
Jānis Ramāns,  
jauktā kora „Līgatne” dalībnieks

Nespējot sagaidīt pavasarīgus lai-
ka apstākļus, Līgatnes jauktais koris 

„Līgatne” marta beigās devās pavasa-
rim pretim uz starptautisku koru un 
orķestru mūzikas festivālu Horvātijā, 
kas norisinājās jau saulainajā Istras 
pussalā Porečā. Līgatnieši festivāla 
skatītājiem un klausītājiem bija saga-
tavojuši tautiski muzikālu baudījumu 
un priecēja tos gan ar enerģiski impul-
sīvām kordziesmām, gan mums rak-
sturīgajām saldsērīgajām un nedaudz 
maģiskajām melodijām. 

Interesanti, ka lielākā daļa festi-
vāla dalībnieku pārstāvēja Baltijas 
valstis, kārtējo reizi apliecinot mūsu 
reģionam raksturīgās un koptās kor-
dziedāšanas tradīcijas. Kopā ar Līgat-
nes kori Istras pussalu pieskandināja 
arī Lietuvas bērnu koris „Saules bērni” 
un vīru koris no Igaunijas, savukārt 
austrumnieciskākas melodijas bija 
atvedis „Kadikoy Anatolia” jauktais 
koris no Turcijas. Kolektīvi uzstājās 
divos koncertos gan pilsētas centrā, 
muzicējot pie baznīcas festivāla at-

klāšanas koncertā, gan iekštelpās, 
izdziedot visu savu repertuāru. „Abos 
koncertos Līgatnes koris parādīja 
pārliecinoši labāko sniegumu šajā 
sezonā,” atmetot ierasto kautrību, 
ar patiesu lepnumu saka viens no 
kora diriģentiem Ilmārs Seilis. Viņam 
piekrīt arī otrs kora diriģents Mārcis 
Katajs. 

Kā pēc vienpadsmit dienu garās 
kopdzīves ar kolektīvu atzīst kora di-

riģents Mārcis Katajs: „Šādi braucieni 
korim ir nepieciešami un ļoti vērtīgi, 
pirmkārt, jau saliedē kolektīvu, otr-
kārt, nostiprina tā mākslinieciskās 
kvalitātes un paplašina repertuāru, 
treškārt, nes Latvijas un Līgatnes vār-
du pasaulē. Patīkami, ka šīs vērtības 
un ieguvumus apzinās arī Līgatnes 
novada dome, bez kuras atbalsta ik-
dienā un līdzfinansējuma konkrētajam 
braucienam tādas iespējas nebūtu.”

Savas mākslinieciskās un tehnis-
kās kvalitātes jau drīzumā Līgatnes 
novada jauktajam korim „Līgatne” 
būs jāapliecina koru skatē, kuras iz-
vēles dziesmu daļā tiks izpildīts kāds 
skaņdarbs no Horvātijas repertuāra. 
27. jūnijā koris piedalīsies Ziemeļu un 
Baltijas valstu Dziesmu svētku nova-
du dienās, kas notiks Cēsīs, savukārt 
24.–25. jūlijā – Jāzepa Vītola Mūzikas 
dienās Gaujienā. 

Līgatnes novada un Akhmetas pil-
sētas savstarpējā sadarbības līguma 
ietvaros no 29. marta līdz 6. aprīlim uz 
Gruziju devās Līgatnes PII audzinātāja 
Zane Kalniņa, Līgatnes novada vidus-
skolas skolotāja Ilga Gablika, skolnie-
ces Laura Barauska un Egija Nežborte 
ar mērķi iepazīt Gruzijas izglītības sis-
tēmu. 

Dienas pirmā daļa pagāja, darbojo-
ties Akhmetas izglītības iestādēs.

Es piedalījos Akhmetas 1. vidus-
skolas mācību procesā: vadīju stundas 
5. klasē, piedalījos stundu vērošanā 

dažādos mācību priekš-
metos un klasēs. Man tas 
šķita ļoti interesanti, jo 
varēju salīdzināt stun-
das uzbūvi, pasniegšanas 
veidu, skolēnu darbu un 
attieksmi ar to, kā tas 
notiek mūsu skolā.

Gruzīnu bērni ir gudri, 
zinātkāri, varēja manīt, 
cik rūpīgi viņi bija gata-
vojuši uzdoto. Viņiem ļoti 
svarīgs bija arī mans vēr-
tējums. Kaut gan skolas 
vide un mācību materiālā 
bāze ir ļoti pieticīga, sko-
lēni mācās labi, ir jauki, 
smaidīgi, pieklājīgi, ne-

daudz kautrīgi. Mūsu meitenes skolas 
vecākajām klasēm rādīja apjomīgu 
prezentāciju angļu valodā par Latviju 
un Līgatni, piedalījās stundu darbā. 
Vakarus pavadījām jaukās gruzīnu 
ģimenēs, baudījām viņu viesmīlību un 
lielo interesi par Latviju un Līgatni. 

Lūk, pārējo brauciena dalībnieču 
atziņas:

Laura Barauska (12.a klase): „Uz 
Gruziju devāmies ar mērķi iepazīt un 
iejusties Akhmetas skolēnu dzīvē, tā-
pat kā visi skolēni, arī mēs piedalījā-
mies mācību procesā. Bija interesanti, 

jo mācību stundu process atšķīrās gan 
ar pasniegšanas veidu, gan ar skolēnu 
attieksmi pret skolotājiem un mācī-
bām. Vislabāk mani Gruzijā uzrunāja 
tieši cilvēki, viņi vienmēr bija smaidīgi, 
gādīgi, pretimnākoši, bet reizē arī maz-
liet kautrīgi. Šis brauciens bija lieliska 
dzīves pieredze, tāpēc Gruzijā gūto 
pieredzi un jaunos draugus vienmēr at-
cerēšos ar smaidu un noteikti kādreiz 
tur atgriezīšos!”

Egija Nežborte (9.a klase): „Gruzija 
ir pārsteigumu pilna valsts, un šoreiz 
mums bija iespēja tos izdzīvot. Dienas 
ritēja ātri, bet tās paliks atmiņā. Šī 
programma deva man iespēju no jauna 
atklāt, kas ir īsta draudzība un sav-
starpējā uzticība. Lai gan no sākuma 
nejutos droši, tas ātri vien pārgāja, jo 
gruzīni ar savu viesmīlību un sirsnību 
mani uzreiz pieņēma. Nevienu dienu 
nejutos kā svešā.

Ēdieni, lai arī sāļi, tomēr vieni no 
gardākajiem, ar kādiem nācies mielo-
ties. Un ģimene, pie kuras dzīvoju, bija, 
ir un paliks jaukākā. Tik siltas rūpes 
pret ciemiņiem! Kad ierados mājā, es 
jutos gaidīta.”

Zane Kalniņa (Līgatnes PII): „Vie-
sojoties Akhmetā, nedēļas garumā 
apmeklēju četrus bērnudārzus – vēroju 
audzinātāju ikdienas darbu, baudīju 

sagatavotos priekšnesumus, kā arī 
pati vadīju sporta nodarbību. Katrā 
iestādē, kurā viesojos, tiku uzņemta 
kā sengaidīts ciemiņš. Bija redzams, 
ka, neskatoties uz samērā pieticī-
gajiem apstākļiem, bērni šeit saņem 
sev nepieciešamās rūpes un mīļumu. 
Skatoties bērnu sagatavotajos priekš-
nesumos, nebeidza pārsteigt viņu ska-
nīgās balsis un pārliecība, ar kādu tika 
izpildītas gan dziesmas, gan dejas.

Ja man būtu jānosauc pats lielākais 
ieguvums no šī komandējuma, es no-
teikti vēlētos teikt, ka tie ir jauni drau-
gi. Es pavisam droši zinu – ja kādreiz 
man būs lemts tur atgriezties, jaunie 
Akhmetas draugi vienmēr būs priecīgi 
mani atkal satikt un uzņemt pie sevis 
jebkurā laikā.”

No 23. līdz 29. aprīlim Līgatnes no-
vada izglītības iestādēs viesosies Akh-
metas skolēnu un pedagogu delegācija, 
kas tāpat kā mēs piedalīsies mācību 
procesā, apskatīs Latvijas jaukākās 
vietas un dzīvos latviešu ģimenēs. Tie 
būs cilvēki, ar kuriem mēs tur iepazi-
nāmies un sadraudzējāmies. Un tagad 
ir mūsu kārta viņus laipni un sirsnīgi 
uzņemt Līgatnē!

Ilga Gablika,  
Līgatnes novada vidusskolas 

direktores vietniece  
mācību darbā  
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Informāciju no Iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja 

Līvija Andersone

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru veselību 
aprīļa jubilāriem!

Ar savu prieku katru dienu dalīt
Pa gabaliņam sīkam –  
šodien, rīt un parīt.
Var sadalīt un labestībā dot
Kā sīkas sēkliņas  
no krāšņas magones.
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Īpašie gaviļnieki:
Pie Baznīcas Porečas pilsētas centrā 

Līgatnes koris 
pieskandina 
Istras pussalu 
Horvātijā
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Līgatnieši iepazīst Gruzijas izglītības sistēmu

Laura Barauska un Egija Nežborte 

Fo
to

: Z
an

e 
Ka

ln
iņ

a



2013.gada 17.oktobris2 2015. gada APRĪLISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Deputāta viedoklis

Biedrība „Ignatius” realizē pro-
jektu „Ķempju baznīcas zvanu torņa 
konstrukcijas un seguma remonts” 
Nr. 14-09-LL29-L413201-000006.

Biedrība „Ignatius” pārstāv 
Ķempju baznīcas draudzi. Garīgo 
vērtību kopšana ir viena no sabied-
risko aktivitāšu un brīvā laika pava-
dīšanas svarīgām izpausmēm mūs-
dienu sabiedrībā. Patiesu vērtību 
pamati ir svarīgi ikvienā ģimenē un 
sabiedrībā kopumā. 

Draudzes aktivitāšu norisēm un 
sabiedriskai pieejamībai baznīcas 
ēka būvēta 1841. gadā. Astoņ-
desmito gadu beigās atjaunojās 
draudze, tā atsāka aktīvi darboties 
baznīcā. Sabiedrība veidoja jau-
nu demokrātisku vērtību sistēmu 
un bija gatava pati vairāk dot un 
ieguldīt. Piesaistot atbalstītājus, 
draudze veica baznīcas remont-
darbus – baznīcai tika nostiprināts 
altāra pamats un sienu balsti, pār-
krāsoti griesti, sienas, draudzes tel-
pā iebūvēts kamīns, ieliktas jaunas 
durvis, pārkrāsoti soli, nokrāsots 
jumts. Ļoti bēdīgā stāvoklī bija arī 
ērģeles – tajās bija iemājojušas žur-
kas. Trūka ļoti daudz stabuļu. Pēc 
remontdarbiem baznīcas interjerā 
2004. gadā tika aizsākta ērģeļu res-
taurācija, bet 2006. gadā – Ķempju 
baznīcas vitrāžu restaurācija. Tā 
vēl joprojām turpinās, jo resursi 
nav pietiekami. Laikam ritot un 
ekonomiskajai situācijai strauji ne-
uzlabojoties, cilvēkiem aizbraucot 
no valsts, ir mazinājusies vēlme 
ieguldīt garīgo vērtību uzturēšanā, 
draudzes līdzekļi ir ierobežoti.

2011. gadā, veicot baznīcas zva-
na torņa apskati, tika secināts, ka 
jumtā ir sūce, kas bojā ēkas koka 
daļas. Tiek apdraudēta baznīcas 

zvanu torņa pastāvēšana, arī ēkā 
esošās vērtīgās ērģeles ir apdrau-
dētas. Zvanu torņa jumta segums 
ir no skārda, tas ir izrūsējis, tāpēc 
pamazām bojājas nesošās koka 
konstrukcijas. 

Pēdējos gados baznīcā ir izvei-
dojusies tradīcija priecēt Ķempju, 
Līgatnes, plašākas apkārtnes iedzī-
votājus, kā arī atbraucējus no Cēsīm 
un citām vietām ar garīgās mūzikas 
koncertiem. Projekta rezultātā tiks 
atjaunots Ķempju baznīcas zvanu 
torņa jumta segums, lai dievnamā 
notiktu plašai sabiedrībai pieejami 
dievkalpojumi un koncerti, lai prie-
cētu līgatniešus, draudzes locekļus, 
atgādinot par visu skaisto, ko Dievs 
mums savā mīlestībā dāvā.

Baznīcas vēsturiskās ēkas pie-
ejamība sabiedrībai līdz šim bijusi 
iespējama visās sezonās, un līdz ar 
jumta seguma atjaunošanu tumšajā 
sezonā baznīca tiks izgaismota, ra-
dot estētisku baudījumu pasākumu 
apmeklētājiem, un sabiedrība iegūs 
jaunu akcentu kopējā ainavā.

Projekts tiks veikts šādā secī-
bā: remonta sagatavošanas darbi, 
stalažu izbūve tornim, bojāto dēļu 
un siju nomaiņa, esošo koka kons-
trukciju antiseptizēšana, torņa 
skārda ieseguma labošana, torņa 
un jumta skārda seguma sagata-
vošana – tīrīšana, attaukošana un 
antikorozijas krāsošana. Projek-
ta īstenošanas darbu uzraudzību 
un finanšu vadību veiks biedrības 
valdes priekšsēdētājs, brīvprātīgi 
projekta īstenošanas pasākumos 
iesaistoties  Ķempju baznīcas 
draudzes locekļiem, kam piemīt at-
bilstošas kompetences.

Biedrība „Ignatius” 

Darbu uzsācis  
„Līgatnes komunālserviss”

1. aprīlī darbu uzsāka Līgatnes pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība 
SIA „Līgatnes komunālserviss”.

Uzņēmums dibināts ar 50 000 eiro pamatkapitālu, un tā funkcijas, pa-
matojoties uz deleģēšanas līgumu ar Līgatnes novada domi, ir komunālo 
pakalpojumu nodrošināšana, novada teritoriju labiekārtošana, ielu un 
ceļu uzturēšana. Uzņēmums nodrošinās arī dažādu pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem un juridiskām personām. Uzņēmuma vadītājs un valdes loceklis 
ir Mārcis Kalniņš.

SIA „Līgatnes komunālserviss”, sākot ar 1. aprīli, novada teritorijā nodro-
šina ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, uztur 
katlumājas Augšlīgatnē, Līgatnes pilsētā un Skaļupēs. Pakāpeniski uzsākta 
līgumu pārslēgšana ar klientiem, kam maksu par aprīlī saņemtajiem pa-
kalpojumiem vajadzēs veikt uz citu – SIA „Līgatnes komunālserviss” – 
norādīto banku kontiem. Papildu informācija par izmaiņām norēķinu 
kārtībā būs pieejama gan novada avīzē, gan par to tiks informēts katrs 
klients atsevišķi.

Uzņēmuma izveide bija nepieciešama, lai precīzi uzskaitītu un nodalītu 
dažādu pakalpojumu saistītās izmaksas, īpaši uzmanību veltot komunā-
lo pakalpojumu tarifu veidošanas metodikai. Ņemot vērā sabiedrības pie-
augošo pieprasījumu pēc dažādu veidu pakalpojumiem, kuru pieejamība pēc 
vairāku uzņēmumu slēgšanas novadā ir būtiski samazinājusies, SIA „Līgatnes 
komunālserviss” plāno nodrošināt iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamos pa-
kalpojumus – galdniecības, remontatslēdznieku, santehniķu, elektriķu, trak-
tortehnikas, transporta un citus pakalpojumus.

Iedzīvotājiem, kas vēlas izmantot uzņēmuma pakalpojumus, ar iesnie-
gumu jāvēršas SIA „Līgatnes komunālserviss”, kura mītnes vieta ir Skaļ
upēs, vai pašvaldības pakalpojumu centros Līgatnē vai Augšlīgatnē. Pa-
matojoties uz iesniegumu, uzņēmuma speciālisti vajadzības gadījumā veiks 
apsekojumu un sastādīs darbu vai pakalpojumu izmaksu tāmi. Pēc vienoša-
nās par maksu tiks noslēgts rakstveida līgums, veikti darbi vai pakalpojums.  

Šobrīd nav pamata uzskatīt, ka ar SIA „Līgatnes komunālserviss” iz-
veidi komunālo pakalpojumu tarifi pieaugs vai samazināsies. Viena no 
uzņēmuma darbības prioritātēm ir būtiska darba efektivitātes kāpinā-
šana. Bet visa pamatā ir detalizēta uzskaite un datu analīze. Tas palīdzēs 
izprast jomas un darbības virzienus, kur nepieciešami papildu ieguldījumi vai 
kur esošie ieguldījumi ir neadekvāti pret atdevi. Daudzu darbību kopums ļaus 
ar mazākiem izdevumiem sasniegt labākus rezultātus. Tajā pašā laikā ir jo-
mas, kur tuvākajā laikā būs jāiegulda būtiskas investīcijas, jo daudzus gadus 
tas ticis atlikts. Piemēram, Augšlīgatnes iedzīvotājiem vēsturiski ir viens no 
viszemākajiem siltuma tarifiem valstī. Bet tas ticis panākts tikai tāpēc, ka 
Augšlīgatnes centralizētajā katlumājā nav tikuši veikti nepieciešamie iegul-
dījumi un šobrīd tās tehniskais stāvoklis ir kritisks. Tāpēc soli pa solim tiks 
meklēti risinājumi, lai salāgotu nepieciešamības ar iedzīvotāju rocību.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins 

Ziema ar ikgadējo negaidīto dabas stihiju – 
sniegu – pagājusi, pie durvīm klauvē vasara, 
tādēļ vēlos nobeigt iepriekšējos avīzes nu-
muros risināto tēmu par Komunālo pakalpo-
jumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas 
(KPTLN) gaužām neapmierinošo darbu teri-
torijas sakopšanā ziemas apstākļos. 

Nesagaidot konkrētu atbildi no izpilddi-
rektora par disciplinārsodu piemērošanu 
teritorijas nesakoptībā vainīgajiem darbinie-
kiem, ierosināju jautājumu izskatīt 26.03.15. 
domes sēdē. Sēdē izpilddirektors informēja, 
ka par ietvēm atbildīgā ir teritorijas pārzine, 
kurai izteikta rakstiska piezīme par neatbil-
stošu ietvju uzturēšanas pienākumu pildīša-

nu. Par ielu un ceļu braucamās daļas uztu-
rēšanu atbildīgais ir nodaļas vadītājs, taču 
viņam disciplinārsods nav piemērots tādēļ, 
ka īsā laikā ziemas sākumā pieļautie trūku-
mi esot novērsti.

Diemžēl tā nav taisnība. Ielu braucamās 
daļas pie autobusu pieturām netika attī-
rītas no sniega vaļņa līdz pat februāra bei-
gām, kad iestājās pavasaris, tāpat piekļuve 
doktorātam un veikalam Līgatnes centrā u.c. 
sabiedriskajiem objektiem. Tas uzskatāmi 
redzams dažos desmitos fotogrāfiju, kuras ir 
izpilddirektora rīcībā (fotografētas 13. feb-
ruārī). Par to liecina arī citi dokumenti. 

Aktā, kas sastādīts 26.01.15. (nevis 
ziemas sākuma periodā) pār teritorijas apse-
košanu, konstatēts, ka Augšlīgatnē lielākā 
daļa ielu nav tīrītas, iebrauktuve pie ambu-
lances un stāvlaukums, kā arī citi sabiedris-
kie objekti nav tīrīti, tehnika uz ielām nestrā-
dā, bet stāv nojumē. Arī Līgatnē ir netīrītas 
ielas, Skaļupēs ceļš nav tīrīts.

Izpilddirektora rīkojumā 09.02.2015. 
(arī ne vairs ziemas sākumā) uzdots KPTLN 
vadītājam „nodrošināt kontroli par brauk-
tuvju tīrīšanas pakalpojuma sniedzēja kvali-
tatīvu darbu autobusu pasažieru izkāpšanas/
uzņemšanas vietās uz pašvaldības ceļiem, 
nodrošināt esošā sniega vaļņa likvidēšanu”. 

Šie fakti neliecina par to, ka pārkāpumi 
jau sezonas sākumā īsā laikā tika novērsti 

un tādēļ nodaļas vadītājs nav vainojams 
teritorijas nesakoptībā. Domes sēdē infor-
mēju deputātus par izpilddirektora teiktā 
neatbilstību patiesībai. Domes priekšsēdē-
tājs atbalstīja izpilddirektora „viedokli”, bet 
pārējie deputāti jautājuma apspriešanā ne-
iesaistījās.

Uzskatu, ka šajā gadījumā dome nav ob-
jektīvi vērtējusi darbinieku atbildības pakāpi, 
atbrīvojot KPTLN vadītāju no jebkādas at-
bildības par teritorijas nesakoptību ziemas 
apstākļos. Normālas kārtības nodrošināša-
na pašvaldības teritorijā ir KPTLN vadītāja 
tiešais pienākums. Secinājumi jāizdara un 
skaidrojums domes vadošo amatpersonu 
neadekvātai rīcībai lasītājiem jāmeklē pa-
šiem. 

Baiba Pelse 

Domes sēdē  
2015. gada 26. martā 
pieņemtie lēmumi

Domes sēdē tika izskatīti 27 darba 
kārtības punkti. Nozīmīgākie no pie-
ņemtajiem lēmumiem.
1. Apstiprināt Rehabilitācijas centra 

„Līgatne” 2014. gada pārskatu.
2. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekus-

tamā īpašuma nodokļa parādu no 4 
personām.

3. Noteikt pašvaldības dzīvoklim 
Augš līgatnē, Skolas ielā 8–7, īres 
maksu 29,06 EUR mēnesī.

4. Apstiprināt zemes vienības „Andri-
cēnu lauks” nomas tiesību izsoles 
noteikumus.

5. Apstiprināt štata vietu „sociālais 
darbinieks” ar 0,7 amata likmi.

6. Apstiprināt domes saistošos notei-
kumus Nr. 15/1 „Par dzīvokļa pabal-
stiem”.

7. Apstiprināt domes saistošos notei-
kumus Nr. 15/4 „Par pašvaldības 
palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem”.

8. Apstiprināt domes saistošos no-
teikumus Nr. 15/5 „Par veselības 
aprūpes pabalstu Līgatnes novadā”.

9. Slēgt deleģēšanas līgumu par paš-
valdības autonomo funkciju – ko-
munālo pakalpojumu un pašval-
dības administratīvās teritorijas 
sanitārās tīrības nodrošināšana – 
nodošanu pašvaldības uzņēmu-
mam SIA „Līgatnes komunālser-
viss”.

10. Atbrīvot no bāriņtiesas priekš-
sēdētājas vietnieces pienā kumu 
pildīšanas Elitu Cīruli un par priekš-
sēdētājas vietnieci ievēlēt Elitu 
Lapsiņu.

Ar domes sēdes protokolu detalizētāk 
iespējams iepazīties domes mājas 

lapā un kancelejā. 

Vienkoču parkā aizvadītas  
Pasaules koksnes dienas

No 21. līdz 25. martam Vienkoču parkā Kokamat-
niecības muzejā Pasaules koksnes dienu ietvaros 
(„World Wood Day 2015”) notika viens no reģio-
nālajiem pasākumiem. Galvenais pasākums, kura 
rīkotājs ir Starptautiskā koksnes kultūras biedrība 
(IWCS), šogad notika Turcijā. Pasākuma mērķis ir 
popularizēt un saglabāt tradicionālo kokamatniecī-
bu. Pēc Starptautiskās koksnes kultūras biedrības 
aicinājuma atsevišķi pasākumi notika arī citās val-
stīs, tostarp Latvijā. Reģionālo pasākumu rīkošana 
bija katra rīkotāja brīva izvēle un tika pašu finan-
sēta. Pasākumu Vienkoču parka Kokamatniecības 
muzejā rīkoja Vienkoču parka veidotājs Rihards 
Vidzickis un biedrība „Zaļie amatnieki”. Pasākuma 
aktīvākajās dienās 21. un 22. martā bija sabrauku-
ši meistari, zeļļi, zinātnieki, studenti un daudzi citi 
interesenti. 

24. martā Līgatnes bērnudārza „Lapsēnu” un „Lā-
cēnu” grupiņas bērni kopā ar Meža māti Vienkoču 
parkā devās izzināt Latvijā augošos kokus un meža 
skaņas, bet kopā ar Vienkoču parka saimnieku gata-
voja un izvietoja putnu būrīšus, kā arī kopīgi iestādīja 
koku.

Šī pasākuma starptautiskā devīze – „Koks ir labs” 
(Wood is Good).

Rihards Vidzickis, Vienkoču parka un  
Kokamatniecības muzeja veidotājs, biedrības  

„Zaļie amatnieki” valdes priekšsēdētājs 

Nenotīrīta pieeja doktorātam 
un veikalam pilsētas centrā

Biedrība „Ignatius” rekonstruē 
Ķempju baznīcas torni

Autobusa pietura Līgatnes 
centrā. Nav iespējams piebraukt 
pie iekāpšanas platformas, jo 
starp to un brauktuvi ir sniega-
ledus valnis
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(Turpinājums no iepriekšējiem  
numuriem)

Iepriekš jau šad un tad biju pieminē-
jis Hruščovu un viņa laiku, bet tagad ir 
liela vēlēšanās pie šīs lietas pakavē-
ties mazliet vairāk. 

Un mazliet vairāk par to jārunā tieši 
jauno cilvēku dēļ, kuri lāgā nevar sa-
prast veco laiku cilvēku jocīgumu, kas 
ņēmās ar viskautkādām komunistis-
kām un komjaunistiskām padarīšanām, 
piecieta sarkanos karogus un visādas 
citādas lietas, pret ko bez bailēm no 
aresta un pamatīgas piekaušanas če-
kas pagrabos vai milicijas nodaļā tagad 
drīkst runāt arī nicīgi un augstprātīgi, 
un nevis kā tolaik, kad arī nepareiza 
domāšana varēja būt noziegums. Jo 
īpaši smagi tas izpaudās Staļina laikā. 

Jāsaprot, ka cilvēks jau nevar izvē-
lēties laiku, vietu, apstākļus un ģimeni, 
kur piedzimt. Jāizmanto tās iespējas 
un tie apstākļi, ko Dievs viņam piešķī-
ris. Un jāpriecājas par visu labo, kas 
nāk priekšā. 

Maskavā notiekošās pārmaiņas pēc 

Staļina nāves ietekmēja katru ģime-
ni. No Sibīrijas un pašmāju cietumiem 
klusiņām mājās sāka pārrasties izsū-
tītie un apcietinātie, gaišums sāka pa-
rādīties ne tikai politiskajā dzīvē, bet 
arī materiālajā ziņā. Daudzi, kas kara 
un pēckara laikos bija pazaudējuši itin 
visu, smagi strādāja ilgas stundas un 
pagaidām vēl dzīvoja skumji, nabadzī-
gi un lielā trūkumā. 

Vēsturnieki šo laiku mēdz dēvēt par 
Hruščova atkusni, kas īstā pavasarī 
gan neizvērtās un bija stipri neveiksmī-
gāks nekā Igaunijā un Lietuvā, kur lī-
deri tomēr domāja par savu tautu. Bet 
tos patiesos apstākļus un notiekošo 
mēs sapratām stipri vēlāk.

Par PSKP Centrālās Komitejas pir-
mo sekretāru Ņikita Hruščovs kļuva 
1953. gadā, bet 1958. gada 27. martā 
varas grožus sagrāba abās rokās un 
kļuva arī par PSRS Ministru Padomes 
priekšsēdētāju. 

Hruščova laikā tika saīsināta darba 
nedēļa, palielinājās algas, veikalos 
sāka parādīties preces, par ko agrāk 
pat sapņot nevarēja. Ģimene bija laimī-
ga, ja pēc pēckara trūcības tā tika pie 
drēbju skapja un drēbes vairs nevaja-
dzēja karināt uz istabas sienās sadzī-
tajām naglām. Mājās uzradās neticami 
spožs galds, radioaparāts un pat tele-
vizors. Tas viss saradās lielā ātrumā un 
saistījās ar Hruščova vārdu. 

Un tad vēl publikai par prieku bija 
tās ārkārtīgi interesantās Hruščova 
runas, kas tika klausītas pat radio 
tiešraidēs. Nekad agrāk neviens parti-
jas un valsts darbinieks nebija runājis 
tik saistoši un jauki. Hruščovam patika 
runāt, un publikai atkal patika klausī-
ties, kā Hruščovs runā. Piemēram, kad 
1964. gadā Hruščovu triumfāli uzņēma 
Zviedrijā, Gēteborgā, laikrakstu atrefe-
rējumos viņa samērā īsās runas laikā 
24 reizes parādījās remarkas: „Zālē 
jautrība, smiekli”, „Jautrība, aplau-
si”, „Zālē jautrība”. Es nupat speciāli 
saskaitīju. 

Ja vien tas bija iespējams, cilvēki 
meta visus darbus pie malas, salika 
rokas klēpī un ar aizrautību klausījās 
Hruščova kārtējo runu.

Cilvēkiem lielu laimi sagādāja arī 
iespēja bez jebkādām bailēm no re-
presijām stāstīt anekdotes par Ņikitu 
Sergejeviču.

Piemēram, šādu. Hruščovs aizbrauc 
uz atpalikušu kolhozu un sāk bārties, 
ka cūkas esot vājas un kārnas. Kolhoz-
nieki taisnojušies, ka viņi nabadzības 
dēļ nekur visur pasaulē neesot bijuši 
un ka viņi nemaz nezinot, kāda izska-
tās resna un nobarota cūka. Hruščovs 
teicis: „Tai jābūt vismaz šādai!” Un 
pats nometies četrrāpus. 

Kad Hruščovs atbraucis no triumfā-
lā ASV apmeklējuma, par to pirmo reizi 
Padomju Savienībā tika uzņemta krā-
saina pilnmetrāžas dokumentāla filma. 
Pirmo reizi naivais padomju cilvēks 
dabūja redzēt, kāda tā Amerika īsti iz-
skatās, – iepriekš nekad nekas tāds tik 
plaši nebija rādīts. 

Līgatnes papīrfabrikas klubā to rā-
dīja trīs vakara seansos. Pēdējais sā-
kās pēc desmitiem un beidzās īsi pirms 
pusnakts. 

Kad klubā gāja iekšā, kreisajā pusē 
bija plašā garderobe, ko kinoskatītāji 
gan neizmantoja, jo pēc seansa tika 
laisti ārā pa sāndurvīm, bet labajā 
pusē – istaba, kurā strādāja Lielā Tē-
vijas kara invalīds Sergejs Semenskis, 
kura pamatnodarbošanās bija visādu 
aktivitāšu fotografēšana, kino afišu 
zīmēšana, lielizmēra paziņojumu raks-
tīšana un tā tālāk. Kluba pagrabstāvā 
Sergejam Semenskim bija pašam sava 
fotolaboratorija ar sarkanajām gais-
mām, kas bija nepieciešamas, lai varē-
tu darboties ar fotopapīru.

 Iepriekšminētās pirmā stāva ista-
bas durvīs bija iekārtots kases lodziņš 
ar atlokāmu vāku, pie kura sēdēja 
allaž elegantā un glīti ģērbtā Mirdza 
Darviņa jeb, kā toreiz teica līgatnieši, 
Darviņmirdza. Kamēr Mirdza tirgoja 
biļetes, Sergejs Semenskis jutās kā 
ieslodzīts un visu laiku pīpēja negan-
ti stiprus un smirdošus papirosus, jo 
tāds paradums viņam bija no frontes 
laikiem. Nu, lūk, un tā smaka plūda 
gar Darviņmirdzas skaistās frizūras 
abām pusēm un piepildīja visu vestibi-
lu. Tolaik tas tā bija pieņemts, neviens 
degunu nerauca un nekādas piezīmes 
neizteica.

Darviņmirdza bija pamanījusi, ka 
diezgan daudzi līgatnieši bija apmek-
lējuši divus seansus, bet viņa pati 
daudzkārt lepojās, ka bijusi uz visiem 
trim. Viņa to varēja atļauties, jo viņai 
skatīšanās, kā jau kasierei, bija bez 
maksas – par brīvu. Tik milzīga un ne-
remdināma bija kāre redzēt Amerikas 
brīnumus…

Kad Ņikita Hruščovs kāpa no lid-
mašīnas ārā, pūta spirgts vējiņš. Un 
pēkšņi visa kinozāle ļoti skaļi un vien-
prātīgi pārsteigumā nočukstēja: „Hruš-
čovam ir mati!”  

Lieta tāda, ka iepriekš tautā klīda 
anekdote, ko parasti stāstīja ļaužu 
grupā. Sameklēja kādu, kas šo anekdo-
ti nezināja, un viņam publiski vaicāja: 

„Kurā kabatā Hruščovs glabā ķemmi?” 
Kad nelaimīgais pēc ilgas tincināšanas 
atzinās, ka nezina, pārējie zviedza kā 
traki, skaidrojot, ka Hruščovam ķemmi 
nemaz nevajagot, jo viņam taču neesot 
matu. Bet filmā kļuva redzams, ka va-
donim uz galvas tāda gaiša pūka ir gan, 
un tagad nu anekdote bija zaudējusi 
jēgu… Bija tāda kā vispārēja vilšanās.

1959. gada 11. jūnijā līgatniešiem 
bija iespēja redzēt Ņikitu Hruščovu 
vaigu vaigā. Tiesa gan, labi ja pāris 
sekundes. 

Kamēr VDR premjerministrs Oto 
Grotevols un LPSR Ministru Padomes 
priekšsēdētājs Vilis Lācis vizinājās 
ar kuģīti pa Daugavu un priecājās par 
Rīgas un Jūrmalas panorāmu, tikmēr 
PSKP CK pirmais sekretārs Ņikita 
Hruščovs un Vācijas Sociālistiskās vie-
nības partijas (VSVP) Centrālkomitejas 
(CK) pirmais sekretārs Valters Ulbrihts 
viesojās Raunas kolhozā „Sarkanais 
Oktobris”. Ļaudis pļāpāja, ka Ulbrihts 
braucis skatīties vietas, kur jaunībā kā 
galdnieka māceklis pa ballēm dancojis 
un ar meitenēm ķircinājies.

Protams, lai nokļūtu Raunā, bija 
jābrauc pa Vidzemes (tolaik teica – 
Pleskavas) šoseju cauri Augšlīgatnei. 
Arī mūs, visus skolēnus, vēl no vecās 
skolas ar kravas mašīnām veda skatī-
ties. Bija ieteikts līdzi ņemt puķes, bet 
ar tām drīkstēja tikai vēcināties. Mest 
ziedus bija kategoriski aizliegts, jo ie-
priekš smaguma dēļ daži bija piesējuši 
akmeņus, lai tālāk lidotu. Šoreiz tas 
bija kategoriski aizliegts, kaut gan ie-
priekš Rīgā viesu mašīnas bija apkrau-
tas ar puķēm, ko mūsdienās drošībnie-
ki neatļautu nekādā gadījumā. 

Lejaslīgatnieši varēja būt lepni, ka 
galvenais kārtības uzturētājs un ko-
mandētājs bija mūsu milicis Arvīds 

Rauzenbergs, kas šoreiz bija ģērbies 
dzeltenīgi gaišā parādes blūzē ar 
spožiem uzplečiem un lielu formas 
cepuri, ko rotāja spožajā saulē īpaši 
mirdzošā kokarde. 

Satiksme bija apturēta jau dažas 
stundas iepriekš, pa šoseju milzīgā 
ātrumā retumis drāzās vien kaut kā-
das tur īpašās mašīnas, kas krietnu 
laiku pirms apdzīvotajām vietām 
neganti taurēja. Pārskriet no šose-
jas vienas puses uz otru pusi bija 
kategoriski aizliegts. Ļaužu virtenes 
stāvēja samērā tuvu Ņ.Hruščova un 
V.Ulbrihta automašīnu virtenēm, kad 
tās drāzās garām lielā ātrumā. Svei-
cējiem elpa aizrāvās gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē. 

Pēc viesu aizbraukšanas mūs 
transportēja atpakaļ uz skolu, bet 
bija arī tādi varonīgi cilvēki, kas bija 
gatavi palikt uz šosejas līdz vēlam 
vakaram, lai redzētu kortežu atpakaļ-
ceļā. Savulaik Cēsu novada laikraksts 

„Druva” savāca un publicēja dažādus 
interesantus atmiņu stāstījumus par 
notikumiem todien Raunā, bet īpaši 
prātā palikusi anekdote par Raunas 

„Eglaiņu” fermu. Hruščovs tur noklau-
sījies, ka vienā balsī aizgaldos cūkas 
rukšķējušas: „Hru, hru, hru», un tad 
esot pamācījis cūkkopējas, ka sivē-
niem jādodot divreiz vairāk barības, 
lai tiem būtu spēka izrunāt arī otru 
zilbi: „ščovs, ščovs, ščovs”.

Tāpat leģendāri bija stāsti, kā šo-
seja un tās apkārtne tika posta Līgat-
nes apkaimē. Daudzviet bija nenovāk-
tās pēckara drupas. Ne visas izdevās 
sakārtot. Tās, ar kurām netika galā, 
vai nu nobalsināja, vai arī tām ap-
kārt saslēja sastatnes, lai izskatītos 
kā jaunbūves. Par Ķempju krogu, kas 
tolaik bijis pavisam bēdīgā stāvoklī, 
stāstīja, ka tam nokrāsoti abi gali un 
tā nama puse, kas vērsta pret šoseju. 
Arī jumts bija uzlikts tikai pusmājai, 
jo vairāk gluži vienkārši nepaspēja.

Taču uz Līgatni un visu Latviju 
daudz lielāku iespaidu atstāja noti-
kumi, kas šīs vizītes laikā risinājās 
Rīgā. Kad augstie vācu viesi bija aiz-
braukuši, Ņ.Hruščovs vēl vienu dienu 
bija palicis, jo bija saņēmis sūdzības 
no krievu valodā runājošajiem par-
tijas, padomju un militārās nomen-
klatūras cilvēkiem, ka viņiem Latvijā 

„varmācīgi administratīvā kārtā” liek 
apgūt latviešu valodu. 1959. gada 
7. un 8. jūlijā notika LKP CK slēgtais 
plēnums, ar kuru sākās „buržuāzis-
kā nacionālisma” apkarošana pašā 
LKP, vairāku vadošu partijas un pa-
domju darbinieku atstādināšana no 
amatiem un izslēgšana no komunis-
tu partijas. Visvairāk cieta Ministru 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Eduards Berklavs, LKP CK otrais sek-
retārs Vilis Krūmiņš, laikraksta „Cīņa” 
galvenais redaktors Pāvels Pizāns, 
arodbiedrību vadītājs Indriķis Pinksis, 
kultūras ministrs Voldemārs Kalpiņš 
un citi. Grupas intelektuāli spēcīgā-
kā personība bija pēckara Latvijas 
komjaunatnes līderis Pauls Dzērve, 
kurš 1958. gadā kļuva par ZA Eko-
nomikas institūta direktoru, bet pēc 
šī plēnuma tika izslēgts no Zinātņu 
akadēmijas un aizsūtīts darbā uz Au-
toelektroaparātu rūpnīcu par ierindas 
ekonomistu. Pēc pāris gadiem viņš 
gāja bojā autokatastrofā. 

Mana mīļā Līgatne
(9. 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)

Andrejs Cīrulis

Turpinājums sekos

PSKP CK pirmais sek-
retārs, PSRS Ministru 
Padomes priekšsēdētājs 
Ņ.Hruščovs vizītes laikā 
Latvijā uzstājas mītiņā 
Mežaparkā 
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Ņikita Hruščovs apsveic Siguldas darbaļaudis  
1959. gada 15. jūnijā
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1957. gads, Līgatne. Padomju valsts vadītājs Ņikita Hruš-
čovs, braucot cauri Līgatnei, pie pienotavas uz Pleskavas 
šosejas 
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APSTIPRINĀTI Līgatnes novada 
domes 2015. gada 26. martā sēdē 
(protokols Nr.6, 17.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 35. 

panta piekto daļu 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Noteikumi nosaka dzīvokļa pabal-

sta apmēru, pieprasīšanas, aprēķi-
nāšanas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību, kā arī personas, kuras ir 
tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu 
Līgatnes novada pašvaldībā.

1.2. Dzīvokļa pabalsts šo noteikumu 
izpratnē ir pašvaldības sociālais 
pabalsts, kas paredzēts dzīvojamās 
telpas īres vai apsaimniekošanas un 
komunālo pakalpojumu vai ar kuri-
nāmā iegādi saistīto izdevumu daļē-
jai segšanai. 

1.3. Dzīvojamā telpa šo noteikumu iz-
pratnē ir atsevišķs dzīvokļa īpašums 
daudzdzīvokļu mājā vai viendzīvok-
ļa dzīvojamā māja vai atsevišķa 
istaba kopmītnes tipa dzīvoklī vai 
viendzīvokļa dzīvojamā mājā, turp-
māk tekstā – dzīvoklis.

1.4  Saistošajos noteikumos lietotie 
termini:
1.4.1. ģimene (mājsaimniecība) šo 

noteikumu izpratnē ir persona 
vai personu grupa, ko saista 
radniecība vai citas personis-
kas attiecības, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī;

1.4.2. ienākumus un materiālo 
stāvokli apliecinoši do-
kumenti – dokumenti, kas 
apliecina klienta ienākumus, 
īpašumus, uzkrājumus, liku-
mīgo apgādnieku esamību, no-
slēgtos uztura un dāvinājuma 
līgumus;

1.4.3. līdzdarbības pienākumi ir 
pienākumi, kurus, savstarpēji 
vienojoties ar sociālā darba 
speciālistiem, veic klients;

1.4.4. trūcīga ģimene – ģime-
ne (mājsaimniecība), kurai 
piešķirts trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss, pamato-
joties uz Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumiem 
Nr.299 „Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 
(turpmāk – MK noteikumi);

1.4.5. vientuļš pensionārs – vie-
natnē dzīvojošs pensionārs, 
kuram nav likumīgo apgādnie-
ku (1 persona mājsaimniecībā);

1.4.6. atsevišķi dzīvojošs pensio-
nārs – faktiski atsevišķi dzī-
vojošs pensionārs (1 persona 
mājsaimniecībā);

1.4.7. vientuļa persona ar inva-
liditāti – vienatnē dzīvojoša 
persona ar pirmās, otrās vai 
trešās grupas  invaliditāti, ku-
rai nav likumīgo apgādnieku (1 
persona mājsaimniecībā);

1.4.8. atsevišķi dzīvojoša perso-
na ar invaliditāti – faktiski 
atsevišķi dzīvojoša persona 
ar pirmās, otrās vai trešās 

grupas invaliditāti (1 persona 
mājsaimniecībā);

1.4.9. darbspējīga persona – piln-
gadīga persona, kura nav 
sasniegusi valsts vecuma 
pensijas piešķiršanai nepie-
ciešamo vecumu un normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā 
nav atzīta par personu ar in-
validitāti ar 100% darbspēju 
zaudējumu.

1.5. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
dzīvokļa pabalstu pieņem Līgatnes 
novada Sociālais dienests, turp-
māk – Sociālais dienests.

1.6. Tiesības saņemt šajos noteiku-
mos paredzēto dzīvokļa pabalstu ir:
1.6.1. ģimenei (mājsaimniecībai) 

vai personai, kura pamatdzī-
vesvietu deklarējusi Līgatnes 
novada administratīvajā teri-
torijā:

1.6.1.1. personai/ģimenei (māj-
saimniecībai), kas atzīta 
par trūcīgu atbilstoši 
spēkā esošajiem norma-
tīvajiem aktiem;

1.6.1.2. nestrādājošiem vientu-
ļajiem pensionāriem. Ja 
persona ir noslēgusi dā-
vinājuma un/vai uztura lī-
gumu, Sociālais dienests 
izvērtē, vai saskaņā ar lī-
guma nosacījumiem, per-
sona saņems vismaz to 
pašu palīdzību, ko nodro-
šina dzīvokļa pabalsts;

1.6.1.3. vientuļām nestrādājo-
šām personām ar pirmās, 
otrās un trešās grupas in-
validitāti, kuru ienākumi 
nepārsniedz 230,00 EUR 
mēnesī;

1.6.1.4. atsevišķi dzīvojošiem 
nestrādājošiem pensio-
nāriem, kuru ienākumi 
nepārsniedz 200,00 EUR 
mēnesī;

1.6.1.5. atsevišķi dzīvojošām 
nestrādājošām personām 
ar pirmās, otrās un trešās 
grupas invaliditāti, kuru 
ienākumi nepārsniedz 
200,00 EUR mēnesī.

1.6. Ja līdz dzīvokļa pabalsta izmak-
sāšanas brīdim ir mainījusies per-
sonas materiālā un/vai sociālā si-
tuācija, Sociālais dienests atkārtoti 
izvērtē personas tiesības saņemt 
pabalstu.

1.7. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pie-
prasīt personai, kura ir dzīvokļa 
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai 
īrnieks un ir rakstiski noslēgusi 
apsaimniekošanas vai dzīvojamās 
telpas īres līgumu, un dzīvoklis, par 
kuru pieprasa pabalstu, ir dzīvok-
ļa pabalsta pieprasītāja un kopā 
ar viņu dzīvojošo personu faktiskā 
dzīvesvieta un atrodas Līgatnes 
novada administratīvajā teritorijā.

1.8. Dzīvokļa pabalstu nav tiesības 
pieprasīt personai, kura saņem īres 
un komunālo pakalpojumu mak-
sājumu atvieglojumus par sociālā 
dzīvokļa īri.

2. DZĪVOKĻA PABALSTA 
PIEPRASĪTĀJA  
PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
2.1. Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam 

un personām, kas dzīvo ar dzīvokļa 
pabalsta pieprasītāju vienā māj-
saimniecībā, ir šādi pienākumi:
2.1.1. sniegt pilnīgas un patiesas 

sociālās palīdzības saņemša-
nai nepieciešamās ziņas;

2.1.2. iesniegt nepieciešamos doku-
mentus;

2.1.3. nekavējoties ziņot par pār-
maiņām apstākļos;

2.1.4. aktīvi līdzdarboties savas so-
ciālās situācijas uzlabošanā, 
pildot līdzdalības pienākumus.

2.2. Dzīvokļa pabalsta pieprasītājs ir 
atbildīgs par sniegto ziņu patiesu-
mu un savu rīcību, kā arī par zau-
dējumiem, kas radušies viņa vainas 
vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzi-
nāšanu.

3. PABALSTA  
PIEPRASĪŠANAS  
KĀRTĪBA
3.1. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai 

persona iesniedz Sociālajā dienestā 
iesniegumu un uzrāda šādus doku-
mentus:
3.1.1. personas apliecinošu doku-

mentu;
3.1.2. iepriekšējo trīs mēnešu īres 

un komunālo maksājumu 
kvītis;

3.1.3. dzīvojamās telpas apsaim-
niekošanas vai dzīvojamās 
telpas īres līgumu.

3.2. Sociālais dienests ir tiesīgs dzīvok-
ļa pabalsta pieprasītājam pieprasīt 
iesniegt vai uzrādīt citus dokumen-
tus, kas nepieciešami, lai izvērtētu 
pabalsta pieprasītāja un kopā ar 
viņu faktiski dzīvojošo personu tie-
sības saņemt dzīvokļa pabalstu.

4. DZĪVOKĻA PABALSTA 
APMĒRS UN  
APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek no-

teikts, ņemot vērā tā pieprasītāja 
ienākumu līmeni, kā arī mājsaimnie-
cībā dzīvojošo personu skaitu: 
4.1.1. trūcīgām mājsaimniecībām 

(ģimene vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas):

4.1.1.1. mājsaimniecībām, kurās 
ir viena vai vairākas darb-
spējīgas personas un  ku-
rās  nav bērnu, pabalsts 
50,00 EUR.

4.1.1.2. ģimenēm ar bērniem pa-
balsta apmērs tiek aprē-
ķināts kā starpība starp 
maksimālo ienākumu 
līmeni (230,00 EUR) un 
mājsaimniecības/ģimenes 
viena mēneša vidējiem 
ienākumiem trīs mēnešu 
periodā uz vienu ģimenes 
locekli:

P=(230 – I : Psk) : (12 : 
SL), kur

P – dzīvokļa pabalsta 
apmērs,

I – viena mēneša vidējie 
ienākumi trīs mēnešu pe-
riodā uz mājsaimniecību,

Psk – personu skaits 
mājsaimniecībā;

SL – laika periods, par 
kuru mājsaimniecībai pie-
šķirts trūcīgas personas 
status.

4.1.1.3. mājsaimniecībām bez 
bērniem, kurās nav darb-
spējīgo personu un  kuras 
sastāv no divām un vairāk 
personām, pabalsta ap-
mērs  100,00 EUR. 

4.1.2. vientuļajiem nestrādājošiem 
pensionāriem vienreizējs pa-
balsta apmērs līdz 100,00 EUR, 
pensijai un pabalstam kopā 
nepārsniedzot 360, 00 EUR;

4.1.3. vientuļām nestrādājošām 
personām ar pirmās, otrās un 
trešās grupas invaliditāti, kuru 
ienākumi nepārsniedz 230,00 
EUR, pabalsta apmērs 100,00 
EUR.

4.1.4. atsevišķi dzīvojošiem nestrā-
dājošiem pensionāriem, kuru 
ienākumu līmenis nepārsniedz 
200,00 EUR mēnesī, pabalsta 
apmērs līdz EUR 100,00, ne-
pārsniedzot kopējo ienākumu 
līmeni 230,00 EUR.

4.1.5. atsevišķi dzīvojošām nestrā-
dājošām personām ar pirmās, 
otrās un trešās grupas inva-
liditāti, kuru ienākumu līme-
nis nepārsniedz 200,00 EUR 
mēnesī, pabalsta apmērs līdz 
100,00 EUR, nepārsniedzot ko-
pējo ienākumu līmeni 230,00 
EUR.

5. DZĪVOKĻA PABALSTA 
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Dzīvokļa pabalstu piešķir pēc 

iesnieguma un visu nepieciešamo 
dokumentu, kas apliecina tiesības 
saņemt dzīvokļa pabalstu, saņem-
šanas, izvērtēšanas un nozīmēto 
līdzdalības pienākumu izpildes.

5.2. Sociālais dienests, ja nepiecie-
šams, pirms pabalsta piešķiršanas 
veic pabalsta pieprasītāja sadzīves 
apstākļu apsekošanu.

5.3. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu 
reizi kalendārajā gadā, izņemot 
mājsaimniecībām, kas atzītas par 
trūcīgām, pabalstu piešķir par laika 

periodu, kurā piešķirts trūcīgās per-
sonas statuss.

5.4. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir vai 
pārtrauc izmaksu, ja: 
5.4.1. persona bez objektīva iemes-

la nav izpildījusi tai noteiktos 
līdzdalības pienākumus;

5.4.2. persona iesniegumā uzrādī-
tajā dzīvesvietā nedzīvo, iz-
ņemot: 

5.4.2.1. skolēnu vai studentu, 
kurš mācās un ir iesniegta 
izziņa no izglītības iestā-
des, kurā norādīta studiju 
programma, studiju forma, 
studiju ilgums;

5.4.2.2. personu, kura ilgstoši 
atrodas ārstniecības ie-
stādē;

5.4.3. dzīvoklis tiek izīrēts trešajām 
personām;

5.4.4. ir izbeigts dzīvojamās telpas 
īres līgums;

5.4.5. ir sniegtas nepilnīgas un ne-
patiesas ziņas, kas ietekmē 
pabalsta pieprasītāja faktis-
ko stāvokli tādā veidā, ka tas 
zaudē tiesības pretendēt uz 
attiecīgo pabalstu.

6. PABALSTA IZMAKSAS 
KĀRTĪBA

6.1. Ja personai ir tiesības saņemt 
dzīvokļa pabalstu, to prioritārā secī-
bā – pārskaita īres un komunālo pakal-
pojumu sniedzēja kontā vai pabalsta 
summas apjomā piegādā kurināmo, vai 
nauda tiek ieskaitīta pabalsta piepra-
sītāja norādītajā bankas kontā vai iz-
maksāta Līgatnes novada domes kasē. 

6.2. Dzīvokļa pabalstu pārskaita vai 
izmaksā divu kalendāro mēnešu laikā 
no brīža, kad Sociālais dienests pie-
ņēmis lēmumu par dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanu, ja pabalsta pieprasītājam 
noteiktie līdzdarbības pienākumi ir iz-
pildīti.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
7.1. Noteikumi publicējami un stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. 
pantā noteiktajā kārtībā.

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs A.Šteins

LĪGATNES NOVADA DOMES  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/1
„Par dzīvokļa pabalstu”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Jaunu saistošo noteikumu par dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanu  Līgatnes novadā mērķis ir diferencēt 
izmaksājamā dzīvokļa pabalsta apjomu atsevišķām 
mērķgrupām, vairāk atbalstot mazāk aizsargātākās 
sociālās grupas - atsevišķi dzīvojošos pensionārus ar 
zemiem ikmēneša ienākumiem, ģimenes ar bērniem un 
cilvēkus ar invaliditāti. 

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu precizē 
pabalsta saņēmēju loku un pabalsta apjomu, kā 
arī nosaka atšķirīgu pieeju pabalsta summas 
aprēķināšanai dažādām mērķgrupām.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumu sadaļu būtiski 
neietekmēs.

4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz administratīvajām 
procedūrām  

Diferencētā pabalstu apjoma aprēķināšana prasīs 
veltīt ilgāku laiku pabalsta aprēķināšanai, situācijas 
izvērtējumam un galīgā lēmuma pieņemšanai, taču 
to būs iespējams veikt likumā noteiktā kārtībā un 
termiņos.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar 
saistošo noteikumu projektu

Konsultācijas nav veiktas.

Paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada domes saistošie noteikumi  
Nr. 15/1 „Par dzīvokļu pabalstiem”
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APSTIPRINĀTI Līgatnes novada 
domes 2015. gada 26. februārī sēdē 
(protokols Nr.3, 7.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3. panta trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka aprūpes mājās 

pakalpojuma veidus un līmeņus, 
piešķiršanas, saņemšanas un sa-
maksas kārtību, darba organizē-
šanas un pakalpojuma pārtrauk-
šanas kārtību, kā arī kārtību, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek seg-
tas no Līgatnes novada pašval-
dības budžeta, ja klients vai viņa 
apgādnieks nespēj samaksāt par 
pakalpojumu.

2. Aprūpe mājās ir pakalpojums pa-
matvajadzību apmierināšanai per-
sonām, kuras objektīvu apstākļu 
dēļ nevar sevi aprūpēt.

3. Aprūpi mājās var saņemt:
3.1. personas, kuras vecuma, 

garīgu vai fizisku traucēju-
mu dēļ nevar veikt ikdienas 
mājas darbus un savu per-
sonisko aprūpi un kurām 
nav likumīgu apgādnieku vai 
tie objektīvu apstākļu dēļ 
nespēj sniegt nepieciešamo 
palīdzību;

3.2. personas, kurām slimības 
laikā vai atveseļošanās pe-
riodā ir grūtības veikt ikdie-
nas mājas darbus un savu 
personisko aprūpi un kurām 
nav likumīgu apgādnieku vai 
tie objektīvu apstākļu dēļ 
nespēj sniegt nepieciešamo 
palīdzību;

3.3. personas (bērni) ar invalidi-
tāti - ar garīga vai fiziska 
rakstura traucējumiem, ja 
ģimenes locekļi objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj viņiem 
nodrošināt aprūpi.

II. Aprūpes mājās  
pakalpojuma veidi,  
līmeņi un samaksas 
kārtība
4. Personai piešķiramās aprūpes 

apjoms tiek noteikts trīs līmeņos 
un tajā ir iekļauta palīdzība šādu 
aprūpes mājās pakalpojumu veik-
šanai:
4.1. pārtikas produktu, medika-

mentu un citu pamatvaja-
dzību apmierināšana, ne-
pieciešamo preču iegāde un 
nogādāšana personai mājās;

4.2. dzīvokļa īres un komunālo 
maksājumu veikšana; 

4.3. kurināmā piegāde telpās, ku-
rināšana; 

4.4. atkritumu iznešana; 
4.5. ūdens ienešana un iznešana; 
4.6. logu tīrīšana (1 reizi gadā); 
4.7. pavadoņa pakalpojumi (līdz 2 

reizēm mēnesī); 

4.8. ārsta un citu medicīnas darbi-
nieku izsaukšana; 

4.9. dzīvojamo telpu uzkopšana 
reizi nedēļā;

4.10. palīdzība dokumentu kārto-
šanā;

4.11. palīdzība ēdiena gatavoša-
nā, trauku mazgāšana;

4.12. personīgā aprūpe – mazgā-
šana;

4.13. nagu kopšana un matu grie-
šana;

4.14. veļas mazgāšana vai nodo-
šana mazgāšanā;

4.15. minimāla apģērba labošana;
4.16. gultas veļas nomaiņa.

5. Šo noteikumu 4. punktā noteiktā 
aprūpe mājās tiek sniegta tikai 
darba dienās darba laikā.

6. Aprūpes pakalpojuma veidi ie-
kļauti aprūpes līmeņos:

7. Izdevumi par aprūpes mājās 
pakalpojumu tiek segti no Līgatnes 
novada pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem un klienta līdzmaksājuma at-
bilstoši Līgatnes novada domes no-
teiktajai samaksai par pakalpojumu.
8. Līgatnes novada pašvaldības no-

teikto samaksu aprūpes mājās 
pakalpojumam aprēķina pēc stun-
du likmes, kuras nostrādātas pa-
kalpojuma nodrošināšanai. Līgat-
nes novada pašvaldības noteiktā 
samaksa ir 1,08 EUR par stundu 
(50% no valstī noteiktās minimā-
lās stundas darba samaksas lik-
mes).

9. Personām, kurām nav likumīgo ap-
gādnieku vai apgādnieks normatī-
vos aktos noteiktajā kārtībā atzīts 
par trūcīgu personu vai citu obje-
tīvu apstākļu dēļ nevar finansēt 
pakalpojumu, aprūpi mājās pēc 
klienta ienākumu izvērtēšanas:
9.1. no Līgatnes novada pašvaldī-

bas budžeta līdzekļiem pilnā 
apmērā finansē, ja klienta ie-
nākumi mēnesī nepārsniedz 
270,00 EUR; 

9.2. ja mēneša ienākumi ir 270,01 – 
300,00 EUR, noteikts līdz-
maksājums 25% apmērā no 
samaksas par pakalpojumu;

9.3. ja mēneša ienākumi ir 300,01 – 
330,00 EUR, noteikts līdz-
maksājums 50% apmērā no 
samaksas par pakalpojumu;

9.4. ja mēneša ienākumi ir 
330,01 – 360,00 EUR, no-
teikts līdzmaksājums 75% 
apmērā no samaksas par 
pakalpojumu;

9.5. personām, kuru mēneša ienā-
kumi ir virs 360,00 EUR, līdz-
maksājums par pakalpojumu 
noteikts 100% apmērā.

10. Izvērtējot klienta materiālo situā-
ciju un ienākumu līmeni, atlaides 
līdzmaksājumam netiek piemēro-
tas šādos gadījumos:
10.1. klientam ir uzkrājums virs 

1000,00 (viens tūkstotis 
euro) EUR;

10.2. noslēgts Uztura līgums, ar 
kuru uztura devējam no-
teikts uztura ņēmēja kopša-
nas pienākums. 

10.3. pēdējo 5 gadu laikā klients 
veicis vai pieļāvis savas man-
tas atsavināšanas vai dāvi-
nāšanas gadījumus par sum-
mu, kura pārsniedz 1000,00 
(viens tūkstotis euro) EUR.  

III. Aprūpes mājās  
piešķiršanas un  
organizēšanas  
kārtība
11. Aprūpi mājās personām, kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir Līgatnes 
novada pašvaldības teritorijā un 
kuri atbilst pašvaldības sociālo 
pakalpojumu saņēmēju lokam, 
piešķir ar Līgatnes novada Soci-
ālā dienesta lēmumu.

12. Lai saņemtu aprūpes pakalpo-
jumu mājās, persona vai viņas 
likumīgais pārstāvis, vai pilnva-
rotā persona iesniedz Līgatnes 
novada Sociālajā dienestā šādus 
dokumentus:
12.1. iesniegumu un iztikas lī-

dzekļu deklarāciju;
12.2. ģimenes ārsta slēdzienu 

par aprūpes nepieciešamī-
bu;

12.3. invaliditātes apliecības ko-
piju, ja personai ir noteikta 
invaliditāte;

12.4. lēmuma pieņemšanai var 
tikt pieprasīta cita infor-
mācija un to apstiprinoši 
dokumenti.

13. Sociālais darbinieks veic per-
sonas sadzīves apstākļu novēr-
tēšanu, nosaka personas indi-
viduālās vajadzības un sastāda 

„Personas vajadzību pēc sociāla-
jiem pakalpojumiem novērtēša-
nas karti”.

14. Līgatnes novada Sociālais die-
nests slēdz līgumu ar personu 
vai tās likumīgo pārstāvi, vai 
pilnvaroto personu par aprūpes 
mājās pakalpojuma saņemšanas 
un apmaksas kārtību.

15. Sociālais darbinieks ne retāk 
kā vieni reizi gadā veic atkārtotu 
aprūpes mājās nepieciešamības 
novērtējumu un izmaiņu gadīju-
mā ziņo Sociālajam dienestam.

16. Aprūpes mājās pakalpojumus 
sniedz aprūpētāji, citi sociālā 
dienesta speciālisti un pieaicinā-
tie speciālisti.

17. Pakalpojuma saņēmējs vai tā 
likumīgais apgādnieks veic sa-
maksu par iepriekšējā mēnesī 
saņemtajiem pakalpojumiem ar 
pārskaitījumu Līgatnes novada 
domes kontā vai kasē līdz katra 
mēneša 15.datumam.

18. Aprūpētājs sniedz darba pār-
skatu atbilstoši noteiktajai kār-
tībai – vienu reizi mēnesī aizpil-
da „Aprūpētāja darba uzskaites 
karti”, kur norāda pakalpojuma 
veidus un aprūpes grafiku (pieli-
kums Nr.1).

19. Līgatnes novada Sociālais die-
nests pieņem lēmumu par aprū-
pes mājās pakalpojuma snieg-
šanas pārtraukšanu, ja persona, 
kura saņem pakalpojumu:

19.1. rakstiski pieprasījusi 
pārtraukt aprūpes mājās 
pakalpojuma sniegšanu, 
norādot pārtraukšanas ie-
meslus;

19.2. tiek ievietota ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādē;

19.3. nepilda līgumā par aprūpes 
mājās pakalpojuma snieg-
šanu noteiktās saistības;

19.4. pakalpojuma saņemšanas 
laikā ir noslēgusi Uztura lī-
gumu, ar kuru uztura devē-
jam noteikts uztura ņēmēja 
kopšanas pienākums;

19.5. liek šķēršļus pakalpojuma 
sniegšanai (bez objektīva 
iemesla neielaiž dzīvesvie-
tā, ir alkohola vai narkotis-
ko vielu reibumā);

19.6. ir mainījusi dzīvesvietu ci-
tas pašvaldības teritorijā.

IV. Lēmumu  
apstrīdēšanas un  
pārsūdzēšanas  
kārtība
20. Līgatnes novada Sociālā die-

nesta pieņemtos lēmumus par 
aprūpes mājās pakalpojumiem 
var apstrīdēt Līgatnes novada 
domē.

21. Līgatnes novada domes pie-
ņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi
22. Noteikumi publicējami un stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs A.Šteins

N.p.k. Aprūpes biežums Līmenis
1. Aprūpe 4 stundas nedēļā – ne vairāk kā 16 stundas 

mēnesī
1.

2. Aprūpe 6 stundas nedēļā – ne vairāk kā 24 stundas 
mēnesī

2.

3. Aprūpe 8 stundas nedēļā – ne vairāk kā 32 stundas 
mēnesī

3.

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Līgatnes novadā” 
projekts izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 
trešo daļu, 23. panta pirmo, otro un trešo daļu. 

2. Īss projekta raksturojums Līgatnes novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi – uzlabot aprūpes mājās pieejamību un 
efektivitāti novada iedzīvotājiem, kuri vecuma un veselības stāvokļa dēļ nevar pilnvērtīgi 
nodrošināt savas pamatvajadzības un veikt pašaprūpi. 
Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību, 
pakalpojuma līmeņus un veidus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu projektā plānotās darbības aprūpes pakalpojuma ietvaros palielinās 
budžeta izdevumus par 6480,00 EUR.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz Līgatnes novada Sociālais dienests un administrē ar šo 
pakalpojumu saistītos izdevumus. Pakalpojums ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā 2014. gada 27. oktobrī.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas.

LĪGATNES NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI Nr. 15/3
„Par pakalpojuma „Aprūpe mājās”  
nodrošināšanu Līgatnes novadā”
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6. Aprūpes pakalpojuma veidi iekļauti aprūpes līmeņos:

N.p.k. Aprūpes biežums Līmenis
1. Aprūpe 4 stundas nedēļā – ne vairāk kā 16 stundas mēnesī 1.
2. Aprūpe 6 stundas nedēļā – ne vairāk kā 24 stundas mēnesī 2.
3. Aprūpe 8 stundas nedēļā – ne vairāk kā 32 stundas mēnesī 3.

7. Izdevumi par aprūpes mājās pakalpojumu tiek segti no Līgatnes novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem un klienta līdzmaksājuma atbilstoši Līgatnes novada domes noteiktajai samaksai par 
pakalpojumu.

8. Līgatnes novada pašvaldības noteikto samaksu aprūpes mājās pakalpojumam aprēķina pēc stundu 
likmes, kuras nostrādātas pakalpojuma nodrošināšanai. Līgatnes novada pašvaldības noteiktā 
samaksa ir 1,08 EUR par stundu (50% no valstī noteiktās minimālās stundas darba samaksas 
likmes).

9. Personām, kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks normatīvos aktos noteiktajā kārtībā atzīts 
par trūcīgu personu vai citu objetīvu apstākļu dēļ nevar finansēt pakalpojumu, aprūpi mājās pēc 
klienta ienākumu izvērtēšanas:

9.1. no Līgatnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē, ja klienta
ienākumi mēnesī nepārsniedz 270,00 EUR;

9.2. ja mēneša ienākumi ir 270,01 – 300,00 EUR, noteikts līdzmaksājums 25% apmērā no 
samaksas par pakalpojumu;

9.3. ja mēneša ienākumi ir 300,01 – 330,00 EUR, noteikts līdzmaksājums 50% apmērā 
no samaksas par pakalpojumu;

9.4. ja mēneša ienākumi ir 330,01 – 360,00 EUR, noteikts līdzmaksājums 75% apmērā no 
samaksas par pakalpopjumu;

9.5. personām, kuru mēneša ienākumi ir virs 360,00 EUR, līdzmaksājums par pakalpojumu 
noteikts 100% apmērā.

9.6. klienta līdzmaksājuma summa pa aprūpes līmeņiem norādīta tabulā:
 
Klienta ienākumi mēnesī                 līdz 270    270,01-300   300,01-330      330,01-360      virs 360 
Līdzmaksājums %                                 0%          25%           50%                75%                100% 
Samaksa  EUR   par 1h                           -              0,27           0,54                  0,81                 1,08  
Samaksa nedēļā:         
                                       1. līmenis                -         1,08            2,16                 3,24                 4,32  
                                       2. līmenis               -          1,62            3,24                 4,86                 6,48 
                                       3. līmenis               -          2,16            4,32                 6,48                 8,64 
Samaksa mēnesī: 
                                      1. līmenis               -           4,32            8,64                12,96               17,28 
                                      2. līmenis               -           6,48          12,96                19,44               25,92 
                                      3. līmenis                -          8,64          17,28                25,92               34,56 

10. Izvērtējot klienta materiālo situāciju un ienākumu līmeni, atlaides līdzmaksājumam netiek 
piemērotas šādos gadījumos:

10.1. klientam ir uzkrājums virs 1000,00 (viens tūkstotis euro) EUR;
10.2. Noslēgts Uztura līgums, ar kuru uztura devējam noteikts uztura ņēmēja kopšanas 

pienākums.
10.3. pēdējo 5 gadu laikā klients veicis vai pieļāvis savas mantas atsavināšanas vai 

dāvināšanas gadījumus par summu, kura pārsniedz 1000,00 (viens tūkstotis euro) EUR.

III. Aprūpes mājās piešķiršanas un organizēšanas kārtība
11. Aprūpi mājās personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Līgatnes novada pašvaldības teritorijā un 

kuri atbilst pašvaldības sociālo pakalpojumu saņēmēju lokam, piešķir ar Līgatnes novada 
Sociālā dienesta lēmumu.
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Saistošo noteikumu Nr. 15/3
„Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Līgatnes novadā”
paskaidrojuma raksts

9.6. klienta līdzmaksājuma summa pa aprūpes līmeņiem norādīta tabulā:



2013.gada 17.oktobris6 2015. gada APRĪLISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada 
domes 2015. gada 26. martā sēdē 
(protokols Nr.6, 18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.² panta pirmo un 
otro daļu; 

Ministru kabineta 15.11.2005. 
noteikumu Nr.857 „Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušam bēr-
nam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 27., 30., 31., 31.1punktu;
Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 
noteikumi”43. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka Lī-
gatnes novada pašvaldības pa-
balstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem 
veidus, apmēru un pašvaldības 
palīdzības saņemšanas kārtību 
Līgatnes novadā.

2. Tiesības saņemt noteikumos 
paredzēto pašvaldības palīdzī-
bu ir bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem, 
par kuru ārpusģimenes aprūpi 
lēmumu ir pieņēmusi Līgatnes 
novada bāriņtiesa.

3. Pašvaldības noteikto pabalstu 
izmaksas organizē Līgatnes 
novada Sociālais dienests, kurš 
savā darbībā ievēro spēkā eso-
šo normatīvo aktu prasības.

4. Tiesības uz šajos noteikumos 
noteikto palīdzību pilngadību 
sasniegušam bērnam sagla-
bājas līdz 24 gadu vecuma sa-
sniegšanai bērniem bāreņiem, 
par kuru ārpusģimenes aprūpi 
lēmumu pieņēmusi Līgatnes 
novada bāriņtiesa, ja persona 
neatrodas brīvības atņemšanas 
iestādē vai nesaņem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādes pakal-
pojumus.

II. Pašvaldības palīdzības 
veidi bāreņiem un bez 
vecāku gādības  
palikušajiem bērniem

5. Līgatnes novada pašvaldība no 
budžeta līdzekļiem izmaksā šā-
dus pabalstus:
5.1. Pabalsti audžuģimenēm:

5.1.1. Pabalsts bērna uzturam;
5.1.2. Pabalsts apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei.
5.2. Pabalsti bērnam bārenim un 

bez vecāku gādības paliku-
šam bērnam:

5.2.1. Vienreizējs pabalsts pa-
stāvīgas dzīves uzsākšanai 
pilngadību sasniegušam 
bērnam;

5.2.2. Vienreizējs pabalsts 
sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei 
pilngadību sasniegušam 
bērnam;

5.2.3. Ikmēneša pabalsts piln-
gadību sasniegušam bēr-
nam, kurš sekmīgi turpina 
mācības vidējās vai profe-
sionālās izglītības iestādē, 
augstskolā vai koledžā;

5.2.4. Dzīvokļa pabalsts no 
dienas, kad bērns sasnie-
dzis pilngadību, līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai.

III. Pašvaldības noteik-
to palīdzības pabalstu  
apmērs un personas, 
kuras ir tiesīgas tos 
saņemt
6. Pabalsti audžuģimenei tiek 

piešķirti audžuģimenei, ar kuru 
pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
par bērna ievietošanu audžuģi-
menē:
6.1. Pabalsts bērna uzturam 

tiek piešķirts 128,06 EUR 
apmērā mēnesī;

6.2. Pabalsts apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei 
tiek piešķirts 42,69 EUR ap-
mērā mēnesī.

7. Vienreizējs pabalsts pastāvī-
gas dzīves uzsākšanai divu 
sociālā apdrošinājuma pa-
balstu apmērā tiek piešķirts 
pilngadību sasniegušajam bēr-
nam pēc ārpusģimenes aprūpes 
izbeigšanās audžuģimenē, pie 
aizbildņa vai institūcijā.

8. Vienreizējs pabalsts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inven-
tāra iegādei 249,71 EUR ap-
mērā tiek piešķirts pēc ārpus-
ģimenes aprūpes izbeigšanās 
pilngadību sasniegušam bēr-
nam. Minētā pabalsta vietā un 
pabalsta summas apmērā var 
tikt izsniegti sadzīves priekš-
meti un mīkstais inventārs.

9. Ikmēneša pabalsts viena 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērā tiek piešķirts 
pilngadību sasniegušam bāre-
nim un bez vecāku gādības pa-
likušam bērnam, kurš:
9.1. sekmīgi turpina mācības 

vidējās vai profesionālās 
izglītības iestādē, kas ir tie-
sīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai pro-
fesionālo izglītību un profe-
sionālo kvalifikāciju aplieci-
nošus dokumentus;

9.2. sekmīgi mācās augstskolā 
vai koledžā, kas ir tiesīga 
izsniegt valsts atzītus dip-
lomus. Pabalsta izmaksu 
aptur studiju pārtraukuma 
laikā un to atjauno, ja studi-
jas tiek atsāktas. 

10. Dzīvokļa pabalsts bērnam 
bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam no 
dienas, kad bērns sasniedzis 
pilngadību, līdz 24 gadu vecu-
ma sasniegšanai tiek piešķirts 
faktiskajiem izdevumiem par 
dzīvojamās telpas lietošanu, 
maksimālais pabalsta apmērs 
41,00 EUR. 

10.1. Dzīvokļa pabalsts tiek 
aprēķināts, ievērojot dzī-
vojamās telpas īres maksu, 
pamatpakalpojuma (apkure, 
aukstais ūdens, kanalizācija 
un sadzīves atkritumu izve-
šana) izmaksas un papildpa-
kalpojuma (karstais ūdens, 
gāze, elektrība u.c.) izmak-
sas, kā arī dzīvokļa pabal-
sta aprēķināšanai noteiktos 
mēneša normatīvus par dzī-
vokli līdz 20 kvadrātmetru 
platībā no kopējā platības 
vai vienistabas dzīvokli 20 
kvadrātmetru platībā:
10.1.1. Karstā un aukstā 

ūdens patēriņu – at-
bilstoši skaitītāju 
rādījumiem, bet ne 
vairāk kā 2 m3;

10.1.2. Kanalizācijas patēri-
ņu – atbilstoši skai-
tītāju rādījumiem, 
bet ne vairāk kā 2 
m3;

10.1.3. Elektroenerģiju – at-
bilstoši skaitītāju 
rādījumiem, bet ne 
vairāk kā 50 kWh;

10.1.4. Par gāzi – atbilsto-
ši skaitītāju rādīju-
miem, bet ne vairāk 
kā 1 m3;

10.1.5. Sadzīves atkritumu 
izvešana – līdz ne 
vairāk kā 0,20 m³;

10.1.6. Īres maksa – līdz 
7,20 EUR mēnesī;

10.1.7. Apkure – līdz 18,00 
EUR mēnesī.

10.2. dzīvokļa pabalsts netiek pie-
šķirts par personām, kuras mi-
tinās vienā mājsaimniecībā ar 
bāreni vai bez vecāku gādības 
palikušu bērnu;

10.3. bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam ir tie-
sības izvēlēties saņemt šajos 
noteikumos minēto dzīvokļa 
pabalstu vai citā Līgatnes no-
vada pašvaldības normatīvajā 
aktā noteikto dzīvokļa pabal-
stu;

10.4. ja bārenis un bez vecāku gā-
dības palikušais bērns deklarē-
jis dzīvesvietu ārpus Līgatnes 
novada administratīvās terito-
rijas, Sociālais dienests nosūta 
lūgumu par dzīvesvietas apse-
košanu attiecīgās pašvaldības 
sociālajam dienestam un pēc 
dzīvesvietas apsekošanas akta 
saņemšanas lemj par dzīvokļa 
pabalsta piešķiršanu;

10.5. izmaksājamā dzīvokļa pabal-
sta apmēru nosaka pēc reālo 
izmaksu fakta, nepārsniedzot 
maksimāli noteikto pabalsta 
apmēru.

IV. Pašvaldības  
palīdzības bāreņiem 
un bez vecāku gā-
dības palikušajiem 
bērniem prasītāju 
pienākumi

11. Lai pretendētu uz šajos notei-
kumos paredzēto pašvaldības 
palīdzību, prasītājam Līgatnes 
novada Sociālajā dienestā jāie-
sniedz rakstisks iesniegums un 
citi dokumenti atbilstoši pabal-
sta veidam:
11.1. 9.1., 9.2., 10.1., 10.2., 10.3. 

apakšpunktos minētajos ga-
dījumos jāiesniedz izziņa no 
izglītības iestādes un 2 (di-
vas) reizes mācību gada laikā 
informācija par sekmēm;

11.2. punktā noteiktā dzīvokļa 
pabalsta saņemšanai jāie-
sniedz dzīvojamās telpas īres 
līguma kopija (uzrādot oriģi-
nālu) un reizi 3 (trīs) mēnešos 
jāuzrāda dzīvojamās telpas 
lietošanas maksājumu kvīšu 
oriģināli (iesniedzot kopijas) 
par iepriekšējo periodu, ja 
dzīvokļa pabalsta summa ne-
tiek pārskaitīta tieši pakalpo-
juma sniedzējam.

V. Lēmuma  
pieņemšanas,  
apstrīdēšanas un  
pārsūdzēšanas kārtība
12. Lēmumu par pašvaldības palī-

dzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem 
piešķiršanu pieņem Līgatnes 
novada Sociālais dienests ad-
ministratīvā akta veidā. 

13. Ja palīdzības prasītājs atbil-
stoši spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem nav tiesīgs 
saņemt pašvaldības palīdzību 
vai nav izpildījis kādu no ša-
jos noteikumos minētajiem 
nosacījumiem, palīdzība tiek 
atteikta.

14. Līgatnes novada Sociālā die-
nesta lēmumu var pārsūdzēt 
Līgatnes novada domē Admi-
nistratīvā procesa likumā no-
teiktā kārtībā un termiņā.

15. Līgatnes novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma  
jautājumi
16. Noteikumi publicējami un stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs A.Šteins

LĪGATNES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/4
„Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ar 2015. gada 1. janvāri spēkā stājas grozījumi likumā „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kas nosaka, ka pašvaldība domes 
saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu 
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc pilngadības 
sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam. Dzīvokļa pabalstu maksā tā pašvaldība, 
kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. Pašvaldībai ar 
domes saistošajiem noteikumiem jānosaka ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto izdevumu segšanas normatīvi, kā arī dzīvokļa pabalsta apmērs un 
izmaksas kārtība. 

2. Īss projekta raksturojums Dzīvokļa pabalsta bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam apmērs 
noteikts, par pamatu ņemot šādas izmaksas, pieņemot, ka izīrēšanas platība 
ir ne vairāk kā 20 m²:
Par dzīvojamās telpas īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas 
darbības) – 0,36 EUR par 1 m²; 7,20 EUR
Par gāzi – 1 m³ mēnesī – 1,37 EUR par 1 m³;
Par elektroenerģiju mēnesī – 50 kWh mēnesī, 0,165x50=8,25 EUR
Par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi – 0,90 euro par 1 m², 18,00 EUR
Par ūdeni un kanalizāciju – 2 m³ mēnesī, 2,15x2=4,30 EUR
Sadzīves atkritumu izvešana – 1,88 EUR mēnesī.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi palielinās par 4500,00 EUR gadā.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Saistošo noteikumu Nr. 15/4
„Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības  
palikušajiem bērniem” paskaidrojuma raksts
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 2015. gada 26. marta sēdē (protokols Nr. 6, 20.§)

Līgatnes novada domes saistošie  
noteikumi Nr. 15/6

„Grozījums Līgatnes novada domes 
2010. gada 25. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 33/10 „Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu un sociālās palīdzības  
pabalstiem Līgatnes novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 
trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

14. panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 
panta otro daļu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģi-

menes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. 
punktu, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu  un Euro 
ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo un trešo daļu.

1. Izdarīt šādu grozījumu Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās pa-
līdzības pabalstiem Līgatnes novadā” (apstiprināts ar Līgatnes novada domes 
2010. gada 25. novembra lēmumu (protokols Nr.14, 6.§.):

2. izslēgt nodaļu „X nodaļa Pabalsts veselības aprūpei”. 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 
2015. gada 26. martā sēdē (protokols 
Nr.6, 19.§)

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35. panta 

trešo un ceturto daļu

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – no-

teikumi) nosaka veselības aprūpes 
pabalsta apmēru, pieprasīšanas un 
piešķiršanas kārtību, kā arī perso-
nas, kurām ir tiesības saņemt ve-
selības aprūpes pabalstu Līgatnes 
novadā.

2. Veselības aprūpes pabalsts (turp-
māk – pabalsts) ir Līgatnes novada 
pašvaldības pabalsts, kas pare-
dzēts ar veselības aprūpi saistīto 
izdevumu daļējai segšanai.

3. Veselības aprūpes pabalstu piešķir 
un izmaksā Līgatnes novada Sociā-
lais dienests (turpmāk – Sociālais 
dienests).

4.  Pabalstu var saņemt personas, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Līgatnes 
novada administratīvajā teritorijā.

5.  Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot 
ģimenes (mājsaimniecības) ienāku-
mus. 

6. Saistošajos noteikumos lietotie ter-
mini:
6.1. ģimene (mājsaimniecība) šo 

noteikumu izpratnē ir persona 
vai personu grupa, kuras saista 
radniecība vai citas personiskas 
attiecības, kurām ir kopēji izde-
vumi par uzturu un kuras miti-
nās vienā mājoklī;

6.2. trūcīga ģimene – ģimene (māj-
saimniecība), kurai piešķirts trū-
cīgas ģimenes (personas) sta-
tuss, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteiku-
miem Nr.299 „Noteikumi par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu”;

6.3. vientuļš pensionārs – vienatnē 
dzīvojošs pensionārs, kuram 
nav likumīgo apgādnieku (1 per-
sona mājsaimniecībā);

6.4. atsevišķi dzīvojošs pensio-
nārs – faktiski atsevišķi dzīvo-
jošs pensionārs (1 persona māj-
saimniecībā);

6.5. vientuļa persona ar invalidi-
tāti – vienatnē dzīvojoša per-
sona ar pirmās, otrās vai trešās 
grupas invaliditāti, kurai nav 
likumīgo apgādnieku (1 persona 
mājsaimniecībā);

6.6. atsevišķi dzīvojoša persona 
ar invaliditāti – atsevišķi dzī-
vojoša persona ar pirmās, otrās 
vai trešās grupas invaliditāti (1 
persona mājsaimniecībā);

6.7. bērns – persona līdz 18 gadu 
vecumam;

6.8. daudzbērnu ģimene – ģime-
ne, kura aprūpē trīs vai vairāk 
bērnus, tai skaitā audžuģimenē 
ievietotus un aizbildnībā esošus 
bērnus.

7.  Veselības aprūpes pabalstu ir tiesī-
bas saņemt:
7.1. personai, kurai noteikts trū-

cīgas ģimenes (personas) sta-

tuss saskaņā ar spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem;

7.2. atsevišķi dzīvojošiem vai 
vientuļiem pensionāriem, kuru 
ienākumi nepārsniedz 220 EUR 
mēnesī;

7.3. atsevišķi dzīvojošām vai 
vientuļām personām ar pirmās, 
otrās vai trešās grupas invalidi-
tāti, kuru ienākumi nepārsniedz 
220 EUR mēnesī;

7.4. trūcīgo ģimeņu bērniem spe-
ciālo medicīniski optisko redzes 
korekcijas līdzekļu (briļļu) iegā-
dei; 

7.5. daudzbērnu ģimeņu bērniem 
speciālo medicīniski optisko re-
dzes korekcijas līdzekļu (briļļu) 
iegādei; 

8. Noteikumu 7.1. un 7.4. apakšpunktā 
minētajām personām pabalstu pie-
šķir par trūcīgas ģimenes (personas) 
statusa laikposmā saņemtajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, 
iegādātajiem speciālajiem medicī-
niski optiskajiem redzes korekcijas 
līdzekļiem (brillēm), medikamen-
tiem un higiēnas precēm.

II. PABALSTA VEIDI UN 
APMĒRS
9. Veselības aprūpes pabalsts pare-

dzēts veselības aprūpes pakalpo-
jumu pieejamības palielināšanai un 
ietver:
9.1. materiālo pabalstu ārstnie-

cības personu nozīmētu medi-
kamentu iegādei;

9.2. materiālo pabalstu ārstniecī-
bas personas nozīmētu higiēnas 
preču iegādei slimības vai atve-
seļošanās periodā;

9.3. materiālo pabalstu par vizīti 
pie speciālista;

9.4. materiālo pabalstu par diag-
nostiku (analīzes, izmeklējumi 
u.c. manipulācijas);

9.5. materiālo pabalstu par uztu-
rēšanos veselības aprūpes sta-
cionārā;

9.6. materiālo pabalstu trūcīgo 
ģimeņu bērniem un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem speciālo medi-
cīniski optisko redzes korekcijas 
līdzekļu (briļļu) iegādei.

10. Veselības aprūpes pabalsta apmērs:
10.1. trūcīgām personām (1 perso-

na mājsaimniecībā) līdz 50 EUR 
gadā;

10.2. trūcīgām ģimenēm (māj-
saimniecībām), kurās ir vairāk 
kā viena persona, līdz 100 EUR 
gadā;

10.3. atsevišķi dzīvojošiem vai 
vientuļiem pensionāriem līdz 70 
EUR gadā;

10.4. atsevišķi dzīvojošām vai 
vientuļām personām ar pirmās, 
otrās vai trešās grupas invalidi-
tāti līdz 70 EUR gadā;

10.5. trūcīgo ģimeņu bērniem un 
daudzbērnu ģimeņu bērniem 
speciālo medicīniski optisko re-
dzes korekcijas līdzekļu (briļļu) 
iegādei līdz 50 EUR gadā vie-
nam bērnam.

10.6. Pabalstu higiēnas preču ie-
gādei papildus šo noteikumu 

9.punktā minēto pabalstu vei-
diem slimības vai atveseļoša-
nās periodā šo noteikumu 10.1., 
10.2., 10.3. un 10.4.apakšpunktā 
norādīto mērķgrupu personas 
var saņemt  līdz 140,00 EUR 
gadā.

III. PABALSTA  
PIEPRASĪŠANAS  UN PIE-
ŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
11.  Veselības aprūpes pabalsta saņem-

šanai pabalsta pieprasītājs Sociālajā 
dienestā:
11.1. uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu;
11.2. iesniedz iesniegumu, kuru pa-

rakstot pabalsta pieprasītājs 
dod Sociālajam dienestam at-
ļauju izmantot pašvaldības un 
valsts datu reģistros pieejamo 
informāciju par ģimeni (perso-
nu);

11.3. iesniedz veselības aprūpes 
pakalpojuma, medikamentu 
vai speciālo medicīniski optis-
ko redzes korekcijas līdzekļu 
(briļļu) iegādes izdevumus ap-
liecinošu dokumentu (kases 
čeks, stingrās uzskaites kvīts 
vai faktūrrēķins) kopijas, uzrā-
dot oriģinālus, kuros norādīts 
pakalpojuma saņēmēja vārds, 
uzvārds, personas kods, mak-
sājuma mērķis, medikamentu 
vai pakalpojuma nosaukums 
un cena;

11.4. iesniedz ārsta vai ārsta spe-
ciālista izsniegtu nosūtījumu uz 
attiecīgo manipulāciju vai ārsta 
speciālista konsultāciju, kas 
apliecina veselības aprūpes pa-
kalpojuma nepieciešamību.

11.5. uzrāda Valsts darba eksper-
tīzes ārstu komisijas izziņu vai 
lēmumu, ja pabalstu pieprasa 
persona ar invaliditāti;

11.6. iesniedz ģimenes ārsta vai 
ārsta speciālista atzinumu par 
funkcionālo traucējumu esamī-
bu un higiēnas preču nepiecie-
šamību personai slimības vai 
atveseļošanās periodā;

11.7. iesniedz ārsta speciālista 
atzinumu par speciālo medicī-
niski optisko redzes korekcijas 
līdzekļu (briļļu) nepieciešamību.

12. Sociālais dienests lēmumu par 
veselības aprūpes pabalsta pie-
šķiršanu pieņem mēneša laikā no 
iesnieguma un visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas.

13. Ja pabalsta pieprasītājam nav tie-
sību saņemt veselības aprūpes pa-
balstu, Sociālais dienests pieņem 
lēmumu par atteikumu piešķirt ve-
selības aprūpes pabalstu, norādot 
atteikuma pamatojumu un lēmuma 
apstrīdēšanas kārtību.

13. Veselības aprūpes pabalstu pēc pa-
balsta pieprasītāja izvēles izmaksā:
14.1. ar pārskaitījumu pabalsta 

pieprasītāja bankas kontā;
14.2. skaidrā naudā novada domes 

kasēs;
14.2. piegādājot dzīvesvietā, ja pa-

balsta pieprasītājam ir ierobe-
žota pārvietošanās.

LĪGATNES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/5
„Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā”

Paskaidrojuma raksts
Saistošo noteikumu Nr. 15/5
„Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Jaunu saistošo noteikumu „Par veselības aprūpes pabalstu 
Līgatnes novadā” piešķiršanu Līgatnes novadā mērķis 
ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
nepasliktināšanos, diferencēt izmaksājamā pabalsta apjomu 
atsevišķām mērķgrupām, atbalstot mazāk aizsargātākās 
sociālās grupas - trūcīgās ģimenes, atsevišķi dzīvojošos 
un vientuļos pensionārus ar zemiem ikmēneša ienākumiem, 
cilvēkus ar invaliditāti, bērnus no daudzbērnu ģimenēm. 
Tā kā veicamo grozījumu apjoms ir liels, tad lietderīgi izdot 
jaunus saistošos noteikumus, tādēļ ir sagatavots jauns 
saistošo noteikumu projekts.                                                                                     

2. Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka veselības aprūpes 
pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības palielināšanai:
• materiālo pabalstu ārstniecības personu nozīmētu 

medikamentu iegādei;
• materiālo pabalstu ārstniecības personu nozīmētu 

higiēnas preču iegādei slimības vai atveseļošanās periodā;
• materiālo pabalstu par vizīti pie speciālista;
• materiālo pabalstu par diagnostiku (analīzes, izmeklējumi 

u.c. manipulācijas);
• materiālo pabalstu par uzturēšanos veselības aprūpes 

stacionārā;
• materiālo pabalstu trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem 

medicīniski optisko korekcijas briļļu iegādei.
Pabalstu paredzēts izmaksāt ar pārskaitījumu pieprasītāja 
kontā vai skaidrā naudā.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Plānots, ka pašvaldības budžeta izdevumu sadaļa 
palielināsies  par 2000,00 EUR. 

4. Saistošo 
noteikumu projekta 
iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Saistošo 
noteikumu projekta 
iespējamā ietekme 
uz administratīvajām 
procedūrām  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Līgatnes novada 
Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu

Konsultācijas nav notikušas.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
16. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā kārtībā.
Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs A.Šteins
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2015. gada 19. maijā.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālr. 64153176, e-pasts: kultcentrs@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.

Šogad Lielā 
talka norisināsies 
25. aprīlī, kad visa 
Latvija atkal tiks 
aicināta vienoties 
kopīgās vides 
sakopšanas un 

labiekārtošanas aktivitātēs. Mērķis ir 
panākt, lai Latvija savā simtgadē būtu 
tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē.

Talkas norisi kopumā (tajā skaitā 
savākto atkritumu izvešanu) katrā 
novadā pārrauga LIELĀS TALKAS 
KOORDINATORS – Vita Zilgalve, tālr. 
29265515. Tas nozīmē, ja gribi reģis-
trēt savu talkošanas vietu, tad pirms 
tam to saskaņo ar savu pašvaldības 
koordinatoru.
TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIE-
CIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, KAS 
ŠOGAD IR ZILĀ KRĀSĀ. 

Zilos maisus bez maksas varēs sa-
ņemt jau iepriekš reģistrētajā talkas 
norises vietā pie talkas atbildīgā ko-
ordinatora.
KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM 
ATKRITUMIEM UN MIRUŠIEM DZĪV-
NIEKIEM?

Ja talkojot ieraugi izlietotas injek-
cijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai 
nenosakāmiem šķīdumiem, akumula-
torus, kā arī citus bīstamus atkritu-
mus – neaiztiec tos! Par šādu priekš-
metu atrašanās vietu informē talkas 
atbildīgo! Ja, talkojot dabā vai pilsē-
tas teritorijā, uzej mirušu dzīvnieku – 

neaiztiec to, bet gan ziņo pašvaldībai. 
Savukārt, ja ieraugi vairāk nekā divus 
ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekus, 
ziņo operatīvajam dienestam pa tālru-
ni 112.
KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS  
MAISUS?

Par Lielās talkas atkritumu maisu 
savākšanu un izvešanu ir atbildīga 
pašvaldība. Savus piepildītos maisus 
atstāj TIKAI reģistrētajā talkas vietā 
un par to atrašanās vietu informē tal-
kas atbildīgo. Neskaidrību gadījumā 
zvani savas pašvaldības talkas koor-
dinatoram.

KUR TALKOSIM LĪGATNĒ? 
• Sporta laukumā Ošu ielā, Augšlī-

gatnē;
• pie Lustūža, Līgatnes centrā;
• sporta laukumā Gaujasmalā, 

Līgatnē
Lielās talkas pašvaldības  
norādītās atkritumu savākšanas 
vietas Līgatnes novadā:
1. Dārza iela 8, Augšlīgatne, Līgatnes 

pagasts, Līgatnes novads;
2. Ošu iela 5 (stāvlaukums), Augšlī-

gatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads;

3. Gaujasmalas masīvs (konteineru 
laukums), Līgatne, Līgatnes novads.

Sagatavoja Vita Zilgalve,
Lielās talkas koordinatore  

Līgatnes novadā  

Līgatnes novada domes  
deputātu un domes  

administrācijas
TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM
27. aprīlī plkst. 18.00 Līgatnes 

kultūras namā
28. aprīlī plkst. 18.00 „Zvaniņu” 

zālē Augšlīgatnē
DIENAS KĀRTĪBĀ:

• Līgatnes novada publiskā telpa:
• rotaļu laukumi, sporta laukumi 

un parki,
• kā arī citi jautājumi

Līgatnes novada dome aicina 
pieteikties uz Līgatnes Mūzikas un 

mākslas skolas direktora amata 
vakanci

Galvenie pienākumi:
Nodrošināt skolas darbību saskaņā ar 
pastāvošo likumdošanu. Vadīt un no-
drošināt skolas saimniecisko darbību.
Prasības pretendentam:
• Augstākā profesionālā izglītība mū-

zikas vai mākslas nozarē vai aug-
stākā profesionālā izglītība mūzikas 
vai mākslas nozarē un pedagoģiskā 
izglītība;

• Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba 
stāžs;

• Vēlama pieredze izglītības vadības 
darbā kultūrizglītības nozarē;

• Prasme strādāt ar datoru;
• Latviešu valodas zināšanas augstā-

kajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. 
MK noteiktumos Nr.733 noteiktajam 
C līmenis 1. pakāpe).

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās ga-

rantijas.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 
2015. gada 24. aprīlis plkst. 12.00.

Pieteikumā ietilpst: pieteikuma anke-
ta, kas pieejama mājaslapā  

www.ligatne.lv, eseja un izglītību 
apliecinošu dokumentu kopijas. 

Pieteikumu iesniegt personīgi vai pa 
pastu Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgat-
nes novadā, LV-4110, vai Nītaures 

ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
LV-4108, vai pa e-pastu:  
novadadome@ligatne.lv.

SIA „Līgatnes komunālserviss” 
izsludina pretendentu pieteikšanos 

vakancei –
LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS –

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS

Galvenie pienākumi:
• Veikt darbus ar traktortehniku (zie-

mas sezonā veikt ceļu un ietvju tī-
rīšanas darbus no sniega, vasaras 
sezonā ceļu malu un neapstrādāto 
zemju pļaušanas darbus), veikt zā-
les pļaušanas, krūmu izciršanas, 
kritušo koku izzāģēšanas darbus 
ar atbilstošiem tehniskajiem līdzek-
ļiem.

Prasības pretendentam:
• Vidējā profesionālā izglītība;
• Izpratne un zināšanas par galveno 

pienākumu veikšanu;
• Vēlama pieredze auto remontat-

slēdznieka darbu veikšanā;
• Traktortehnikas A un B, C kategori-

jas autovadītāja apliecība;
• Vēlama motorzāģa, krūmgrieža va-

dītāja, koku gāzēja apliecība.
Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās ga-

rantijas. 

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt:  

e-pasts: komunalserviss@ligatne.lv  
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 
2015. gada 28. aprīlis plkst. 12.00.

SIA „Līgatnes komunālserviss”, 
Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes 

novads, LV-4108

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 
No nedienām, no salta dzīves vēja – 
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Martā Līgatnes novadā 
piedzimušas divas meitenītes – 
Sandija, Eleonora – un viens 

puisītis – Olivers
Sirsnīgi sveicam vecākus  

un vecvecākus!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Pēdējais sniegs:
Tie ir marta puteņi  logā
Un gaistoši ziedi uz stikliem.
Tas ir balts klusums
Un miers ceļa galā …

Martā mūžībā aizgājuši Līgatnes 
novada iedzīvotāji:

Pauls Jānis Mārtiņš Ēķis,  
miris 2. martā

Elvīra Šmite – 4. martā
Valdis Ķirpluks – 6. martā

Biruta Skaidrīte Druvkalne –  
10. martā

Arturs Hermanis Mieriņš –  
12. martā

Informāciju no Iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja
 Līvija Andersone

Manas dienas – 
Ieaugušas rudzu ziedos.
Saulē sasprēgājušas,
Mērcējušās lietū.
Vai tad viegli
Manas dienas zibējušas?
Bet...
Labiem cilvēkiem tās labu gribējušas.

(M. Bārbele)

Šogad Līgatnē marts atnāca ar 
sēru vēsti – mūžības ceļos devu-
sies bijusī Līgatnes vidusskolas 
direktore Skaidrīte Druvkalne.

Ar Skaidrītes Druvkalnes  vār-
du saistāms Līgatnes vidusskolas 
ceļš no 1975. gada līdz 1986. ga-
dam. Laiks, kas atmiņā palicis kā 
stagnējošs, sarežģīts un  pretrunīgs 
periods. Laiks, kas no  skolēniem un 
pedagogiem prasīja līkumot starp 
partijas, valdības uzstādījumiem un 
sirdsapziņu, starp dogmām un god-
prātīgu skolotāja darbu. 

Skaidrīte Druvkalne bija optimis-
te un uzskatīja, ka skolēni jāciena, 
jāpriecājas par viņu panākumiem. 
Viņai piemita ticība bērniem, viņu 
iespējām, kas atbalstāmas un 
virzāmas tālāk. Viņai bija dotības  
saprast, viņa mācēja klausīties 
un pārliecināt – jebkurā veidā. 

Skaidrītei Druvkalnei piemita 
rakstura stingrība, humors, ora-
tora dotības un īpašs šarms, ar 
kura palīdzību izdevās nogludināt 
daudzus asumus – kā pedagogu, 
tā skolēnu attiecībās.  Tādu savās 
atmiņās par skolas laiku viņu 
atceras bijušie Līgatnes vidusskolas 
skolēni. 

Līgatnes vidusskolas skolotāji un 
skolēni  savu direktori atcerēsies kā 
cilvēku ar dvēselisku mirdzumu acīs, 
gaišu un  starojošu personību. 

Baiba Aizupiete 

Sludinājumi

Līgatnes novada Sociālais dienests aicina darbā uz 
nenoteiktu laiku SOCIĀLO DARBINIEKU 

Galvenie veicamie uzdevumi:
• Identificēt klientu sociālās problēmas un izvērtēt soci-

ālo situāciju, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
• Lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klien-

tam risināt radušās grūtības, un motivēt viņu pārmai-
ņām, vadīt intervences procesu;

• Pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu nepiecieša-
mību;

• Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz soci-
ālo palīdzību un pakalpojumiem un par to realizācijas ie-
spējām, kā arī klientu līdzdarbības pienākumiem sociālā 
pakalpojuma un sociālās palīdzības saņemšanā. 

Kvalifikācija un prasmes:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglī-

tība sociālajā darbā;
• darba pieredze sociālā darba specialitātēs;
• labas latviešu un krievu valodas prasmes;
• labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku un lietve-

dības zināšanas;
• prasme strādāt ar SOPA programmu;
• augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte;
• prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• precizitāte pienākumu izpildē;
• spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Pieteikties līdz 2015. gada  24. aprīlim.
Dokumenti jāiesniedz vai pa pastu jānosūta Līgatnes 

novada domei Nītaures ielā 6, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, LV-4110. Pieteikuma vēstule.Pretendenta CV.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Tālrunis uzziņām: 64155587, 

e-pasts: socdienests@ligatne.lv

Lielā talka notiek sestdien,  
2015. gada 25. aprīlī, no plkst. 9.00 
līdz 15.00 vienlaikus visā Latvijā. 

Skaidrītes Druvkalnes
(1929.g. 8.VI- 2015.g. 10.III) 
piemiņai

IZSTĀDE 
Līgatnes Kultūras centrā
no 24. aprīļa līdz 16. maijam

SPILVENI
mazi un mīļi, 

lieli un grezni, 

mīksti un pūkaini
Līgatnē

Izstādes atklāšana – 24. aprīlī plkst.12.00
 – 16. maijā plkst.12.00Svinīgs pasākums dalībniekiem

Izstādi organizē Līgatnes Amatu centrs  sadarbībā ar Līgatnes pašvaldību un Pašvaldības aģentūru „Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs”

No 24. aprīļa līdz 16. maijam Līgatnes Kultūras centrā būs 
apskatāma rokdarbu izstāde – no dažādiem materiāliem 
un dažādās rokdarbu tehnikās darināti SPILVENI no visas 

Latvijas. Izstādē ar darbiem piedalīsies Tautas lietišķo 
mākslas studiju, rokdarbu pulciņu dalībnieki, 

individuālie rokdarbnieki. 
Darbus no pūralādēm, t.i., omīšu, vecmāmiņu, 

krustmāmiņu darinājumus, var iesniegt arī jebkurš 
Līgatnes iedzīvotājs, kuram ir ko rādīt un ar ko lepoties! 
Darbus var iesniegt no 20. līdz 22. aprīlim Līgatnes Kultūras 

centrā, sazinoties ar izstādes organizētāju Dainu Klints  
(tālr. 29123825).

Galvenie pienākumi:
• Veikt inženierkomunikāciju (ūdens-

vads, kanalizācijas sistēmas, apku-
res sistēmas, sūknētavu, urbumu, 
attīrīšanas iekārtu) kārtējos, profi-
laktiskos un plānotos remontdarbus.
Prasības pretendentam:

• Pamata vai vidējā profesionālā iz-
glītība;

• Izpratne un zināšanas par galveno 
pienākumu veikšanu;

• Vēlama pieredze remontatslēdznie-
ka darbu veikšanā;

• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās ga-

rantijas. 
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt:

e-pasts: komunalserviss@ligatne.lv
Pieteikumu iesniegšanas termiņš –  
2015. gada 28. aprīlis plkst. 12.00.

SIA „Līgatnes komunālserviss”, 
Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes 

novads, LV-4108

SIA „Līgatnes komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos  
vakancei – REMONTATSLĒDZNIEKS


