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Gaišas domas, 
priecīgu prātu un

stipru veselību 
jūnija jubilāriem 

Ko es gribēju tev šodien 
līdzi dot:

Sava laime katram 
pašam jāatrod,

Savi draugi katram 
pašam jāsatiek,

Katram pašam jāsasalst un 
jāapsnieg,

Katram pašam marta 
saulē jāatkūst

Un kā ābelei no augļu 
svara jānolūst.

Katram pašam jārūgst 
līdzi raugam –

Tikai tā par cilvēkiem 
mēs augam.

/Imants Ziedonis/

Vēlam, lai veiksme pavada Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
2015. gada absolventus:

Līgatnes novada centrs 20. jūnijā piedāvā izbraucienu ar velosipēdiem. 
Satikšanās vieta pie Līgatnes pilsētas Tūrisma informācijas centra plkst. 11.00. 

Atpūtas pauzē iestiprināsimies.
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Ir noslēdzies projekts „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Līgatnes 
pagasta kultūras namā”,  ko līdzfinansēja KPFI finanšu 
instruments.
Līgatnes novada dome uzsāka šo projektu, lai paaugstinātu 
energoefektivitāti un samazinātu izmaksas, kā arī paaugsti-
nātu vides kvalitāti ar sakoptu objektu un tā apkārtni. 
Projekta laikā tika nosiltināts cokols, pagraba pārsegums un 
bēniņu pārsegums, renovētas ārsienas, nomainīti logi un dur-
vis, nomainīts jumta segums, renovēta dabīgās ventilācijas 
sistēma, izveidota jauna apkures sistēma un siltummezgls.

Projekta kopējās izmaksas ir 14 6270,39 EUR. Projekta 
attiecināmās izmaksas – 86 930,00 EUR. No tām Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 85% un Līgatnes no-
vada domes līdzfinansējums – 15%. Projekta līdzfinansējums 
nodrošināts ar Valsts kases izsniegtā aizņēmuma līdzekļiem.

Būvniecības darbus veica SIA „Erbauer Group”.
Projekta īstenošanas rezultātā panākts CO2 emisiju sama-

zinājums 31 035,31 kg CO2 gadā.

SIA „Vizulo” līdz 2015. gada 25. maijam ir paveikusi 
gaismekļu nomaiņas darbus KPFI projekta „Pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 
uzlabošana Līgatnē un Augšlīgatnē” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 100 621,82 EUR. Projekta at-
tiecināmās izmaksas ir 80 198,69 EUR. No tām Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta līdzekļi – 60%, Līgatnes novada 
domes līdzfinansējums – 40% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta ietvaros ir veikti šādi darbi:
1. 104 LED ielas apgaismojuma gaismekļu piegāde un mon-

tāža Gaujas un Miera ielā Līgatnē un Skolas, Dārza, Pīlādžu, 
Sporta, Mākslas un Nītaures ielā, Augšlīgatnē;

2. 53 jaunu gaismekļu balstu piegāde un uzstādīšana un 
veco balstu demontāža Gaujas ielā, Līgatnē.

Projekta līdzfinansējums nodrošināts ar Valsts kases iz-
sniegtā aizņēmuma līdzekļiem.

Īpaša pateicība energoauditoram Guntim Gradovskim, Plā-
nošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas, Finan-
šu un grāmatvedības nodaļas un Kancelejas nodaļas darbi-
niekiem par pašaizliedzīgu darbu, par īsā laika periodā saga-
tavoto nepieciešamo dokumentāciju dalībai šajos projektos, 
par darbu uzraudzību, finanšu norēķinu un visu nepieciešamo 
darbu veikšanu savlaicīgai projekta izpildei un izpildes do-
kumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas nodrošinājumu.

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra Brīvības ielas ietves 
atjaunošanas darbiem Līgatnē.
Ar iepirkuma uzvarētāju SIA „Imberteh” 2015. gada 19. mai-
jā ir noslēgts līgums par 16 008,00 EUR bez PVN. Uzņēmējs 
ir uzsācis darbu objektā, un līdz 19. jūnijam plānots paveikt 
sekojošo:

1. Ietves seguma nomaiņa 240 m apjomā, neskaitot no-
brauktuvju un caurtekas zonu, brauktuves seguma atjauno-
šana, vidēji 50 cm platumā gar apmali. Posma sākums – krus-
tojums ar Spriņģu ielu. Atjaunojamās ietves seguma platums –  
1,5 m starp betona apmalēm.

2. Brauktuves betona apmaļu un ietves betona apmaļu 
nomaiņa. Ielas betona apmales izbūvēšana 12 cm virs esošā 
ielas asfaltbetona seguma.

3. Ratiņu nobrauktuvju izbūve visos šķērsojumos ar brauk-
tuvi, veicot betona apmales iegremdēšanu ielas asfaltbetona 
seguma līmenī, pazeminātas apmales izveide iebrauktuvē uz 
ēku Brīvības ielā Nr.5 3 cm augstumā virs ielas brauktuves.

4. Divu lietusūdens savākšanas gūliju izbūve brauktuves 
zemākajās vietās, kur ir nogāzes izskalojumi. Ūdens novadī-
šanas nodrošināšana nogāzes apakšā atjaunotajā grāvī. 

5. Betona tekņu izbūve ietves zonā lietusūdens novadei no 
ēku jumtiem. 

Darbu finansēšana paredzēta no pašvaldības līdzekļiem.

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes Sporta ielā 14, 
Augšlīgatnē, telpu remonta veikšanai.
Ar iepirkuma uzvarētāju SIA „OTIC” 2015. gada 21. maijā ir 
noslēgts līgums par 15 198,34 EUR. Līdz 2015. gada 25. au-
gustam plānots paveikt šādus darbus:
1. stāvā –
1. Grīdas seguma atjaunošanu;
2. Sienas apdares atjaunošanu; 
3. Telpu gaiteņa durvju nomaiņu; 
4. Ārdurvju nomaiņu;
5. Gaiteņa apgaismojuma nomaiņu; 
6. Jaunu durvju ailu izveidi;
7. Esošās tualetes telpas rekonstrukciju un jaunas tualetes izbūvi. 
2. stāvā – 
1. Esošās tualetes telpas rekonstrukciju;
2. Ēdamtelpas izveidi un ūdens un kanalizācijas pievada izbūvi;
3. Durvju nomaiņu.
Veiktie darbi nodrošinās normatīvajiem aktiem atbilstošu 
telpu nodrošināšanu esošajam bērnu skaitam pirmsskolas 
izglītības iestādē.
Finansējumu plānots nodrošināt ar aizņēmuma līdzekļiem 
Valsts kasē.

Ir noslēgusies iepirkumu procedūra „Līgatnes novada 
pamatskolas un tās palīgēkas remontdarbi” divās daļās:
1. iepirkuma daļa – „Līgatnes pamatskolas pamatēkas re-
montdarbi”;
2. iepirkuma daļa – „Līgatnes pamatskolas palīgēkas re-
montdarbi”.
Ar iepirkuma uzvarētāju SIA „CELTCOM” 2015. gada 21. maijā 
ir noslēgts līgums par 25 500,80 EUR iepirkuma 1. daļā un 66 
348,96 EUR iepirkuma 2. daļā.
Līdz šī gada 25. augustam noslēgtā līguma ietvaros tiks 
veikti šādi darbi –
1. Līgatnes novada vidusskolas ēkā Augšlīgatnē:
1.1. Aktu zāles remonts;
1.2. Kāpņu telpas un kāpņu remonts;
1.3. 1. stāva gaiteņa remonts;

1.4. Grīdas remonts aktu zālē un otrā stāva gaiteņos;
1.5. Ieejas laukuma un ārējo kāpņu remonts.
2. Līgatnes novada vidusskolas palīgēkā Augšlīgatnē:
2.1. Cokolstāva pārseguma remonts;
2.2. Jumta konstrukcijas un seguma remonts;
2.3. Ieejas mezglu remonts;
3.4. Iekštelpu remonts;
3.5. Zemes darbi un labiekārtošanas darbi.

* Līgatnes novada vidusskolas ēkā Līgatnes pilsētā līdz mā-
cību gada sākumam plānots veikt ventilācijas sistēmas re-
konstrukciju un sporta zāles ārsienas hidroizolācijas darbus. 

Izsludināts iepirkums „Līgatnes ielu seguma 
atjaunošana dažādos posmos”.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
1. daļa – Brīvības ielas seguma atjaunošana posmā no pilsē-
tas robežas līdz Spriņģu ielai;
2. daļa – Spriņģu ielas seguma atjaunošana posmā no Brīvī-
bas ielas līdz tiltam un no ēkas Spriņģu ielā Nr.7 līdz Ķempju 
ielai un Cēsu ielas seguma atjaunošana posmā no Ķempju 
ielas līdz pilsētas robežai. 
Vispārējs plānoto darbu apraksts
1. iepirkuma daļā 
Atjaunojamā posma garums – 1674 m. Posms no pilsētas ro-
bežas līdz Rīgas ielai – 1490 m, posms no Rīgas ielas līdz 
Spriņģu ielai – 184 m. Vertikālais un horizontālais novieto-
jums saglabājams esošais. Posmā no pilsētas robežas līdz 
Rīgas ielai paredzēta segas aukstā pārstrāde vidēji 20 cm 
dziļumā un asfalta kārtas izbūve. Aukstā pārstrāde iever 
esošās segas reciklēšanu, profilēšanu un sablīvēšanu atbil-
stoši „Ceļu specifikācijas 2014” prasībām. 
Posmā no Rīgas ielas līdz Spriņģu ielai paredzēta esošā as-
faltbetona izlīdzinošā frēzēšana vidēji 3 cm biezumā un jau-
nas asfalta kārtas izbūve.
2. iepirkuma daļā 
Atjaunojamā posma garums – 1018 m. Posms no Brīvības ielas 
līdz tiltam – 176 m, posms no ēkas Spriņģu ielā Nr.7 līdz Ķem
pju ielai – 305 m, posms no Ķempju ielas līdz pilsētas robežai – 
537 m. Posmā no Brīvības ielas līdz tiltam paredzēta esošā as-
faltbetona izlīdzinošā frēzēšana vidēji 4 cm biezumā un jaunas 
asfalta kārtas izbūve 4 cm biezumā. Posmā no ēkas Nr.7 līdz 
pilsētas robežai paredzēta vienkārtas virsmas apstrāde, vis-
pirms veicot bedrīšu remontu. Sliktākajos posmos paredzēta 
arī jauna šķembu pamata izbūve un asfalta dilumkārtas izbūve. 
Finansējumu plānots nodrošināt ar aizņēmuma līdzekļiem 
Valsts kasē.

***
Līgatnes novada dome šobrīd izmanto iespēju saņemt aizņē-
mumus Valsts kasē, likumā „Par valsts budžetu 2015. gadam” 
noteikto aktivitāšu īstenošanai – Eiropas Savienības un pārē-
jās ārvalstu finanšu palīdzības, klimata pārmaiņu finanšu in
strumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu īstenošanai, izglītības 
iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju 
projektiem, pašvaldību ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem. 
Šobrīd izmantot Valsts kases aizņēmumus pašvaldībām ir 
ekonomiski izdevīgi, ņemot vērā noteiktās zemās aizņēmuma 
procentu likmes. Līgatnes novada pašvaldības kredītportfeļa 
apjoms šobrīd ir 3,8% (atļautais 20%) no pamatbudžeta ieņē-
mumiem bez mērķdotācijām, līdz ar to varam paveikt iepriekš 
atliktos sabiedriski nozīmīgos darbus atbilstošā apjomā, kva-
litātē un termiņā, nesarežģījot pašvaldības finanšu plūsmu.

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes izpilddirektors,

Daina Tērauda, Līgatnes novada domes 
Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības 

nodaļas projektu vadītāja 

Aktualitātes jūnijā

Sēdē tika izskatīti 20 darba kārtības punkti.  

Nozīmīgākie lēmumi:
1. Apstiprināt budžeta grozījumus.
2. Noslēgt medību tiesību līgumus ar 3 mednieku biedrībām.
3. Atļaut Aināram Šteinam savienot domes priekšsēdētāja 
amatu ar amata pienākumiem 3 sabiedriskās organizācijās.
4. Apstiprināt maksu par Līgatnes pārceltuves 

pakalpojumiem.
5. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2014. gada 
pārskatu.
6. Apstiprināt SIA „Līgatnes nami” 2014. gada pārskatu.
7. Izveidot Sociālajā dienestā štata vietu „aprūpētājs” uz ½ 
slodzi.
8. Apstiprināt Sociālā dienesta autotransporta izmantošanas 
maksu 0,41 EUR + PVN/km.

9. Noteikt kases operāciju komisijas naudu domes kasēs 
sniegtajiem pakalpojumiem.
10. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no vienas 
privātpersonas un vienas organizācijas.
Ar protokola pilnu tekstu var iepazīties domes mājas lapā un 
kancelejā. Domes sēdes ir atklātas, tās var apmeklēt ikviens 
novada iedzīvotājs. Nākamā sēde 25. jūnijā.

Baiba Pelse

Līgatnes novada domes 28. maija sēdes lēmumu apkopojums



3AKTUĀLI 2013.gada 17.oktobris2015. gada JŪNIJSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Klāt vasara, pagājis ilgais un auk-
stais pavasaris, bet jautājums par 
Augšlīgatnes daudzdzīvokļu māju 
iemītnieku saldēšanu neapkurinā-
tās telpās nav pamests aizmirstībai. 
Šobrīd varu vien vēlreiz atvainoties 
pašvaldības bezatbildības skarta-
jiem iedzīvotājiem par neērtībām 
un diskomfortu neapkurinātajos 
dzīvokļos, par ko pirms dažām ne-
dēļām rakstīju domes mājas lapā. 
Atbildību par notikušo man vēl nav 
izdevies atšķetināt. Turpinu to darīt, 
jo uzskatu, ka, tikai izvērtējot pa-
gātnes kļūdas, ir cerība no kļūdām 
izsargāties nākotnē.

Uz pieprasījumu „Līgatnes komu-
nālservisa” vadītājam sniegt skaid-
rojumu par notikušo apmierinošu 
atbildi nesaņēmu. Rakstīju domes 
priekšsēdētājam iesniegumu ar lū-
gumu izskatīt jautājumu 28. maija 
domes sēdē, noskaidrot iedzīvotā-
jiem nodarītā kaitējuma iemeslus 
un atbildīgos, bet priekšsēdētājs 
jautājumu domes sēdes darba kār-
tībā neiekļāva. Rakstisku atbildi uz 
iesniegumu vēl neesmu saņēmusi.

Vadošo amatpersonu mutiskās 
attaisnošanās ir daudzveidīgas: 
nav kurinātāju, gaisa temperatūra 
bija pietiekama, lai atslēgtu apkuri 

(kaut gan šāda viedokļa paudēji paši 
savus ar individuālo apkuri aprīko-
tos dzīvokļus tajā laikā kurināja), 
apkure noteikti jāatslēdz 1. maijā, 
iedzīvotāji nesūdzējās un nepra-
sīja apkuri turpināt utt. Ir pat tāds 
formulējums – „Komunālservisa” 
vadītājs, māju pārvaldnieks un do-
mes pārstāvis (priekšsēdētājs) esot 
savstarpēji vienojušies, ka apkure 
jāpārtrauc, iedzīvotāji nav iebilduši, 
un viss ir kārtībā. Māju pārvaldnieks 
gan iebilda, ka ar viņu tādas vieno-
šanās nav bijis.

2. jūnijā notika apspriede par lī-
guma projektu, kas tiek slēgts starp 
komunālo pakalpojumu sniedzēju 
(„Komunālserviss”) un pakalpojumu 
lietotājiem – māju pārvaldniekiem, 
kuri pakalpojumu tālāk pārdod iedzī-
votājiem. Iespējams, līgumā būs no-
teikts, ka apkures sākuma un beigu 
termiņus nosaka māju pārvaldnieks 
saskaņā ar iedzīvotāju vairākuma 
vēlmēm, jo iedzīvotāji ir tie, kas par 
pakalpojumiem maksā un tādēļ ir 
tiesīgi izvēlēties, kad viņiem pakal-
pojums vajadzīgs un kad vairs nav 
vajadzīgs. Līgums galīgajā variantā 
vēl nav sagatavots un parakstīts.

Nezinu, vai paveiksies noskaidrot 
aprakstītā „negadījuma” patiesos 

iemeslus un atbildību par to. Taču 
iedzīvotājiem „mācība” ir nepār-
protama – atmetiet bezpalīdzīgo 
attieksmi „nav jau vērts, nekas taču 
nemainīsies”. Domes amatpersonas 
no tā izdara secinājumu – iedzīvo-
tāji nesūdzas, tātad ir apmierināti ar 
mums un mūsu darbu.

Vairākums iedzīvotāju sava mūža 
lielāko daļu nav pavadījuši demokrā-
tiskā iekārtā, tādēļ nav pieredzes, kā 
savās interesēs izmantot demokrā-
tijas piedāvātās iespējas. Tā ir visas 
mūsu Latvijas nelaime. Satversmē 
deklarētais pamatprincips – vara 
pieder tautai – var darboties tikai 
tad, ja iedzīvotāji paši to apzināti, 
mērķtiecīgi un tālredzīgi grib, prot 
un spēj īstenot. Vara – ne pašval-
dības, ne valsts vara – demokrātiju 
nevienam „uz paplātes” klāt nepie-
nes. Demokrātija var būt patiesa un 
dzīvotspējīga ikdienā tikai sabied-
rības izpildījumā. Iedzīvotājiem ir 
līdzekļi un iespējas, kā sadarboties 
un ietekmēt pašvaldības rīcību. Savā 
viedoklī par to labprāt dalītos nāka-
majos laikraksta numuros, ja zinātu, 
ka lasītājus tas interesē.

Līksmus un skanīgus Līgosvēt-
kus!

Baiba Pelse 

Noslēdzies projekts Nr.KPFI-13.3/27
„Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras uzlabošana Līgatnē un Augšlīgatnē”
Ir noslēdzies projekts „Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūras uzlabošana Līgatnē un Augšlīgatnē”, ko līdzfinansēja 
Vides investīciju fonds.

Ir paveikti gaismekļu nomaiņas darbi šī projekta ietvaros. Darbus vei-
ca SIA „VIzulo Solutions”. Projekta kopējās izmaksas bija 100 621,82 
EUR. Projekta attiecināmās izmaksas – 80 198,69 EUR, no tām Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 60% un Līgatnes novada domes 
līdzfinansējums ir 40% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta ietvaros ir veikti sekojoši darbi:
• 104 LED ielas apgaismojuma gaismekļu piegāde un montāža Gaujas 
un Miera ielā Līgatnē un Skolas, Dārza, Pīlādžu, Sporta, Mākslas un 
Nītaures ielā, Augšlīgatnē;
• 53 jaunu gaismekļu balstu piegāde un uzstādīšana un veco balstu de-
montāža Gaujas ielā, Līgatnē.

Informāciju sagatavoja Līgatnes novada domes
projektu vadītāja Daina Tērauda 

Noslēdzies projekts „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
Līgatnes pilsētā”

Ir noslēdzies projekts „Kanalizāciju tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā”, 
ko Līgatnes novada dome realizēja ar Latvijas vides aizsardzības fonda 
līdzfinansējuma palīdzību.

Projekta rezultātā ir veikti šādi pasākumi:
1. Pārbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Brīvības ielā 1, Līgatnē;
2. Rekonstruēti kanalizācijas spiedvadi un izveidoti sacilpojumi Līgatnes 
papīrfabrikas teritorijā, kā arī izveidota jauna spiediena dzēšanas aka 
pirms kanalizācijas sūkņu stacijas Brīvības ielā 1;
3. Izveidota jauna kanalizācijas sūkņu stacija Dārza ielā 1a;
4. Izveidots jauns spiedvada tīkls no kanalizācijas sūkņu stacijas Brīvības 
ielā 1 līdz Gaujas ielai 7 (aptuveni 530 m); 
5. Izveidots jauns spiediena dzēšanas mezgls Gaujas ielā 7; 
6. Izveidoti jauni spiedvada tīkli no KSS Dārza ielā 1a līdz nogāzei Dārza 
ielā, kā arī jauns spiediena dzēšanas mezgls Dārza ielā;
7. Izveidoti jauni pašteces tīkli Dārza ielā līdz pieslēguma vietai pie eso-
šajiem tīkliem Gaujas ielā.

Projekta projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību veica SIA „Drafts 
VD”. Projekta kopējās izmaksas ir 139 040,00 EUR bez PVN, no kurām bu-
džeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” piešķīra 84 119,00 
EUR.
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Gan sapulcēs, gan individuāli runājot 
ar iedzīvotājiem, esmu sapratusi, ka 
ne visiem ir skaidra atbilde uz šo jau-
tājumu. Visbiežāk ir neizpratne – kā-
dēļ mums vajadzīgas divas SIA? SIA 
ir nosaukuma – sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību – saīsinājums. SIA ir 
patstāvīgs pašvaldībai piederošs uz-
ņēmums ar savu vadību, grāmatve-
dību un finansēm, darbiniekiem, kas 
dibināta noteiktu funkciju pildīšanai –  
noteiktu darbību veikšanai.

SIA „Līgatnes nami” veic dzīvo-
jamo māju pārvaldīšanu un apsaim-
niekošanu. Savā īpašumā esošās 
gan daudzdzīvokļu, gan individu-
ālās privātmājas likums nosaka 
pārvaldīt un apsaimniekot pašiem 
īpašniekiem. Likums arī paredz 
iespēju māju īpašniekiem šo no-
darbi ar līguma starpniecību nodot 
māju pārvaldniekam. Vairākumu 
Līgatnes novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvalda (apsaim-
nieko) „Līgatnes nami” Dāvja Lāča 
vadībā, dažas apsaimnieko dzīvokļu 
īpašnieku biedrības, ko konkrētās 
mājas iedzīvotāji izveidojuši savas 
mājas apsaimniekošanai; indivi-
duālās privātmājas apsaimnieko 
paši to īpašnieki. Apsaimniekošana 
nozīmē visas ar mājas uzturēša-
nu, remontiem, lietošanu saistītās 
darbības, kā arī komunālo pakalpo-
jumu (ūdensapgādes, kanalizācijas, 
apkures) nodrošināšanu mājai. Ja 
mājai ir pārvaldnieks, viņš nodroši-
na minētos pakalpojumus, slēdzot 
līgumu ar komunālo pakalpojumu 
ražotāju un piegādātāju un norēķi-
noties par to ar naudu, ko iekasē no 
iedzīvotājiem. Ja mājai nav pārvald-
nieka, īpašnieki to visu dara paši.

SIA „Līgatnes komunālserviss” 
Mārča Kalniņa vadībā veic komunālo 
pakalpojumu ražošanu, lai pārvald-

nieki vai paši māju īpašnieki tos varē-
tu pirkt un izlietot ikdienas vajadzī-
bām. „Līgatnes komunālserviss” ir 
dibināts un uzsācis darbu 01.04.2015. 
Līdz tam komunālos pakalpojumus 
Līgatnes novadā nodrošināja paš-
valdība, konkrēti – Komunālo pakal-
pojumu un teritoriju labiekārtošanas 
nodaļa (saīsināti KPTLN) Imanta An-
tonova vadībā. Ar 01.06.2015. KPTLN 
ir likvidēta un visu funkciju nodroši-
nāšanu ir pārņēmis „Līgatnes komu-
nālserviss”. „Komunālservisa" ietva-
ros, līdztekus vairākām citām vienī-
bām (kuras nodarbojas ar teritorijas 
apsaimniekošanu u.c. lietām), pa-
stāv Komunālo pakalpojumu nodaļa 
Imanta Antonova vadībā, kura tad 
arī turpmāk būs komunālo pakalpo-
jumu nodrošinātāja iedzīvotājiem. Ar 
priekšlikumiem, sūdzībām, arī uz-
slavām par komunālo pakalpojumu 
kvalitāti, rēķiniem u.c. jāvēršas: SIA 

„Līgatnes komunālserviss”, Skaļupes, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, 
LV4108, epasts komunalserviss@
ligatne.lv;  tālr. 64153509;  26465257. 

Kā redzam, abas SIA ir pilnīgi at-
šķirīgi uzņēmumi, kuri nodarbojas 
ar atšķirīgām lietām. Tā kā šīs SIA ir 
pašvaldības uzņēmumi jeb pašvaldī-
bas kapitālsabiedrības, tās darbojas 
gana patstāvīgi, bet tomēr pašval-
dības pārraudzībā un kontrolē. Šo 
pārraudzību īsteno pašvaldības (kā 
kapitāldaļu turētāja) pārstāvis. Li-
kums nosaka, ka pašvaldības kapi-
tālsabiedrībās kapitāldaļu turētāja 
pārstāvis ir domes priekšsēdētājs. 
Tātad abās SIA pašvaldības pārstā-
vis ir Ainārs Šteins.

No 01.06.2015. saskaņā ar domes 
lēmumu un attiecīgiem likumiem ir 
noslēgts Deleģēšanas līgums starp 
pašvaldību (Aināra Šteina personā) 
un SIA „Līgatnes komunālserviss”” 

(Mārča Kalniņa personā) par to, ka 
pašvaldība pilnvaro „Komunālser-
visu” nodrošināt komunālos pakal-
pojumus (un arī citas funkcijas, ko 
veica KPTLN) un „Komunālserviss” 
apņemas to darīt.

Minēšu dažus līgumu punktus, ku-
rus der zināt iedzīvotājiem.

5.10. punkts: Pilnvarotā persona 
(t.i., „Komunālserviss”, ko pārstāv. M. 
Kalniņš), lai novērtētu pašvaldības 
iedzīvotāju apmierinātību ar pakal-
pojumu sniegšanas un deleģēto pār-
valdes uzdevumu veikšanas kvalitāti, 
organizē un piedalās informēšanas 
pasākumos un aptaujās, kā arī pē-
tījumos par pašvaldības iedzīvotāju 
apmierinātību par pilnvarotās perso-
nas sniegtajiem pakalpojumiem un 
īstenotajiem deleģētajiem pārvaldes 
uzdevumiem saskaņā ar šo līgumu.

 9. punkts: Pilnvarotās personas 
darbību pašvaldība vērtē pēc kritē-
rijiem:

9.2. pakalpojumu saņēmēju ap-
mierinātība ar pakalpojuma kvalitāti.

15. punkts: Pilnvarotā persona iz-
skata privātpersonu iesniegumus par 
tās darbu, ņemot vērā iesniegumu 
likumā noteiktos iesniegumu izska-
tīšanas termiņus un kārtību. Ja pri-
vātpersonu neapmierina sniegtā at-
bilde, iesniegumu pēc privātpersonas 
iniciatīvas izskata pašvaldība. 

Paskaidrojums: likums paredz at-
bildes sniegšanu „saprātīgos termi-
ņos”, maksimālais termiņš ir viens 
mēnesis. Šis līgums ir pielikums do-
mes 26.03.15. lēmumam, un ar pilnu 
tekstu var iepazīties domes kancele-
jā un mājas lapā.

Tātad līgumā ir noteiktas arī iedzī-
votāju tiesības un iespējas aizstāvēt 
savas intereses. Vai to darām un kā 
to darām – tas ir mūsu ziņā.

Baiba Pelse 

Noslēdzies projekts Nr.KPFI-15.4/31
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Līgatnes pagasta kultūras namā” 
Ir noslēdzies projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Līgatnes pagasta kultūras namā”, ko līdzfinansēja KPFI fi-
nanšu instruments. 

Līgatnes novada dome uzsāka šo projektu, lai paaugstinātu energoefek-
tivitāti un samazinātu izmaksas, kā arī paaugstinātu vides kvalitāti ar sa-
koptu objektu un tā apkārtni. 

Projekta laikā tika nosiltināts cokols, pagraba pārsegums un bēniņu 
pārsegums, renovētas ārsienas, nomainīti logi un durvis, nomainīts jumta 
segums, renovēta dabīgās ventilācijas sistēma, izveidota jauna apkures sis-
tēma un siltummezgls.

Projekta kopējās izmaksas ir 146 270,39 EUR. Projekta attiecināmās 
izmaksas – 86930,00 EUR, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
līdzekļi ir 85% un Līgatnes novada domes līdzfinansējums ir 15%. 

Būvniecības darbus veica SIA „Erbauer Group”.
Projekta īstenošanas rezultātā panākts CO2 emisiju samazinājums 

31035,31 kg CO2 gadā.
Informāciju sagatavoja Līgatnes novada domes
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Deputāta viedoklis

Kas ir SIA „Līgatnes komunālserviss”?
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Andrejs Cīrulis

Skola un fabrika
Iepriekšējā reizē mēs palikām pie 
zinātniskā komunisma, kas bija vie-
na ļoti labi domāta ideja. Tas bija kā 
liels, skaists, daudzkrāsains sapnis, 
kam visi bija gatavi ticēt tādēļ vien, 
ka mazināja dzīves grūtības, pie-
šķīra ikvienai lietai kaut kādu jēgu 
gaišās nākotnes vārdā.

Svarīgi bija saskatīt un sameklēt 
kaut kādus jaunās – komunistiskās –  
dzīves asnus, kas lauzās cauri no-
žēlojamajām un kritizējamajām pa-
gātnes paliekām. Un, ja nu gadījumā 
daži godātie lasītāji tagad mazlietiņ 
vīpsnā, tad viņi to dara pilnīgi nepa-
reizi, nevietā un nelaikā.

Sešdesmito gadu sākumā nemi-
tīgi tika piesaukti dižo pagātnes 
domātāju Tomasa Mora un Kampa-
nellas vārdi, kas katrs savā veidā 
bija radījuši teiksmu par Utopiju – 
laimes zemi. Tagad to varēja uzcelt 
arī Padomju Savienībā, kurā ietilpa 
arī Latvijas PSR un Līgatne arīdzan. 
Jaunā PSKP Programma bija univer-
sāla – tā noderēja ikvienam. Katrs 
tur varēja atrast sev vēlamo. Komu-
nisma sabiedrībā materiālos un ga-
rīgos labumus katrs varēšot dabūt 
tik daudz, cik vien viņam vajadzēšot. 
Bezmaksas transports (kā tagad 
nestrādājošajiem pensionāriem 
Rīgā), bezmaksas komunālie pa-
kalpojumi un bezmaksas ēdināšana 
rūpnīcu ēdnīcās bija tie saprotamā-
kie un pārliecinošākie piemēri. Bet 
sliņķiem, dzērājiem un vazaņķiem 
gan neklāsies viegli, jo gaišajā nā-
kotnē tiks iedarbināts skarbais prin-
cips: „Kas nestrādā, tam nebūs ēst!” 

Ņikitam Sergejevičam Hruščovam 
komunisma celtniecības program-
ma bija ārkārtīgi nepieciešama, jo 
iepriekšējais elks – svētais Staļins –  
bija gāzts no troņa un iznests no 
Mauzoleja un tā vietā pielūgsmei 
vajadzēja kaut ko citu. Komunisma 
celtniecība nozīmēja visas pasaules 
radošu pārveidošanu. Un pirmais 
reālais solis komunisma uzcelša-
nā būtu tad, ja izdotos to nolāpīto 
Ameriku pārspēt piena un gaļas 
ražošanā, kā arī vispārējā progresa 
attīstībā. 

Komunisma asnu meklēšana no-
tika arī Līgatnē. 1960. gada nogalē 
šai tēmai bija veltīta arodbiedrības 
konference, bet visi 21. decembrī 
iznākušajā „Līgatnes Papīrnieka” 
numurā ievietotie raksti pārliecinā-
ja, ka komunismu vajag sākt celt 
uzreiz, nekavējoties.

Strādnieks, komunistiskā darba 
trieciennieks V. Krilovs bija izrēķinā-
jis, kādu postu nodara papīra sorti-
menta un formāta nemitīgā mainī-
šana fabrikas realizācijas daļas vai-
nas dēļ – 206,4 tonnas gadā. Tādu 

daudzumu papildus varētu saražot 
tad, ja realizācijas daļa būtu savā-
kusi jēdzīgākus pasūtījumus. Komu-
nistiskā darba trieciennieks PSKP 
lēmumu gaismā saskatīja to, ko 
neredzēja ne inženieri, ne tehnologi, 
ne fabrikas administrācija. Lūk, cik 
partijas lēmumiem bija liels spēks!

Savukārt komunistiskā darba 
trieciennieks Uldis Jaunzems pauda 
savas pārdomas par to, ka cilvē-
kiem taču vajag uzticēties, ka cilvē-
ki pēc kinobiļešu nopirkšanas paši 
varētu noplēst kontroles taloniņu 
un iemest šim nolūkam domātajā 
urnā. Un ja nu tomēr gadītos kāds 
neapzinīgais, tad katrā seansā de-
žurējošie kārtības sargi, kam tās 
dežurēšanas dēļ biļetes nebija jā-
pērk, to neapzinīgo varētu saukt 
pie atbildības. Skaidri nezinu, bet 
pieļauju domu, ka biļešu kontroliere 
Velta Sietpine, kurai tas bija maizes 
darbs un kas bija jau iepriekš piemi-
nētā Sergeja Semenska civilsieva, 
par to nemaz nebūtu satraukusies. 
Viņa būtu vienkārši atmetusi ar 
roku: „E’, ko viņš tur muld!”, jo tāds 
bija viņas parastais izteiciens jeb-
kurā situācijā.

Plašpatēriņa preču ražošanas 
ceha komunistiskās darba brigādes 
locekle V.Skādule savukārt rosi-
nāja celt cilvēku apziņas augsmi 
tādā veidā, ka visi septiņpadsmit 
brigādes locekļi algu saņemtu bez 
kasiera. Grāmatvedība tika lūgta šo 
progresīvo ideju atbalstīt, bet man 
ir dziļas aizdomas, ka no tā nekas 
nesanāca. Vismaz par to nekad un 
nekas netika runāts.

Līdzīgu piemēru ar komunistis-
kā darba triecienniekiem bija ļoti 
daudz, jo tolaik avīzes bija pārpildī-
tas ar patriotiskiem un no faktiskās 
dzīves nedaudz atrautiem rakstiem, 
kuru autori it kā bija strādnieki, bet 
faktiski tos sacerēja žurnālisti, un 
autorus vienkārši piemeklēja klāt. 
Šie nabaga autori bieži dabūja ciest, 
jo viņus par to gan darbā, gan mājās 
izzoboja. 

Laiks bija kļuvis trauksmaināks, 
dedzīgāks, runas un raksti – pār-
pildīti ar patosu. Gaišās nākotnes 
vārdā šādas sīkas neērtības varēja 
pieciest.

Komunistiskā darba trieciennieki 
ievērojami pārsniedza darba uzde-
vumus. Lozungs – „Paveiksim piec-
gades uzdevumus – četros gados!” –  
bija pierasta lieta. Bet dažreiz tā 
procentu pārsniegšana bija vien-
kārši neizprotama. Piemēram, 1960. 
gada Goda plāksnē bija ierakstīts 
transporta ceha šoferis Arnolds 
Tīss, kas darba uzdevumu bija iz-
pildījis par 272%. Oficiālajos papī-
ros tas bija dokumentēts skaidri 
un gaiši. Nu tā bija viena absolūti 
neizprotama lieta, jo Arnolds Tīss 
ar savu trofeju autobusu Kurmi 
parasti brauca ar ātrumu 40 kilo-
metru stundā, bet nekādā gadījumā 
nepārsniedza 50 kilometru robežu. 
Atceros, ka vienu reizi pamatīga 
sala laikā vāji apkurināmajā auto-
busā braucām uz Rīgu un beidzot 
ieraudzījām, ka līdz pilsētai vēl 10 
kilometru. Jāpiebilst, ka tolaik at-
tālumus mērīja nevis līdz pilsētas 
centrālajam pastam, kā tagad, bet 
gan līdz pilsētas robežai. Pārsalusī 
Ženijas tante (kluba bērnu sektora 
vadītāja Margrieta Rikmane) skaļi 
novaimanājās: „Ak vai! Vēl 10 stun-
das!” Kā ar tik lēnu braukšanu dar-
ba uzdevumu varēja izpildīt par 272 
procentiem – tas būs neatbildētais 
jautājums mūžīgi mūžos. 

Es tik vēl gribēju dažus vārdus 
piebilst par Goda plāksni, ko arī ta-
gad var saskatīt cauri vārtiem ceļa 
labajā pusē. Tā bija uzbūvēta no 
vispārpieejamiem celtniecības ma-
teriāliem, bet izdaiļota daudz cēlāk 
nekā citas goda plāksnes – tai bija 
granīta kolonnas. Tiesa gan, īstenī-
bā tie bija papīrmašīnu veltņi, bet –  
granīts ir un paliek granīts. Virs 
Goda plāksnes bija divi skaisti ģipša 
jaunieši, kas pa abiem turēja krāsai-
nu papīrfabrikas ģerboni. Beidzoties 
Staļina laikiem, jauniešu skulptūras 

nogāza, un kopš tā laika Goda plāk-
sne nīkuļo.

1961. gads atnāca ar jaunu pa-
domju naudu. Izmēru ziņā tā bija 
krietni mazāka un līdzinājās mūs-
dienu naudas formātam. Un arī vēr-
tība tai bija 1:10. Agrāko 850 rubļu 
vietā strādnieks saņēma tikai 85 
rubļus. Sākumā tas radīja diskom-
fortu, ko kompensēja naudas jau-
nais dizains. Bija tāda modernāka 
sajūta. Vērtība cēlās arī monētām. 
Arī par kapeiku kaut ko jau varēja 
nopirkt. Pagātnē aizgāja Līgatnes 
bērnu aizraujošā spēlēšanās ar ve-
cajām, lielajām pieckapeikām. Labu 
brīdi pirms mūsējā čukčuk bānīša 
braukšanas puikas paslepen uz 
sliedēm lika šīs lielās, mazvērtīgās 
monētas. Kad šaursliežu vilcieniņš 
bija aiztuntuļojis, zēni lēca no krū-
miem laukā un skrēja skatīties, kas 
iznācis. Dažas pieckapeikas bija 
noslīdējušas gulšņos, bet palikušās 
bija pilnīgi iepresētas sliedes metā-
lā. Citviet no sliedes rēgojās monē-
tas averss ar uzrakstu „5 koпeйkи”, 
bet citviet – reverss ar PSRS ģerbo-
ni. To sliedi varēja glaudīt ar pirkstu, 
un ne mazākās skrambiņas neva-
rēja samanīt. Tas arī saprotams, jo 
vilciens bija garš, vagonu – daudz 
un svars – milzīgs. 

Ļoti lielas pārmaiņas notika ideo-
loģiskajā jomā. Par vislielāko svē-
tumu kļuva „Komunisma cēlāju mo-
rāles kodekss”, ko gan skolēniem, 
gan studentiem vajadzēja mācīties 
no galvas kā reizesrēķinu. Agrāk 
tas, sarkankarogoti noformēts, bija 
visās sabiedriskajās ēkās – gandrīz 
visur, kur uz sienas bija kāda daudz-
maz brīva vietiņa. 

Es te pakonsultējos ar gudriem 
cilvēkiem, un viņi ieteica, lai es to 
morāles kodeksu nocitējot pilnā 
apjomā, jo to jau vairs nekur izla-
sīt nevarot. Lai jaunie cilvēki, kas 
nekad par to nav dzirdējuši, vispār 
būtu informēti par tādas parādības 
eksistenci.

No tikpat kā visām mājām visa 
zinātniskā komunisma literatūra iz-

mesta laukā, un tā nav pieejama arī 
parastajās publiskajās bibliotēkās. 
Es pilnīgi droši nezinu, bet man ir 
lielas aizdomas, ka arī Līgatnē diez 
vai kaut kur „Komunisma cēlāju mo-
rāles kodeksu” varētu atrast (izņē-
mums, protams, būtu bunkurs).

Šādi attaisnojies, es tagad ķeršos 
pie šī morāles kodeksa citēšanas: 

• „Bezgalīga uzticība komunisma 
idejām, mīlestība pret sociālistisko 
Dzimteni un sociālisma zemēm;

• apzinīgs darbs sabiedrības labā: 
kas nestrādā – tam nebūs ēst;

• katra cilvēka rūpes par sabied-
riskā īpašuma saglabāšanu un vai-
rošanu;

• augsta sabiedriskā pienākumu 
apziņa, neiecietība pret sabiedrības 
interešu pārkāpumiem;

• kolektīvisms un biedriska sav-
starpējā palīdzība: visi par vienu, 
viens par visiem;

• humānas attiecības un savstar-
pēja cieņa cilvēku starpā: cilvēks 
cilvēkam – draugs, biedrs un brālis;

• godīgums un patiesīgums, mo-
rāliska skaidrība, vienkāršība un 
pieticība sabiedriskajā un personī-
gajā dzīvē;

• savstarpēja cieņa ģimenē, gādī-
ba par bērnu audzināšanu;

• nesamierināšanās ar netaisnību, 
dīkdienību, negodīgumu, karjeris-
mu;

• visu PSRS tautu draudzība un 
brālība, neiecietība pret nacionālo 
un rasu naidu;

• nesamierinātība pret komunis-
ma, miera un tautu brīvības ienaid-
niekiem;

• brālīga solidaritāte ar visu zem-
ju darbaļaudīm, ar visām tautām.”

Nekā jau īpaši nosodāma šajā 
kodeksā nav – vienīgi no mūsdienu 
viedokļa neiederas tā sociālistis-
kā dzimtene, sociālisma zemes un 
PSRS tautu draudzība.

Bet, kopsakarā raugoties, pār-
steidzošākais jau bija tas, ka gan šīs, 
gan daudzas citas idejas bija pār-
ņemtas no reliģijas un baznīcas, ko 
tajā pašā laikā nesaudzīgi apkaroja. 

Mana mīļā Līgatne
11. 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

No Leonarda Volgina ģimenes arhīva – fabrikas bānītis. Foto: dāvinājis Jānis Gulbis

1964. gada dienasgrāmata

No izstādes „Stūra mājā"  
komunisma cēlāju morā-
les kodeksa tikumiskie 
principi. 
Foto: Kaspars Krafts
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Tolaik, sešdesmitajos gados, mēs 
vēl dzīvojām karojošā ateisma laik-
metā, kad, tiesa gan, baznīcas vairs 
nespridzināja, bet ateistiskā audzi-
nāšana bija samērā obligāta prasība. 
Izpētot laikraksta „Līgatnes Papīr-
nieks” komplektu digitālajā variantā, 
gan izdevās konstatēt, ka Līgatnē, 
par laimi, bija bijis tikai viens vienīgs 
karojošais ateists – direktors Jānis 
Gustsons, kas par šo tēmu rakstus 
publicējis 1963. gada 17. un 30. de-
cembrī. Lai Dievs viņam piedod!

Un tajā pašā laikā jāatzīst, ka 
viss zinātniskais komunisms bija 
kristīgās mācības neveiksmīgs pa-
kaļdarinājums. Un to varam redzēt, 
ja tepat pārlasām desmit baušļus:
1. Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev 
nebūs citus dievus turēt manā 
priekšā.
2. Tev nebūs Dieva, sava Kunga, 
vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to 
nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu 
nelietīgi valkā.
3. Tev būs svēto dienu svētīt.
4. Tev būs savu tēvu un māti godāt, 
lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo 
savā zemē.
5. Tev nebūs nokaut.
6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
7. Tev nebūs zagt.
8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot 
pret savu tuvāku.
9. Tev nebūs iekārot sava tuvāka 
namu.
10. Tev nebūs iekārot sava tuvāka 
sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko 
citu, kas tam pieder.

Desmit baušļi bija pirms zināt-
niskā komunisma, un tie ir arī ta-
gad. Turpretim tikpat kā neviens 
vairs nezina, kas tas zinātniskais 
komunisms vispār ir, par komunis-
ma cēlāju morāles kodeksu nemaz 
nerunājot. 

Dieva vārdu cilvēki lieto arī tad, 
kad viņi paši nemaz nezina, ka to 
dara. Piemēram, retais aizdomājas, 
ka vārds „Paldies!” cēlies no vārdu 
salikuma „Palīdzi, Dievs” (krievu 
valodā: „Спасибо!” – „Спаси, Бог!”).

Lasot Jauno Derību, cilvēks sa-

stopas ar jau ļoti pazīstamiem iz-
teicieniem, kas no Bībeles ieceļojuši 
ikdienā lietotajos tekstos, bez aiz-
domām par to izcelsmi. Piemēram: 

„…vieglāk kamielim iziet caur adatas 
aci, nekā bagātam ieiet Dieva val-
stībā.” (Mateja evaņģēlijs, 19:24). 
Vai arī: „Bet ko tu raugi skabargu 
sava brāļa acī, bet baļķi savā acī 
neredzi?” (Mt, 7:3). Tādu piemēru ir 
bezgala daudz.  

Pirms pusgadsimta – pagājušā 
gadu simteņa sešdesmitajos gados –  
milzīgs smagums zinātniskā komu-
nisma mācīšanā tika uzkrauts sko-
lām un citām mācību iestādēm. Jeb-
kuras skolas absolvents varēja būt 
gudrs ķīmiķis, fiziķis, biologs, bet, ja 
nabaga jaunietis nezināja šo jauno 
mācību priekšmetu labāk par vi-
siem pārējiem, augstskolas audito-
riju viņam neredzēt kā savas ausis. 
Vidusskolu pasniedzēji šo lietu uz-
ņēma ļoti nopietni, un sabiedrības 
mācību stundas visās skolās bija 
īpašas – no tā bija atkarīgas atzī-
mes iestājeksāmenos augstskolās. 
Līgatnes vidusskolā šo priekšmetu 
pasniedza skolas direktors Laimo-
nis Rācenājs. 

Pārlūkojot savu 11. klases die-
nasgrāmatu, atcerējos, ka 1963. 
gadā mēs, 11. klases audzēkņi, no 
3. līdz 25. septembrim strādājām 
ražas novākšanā – droši vien rakām 
kartupeļus vai nu Morē – kolhozā 

„Draudzība” –, vai arī kādā no diviem 
Līgatnes sovhoziem. 

Sabiedrības mācības stundas bija 
divas reizes nedēļā, kas liecināja par 
izglītības sistēmas nopietno attiek-
smi pret šo mācību priekšmetu. Pār-
skaitīšu kaut vai tikai dažas tēmas, 
lai parādītu, ko mēs tur apguvām. 
Tātad – kapitāls, politekonomija, 
sociālistiskā revolūcija, personīgais 
īpašums, nacionālais ienākums, so-
ciālistiskā integrācija, mehanizācija, 
nāciju tuvināšanās, jaunatnes sa-
vienība un tā tālāk. 

Bet šīs tēmas sasaucās arī ar 
vēsturē mācīto, kur īpaša loma tika 
ierādīta jaunajai sociāli ekonomis-
kajai, iepriekš nebijušajai parādībai –  
padomju tautai. Šis jēdziens ilgus 
gadus radīja milzīgas problēmas 
un galvassāpes gan politiķiem, gan 
žurnālistiem, gan zinātniekiem un 
diplomātiem, bet kopumā – visiem 
tiem, ko uzskatīja par padomju  
tautu. 

Godāto lasītāju aplūkošanai 
piedāvāju vienu lappusi no savas 
dienasgrāmatas. Protams, ka tā ir 
vislabākā lappuse, bet te var redzēt, 
kādus mācību priekšmetus vēl mēs 
apguvām un konkrēti ko mācījāmies. 

Bet, atgriežoties pie unikālā 1961. 
gada, jāatzīmē milzīgais, prātam 
grūti aptveramais notikums 12. aprīlī. 

Kosmosā lidoja cilvēks. Jurijs 
Gagarins. Un nevis kaut kāds tur 
amerikānis, bet mūsējais. Padomju 
cilvēks. Tiešajā Vissavienības radio 
un televīzijas reportāžā no Sarkanā 
laukuma cenzūrai garām aizslīdēja 
tolaik pilnīgi nepieļaujama poli-
tiska kļūda – kāds krievu onkulis 
svētlaimē izsaucās: „Ей Богу – это 
здорого!” („Slava Dievam – tas ir 
lieliski!”) Tolaik tā runāt nedrīkstēja. 
Sadzīvē varbūt, bet nekādā gadīju-
mā pa radio un televīziju.

Lietojot mūsdienu terminoloģiju, 
jāsaka, ka Amerika un visa pārējā 

pasaule bija uz pakaļas. Kaut ko ši-
tādu sagaidīt no komunistiem – nē, 
nē, prāts atteicās klausīt.

Un drīz vien lidoja otrais kosmo-
nauts – Hermanis Titovs. 

Jurija Gagarina triumfālie brau-
cieni pa visu pasauli bija komunisma 
ideoloģijas propagandas augstā-
kie punkti. Amerikāņi, angļi, franči, 
spāņi, indieši, afrikāņi – visur, visur, 
kur vien Gagarins parādījās, ļaudis 
smējās un raudāja vienlaikus, ziedu 
kalniem un vispārējai laimei nebija 
ne gala, ne malas. 

Īpaša laime, prieks un pacilātība 
valdīja sociālisma nometnes un Var-
šavas līguma valstīs. Ja jaunie cilvēki 
tagad neizpratnē vaicās: „Kas tās tā-
das?”, tad ātrumā pārskaitīšu: PSRS, 
Bulgārijas, Ungārijas, Vācijas, Polijas, 
Rumānijas, Čehoslovākijas Tautas 
republikas, kā arī Vjetnama, Laosa un 
Mongolija (ar Ķīnu un Albāniju tobrīd 
attiecības bija ļoti samezglojušās). 

Komunisms bija ļoti pietuvojies, 
vienīgi veikali bija tukši un skumji 
un ar dzīves līmeni nebija tik labi, kā 
būtu gribējies. Bet tas nekas – to-
ties, kādas cerības bija, un mēs visi 
pārtikām no tām…

Kā jau visi pārējie lielie notikumi, 
arī šis atstāja savu iespaidu uz Lī-
gatni. Un arī es tajā biju iesaistīts. 

Pirms 54 gadiem drēgnā slapj-
draņķa dienā Siguldā – mūsu rajona 
galvaspilsētā – pie dzelzceļa staci-
jas, kur bija arī autobusu galapunkts,  
ieradās septiņi satraukti Līgatnes 
vidusskolas audzēkņi. Kopā ar mani 
tur bija Laimonis Bičulis, Maiga Jer-
maloviča, Andrejs Gecs, Valentīna 
Spoģe, Aleftīna Pilaine un Ausma 
Krūmiņa. Mēs braucām stāties kom-
jaunatnē. Skolā jau bijām pamatīgi 
nodrebināti, un likās, ka Latvijas 
Ļeņina komunistiskās jaunatnes Si-
guldas rajona komitejas sēdē mums 
ies pavisam traki. Pārbīlis bija šaus-
mīgs. 

Ārā mūs sagaidīja milzīgs trok
snis. Publiskais skaļrunis jeb, kā 
tautā to sauca, gromkogovoriķeļs 
pārraidāmās ziņas svarīguma dēļ 
bija noregulēts uz vislielāko skaļu-
mu. Tās membrānas tik traki vibrēja, 
ka saprast nevarēja itin neko, kaut 
gan ļoti centāmies. 

Skaidrība uzradās tikai tad, kad 
no gromkogovoriķeļa bijām atgājuši 
kādus divsimt metrus nost. Vienīgi 
pirmā kosmonauta uzvārdu sadzir-
dējām kā Kazarinu, un par to cits ar 
citu ļoti strīdējāmies. 

Skaidrība un patiesība uzradās 
komjaunatnes rajona komitejas 
namā, kura pieticīgajās istabiņās 
valdīja liela līksmība. Sēdi vadīja 
pirmā sekretāre Ausma Skripa, kas 
vēlāk, pēc rajona likvidēšanas, bija 
pilsētas izpildkomitejas vadītāja. 
Sēdē klāt bija sekretārs Semanis, 
kura seju atceros, bet vārdu neat-
ceros, laikraksta „Padomju Sigulda” 
fotokorespondents Gunārs Līvens 
(ļoti laipns un smaidīgs cilvēks, ma-
nas tagadējās zobārstes vīratēvs). 
Situāciju vēl nopietnāku un satrau-
cošāku darīja nopietnās avīzes „Pa-
domju Jaunatne” korespondentes 
Veltas Knospes klātbūtne. Ja kāds 
man teiktu, ka pēc 26 gadiem es 
būšu šīs cienījamās un respektab-
lās avīzes galvenais redaktors, ne-
parko neticētu.

Turpinājums sekos 
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28. maijā notika svinīgs pasākums, 
kurā Līgatnes novada domes pa-
teicības un balvas saņēma skolas 
audzēkņi, kuri guvuši sasniegumus 
mācību olimpiādēs, sporta sacen-
sībās un māksliniecisko kolektīvu 
skatēs, tika godināti arī viņu sko-
lotāji.
Mācību priekšmetu olimpiāžu
 laureāti:
Annija Meņģele, 3.b klase, ieguva 
I vietu reģionālajā (Vidzemes) un 
starpnovadu matemātikas olimpi-
ādē (skolotāja Dace Štrassere).

Valters Vasiļjevs, 5.a klase, ieguva 
atzinību atklātajā valsts matemāti-
kas olimpiādē un II vietu starpnova-
du matemātikas olimpiādē (skolo-
tāja Daiga Meistere).

Sabīne Driviniece, 5.a klase, iegu-
va II vietu starpnovadu angļu va-
lodas olimpiādē, startējot 6. klašu 
konkurencē (skolotāja Liene Pīlēģe) 
un III vietu starpnovadu informā-
tikas olimpiādē (skolotāja Kintija 
Blūmentāle).

Vēl starpnovadu olimpiādēs god-
algotas vietas ieguva:

I vietu – Jēkabs Sebastians Mudu-
lis, 2.b, latv. valoda, skolotāja Antra 
Strazdiņa;

II vietas – Viestards Klints, 1.a, sā-
kumskolas, skolotāja Daiga Meistere,

Dāvis Kažemaks, 7.a, matemātika, 
skolotāja Leonora Dubkeviča;

III vietas – Marta Razāne, 3.a, ma-
temātika, skolotāja Ilze Treifelde,

Ingūna Samarina, 7.b, mājturība un 
tehnoloģijas, skolotāja Ilga Gablika,

Ginters Noass Kušķis, 8.b, angļu 
valoda, skolotāja Ina Plūme,

Irita Kupica Semaško, 12.b, latvie-
šu valoda, skolotāja Dace Bērziņa.

Sasniegumi sportā
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpi-

ādē III vietu snovbordā izcīnīja Mār-
cis Malkausis, 11.a klase.

Siguldas serpentīna ceļa skrējienā 
II vietu ieguva Sanija Poceviča, 3.a 
klase, skolotāja Beāte Kobilinska.

Visu mācību gadu interešu izglītī-
bas pulciņi piedalījās XI Latvijas sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju kustībā.

Apvienoto – Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Priekuļu, Raunas, Vecpie-
balgas – novadu skatēs

Deju kolektīva 3. grupas (60 dalīb-
nieki) ieguva 1. pakāpes diplomus, 
vadītāja Daiga Meistere, koncert-
meistare Dace Zariņa.

5.–9. klašu koris (35 dalībnieki) 
skolotājas Daces Bicānes vadībā 
ieguva 1. pakāpes diplomu.

Divas deju grupas un koris kļuvuši 
par Dziesmu un deju svētku dalīb-
niekiem.

 Vizuālās mākslas konkursa 
„Rakstu darbi” 1. kārtas laureātu 
diplomus ieguva un tika izvirzītas 
uz 2. kārtu: Egija Linda Nežborte, 9. 
klase, Paula Pīlēģe, 5.a klase (sko-
lotāja Ināra Brence).

Balvas un pateicības par iniciatīvu 
skolēnu izglītošanā un saskarsmes 
prasmēs ar izglītojamiem saņēma arī 
skolotājas Skaidrīte Gasperte, Daina 
Laganovska un Viktorija Mazurova.

Skolēni, kuru vidējās atzīmes ir 
8 un vairāk (teicamas sekmes):
1.a klase. Paula Nikola Mellīte,

Viestards Klints, Kristiāna Vasiļjeva
Kate Daniela Skrastiņa
1.b klase. Ance Gulbe 
2.a klase. Endijs Ramāns, 
Anete Tralle 
2.b klase. Paula Hamčanovska, 
Jēkabs Sebastians Mudulis 
3.a klase. Patrīcija Nora Blūmentāle,  
Marta Razāne, Emīls Pīlēģis,
Estera Serkova 
3.b klase. Annija Paula Meņģele,
Kristiāna Plūme 
4.a klase. Gerda Kurpniece, 
Arlita Kalniņa 
5.a klase. Sabīne Driviniece ,
Paula Pīlēģe, Valters Vasiļjevs 
5.b klase. Agnese Zaperecka 
6.b klase. Elvija Jansone 
7.b klase. Aleksis Gabliks, 
Elīza Vaska 
8.a klase. Nikola Drēviņa 
9.a klase. Emīlija Krista Grava,
Aleksandra Hiļčuka 
Vidējā atzīme 6,5 un vairāk (labas 
sekmes):
1.a klase. Samanta Budreviča,
Evita Bullīte, Megija Nikola Kudrjav
ceva, Artūrs Roms, Emīls Nils Grava,  
Edvards Zirģelis
1.b klase. Dāvis Niks Harlamovs,
Kristīne Samarina, Mārtiņš Skobļonoks
2.a klase. Alise Martiņiva,
Laura Ozola, Raivis Smelters,
Roberts Kristiāns Valdmanis,
Kristiāns Viļums
2.b klase. Mārcis Baltānovs,
 Elise Vizule, Artūrs Ralfs  Sniedze
3.a klase. Sabīne Bērziņa, Alise 
Driviniece, Kristofers Ķibilds, Sanija 
Pocēviča, Viktorija Ragauska, Karīna 
Vidiņa, Dāvis Zicmanis, Anna Roma
3.b klase. Gerda Anita Visocka,
Elīza Amanda Gaigala,
Kristena Anna Baumane
4.a klase. Kristaps Humparovs,
Anastasija Baurda
4.b klase. Samanta Bērziņa, 
Katrīna Dorogova, Daniels Kononovs
5.a klase. Kārlis Vinķelis, 
Aleksis Čajanovs, Dāvis Mieriņš
5.b klase. Paula Bikše, 
Justīne Amanda Bille, 
Sanija Grigorjeva, Ance Meņģele,
Roberta Užule, Artūrs Stumburs
6.a klase. Emīlija Tīna Eine
6.b klase. Valērija Dorogova,
Megija Amanta Kreitāle,
Elīna Zaperecka
7.a klase. Anna Rijniece, 
Kārlis Vanags, Dāvis Kažemaks
7.b klase. Lana Akmentiņa,
Ingūna Samarina, Eduards Vācers
8.a klase. Monta Eglīte, 
Hanna Lagone, Linda Tralle
8.b klase. Melisa Kronberga
9.a klase. Egija Linda Nežborte,
Anete Vinķele
9.b klase. Annija Sirlaka, Monika 
Akmentiņa, Laine Belinska, Dāvis 
Jānis Pipirs, Monika Blocka, Karīna 
Višņakova, Artūrs Kočans
10.b klase. Lolita Mizga
12.a klase. Laura Barauska
12.b klase. Irita KupicaSemaško
Paldies visiem skolas darbiniekiem, 
skolotājiem un skolēniem par iegul-
dīto darbu!
 Priecīgu vasaru vēlot,

Leonora Dubkeviča, direktores 
vietniece mācību darbā 

Mācību gada noslēgums 
Līgatnes novada vidusskolā
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Jau tradicionāli jūnija pirmajā nedēļā 
Līgatnes novada vidusskolas 
1.–4. klašu skolēni tika aicināti 
piedalīties jauno dabaspētnieku 
nometnē. Šogad nometnes tēma bija 
orientēšanās dabā, tāpēc pirmdiena 
sākās ar Līgatnes apkārtnes 
iepazīšanu kartēs un dabā, bet 
otrā skolēnu grupa darbojās kopā 
ar mācību centra „Pakalnieši” 
vides gidēm – pētīja ķērpjus, 
iejutās dažādu augu un dzīvnieku 
lomās, mācījās atšķirt dzīvnieku 
pēdas un akotu. Uzzinājām arī 
par papīra gatavošanu no piepēm. 

Slavenākais Gaujas nacionālā parka 
vides inspektors Māris Mitrēvics 
skolēniem pastāstīja par Gaujas 
zivīm, Latvijas un pasaules zivju 
rekordiem, kopā ar viņu tika izvilkti 
daudzi lomi. Savukārt kopā ar vides 
inspektoru Uldi Saulīti bērni devās 
pārgājienā pa Sudas purvu, uzzinot 
par šī biotopa augiem, dzīvniekiem 
un uzvedības noteikumiem, ejot pa 
staignām vietām. Tā bija lieliska 
iespēja pašiem apskatīt mežacūkas 
migu, jo pēc mazuļu piedzimšanas 
tā tiek pamesta. Viena diena bija 
veltīta jūrai – skolēni apskatīja 

Balto kāpu un Veczemju klintis, 
peldējās un darināja mākslas darbus 
no piekrastē pieejamajiem dabas 
materiāliem. Vides inspektore Anda 
Andrušaite iepazīstināja ar Līgatnes 
dabas takās apskatāmajiem 
dzīvniekiem un vadīja izglītojošas 
vides spēles. Paldies visiem 
nometnes pasniedzējiem un 
skolotājiem, kas aktīvi līdzdarbojās, 
šoferītim Jānim, skolas pavārītēm 
un bērnu vecākiem!

Aija Ziediņa, 
nometnes 

organizatore 

Dabaspētnieku nometnē – 
orientēšanās dabā

Vides inspektors Uldis Saulītis māca bērniem šķērsot purva grāvi. Foto: Aija Ziediņa

Aizritējis 17 gadu, kopš Līgatnē dar-
bojas Tradicionālā karatē grupa tre-
nera Ulda Upmaņa (3. Dan) vadībā. 
Pēdējos 6 gadus grupas dalībnieku 
skaits ir nemainīgs, un uz šodienu 
treniņnodarbības apmeklē 22 da-
lībnieki vecumā no 4 līdz 60 gadiem. 
Divas reizes gadā viņiem ir iespēja 
piedalīties starptautiskā seminārā – 
eksāmenā, kuru nu jau vairāk nekā 
20 gadu vada apvienības „Lielbritā-
nijas Šotakans” un kluba „Saksona” 
vadītājs, 7. Dan karatē meistars Lī 
Smits. Eksāmenu karatisti kārto 
savas gradācijas paaugstināšanai, 
bet seminārā papildina iemaņas 
gan brīvās cīņas (kumitē) taktikas 
apguvē, gan karatē tehnikas kombi-
nāciju pielietošanā (katas).

Šogad maija sākumā 7 Līgatnes 
karatisti, teicami nokārtojot eksā-
menu, savus kimono var apjozt ar 

augstākas pakāpes (krāsas) jostu. 
Jaunās jostas saņēma: Alens Ross, 
Endijs Mariuss Ķauķītis, Ralfs Lī-
kums, Dinija Ilze Radiviloviča, Bruno 
Parfenkovs (6 g.v.), bet viņa māmiņa 
Sandra Parfenkova un astoņus ga-
dus vecā Ance Kalniete pirmoreiz 
grupas pastāvēšanas vēsturē eksa-
minācijas kartē saņēma īpašu ierak-
stu „Very good”. Lepojamies!

Līgatnes karatisti pateicas nova-
da pašvaldībai par atbalstu, nodroši-
not telpas regulārām treniņnodarbī-
bām, starptautisku semināru – eksā-
menu un sacensību apmeklējumiem.

Aicinām savā pulkā jaunus da-
lībniekus. Nodarbības notiek Lī-
gatnes kultūras centrā svētdienās 
plkst.10.00–12.00 Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē. Sīkāka informācija pa tālr. 
29363087.

Zaiga Upmane   

Līgatnes tradicionālā 
karatē grupa aicina pulkā

Tradicionālā karatē grupa Līgatnē

22. maijā Sporta centrā notika vo-
lejbola sadraudzības turnīrs, kurā 
piedalījās mūsu Sporta centra au-
dzēkņi – puiši un meitenes, kas cī-
nījās pret Ropažu un Cēsu volejbola 
audzēkņiem. Cīņa bija spraiga gan 
puišu, gan meiteņu starpā, bet līdz 
uzvarai mazliet pietrūka – puiši 
abām komandām zaudēja 1:2, bet 

meitenes 0:3 un 1:2. Pirmās vietas 
ieguvēji bija Cēsu delegācija, Ro-
pažu puišu un meiteņu komandas 
ieguva 2. vietu. Turnīrs bija svarīgs, 
jo mūsu audzēkņi zina, ka var cīnī-
ties un trenēties, lai var būt labāki. 
Tāpēc turpināsim darbu, lai kļūtu 
tādi un jau nākamreiz būtu pirmie! 
Paldies sakām Cēsu un Ropažu tre-

neriem, kā arī mūsu pašu trenerim 
Andrim Dolženko!

23. maijā tikai aizvadīts pirmais 
„Līgatnes skrējiens 2015”. Dalībnie-
ku pulkā bija gan profesionāli spor-
tisti, gan tie, kas vēlējās sportiski 
pavadīt novada svētkus. Sacen-
sības notika trijās distancēs. 700 
metru skrējiens bērniem, 4,5 km 

skrējiens pieaugušajiem, bet stip-
rākie mēroja 8,4 km distanci. Prieks 
par pozitīvismu, laba vēlējumiem, 
un Līgatnes skrējienam būs būt!

30. maijā Līgatnes novada 
Sporta centrā tika aizvadīts otrais 
posms 3:3 turnīrā florbolā. Florbols 
Līgatnē un Latvijas mērogā ir kļuvis 
par vienu no populārākajiem spor-
ta veidiem, un to varēja redzēt pēc 
kuplā dalībnieku skaita. Salīdzinā-
jumā ar pirmo posmu komandas bija 
nokomplektētas daudz nopietnāk, 

dažas komandas piepulcējušas Lat-
vijas augstākās līgas spēlētājus. 
Turnīrs norisinājās visas dienas 
garumā, un par uzvarētājiem kļuva 
Cēsu komanda, aiz sevis atstājot 
Cēsu otro komandu un Līgatnes ko-
mandu, kas pirmajā posmā izcīnīja 
uzvaru. Paldies atbalstītājiem par 
sagādātajām balvām un visiem, kas 
palīdzēja noorganizēt veiksmīgas 
sacensības.

Viesturs Dumpis,
Līgatnes Sporta centra vadītājs 

Līgatnes Sporta centrs atskatās uz pasākumiem maijā

Aizvadīts pirmais „Līgatnes skrējiens 2015”
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Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošo 
noteikumu Nr.14/86 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” pielikumā:

1) Papildināt noteikumu pielikuma 3. punktu ar 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 
3.19., 3.20. apakšpunktiem šādā redakcijā:

3.13.
Ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku 1 h latviešu valodā  
pieaugušajiem 4,00

3.14. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku 1 h latviešu valodā skolēniem 2,50
3.15. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku 1 h svešvalodā pieaugušajiem 5,00
3.16. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabriku 1 h svešvalodā skolēniem 3,00

3.17. Ekskursija „Līgatnes iežu un alu taka” latviešu valodā  
pieaugušajiem 7,50

3.18. Ekskursija „Līgatnes iežu un alu taka” latviešu valodā  skolēniem 5,00

3.19. Ekskursija „Līgatnes iežu un alu taka” svešvalodā 
pieaugušajiem 10,00

3.20. Ekskursija „Līgatnes iežu un alu taka” svešvalodā  skolēniem 7,50

2) Papildināt noteikumu pielikuma 5. punktu ar 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. apakšpunktiem 
šādā redakcijā:

5.2. Programmas „Papīra kāzas” vadīšana – 1,5 h grupām līdz 10 
cilvēkiem*** 50,00

5.3. Programmas „Papīra kāzas” vadīšana – 1,5 h grupām, kas lielākas 
par 10 cilvēkiem*** 75,00

5.4.  Programmas „Kāziniekiem” vadīšana – 0,5 h *** 50,00
5.5. Programmas „Kāziniekiem” vadīšana – 1 h *** 75,00

3) noteikumu pielikuma 7. punktu izteikt šādā redakcijā:
 „7. Drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi bibliotēkās un tūrisma 
informācijas centrā:
7.1. Kopēšana uz  A4 formāta lapām, melnbalts režīms 0,10
7.2 Kopēšana uz  A4 formāta lapām, krāsains režīms 0,50
7.3 Printēšana uz A4 formāta lapām 0,10
7.4. Skenēšana, 1 vienība 0,15”

4) Papildināt noteikumu pielikumu ar 8. punktu šādā redakcijā:
8. Noteikt, ka saistošajos noteikumos apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas 
neietver pievienotās vērtības nodokli.”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Saistošo noteikumu regulējums sakārtos 
jautājumus, kas saistīti ar tūrisma un 
kultūras pasākumu organizēšanas 
pakalpojumu attīstīšanu Līgatnes novadā.

Īss saistošo 
noteikumu projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vienotu 
samaksas un atvieglojumu kārtību fiziskajām 
un juridiskajām personām par tūrisma  
un kultūras pasākumu organizēšanas 
pakalpojumiem, ko pašvaldības aģentūra 

„Līgatnes kultūras un tūrisma centrs” veic 
kultūras un tūrisma nozaru attīstībā un 
koordinācijā Līgatnes novadā.

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās.

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav.

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām 

Saistošajos noteikumos ietvertos maksas 
pakalpojumus par kultūras un tūrisma 
pakalpojumu attīstību administrē 
Līgatnes novada pašvaldības 
aģentūra „Līgatnes kultūras 
un tūrisma centrs”.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 
saistošie noteikumi sagatavoti 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
Publisko aģentūru likuma 
17. panta 2. un 4. daļu.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā veiktas 
konsultācijas ar uzņēmējiem.

Cita informācija
Nav.

A.Šteins, Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājs  

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010. 
gada 19. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 21/10 „Par Līgatnes novada paš-
valdības nodevām” šādus grozījumus, iz-
sakot IV. nodaļu šādā redakcijā:

„IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās
4.1. Nodevas likme dienā par vienu tirdz-
niecības vietas metru pašvaldības ierā-
dītās ielu tirdzniecības vietās, tirgojot:
4.1.1. pašaudzētus ziedus, uzrādot doku-
mentu par zemes īpašuma tiesībām vai 
lietošanas tiesībām, – 3,00 EUR dienā; 
4.1.2. iepirktus ziedus – 5,00 EUR dienā; 
4.1.3. pašu izaudzētus dārzeņus, ogas, 
augļus, uzrādot izziņu par zemes lie-
tošanas tiesībām, – 3,00 EUR dienā vai 
20,00 EUR mēnesī;
4.1.4. savvaļas augus, ogas, sēnes un 
riekstus saskaņā ar Meža likumā noteik-
to – 3,00 EUR;
4.1.5. pašu izgatavotus mākslas priekš-
metus, lietišķās mākslas un daiļamat-
niecības izstrādājumus – 3,00 EUR dienā;
4.1.6. saldējumu no speciālām iekārtām – 
5,00 EUR dienā; 
4.1.7. bezalkoholiskos dzērienus no spe-
ciālām iekārtām un karstās uzkodas – 
5,00 EUR dienā;
4.1.8. alu no speciālām iekārtām –15,00 
EUR dienā;

4.1.9. grāmatas, preses izdevumus – 
3,00 EUR dienā.
4.1.10. pašu ražotu lauksaimniecības 
produkciju (gaļu un tās izstrādājumus, 
piena produktus, olas un medu saskaņā 
ar Pārtikas veterinārā dienesta izdotu 
tirdzniecības atļauju) – 5,00  EUR vai 
30,00 EUR mēnesī.
4.1.11. pašu ražotu konditorejas izstrā-
dājumu produkciju (saskaņā ar Pārtikas 
veterinārā dienesta izdotu atļauju) – 
3,00 EUR vai 30,00 EUR mēnesī.
4.2. Nodevas likme dienā par vienu tirdz-
niecības vietas metru gadatirgos un iz-
braukuma tirdzniecības vietās, tirgojot:
4.2.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces – 
15,00 EUR;
4.2.3. alu un citus alkoholiskos dzērie-
nus – 30,00 EUR; 
4.2.4. tabakas izstrādājumus – 30,00 
EUR;
4.2.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumus – 15,00 EUR;
4.2.6. grāmatas, preses izdevumus – 
5,00 EUR;
4.2.7. rūpnieciski ražotas nepārtikas pre-
ces – 15,00 EUR;
4.2.8. loterijas biļetes – 15,00 EUR;
4.2.9. pašu izgatavotus mākslas priekš-
metus, lietišķās mākslas un daiļamat-
niecības izstrādājumus – 3,00 EUR;

4.2.10. pašu ražotu konditorejas izstrā-
dājumu produkciju (saskaņā ar Pārtikas 
veterinārā dienesta izdotu atļauju) – 
3,00  EUR vai 30,00 EUR mēnesī.
4.3. Pašvaldības iestādes iekasē no-
devu par tirdzniecību publiskās vietās 
no fiziskām un juridiskām personām, ja 
pašvaldības iestāde ir gadatirgus vai 
izbraukuma tirdzniecības organizētāja. 
Iekasētās nodevas pašvaldības iestāde 
iemaksā Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžetā. 
4.4. Ja persona veic tirdzniecību vienā 
tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta 
precēm, tad nodevas apmērs tiek no-
teikts pēc augstākās nodevas likmes.
4.5. No nodevas par tirdzniecību publis-
kās vietās tiek atbrīvotas šādas perso-
nas:  pensionāri, I un II grupas invalīdi,  
trūcīgās personas (uzrādot izziņu par 
trūcīgās personas statusu), maznodro-
šinātās personas (uzrādot pašvaldī-
bas izdotu izziņu par maznodrošinātas 
personas statusu) un Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušas fiziskas personas, kuras 
tirgo šo noteikumu  4.1.1, 4.1.3., 4.1.4., 
4.1.5., 4.1.10. un 4.1.11. punktos minēto 
produkciju.”

A.Šteins, Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājs  

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka ienākumu un 
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepār-
sniedzot persona vai ģimene, kas sastāv 
no laulātajiem vai personām, kurām ir 
kopēji izdevumi par uzturu un kuras mi-
tinās vienā mājoklī, un kuras dzīvesvieta 
ir deklarēta Līgatnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā, tiek atzīta par trū-
cīgu vai maznodrošinātu, kā arī kārtību, 
kādā novērtējami ģimenes (personas) 
ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimenes (personas) ienākumus un 
materiālā stāvokļa atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusam izvērtē un lēmumu pie-
ņem Līgatnes novada Sociālais dienests 
(turpmāk – Sociālais dienests).

II. Ģimenes (personas) atzīšana par trū-
cīgu
3. Lai ģimene (persona) tiktu atzīta par 
trūcīgu, ģimenes (personas) ienākumi un 
materiālais stāvoklis tiek izvērtēts, ie-
vērojot kārtību, kādu paredz Latvijas Re-
publikas Ministru kabineta 30.03.2010. 
noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk –  
MK noteikumi).
4. Izvērtējot ģimenes (personas) ienā-
kumu un materiālā stāvokļa atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam, 
papildus MK noteikumos noteiktajam 
Līgatnes novada pašvaldībā tiek noteik-
ti labvēlīgāki nosacījumi:
4.1. Šo noteikumu izpratnē par īpašumu 
netiek uzskatīts:
4.1.1. zeme, kuras platība nepārsniedz 
2,0 ha;
4.1.2. mežs, kura platība nepārsniedz 0,5 ha;
4.1.3. īpašums, kas sastāv no trim ēkām –  
dzīvojamās mājas, kurā ģimene (per-
sona) dzīvo, un ne vairāk kā divām pa-
līgēkām ar kopējo platību 120 m² (viens 
simts divdesmit), ja tajās netiek veikta 
saimnieciskā darbība un netiek izīrētas 
trešajām personām;
4.1.4. viena garāža, viena automašīna vai 
motocikls un viens mopēds vai motorol-
lers, kas ir ģimenes (personas) īpašumā 

un nav iegādāti trūcīgas vai maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusa laikā, 
kā arī viens velosipēds katram ģimenes 
loceklim;
4.2. par trūcīgu tiek atzīta ģimene ar 
nepilngadīgiem bērniem, kurai ir parād-
saistības – viens hipotekārais kredīts 
mājokļa iegādei, kurā ģimene dzīvo.

III. Ģimenes (personas) atzīšana par 
maznodrošinātu
5. Lai ģimene (persona) tiktu atzīta par 
maznodrošinātu, ģimenes (personas) 
ienākumi un materiālais stāvoklis tiek 
izvērtēts, ievērojot kārtību, kādu paredz 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteiku-
mi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” un ņe-
mot vērā šajos noteikumos 4.1. un 4.2. 
punktā noteiktos labvēlīgākos nosacīju-
mus Līgatnes novada pašvaldībā.
6. Ģimene (persona) atzīstama par maz-
nodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 75% no attiecīgā gada mini-
mālās darba algas valstī.
7. Maznodrošinātas personas statuss 
tiek piešķirts:
7.1. uz 3 (trīs) mēnešiem – darbspējīgām 
personām;
7.2. uz 6 (sešiem) mēnešiem – pensionā-
riem un personām ar invaliditāti.

IV. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusa pieprasīšanas, 
piešķiršanas, apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtība
8. Statusa pieprasītājs Sociālajā dienes-
tā uzrāda personas apliecinošu doku-
mentu, iesniedz iesniegumu un aizpilda 
iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī ie-
sniedz dokumentus, kas apliecina dekla-
rācijā norādītos faktus.
9. Statusa pieprasītājs ir atbildīgs par 
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
10. Sociālā dienesta sociālā darba speciā-
lists pirms lēmuma pieņemšanas veic ap-
sekošanu statusa pieprasītāja dzīvesvietā.
11. Lēmumu par ģimenes (personas) 
atbilstību vai neatbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam administratīvā akta veidā pie-
ņem Līgatnes novada Sociālais dienests 
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no 
iesnieguma saņemšanas.
12. Statusa saņēmējs Sociālā dienesta 
lēmumu var apstrīdēt Līgatnes novada 
domē Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā un termiņos.

V. Noslēguma jautājumi
13.  Noteikumi publicējami un stājas spē-
kā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums. Saistošo noteikumu „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas at-
zīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
Līgatnes novadā” izstrāde saistīta ar 
sociālās sfēras saistošo noteikumu piln-
veidošanu. Līdz šim Līgatnes novadā 
nebija noteikti kritēriji maznodrošinātas 
personas statusa saņemšanai.
2. Īss projekta raksturojums. Saistošie 
noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcī-
gu vai maznodrošinātu Līgatnes nova-
dā” nosaka kritērijus, pēc kuriem piešķir 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu Līgatnes novadā, kā 
arī nosaka labvēlīgākus nosacījumus šo 
statusu saņemšanai Līgatnes novadā 
deklarētajām personām.
3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu. Pašval-
dības budžeta izdevumi nepalielināsies.
4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām.  Atbilstību trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam izvērtēs un lēmumu pieņems 
Līgatnes novada Sociālā dienesta soci-
ālā darba speciālisti.
6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Nav notikušas.

A.Šteins, Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājs  

Apstiprināti Līgatnes novada domes 2015. gada 23. aprīļa sēdē (protokols Nr.7, 19. §)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/11 „Grozījumi Līgatnes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 21/10 „Par Līgatnes novada pašvaldības nodevām”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9.,10. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”16.1 punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo un trešo daļu

Apstiprināti Līgatnes novada domes 2015. gada 23. aprīļa sēdē  (protokols Nr.7, 11. §),
ar grozījumiem Līgatnes novada domes 2015. gada 28. maija sēdē (protokols Nr.10,20.§),

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/7 

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu Līgatnes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. pantu sesto daļu un Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”19. punkta 19.4. apakšpunktu

Apstiprināti Līgatnes novada domes 
2015. gada 23. aprīļa sēdē

 (protokols  Nr.7, 15. §)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/10 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2014. gada 27. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.14/ 86 
„Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada 

Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu.
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2015. gada. 18. augustā

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr. 64153176, epasts: novadadome@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā: www.ligatne.lv.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Saulainajā 20. maija pievakarē Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas skolā 
pulcējās cilvēki svētku noskaņā. 
Atkal pienācis priecīgi skumjais 
šķiršanās brīdis, kad mūsu bērni, kā 
no maziem cālēniem izaudzināti cēli 
putni, pamet dzimto ligzdu, lai paši 
dotos tālāk plašajā pasaulē. Vēl 
tikai pēdējie labas veiksmes vēlē-
jumi un dāvanā katram simboliska 
zināšanu atslēdziņa, lai līkumotajā 
dzīves ceļā gudrība palīdz nenomal-
dīties. 

Šogad apliecību par Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolas beigšanu 
saņēma septiņi absolventi. No tiem 
trīs jaunie mūziķi – Norberts Golub-
kovs trompetes spēles specialitātē, 
Anete Viņķele un Aleksandra Hiļ-
čuka klavierspēles specialitātē –, 
un četri jaunie mākslinieki – Elvija 
Jansone, Agnese Zaperecka, Elī-
na Zaperecka un Andrejs Mudulis. 
Mākslinieku izstādi – zīmējumus, 
gleznojumus un veidojumus mālā –  
varēja aplūkot skolas kamīnzālē, 
bet jaunie mūziķi piedalījās koncer-
tā kopā ar skolotājiem. 

Skolas pedagogu koncerts kā tra-
dīcija aizsākās iepriekšējā gadā, kad 
daudzveidīgā programmā skolotāji 
sevi parādīja dažādos priekšnesu-
mos – ne tikai spēlēja tradicionā-
lus un ne tik tradicionālus mūzikas 
instrumentus, bet daži arī dziedāja 
un dejoja. Arī šogad kopā ar izau-
dzinātajiem jaunajiem kolēģiem 
mūziķiem – absolventiem skolotāji 
sniedza stilistiski daudzveidīgu, bet 
noskaņā mājīgu koncertu. Mūzika 
dzimstot trīs reizes: pirmoreiz –  
komponistā, otrreiz – atskaņotā-
jā, bet trešo reizi – klausītāju sir-
dīs. Iesākumā Hendeļa sacerētās 
graciozās svītas daļas atskaņoja 
flautas skolotāja Maija Kļaviņa un 
koncertmeistare, klavierspēles sko-
lotāja Marlēna Lapiņa. Tad uzstājās 
jaunie mūziķi: J.S. Baha „Gavoti Sol 
mažorā" atskaņoja Anete Viņķele, 
divas spožas Tēlemana svītas da-
ļas uz trompetes koncertmeistares 
Iritas Mergas pavadībā nospēlēja 
Norberts Golubkovs, bet džeziskas 
noskaņas Manfrēda Šmitca inven-
ciju Do mažorā izpildīja Aleksandra 

Hiļčuka. Jautrību izsauca Riharda 
Dubras ilustratīvi asprātīgā lat-
viešu tautasdziesmas „Aiz kalni-
ņa dūmi kūp” apdare, ko atraktīvi 
nospēlēja čella skolotāja Lauma 
Liepiņa un klavierspēles skolotā-
ja Irita Merga. Parasti skolotājas 
strādā ar audzēkņiem katra savā 
klasē un satiekas tikai pavisam 
īsās kafijas pauzēs, bet šoreiz Iri-
ta (klavieres), Lauma (čells), Maija 
(flauta) un vijoļspēles skolotāja 
Ingrīda Zumberga, apvienojušās 
ansamblī, izpildīja gan saldi smel-
dzīgo „Sapņu tēmu”, gan džezisko 
Šmitca „Melodiju”, gan arī jestro 

„Ja es būtu bagāts vīrs”. Kopā du-
etā muzicēja arī abas klavierspēles 
skolotājas Irita Merga un Marlēna 
Lapiņa, klausītājiem atskaņojot 
divus atšķirīga rakstura skaņdar-
bus: Romualda Kalsona spilgtiem 
kontrastiem piepildīto nopietno 

„Reminiscenci” un Šmitca „Skaņdar-
bu” rokenrola noskaņās. Nākamajā 
priekšnesumā akordeona spēles 
skolotāja Vineta Golubkova uzstā-
jās kopā ar savu skolnieku, Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas paša 
pirmā izlaiduma absolventu, tagad 
pazīstamu akordeonistu Kasparu 
Gulbi. Itāļu izcelsmes franču akor-
deonista Vetēzes Guerīno „Neap-
oliešu brīzi” un Vladimira Bubena 

„Skandināvu joku” viņiem atskaņot 
palīdzēja arī jaunais sitaminstru-
mentu spēles skolotājs Aleksis 
Merga. Bet koncertu ļoti skaļi bur-
tiski noslēdza Aleksis, jau spēlējot 
kopā ar savu skolnieci Lindu Loč-
meli, uz diviem (katram savs) bungu  
komplektiem. 

Pēc koncerta sekoja oficiālā daļa 
ar amatpersonu uzrunām, apliecību 
izsniegšanu, apsveikumiem un pa-
teicībām un ne tik oficiālā daļa pie 
kliņģera. Dažiem mākslas nodaļas 
absolventiem ceļš uz mūsu skolu 
vīsies arī nākamgad, turpinot iesāk-
tās mācības mūzikas programmā, 
no citiem gaidīsim ziņas par viņu 
gaitām un panākumiem pasaules 
ceļos. Laimīgu ceļu!

Inga Mudule, Līgatnes Mūzikas
 un mākslas skolas mūzikas 

teorētisko priekšmetu skolotāja  

Maijā mūžībā aizgājuši Līgatnes novada iedzīvotāji:
Orests Balodis, miris 11. maijā

Milda Jubasa – 16. maijā
Ārija Dzidra Kauls – 20. maijā 

Jānis Vērmanis – 23. maijā
Veronika Klūga – 24. maijā

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Noslēgtas laulības:
Aldis un Inese, Raivis un Ilze

Maijā Līgatnes novadā piedzimusi viena meitenīte:
Melānija, dzimusi 31. maijā

Pasaulē dodas jaunais 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas absolventu izlaidums 

Absolventu un skolotāju kopbilde. Foto no Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas arhīva


