; 
30.3. nepiederošām personām 
veikt jebkādas darbības Pakal-
pojumu sniedzēja īpašumā vai 
valdījumā esošajās centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmās; 
30.4. atvērt un nocelt centrali-
zētās ūdensapgādes un centrali-
zētās kanalizācijas tīklu skataku 
vākus; 
30.5. pirms komercuzskaites 
mēraparāta atstāt atvērtus iek-
šējās ūdensapgādes tīkla krā-
nus, lai novērstu ūdensapgādes 
cauruļvada aizsalšanu, izņemot, 
ja ir saskaņojums par tādu rīcību 
ar Pakalpojumu sniedzēju; 
30.6. bojāt ugunsdzēsības hid-
rantu un citu iekārtu informatī-
vās plāksnītes. 
31. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai valdītājs nedrīkst kavēt 
plāksnīšu ar hidrantu, armatū-
ras un skataku izvietojuma norā-
di izvietošanu uz ēku sienām vai 
žogiem. 
32. Ja Pakalpojumu lietotāja 
ūdensapgādes sistēmā trūkst 
noslēgarmatūras, kanalizācijas 
sistēmā nav hermētiski aizvērtas 
revīzijas (ēkas iekšējā kanalizā-
cijas sistēmā ierīkota speciāla 
lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas 
tīklus), ir bojāti Pakalpojumu 
lietotāja ēkas iekšējie ūdensap-
gādes vai kanalizācijas tīkli vai 
netiek ievērotas šo noteikumu 
un būvnormatīvu prasības, Pa-
kalpojumu lietotājs ir atbildīgs 
par iespējamām sekām. 
33. No decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām savāktos 
notekūdeņus drīkst novadīt cen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā 
tikai Pakalpojumu sniedzēja no-
teiktās, speciāli izveidotās no-
tekūdeņu pieņemšanas vietās, 
pamatojoties uz noslēgtu līgumu 
par šiem pakalpojumiem. 
III.4.	 Ugunsdzēsības	 ierīces,	
to	lietošanas	un	aizsardzības	
prasības	
34. Ja Pakalpojumu lietotāja ko-
mercuzskaites mēraparāta mez-
glā ir apvadlīnija, kas nodrošina 
ugunsdzēsības iekšējā ūdensva-
da un/vai Pakalpojumu lietotāja 
teritorijā esošo hidrantu darbību, 
Pakalpojumu sniedzējs noplom-
bē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā 
stāvoklī un sastāda plombēšanas 
aktu. Pakalpojumu lietotājs ir at-
bildīgs par plombas tehnisko stā-
vokli un saglabāšanu. 
35. Noņemt noteikumu 34. pun-
ktā minēto plombu no apvadlīni-
jas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot 
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības 
dienestam veicot ugunsdzēsības 
sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu 
lietotājam 24 stundu laikā jāpa-
ziņo Pakalpojumu sniedzējam 
par notikušo ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības sistēmas pārbau-
di un jāizsauc Pakalpojumu snie-
dzēja pārstāvis aizbīdņa noplom-
bēšanai. 
36. Lietot ūdeni no ugunsdzē-
sības hidrantiem ir atļauts tikai 
ugunsgrēka gadījumā un Pakal-
pojumu sniedzēja vajadzībām. 
37. Pakalpojumu sniedzējs at-
sevišķos gadījumos var atļaut 
lietot ūdeni no ugunsdzēsības 
hidrantiem, ja par izlietoto ūde-
ni tiek samaksāts atbilstoši ko-
mercuzskaites mēraparāta rādī-
jumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai, 
pamatojoties uz Pakalpojuma 
sniedzēja veikto aprēķinu. 
III.5.	 Brīvkrānu	 izmantoša-
nas	kārtība	
38. Pakalpojumu sniedzējs ir tie-
sīgs likvidēt ūdens brīvkrānus 
vietās, kur nekustamā īpašuma 
īpašniekiem ir nodrošināta ie-
spēja izbūvēt ūdensvada ievadu 

un saņemt centralizētus ūdens-
apgādes pakalpojumus. 
39. Lai izmantotu ūdens brīvkrā-
nus ūdenssaimniecības pakal-
pojumu nodrošināšanai nekus-
tamajā īpašumā, Pakalpojumu 
lietotājam ir jānoslēdz Pakal-
pojuma līgums ar Pakalpojumu 
sniedzēju. 
40. Gadījumos, ja tiek konsta-
tēts brīvkrāna bojājums, par to 
nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 
sniedzējam vai policijai. 
41. Pakalpojumu lietotājam, kam 
ir noslēgts līgums ar Pakalpoju-
mu sniedzēju par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu nodrošinā-
šanu nekustamajam īpašumam, 
izmantojot ūdens brīvkrānu, 
patērēto ūdens daudzumu no 
brīvkrāna nosaka pēc komercuz-
skaites mēraparāta rādījumiem 
vai ūdens patēriņa normas, kas 
noteikta noteikumu Pielikumā 
Nr. 2. 
IV.	 Sabiedriskā	 ūdenssaim-
niecības	pakalpojuma	līgumā	
ietveramie	 noteikumi,	 līgu-
ma	slēgšanas,	grozīšanas	un	
izbeigšanas	kārtība	
IV.1.	 Pakalpojuma	 līguma	
slēgšana	 un	 tajā	 ietveramie	
noteikumi	
42. Pakalpojuma līgumu ar Pa-
kalpojumu sniedzēju slēdz: 
42.1. nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai valdītājs; 
42.2. dzīvojamās mājās, kas ir 
sadalītas dzīvokļu īpašumos - 
dzīvojamās mājas pārvaldnieks 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
pilnvarotā persona, attiecīgās 
dzīvojamās mājas īpašnieka vār-
dā, ja tas paredzēts dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas uzdevumā 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumā, vai pašvaldības piln-
varots pārvaldnieks gadījumos, 
kad dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanas tiesības nav pārņemtas no 
pašvaldības; 
42.3. dzīvojamās mājās, kas nav 
sadalītas dzīvokļu īpašumos, –  
dzīvojamās mājas īpašnieks 
(kopīpašnieki) vai kāds no nekus-
tamā īpašuma kopīpašniekiem, 
kas pilnvarots citu kopīpašnieku 
vārdā slēgt līgumu, vai neuzdo-
tās lietvedības ietvaros; 
42.4. nedzīvojamo ēku gadīju-
mos - visi kopīpašnieki vai kāds 
no nekustamā īpašuma kopīpaš-
niekiem, kas pilnvarots citu kop-
īpašnieku vārdā slēgt līgumu; 
42.5. persona, kas veic būvdar-
bus nekustamajā īpašumā un iz-
manto sabiedriskos ūdenssaim-
niecības pakalpojumus būvniecī-
bas laikā; 
43. Pakalpojuma līguma saga-
tavošanai Pakalpojuma līguma 
slēdzējs iesniedz Pakalpojumu 
sniedzējam iesniegumu, norādot 
līguma slēgšanai nepieciešamās 
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās 
ziņas un pievienojot šo: 
43.1. dokumentu vai dokumen-
tu atvasinājumus, kas apliecina 
nekustamā īpašuma piederību, 
ja ir attiecināms uz attiecīgo Pa-
kalpojuma lietotāju (zemesgrā-
matas akts, pirkšanas un pār-
došanas līgums, maiņas līgums, 
dāvinājuma līgums vai cits doku-
ments, kas apliecina, ka īpašuma 
tiesības no atsavinātāja pāriet 
ieguvējam, vai spēkā stājies tie-
sas spriedums, mantojuma aplie-
cība u.c.); 
43.2. informāciju par nekustamā 
īpašuma lietošanas veidu; 
43.3. dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanas līgumu vai dzīvokļu īpaš-
nieku kopības lēmumu par Pa-
kalpojuma līguma slēgšanu; 
43.4. ja Pakalpojuma līgumu pa-
raksta pilnvarota fiziska perso-
na un šis pilnvarojums neizriet 
no likuma, – dokumentu, kas 
apliecina šīs fiziskās personas 
tiesības parakstīt Pakalpojuma 
līgumu; 

43.5. tehnisko informāciju (iz-
pildmērījumu vai shēmu) par 
vietējo ūdens ieguves vietu un/
vai notekūdeņu decentralizēto 
savākšanas sistēmu, ja Pakalpo-
juma līguma slēdzējam tādas ir; 
43.6. dzīvojamās mājas īpaš-
nieka (daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā dzīvokļu īpašnieku 
kopības) lēmumu gadījumā, 
ja dzīvojamās mājas īpašnieks 
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
dzīvokļu īpašnieku kopība) ir no-
lēmis nodibināt tiešo maksājumu 
sistēmu par saņemtajiem sabied-
riskajiem ūdenssaimniecības pa-
kalpojumiem. 
44. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs, ja tas nepieciešams Pa-
kalpojuma līguma noslēgšanai, 
apsekot Pakalpojumu lietotāja 
iekšējos un ārējos ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklus, lai pārlie-
cinātos, ka iesniegtā informācija 
ir patiesa, atbilstoša faktiskai 
situācijai un tā ir pietiekama Pa-
kalpojuma līguma noslēgšanai. 
45. Pakalpojumu lietotājs pirms 
Pakalpojuma līguma noslēgša-
nas informē Pakalpojumu snie-
dzēju, ja tas tehnoloģiskajos 
procesos izmanto vai ja ražo-
šanas tehnoloģiskajā procesā 
rodas normatīvajos aktos defi-
nētās prioritārās vai bīstamās 
vielas vai to grupas, par kurām 
sniegta detalizēta informācija 
iesniegumā, lai saņemtu atļauju 
piesārņojošās darbības veikša-
nai, un kuras var tikt novadītas 
centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā. 
46. Ja Pakalpojuma līguma slē-
dzējs, pārņemot nekustamo īpa-
šumu, nav pieaicinājis Pakalpo-
juma sniedzēju komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu fiksēšanai 
vai nevar uzrādīt komercuzskai-
tes mēraparāta rādījumu fiksē-
šanas dokumentu (piemēram, 
rādījumu nodošanas-pieņemša-
nas aktu), Pakalpojuma līguma 
slēdzējam norēķini par ūdens-
saimniecības pakalpojumiem 
jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja 
pēdējo konkrētajā īpašumā uz-
skaitīto komercuzskaites mēr-
aparāta rādījumu. 
47. Pakalpojumu sniedzējs ir tie-
sīgs uzsākt ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu Pakalpo-
juma līguma slēdzējam pirms Pa-
kalpojuma līguma noslēgšanas 
procedūras pabeigšanas, bet ne 
ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot 
no brīža, kad starp Pakalpojumu 
sniedzēju un Pakalpojuma līgu-
ma slēdzēju ir panākta vienoša-
nās par saņemto pakalpojumu 
samaksas nosacījumiem. 
48. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas procedūru, 
nosūtot Pakalpojuma līguma slē-
dzējam rakstveida paziņojumu, 
ja Pakalpojuma līguma slēdzējs: 
48.1. 1 (viena) mēneša laikā no 
Pakalpojumu sniedzēja pieprasī-
juma nav iesniedzis pieprasītos 
dokumentus un informāciju at-
bilstoši prasībām; 
48.2. nav veicis vai nav vienojies 
ar Pakalpojumu sniedzēju par 
komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvi; 
48.3. nav nodrošinājis, ka ūdens-
apgādes ievada un/vai kanalizā-
cijas izvada tehniskais stāvoklis 
atbilst ekspluatācijas prasībām. 
49. Pakalpojuma līguma noslēg-
šanas procedūras pārtraukšanas 
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs 
nosūtītajā rakstveida paziņo-
jumā norāda datumu un laiku, 
kādā tiks pārtraukta ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšana 
Pakalpojuma līguma slēdzēja ne-
kustamajam īpašumam, un pie-
vieno aprēķinu par Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas procedūras  

 8.lpp.
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Tvaika katls ar ceļojošiem ārdiem. Te ūdeni karsē caurulēs, ne katlā. Spiediens 36 atmosfēru. 
Šāds moderns tvaika katls veic to pašu darbu, ko agrāk pieci vecie. 
Žurnāls “Atpūta”, Nr. 7, 1941. gada 7. februārī

Mana mīļā 
Līgatne
30. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; 
augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; 
decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; 
septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; 
decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs, Nr. 7; 
augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr. 10; 
novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: februāris, Nr. 2

ki saņēma sudraba un zelta 
medaļas, 1894. g. Pēterburgā 
Līgatnes fabrikai piešķīra lielo 
zelta medaļu, bet 1896. gadā 
Viskrievijas Mākslas un rūp-
niecības izstādē visaugstāko 
apbalvojumu – tiesības uz 
fabrikas ražojumiem attēlot 
cara ģerboni. Krievu-japāņu 
kara laikā un pirmā pasaules 
kara laikā Līgatne bija vienī-
gā papīru fabrika Krievijā, kur 
izgatavoja ļoti vērtīgu papīru 
ģenerālštāba kartēm.

 Nākamais fragments pub-
licēts “Līgatnes Papīrnieka” 
1962. gada 30. marta numurā. 

(5. turpinājums)
 Līdz 1913. gadam Līgatnē 
ražoja īpašu augstākās kva-
litātes papīru, t.s. “carskaja 
bumaga”(“cara papīri” – krie-
vu val.) svarīgiem valsts do-
kumentiem.
 Šo teicamās kvalitātes pa-
pīru pagatavoja līgatniešu 
prasmīgās darba rokas, kas 
gadu desmitiem paklausīgi 
pildīja fabrikantu kabatās zel-
ta rubļus. Bet pienāca laiks, 
kad šīs rokas sāka pacelties 
pret fabrikantiem, draudot ar 
savām spocīgajām dūrēm.
 Mūsu gadsimta pirmajos 
gados arvien saasinājās pret-
runas starp strādniekiem un 
kapitālistiem. Arī Līgatnes 
strādnieku stāvoklis paslikti-
nājās.
 Strādnieki strādāja 12 – 
14 stundas dienā. Bieži vien 
fabrikanti spieda strādniekus 
strādāt svētdienās un virs-
stundas par parasto atalgo-
jumu. Ļoti daudz izmantoja 
sieviešu un bērnu darbaspē-
ku, maksājot par līdzīgu un 
to pašu darbu daudz mazāku 
atalgojumu nekā vīriešiem. 
Vīrieši vidēji par 12 – 14 stun-
du darba dienu nopelnīja  
40 – 80 kapeikas, bet sievie-
tes tai pašā laikā saņēma  
25 – 50 kapeikas dienā.
 1904. gadā sociāldemo-
krāti Latvijā uzsāka plašu 
aģitācijas darbu, sagatavojot 
strādnieku masas cīņai pret 
carismu. Šai cīņā ieslēdzās 
arī Līgatnes papīru fabrikas 
strādnieki.

 Līgatnē pastāvēja neliels 
sociāldemokrātu pulciņš.
 1903.—1904. g. fabrikas 
strādnieku vidū izplatīja skrej-
lapiņas, kas aicināja strādnie-
kus organizēties un būt ga-
taviem cīņai pret patvaldību. 
Skrejlapas izplatīja pat skolā. 
Cara valdība centās aizkavēt 
skrejlapu izplatīšanu, tādēļ 
skolas vadība saņēma slepe-
nus rīkojumus. Skolu inspek-
tors Ovčiņņikovs norādīja, ka 
nepieciešams pastiprināt uz-
raudzību un, līdzko atrod vai-
nīgos, tos nekavējoties nodot 
policijai.
 Šajā laikā notika nelegālas 
sapulces Saukuma gravā (Vil-
dogā), kurās aģitatori aicināja 
cīnīties pret caru un fabrikan-
tiem. Šais sapulcēs mācījās 
arī revolucionārās dziesmas.
 Bija 1905. gada vasara. 
Visā plašajā Krievijā proletari-
āts bija uzsācis cīņu pret gadu 
simtos nīsto cara patvaldību. 
Aktīvu dalību šeit ņēma Latvi-
jas darbaļaudis. Arī Līgatnes 
papīru fabrikas strādniekiem 
uz āru lauzās naids pret ak-
cionāriem un to rokaspui-
šiem.
 Līgatnieši organizēja strei-
ku, kura cēlonis bija Beiverkas 
zālmeistara Kārļa Švankas 
nekaunīgā izturēšanās pret 
sievietēm, rupjā apiešanās ar 
ikvienu strādnieku. Strādnie-
ku dusmas vēl pieauga, kad 
uz meistara Švankas ierosinā-
jumu administrācija no darba 
atbrīvoja strādnieku Viļčaku. 
Līgatnes papīru fabrikā asto-
ņu cilvēku vadībā strādnieki 
uzsāka streiku. 1905. gada 
1. jūlijā papīra griezējs Jānis 
Pauga tīši nepareizi nogrieza 
sūcpapīru. Meistars Švanka, 
ieraudzījis brāķi, sāka kliegt 
un lamāt strādniekus. Strād-
nieki satvēra Švanku un iebā-
za viņu iepriekš sagatavotā 
maisā, pārnesa pāri Vecupei 
un sasietu atstāja mežā. At-
griezušies viņi apturēja mašī-
nas un sagatavojās gājienam 
uz Vidusfabriku. Karogam 
izmantoja Šūmaņu Kristīnes 
pilnīgi sarkano priekšautu 
un uzsāka gājienu ar dzies-
mu “Kas paši staigā driskās”. 
Ceļā strādniekiem pretī nāca 

tehniskais direktors Bukov-
skis, kas centās streikotājus 
pierunāt griezties atpakaļ. 
Tomēr Bukovska aicinājumam 
neviens nepiekrita un streiko-
tāji, sasnieguši Vidusfabriku, 
apturēja to. Šeit tiem pievie-
nojās Vidusfabrikas strādnie-
ki, un lielais pūlis virzījās uz 
Handfabriku.

 Cik ilgi iznāk avīzes, tikpat 
ilgi arī eksistē avīžu kļūdas. Un 
šinī gadījumā nācis secināt, ka 
“Līgatnes Papīrnieka” veido-
tāji bija aizsapņojušies un sa-
putrojušies skaitļos. Sestā tur-
pinājuma nav vispār. To nevar 
atrast. Nav.
 Tāpēc mums nākas lasīt  
7. turpinājumu, kas ievietots 
laikraksta “Līgatnes Papīr-
nieks” 1962. gada 13. aprīļa 
numurā.

(7. turpinājums)
  Pēc fabrikas apstādi-
nāšanas visi strādnieki sa-
pulcējās ambulances bērzu 
birzī, kur notika sapulce. Šeit 
streikotāji izstrādāja prasī-
bas direktoram. Šīm prasī-
bām bija 13 punkti. Pirmajos  
12 pun ktos strādnieki prasīja 
darba apstākļu uzlabošanu. 
13. punktā bija prasība par  
10 stundu darba dienu un brī-
vu svētdienu.
  Streika organizētāji un 
vadītāji: Adovičs, Balodis, 
Erenfelds, Pauga, Skuja un 
Zariņš strādnieku prasības 
darīja zināmas direkcijai, bet 
sarunām starp strādnieku 
pārstāvjiem un fabrikas ad-
ministrāciju panākumu nebi-
ja. Šai laikā fabrikā atradās 
arī galvenais direktors Gerke, 
kas centās strādniekus pieru-
nāt darbu nepārtraukt vismaz 
stacijā pie izejvielu izkrauša-
nas, bet viss tas bija veltīgi — 
streiks turpinājās.
  Par fabrikas neaizskarša-
nu rūpējās paši strādnieki, tā-
dēļ visā streika laikā fabrikas 
iekārtai nekādus bojājumus 
neizdarīja.
  Streika laikā notika vai-
rākas sapulces Saukuma un 
Sprogu gravās (Vildogā), uz 
vietas fabrikas teritorijā: klu-
bā un pie ambulances. Visur 

Andrejs	Cīrulis

 Vairāki cilvēki, kam pavai-
cāju padomu, man ieteica to-
mēr turpināt pārpublicēt Lī-
gatnes vidusskolas vēstures 
pulciņa un skolotāja Tadeuša 
Buņķa veidoto “Līgatnes papī-
ra vēsturi”, lai gan dažs labs to 
varētu uztvert arī kā kapitālis-
ma nopelšanas un sociālisma 
slavināšanas propagandu. 
 Bet tā tas netiek domāts.
 Mums ir interesanti redzēt 
un arī citiem parādīt, kā uz 
vēstures un sabiedrības at-
tīstības problēmām raudzījās 
tolaik – sešdesmito gadu sāku-
mā. Un pēc tam varēsim salī-
dzināt, kā uz šīm pašām vēstu-
res problēmām no mūsdienu 
viedokļa skatās Artūrs Daniēls 
Kokorēvičs.
 Jāņem vērā arī tas, ka jau 
pieminētā “Līgatnes papīra 
vēsture” aizritējušajos 55 ga-
dos ne reizi nav pārdrukāta, 
un līgatniešu lielum lielākajam 
vairākumam nemaz nav pie-
ejama.
 Tagad lasīsim 4. turpinā-
jumu, kas publicēts “Līgat-
nes Papīrnieka” 1962. gada  
16. marta numurā.

(4. turpinājums)
 No 633 strādniekiem  
1891. gadā 376 bija vīrieši 
un 257 sievietes. 90. gados 
vīrieši saņēma 45 – 50 kapei-
kas dienā, sievietes saņēma  
25 – 35 kapeikas.
 Divas reizes mēnesī, kad 
mainījās maiņas, pusau-
džiem, visiem strādniekiem 
vajadzēja strādāt 24 stundas. 
Pusaudžiem 3 stundas atļā-
va turpat darba vietā atpūs- 
ties – gulēt. Ja strādnieks dar-
ba laikā aizsnaudās, tad sa-
ņēma no meistara sitienus.
 Veselībai kaitīgos darba 
apstākļus vislabāk raksturo 
notikumi 90. gados, kad bija 
smagi saslimšanas gadījumi 
lupatu šķirotavā. Katru dienu 
ar drudzi un galvassāpēm sa-
slima daudzas tur strādājošas 
sievietes. Deviņas no sasli-
mušajām nomira. Aicinātie 
ārsti nenoskaidroja saslimša-
nas cēloņus. Lupatu šķirotavu 
pēc šī gadījuma izvēdināja 
un dezinficēja ar kaļķiem, un 
strādnieki bija spiesti darbu 
turpināt tādos pašos apstāk-
ļos.
 Strādnieki bieži cieta ne-
laimes gadījumos. Akti par 
strādnieku sakropļošanu 
rāda, ka darbs pie mašīnām 
bija ļoti bīstams: vismazā-
kās neuzmanības rezultāts 
bija kāju vai roku zaudēša-

na. Zināmi vairāki gadījumi, 
kad pie tvaika katlu tīrīšanas 
strādājošie karstumā zaudēja 
samaņu un apdega. Bieži šādi 
nelaimes gadījumi beidzas ar 
strādnieka nāvi. Ja strādnieki 
bija sakropļoti, tad tos norīko-
ja citā darbā: par apkopējiem, 
sargiem. 20. gs. sākumā sa-
kropļotais strādnieks labākajā 
gadījumā saņēma vienreizēju 
pabalstu. Pēc tam viņam bija 
jāmeklē darbs citur, un jāat-
brīvo dzīvoklis, tas nozīmēja, 
ka jāaizbrauc no Līgatnes.
 Pēc 1905. gada revolūci-
jas fabrikas akcionāri plaši 
izreklamēja, ka godīgi sa-
dalīs peļņu starp akcionā-
riem un strādniekiem. Tā  
1912. gada beigās tiem, kuri 
fabrikā strādāja vairāk nekā 
25 gadus, izmaksāja prēmiju 
15 rubļu apmērā. Tiem, kuri 
strādāja vairāk nekā 5 ga- 
dus – 5 rubļus. Liela strādnie-
ku daļa prēmijas nesaņēma. 
Šai pašā gadā akcionāri ie-
guva 491  712 rbļ. tīrās peļ-
ņas. No šīs peļņas strādnieki 
saņēma tikai niecīgu daļu –  
3672 rbļ., t.i., 0,5 procentu. 
Fabrikas īpašnieki šai gadā 
izmaksāja 180 rbļ. dividendēs 
uz katru akciju. No 960 akci-
jām 681 akcija piederēja Men-
cendorfu ģimenei. Šī ģimene 
vien tai pašā 1912. gadā sa-
ņēma dividendēs 122 550 rbļ.
 Akcionāri katru gadu sapul-
cējās uz ģenerālsapulci. Tur 
uz 3 gadiem ievēlēja fabrikas 
direktorus, lēma, kā sadalā-
ma peļņa.
 Svarīgākos jautājumus izlē-
ma balsojot, turklāt akcionāra 
balsu skaits bija atkarīgs no 
tā, cik akciju viņam piederēja. 
Tā kā Mencendorfu ģimenei 
piederēja 681 akcija no 960, 
tad galvenā noteicēja bija šī 
ģimene.
 Visu gada peļņu akcionāri 
nesadalīja, daļu peļņas ie-
guldīja uzņēmumā: cēla jau-
nas ēkas, iegādājās mašīnas. 
Fabrikas vērtība pieauga no 
240  000 rbļ. 1884. g., līdz 
1 920 000 rbļ. 1913. g.
 Neraugoties uz kapitāla ie-
guldīšanu rūpniecībā, katru 
gadu akcionāri saņēma divi-
dendēs līdz 30% no akcijas 
vērtības, t.i., gada laikā atgu-
va vienu trešdaļu no ieguldītā 
kapitāla. Tā 1898. gadā par 
katru akciju, kuras vērtība 
bija 250 rbļ., akciju īpašnieki 
saņēma dividendēs 80 rbļ. — 
t.i., 32 procentus.
 Līgatnē ražoto papīru lab-
prāt pirka — cariskajā Krievijā 
to uzskatīja par labāko. Vairā-
kās izstādēs fabrikas īpašnie-
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Līgatnes papīra vēsture. 7. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 13. aprīlī.

Holenderi vielu maltuvē. Žurnāls “Atpūta” 
1941. gada 7. februārī.

Papīršķirotava. Attēls no žurnāla “Atpūta” 
1941. gada 7. februārī.

Līgatnes papīra vēsture. 4. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 16. martā.

Līgatnes papīra vēsture. 5. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 30. martā.

uzstājās aģitatori ar runām. 
Svētdienās baznīcā varēja at-
rast izkaisītas proklamācijas, 
kas aicināja gāzt kungu varu.
 Pēc 11 dienu streika fabri-
kas administrācija daļēji izpil-
dīja strādnieku prasības un, 
lai pilnīgi nomierinātu streiko-
tājus, izmaksāja pilnu algu arī 
par streiku laiku.
 Kad pēc streika strādnieki 
uzsāka darbu, fabrikas vadī-
ba no darba atbrīvoja visus 
streika organizatorus, bet drīz 
vien pieņēma tos darbā atpa-
kaļ. Pēc streika administrāci-
ja strādniekiem draudēja ar 
“melno sotņu”. 
 1905. gada 30. decembrī 
fabrikā ienāca soda ekspe-
dīcija. Aģitatori, kas uzstājās 
sapulcēs, bija aizbraukuši, 
strādniekiem nebija kam pra-
sīt padoma.
 Tomēr strādniekus aizstāvē-
ja paši “fabrikas kungi”, viņi 
izteicās, ka gribot ar strādnie-
kiem dzīvot mierā un saticībā, 
jo strādnieku esot daudz, bet 
viņu – maz. 
 Strādnieku biedēšanai 
“melnā sotņa” vairākus strād-
niekus saņēma, bet vēlāk pa-
laida brīvībā.
 Tomēr galvenos vadītājus 
Skuju, Balodi un Erenfeldu 
apcietināja un notiesāja uz  
3 gadiem. Strādnieki tā arī 
neuzzināja, kur viņi palika. 
 1906. gadā strādnieki 
streikoja vēl reizi, bet šoreiz 
streikam panākumu nebija. 
Fabrikas administrācija, lai iz-
vairītos no jauna streika, cen-
tās uzpirkt dažus strādniekus. 
Piemēram, strādniekiem, kas 
strādāja pie mašīnām, mak-
sāja lielākas algas. Streikoja 
tikai palīgcehu strādnieki, bet 
papīrmašīnas darbu turpinā-
ja. Administrācija streikotāju 
prasības atteicās izpildīt, bet 
streikotājus draudēja izdot 

valdībai viņi lūdza atsūtīt at-
pakaļ kara laikā no Līgatnes 
evakuētās mašīnas. Šo lūgu-
mu ievēroja. Uz Padomju Krie-
viju nosūtīja akciju sabiedrī-
bas pārstāvi, kas uz vietas 
sameklēja tur aizvestās mašī-
nas un mašīnu daļas un rūpē-
jās par to nogādāšanu atpa-
kaļ Latvijā. Mašīnu transporta 
izdevumus sedza Padomju 
valdība. Buržuāziskās Latvijas 
valdība vairākkārt izsniedza 
neatmaksājamus pabalstus 
un Ilgtermiņa aizdevumus 
papīra ražošanas atjaunoša-
nai Līgatnē. 1922. gadā sāka 
darbu pirmā papīrmašīna,  
1924. gadā – otrā papīrmašī-
na un 30. gados uzstādīja tre-
šo papīrmašīnu.
 Buržuāziskās Latvijas laikā 
Līgatnē ražoto papīru pārde-

va Latvijā, Padomju Krievijā, 
Lietuvā un Rietumeiropā. Ar 
Padomju Krieviju bija noslēgts 
izdevīgs tirdzniecības līgums, 
saskaņā ar kuru pēdējā mak-
sāja daudz vairāk nekā citas 
valstis. 
 20. gados Līgatnes papīru 
fabrikas strādnieki pieprasīja 
darba algas paaugstināšanu 
un vienlaicīgu brīvu dienu –  
svētdienu. Administrācija ne-
gribēja piekrist strādnieku 
prasībām, tāpēc strādnieki 
pieteica streiku.

 Tadeuša Buņķa vadībā uz-
rakstītās “Līgatnes papīra 
vēstures” pārpublicēšanu pa-
beigsim nākamajā numurā. Ir 
atlikuši tikai divi fragmenti. 

Turpinājums sekos

“melnajai sotņai”. Streiku 
pārtrauca, jo bija zināms, ka 
apkārtējās muižās par muižu 
dedzināšanu un nepakļauša-
nos vietējiem varas orgāniem 
bija nošauti vairāki revolucio-
nāri: Nītaurē 6 zemnieki, Kār-
ļos 3 un arī citur.
 Sākās Pirmais pasaules 
karš. Tā kā Līgatnes papīru 
fabrika saņēma izejvielas no 
ārzemēm, sākās traucēju-
mi fabrikas darbā. Tomēr vēl 
1914. gadā un 1915. gada 
pavasarī fabrika strādāja 
normāli. 1915. gada vasarā 
fabrikas administrācija saņē-
ma pavēli no cara valdības: 
fabriku evakuēt uz Maskavu. 
Fabrikas strādnieki atteicās 
nomontēt mašīnas un vest 
tās projām. Tikai tad, kad fab-
rikas direktors apsolīja izmak-
sāt papildus 3 mēnešu algu, 
strādnieki uzsāka mašīnu ve-
šanu uz staciju.

 Līgatnes papīra vēstures  
8. turpinājums publicēts “Lī-
gatnes Papīrniekā” 1962. gada 
26. maijā.

(8. turpinājums) 
 1915. gada beigās un  
1916. gadā fabrikā strādāja 
viena papīrmašīna, kas ražoja 
augstākās kvalitātes papīru 
armijas kartēm un citām va-
jadzībām.
 Pēc 1917. gada februāra 
revolūcijas fabrikā jūtamu 
pārmaiņu nebija: fabrika pali-
ka līdzšinējo akcionāru rokās. 
Pie papīrmašīnām un glu-
dinātavā joprojām strādāja  
12 stundas, bet algu maksā-
ja par 15 stundām: pirmajās 
2 stundās – 150%, pārējās 
100%. Sestdienās darbu bei-
dza plkst. 12.00. bet svētkus 
svinēja 2 dienas. Gludinātavā 
bija garantēta dienas alga, 
tomēr strādāja arī uz akorda. 
Par dienas algu mazāk ne-
maksāja. Ja mašīna stāvēja, 
tad izmaksāja 50% no kate-
gorijas algas.
 1917. gada 5. septembrī 
sākās Krievijas armijas atkāp-
šanās Rīgas frontē. Līgatni 
pārpludināja bēgļi, kas daļēji 
izlaupīja fabriku.
 1917. gada oktobra sāku-
mā uz Vologdu evakuēja pa-
pīrmašīnu daļas.
 Kad Pēterburgas strādnie-
ki uzsāka cīņu par padomju 
varu, cīņā aktīvi iesaistījās 
arī latviešu strēlnieki, kas at-
radās frontē pie Siguldas un 
Cēsīm.
 Oktobra pēdējās dienās lat-
viešu strēlnieki sāka dibināt 
padomju varas iestādes Cēsīs 
un Līgatnē. Paltmales pagas-
tā darbu sāka darbaļaužu vē-
lētā Izpildu komiteja.
 1917. gada 28. novembrī 
Ķempju baznīcā notika mītiņš, 
kurā Paltmales bezzemnieku 
un strādnieku komiteja paslu-
dināja fabriku par tautas īpa-
šumu. Pirmo reizi Līgatnes pa-
pīru fabrikas strādnieki iegu-
va īpašumā to, ko paši savām 
rokām bija uzcēluši. Fabrikas 
strādnieki ievēlēja Kontroles 
komisiju, kas sastāvēja no 
trim latviešu strēlniekiem un 
trim fabrikas strādniekiem. 
Kontroles komisijas priekšga-
lā izvirzīja fabrikas strādnieku 
b. Temeru.

 Fabrikas īpašnieki un to ie-
celtā fabrikas administrācija 
jaunievēlēto Kontroles komisi-
ju neatzina. Tādēļ 29. novem-
brī visu fabrikas vadību savās 
rokās saņēma Kontroles ko-
misija, un 5 cilvēkus, kas vis-
vairāk pretojās tautas gribai, 
arestēja. Apcietinātie bija bi-
jušie fabrikas vadītāji: Irmers, 
Bukovskis, Pētersens, Kolls 
un mācītājs Braunšveigs. Ap-
cietinātos latviešu strēlnieku 
pavadībā nogādāja Paltmales 
komitejā.
 1917. gada rudenī fabrika 
nestrādāja, jo bija evakuētas 
visas vecās mašīnas. Strād-
nieki uzsāka fabrikas teritori-
jas tīrīšanu un atstāto mašīnu 
sakārtošanu, lai pēc iespējas 
ātrāk varētu atsākt ražošanu. 
Fabrikas teritorijas tīrīšanā, 
saskaņā ar fabrikas Kontroles 
komisijas rīkojumu, strādāja 
arī bijušie fabrikas akcionāri 
vācieši.
 Jaunā fabrikas direkcija, 
strādnieku ievēlētie pārstāvji, 
nekavējoties uzsāka organi-
zēt pārtikas apgādi Līgatnes 
iedzīvotājiem. Neatlaidīgo 
pūļu rezultātā papīrfabrika 
saņēma pārtikas produktu sū-
tījumu, kuru izdalīja strādnie-
kiem.
 Līgatnē jau no 20. gs. sā-
kuma darbojās LSD pulciņš, 
kurā 1917. gada aprīlī bija 
16 biedru. 1917. gada 6. un 
7. (19. un 20.) maijā LSD Vi-
dienas organizācijas konfe-
rences protokolā teikts, ka 
Līgatnes rajonā LSD pulciņa 
darbs vājš teorētisko spēku 
trūkuma dēļ. Biedri piedalījās 
sapulču organizēšanā.
 Strādnieku radošo darbu 
un labos nodomus pārtrauca 
vācu armijas nodevīgais uz-
brukums.

 Tadeuša Buņķa vadībā uz-
rakstītās “Līgatnes papīra vēs-
tures” 9. turpinājums. “Līgat-
nes Papīrnieks”, 1962. gada 
24. jūlijā.

(9. turpinājums)
 Vācu okupācijas laikā visus 
darbus Līgatnē pārtrauca. 
Strādniekiem, kas padomju 
varas laikā bija vadošos pos-
teņos, bija jābēg. Fabrikas 
telpas izmantoja vācu zaldāti, 
iekārtojot dzīvokļus, staļļus, 
noliktavas. Visu papīru, da-
žādus materiālus un mašīnas 
vācieši aizveda.
 1918. gada decembrī at-
griezās Sarkanā Armija. Atkal 
vara nonāca strādnieku un 
zemnieku rokās, darbu at-
jaunoja Līgatnes – Paltmales 
strādnieku deputātu izpildu 
komiteja. Vecie fabrikas īpaš-
nieki vācieši steigā bēga.
 1919. gada 9. aprīlī noti-
ka Līgatnes papīru fabrikas 
strādnieku pilnsapulce, kurā 
ievēlēja fabrikas valdi. Par 
kandidātiem jaunajai fabri-
kas valdei no fabrikas komu-
nistu pulciņa izvirzīja biedrus 
Pēteri Krēsliņu, Kārli Rismani, 
Jāni Temeru, Kārli Barisonu, 
Jēkabu Bikovu un Kārli Karl-
sonu.
 Sapulci slēdz, nodziedot 
dziesmu “Sarkanais karogs”. 
 Pēc kara fabrikas akcionāri 
sāka rūpēties par darba at-
jaunošanu. Padomju Krievijas 
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 5.lpp.

laikā sniegtajiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem, kas  
1 (viena) mēneša laikā jāpārskai-
ta Pakalpojuma līguma slēdzē-
jam uz Pakalpojumu sniedzēja 
rakstveida paziņojumā norādīto 
bankas kontu. 
50. Pakalpojuma līgums tiek sa-
gatavots 1 (viena) mēneša laikā 
no visu dokumentu iesniegšanas. 
Minētais termiņš tiek skaitīts no 
dienas, kad Pakalpojumu snie-
dzējs ir saņēmis no Pakalpojuma 
līguma slēdzēja visus nepiecie-
šamos dokumentus Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas procedūras 
pabeigšanai. 
51. Pakalpojuma līgumā papil-
dus citos normatīvajos aktos 
noteiktajam iekļaujamas vismaz 
šādas ziņas un nosacījumi: 
51.1. informācija par līdzējiem; 
51.2. sniegtā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma veids un izmanto-
šanas mērķis; 
51.3. adrese, kurā pakalpojums 
tiek sniegts; 
51.4. Pakalpojuma līguma un pa-
kalpojuma sniegšanas sākuma 
datums (ja tie nesakrīt); 
51.5. maksa par sniegto ūdens-
saimniecības pakalpojumu/-iem; 
51.6. pakalpojumu uzskaites 
kārtība; 
51.7. līgumsods vai samaksas 
nokavējuma procenti. 
52. Pakalpojuma līgumam pie-
vienojama Pakalpojumu snie-
dzēja sagatavota Tīklu apkal-
pošanas robežu shēma, kurā, ja 
nepieciešams, tiek norādītas arī 
notekūdeņu paraugu ņemšanas 
vietas (kontrolakas). Robežu 
shēma ir neatņemama Pakalpo-
juma līguma sastāvdaļa. 
53. Iebildumi par Pakalpojumu 
sniedzēja izrakstīto rēķinu Pa-
kalpojumu lietotājam jāiesniedz 
rakstiskā veidā 10 (desmit) 
darba dienu laikā. Iesniegtie 
iebildumi neatbrīvo no rēķina 
samaksas pilnā apmērā Pakalpo-
juma līgumā noteiktajā termiņā. 
Pamatotu iebildumu gadījumā 
Pakalpojumu sniedzējs veic ko-
rekcijas, izrakstot rēķinu par nā-
kamo norēķinu periodu. 
54. Pakalpojuma līguma noteiku-
mu izpildes kontrolei Pakalpoju-
mu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt 
Pakalpojumu lietotāja īpašu-
mā esošās iekšējās un ārējās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas un to darbību. Pakal-
pojumu sniedzējs par to infor-
mē Pakalpojumu lietotāju, kurš 
nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu 
sniedzējam veikt inženierkomu-
nikāciju pārbaudi. Ja veiktās pār-
baudes rezultātā tiek konstatēti 
pārkāpumi Pakalpojuma līguma 
noteikumos, Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs pārtraukt pakal-
pojuma sniegšanu līdz brīdim, 
kad Pakalpojumu lietotājs ir no-
vērsis konstatētos pārkāpumus 
vai vienojies ar Pakalpojumu 
sniedzēju par pārkāpumu novēr-
šanas kārtību un termiņiem. 
55. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs veikt Pakalpojumu lieto-
tāja iesniegto datu atbilstības 
pārbaudi, nolasot faktiskos ko-
mercuzskaites mēraparāta rādī-
jumus par Pakalpojumu lietotā-
jam sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu daudzumu. Ja tiek 
konstatēta neatbilstība Pakal-
pojumu lietotāja iesniegtajiem 
datiem, Pakalpojumu sniedzējs 
veic pārrēķinu, un Pakalpojumu 
lietotājs veic samaksu atbilstoši 
faktiskajiem rādījumiem. 
56. Ja personai ir parādi par 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko tā saņem no Pakal-
pojumu sniedzēja tās īpašumā 
vai valdījumā esošajos nekusta-
majos īpašumos, un šī persona 
vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju 

noslēgt līgumu par pakalpoju-
mu saņemšanu citā īpašumā, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pieprasīt Civillikumā paredzētu 
saistību izpildes nodrošināju-
mu (drošības naudas iemaksu 
u.tml.) vai atteikties slēgt jauno 
Pakalpojuma līgumu, kamēr šī 
persona nav nokārtojusi parā-
dus vai nav noslēgusi ar Pakal-
pojumu sniedzēju vienošanos 
par minēto parādu nokārtošanas 
kārtību. 
57. Sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu apjoma kontrolei 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
uzstādīt kontrolmēraparātus, 
rakstiski paziņojot par to Pakal-
pojumu lietotājam vai, ja kon-
trolmēraparāts tiek uzstādīts 
Pakalpojuma lietotāja atbildības 
robežās, saskaņojot ar Pakal-
pojumu lietotāju. Pakalpojumu 
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pa-
kalpojumu sniedzējam veikt kon-
trolmērījumus. 
58. Pakalpojumu sniedzējs nosa-
ka kontroles mērījumu periodu. 
Ja starpība starp patērētā ūdens 
daudzumu pēc komercuzskaites 
mēraparāta rādījumiem un kon-
troles mēraparāta rādījumiem ir 
lielāka par 20%, turpmākos no-
rēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) 
mēnešus, veic pēc kontroles 
mēraparāta. Minētajā laika pe-
riodā Pakalpojumu sniedzējs un 
Pakalpojumu lietotājs vienojas 
par patērētā ūdens daudzuma 
uzskaites turpmāko kārtību un 
izdara grozījumus Pakalpojuma 
līgumā, ja tas nepieciešams. 
IV.2.	 Pakalpojuma	 līguma	
grozīšanas	kārtība	
59. Pakalpojuma līgumu var gro-
zīt, abām pusēm par to rakstiski 
vienojoties. 
60. Normatīvo aktu izmaiņu 
gadījumā, kas būtiski groza Pa-
kalpojuma līguma noteikumus, 
Pakalpojuma līguma noteikumi 
tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, 
ciktāl tie nav pretrunā ar norma-
tīvā akta regulējumu. 
61. Gadījumā, ja ir veikti būv-
darbi, kas izmaina Pakalpojuma 
līgumā iekļauto Tīklu apkalpoša-
nas robežu shēmu, Pakalpojumu 
sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu 
apkalpošanas robežu shēmu un 
tā oriģināleksemplāru nosūta 
Pakalpojumu lietotājam. Aktuā-
lā Tīklu apkalpošanas robežu 
shēma stājas spēkā 1 (viena) 
mēneša laikā, skaitot no tās no-
sūtīšanas dienas Pakalpojumu 
lietotājam. 
IV.3.	Pakalpojuma	 līguma	 iz-
beigšanas	kārtība	
62. Pakalpojuma līgums ir spēkā 
līdz brīdim, kad: 
62.1. puses Pakalpojuma līgumu 
izbeidz, savstarpēji vienojoties; 
62.2. Pakalpojuma līgums,  
30 dienas iepriekš rakstiski brī-
dinot, tiek izbeigts pēc Pakalpo-
jumu lietotāja pieprasījuma; 
62.3. Pakalpojuma līgumu no-
teikumu 63. punktā paredzēta-
jā kārtībā izbeidz Pakalpojumu 
sniedzējs; 
62.4. beidzas Pakalpojuma līgu-
ma termiņš; 
62.5. ir atsavināts nekustamais 
īpašums un jaunais īpašnieks  
3 (trīs) mēnešu laikā no nekusta-
mā īpašuma atsavināšanas brīža 
nav nodrošinājis jauna Pakalpo-
juma līguma noslēgšanu. 
63. Pakalpojumu sniedzējs var 
vienpusēji izbeigt Pakalpojuma 
līgumu: 
63.1. ja, mainoties nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai valdī-
tājam, jaunais īpašnieks vai val-
dītājs iesniegumu Pakalpojuma 
līguma noslēgšanai ir iesniedzis, 
bet Pakalpojumu lietotājs pazi-
ņojumu par Pakalpojuma līguma 
izbeigšanu nav iesniedzis; 
63.2. Pakalpojumu lietotājam iz-
beidzas valdījuma tiesības (pie-

mēram, no pārvaldīšanas saistī-
bām izrietošus Pakalpojuma lī-
gumus izbeidz dzīvokļu īpašnie-
ku kopības noteiktajā datumā); 
63.3. pilnvarotās personas mai-
ņas gadījumā; 
63.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir 
mainījis Pakalpojuma līgumā no-
teikto ūdensapgādes izmantoša-
nas mērķi; 
63.5. ja Pakalpojumu lietotājs 
vairāk nekā 6 (sešus) mēnešus 
Pakalpojumu sniedzējam nav 
iesniedzis informāciju par lieto-
to pakalpojumu apjomu, nav in-
formējis par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nelietošanu un nav 
atbildējis uz Pakalpojumu snie-
dzēja rakstisko brīdinājumu par 
Pakalpojuma līguma laušanu. 
64. Izbeidzot Pakalpojuma līgu-
mu, Pakalpojumu sniedzējs ne-
kustamajam īpašumam pārtrauc 
sniegt ūdensapgādes un/vai ka-
nalizācijas pakalpojumus. 
65. Ja Pakalpojuma līgums tiek 
izbeigts, Pakalpojumu lietotājs 
līgumā norādītajā termiņā veic 
pilnu norēķinu par tiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem, ko 
tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma 
līguma izbeigšanai. 
V.	 Administratīvā	 atbildība	
par	noteikumu	pārkāpšanu
66. Par šajos noteikumos minē-
to prasību neievērošanu perso-
nas var tikt administratīvi sodī-
tas izsakot brīdinājumu vai ar 
naudas sodu no 20,00 euro līdz  
70,00 euro.
67. Noteikumu izpildi kontrolēt 
un sastādīt administratīvo pār-
kāpumu protokolus savas kom-
petences robežās ir tiesīgas šā-
das amatpersonas: 
67.1. Līgatnes novada pašvaldī-
bas policijas amatpersonas un 
Valsts policijas amatpersonas;
67.2. Līgatnes novada būvvaldes 
amatpersonas.
68. Administratīvo pārkāpumu 
lietas izskata Līgatnes novada 
domes Administratīvā komisija 
savas kompetences ietvaros.
69. Administratīvā soda piemē-
rošana neatbrīvo pārkāpējus no 
noteikumu pildīšanas. 
VI.	Noslēguma	jautājumi	
70. Noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā “Līgatnes Novada 
Ziņas”. 
71. Ar šo noteikumu spēkā stā-
šanās brīdi spēku zaudē 2011. 
gada 15. decembra saistošie no-
teikumi Nr. 14/13 „Līgatnes no-
vada ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu, un to būvju lietošanas 
un aizsardzības noteikumi”.
72. Nekustamajos īpašumos, ku-
ros nodarbojas ar sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanu vai pārtikas produktu ražo-
šanu un kuru kanalizācijas tīklā 
līdz noteikumu spēkā stāšanās 
dienai nav ierīkoti tauku uztvē-
rēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mē-
nešu laikā no noteikumu spēkā 
stāšanās dienas. 
73. Līdz Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un šo no-
teikumu spēkā stāšanās dienai 
noslēgto Pakalpojuma līgumu 
noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl 
tie nav pretrunā ar Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likuma re-
gulējumu, tā saistīto normatīvo 
aktu regulējumu un šiem notei-
kumiem. Pretrunu konstatēša-
nas gadījumā Pakalpojumu lieto-
tājam un Pakalpojumu sniedzē-
jam ir pienākums nodrošināt Pa-
kalpojuma līguma pārslēgšanu 
jaunā redakcijā. Līdz Pakalpoju-
ma līguma pārslēgšanas jaunā 
redakcijā pretrunu gadījumos ir 
piemērojami Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta ce-
turtās daļas 3. punktā minētie 
sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līguma noteikumi 
un šie noteikumi.

N.p.k. Piesārņojošā viela pieļaujamā koncentrācija (mg/l)
1. Kopējās suspendētās vielas no 120 līdz 450
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) no 210 līdz 740
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) no 150 līdz 350
4. Kopējais fosfors no 6 līdz 23
5. Kopējais slāpeklis no 20 līdz 80

N.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe
Viena iedzīvotāja ūdens 

patēriņš diennaktī 
(vidēji gadā), l/dn

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdens-
apgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi 

200

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (ar vannām un dušām) 

250

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un 
kanalizāciju (bez vannām un dušām) 

50 

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo 
kanalizāciju 

30 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satu-
ra izklāsts

1.1. saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu liku-
ma 6. panta ceturto daļu pašvaldības dome izdod sais-
tošos noteikumus, kuros paredz:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas 
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdens-
apgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai;
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 
ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīša-
nas un izbeigšanas noteikumus;
4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;
5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtību;
1.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta 
noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 
39.1. apakšpunktu, pašvaldība saistošajos noteikumos 
norāda ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietve-
ramās prasības gadījumā, ja nav uzstādīts komercuz-
skaites mēraparāts;
1.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt 
ūdenssaimniecības pakalpojumus Līgatnes novadā;
1.4. saistošie noteikumi nosaka:
1.4.1.  kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas 
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensap-
gādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai (turpmāk – Ūdenssaimniecības sistēma);
1.4.2. ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lie-
tošanas un aizsardzības prasības;
1.4.3.  sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma lī-
gumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, gro-
zīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.4.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanas un uzskaites kārtību;
1.4.6. atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.

2. Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

2.1.  saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu 
vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantoša-
nu Līgatnes novadā.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

3.1. nav attiecināms.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

4.1.  saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaim-
niecības pakalpojumu lietotāji un ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēji Līgatnes novada teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošina Līgatnes no-
vada pašvaldība;
5.2. Līgatnes novada pašvaldība un ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniedzēji ir institūcijas, kurās fiziska 
vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanas jautājumos.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas 
konsultācijas ar Līgatnes novada kapitālsabiedrību – 
SIA “Līgatnes komunālserviss”.

PASkAIDROjUMA RAkSTS
SAISTOŠAjIEM NOTEIkUMIEM Nr. 17/5
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Līgatnes 
novada teritorijā”

Ainārs	Šteins,	Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 1 
Pieļaujamās koncentrācijas

Pielikums Nr. 2 
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Sagatavoja: Plānošanas, nekustamo īpašumu un būvniecības noda-
ļas vadītāja D. Gradovska, ņemot vērā Latvijas ūdensapgādes un 
kanalizācijas uzņēmumu asociācijas sagatavoto saistošo noteikumu 
projektu un ieteikumus
Saskaņoja: Kancelejas nodaļas vadītāja I. Goba
Saskaņoja: izpilddirektors E. Kurpnieks 
Saskaņoja: SIA “Līgatnes Komunālserviss” valdes loceklis M. Kalniņš

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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Sporta centra ziņas

No kreisās: Krimuldas komanda un Līgatnes meiteņu komanda.

 18. februārī Līgatnes no-
vada Sporta centrā tehniskās 
jaunrades grupas dalībnieki 
pulcējās, lai demonstrētu sa-
vus pirmos sasniegumus mo-
delēšanas jomā. Tāda veida 
sacensības Līgatne vēl nebija 
pieredzējusi - jaunie dalībnie-
ki sacensībās startēja ar pašu 
rokām veidotiem un ar roku 
palaižamiem bezmotora pu-
tuplasta lidmodeļiem. Sacen-
sībās piedalījās Rita Platace, 
Fēbe Aleško, Marko Gailītis, 
Niks Andersons, Kristians Ma-
gone, Elvis Circens un Kārlis 
Vidzickis. 
 Nodarbību pasniedzējs 
Osvalds Puriņš stāsta, ka 
sacensību mērķis bija node-
monstrēt interesentiem pirmo 
divu mēnešu veikumu un po-
pularizēt lidmodeļu būvēšanu 
kā interesantu un pilnvērtīgu 
brīvā laika pavadīšanu. Pro-
tams, katrs dalībnieks guva 
kādas atziņas par savu veiku-
mu. Bija nepilnības, ko katrs 

saprata, bet par visu pārāks 
bija sacensību gars un ganda-
rījums par savu veikumu. 
 Sacensības sākās pulksten 
11, un pēc kārtas numuru iz-
lozēšanas sākās lidojumi. To 
laikā bija jāizpilda divas dis-
ciplīnas - modeļu lidojums 
tālumā un precizitātes lidoju-
mi. Visi dalībnieki centās, un 
sacensību noslēgumā neviens 
nepalika bez punktiem. Visu 
laiku dalībnieki baudīja līdz-
jutēju patiesu atbalstu, kas, 
protams, palīdzēja katram 
parādīt savus labākos rezul-
tātus. Sacensību nobeigumā 
tika apkopoti izcīnītie punkti, 
un katrs saņēma nelielu pie-
miņas balvu. Pēc apbalvoša-
nas visi apmeklētāji nobaudī-
ja tēju un vecāku sarūpētos 
kārumus. Vēlāk līdzjutēji un 
dalībnieki varēja novērtēt 
citu konkurentu veikumu. 
Tā kā katra modeļa svars ir  
aptuveni 5 g, visi varēja pār-
liecināties par modeļu pre-

cīzas un rūpīgas būvēšanas 
nepiecieša mību. 
 Osvalds saka ļoti lielu pal-
dies diviem iesaistītiem brīv-
prātīgajiem tiesnešiem Ro-
bertam Kalniņam un Bruno 
Āboliņam, kuri nežēloja savu 
brīvo sestdienu un ļoti daudz 
palīdzēja, lai pasākums nori-
tētu bez aizķeršanās. “Prieks, 
ka starp jauniešiem vēl ir tādi, 
kurus interesē tehnika un kuri 
māk turēt doto vārdu. Gribu 
teikt lielu paldies Līgatnes 
sporta centra administrācijai 
par piešķirtajām telpām un 
iespēju organizēt šādu pasā-
kumu. Ceru, ka nākotnē mums 
pievienosies vēl citi interesen-
ti, kuri ir vecāki par astoņiem 
gadiem un mūsu grupa spēs 
sarīkot vēl daudz interesantu 
pasākumu, jo tehniskās jaun-
rades iespējas ir neierobežo-
tas,” - tā Osvalds Puriņš. 

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Modelētājiem jau pirmie rezultāti

 28. februārī Krimuldas 
vidusskolā notika volejbola 
draudzības spēle, kurā tikās 
Krimuldas un Līgatnes meite-
ņu komandas.
 Līgatnes meitenēm šī bija 
pirmā oficiālā spēle, tāpēc 
bija jūtams satraukums. Pašas 
atzina, ka pirmajā setā rokas 
trīcēja, bet, kā saka, tas viss 
piederas pie lietas.
 Sallijas Arhipovas vadībā 
Krimuldas meitenes trenējas 

jau trešo gadu, bet Līgatnes 
meitenes novada Sporta cen-
trā treniņus sākušas tikai šajā 
mācību gadā, tāpēc šoreiz 
spēles iznākums ir likumsaka- 
rīgs, - uzvaru svinēja Krimul-
das komanda. Tomēr Sallija 
atzīst: ”Līgatnes meitenes 
cīnījās un bija tuvu uzvarai. 
Man prieks, ka līgatnietes ir 
apzinīgas un sportiskas, uz 
treniņiem nāk regulāri. Sešu 
mēnešu laikā mēs jau esam 

nokomplektējušas koman-
du - tas ir labs rādītājs! Man 
prieks arī par mazajiem volej-
bolistiem, kuru skaits treniņ-
grupās palielinās. Malači!”
 Aicinām ikvienu bērnu nākt 
trenēties volejbolu, jo kustība 
ir dzīvība!

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Pirmie rezultāti arī Līgatnes 
jaunajām volejbolistēm

 Par godu Līgatnes karatē 
kluba 20. gadskārtai 25. feb-
ruārī Līgatnes novada Sporta 
centra mājīgajās telpās drau-
dzīgā atmosfērā pirmo reizi 
norisinājās Latvijas Tradici-
onālā karatē federācijas Cēsu 
karatē kluba Līgatnes čempio-
nāts. Čempionātā piedalījās 
vairāk nekā 20 tradicionālā 
karatē klubu dalībnieki no Lī-
gatnes, Cēsīm, Inčukalna, Gar-
kalnes un Balviem. 
 Šīs sacensības bija paredzē-
tas bērniem un jau niešiem līdz 
13 gadu vecumam. Tās bija 
īpašas ne tikai ar to, ka pirmo 
reizi norisinājās Līgatnē, bet 
arī ar to, ka jau bez ierastajām 
disciplīnām - kumite jeb cīņas 
disciplīnas un kata jeb noteik-
tu karatē kombināciju izpil- 
des - bija izveidota arī jauna 
disciplīna - fiziskie un tehnis-
kie vingrinājumi, kuru laikā 
dalībniekiem bija jādemonstrē 
sava tehniskā un fiziskā saga-
tavotība. Tā kā visiem dalībnie-
kiem patika šī jaunā disciplīna, 
tā tiks iekļauta arī nākamajos 
čempionātos. Tā kā šīs bija 
mazās jeb iesildīšanās sacen-
sības nākamajiem startiem ar 
mērķi vairot dalībnieku piere-
dzi, šoreiz sacensībās netika 
iekļauta jiu kumite jeb brīvās 
cīņas disciplīna, bet dalībnie-
kiem bija jādemonstrē kihon 

ippon kumite, kur dalībnieku 
pārim bija jārāda iepriekš sa-
gatavotas divas atšķirīgas uz-
brukuma-aizsardzības tehniku 
kombinācijas. 
 Šajā čempionātā Līgatnes 
karatē klubu pārstāvēja 4 da-
lībnieki, kuri kopā izcīnīja  
3 godalgotas vietas. Taču aug-
sti vērtējams ir katra dalībnie-
ka individuālais sniegums, jo šī 
bija lieliska iespēja gūt sacen-
sību pieredzi turpmākajiem 
startiem, no kuriem tuvākais 
būs Cēsu čempionāts 8. aprīlī, 
kurā Līgatnes karatē kluba da-
lībnieki startēs pilnā sastāvā. 
 Vēl jāgatavojas eksāme-
niem, kas notiek divas reizes 
gadā, un tuvākie būs 5. un  
6. maijā Cēsīs un Rīgā. Uz vi-
siem eksāmeniem brauc sen-
sejs Lī Smits no Lielbritānijas, 
ar kuru sadarbība ir jau 25 ga-
dus. Mūsu kluba sportistiem 
ir ļoti pozitīvas prognozes. Ie-
priekšējā eksāmenā, kas noti-
ka novembrī, visi 16 Līgatnes 
sportisti ieguva augstākas jos-
tas, pie kam trīs karatistiem 
bija baltās jostas. 
 Paldies Līgatnes novada 
sporta centram par atbalstu 
sacensību organizēšanā un uz 
tikšanos kārtējā Līgatnes čem-
pionātā jau nākamsezon!

Trenere Agnese

Katas jeb noteiktu karatē kombināciju izpilde. Līgatnes 
karatē kluba Līgatnes komandas dalībnieki Valdis Ašenieks 
(no kreisās), kurš ieguva 3. vietu šajā disciplīnā, un Ance 
Kalniete, demonstrējot precīzu sitienu un bloku tehniku. 
Aleksandra Kornetsa-Movzeša foto.

Līgatnes novada 
Sporta centrā aizvadīts 
karatē čempionāts

 Aicinām Līgatnes jaunie-
šus pieteikties dalībai VII Lat - 
vijas Jaunatnes Olimpiādē. 
Pieteikumu lūdzam iesniegt 
līdz 16. martam, sūtot to  
uz e-pastu viestursdumpis@ 
gmail.com. Dalībnieku iespē-
jamo vecumu katrā sporta dis-
ciplīnā var atrast mājaslapās 
www.ligatne.lv un www.latvi-
jasolimpiade.lv. Informācija – 
t. 26403559, Viesturs Dumpis.
 VII Latvijas Jaunatnes 

Olimpiāde notiks 7., 8. un  
9. jūlijā Cēsīs.
 Latvijas Jaunatnes Olimpiā-
de ir valsts mēroga uz olimpis-
kajiem pamatprincipiem bal-
stītas kompleksas sacensības. 
Tās dalībnieki ir Latvijas Re-
publikas pilsoņi un pastāvīgie 
iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 
18 gadiem, kas pārstāv sava 
novada vai republikas pilsētas 
komandu. Jaunatnes Olimpiā-
des mērķi ir noskaidrot Latvi-

jas labākos jaunos sportistus 
dažādos vasaras sporta vei-
dos, radīt iespēju Latvijas jau-
najiem sportistiem piedalīties 
kompleksās sacensībās, veici-
nāt valsts, pašvaldību un sa-
biedrisko organizāciju iesais-
tīšanos sportiskās aktivitātēs. 
Dažos sporta veidos Olimpiā-
de ir kā atlases sacensības da-
lībai jūlijā Eiropas Jaunatnes 
Olimpiādē Ģērā, Ungārijā.
 Programmā iekļauti 28 olim- 

Aicinām Līgatnes jauniešus 
kļūt par olimpiešiem

piskie sporta veidi: airēša-
na, badmintons, basketbols, 
bokss, burāšana, cīņa, džudo, 
futbols, galda teniss, golfs, 
handbols, jātnieku sports, ka-
noe un smaiļošana, karatē, 
loka šaušana, paukošana, pel-
dēšana, regbijs, riteņbraukša-

na, skeitbords, svarcelšana, 
šaušana, taekvondo, teniss, 
triatlons, vieglatlētika, vingro-
šana, volejbols, kā arī divi ne-
olimpiskie sporta veidi – flor-
bols un orientēšanās. Olimpiā-
des atklāšanas un noslēguma 
ceremonijas notiks Cēsīs.



10 2017. gada MARTSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

 Aizvadītajā nedēļā Zaubē 
tika izspēlēts Amatas-Līgat-
nes kausa pirmspēdējais -  
4. posms, kas pulcēja septi-
ņas komandas. Posms bija ļoti 
svarīgs, lai komandas iekrātu 
izšķirošo pārsvaru kopvērtē-
juma tabulā pirms lielā fināla, 
kas norisināsies marta bei-
gās Līgatnes Sporta centrā.  
1. vietā atrodas “Zaube-1”  
(22 punkti), 2. - “Skujene”  
(21 p.), bet 3. ierindojas “Lī-
gatne-1” (20 p.). 
 Grupu spēlēs 1. vietu ieņē-
ma Zaubes pirmā komanda. 
Jāpiemin, ka jaunieši ikdienā 
trenējas Sporta centra flor-
bola treniņgrupās, bet šoreiz 
punkti nenāca pārliecinoši, jo 
tika nospēlēts neizšķirti ar “Lī-
gatne-2” un Nītaures florbolis-
tiem. Pārsteidzoši labu sniegu-
mu nodemonstrēja “Nītaure”, 
kurai izdevās atņemt punktus 
visiem kopvērtējuma līderiem, 
nospēlējot neizšķirti ar “Zau-
bi-1”, “Līgatni-1” un “Sku-
jeni”, kas grupā ļāva ieņemt  
2. vietu. 3. vietu izcīnīja “Lī-
gatne-1”, bet kā beidzamie la-
bāko četriniekā iekļuva “Līgat-
ne-2”. Šoreiz ļoti neveiksmīgas 
sacensības izvērtās Skujenes 
komandai, jo nācās palikt bez 
izslēgšanas spēlēm, un šoreiz 
5. vieta. 6. vietā ierindojās 
“Zaube-2”, bet beidzamie pēc 
grupu spēlēm palika Mores 
florbolisti. 

 Izslēgšanas turnīrs sākās 
ar “Zaubes-1” un “Līgatnes-2” 
spēli. Tā izvērtās ļoti līdzīga, 
un pamatlaiks noslēdzās neiz-
šķirti - 2:2. Lai noteiktu uzva-
rētāju, tika izpildīti trīs pēc-
spēles metieni, un šoreiz veik-
smīgāka izrādījās “Līgatnes-2” 
komanda. Divas reizes Zaubes 
vārtsargu Gunti Knētu sa-
rūgtināja Toms Antonovs, bet 
Zaubes komandai goda vārtus 
guva Edžus Mellēns. Šoreiz fi-
nālā iekļuva “Līgatnes-2” flor-
bolisti. 
 Otrajā izslēgšanas spēlē 
tikās “Nītaure” pret “Līgat-
ni-1”. Šajā komandu cīņā, lai 
noteiktu uzvarētāju, ar pamat-
laiku bija par maz, rezultāts 
0:0. Komandām nācās izpildīt 
pēcspēles metienus, un vie-
nīgos vārtus guva nītaurietis 
Arnis Pētersons. Tas nozīmēja, 
ka finālā tiksies “Nītaure” ar 
“Līgatni-2”. Par 3. vietu sacen-
tīsies “Zaube-1” pret “Līgat-
ni-1”.
 Spēle par 3. vietu izvērtās 
ārkārtīgi spraiga, jo lielāko 
daļu spēles vadībā atradās 
“Līgatne-1” - 0:1. Lauris Maz-
polis ar metienu no distances 
izlīdzināja rezultātu, savukārt 
2 sekundes pirms pamatlaika 
beigām Edžus Mellēns trieca 
pretinieku vārtos pa gaisu li-
dojošu bumbiņu, un zaubēnieši 
varēja svinēt laimīgu uzvaru. 
 Finālā “Nītaure” guva ātrus 

vārtus, kad Verners Rudens ar 
skaistu metienu no laukuma 
sāna raidīja bumbiņu virs pre-
tinieka vārtsarga pleca. 1:0! 
Lai arī “Līgatnes-2” komanda 
daudz uzbruka, tomēr vārtus 
gūt tā arī neizdevās. “Nītau-
re” varēja svinēt pirmo uzvaru 
kādā no sacensību posmiem 
šajā sezonā. 
 Rezultatīvākais turnīra 
spēlētājs ar 48 punktiem ir 
Armands Maksīmovs (“Zau-
be-1”), otrajā vietā komandas 
biedrs Mārtiņš Ervīns Brants 
ar 27 punktiem, labāko trijnie-
ku noslēdz Mārtiņš Vējkrīgers 
(“Skujene”) ar 24 punktiem. 
Jurģis Jevstigņējevs (“Skuje-
ne”) sakrājis 19 punktus, bet 
labāko piecniekā ielauzies 
Verners Rudens (“Nītaure”) ar  
17 punktiem.
 Kopvērtējuma līderi ar  
28 punktiem ir “Zaube-1”, par 
trīs punktiem mazāk abām 
tiešajām konkurentēm “Līgat-
nei-1” un “Skujenei”. Uzvara 
4. posmā ļāvusi “Nītaurei” 
pietuvoties labāko trijniekam 
ar 21 punktu, un veiksmes 
gadījumā tā vēl var pacīnīties 
par medaļām lielajā finālā.  
16 punkti ir “Līgatnes-2” flor-
bolistiem, bet pa 11 punktiem 
sakrājuši “Mores” un “Zau-
bes-2” florbolisti. 

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta Centra vadītājs

Nītaures florbolisti pārsteidz 
Līgatnes-Amatas florbola kausā

ja 3. vietu, iegūstot 2 punktus 
kopvērtējumā un nostiprinot 
savas pozīcijas kopvērtējuma 
4. vietā. 
 Paši puiši ar sezonu ir ap-
mierināti, tomēr atzīst, ka va-
rēja būt labāk. Visas komandas 
bija spēcīgas un līdzīgas, uz ko 
norāda katra posma turnīra 
tabula. Katru reizi pietrūka ne-
daudz. Pie tik līdzīgas spēles 
arī tiesnešiem bija “jāiesvīst”, 
jo emocijas katrā posmā sita 
augstu vilni, un turnīrā neiz-
tika bez grūstīšanās un dūru 
vicināšanas. Arī līgatniešiem 
nervi neizturēja, un 4. posma 
pēdējā spēlē komanda nopelnī-
ja sarkano kartīti par nespor-
tisku rīcību. Neskatoties uz 
asumiem spēles laukumā, pēc 
turnīriem komandas paspieda 
rokas un cits citam uzsmaidīja.
 Pēc pēdējā posma noskaid-
rojās vietu kopvērtējuma sada-
lījums:
1. FK Torpēdas 19 punkti
2. Tobijs   14 punkti

3. Rauna  11,5 punkti
4. Līgatnes Zenit FC 
     8 punkti
5. Drill   4 punkti
6. Bazinga  3,5 punkti
7. RR   3 punkti
8. Siguldas Būvmeistars  
     2,5 punkti
9. Diskusiju Klubiņš 
     1,5 punkti
10. Husky  1 punkts
11. BLLG   0,5 punkti

 Ņemot vērā komandu lielo 
atsaucību un atsaucoties uz 
vairāku komandu ierosināju-
miem, Sporta centrs izvērtē ie-
spējamību arī vasaras sezonā 
organizēt minifutbola turnīru 
7x7 Gaujasmalas stadionā. Tā-
pēc sekosim informācijai un 
nezaudēsim interesi par fut-
bolu! Uz drīzu tikšanos jaunos 
futbola svētkos Līgatnē!

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta Centra vadītājs

Telpu futbola sezona noslēgusies

“Līgatnes Zenit” komanda.

Pie klavierēm Jēkabs 
Sebastiāns Mudulis. 
Ramonas Mironovas foto.

 Ir milzīgs prieks par vēl vie-
nu atjaunotu Līgatnes sporta 
tradīciju - zāles futbola turnīru. 
Šogad pēc vairāku gadu pār-
traukuma Līgatnē noslēdzies 
futzāla 2016./17. gada turnīrs. 
Tas notika sešās kārtās, kat-
ru mēnesi pa vienai. Uz katru 
turnīru sabrauca komandas no 
tuvām un tālām pilsētām - Si-
guldas, Raunas, Rūjienas, Val-
mieras, Krimuldas, Priekuļiem 
un arī Rīgas. Prieks par mūsu 
“Līgatnes Zenit”. Pat pēc ilgā-
ka pārtraukuma puišiem ne-
bija pazudis futbola azarts un 
viņi bija gatavi startēt turnīrā, 
kurā bija spēcīgi pretinieki.
 Turnīrs “Zenītam” pagāja ar 
mainīgām sekmēm. 1. posmā 
“Zenīts” ierindojās 1. vietā, to-
mēr nākamie posmi nebija tik 
veiksmīgi, un mūsu komanda 
dzīvojās pa turnīra lejasgalu. 
Pēc 5. posma “Zenīta” puiši 
kopvērtējumā ierindojās 4. vie-
tā, un bija skaidrs, ka augstāk 
pakāpties nav iespējam, jo no 
3. vietas, ko ieņēma Raunas 
komanda, to šķīra 4,5 punkti. 
Pat iegūstot 1. vietu, līgatnieši 
iegūtu 4 punktus posmā, kas 
mums dotu 10 punktus kopvēr-
tējumā, bet Raunas spēlētāji, 
paliekot 5. vietā vai zemāk, 
iegūtu 0,5 punktus posmā, kas 
dotu 11 punktus kopvērtēju-
mā. 
 Pirms pēdējā posma pastā-
vēja teorētiska iespēja kopvēr-
tējuma tabulā nokrist vienu 
vietu zemāk, bet jāuzteic “Ze-
nīta” cīņas gars. Pateicoties 
tieši tam, puiši 6. posmā izcīnī-

 Augšlīgatnes kultūras 
nama mazajā zālē 7. aprīlī 
plkst. 19.00 ciklā “Latvijas 
dziesminieki” būs tikšanās ar 
dzejnieku, mūziķi, producen-
tu Guntaru Raču. Koncertā 
piedalīsies grupas “BET BET” 
mūziķi Uģis Tirzītis un Andris 
Alviķis. Būs dzirdami dzejoļi 

no G. Rača jaunā dzejoļu krā-
juma “Laikam laika nav”. Būs 
iespēja arī iegādāties grāma-
tu.
 Biļetes var iegādāties Lī-
gatnes novada domes kasēs. 
Biļešu cena 4 eiro, pasākuma 
dienā - 5 eiro. Vietu skaits ie-
robežots.

Ciklā “Latvijas 
dziesminieki” tikšanās 
ar Guntaru Raču

 Nacionālais kultūrizglītības 
centrs jau pirms mācību gada 
sākuma izsludināja ikgadējo 
valsts konkursu Latvijas pro-
fesionālās ievirzes un profesio-
nālās vidējās izglītības mūzi-
kas izglītības iestādēm. Šoreiz 
tajā tika aicināti piedalīties 
izglītības programmas “Taus-
tiņinstrumentu spēle - klavier-
spēle” audzēkņi. Jau vasarā 
mērķtiecīgi sākām gatavoties 
šim notikumam, kas pēc Kultū-
ras ministrijas vadlīnijām izda-
līts kā pirmais kritērijs skolas 
izglītības kvalitātes vērtēšanā 
un it kā iespaidojot valsts fi-
nansējuma pārdali. 27. janvārī 
Augšlīgatnes kultūras nama 
kamerzālē notika konkursa  
I kārta, kurā piedalījās visi  
9 klavieru klases audzēkņi, sā-
kot no 2. klases. 
 Konkursa II kārtai Cēsu 
mūzikas vidusskolā tika izvir-
zīts Jēkabs Sebastiāns Mudu-
lis. Skolotājas Iritas Mergas 
audzēknis ar konkursa reper-
tuāru jau iepriekš piedalījās  
18. novembra koncertā no-
vadā un abos skolas 25 gadu 

jubilejas koncertos, kur izpel-
nījās klausītāju simpātijas. 
Līdzīgi notika arī 15. febru-
ārī, kad 27 Vidzemes reģiona 
skolu konkurencē Jēkabs savā  
4. - 5. klašu grupā ieguva aug-
stāko - III vietu un tiesības 
muzicēt valsts konkursa finālā 
P. Jurjāna mūzikas skolā Rīgā. 
Žūrijas – J. Vītola Mūzikas aka-
dēmijas profesora V. Zilberta, 
E. Dārziņa mūzikas vidussko-
las skolotājas S. Jalaņeckas 
un Cēsu mūzikas vidusskolas 
klavieru nodaļas vadītājas  
I. Mazkalnes -, kā arī klausītāju 
simpātijas zēns izpelnījās tieši 
ar savu individuālo skatījumu 
un attieksmi pret atskaņojamo 
mūziku. Pēc B grupas, kurā 
muzicēja Jēkabs, priekšnesu-
ma saņēmām komplimentus 
par zēna uzstāšanos arī no pil-
nīgi svešām citu reģiona skolu 
klavierspēles skolotājām. 
 Cerēsim, ka Līgatnes jauna-
jam pianistam viss iecerētais 
izdosies arī 15. martā Rīgā. 
Lielu pateicību par ieguldīto 
darbu, pacietību un atbalstu 
pelnījuši arī zēna vecāki -  
mūsu skolas mūzikas teorētis-
ko priekšmetu skolotāja Inga 
Mudule un tētis, kuram vis-
lielākā pateicība tieši par psi-
holoģisko atbalstu konkursa 
laikā. Kad Jēkaba skolotājai, 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas gandrīz 10 iepriekšējo 
gadu direktorei Iritai Mergai 
vaicāju, kā viņa varētu komen-
tēt šo savas pedagoģiskās dar-
bības augsto sasniegumu, sa-
ņēmu vienkāršu atbildi: “Bei-
dzot varu pilnvērtīgi nodoties 
skolotājas darbam.”

Marlēna	Lapiņa,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas klavierspēles skolotāja, 
direktora p.i.

Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skola 
atkal labāko Latvijas 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu pulkā
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19.	martā	Līgatnē	viesosies	
Raganas	 amatierteātris	 ar	
izrādi	 “Čārlija	 krustmāte”.	
Izrāde	notiks	Līgatnes	kul-
tūras	 namā	 plkst.	 15.00.	
Biļetes	-	2	eiro.	
 Angļu aktiera un drama-
turga Brendona Tomasa luga 
„Čārlija krustmāte” ir spēlēta 
uz ļoti daudzām pasaules te-
ātru skatuvēm jau no 19. gs. 
beigām. Arī Latvijā luga iestu-
dēta gan profesionālajā teātrī, 
gan amatierteātros.
 Klasiska komēdija ir kā glā-
ze šampanieša dzīvesprieka 
un labas omas uzturēšanai. 
„Čārlija krustmāte” ir situāci-
ju komēdija, kurā varoņi, mē-
ģinādami atrisināt problēmu, 
stieg arvien jaunos un dziļā-
kos pārpratumos, kad ik solis 
ved pretim vēl lielākam jucek-
lim! 
 Lai palīdzētu atrisināt 
draugu mīlas sarežģījumus, 
Beberlijs piekrīt pārģērbties 
par „krustmāti no Brazīlijas”. 
Taču donnas Lusijas de Alva-
doresas tēlā viņš iejūtas tik 
pārliecinoši, ka arī pats sāk 
lauzt vīriešu sirdis...

Līgatnes kultūras namā viesojas 
Čārlija krustmāte

16.	martā	plkst.	10.30 
Līgatnes pilsētas Dienas un interešu centrā, 
Pilsoņu ielā 4, Līgatnē 
  Māmiņu	klubs.	Šūšanas	nodarbība	
	 	 ar	Dainu	Klints. Ieeja bez maksas.
16.	martā	plkst.	17.15	
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
  Lasītāju	klubiņš. Ieeja bez maksas.
18.	martā	plkst.	11.00 
Amatu mājā, Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4, 
Līgatnē
	 	 ģimeņu	rīts	„Zaļā	pasaka”. 
  Ieeja 1,50 eiro no ģimenes.
18.	martā	plkst.	18.00	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
  koru	sadraudzības	koncerts. 
  Ieeja 1,50 eiro.
19.	martā	plkst.	15.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
	 	 Raganas	amatierteātra	izrāde	-	
	 	 B.	Tomass	„Čārlija	krustmāte”. 
  Ieeja 2 eiro.
22.	martā	plkst.	10.00	
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē 
  Līgatnes/Amatas	florbola	kauss	
	 	 jauniešiem.	Fināla	posms. 
  Ieeja bez maksas.
22.	martā	plkst.	18.00	
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē 
  sarunu	cikls	„Veselīgs	dzīvesveids	
	 	 un	uzturs”	ar	Viesturu	Dumpi.	
  Ieeja bez maksas.
23.	martā	plkst.	10.30	
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē 
  Māmiņu	klubs.	Cepumu-riekstiņu	
	 	 gatavošana	ar	Sarmīti	Kreitāli. 
  Ieeja bez maksas.
25.	martā	plkst.	11.00	
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē 
  ģimeņu	rīts	„Dzeltenā	pasaka”. 
  Ieeja 1,50 eiro no ģimenes.
25.	martā	plkst.	11.00	
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
  tikšanās	ar	leļļu	izstādes	leļļu	autori. 
  Ieeja bez maksas.

26.	martā	plkst.	17.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
  pūtēju	orķestru	sadraudzības	
	 	 koncerts.	Ieeja 1,50 eiro.
29.	martā	plkst.	17.30	
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē 
  Santas	Salmiņas-Balodes	grafiku	
	 	 izstādes	atklāšana. Ieeja bez maksas.
30.	martā	plkst.	18.00	
Līgatnes pilsētas Dienas un interešu centrā, 
Pilsoņu ielā 4, Līgatnē 
  Māmiņu	klubs.	Pavasara	sagaidīšana	
	 	 ar	Nikolu	Kavali. Ieeja bez maksas.
31.	martā	plkst.	21.00	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
  teatrāla	balle	pie	galdiņiem	„Smejies	
	 	 vesels!”.	Ieeja līdz 27. martam 5 eiro, 
  no 28. marta 7 eiro*.
No	2.	līdz	31.	martam	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
  rokdarbu	izstāde	„Nederīgs	par	
	 	 derīgu”.
No	20.	līdz	25.	martam	
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē 
  leļļu	izstāde.
7.	aprīlī	plkst.	19.00	
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, 
Augšlīgatnē 
  ciklā	“Latvijas	dziesminieki”	
	 	 tikšanās	ar	Guntaru	Raču.	
  Ieeja: iepriekšpārdošanā 4 eiro, 
  pasākuma dienā - 5 eiro.
9.	aprīlī	plkst.	11.00 
Līgatnes tirgus laukumā, 
16.	aprīlī	plkst.	11.00	
Augšlīgatnē 
  Zaļā	tirgus	sezonas	atklāšana.
9.	aprīlī	plkst.	13.00	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē
  vokālo	ansambļu	koncerts	
	 	 “Aprīļa	pilieni”.	

Pasākumi Līgatnes novadā

	 18.	 martā	 plkst.	 18.00	
Līgatnes	 kultūras	 namā	
notiks	 koru	 sadraudzības	
koncerts.
 Koncerta dalībnieki ir jauk-
tais koris “Wenden” (diriģen-
te Marika Slotina-Brante), 
jauktais koris “Līgatne” (diri-
ģenti Mārcis Katajs un Ilmārs 
Seilis), jauktais koris “Rauna” 
(diriģentes Sarma Bērziņa un 

Dace Ābrama), jauktais koris 
“Zemdega” no Ķekavas no-
vada Baložiem (diriģenti    Vi-
tolds Rijnieks, Jānis Āboliņš, 
Roberts Pūce) un vīru koris 
“Cēsis” (diriģente Marika Slo-
tina-Brante).
 Koncertā kori izdziedās 
dziesmas no Latvijas simtga-
des Dziesmu svētku repertu-
āra.

koru sadziedāšanās 
Līgatnes kultūras namā

 Par tradīciju jau kļuvusi 
vokālo ansambļu tikšanās pa-
vasarī Līgatnē. Šogad tā so-
lās būt īpaša, jo mūsu draugu 
loks ir paplašinājies.
 9. aprīlī plkst. 13.00 kul-
tūras namā satiksies, dzie-

dās un kopā pavasari svinēs 
sieviešu, vīru un jauktie an-
sambļi no dažādām Latvijas 
vietām. Klausīties un kopā 
sadziedāt aicina ansamblis 
“Mantojums” un tā vadītāja 
Dace Bicāne.

Aprīļa pilieni* Biļetes var iegādāties Tūrisma informācijas 
centrā un Līgatnes kultūras namā.
Sīkāka informācija www.ligatne.lv, 
tālr. 64153180. 

http://www.ligatne.lv


“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, e-pasts ligatnes.zinas@gmail.com. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. 

Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par 
avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2017. gada 12. aprīlī.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

No dienas šīs sāk divi bērzi šalkt,
No sulu salduma un plauksmes apreibuši.
Lai nebeidz tie pēc pavasara alkt
Vēl tad, kad birze būs tiem apkārt saaugusi.

Februārī	Līgatnes	novada	
Dzimtsarakstu	nodaļā	
jāvārdu	teikuši	trīs	pāri:
Normunds	un	Ieva
Oskars	un	Svetlana
Bruno	un	Diāna

Sveicam jaunās ģimenes!

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt.

Februārī	Līgatnes	
novadā	piedzimis	 
viens	puisītis

Emīls
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest,
Bet to vairs nevar, pavasars bez tevis plauks.
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.

Februārī	mūžībā	aizgājuši:
Andrejs	Osītis	–	4.	februārī
Orests	Balodis	-		24.	februārī
Jānis	Brakovskis	–	28.	februārī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

 Jau 200 gadus Līgatnes 
vārds ir cieši saistīts ar papīr-
fabriku. Tā bijusi vieta, kur pa-
pīra, auduma vai celulozes otr-
reizējās pārstrādes rezultātā 
tapis jauns produkts - visdažā-
dāko veidu papīrs. Tieši šis vēs-
turiskais fakts bija par pamatu 
idejai par otrreizējās pārstrā-
des rokdarbu izstādi Līgatnē.
 Pagājušā gada pēdējā ce-
turksnī Amatu mājā tika aiz-
sākts radošais projekts „Ne-
derīgs par derīgu”. Projekta 
laikā - no 2016. gada oktobra 
līdz 2017. gada februārim - Lī-
gatnes Amatu mājā notika ra-
došās darbnīcas, kurās dažādi 
amata meistari un speciālisti 
mācīja pagatavot dizaina vai 
lietišķās mākslas priekšmetus 
no otrreiz pārstrādājamiem 
materiāliem: papīra, auduma, 
plastikāta vai polimērplēvēm. 
Ikviens līgatnietis vai tuvāko 
novadu iedzīvotāji varēja ie-
saistīties radošajās darbnīcās.
 Izstādē apskatāmi austi, 
šūti, adīti, tamborēti, mezglo-
ti, līmēti, piegludināti un citās 
tehnikās darināti rokdarbi, 
tāpat radošajā projektā izga-
tavotie darbi un līgatniešiem 
raksturīgie darinājumi no pa-
pīrfabrikas tūbas un pluču 
dzijas. Ir pagatavotas noderī-
gas lietas, kas ieguvušas otro 
dzīvību no valkātām drēbēm 
vai ārdītas dzijas, no modes iz-
gājušām kaklasaitēm vai laka-

Rokdarbu izstāde 
„Nederīgs par derīgu”

tiem, audumu atgriezumiem, 
novalkātiem T krekliem, mai-
zes iepakojuma maisiņiem vai 
makulatūras papīra.
	 Pateicoties	visu	dalībnie-

ku	ieguldītajam	darbam,	ta-
pusi	radoša,	 idejām	bagāta	
izstāde,	kas	Līgatnes	kultū-
ras	 namā	 skatāma	 vēl	 līdz	
31.	martam.

 No 24. līdz 26. februārim 
Rīgā notika Pasaules čempi-
onāts zemledus makšķerē-
šanā. Latvijas komandas sa-
stāvā startēja arī līgatnietis, 
pasaules čempions makšķe-

rēšanā – Pēteris Lideris.
 Komandu ieskaitē Latvijas 
komanda izcīnīja 2. vietu, at-
paliekot vienīgi no Ukrainas 
un savukārt pārspējot Krievi-
jas komandu, kas ierindojās 

3. vietā. Savukārt individu-
ālajā ieskaitē Pēteris Lideris 
ieguva augsto 7. vietu. Ap-
sveicam ar lielo lomu!

Pēteris Lideris Latvijas komandas vidū (1. rindā no kreisās).

Līgatnieša lielais loms

 Ar pirmajiem asniem, kas 
modušies jaunai dzīvei, ar gāj-
putnu atgriešanos un cīruļu 
dziesmu tur augstu, augstu 
debesīs jaunai sezonai mos-
tas Līgatnes “Zaļais tirgus”. 
Skaistā laikā - Pūpolsvētdie-
nā,	 9.	 aprīlī,	 plkst.	 11.00	
Lejaslīgatnē	 un	 Lieldie-
nu	 svētdienā,	 16.	 aprīlī,	 
plkst.	 11.00	 Augšlīgatnē	
notiks	 “Zaļā	 tirgus”	 sezo-
nas	atklāšanas	pasākumi.
 Tirgoties aicināti amatnie-
ki, mājražotāji, zemnieki un 
uzņēmēji. Mīļi lūgti līgatnieši, 
kā arī tuvi un tāli kaimiņi.
 Kā katru gadu, būs tirgo-
šanās lustes, pārsteigumi, 
umurkumurs un loterija, stā-
du maiņas punkts. Būs iespēja 
mājsaimniecībā nevajadzīgas 
lietas pārdot vai iemainīt pret 
ko citu - vajadzīgu.

 “Zaļais tirgus” katra mēne-
ša otrajā svētdienā Lejaslīgat-
nē un trešajā svētdienā Augš-
līgatnē notiks līdz pat oktob-
rim.
 “Zaļais tirgus” - tā ir brīniš-
ķīga iespēja iegādāties ar ro-
kām darinātas (bieži vien tikai 
vienā eksemplārā) lietas un 
priekšmetus, vietējos laukos 
un kūtīs audzētu pārtiku. Tā ir 
brīnišķīga iespēja nopelnīt, ja 
strādā rokdarbus, cep maizi, 
pin grozus, audzē dārzeņus, 
ogas un stādus, vāc meža vel-
tes. Varbūt tas ir kaut kas vēl 
jaukāks un skaistāks, ar ko 
vari iepriecināt citus.
 Jebkurā gadījumā tiksimies 
tirgus laukumos Augšlīgatnē 
un Lejaslīgatnē.

	 Sīkāka	 informācija:	Dai-
na	Birne,	tālr.	29346946.

Gads ir balts
no abiem 
galiem, bet 
pa vidu zaļš


