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 1  Līgatnes novada domes priekšsēdētāja uzruna 

2011.gads Līgatnes novadā bija spraiga darba pārpilns. Mērķtiecīgi turpinot iesāktos 

projektus un pievēršoties jaunu ideju realizācijai, novadā turpinās ekonomiskā augšupeja. Kaut 

ikdienā bieži izjūtam smagās valsts ekonomiskās krīzes sekas, daudzu iedzīvotāju apziņā 

nolemtību pārņēmušas cerības. 

Sekmīgi uzsākts darbs, lai izstrādātu Līgatnes novada attīstības programmu. Šis nozīmīgais 

dokuments kalpos kā pamats ilgtermiņa izaugsmei, kur nozīmīga vieta ir katram novada 

iedzīvotājam, katrai ielai, ciemam un viensētai. Līgatnes novada attīstības vīzija – „Drošas mājas 

laimīgai dzīvei” kopā cītīgi strādājot tiks sasniegta! Tas vairos labklājību katram novada 

iedzīvotājam. 

 Sekmīga Līgatnes novada izaugsme un pastāvēšana būs tad, kad veltīsim rūpes katram 

iedzīvotājam.  Mums vienlīdz svarīgas ir jaunās ģimenes un bērni, mums svarīgs katrs strādājošais 

un sirmgalvis. Turpinām iesākto, lai katram bērnam nodrošinātu vietu bērnudārzā, lai skolnieki, 

mācoties modernā skolā, iegūtu kvalitatīvu izglītību, lai katram interesentam būtu plašas iespējas 

sportot, pilnveidoties amatniecības un pašdarbības kolektīvos.  

 Iepriekšējo gadu ekonomiskā lejupslīde ietekmēja arī pašvaldībā esošos uzņēmējus. 

Daudzviet vajadzēja samazināt darbavietas un daži uzņēmumi tika slēgti. Tas atstāja iespaidu uz 

daudzu iedzīvotāju labklājību, ko visi izjutām ļoti sāpīgi. Pašvaldība mobilizēja resursus sociālās 

palīdzības jomā un vienlīdz sparīgi darbojās, lai aizstāvētu savu uzņēmēju intereses un pasargātu 

no jauniem satricinājumiem. Pagājusī ekonomiskā krīze mums visiem kalpojusi kā laba mācība. 

Pašvaldībā izveidots stabils sociālais dienests, uzņēmēji kļuvuši daudz efektīvāki un 

konkurētspējīgāki, daudzi darbinieki mainījuši attieksmi, kas nepieciešama, lai konkurētu darba 

tirgū. 2011. gada beigās ir vērojama izaugsme un vairums uzņēmēji šo gadu pabeidz ar labākiem 

rezultātiem kā gadu iepriekš. Tas vieš pamatotas cerības, ka novadā palielināsies darbavietu skaits 

un samazināsies bezdarbs. 

 Novadā salīdzinoši daudz ir vecāka gadagājuma ļaudis. Mēs varam būt lepni, jo mums ir 

pie kā vērsties pēc padoma, ir liels dzīves pieredzes mantojums. Rūpējoties par vecāka 

gadagājuma cilvēkiem, pat ekonomiskās krīzes dziļākajā laikā, pašvaldība saglabāja visus sociālo 

pabalstu veidus un mērķtiecīgi attīstīja sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Pašvaldība 

atbalsta pensionāru kolektīvus un sniedz materiālo palīdzību dažādu socializācijas pasākumu 
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rīkošanai. Mēs lepojamies ar mūsu sieviešu vokālo ansambli, ar brašajām līnijdejotājām, mūs 

priecē katra pensionāru kopā sanākšana gan amatnieku pulciņos, gan svinībās. 

 Novada iedzīvotāji čakli izmanto Eiropas struktūrfondu sniegtās iespējas. Tam pamatā ir 

pašvaldības sadarbība un atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kas ir labu, sabiedrībai nozīmīgu 

projektu iniciatori un realizētāji. Biedrība „Līgatnes sporta centrs” pie Augšlīgatnes sporta halles ir 

izveidojusi skeitparku, biedrība „Līgatnes krasti” pie pārceltuves uzbūvējusi „Tradicionālās 

zvejniecības aroda muzeju”. Biedrība „Līgatnes upes saimnieki” realizēja projektu „Zivju nārsta 

vērošanas taka” un ir uzsākusi projekta „Zivju ceļš pie Anfabrikas slūžām” realizāciju. Šie un 

daudzi citi projekti ir katram novada iedzīvotajam nozīmīgi un tos līdzfinansē pašvaldība. 

 2011. gads Līgatnes novada vēsturē tiks ierakstīts, kā gads, kad Līgatnes papīrfabrikas 

ciemata vēsturiskais centrs saņēma EDEN balvu, kas dod tiesības saukt „Eiropas izcilākais tūrisma 

galamērķis”. Tūrisma industrijas attīstība ir Līgatnes pilsētas liela iespēja, kas sākot no 2006. gada 

tiek mērķtiecīgi realizēta un tagad atnesusi savus pirmos augļus. Un Līgatnes novadā katrai vietai 

ir sava „lielā iespēja”. Attīstības programma 2012.-2018. gadam paredz, ka Augšlīgatnē visi 

akcenti tiek likti uz ekonomisko izaugsmi, bet Skaļupes saglabā savu vērtību un zīmolu, un arī 

turpmāk, šeit tiks attīstīta medicīniskā aprūpe. Attīstības programmā nozīmīga vieta ir atvēlēta 

Ratnieku un Ķempju ciemu attīstībai, kā arī lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai novadā. 

 Esmu pārliecināts, ka Līgatnes novadā ir visas iespējas, lai mēs kopā sasniegtu augstus 

dzīves standartus, un katrs novada iedzīvotājs būtu lepns par savām drošajām mājām laimīgai 

dzīvei! 

 

 

Esam laimīgi Līgatnes novadā! 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs    

Ainārs Šteins 
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 2  Ziņas par pašvaldību 

 

Līgatnes novada pašvaldības teritorija ir 167,7 km2, tajā skaitā  

Līgatnes pilsēta - 7,1 km2 ;  

Līgatnes pagasts – 160,6 km2. 

 

 Līgatnes pilsētas teritorija atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, robežojas ar Amatas, 

Pārgaujas, Krimuldas un Siguldas novadu. Pilsēta atrodas 35 km attālumā no Cēsīm un 75 km 

attālumā no Rīgas.  

Līgatnes pagasts vēsturiski atrodas Vidzemes novadā, bet ģeogrāfiski Vidzemes augstienes 

Piebalgas paugurainē un Gaujas senlejā, dienvidaustrumos iesniedzas Viduslatvijas nolaidenums. 

Pagasta austrumu daļa ir 20 km attālumā no Cēsīm, bet rietumu daļa 10 km attālumā no Siguldas. 

Līgatnes pagasts apjož Līgatnes pilsētu un robežojas ar Krimuldas pagastu, Siguldas pagastu, 

Straupes pagastu, Nītaures pagastu, Amatas un Drabešu pagastu.  

2009. gadā, pēc administratīvi teritoriālās reformas tika izveidots Līgatnes novads, kas 

apvieno divas administratīvās teritorijas – Līgatnes pilsētu un Līgatnes pagastu. Novada domes 

struktūras izveide ir balstīta uz kopīgi izstrādātu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas  apstiprinātu Līgatnes novada apvienošanās projektu.  

Strādājot pie apvienošanās projekta, par pamatu tika ņemtas pozitīvās iestrādnes abās 

pašvaldībās. Tās apvienojot ir izveidots optimāls pārvaldes modelis, kas atbilst pašvaldības finanšu 

iespējām un nepieciešamībai, un vērsts uz likumā noteikto pašvaldības funkciju realizāciju 

iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai. 
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 2.1  Teritorijas sadalījums 

Līgatnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums pa lietošanas 

veidiem 2011. gadā 

 

Līgatnes novada pašvaldības īpašumā ir 166 zemes vienības ar kopējo platību 181,7 ha. 

 

. 
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Līgatnes novada domei piekritīgas ir 346 zemes vienības ar kopējo platību 707,9 ha. 

 

 

 2.2  Iedzīvotāji 

 

Iedzīvotāju skaits Līgatnes novada pašvaldībā uz 01.01.2011. –  4272 
Līgatnes pilsētā - 1328 

 Līgatnes pagastā - 2944 
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Vīrieši      -  2042 
            Sievietes -   2230 

 

 

 

Nacionālais sastāvs 

  

 Latvieši  - 3704 
 Krievi   -  408 
 Baltkrievi  -    42 
 Ukraiņi   -    23 
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 Vācieši   -    24 
Poļi                              -    35 
Lietuvieši   -    15 
Igauņi   -     4 

 Pārējie   -    17 
 

 

Pilsonība 

  

 Latvijas pilsoņi  - 4013 
 Latvijas nepilsoņi -   231 
            Pārējie   -     28 
 

 

Vecuma sadalījums 

0 – 6 gadi   - 252 
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Līgatnes pilsētā -   56 
 Līgatnes pagastā - 196 
 
7 – 18 gadi   - 539 

Līgatnes pilsētā - 117 
 Līgatnes pagastā - 422 
 
Pensionāri     - 1080 

Līgatnes pilsētā -   454 
 Līgatnes pagastā -   626 
 
Darbaspējīgie   - 2401 
Bezdarbnieki   -  338 

 

 

Civilstāvokļu aktu reģistrācija 

Laulības   -     4 

Līgatnes pilsētā -     3 

 Līgatnes pagastā -     1 

 

Dzimšanas   -   32    

Līgatnes pilsētā -     6 

 Līgatnes pagastā -   26 

Miršanas   -   58    

Līgatnes pilsētā -   25 

 Līgatnes pagastā -   33 
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 2.3  Pašvaldības pārvalde 

Līgatnes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”. Līgatnes novada pašvaldības un Līgatnes novada domes darbību nosaka Līgatnes 

novada domes 2009.gada 14.oktobra ar ārkārtas sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 3.§), apstiprinātie 

Līgatnes novada saistošie noteikumi Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums”.  

 

Līgatnes novada domē 2009.gada 1.jūlijā darbu sāk jaunievēlētā Līgatnes novada dome 13 

deputātu sastāvā . Par Līgatnes novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Ainārs Šteins.  

Līgatnes novada domes deputāti: 

1. Ainārs Šteins 

2. Pēteris Lideris      

3. Dace Bērziņa     

4. Ineta Bērziņa     

5. Laila Bērziņa        

6. Ēriks Liepiņš     

7. Gunita Liepiņa    
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8. Silvija Zaharāne     

9. Gunars Šķēle      

10. Iveta Viļumsone         

11. Ivars Štrassers 

12. Guntis Zicmanis 

13. Jurijs Daģis  

 

2011. gadā notikušas 17 novada domes sēdes, tai skaitā 4 ārkārtas sēdes. 

  

Domes sēdēs izskatīti jautājumi, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un 

komisijās. 

 Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai domē izveidotas četras deputātu pastāvīgās 

komitejas: 

 Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā; 

 Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komiteja 5 deputātu sastāvā; 

 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 5 deputātu sastāvā; 

 Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja 5 deputātu sastāvā. 

 

2011. gadā notikušas:  

13  Finanšu komitejas sēdes; 

14  Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas sēdes; 

12  Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes; 

24  Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas sēdes. 

 

Domē darbojas šādas patstāvīgās komisijas:  

 Ārkārtas situāciju komisija avāriju, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai; 

 Zemes komisija; 

 Administratīvā komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Iepirkumu komisija; 



14 

 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības komisija; 

 Privatizācijas komisija; 

 Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija; 

 Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

 Atzinības rakstu piešķiršanas komisija. 

Domē darbojas viena apakškomisija: 

 Līgatnes novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija. 
 

 

Pašvaldības funkciju realizēšana tiek nodrošināta ar pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

starpniecību – 

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes: 

 Līgatnes novada vidusskola; 

 Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Līgatnes Mūzikas un mākslas skola; 

 Līgatnes novada Dienas un interešu centrs „Saulespuķe”; 

 

Pašvaldības struktūrvienības – Kultūras iestādes: 

 Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs; 

 Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēka; 

 Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka; 

 

Citas pašvaldības struktūrvienības: 

 Novada domes kanceleja; 

 Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

 Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa; 

 Līgatnes novada domes komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa; 

 Līgatnes novada Sporta centrs; 

 Tūrisma informācijas centrs. 
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Līgatnes novada domes iestādes: 

 Līgatnes novada Bāriņtiesa; 

 Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Līgatnes novada Būvvalde; 

 Līgatnes novada pašvaldības policija; 

 Līgatnes novada Sociālais dienests; 

 Līgatnes novada sociālais aprūpes centrs. 

 

Uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kapitāldaļas: 

 SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”- 1,50 %; 

 Krājaizdevu sabiedrības „Līgatnes druva” –  4,50 % ; 

 BO „Dzīvokļu kooperatīvs „Skaļupes” – 5,0 %; 

 AS „CATA” –  4,54 %; 

 SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””- 100%; 

 SIA „Līgatnes nami” – 100%.  

   

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 Biedrībā „Līgatnes upes saimnieki”; 

 Biedrībā „Līgatnes krasti”. 

 

 

 3  Bāriņtiesa 

 

  2011. gadā Līgatnes novada bāriņtiesa kopā pieņēmusi 48 lēmumus. Lai sagatavotu lietas 

lēmumu pieņemšanai vai izlemtu par lietas neierosināšanu, veiktas gan pārbaudes iedzīvotāju 
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dzīves vietās, gan sarunas ar iedzīvotājiem, gan amatpersonu un iedzīvotāju aptaujas, lai iegūtu 

ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu 

izlemšanai. 

  Bāriņtiesa veikusi izskaidrošanas darbus iedzīvotājiem par vecāku pienākumu pirms 

izbraukšanas no Latvijas Republikas uz darbu ārvalstīs, sakārtot likumīgo pārstāvju iecelšanu un 

noteikt pilnvaru apjomu bērniem, kuri paliek Latvijā pie citām personām. Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja ir piedalījusies Līgatnes vidusskolas vecāku kopsapulcēs, kur runāts par dažādiem 

tiesiskiem jautājumiem.  

Pārskata periodā notariālie apliecinājumi ir sastādīti un noformēti 168 dokumentiem, no 

tiem: 64 pilnvarām, 28 darījumu līgumiem, 4 testamentiem, 44 nostiprinājumu lūgumiem 

zemesgrāmatai, 28 parakstu īstumu apliecinājumiem. 

Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 

un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju  

1 

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

tiesības  

8 

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

tiesības  

2  

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības  8  

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības  2  

Personu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu  

-  

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības  3  

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības  7  
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Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē, no kuriem:  18 

 audžuģimenē  8  

 aizbildņa ģimenē  7  

  bērnu aprūpes iestādē  3  

Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē 

(audžuģimenē, aizbildnībā, bērnu aprūpes iestādē)  

15  

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes 

(audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi  

5 

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas  1  

Bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas  1  

Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības tiesību atjaunošanas 

vecākiem  

2  

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

šķērsot valsts robežu  

-  

Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam  4  

Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis  4  

Audžuģimeņu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim  -  

Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem  2  

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir 

bērna interesēs  

1  
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Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu 

adoptētāja aprūpē  

1 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī  7  

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu 

nodrošināšanu vai aizstāvību  

6  

 

 4  Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem Līgatnes novadā sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā 

       Veicot sabiedriskās kārtības uzturēšanu Līgatnes novadā, Uzraugot Līgatnes novada 

saistošo noteikumu ievērošanu, kā arī kontrolējot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, 

Pašvaldības policijas darbinieki 2011.gadā ir sastādījuši 98 personām Administratīvā pārkāpuma 

protokolus, no kurām Pašvaldības policija pie administratīvās atbildības ir saukusi 45 personas. 

32 transporta līdzekļa vadītāji saukti pie administratīvās atbildības par CSN neievērošanu; 

33 personām – par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu, kur  pārkāpumi ir par 

APK 171.panta normu neievērošanu, t.i., alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā vai 

atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu; 

33 personām par citiem administratīviem pārkāpumiem (sīkais huligānisms, apzināti nepatiesa 

speciālo dienestu izsaukšana, ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka rīkojumam vai 

prasībai u.c.) 

53 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai citām 

institūcijām: 

23 lietas nosūtītas Cēsu rajona tiesai, no kurām 8 ir par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā 

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

gada laikā; 

18 lietas nosūtītas Līgatnes novada domes Administratīvajai komisijai; 

12 lietas citām institūcijām (Valsts policijai). 

Sodīti: 

12 transporta līdzekļa vadītāji par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu; 
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33 personas par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 

vai alkohola lietošanu sabiedriskās vietās; 

1 persona par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām   prasībām 

20 personas par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu ar CSDD protokoliem 

2 personas par bērnu audzināšanas pienākumu nepildīšanu; 

12 personas par sīko huligānismu. 

 Atskaites periodā 2 personām izteikti brīdinājumi par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu 

neievērošanu. 

 16 personas, kuras nav spējušas patstāvīgi pārvietoties un ir varējušas nodarīt veselības kaitējumu 

sev vai citiem , nogādātas  Cēsu rajona slimnīcā vai mājās. 

Mutiski brīdināti 76 velosipēdu un mopēdu vadītāji par CSN 217. un 230. panta neievērošanu. 

68 gājēji brīdināti par CSN 19.panta ( par atstarotāju nelietošanu ) pārkāpšanu. 

2011. gadā Pašvaldības policija izbraukusi uz 87 izsaukumiem un izskatījusi 128 iedzīvotāju 

iesniegumus un telefoniskas informācijas. 

 

 5  Sociālā palīdzība 

       Sociālais darbs un palīdzība 

    2011.gadā Līgatnes novada Sociālais dienests turpināja klientiem sniegt jau esošos 

pakalpojumus un palīdzību un sāka piedāvāt jaunus pakalpojumus. Ir izstrādāta Līgatnes novada 

Sociālā dienesta sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas stratēģiskā 

programma 2011. – 2016.gadam. Tās mērķis ir: 

1)  lauzt pieņēmumu, ka Sociālā dienesta galvenā funkcija ir izsniegt pabalstus, 

2) piedāvāt novada iedzīvotājiem daudzveidīgākus atbalsta pasākumus izejai no krīzes 

situācijām pašu spēkiem. 

Īpaša uzmanība tika pievērsta krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem; 

 izstrādātas un realizētas sociālās uzvedības korekcijas programmas 7 personām; 

 notikušas individuālās sociālās korekcijas nodarbības pusaudžiem; 

 izveidota atbalsta grupa nepilngadīgajiem ar uzvedības traucējumiem un realizēts 10 

nodarbību cikls; 
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 organizēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  krīzes centrā 7 vardarbībā cietušiem 

bērniem. 

Paplašinājies psihologa klientu loks: 

 notikušas 184 individuālās konsultācijas; 

 veikta personu psiholoģiskā izpēte un sniegti 15 atzinumi. 

Kopumā psihologa pakalpojumus izmantojušas 90 personas. 

       2011.gadā notika Pašvaldības aģentūras „Līgatnes pilsētas sociālā aprūpes centrs” 

reorganizācija. Tika izveidota jauna Līgatnes novada pašvaldības struktūrvienība, kuru iekļāva 

Līgatnes novada Sociālā dienesta sastāvā.   

2011.gadā ir notikušas 40 Sociālā dienesta sēdes, kurās lemts par klientu sociālās situācijas 

uzlabošanu un nepieciešamajiem pakalpojumiem. 

Kopā sociālo palīdzību un pakalpojumus no pašvaldības saņēmušas 230 ģimenes – 557 

personas, no kurām 166 bērni. 

Līgatnes novadā 2011.gadā reģistrētas 173 trūcīgas ģimenes  - 431 persona. 

 

Svarīgākais sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā Līgatnes novadā 

2011.gadā 

1.  Turpina darboties Līgatnes novada Sociālā dienesta darbības modelis divos iedzīvotāju 

apkalpošanas centros – Līgatnes pagastā un Līgatnes pilsētā, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk saņemt 

sociālo palīdzību un pakalpojumus. 

2. Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  projektā 

„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” Līgatnes novada Sociālajā 

dienestā turpina strādāt psihologs, lai realizētu projektu „Psihologa piesaiste Līgatnes novada 

domes vajadzībām atbalsta sniegšanai mērķa grupām”. Šis pakalpojums Līgatnes novada 

iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas. 

3. No 2009.gada 14.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim ESF projektā „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 

kopumā strādāja 288 cilvēki. 

4. Sociālais dienests turpina A/S Latvenergo dāvinājuma karšu 2.posmu -  „Elektrības 

norēķinu karte – Ls 53,70” izsniegšanu Līgatnes novada mājsaimniecībām ar bērniem. A/S 
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Latvenergo Līgatnes novada pašvaldībai 2011.gadā piešķīra 160 dāvinājuma kartes, līdz šim 

izsniegtas 29.  

5. Ir uzsākta sadarbība ar Līgatnes novada Nevalstiskajām organizācijām. 

6. No 2011.gada 1.janvāra informācija par klientiem tiek uzkrāta sociālās palīdzības 

administrēšanas informatīvajā sistēmā ( SOPA). 

7. Informācijas iegūšanai noslēgti sadarbības līgumi ar NVA, VSAA un CSDD. 

8.  18 pilngadīgas personas un 18 bērni ir saņēmuši ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus 

dažādās atbilstošās iestādēs un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Tam kopā izlietots Ls 

41852. 

9. 2011.gadā Līgatnes novadā sociālās palīdzības pabalstiem izmaksāti Ls 73790: 

 GMI pabalstam - Ls 48709 jeb 59,46 % ; 

 Dzīvokļa pabalstam – Ls 12255 jeb 14,96 % ; 

 Pabalsts ārkārtas situācijā – Ls 2155 jeb 2,63%; 

 Ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 930 jeb 1,14 % ; 

 Veselības aprūpes pabalstam – Ls 2463 jeb 3,01 % ; 

 Pabalsts skolas piederumu iegādei – Ls 435 jeb 0,53 % ; 

  Piedzimšanas pabalsts – Ls 1450 jeb 1,77 %;, 

  Apbedīšanas pabalsts – Ls 5318 jeb 6,49 %, 

  Pēc soda izciešanas – Ls 75 jeb 0,09 %. 

Sociālās palīdzības pabalsti 2011.gadā

GMI pabalsts

Dzīvokļa pabalsts

Apbedīšanas pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts

Pabalsts ārkārtas situācijās

Piedzimšanas pabalsts

Pabalsts ēdināšanai

Pabalsts skolas piederumiem

Pabalsts pēc soda izciešanas

 

 



22 

 

2012. gada galvenie uzdevumi Sociālā dienesta darba tālākai attīstībai 

1. Līgatnes novada Sociālā dienesta sniegtā pakalpojuma aprūpe mājās  pilnveidošana un 

reģistrēšana pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

2. Izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas un korekcijas programmas dažādām sociālajām 

grupām atbilstoši viņu vajadzībām. 

3. Turpināt meklēt iespējas piesaistīt Eiropas finansējumu dažāda rakstura sociālajos 

projektos ar mērķi dažādu sociālo grupu atstumtības mazināšanai un integrēšanai sabiedrībā. 

4. Turpināt uzsākto sadarbību ar Līgatnes novada NVO . 

5. Uzlabot sadzīves apstākļus Līgatnes novada sociālās aprūpes centra klientiem. 

 

 6  Nozīmīgākie veikumi un notikumi Līgatnes novadā izglītības jomā 

 6.1  Līgatnes novada vidusskola 

 6.1.1  Pedagoģiskais darbs 

 

Pedagoģiskais darbs 2011.gadā izglītības iestādē tiek veikts saskaņā ar licencētām un 

akreditētām programmām: vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111 un vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 un 2011.gadā tiek licencēta 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011012 un tās realizācija 

tiek uzsākta ar 2011./2012.m.g.       

2010./2011. mācību gadu Līgatnes novada vidusskolā uzsāka 230 skolēni, pabeidza 231 

skolēns. Skolā strādāja 29 pedagogi, nokomplektēti 21 klašu komplekts. 2010./2011. mācību gadu 

105 skolēni (46%) noslēdza ar labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 6,5 un vairāk), uz otru 

mācību gadu tai pašā klasē atstāti 4 skolēni. 

2011./2012. mācību gadu Līgatnes novada vidusskolā uzsāka 256 skolēni, skolā strādāja 30 

pedagogi, nokomplektēti 23 klašu komplekti. 

Veikti būtiski ieguldījumi, lai uzlabotu mācību procesu un radītu iespēju pedagogiem veikt 

darbu atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Skolas budžeta ietvaros tika veikts dabaszinību 

kabineta un laboratorijas remonts un aprīkots ar mācību darbam nepieciešamajām IT iekārtām – 

interaktīvā tāfele, projektors, portatīvais dators, kā arī iegādāti citi ķīmijas, fizikas un bioloģijas 

stundās nepieciešamie mērinstrumenti un iekārtas.  
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2010./2011.m.g. darbojās sekojošas interešu izglītības programmas: koris, ansamblis, 

aerobika, tautiskās dejas, teātris, radošā darbnīca, kokapstrāde, vides izglītība, lietišķā māksla, 

tekstildarbu tehnikas apguve. 2011./2012.m.g. papildus nosauktajiem darbu uzsāka tehniskās 

jaunrades pulciņš, kustību pulciņš un komandu sporta spēles. Interešu izglītības dalībnieki 

veiksmīgi startē dažādos konkursos, skatēs un sacensībās iegūstot godalgotas vietas. 

Skolotāji turpina piedalīties Eiropas sociālā fonda programmā, pilnveidojot profesionālo 

kvalifikāciju. 

 

 6.1.2  Mācību darbs 

Līgatnes novada vidusskola turpina aktīvi darboties projektos: „Mamma daba”, „SAUCE”, kā arī 

starptautiskajā Comenius skolu sadarbības projektā, apakšaktivitāte „Skolēnu individuālā 

mobilitāte” - 2010./2011.m.g. trīs mēnešus trīs Līgatnes novada vidusskolas skolēni mācījās Itālijā, 

savukārt 2011./2012.m.g. I semestrī Līgatnes novada vidusskolas mācījās 2 skolēni no Polijas un 2 

no Itālijas, apakšaktivitātē „Eiropas jauniešu ūdens parlaments”.u.c. 

Skolēnu skaits un sastāvs mācību gada laikā un vasaras periodā būtiski nav mainījies, izmaiņām ir 

sociāli iemesli. Ģimenes izbrauc uz ārzemēm, maina dzīves vietu. 

Mācību darba rezultāti ir stabili. Trešdaļai 5.- 12. klašu skolēnu vidējā atzīme ir 7 un vairāk. Valsts 

pārbaudes darbos 3., 6. un 12. klasē izglītojamajiem nav nepietiekamu vērtējumu, tomēr 9.klasē 

vienam izglītojamajam ir nepietiekams vērtējums latviešu valodā.  

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

 



24 

 

12. klases centralizēto eksāmenu rezultātus var uzskatīt par labiem, gan mūsu skolas skatījumā, 

gan salīdzinot ar citām līdzīga statusa skolām. 50 % ir A,B,C līmeņi (iepr. gadā 53%),   

 

 

 

 

 

 

Mācību gada laikā 24 skolēni ir piedalījušies starpnovadu mācību olimpiādēs, ir gūtas 6 

godalgotas vietas. Viens skolēns ir ieguvis atzinību valsts atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē. 

Visi 2010./2011.m.g. 9.klašu absolventi turpina tālāk izglītoties, 27% no visiem absolventiem 

turpina mācīties Līgatnes novada vidusskolā. 

 

 

Sadarbība ar ģimeni 

 Notikušas visas plānotās klašu sapulces, kurās vecāki tika iepazīstināti ar skolas darba 

virzieniem, instruēti izglītojamo drošības jautājumos un aicināti apspriest aktualitātes. 2011.gadā 

tika atjaunota Izglītības iestādes padome, iesaistot vecākus gan dažādu aktivitāšu (pasākumu, 

talku) organizēšanā, gan iestādes attīstības veicināšanā. 
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6.1.3. Uzdevumi jaunajam mācību gadam: 

 Profesionālās ievirzes izglītības programmu izstrādāšana. Turpināt darbu pie vides 

izglītības programmas izstrādes vidusskolai.    

 Mūsdienu tehnoloģiju ieviešana, kas saistīta ar ES projekta IT iekārtu piegādi skolai 

(interaktīvās tāfeles, projektori, dokumentu kameras, portatīvie datori). 

 Skolas vides labiekārtošana – ierīkot ugunsdrošības signalizācijas sistēmu, veikt 

garderobju remontu skolas ēkā Strautu ielā 4, veikt divu klašu kapitālos remontus, jumta 

remontu skolas ēkā „Skola” Augšlīgatnē, kā arī veikt citus mazāka apjoma remontdarbus. 

 Skolas mikroklimata uzlabošana – skolēnu, vecāku un pedagogu savstarpējā sadarbība, 

kopīgu pasākumu organizēšana, pateicību publiska izteikšana. 

6.2. Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde 

6.2.1. Pedagoģiskais darbs 

 2011. gadā pedagoģiskais darbs pirmsskolas izglītības iestādē tika veikts saskaņā ar 2011. 

gada 10. janvārī licencēto izglītības programmu Nr. V- 3416, programmas kods- 01011111. 

Programmas saturs nodrošināja audzēkņu sagatavošanu mācību uzsākšanai skolā. Programmas 

realizēšanu nodrošināja pie tiekamais mācību, uzskates un izdales materiālu klāsts grupās un 

metodiskajā kabinetā.  

 2011. gada 1. septembra PII ēkā „Zvaniņos” tika atvērta vēl viena grupa 24 bērniem. Līdz 

ar to no 2011. gada Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 7 grupas, kurās var 

tikt nodrošinātas vietas 152 bērniem. 2011. gada 1. septembrī mācības Līgatnes novada 

pirmsskolas izglītības iestādē uzsāk 138 bērni vecumā no 1,5- 6 gadiem (skat. tabulu nr. 1). 

 

Tabula Nr. 1.  

Bērnu skaits Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē pa dzimšanas gadiem 

Kopā:  2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004.  

 

168 

 

2 

 

7 

 

18 

 

35 

 

26 

 

22 

 

29 

 

1 
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No 2011. gada 1. septembra ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē tika nodrošināti visi 

bērni, kuriem tās bija nepieciešamas. 2011. gada decembrī rindā uz vietām pirmsskolas izglītības 

iestādē ir 39 bērni.  

Iestādē tika nodrošināta 5-6 gadīgo bērnu obligātā apmācība pamatizglītības apguvei. 

2011. gada 1. septembrī mācības uzsāka 27 6-gadīgie bērni un  22 5- gadīgie bērni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Interešu izglītība 

Iestādē sekmīgi darbojas bērnu tautisko deju pulciņš, kuru apmeklē 94 bērni vecumā no 

3–7 gadiem. Deju pulciņš piedalās visos pirmsskolas izglītības iestādes rīkotajos pasākumos un arī 

Līgatnes novada kultūras un tūrisma centra rīkotajos pasākumos.  

 

6.2.2. Sadarbība ar ģimeni 

 Katrā grupā notika trīs vecāku sapulces, kurās vecāki tika iepazīstināti ar iestādes darba 

virzieniem, plānotajām aktivitātēm. Tajās tika pārrunāti noteikumi, kā arī uzklausīti vecāku 

priekšlikumi iestādes darba uzlabošanā. Iestādē aktīvi darbojās iestādes padome, kuras 

inicitatīvas rezultātā tika iztīrīta graviņa aiz pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Gaujas ielā 7, 

ierīkota smilšu kaste PII ēkas „Zvaniņos” rotaļu  laukumā, kā arī bērniem tika iestudēta luga „Kā 

Ņauva  meklēja draugu”.  

6.2.3. Saimnieciskā darbība 

2011. gadā veiktie darbi: 

 Veikta telpu labiekārtošana Līgatnes pagasta „Sporta ielā 14” atverot papildus grupu 

vismazākajiem; 

 Veikta „Sporta ielā 14” zāles siltināšana un remonts; 

 Pabeigta izpētes un tehniskā projekta izstrāde bērnudārza ēkas Gaujas ielā 7, Līgatnē, 

renovācijai. 

 Atjaunots un modernizēts mācību un tehniskais aprīkojums; 

 Pie PII ēkas „Zvaniņos” rotaļu laukumā uzcelta  nojume;  

 PII ēkā „Zvaniņos” uzstādīta ugunsgrēka trauksmes atklāšanas signalizācija. 



27 

 

6.2.4. Plānotie darbi 2012. gadā 

Pedagoģiskā darbība:  

1. Turpināt papildināt materiālo bāzi mācību nodarbību nepieciešamībām, atbilstoši 

mācību tēmām.  

2. Īpašu uzmanību pievērst bērnu saskarsmes prasmju veicināšanai.  

Saimnieciskā darbība:  

PII ēkā Līgatnē, Gaujas ielā 7:  

1. Veikt zāles kapitālo remontu; 

2. Uzcelt nojumi rotaļām svaigā gaisā;  

3. Ierīkot dzērveņu lauciņu. 

PII ēkā Augšlīgatnē, Sporta ielā 14:  

1. Veikt kāpņu kapitālo remontu; 

2. Veikt remontu 5. grupas mācību telpā; 

3. Uzstādīt zālē skatuvi. 

6.3. Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 

6.3.1. Pedagoģiskais darbs 

Pedagoģiskais darbs skolā tiek veikts saskaņā ar licencētām profesionālās ievirzes izglītības 

programmām : 

- 10V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle, 

- 10V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle, 

- 10V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle, 

- 10V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Čella spēle, 

- 10V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle, 

- 10V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, 

- 10V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Trompetes spēle, 

- 10V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Mežraga spēle, 

- 10V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Eifonija spēle, 

- 20V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle, 

- 20V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle,  

- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle, 
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- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Čella spēle, 

- 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle,  

- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle,  

- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Mežraga spēle, 

- 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle Eifonija spēle,  

- 20V 211 00 Vizuāli plastiskā māksla, 

- 20V 212 10 Deja. 

Izglītības programmas ar kodu 10V tika licencētas, lai nodrošinātu juridiski korektu trīspusējā 

finansēšanas līguma, kas paredz pirmkārt finansēt 10V programmas, izpildi. Līdz ar to, jaunie 

audzēkņi tiek uzņemti šajās 10V izglītības programmās, bet mācību stundu skaits viņiem 

maksimāli tiek nodrošināts pēc 20V programmu mācību plāniem, iespēju robežās piešķirot 

trūkstošās stundas no pašvaldības piešķirtā budžeta līdzekļiem. 

Lai nodrošinātu visiem audzēkņiem mācību priekšmeta Kolektīvā muzicēšana apguvi, 1.-

4.klases audzēkņi dzied korī, no 5.klases audzēkņi tiek iesaistīti Stīgu instrumentu ansamblī, ir 

dažādi dueti – pūšaminstrumentu, akordeonistu u.c. 2011.gada septembrī tika izveidots Flautu 

trio, kas uzsāka aktīvu koncertdarbību jau no novembra mēneša. 

Izglītības iestāde 2007.gada februārī izgāja akreditācijas procesu, kura rezultātā skola tika 

akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem (akreditācijas lapas Nr.AI 3658). Nākamās 

akreditācijas termiņš – 2013.gada 27.februāris. Programmu saturs nodrošina iespēju katram 

audzēknim turpināt izglītību mūzikas, dejas vai mākslas jomā jebkurā profesionālās vidējās 

izglītības mācību iestādē. Programmu realizācijai nodrošināts pietiekams telpu, aprīkojuma, 

mūzikas instrumentu, materiālu, audio ierakstu, kā arī mācību un uzskates materiālu klāsts. 

Sakarā ar audzēkņu vecāku nestabilo finansiālo situāciju, mūzikas instrumentus iegādājas skola un 

par simbolisku samaksu izīrē. Par cik pieprasījums pēc kāda konkrēta instrumenta spēles katru 

gadu ir atšķirīgs, dažkārt rodas situācijas, kad jāiegādājas papildus instrumenti un kādi citi stāv 

neizmantoti. 

Audzēkņu vidējais kopskaits 2011.gadā (kopā ar sagatavošanas klasi mūzikā un mākslā) - 84, 

no tiem mūzikas izglītības programmās - 49, dejas izglītības programmā – 11, mākslas izglītības 

programmā – 24. Sagatavošanas klases pilnā apmērā tiek finansētas no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 
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Skolā strādā 13 pedagogi, no tiem mūzikas izglītības programmās – 10, dejas izglītības 

programmā – 1, mākslas izglītības programmā – 2, kā arī 2 tehniskie darbinieki – 2 apkopējas. 

Pedagogi aktīvi papildina savas zināšanas dažādos kursos, semināros un mācību iestādēs. 

2011.gadā skolu absolvēja kopā 3 audzēkņi, no tiem 2 mūzikas izglītības programmas, 1 

mākslas izglītības programmu. Abas mūzikas programmu absolventes turpināja izglītību mūsu 

skolas 9.klasē, bet mākslas programmas absolvente turpina iegūt mākslas izglītību vidējā 

profesionālā mācību iestādē. 

6.3.2. Mākslinieciskā darbība 

Skolas audzēkņi un pedagogi regulāri piedalās gan skolas, gan pašvaldības rīkotajos 

pasākumos un koncertos. Ar saviem sniegumiem priecējam klausītājus 18.novembra koncertos, 

Ziemassvētku pasākumos, Mātes dienā, Tradicionālajos pūtēju svētkos u.c. Mākslinieku veikums 

apskatāms darbu izstādēs. Bez tam koncertējam arī citās mūzikas un mākslu skolās visā Latvijā.  

Viens no skolas darbības kvalitātes rādītājiem ir audzēkņu dalība dažādos konkursos, festivālos, 

izstādēs. Mūsu skolas audzēkņi regulāri piedalās un gūst panākumus gan vietēja, gan 

starptautiska mēroga konkursos. 2011.gadā tie ir : 6.Vidzemes mūzikas skolu vijolnieku konkurss 

Cēsīs, Reģionālais mūzikas skolu akordeonistu-solistu konkurss Cēsīs, XX Starptautiskais jauno 

mūziķu konkurss „Sigulda 2011”. 

2011.gada vasarā, Līgatnes pašvaldības sadarbības ar Akhmetas pašvaldību Gruzijā 

ietvaros, skolā tika organizēta Radošā vasaras skola abu pašvaldību bērniem. Vispirms gruzīnu 

jaunieši ciemojās Līgatnē un 10 dienas kopā ar vietējiem bērniem piedalījās dažādās radošās 

aktivitātēs (zīmēja, gatavoja mūzikas instrumentus, apguva latviešu tautas dejas un rotaļas, 

pagaršoja mūsu nacionālos ēdienus utt.), pēc tam mūsu bērni brauca uz Gruziju, kur pavadīja 2 

neaizmirstamas nedēļas. 

6.3.3. Sadarbība ar ģimeni 

Skolas pedagogi aktīvi informē audzēkņu vecākus par norisēm skolā, kā arī par katra 

audzēkņa individuālajiem sasniegumiem vai neveiksmēm. Lai vecāki būtu lietas kursā, kādas ir 

mācību programmu prasības un kā viņu bērni ar tām tiek galā, vismaz 1 reizi semestrī tiek rīkoti 

atklātie koncerti, vecākiem arī ir iespēja būt klāt jebkurā mācību stundā, ja viņi to vēlas. Vecāki arī 

labprāt apmeklē visus skolas un pašvaldības rīkotos pasākumus, kuros uzstājās viņu bērni, 

tādējādi viņiem ir priekšstats par sava bērna individuālajiem sasniegumiem. 
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Katra mācību gada 2.semestrī 1 reizi mēnesī tiek rīkota topošo tā gada skolas absolventu 

beigšanas eksāmena instrumenta spēlē programmas noklausīšanās ar vecāku piedalīšanos, lai 

izslēgtu nepatīkamu pārsteigumu iespēju skolas beigšanas eksāmenos maijā. Vecāki vienmēr ļoti 

labprāt apmeklē šīs noklausīšanās un līdz ar to arī pievērš lielāku uzmanību sava bērna 

ieguldītajam darbam programmas sagatavošanā mājās, tādējādi palīdzot gan bērnam, gan arī viņa 

pedagogam. 

6.3.4. Saimnieciskā darbība 

Skolas telpas tiek uzturētas pienācīgā kārtībā, ir nepieciešami nelieli kosmētiski remonti. 

2011.gadā galvenā uzmanība tika pievērsta telpu un mūzikas instrumentu uzturēšanai, regulārai 

apkopei. Mākslas klasē un gaitenī vienas ēkas 1.stāvā tika nomainīta grīda, kas bija savu laiku 

nokalpojusi. Tika iegādāts saksofons, kornete, 1/8 un 4/4 čelli, kā arī veikts nepieciešamais 

remonts klavierēm. Regulāri tiek papildināts arī nošu un audio materiālu, mākslas grāmatu u.c. 

nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu fonds. 

6.3.5. Plānotie darbi 2012.gadā 

Pedagoģiskā darbība 

2012.gadā jāturpina nodrošināt audzēkņiem licencēto izglītības programmu saturam atbilstošu 

mācību procesu.  

2012.gada pavasarī skola gatavojas svinēt 20 gadu jubileju, tādēļ rūpīgi jāpārdomā un jāsagatavo 

koncerta programma un audzēkņu darbu izstāde. Plānots pasākuma norisēs iesaistīt arī skolas 

absolventus, kuri turpina iegūt izglītību ar mākslu vai mūziku saistītās profesijās. 

 

Saimnieciskā darbība 

2012.gadā „Kārkliņu” ēkas 1.stāva mākslas klasēs jānomaina elektroinstalācija, kā arī jāpārplāno 

gaismas ķermeņu izvietojums, lai uzlabotu mācību procesa norisi. Bez tam jāveic dažādi sīki 

uzlabojumi skolas telpās. Jāplāno arī vismaz 1 pikolo flautas iegāde. 
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6.4. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras, tūrisma un sporta jomā 

6.4.1. Bibliotēku darbība. 

 

Līgatnes novadā darbojas divas pašvaldības publiskās bibliotēkas ( 1 Līgatnes pilsētā un 1 

Līgatnes pagastā) un 2 izglītības iestāžu bibliotēkas. 

Līgatnes pašvaldības publisko bibliotēku darbu koordinē Līgatnes novada Kultūras un 

tūrisma centrs.  

Cēsu Centrālā bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs Līgatnes novada publiskajām 

bibliotēkām. 

 

Līgatnes pilsētas bibliotēka 

Darba statistiskie rādītāji Līgatnes pilsētas bibliotēkā 

 

Bibliotēkā kā lasītāji ir  reģistrēti 30,2% Līgatnes pilsētas iedzīvotāji 

 2008. 2009. +,- 

Lasītāju skaits 350 372 +22 

Apmeklējums 4893 5619 +726 

Izsniegums 9605 9729 +124 

Starpbibliotēku abonements    

Krājums 

-ienācis 

-izslēgts 

6924 

280 

3000 

6474 

150 

600 

-450 

-130 

-2400 

Pasākumi 10 10 0 

Izstādes 16 15 -1 
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Projektu izstrāde 

      Izstrādāti un atbalstīti divi  projekti: 

1.„Līgatniešu pirmie soļi virtuālajā pasaulē” (Datorkursi iesācējiem realizēti Līgatnes novada 

domes mūžizglītības un interešu izglītības veicināšanas programmu ietvaros  ) 

2. Bērnu žūrija” ( Valsts kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programma ) 

Pasākumi 

Organizēti 10 pasākumi un 15 izstādes. 

Veiksmīgi piedalījāmies konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv” 

Gada nogalē bibliotēkā bija apskatāma  Cēsu Kultūras biedrības „Harmonija” ceļojošā gleznu 

izstāde „Krāsu prieks”, kuras noslēgumā bija literāri muzikāls pasākums ar gleznotāju un 

dzejnieku piedalīšanos. 

Līgatnes novada iedzīvotāji apguva pamata iemaņas darbā ar datoru. 

Aktīvi darbojās „Bērnu žūrija”. 

Iesaistījāmies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos ar „Rītausmas stundu” Līgatnes 

novada vidusskolā. 

Pieredzes apmaiņa 

Ar Līgatnes novada domes atbalstu Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja  piedalījās Cēsu 

Centrālās bibliotēkas rīkotajā pieredzes braucienā uz Kurzemes bibliotēkām. 

Sadarbības tīkls, partneri  

 Kā galvenais sadarbības partneris jāmin Cēsu Centrālā bibliotēka, kas  mūs uzrauga, 

informē par visu jauno, organizē kursus un pieredzes apmaiņas braucienus. 

 Ir laba sadarbība ar Līgatnes Kultūras un Tūrisma centru, Līgatnes novada vidusskolu, 

dienas interešu centru „Saulespuķe”un Līgatnes pirmskolas izglītības iestādi. 

 

Bibliotēkas publicitāte 

 Informācija par Līgatnes pilsētas bibliotēku ir atrodama šādās mājas lapās: Līgatnes 

novada www.ligatne.lv, Cēsu Centrālās bibliotēkas www.biblioteka.cesis.lv, bibliotēku 

www.biblioteka.lv., kā arī www.kulturaskarte.lv. 

Bibliotēkas darbība tiek atspoguļota vietējā laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas” 

http://www.ligatne.lv/
http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Līgatnes pagasta bibliotēka 

Bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi 

daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras daudzveidīgi klāstu. Skolas vecuma bērni un 

jaunieši, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai 

grāmatas, periodiku, bet izmanto arī interneta resursu piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir 

kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju tālākizglītības, kultūras vērtību aprites un saglabāšanas 

funkciju.  

Izmantojot informācijas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju 

un informācijas sniedzēju. 

Līgatnes pagasta iedzīvotāju skaits ir 2776 cilvēki (uz 2011.gada 1.12).  

Bibliotēku lietotāju skaits ir 19.65 %  no kopējā rajona iedzīvotāju skaita (dati uz 01.01.2012.)  

Bibliotēkas lietotāju analīze parāda, ka:   

1. apmēram 30% no lietotājiem ir dažādu augstskolu, koledžu u.c. mācību iestāžu pārstāvji; 

2. apmēram 15% no lietotājiem ir nepieciešamība praktisko interešu apmierināšana; 

 apmēram 20% no lietotājiem  ir nepieciešamība pēc informācijas par dažādiem hobijiem; 

 apmēram 5% no lietotājiem ir nepieciešamība pēc profesionālās informācijas savā darba 

jomā;  

 apmēram 30% no lietotājiem lasa tikai daiļliteratūru. 

 

Bibliotēkas izmantošana- 
 2010.gads 2011.gads Analīze 

Lasītāju kopskaits  643 708 
+ 

65 

.sk. 

bērni un jaunieši līdz 18 

gadiemm 

175 259 
+ 

84 

Apmeklējumu kopskaits  20065 20899 
+ 

834 

t.sk. 8530(statistika no  + 
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virtuālie apmeklējumi 05. 2010.-

01.01.2011.) 

15196(statistika 

no 01.01.2011.-

01.01.2012) 

6666 

t.sk. pieaugušie 3497 3672 
+175 

 

bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 
4100 5703 

+1603 

 

Izsniegumu kopskaits  12814 12412 
-402 

 

no kopējā izsnieguma 

skaita: 

bērniem un jauniešiem 

līdz 18 gadiem 

3381 3404 
+23 

 

 
SBA 

 2010.gads 2011.gads Analīze 

Iekšzemes starpbibliotēku abonements 
(SBA) 

45 61 
+ 
16 

t. sk. 
no citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

24 30 
+6 
 

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

21 31 10 

 
Bibliotēkas krājums- 

 

 2010.gads  2011.gads  Analīze 

Līgatnes 
novada 
dome 

163 810.53 114 Ls 677,00 -49 
-133.53 

Dāvināju
mi 

50 66.27 27 96.99 -23 
+30.72 

‘’Bērnu 
žūrija’’ 

6 20.35 6 26.68 +6.33 

Kopā 224 897.15 147 Ls 800.67 -77 
-96.48 
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Bibliotēkas aktivitāšu piedāvājums 

Aktivitātes Aktivitātes mērķis 

jaunieguvumu izstādes interesenti var pierakstīties rindā pēc jaunām grāmatām  

tiek veiktas aptaujas ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai ''Birzēs''  

lai uzlabotu lietotāju 
apkalpošanu 

Servisa piedāvājums skolai  

lai veicinātu bērnu 
interesi par bibliotēku 

klašu apmeklējums-ekskursija pa bibliotēku 

lai atvieglotu 
orientēšanos bibliotēkā  
 

plauktu kods-krāsu kods  
 

lai atvieglotu 
orientēšanos grāmatu 
klāstā  

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

visjaunākā informācija 
par bibliotēku, lasīšanu, 
grāmatām 

izlasāma blogā ''Līgatnes pagasta bibliotēka'' 

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

Lasīšanas 
mērķprogramma ''Bērnu 
žūrija''  

Jau 9.gadus esam kopā.Arī šogad bērni lasa sparīgi, uz šo brīdi 
mērķprogrammu lasa jau 22 bērni-Kreitāle Megija, Hamčanovska 
Anete, Fleiss Artūrs, Petrova Dita, Linde Amanda, Kronberga Melisa, 
Pētersone Ketrīna, Pētersone Agnese, Samarina Ingūna, Liepiņa 
Laura, Zaharāne Sindija, Krinberga Elīna, Leišavniece Monta, Sirlaka 
Annija, Samarina Samanta, Liepiņa-Dandere Beāte, Mihailova 
Kristīne, Tabaka Elīna, Sirlaka Kitija, Aleksa Vihlo, Cīrule Kristena, 
Ingmārs Jansons. Arī šogad mums ir paredzēts blakusdarbiņš- 
izlasot savu paņemto grāmatu, izveidot reklāmu grāmatai- kā ieteikt 
šo grāmatu savam draugam, klasesbiedram . 

''Tek pa ceļu pasaciņa'' 5.un6.gadīgiem bērniem-iepazīsti bibliotēku un grāmatu....  
 

''Iepazīsti! Mācies! Lieto!'' interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas rēķinu apmaksā, 
darba meklējumos, saziņas iespējas caur skype, e-pastu  
 

Videotēka ''Līgatnes 
pagasts'' 

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

''Uz Līgatni man brauciet 
līdz...'' 

Materiāli par tūrisma piedāvājumu Līgatnes pagastā 

Novadnieku datubāze Iespējami pilnīgāk ir jāapzina tos cilvēkus, kuri saistīti ar Līgatnes 
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pagastu, nešķirojot vai šis cilvēks ir populārs visā pasaulē vai Latvijā, 
vai arī tikai savā dzimtajā pagastā- galvenais ir viņa devums savam 
pagastam. Datu bāze apkopo novadnieku biogrāfijas, kuri   dzīvojuši 
un dažādus darbus strādājuši , kuriem kopēja bijusi dzimšanas vieta, 
dzīve vai darbs Līgatnes pagastā. Bibliotēkā ir izveidotas 32 
novadpētniecības mapes un novadpētniecības kartotēka. 
 
 

''Pirmā iepazīšanās ar 
bibliotēku'' 

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

Kad kļavu lapas krāsojas... 
ir pienācis Dzejas laiks. 

19.oktobrī plkst.13.00  Līgatnes pagasta bibliotēkā  tikšanās ar Cēsu 
Kultūras biedrības ''Harmonija'' literātiem. Pasākums notiks pagasta 
domes ēkā ''Kamīnzālē''.  

 
Novadpētniecības darbs  

Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm : 

1. bibliotēka nopietnu darbu veic novadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, 

saglabāšanā, veidojot tematiskas mapes (kopskaitā 41); 

2. tiek strādāts pie ''Novadnieku datubāzes''; 

3. Bibliotēkā tiek apkopota Līgatnes pagasta notikumu hronoloģija 

Līgatnes pilsētas bibliotēka 

Darba statistiskie rādītāji Līgatnes pilsētas bibliotēkā 2011. gadā 

Bibliotēkā kā lasītāji ir reģistrēti 30,2% Līgatnes pilsētas iedzīvotāji 

 2010. 2011. Analīze 

Lasītāju skaits 380 376 -4 

Apmeklējums 5733 5895 +165 

Izsniegums 9702 9699 -3 

Krājums 
-ienācis 
-izslēgts 

5986 
256 
744 

5957 
176 
205 

-109 
-80 
-539 

Pasākumi 10 10 0 

Izstādes 17 24 +7 

 
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

2011. gadā bibliotēkā reģistrēti 376 lasītāji, no tiem 136 bērni un jaunieši. Lai arī Līgatnes 

iedzīvotāju skaits ar katru gadu sarūk, audzis ir apmeklējums. Tas skaidrojams ar to, ka bibliotēkā 
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pieejams bezmaksas internets, palielinājies to lasītāju skaits, kuri preses izdevumus ņem uz 

mājām. 

3. oktobrī tika uzsākta elektroniskā grāmatu izsniegšana. Palēnām „ielaužos” šai jaunajā 

bibliotēkas pakalpojumā. Tā kā mums bieži ir elektrības pārtraukumi un nedarbojas internets, 

veco - kartiņu sistēmu neesmu atmetusi. 

Lai lietotāji labāk varētu orientēties bibliotēkas krājumos, ir izveidots bibliotēkas plāns, 

pārskatāmi ir izvietotas plauktu norādes. Labprāt sniedzu informāciju par bibliotēkas 

pakalpojumiem, palīdzu orientēties dokumentu krājuma izvietojumā, atrast nepieciešamo 

informāciju, palīdzu iesācējiem apgūt datorprasmes, mācu lietotājus izmantot elektronisko 

katalogu. 

Izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, periodiskajiem izdevumiem – 7. 

Liels atspaids bibliotēkas darbā ir SBA. Tā aizvadītajā gadā no Cēsu CB saņemtas 60, Priekuļiem - 

1, LNB – 4, bet citām bibliotēkām izsniedzu – 11 grāmatas.  

Projektu izstrāde 

      Izstrādāti un atbalstīti divi projekti: 

1. „Bērnu žūrija”. 

2. „Bibliotēka dodas pie lietotāja”. 

Pasākumi 

Tiek domāts par iedzīvotāju ieinteresēšanu apmeklēt bibliotēku. Notikuši 11 pasākumi un 

izliktas 24 grāmatu izstādes. 

Gada sākumā mūsu novadniecei, Valijai Brutānei, tika atzīmēta 100. dzimšanas diena. 

Viņas jubileju. atzīmējām pensionāru klubiņā, kā arī skolā, kur 1., 2. klases un 3., 4. klases 

skolēnus iepazīstinātu ar dzejnieces dzīvi un darbiem.  

 Kā katru gadu, arī šoreiz iesaistījāmies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas notikumos 

Oktobrī bibliotēkā tika atvērta Ainas Martinsones, bijušās Līgatnes papīrfabrikas 

mākslinieces - noformētājas, akvareļu izstāde. Līgatniešiem  un pilsētiņas viesiem bija iespēja 

apskatīt 12 krāšņus akvareļus.   

  Novembra nogalē bibliotēku apciemoja Līgatnes bērnudārza audzēkņu grupiņa 

„Vāverēni” ar audzinātājām Ivitu un Nonetu. Bērni iepazinās ar bibliotēku, noklausījās jauno 

grāmatiņu apskatu. 
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Novadpētniecības darbs 

 Ar katru gadu paplašinās bibliotēkas novadpētniecības materiālu klāsts par Līgatni. Lielu 

darbu šai jomā dara vēstures entuziasts, Aivars Balodis. Gada sākumā viņš bibliotēkai uzdāvināja 

pētījumu „Līgatnes bibliotēkas”. Tas ir plašs, vēsturisks pētījums par visām bibliotēkām, kas 

savulaik bijušas mūsu apkārtnē. 

 Novembrī Kultūras centra foajē zālē tika atklāta plaša A. Baloža izstāde „Līgatnes stacijai -

120”. Izstādei beidzoties, šie materiāli tika atstāti bibliotēkas rīcībā. 

 Esam priecīgi un lepni, ka pie mums Līgatnē dzīvo un strādā Latvijas lepnums 2011, Velga 

Vītola. Aizvadītajā gadā Velga ieguva divas nozīmīgas balvas. Laikraksta „Druva” lasītāju aptaujā 

„Gada cilvēks 2011” viņa ieguva galveno balvu, bet, kļūdama par Latvijas lepnumu, no Valsts 

prezidenta Andra Bērziņa saņēma balvu - Zelta ābele. Nesen iznāca Velgas Vītolas sarakstītā 

grāmata „Ūdrītis Ķūķis”. Pateicoties šiem lielajiem notikumiem Velgas dzīvē, bibliotēkā izveidotā 

mape „Velga Vītola” papildinājās ar daudz sirsnīgiem un pateicības bagātiem materiāliem. 

 Lasītāji iecienījuši jaunāko preses izdevumu kopiju mapi „…par Līgatni raksta”. Pēdējā laikā 

par Līgatni raksta daudz, izsaucot lasītāju vidū lielu interesi. 

Īpaša kultūrvēsturiska nozīme ir iesietajam izdevumam „Līgatnes Papīrnieks”, kurš iznāca 

60.-ajos.  

Reizi mēnesī avīzē „Siguldas Elpa” ir pielikums „Līgatnes novada ziņas”, kur atspoguļota 

Līgatnes šodiena un daudz rakstīts par vēsturi.  

Pieredzes apmaiņa 

Kā katru gadu, arī šoreiz Cēsu CB mums, bibliotekāriem, organizēja pieredzes apmaiņas 

braucienus.  

Aprīlī braucām uz Rīgu, lai iepazītos ar Pārdaugavas bibliotēku un televīziju. 

Ar Līgatnes novada domes atbalstu augustā trīs dienas bijām Polijā, kur apskatījām Suvalku, 

Lomžas un Varšavas bibliotēkas, Polijas skaisto dabu un pilsētas. 

Oktobrī radās izdevība apskatīt Mazsalacas novada Ramatas pagasta mājīgo un plašo bibliotēku, 

kurā strādā divas darbinieces un jau divus gadus grāmatas izsniedz elektroniski. 

 Ir interesanti un noderīgi paciemoties citur, bet aizvadītajā gadā vairāki kolēģi par 

apskates mērķi bija izvēlējušies mūsu bibliotēku.  
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 Ļoti sirsnīga bija tikšanās ar trim bibliotekārēm no Jorgevas (Igaunija), kuras, Allažu 

bibliotekāres pavadībā apmeklējot Līgatni, bija ienākušas paskatīties, kāda izskatās skaistās 

Latvijas pilsētiņas bibliotēka. 

 Citu reizi bibliotēkā iegriezās Inčukalna pašvaldības darbinieki un bibliotekāri, lai padalītos 

pieredzē, kā  darbi rit pie mums. 

Sadarbības tīkls, partneri  

 Kā galvenais sadarbības partneris jāmin Cēsu Centrālā bibliotēka, kas mūs uzrauga, 

informē par visu jauno, organizē kursus un pieredzes apmaiņas braucienus. 

 Ir laba sadarbība ar Līgatnes Kultūras un Tūrisma centru, Līgatnes novada vidusskolu, 

dienas interešu centru „Saulespuķe” un Līgatnes pirmskolas izglītības iestādi. 

Bibliotēkas publicitāte 

 Informācija par Līgatnes pilsētas bibliotēku ir atrodama šādās mājas lapās: Līgatnes 

novada www.ligatne.lv, Cēsu Centrālās bibliotēkas www.biblioteka.cesis.lv, bibliotēku 

www.biblioteka.lv., kā arī www.kulturaskarte.lv. 

Bibliotēkas darbība tiek atspoguļota vietējā laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas” 

6.4.2. Kultūra 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs veicina sabiedrības radošo izglītošanu, 

nodrošinot augstvērtīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas pieejamību Līgatnes novadā, kā arī 

aktīvu un kvalitatīvu pašdarbības un amatiermākslas kolektīvu darbību, sekmē tradīciju 

turpināšanu un popularizēšanu, veidojot patīkamu un interesantu kultūrvidi pilsētas iedzīvotājiem 

un viesiem. 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra paveiktais 2011.gadā  

Pašdarbības kolektīvu skaits un to dalībnieku skaits novadā. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zeperi”: 

2011. gads – 27 dalībnieki 

2010. gads – 30 dalībnieki 

2009.gads – 29 dalībnieki 

 Līgatnes novada jaukais koris: 

2011.gads – 43 dalībnieki 

2010. gads – 42 dalībnieki 

http://www.ligatne.lv/
http://www.biblioteka.cesis.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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2009. gads – 42 dalībnieki 

Līgatnes novada sieviešu vokālais ansamblis: 

2011.gads – 8 dalībnieki 

2010.gads – 9 dalībnieki 

2009.gads – 10 dalībnieki 

Tautas mākslas studija „Līgatne”: 

2011.gads – 12 

2010. gads – 8 

2009. gads – 8 

Tradicionālo amatu skola: 

2011. gads – 80 

(dibināta 2011.gada februārī) 

Senioru līnijdeju kolektīvs „Možums”: 

2011. gads – 10 dalībnieki 

2010. gads – 12 dalībnieki 

2009. gads - 12 dalībnieki 

Līgatnes novada pūtēju orķestris: 

2011. gads – 14 dalībnieki 

(dibināts 2011.gada janvārī) 

Senioru klubs „Možums” 

2011. gads – 35 dalībnieki 

Senioru kubs „Spēkavots” 

2011. gads – 29 dalībnieki 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra pašdarbības kolektīvu aktivitātes ārpus 

novada robežām. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zeperi”: 

22.01.2011. Vidzemes deju svētku modelēšanas koncerts Cēsīs. 

30.01.2011. Tautas deju kolektīvu draudzības koncerts Priekuļos. 

19.02.2011. Tautas deju kolektīvu draudzības koncerts Balvos. 

19.03.2011. Deju kolektīva „Saime” draudzības koncerts Rīgā. 

10.04.2011. Vidzemes apriņķa tautas deju kolektīvu skate Cēsīs. 
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16.04.2011. Tautas deju ansambļa „Rotaļa” jubilejas koncerts Rīgā. 

04.06.2011. Vidzemes deju svētki „Caur sidraba birzi gāju” Aizkrauklē. 

19.08.2011. Rīgai 810 dejotāju svētki „Pārnovadi Rīga dej” 

19.11.2011. VPDK „Raitais solis” jubilejas koncerts Cēsīs. 

03.12.2011. TAD „Daiļrade” jubilejas koncerts Rīgā. 

Līgatnes novada jauktais koris: 

29.01.2011. Koru sadraudzības pasākums Suntažos. 

20.08.2011. „Rīgai 800” Mežaparkā. 

30.09. – 10.10.2011. Koncertprogramma Gruzijā. 

03.12.2011. Dalība koru konkursā Dobelē. 

Līgatnes novada sieviešu vokālais ansamblis: 

01.04.2011. Vokālo ansambļu sadraudzības koncerts Priekuļos. 

09.04.2011. Vokālo ansambļu skates 1.kārta Cēsīs. 

12.04.2011. Vidzemes apriņķa vokālo ansambļu skate Cēsīs, 2.kārta. 

01.05.2011. Vokālo ansambļu draudzības koncerts Stalbē. 

15.05.2011. Vokālo ansambļu skates fināls,  3.kartā Vallē. 

22.10.2011. Vokālo ansambļu draudzības koncerts Valmieras pagastā. 

Senioru līnijdeju kolektīvs „Možums: 

22.01.2011. Senioru salidojums Šlokenbekā. 

05.04.2011. Līnijdeju kolektīvu sadraudzības pasākums Ģikšos. 

03.09.2011. Senioru draudzības pasākums Ādažos. 

24.10.2011. Līnijdeju kolektīvu draudzības pasākums Zaubē. 

Kolektīvu sasniegumi skatēs un konkursos. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zeperi”2011.gada Cēsu apriņķa deju kolektīvu skatē ieguvis 

1.vietu, iegūstot maksimālo punktu skaitu – 50 punktus. 

Līgatnes novada sieviešu vokālais ansamblis ieguvis pirmo pakāpi un pirmo vietu Latvijas 

Ansambļu asociācijas rīkotajā Latvijas vokālo ansambļu skatē. 

Līgatnes novada jauktais koris ieguvis 2.pakāpi Cēsu apriņķa koru skatē.  

Amatu skolā apgūtie amati: 

 Vilnas velšana – apguvuši 23 cilvēki. 

Auduma apdruka – apguvuši 11 cilvēki. 



42 

 

Pērļu adījums – apguvuši 7 cilvēki. 

Tāšu pinumi – apguvuši 8 cilvēki. 

Tējas zāļu vākšana – apguvuši 13 cilvēki. 

Siera siešana - apguvuši 13 cilvēki. 

Kūku cepšana - apguvuši 20 cilvēki.  

Doņu cepuru pīšana - apguvuši 12 cilvēki. 

Dziju krāsošana ar dabīgajiem materiāliem - apguvuši 12 cilvēki. 

Jostu aušana - apguvuši 12 cilvēki. 

Puzuru vēršana - apguvuši 11 cilvēki. 

Leļļu šūšana - apguvuši 16 cilvēki. 

Mūzikas instrumentu darināšana - apguvuši 10 cilvēki. 

Aušana stellēs - apguvuši 12 cilvēki. 

Pastalu darināšana - apguvuši 9 cilvēki. 

Krēslu pīšana - apguvuši 8 cilvēki.  

Sveču liešana - apguvuši 22 cilvēki. 

Piparkūku cepšana - apguvuši 21 cilvēks. 

 

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra mērķi 2012.gadam. 

Tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu mērķi: 

1. VPDK „Zeperi” piedalīties Dziesmu un Deju svētku procesa nodrošināšanai paredzētajās 

aktivitātēs (skatēs, modelēšanas koncertos u.c.), veidot tautas deju kolektīvu sadraudzības 

pasākumu „Rudens danči Lustūzī”, aktīvi iesaistīties Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra 

organizētajos pasākumos. 

2. Līgatnes novada jauktajam piedalīties Dziesmu un Deju svētku procesa nodrošināšanai 

paredzētajās aktivitātēs (skatēs, modelēšanas koncertos u.c.), veidot vismaz vienu koru 

sadraudzības pasākumu Līgatnes novadā, aktīvi iesaistīties Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 

centra organizētajos pasākumos saskaņā ar kultūras pasākumu plānu. 

3. Sieviešu vokālajam ansamblim piedalīties Latvijas vokālo ansambļu skatē – konkursā, 

organizēt vismaz vienu vokālo ansambļu sadraudzības pasākumu Līgatnes novadā, aktīvi 

iesaistīties Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra organizētajos pasākumos saskaņā ar 

kultūras pasākumu plānu. 
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4. Pūtēju orķestrim izveidot stabilu un nemainīgu mūziķu sastāvu, nokomplektēt atbilstošu 

sastāvu visās instrumentu grupās, aktīvi iesaistīties Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra 

organizētajos pasākumos saskaņā ar kultūras pasākumu plānu. 

5. Senioru līnijdeju kolektīvam „Možums” aktīvi piedalīties Kultūras un tūrisma centra 

organizētajos pasākumos, veidot vienu senioru līnijdeju kolektīvu sadraudzības pasākumu 

Līgatnes novadā, aktīvi piedalīties senioru līnijdeju sadraudzības pasākumos Latvijā saskaņā ar 

pašvaldības piešķirto finansējumu; 

6. Tautas mākslas studijai „Līgatne” nodrošināt jaunu dalībnieku piesaisti un apmācību, 

nodrošināt pašvaldības austo suvenīru pasūtījumu saskaņā ar tautas mākslas studijai piešķirto 

finansējumu. 

7. Amatu skolai nodrošināt jaunu dalībnieku piesaisti, nodrošināt pašvaldības suvenīru 

pasūtījumu un novada māksliniecisko noformēšanu svētkiem saskaņā ar amatu skolas darbības 

nodrošināšanai piešķirto finansējumu, amatu skolas gada apmācību programmu un Līgatnes 

novada Kultūras un tūrisma centra pasākumu plānu. 

Mērķi veiksmīgai Līgatnes kultūras nama un brīvdabas estrādes darbības nodrošināšanai: 

1.  Veicināt Līgatnes kultūras nama telpu īres pārdošanu, nodrošinot ieņēmumus no telpu īres 

pakalpojumu sniegšanas; 

2. Piesaistīt fondu finansējumu aizkaru iegādei un priekškara iegādei kultūras nama telpām; 

3. Piesaistīt fondu finansējumu skatuves sistēmas modernizācijai; 

4. Piesaistīt fondu finansējumu mūzikas instrumentu iegādei Līgatnes pūtēju orķestrim; 

5. Veidot sadarbību ar producentu grupām brīvdabas pasākumu piedāvājuma nodrošināšanai 

Līgatnes brīvdabas estrādē; 

6. Nodrošināt kultūras pasākumu piedāvājumu nedēļas nogalēs jūnija, jūlija un augusta mēnešos 

Līgatnes brīvdabas estrādē; 

7. Piesaistīt sponsoru līdzekļus kultūras pasākumu norisei Līgatnes novadā; 

8. Attīstīt un pilnveidot pūtēju orķestru svētku koncepciju; 

9. Veikt Līgatnes novada domes kultūras pasākumu pasūtījuma izpildi; 

10. Izveidot kultūras pasākumu kvalitātes un kvantitātes kritērijus; 

11. Nodrošināt kultūras procesu norises koordināciju Līgatnes novadā. 
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Līgatnes novada Dienas un interešu centrs „Saulespuķe” 

Ikdienā no plkst. 14:00 – 19:00 Dienas centru apmeklē bērni un jaunieši, lai saturīgi 

pavadītu brīvo laiku profesionālu pedagogu uzraudzībā. Bērniem ir iespēja iesaistīties audzinātāju 

organizētajās spēlēs un attīstošos pasākumos, kā arī pašiem organizēt dažādas spēles, izrādot 

savu iniciatīvu. Datortelpā ir iespējams darboties pie datora. Iecienīta nodarbe ir dažādu filmu 

skatīšanās semināru zālē. Dienas centra telpās daži jaunāko klašu skolēni mēdz sagatavot skolā 

uzdotos mājas darbus. Dienas centrā pieejams plašs grāmatu klāsts. Katru dienu brīvo laiku 

Dienas centrā pavada 6 – 15 apmeklētāji. Dienas centrs veic arī atbalsta funkciju sociālā riska 

ģimenēm.  

Dienas centrā tiek organizēti izglītojoša rakstura pasākumi, reizi nedēļā darbojās divas interesentu 

grupas – adīšanas klubs un ģitārspēles ansamblis. Interešu nodarbības notiek dažāda vecuma 

Līgatnes novada iedzīvotājiem, veicinot to sociālo integrāciju. Katrā interešu grupā darbojas 10 -

15 dalībnieki.   

2011.gadā Dienas centra telpas tika izmantotas amatnieku centra organizētajām radošajām 

nodarbībām.  

Vadoties no iedzīvotāju vēlmēm, 2012.gadā ir rasta iespēja organizēt vācu valodas kursus. 

6.4.3. Sports 

Līgatnes novada sporta centrs savu darbību uzsāka 2010.gada 24.jūlijā. Tā mērķis ir 

likumos un normatīvajos aktos paredzētajās robežās Līgatnes novada iedzīvotāju brīvā laika 

lietderīgas izmantošanas sekmēšana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida organizēšana un 

popularizēšana, viņu veselības nostiprināšana un sporta meistarības celšana. 

Līgatnes novada Sporta centra paveiktais 2011.gadā: 

1.Fakultatīvās nodarbības:  

 Florbola treniņi bērniem  dažādās vecuma grupās – bērnu skaits 80 

 Volejbola treniņi bērniem dažādās vecuma grupās – bērnu skaits 60 

 Izveidota pieaugušo florbola komanda ar nosaukumu „Līgatne”          

  2. Organizētie pasākumi: 

 30.10.2012- 28.02.2011 Līgatnes kauss zāles futbolā 2010/2011 5 posmos  

 5.02.2011 Līgatnes novada ziemas sporta spēles novada iedzīvotājiem 

 20.10.2010 – 20.03.2011 LFS vīriešu virslīgas sacensību organizēšana florbolā 
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 26.10.2010 – 20.02.2011 LFS bērnu sacensību organizēšana florbolā 

 10.03.2011 Sporta svētki ģimenēm 

 21.04. 2011 Līgatnes kauss volejbolā 

 10.05.2011 – 28.08.2011 Līgatnes kauss pludmales volejbolā 2011 3.posmos 

 20.05.2011 Novusa sacensības Līgatnes novada iedzīvotājiem 

 9.08.2011   7 novadu sporta spēles  

 30.08.2011 Līgatnes novada vasaras sporta spēles novada iedzīvotājiem 

 9.09.2011- 30.12.2011 Zolītes sacensības pieaugušajiem 4 posmos 

 20.09.2011  LFS vīriešu virslīgas draudzības spēļu organizēšana 

 11.09.2011 Senioru sporta diena 

 20.10.2011 –15.03.2012  LFS vīriešu 2. Līgas sacensību organizēšana 

 26.10.2011 – 27.08.2012 LFS bērnu sacensību organizēšana 

 28.10.2011 – 28.02.12 Līgatnes kauss zāles futbolā 2011/2012 5. Posmos 

   3.Līgatnes novada Sporta centra mērķi 2012. gadā 

 Organizēt volejbola treniņus Līgatnes novada bērniem 

 Piesaistīt volejbola pulciņam bērnus no kaimiņu novadiem 

 Organizēt braucienus uz volejbola sacensībām bērniem 

 Organizēt un izveidot jaunu florbola sekciju bērniem  no 2012.gada 1. septembra 

 Organizēt florbola sacensības bērniem 

 Organizēt florbola sacensības pieaugušajiem gan novada, gan republikas līmenī 

 Organizēt volejbola sacensības pieaugušajiem 

 Organizēt zolītes sacensības pieaugušajiem 

 Organizēt pludmales volejbola sacensības pieaugušajiem un bērniem 

 Organizēt futbola sacensības 

 Organizēt Ģimenes sporta svētkus 

 Organizēt un izveidot nūjošanas un ārstnieciskās vingrošanas pulciņu senioriem 

 Organizēt ziemas un vasaras sporta svētkus Līgatnes novada iedzīvotājiem 

 Veicināt Līgatnes novada sporta centra telpu īres un pakalpojumu pārdošanu. 

 Piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus jaunu projektu realizācijai.  
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6.4.4. Tūrisms 

2010.gada nogalē un 2011.gada sākumā norisinās sagatavošanās darbi tūrisma izstādēm – 

tiek veidoti jauni Līgatnes tūrisma bukleti, baneri un informatīvi materiāli, lai Līgatnes Tūrisma 

Informācijas centrs piedalītos starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 

Tiek izveidoti trīs jauni tūrisma materiāli latviešu, krievu, vācu un angļu valodās – 1.Līgatnes kartē 

iezīmēts maršruts pa Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturisko centru, kurā pieejama informācija 

par katru no maršrutā iezīmētajiem apskates objektiem; 2. Tūrisma ceļvedis Līgatnes novadā, kur 

Līgatnes novada kartē atzīmēti apskates objekti visā novadā, savukārt 3. Materiālā ievietota 

novada karte ar novada apskates objektiem un svarīgākajiem apskates objektiem Līgatnes 

papīrfabrikas kultūrvēstures centrā. 

No 2011.gada 11. - 13. februārim Līgatnes tūrisma informācijas centrs piedalījās 

starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2011”, kas notika Rīgā Ķīpsalas izstāžu hallē.  

Līgatnes stenda galvenais uzdevums bija popularizēt Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturisko 

ciematu kā jaunu un interesantu kultūrvēstures tūrisma objektu atpūtai un izglītībai, realizējot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/003 

„Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide ”(vienošanās par 

līdzfinansējumu Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/003). 

No 2011.gada 17.-20. februārim Līgatnes tūrisma informācijas centrs piedalījās 

starptautiskajā tūrisma izstādē Tallinā, Igaunijā, kur galvenais uzdevums bija Līgatnes 

papīrfabrikas ciemata vēsturiskā centra un jauna tūrisma produkta - Līgatnes papīrfabrikas 

ciemata kultūrvēsturiskā tūrisma takas popularizēšana. 

No 2011.gada 24.-27. februārim Līgatnes tūrisma informācijas centrs piedalījās 

starptautiskajā tūrisma izstādē Viļņā, Lietuvā, kur galvenais uzdevums bija Līgatnes papīrfabrikas 

ciemata vēsturiskā centra un jauna tūrisma produkta - Līgatnes papīrfabrikas ciemata 

kultūrvēsturiskā tūrisma takas popularizēšana. 

2011. gada pavasarī turpinās 2010.gadā iesāktais projekts, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/003 „Līgatnes papīrfabrikas ciemata 

kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide ”(vienošanās par līdzfinansējumu                                          

Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/003). 
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Līgatnes Tūrisma informācijas centrā tiek veidoti jauni tūrisma piedāvājumi Latvijas 

skolām, kā arī strādāts pie jau izveidotā Līgatnes papīrfabrikas kultūrvēsturiskā centra 

popularizēšanas, lai piesaistītu pēc iespējas lielāku apmeklētāju skaitu. 

Aprīlī Līgatnes Tūrisma Informācijas centrs kopā ar Līgatnes papīrfabriku, Līgatnes dabas takām un 

Līgatnes padomju slepeno bunkuru aicina skolniekus piedalīties mācību dienā ārpus ierastajām 

klases telpām. Šis piedāvājums skolēnu grupām bija pieejams līdz pat skolas mācību gada 

noslēgumam. 

Pavasarī tiek izveidots pieteikums konkursam par izcilākajiem tūrisma galamērķiem Latvijā 

un Eiropā (EDEN). 2011. gada tēma bija arhitektūras pieminekļu atjaunošana par tūrisma 

objektiem. Konkursā Līgatnes novada dome piedalījās ar darbu „Līgatnes papīrfabrikas ciemats – 

strādnieku vēsturiskā dzīvesveida liecinieks” un tika atzīts par konkursa uzvarētāju. 

Maijā Līgatnes Tūrisma informācijas centrs, sadarbojoties ar Līgatnes papīrfabriku uzsāk 

jaunu tūrisma takas izveidi, kuru atklāja 15.jūlijā. Jauns aktīvā tūrisma maršruts, kas iepazīstinās 

ar Līgatnes smilšakmens iežiem un alām, piedāvājot ielūkoties vietās, kas plašākam sabiedrības 

skatam līdz šim tikušas slēptas. Līdz ar iežu un alu apskati maršruta apmeklētājiem tiek sniegta 

iespēja doties ekskursijā uz Līgatnes papīrfabriku.  

Vasaras sezonā norit aktīva tūristu interese par Līgatnes pilsētā pieejamiem apskates 

objektiem. Līgatnē apmācītie gidi tiek iesaistīti grupu ekskursijās pa Līgatnes papīrfabriku, 

Līgatnes papīrfabrikas kultūŗvēsturisko taku, kā arī pa jaunizveidoto Alu un iežu taka. Tūrisma 

sezonā dienas laikā vidēji tika apkalpotas divas tūristu grupas. 

Vasarā tiek uzsākti darbi Nārstu takas izveidošanai gar Līgatnes upi un Lustūža klintīm. Tiek 

izveidota pastaigu taka gar upi, kā arī kāpnes un divas skata platformas Lūstūža klintīs, tās 

izveidotas, lai pasargātu vidi no cilvēku nelabvēlīgas ietekmes uz dabu, kā arī, lai atvieglotu tūristu 

piekļuvi pie upes, lai veiksmīgāk varētu aplūkot zivju nārstu, kas norisinās vēlā rudenī. 

25. septembrī Līgatnē tika atklāta Zivju nārsta vērošanas taka, ko ar Eiropas 

zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu realizējusi biedrība „Līgatnes upes saimnieki”. 

Vasarā noris filmēšanas darbi Līgatnē, kur tika veidotas divas atsevišķas filmiņas par 

Līgatnes tūrisma piedāvājumiem. Šīs filmas tika prezentētas starptautiskās konferencēs un 

izstādēs. 

No 26.-29. Septembrim Līgatnes Tūrisma Informācijas centra darbiniece dodas uz Briseli, 

Beļģijā. Komandējuma mērķis bija piedalīties Eiropas Komisijas rīkotā Eiropas izcilāko tūrisma 
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galamērķu konkursa apbalvošanas ceremonijā, kā arī pārstāvēt Līgatnes novadu konferencē par 

industriālā mantojuma izmantošanu tūrisma attīstībā un seminārā par Eiropas izcilāko tūrisma 

galamērķu asociācijas dibināšanu. Šajā konferencē Līgatnes tūrisma informācijas centram tiek 

pasniegta balva par uzvaru EDEN rīkotajā konkursā. 

Oktobrī tika aizsākts jauns projekts. Līgatnes tūrisma informācijas centram sadarbojoties 

ar Latvijas „Pasažieru vilciens„, Siguldas un Cēsu Tūristu informācijas centriem tika izveidota 

jaunu, bet patiesībā sen aizmirstu ceļošanas veidu ar vilcienu. 29.oktobrī norisinājās svinīga un 

grezna ekskursija ar vilcienu uz Gaujas nacionālā parka pilsētām Līgatni, Siguldu un Cēsīm. No 

trijiem īpašajiem Līgatnes vagoniem izkāpa apmēram 350 tūristi, kas bija atsaukušies Latvijas 

„Pasažieru vilciena” un tūrisma informācijas centru organizētajam pasākumam- tautas ekskursijai 

uz Gaujas nacionālo parku. Tautas ekskursijas idejas autors savulaik bija pirmās brīvvalsts 

prezidents Kārlis Ulmani.   

Vēlreiz tautas vilciens Līgatnē ieradās decembrī, bet tas nebija apmeklēts, jo pasažieriem 

netika sniegta informācija par vilcienu no „ Pasažieru vilciena„ puses. Nākamās Tautas 

vilcienaekskursijas tiks atsāktās 2012.gada pavasarī, līdz ar jaunās tūrisma sezonas atklāšanu.  

Pabeigta celtniecības darbība pie Līgatnes tūrisma informācijas centra  – tika izveidots 

stāvlaukums, kur novietot velosipēdus, kā arī izveidota uzbrauktuve, kas atvieglos iekļuvi tūrisma 

Informācijas centrā  cilvēkiem ratiņkrēslos. 

Rudenī Līgatnes Tūrisma Informācijas centrs sadarbojoties ar sešiem Gaujas nacionālā 

parkā esošiem novadiem – Siguldu, Cēsu, Amatas, Pārgaujas un Valmieras uzsāk sagatavošanas 

darbus, lai sāktu darbu pie jauna, kopēja projekta. Tiek sākts darbs pie Gaujas nacionālā parka 

tūrisma materiāla veidošanas, kas tiek veidots, lai pašvaldības kopā popularizētu GNP tūrisma 

nozari, ārvalstu tūristu piesaistei.  

Tūrisma kartē tiks apkopota informācija par GNP teritorijā esošajiem apskates objektiem, 

naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm, pasākumiem 2012.gadā, kā arī daudz dažādiem amatniekiem 

un speciālu interešu objektiem. Bez kartes, kas būs pieejama 8 valodās, tiks izveidots arī 

informatīvs stends, ar kuru visas šīs sešas pašvaldības startēs starptautiskās tūrisma izstādēs 

Baltijas valstīs. Kopumā GNP tūrisma iespējas tiks popularizēts 13.starptautiskās izstādēs Eiropā 

un Krievijā. Savukārt, lai šo produktu spētu popularizēt ilgstoši un tas spētu informēt par 

jaunumiem un aktualitātēm tiks izveidota mājas lapa. 
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Līgatnes Tūrisma informācijas centrs 2011. gada izskaņā sāk dalību to pašu sešu GNP 

teritorijā esošo novadu un Siguldas tūrisma biedrības aizsāktajā darbībā pie jauna projekta GNP 

klāstera programmas izveides. Projekta pieteikums tiks veidots 2012.gada sākumā. 

Sadarbojoties ar Līgatnes novada tūrisma uzņēmējiem tiek uzsākta darbība pie jauna 

projekta – Līgatnes takas. Sadarbojoties Līgatnes novada uzņēmējiem ar Līgatnes novada domi 

tiek uzsāktas sarunas par jauna tūrisma kartes izveidi un iespēju kopā piedalīties Starptautiskajā 

tūrisma izstādē „ Balttour 2012„.    

Turpinās sadarbības veidošana un līgumu slēgšana ar Līgatnes novada un tuvākās apkārtnes 

tūrisma uzņēmējiem, kā arī aktīvi tiek rīkotas sanāksmes Tūrisma informācijas centra un tūrisma 

uzņēmēju sadarbības modeļu veidošanai. Tiek gatavota tūrisma produktu atlaižu politika ar 

vienota tūrisma piedāvājuma modeli. 

Norisinās aktīva darbība pie 2009. gadā izveidotajiem Līgatnes Tūrisma informācijas centra 

profiliem sociālajos tīklos Twitter.com, Facebook.com, draugiem.lv, wikipedia.org, u.c. Šajos 

portālos tiek publicēta informācija par aizraujošākajām un interesantākajām ziņām tūrisma jomā, 

galvenajām aktivitātēm un pasākumiem. 

Visa gada garumā Informācijas centrs ir veicis tūristu statistikas uzskaiti, pilsētas viesu 

informēšanu par interesantākajiem un populārākajiem apskates objektiem novada teritorijā un 

visā Latvijā. Tiek veidota sadarbība ar Līgatnes un Latvijas amatniekiem par suvenīru izveidošanu 

un tirgošanas iespējām Tūrisma Informācijas centrā 

Aktīvi darbojamies nu jau otro gadu, un šī ir pirmā iespēja salīdzināt tūrisma informācijas 

centra apmeklētāju skaitu ar iepriekšējā gada datiem. Varam būt lepni, ka šogad mūsu 

informācijas centru apmeklējuši 3,5 reizes vairāk tūristu. Pērn apmeklētāju skaits visa gada 

garumā bija 3 204, šogad šis skaits līdz oktobra beigām sasniedzis jau 11 018, bet decembrī 

sasniedzis jau 11500 apmeklētāju skaitu. Tas nozīmē, ka vidējais apmeklētāju skaits dienā bijis 

36,24 cilvēki, bet tūrisma sezonas laikā (no maija līdz oktobrim) pat 58,21 cilvēki dienā. 

Pie šā gada veiksmes stāstiem noteikti jāpiemin uzvara Eiropas Komisijas rīkotajā Eiropas 

izcilāko tūrisma galamērķu (EDEN) konkursā, sadarbībā ar Latvijas „Pasažieru vilcienu” rīkotā 

tautas ekskursija, tāpat veiksmīgais darbs ar masu medijiem un sociālajiem tīkliem, kā rezultātā 

par Līgatni kā interesantu atpūtas galamērķi aktīvi rakstījusi gan prese, gan stāstījusi tv un radio. 

Arī šis darbs nepalicis nenovērtēts. Par to liecina Kurzemes un Zemgales tūrisma asociāciju 

aicinājumi dalīties mūsu veiksmes stāstos savās rudens reģionālajās konferencēs, kā arī Līgatnes 
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pieminēšana un izcelšana TAVAs jaunajos tūrisma izdevumos. Tā piemēram, jaunajā brošūrā 

angļu valodā par Latvijas labākajiem 10 galamērķiem esam minēti kā viens no šiem galamērķiem. 

 

7. Līgatnes novada pašvaldības uzsāktie un iecerētie projekti un sagaidāmie rezultāti. 

 

”Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide”(ERAF) – projekta 

īstenošana uzsākta 2010.gada martā. Plānotais īstenošanas termiņš 2012.gada pirmais pusgads. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir LVL 788 753.33. Atbalsta finansējums – LVL 408 598.51, 

pašvaldības līdzfinansējums – LVL 380 154.82. Realizējot projektu tiks labiekārtota teritorija pie 

Tūrisma informācijas centra ēkas, izbūvēta tūrisma taka izveidojot tūrisma maršrutus ar dažādiem 

labiekārtojuma elementiem, izveidotas informatīvās norādes, ierīkots stāvlaukums, uzbūvēti trīs 

tiltiņi. 

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

uzsākta 2010.gada februārī. Projekts īstenots 2011.gada septembrī. Projekta kopējās izmaksas ir 

LVL 115 107.00. Atbalsta finansējums – LVL 70 153.49, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 

44 953.51.Projekta ietvaros tika veikts: bēniņu stāva izbūve un siltināšana, skatuves grīdas 

nomaiņa, lielās zāles un mazās zāles grīdas seguma maiņa, vējtvera pārbūve, durvju nomaiņa, 

logu restaurācija, sienu un griestu restaurācija, kroņlukturu restaurācija, gleznu un ģipšķermeņu 

restaurācija, telpu grupu pārbūve 2.stāvā un citi rekonstrukcijas darbi.  

”Telpu rekonstrukcija amatnieku centra izveidei” (ELFLA) -  projekta īstenošana uzsākta 

2011.gada aprīlī. Projekts īstenots 2011.gada novembrī. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 

13 216.86. Atbalsta finansējums – LVL 7 469.14, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 5 747.72. 

Izveidojot amatnieku centru, Līgatnes novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas iespējas apgūt seno 

amatu prasmes, kā arī saturīgi un daudzveidīgi pavadīt brīvo laiku. 

”Līgatnes Centra kapu kapličas vienkāršota renovācija” (ELFLA) -  projekta īstenošana uzsākta 

2011.gada aprīlī. Plānotais īstenošanas termiņš 2012.gada jūnijs. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 

14 455.43. Atbalsta finansējums LVL 8 886.53, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 5 568.90. 

Projektā paredzēta Līgatnes pilsētas Centra kapu kapličas atjaunošana. Kapliča celta  

20.gs.sākumā ( no 1875. līdz 1903.gadam) par piemiņu Līgatnes papīrfabrikas direktoram 

Arnoldam Tilingam. 1905.gadā veidotā Līgatnes Centra kapu kapličas dekoratīvā apdare ir valsts 

nozīmes mākslas piemineklis(valsts aizsardzības Nr.3130), kura saglabājusies oriģinālā veidā. 
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20.gs.80-tajos gados papīrfabrika kapliču nodeva pašvaldības valdījumā. Prioritārie veicamie 

glābšanas darbi projekta ietvaros  ir grīdas atjaunošana, logu un durvju atjaunošana, griestu un 

sienu apmetuma remonts bojātajās vietās. Līgatnes pilsētas kapliča ir unikāls mākslas un 

arhitektūras piemineklis.  

”Skaņas un gaismas aparatūras piegāde un uzstādīšana Līgatnes novada kultūras namam 

„(ELFLA) - projekta īstenošana uzsākta 2010.gada jūnijā. Projekts īstenots 2011.gada jūnijā. 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 10 001.32. Atbalsta finansējums – LVL 6148.35, pašvaldības 

līdzfinansējums – LVL 3852.97. Projekta ietvaros tika uzstādīta jauna skaņas un gaismas sistēma 

(akustiskā sistēma, dators, mikrofoni, statīvi, prožektori, vadības pults u.c.), kura ir 

nokomplektēta atbilstoši kultūras nama vajadzībām. 

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

novembrī. Plānotais īstenošanas termiņš 2012.gada otrais pusgads. Projekta kopējās izmaksas ir 

1,61 miljoni lati, no tām 1,09 miljonus latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 46 tūkstoši 

latu ir valsts budžeta līdzfinansējums, savukārt 483 tūkstoši lati tiek segti no finansējuma 

saņēmēja-  Līgatnes novada domes līdzekļiem.  

”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnes novada „Skaļupēs””(ERAF) - projekta 

īstenošana uzsākta 2011.gada decembrī. Plānotais īstenošanas termiņš 2013.gada decembris. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir LVL 361 114.06. Atbalsta finansējums – LVL 251 595.86, 

pašvaldības līdzfinansējums – LVL 109 518,20. Projekta ietvaros plānots izbūvēt ūdens 

sagatavošanas ietaises ar uzkrāšanas tilpnēm un otro pacēluma sūkņu staciju, veikt artēziskās 

akas rekonstrukciju, rekonstruēt ūdensvada tīklus 760m garumā un kanalizācijas tīkla vadus 755m 

garumā, veikt NAI rekonstrukciju un izbūvēt četrus hidrantus. 

”Psihologa piesaiste Līgatnes novada domes vajadzībām, atbalsta sniegšanai mērķa grupā” 

(ESF)  – projekta īstenošana uzsākta 2010.gada novembrī. Plānotais īstenošanas termiņš 

2012.gada decembris. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 8 935.00. Atbalsta 

finansējums ir 100% Eiropas sociālā fonda finansējums.  

”Juriskonsulta piesaiste Līgatnes novada domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai"(ESF) 

projekta īstenošana uzsākta 2011.gada maijā. Plānotais īstenošanas termiņš 2013.gada 

augusts. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 9 530.00 LVL, kuras 100% finansē Eiropas 

Sociālais fonds.  
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”Līgatnes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” un ”Līgatnes vidusskolas informatizācija”  

(ERAF) - projekta īstenošana uzsākta no 2009.gada septembra, plānotais īstenošanas beigu 

termiņš ir 2012.gada otrais pusgads. Projekta kopējās izmaksas  LVL 21 831.04. Atbalsta 

finansējums ir 100% Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļi. Projekta ietvaros Līgatnes novada 

vidusskolai tiks iegādāti 15 stacionārie datori, 4 portatīvie datori, 2 multimediju tehnikas vienības 

un viena lokālā datortīkla vienība. 

“Līgatnes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”(ESF) -  projekta 

īstenošana uzsākta 2010.gada decembrī, plānotais īstenošanas beigu termiņš ir 2012.gada 

septembris. Projekta kopējās  izmaksas ir 36 412.00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums 

sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros tiks izstrādāta „Līgatnes 

novada attīstības programma 2012.-2018.gadam” un „Līgatnes novada teritorijas plānojums 

2012.-2023.gadam”. 

 “Atpūtas laukuma izveide veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Līgatnes 

novadā”(ELFLA) -  projekta īstenošana uzsākta 2011.gada oktobrī, plānotais īstenošanas beigu 

termiņš ir 2012.gada oktobris. Projekta kopējās izmaksas ir 6 044.03 LVL. Atbalsta finansējums – 

LVL 4 101.41, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 1 942.62. Projekta ietvaros tiks iegādāta rampa, 

slaids, tramplīns un uzbrauciens, kas ir sākums atpūtas laukuma izveidei Līgatnes pagastā. 

 „Saules kolektoru izmantošana siltumenerģijas iegūšanai Rehabilitācijas centrā Līgatne”(KPFI) - 

projekta īstenošana uzsākta 2011.gada septembrī, plānotais īstenošanas beigu termiņš ir 

2012.gada otrais pusgads. Projekta kopējās izmaksas ir 54 450.00 LVL. Atbalsta finansējums – LVL 

40 837.50, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 13612.50. 

8. Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas darbi Līgatnes pašvaldībā 

Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

nodrošina pašvaldības saimniecisko funkciju realizāciju – sabiedrisko ēku apsaimniekošanu, 

komunālo pakalpojumus sniegšanu – ūdensapgāde, kanalizācija, asenizācija, atkritumu 

apsaimniekošana, siltumapgāde, sabiedriskā pirts, kā arī novada parku, ceļu, kapsētu un teritoriju 

uzturēšanu un labiekārtošanu. Finansējums darbu veikšanai tiek nodrošināts no maksas par 

pakalpojumiem un pašvaldības finansējuma sabiedriskās infrastruktūras uzturēšanai un 

labiekārtošanai. 

2011. gadā tika realizēti vairāki nozīmīgi infrastruktūras projekti – turpinājās Līgatnes 

papīrfabrikas ciemata vēsturiskā centra atjaunošana, realizēts krasta noslīdeņa projekts pie 
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Līgatnes papīrfabrikas, tika uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē” otrā kārta, 

kura realizācija nodrošinās ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu Spriņģu 

dzīvojamā mikrorajonā un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu Kalnu ielā un Gaujas ielas ēkām, 

kam šis pieslēgums netika realizēts pirmajā kārta. Tāpat ir uzsākts nozīmīgs projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība Skaļupēs”, kas nodrošinās kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un 

kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu Skaļupes ciemā. 2011. gadā ir veikta maģistrālo siltumtrašu 

nomaiņa Augšlīgatnes ciemā. 

8.2. Ūdensapgāde 

Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

nodrošina ūdensapgādi novada iedzīvotajiem un iestādēm, kas pieslēgti centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai. Dzeramā ūdens kvalitāte Augšlīgatnes ciemā, pēc realizētā 

ūdenssaimniecības projekta ir atbilstoša normām un vērtējama kā laba, bet Līgatnes pilsētā, pēc 

realizētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē”, saražotā ūdens kvalitāte atbilst normām, 

bet līdz gala patērētājiem tā dažviet neatbilst normām, jo projekts neparedzēja maģistrālo trašu 

nomaiņu un attālākās vietās ūdens kvalitāte vērtējama kā slikta. Lai panāktu kvalitātes prasībām 

atbilstoša dzeramā ūdens piegādi klientiem, ilgus gadus kalpojušās maģistrāles tiek plānveidīgi 

skalotas.  

2011. gadā ir uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē, 2. kārta” Projekta realizācija 

nodrošinās ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu Spriņģu dzīvojamā mikrorajonā 

un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu Kalnu ielā un Gaujas ielas ēkām, kam šis pieslēgums 

netika realizēts pirmajā kārta. Tāpat ir uzsākts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Skaļupēs”, 

kas nodrošinās kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu Skaļupes 

ciemā.  

8.3. Kanalizācija 

Realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Līgatnē” ir paredzēts, ka Līgatnes pilsētā tiks 

nodrošina visu kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Projektu paredzēts pabeigt 

2012. gadā. Papildus ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka, ka katram 

īpašumam ir jānodrošina kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Nepieciešamības 

gadījumā pašvaldības komunālā nodaļa nodrošina asenizācijas pakalpojumus. 
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8.4. Atkritumu saimniecība 

Līgatnes novada dome, atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”, nodrošina atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanu Līgatnes novada. Darbības regulēšanai ir izdoti saistošie 

noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novadā. Saimniecisko darbību nodrošina SIA 

ZAAO, kura akcionārs ir Līgatnes novada dome. 

Atkritumu izvešanas tarifs Līgatnes novadā ir apstiprināts ar Līgatnes novada domes lēmumu. 

Šāds tarifs nodrošina visu ar atkritumu apsaimniekošanu (izvešana, laukumu uzturēšana) 

izdevumu segšanu, tomēr tas salīdzinoši ir augsts, jo pēdējos gados maksātāju skaits ir 

samazinājies, bet atkritumu daudzums palicis nemainīgs. Šāda situācija izveidojusies tāpēc, ka 

daļa iedzīvotāju savu dzīvesvietu ir deklarējuši citviet, bet faktiski dzīvo Līgatnes novadā 

izmantodami Līgatnes novada sniegtos pakalpojumus. 

Lai noturētu atkritumu apsaimniekošanas tarifu esošajā līmenī, pašvaldība lielu uzmanību 

pievērš šķiroto atkritumu vākšanai. Šim nolūkam lielākajos atkritumu savākšanas laukumos tiek 

palielināts šķiroto atkritumu konteineru skaits proporcionāli samazinot sadzīves atkritumu 

konteineru skaitu. 

Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei Līgatnes novadā ir sakopta lielākā daļa teritoriju tās attīrot 

no ilgākā laika periodā izmestajiem atkritumiem un gružiem. Darbs teritorijas sakopošanā 

turpinās rīkojot ikgadējās sakopšanas talkas, kas norisinās aprīļa beigās. 

Liela gabarīta atkritumi tiek izvesti ne retāk kā vienu reizi gadā. Šādu atkritumu savākšanai 

tiek organizētas speciālas kampaņas, kuru laikā, īpaši atzīmētās vietās, novada iedzīvotāji var 

novietot liela gabarīta atkritumus. Liels ieguldījums atkritumu savākšanā ir Līgatnes novada 

vidusskolai, kas sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika Līgatne” vairākas reizes gadā rīko makulatūras 

vākšanas kampaņas. 

8.5. Apkures nodrošināšana 

Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu teritoriju labiekārtošanas nodaļa 

nodrošina apkuri Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā, Augšlīgatnē un Skaļupes ciemā. 

Gaujasmalas un Skaļupes katlu māja darbojas ar dabas gāzi, bet Augšlīgatnes katlu mājā tiek 

izmantota koksne un skaidas. Pilsētas un Skaļupes katlumājā ir uzstādīti mūsdienīgi apkures katli, 
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bet Augšlīgatnes katlu mājā tehniskais nodrošinājums ir nolietojies un pašvaldība meklē 

risinājumus, kā ekonomiskās veikt uzlabojumus siltumapgādes nodrošināšanas procesā. Kā viena 

no alternatīvām ir noslēgtais līgums par koģenerācijas stacijas būvi Augšlīgatnē. 

Tarifā iedzīvotājiem ir iekļauta gan samaksa par energoresursu, gan citas saistītās izmaksas. 

Tarifu aprēķināšana tiek veikta pēc izpildinstitūciju izstrādātas un pašvaldības apstiprinātas 

metodikas. 

8.6. Īss Līgatnes novada pašvaldības autoceļu,  ielu raksturojums un pasākumi to 

uzlabošanai 

  Līgatnes novada pašvaldības ceļi sastāv no Līgatnes pilsētas ielām un ceļiem ar kopējo 

garumu 19.772 km, t.sk. asfaltētais garums 9.83 km, un Līgatnes pagasta ceļiem ar kopējo garumu 

112.12 km, t.sk. asfaltētais garums 4.03 km. Pārskata periodā veikti regulārie ceļu profilēšanas un 

planēšanas darbi, uzstādītas vai atjaunotas ceļu zīmes, veikts asfaltbetona ielu segumu remonti 

visām asfaltseguma ielām.   

9. Divos iepriekšējos gados izpildītais budžets un saistību apjoms 
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10. Kapitālsabiedrību īss darbības raksturojums 

 

10.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 

Sabiedrības pamatkapitāls LVL 1159546.- (Viens miljons simtu piecdesmit deviņi tūkstoši 

pieci simti četrdesmit seši lati). Kapitāldaļu turētājs 2011.gadā ir veicis mantisko ieguldījumu, 

palielinot sabiedrības pamatkapitālu par LVL 929518.- Vienīgais kapitāldaļu turētājs kopš 2009. 

gada ir Līgatnes novada dome. 

Centra izveide vēsturiski tika pabeigta 1982.gadā (Latvijas PSR Veselības aizsardzības 

ministrijas 4.pārvaldes sanatorijas „Rīgas Jūrmala” filiāle „Gauja”). Ēkas nodotas ekspluatācijā 

1981.gadā.  

2011. gadā SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pamatdarbības veidi ir veselības 

aizsardzība, viesnīcu un tūrisma pakalpojumi. Papilddarbība ir arī semināru rīkošana un telpu 

izīrēšana, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana.  

2011. gada saimnieciskā darbība. 

2011. gadā tika turpināta 2010. gadā uzsāktā uzņēmumā plānveida biznesa vadība, 

izstrādājot budžetu un sadalot uzņēmuma ieņēmumus – izdevumus pa struktūrvienībām. Budžeta 
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izstrādes procesā tika piesaistīti struktūrvienību vadītāji, kas pamatojoties uz iepriekšējā gadu, 

faktu veica ieņēmumu un izdevumu analīzi un sastādīja budžetu.  

2011. gadā darbu turpināja valde trīs locekļu sastāvā: valdes priekšsēdētājs un valdes 

locekles - pārdošanas un mārketinga vadītāja un galvenā ārste. 

2011. finanšu gadā tika plānota peļņa LVL 83107.- bet gads faktiski beigts ar zaudējumiem 

LVL 60643.- 

Analizējot gada finanšu rādītājus, veiksmīgajos vasaras mēnešos, uzņēmums ir strādājis ar 

peļņu. 

Būtiskākais 2011. gadā paveiktais: 

1. Veikta izdevumu samazināšana  

1.1. Tika veikti pasākumi enerģijas un siltuma taupīšanai (logu nomaiņa, apkures 

sistēmas modernizēšana, apkures grafika pielāgošana klimatiskiem apstākļiem); 

1.2. Tika optimizēti saimnieciskie izdevumi. 

2. Veiktas darbības ieņēmumu palielināšanai ar kopējo ieguvumu pret 2010. gadu                 

LVL 190271,-  

2.1. Ieņēmumu uzdevumi sadalīti starp medicīnas ieņēmumiem, tūrisma un viesnīcas 

ieņēmumiem, citiem ieņēmumiem. 

2.2. Veikts aktīvs mārketings SPA un medicīnisko programmu popularizēšanai, 

palielinātas cenas; 

2.3. Izstrādāti jauni piedāvājumi tūrisma ieņēmumu palielināšanai (turpinās sadarbība 

ar Līgatnes TIC un citiem tūrisma objektu uzņēmējiem) izveidojot kompleksus 

piedāvājumus, sakārtota lielā viesību/semināra zāle „Pazemes slepenajā bunkurā”, 

uzsākta dalība kaimiņu novadu un Latvijas uzņēmēju projektos); 

2.4. Ēdināšanas kompleksā un kafejnīcā uzsākta konditorijas izstrādājumus 

izgatavošana un realizācija; 

2.5. Izstrādāti un ieviesti dažādi brīvdienu piedāvājumi SPA + viesnīca; 

3. Tika sakārtotas īpašuma tiesības. SIA Rehabilitācijas centra „Līgatne” kapitāldaļu turētājs 

Līgatnes novada dome pārņēma īpašumā no LR Veselības ministrijas esošās ēkas un tai 

piederošo zemes īpašumu. Līdz ar to tika sakārtotas īpašuma tiesības arī starp Līgatnes 

novada domi un SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”. Atdalot no uzņēmuma saimnieciskās 

darbības tam neraksturīgas funkcijas – komunālos pakalpojumus. Sākot ar 2011. gada 29.aprīli 
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SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” un Skaļupes kompleksā komunālos pakalpojumus 

nodrošina Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas 

nodaļa. Šīs vienošanās un lēmuma rezultātā kļuva iespējams samazināt saimnieciskos 

izdevumus un ilgtermiņā saņemt kvalitatīvus pakalpojumus par atbilstošu cenu. 

4. 2011. gadā realizēts ERAF līdzfinansētais projektus: „Ambulatorās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana SIA „Rehabilitācijas centrā „Līgatne””, veicot stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojuma sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu (ID Nr. 3.DP/3.1.5.1.2./10/IPIA/VEC/025). Projekta ietvaros tika veikta 

guļamkorpusa viena stāva rekonstrukcija, telpu iekārtošana un jauna aprīkojuma iegāde. 

Kopējās projekta investīcijas LVL 233606 

5. 2011.gadā tika veikta pirts kompleksa renovācija un baseina modernizācija investējot LVL 

8000,-. 

6. 2011. tika uzsākta plānveida viesnīcas numuru un koplietošanas telpu renovācija, remonts 

veikts 400 kv.m platībā atbilstoši Eiropas standartiem, iekārtojot viesnīcas numurus ar jaunām 

mēbelēm. Investīcija LVL 17670.- 

7. 2011.gadā tika izbūvēts vidējā spiediena gāzes vads līdz centra administratīvajam korpusam, 

kas perspektīvā nodrošinās karstā ūdens sagatavošanu, kā rezultātā 2012.gada tiks samazināti 

karstā ūdens sagatavošanas izdevumi. Investīcija LVL 2963.- 

8. Pamatojoties uz kapitāldaļu īpašnieka pieņemtajiem lēmumiem sabiedrības vienīgais 

dalībnieks 2011.gadā ir veicis mantisko ieguldījumu LVL 929 518,- apmērā palielinot SIA 

„Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” pamatkapitālu līdz LVL 1159546,- 

Kompleksu darbību rezultātā ir panākts, ka 2010. gads SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 

bija kritiski zemākais punkts. No 2011. gada vērojama visu darbības raksturojošo lielumu 

būtiski uzlabojumi. Salīdzinot ar 2010 faktiskie zaudējumi samazinājušies LVL 23181.- 

Medicīniskā rehabilitācija 

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti kopš 1993.gada. No 1995.gada tiek 

veikta pakāpeniska telpu pielāgošana pacientiem ar kustību traucējumiem, izveidotas fizioterapijas 

zāles darbam ar pacientiem, kuriem ir speciālas vajadzības, tiek uzsākta ūdens terapija baseinā. 

Kopš 1996.-1997.gada būtiski pieaug pacientu ar ievērojamiem kustību un citiem nopietniem 

veselības traucējumiem ārstēšana un medicīniskā rehabilitācija tiek nodrošināta 

multiprofesionālas komandas veidā. 
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No 2004. gada decembra sabiedrība ir atzīta par atbilstošu MK 2002.gada 19. februāra 

noteikumiem Nr.77 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām”, iegūstot sertifikātu Nr.R-4-4 ar tiesībām nodarboties ar ārstniecību atbilstošās 

jomās.  

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana (specializācija) notiek šādu rehabilitācijas 

programmu ietvaros:  

 neiroloģisko saslimšanu programma; 

 kardioloģisko un reimatoloģisko saslimšanu programma;   

 ortopēdisko un traumatoloģisko saslimšanu programma.  

Medicīniskās rehabilitācijas 2011. gada saimnieciskās darbības rādītāji 

2011. gadā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmuši 1278 pacienti, tajā skaitā 

360 valsts apmaksātajā programmā dienas stacionārā (ambulatorai palīdzībai) un 918 maksas 

pakalpojumu pircēji. 

2011. gadā izstrādātas 12090 gultas dienas, tajā skaitā 4459 valsts apmaksātajā programmā 

dienas stacionārā un ambulatorajiem pacientiem un 7631 - maksas pacientiem;  

2011. gadā vidējais ārstēšanos laiks centrā valsts apmaksātajiem pacientiem ir 12.39 dienas, 

un 8.31 dienas maksas pacientiem.  

Apgrozījums medicīnas nodaļā LVL 475130.-. 

Kopējais 2011. gada saimnieciskās darbības novērtējums 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 2011. gada saimnieciskās darbības rezultāti kopumā 

vērtējami, kā apmierinoši. Kaut arī 2011. gada apgrozījums LVL 928835.- ir par 73.02 % lielāks 

nekā 2010. gadā (LVL 536815.-), tomēr ņemot vērā, ka apgrozījumu ietekmēja neraksturīgi 

notikumi, gada apgrozījums nav salīdzinošs rādītājs. Tāpat par salīdzinošu radītāju nevar kalpot 

kopējo zaudējumu samazinājums, kas 2010. gadā bija LVL 83824, bet 2011. gada zaudējumi ir LVL 

60643,- (tātad samazinājums 27.65 %). Saimnieciskās darbība ar zīmi „apmierinoši” tiek vērtēta 

tāpēc ka, neskatoties uz to ka 2011. gads tika pabeigs ar zaudējumiem, salīdzinoši gada laikā pēc 

ilga pārtraukuma perioda vairāki mēneši bija ar nelielu peļņu, neskatoties uz objektīviem 

traucējošiem apstākļiem, kas samazināja pacientu gultu skaitu sakarā ar 4. stāva pilno renovāciju. 

Uzņēmumā nebaidījās veikt būtisku izdevumu optimizāciju, kas prasīja ievērojamus 

ieguldījumus. Līdzi tam tika nodrošināta aktīva un agresīva mārketinga politika, nodrošinot apgrozījuma 

pieaugumu.  
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Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība  

Kapitāldaļu īpašnieks ir definējis īstermiņa un ilgtermiņa attīstības vīziju un nospraudis mērķus, 

kuru realizācija tika uzsākta 2010. gadā. Realizējot iecerēto tiks nostiprināta SIA „Rehabilitācijas 

centrs „Līgatne”” loma medicīnas rehabilitācijas un medicīnas SPA tirgū, piedāvājot pakalpojumus 

segmenta klientiem. Paralēli tiks attīstīts kultūrvēstures (Pazemes slepenais bunkurs) un vides 

tūrisma segments. 

SIA Rehabilitācijas centra „Līgatne” plānota peļņa 2012. gadā paredzēta LVL 17732.- 

 Uzņēmuma ģeogrāfiskā atrašanās sniedz priekšrocības un ierobežojumus biznesa 

attīstībai, ko mērķtiecīgi izmantojot un ievērojot, iespējams gūt pozitīvus ilgtermiņa rezultātus. 

 Ņemot vērā, ka šis ir pašvaldības uzņēmums, bet medicīniskā rehabilitācija nav 

pašvaldības funkcija, kā arī to, ka uzņēmums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tas nav 
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atsavināms, ilgtermiņa attīstība tiks balstīta uz biznesa vides sakārtošanu ar sekojošu stratēģiskā 

investora (kompanjona) piesaisti. 

10.2. Kooperatīvās  krājaizdevu sabiedrības “Līgatnes druva” vadības ziņojums 

         Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Līgatnes druva” strādā kopš reģistrācijas Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā 1996.gada 19.novembra. 

         Tās darbības forma ir krājaizdevumu kooperatīvā sabiedrība, kuras galvenie darbības veidi ir 

biedru kreditēšana un noguldījumu piesaiste. 

Krājaizdevu sabiedrības “Līgatnes druva” valdē darbojas 3 cilvēki.  

        Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Līgatnes druva” ir Latvijas kooperatīvo krājaizdevu 

sabiedrību savienības locekle. 

         Sabiedrība pārskata periodā ir darbojusies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto 

statūtu ietvaros, ievērojot Latvijas Republikas likumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

lēmumus un rīkojumus. 

       Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls uz 2011.gada beigām sastāda 25840 latus. Sabiedrības 

darbības finansiālais rezultāts pārskata periodā -   792 lati peļņa. Galvenais sabiedrības ieņēmumu 

avots bija ienākumi no procentiem par izsniegtajiem kredītiem. Saskaņā ar peļņas zaudējumu 

aprēķinu par pārskata periodu ieņēmumi no procentiem par izsniegtajiem kredītiem bija 15167 

lati, lielākie izdevumi bija procenti par noguldījumiem - 3316 lati un procenti par kredītlīniju – 896 

lati, kā arī  personāla izmaksas un administratīvie izdevumi - 8584 lati, ko veido darba alga, 

sociālais nodoklis, transporta izdevumi, izdevumi kancelejas preču iegādei un gada pārskata 

pārbaudei, maksājumi par kredītu reģistra izmantošanu, nomas maksa un pārējie izdevumi Ls 669 

- FKTK finansēšanai, iemaksām noguldījumu garantijas fondā, biedru nauda LKKSS. 

    Par sabiedrības darbību ir iesniegtas atskaites Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei un Finanšu 

un kapitāla tirgus komisijai. No 2008.gada 1.janvāra krājaizdevu sabiedrība “Līgatnes druva” ir 

Latvijas Bankas vienotā kredītu reģistra dalībniece, kas ļauj sabiedrībai piekļūt vienotajai kredītu 

reģistra informācijai Latvijā. 

       Sabiedrība savā darbībā ievēro “Krājaizdevu sabiedrību likumā” noteiktās regulējošās 

prasības. Sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu (kapitāla pietiekamība) 

pārskata gada beigās bija 29% (likumā - nedrīkst būt mazāka par 10%). Lielo riska darījumu 

attiecība pret pašu kapitālu gada beigās bija 98.63%. (likumā – nedrīkst pārsniegt vairāk par 

astoņām reizēm).  
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        Pārskata gada laikā krājaizdevu sabiedrībā Līgatnes druva” ir iestājušies 14 biedri, trīs mirušie 

biedri izslēgti. Biedru skaits uz gada beigām  bija 407, pamatkapitāls gada laikā pieaudzis par 2432 

latiem,  noguldījumu apjoms samazinājies par 874 latiem. 2011.gada laikā izsniegti 42 aizdevumi 

latos par summu 44145 lati, un 1 aizdevums eiro par summu 7114 eiro.  

      Analizējot KKS „Līgatnes druva” 2011.gada darbības rādītājus var secināt, ka ekonomiskā 

situācija ir stabilizējusies. Sabiedrība pabeigusi finanšu gadu ar 792 latu lielu peļņu, tomēr 

pārskata gadā sabiedrības finansiālajai drošībai vajadzēja izveidot  uzkrājumus nedrošiem 

kredītiem. Tas saistīts ar to, ka vairāki kredītņēmēji ir pazaudējuši darbu vai tiem samazināta 

darba alga un samazinājušies regulārie ienākumi, kas neļāva tiem laicīgi veikt pamatsummas un 

procentu maksājumus krājaizdevu sabiedrībā. Šo apstākļu ietekmē arī citi potenciālie 

kredītņēmēji ir ļoti piesardzīgi un nopietni izvērtē savas iespējas aizņemties. Sabiedrība turpina 

veikt nopietnu darbu ar maksājumu kavētājiem un parādu piedziņu. 

           Lai nodrošinātu veiksmīgu krājaizdevu sabiedrības izaugsmi un palielinātu pamatkapitālu, 

biedriem izsniedzot kredītus, no 2010.gada tiek ierosināts iegādāties papildus pajas. Arī turpmāk 

sabiedrība strādās, lai nodrošinātu saviem biedriem kredītu pieejamību un piesaistīs biedru 

noguldījumus. 

   Valdes ierosinājums ar pārskata gada peļņu 792 latiem segt iepriekšējā gada zaudējumus. 

             

11. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām 

piedalīties lēmumu apspriešanā 

Līgatnes novada dome lielu uzmanību velta, lai iesaistītu iedzīvotājus domes darbā un lēmumu 

pieņemšanā, un informētu par norisēm. Šo mērķu sasniegšanai Līgatnes un Augšlīgatnes 

pakalpojumu centros ir izveidotas un izvietotas „ierosinājumu kastītes”, bet Līgatnes novada 

mājaslapā www.ligatne.lv ir izveidota sadaļa – „vēstule domei”. Cikliski tiek izteikti mudinājumi 

izmantot šos un citus komunikāciju kanālus, lai sniegtu ierosinājumus, sūdzības, atsauksmes, 

idejas u.t.t., kuru realizācijai nepieciešams pašvaldības atbalsts. Ir izveidota iesniegumu 

iesniegšanas un aprites kārtība, kas nodrošina, ka ikkatrs iedzīvotājs var vērsties vienā vai otrā 

iedzīvotāju apkalpošanas centrā un sniegt rakstisku vai mutisku iesniegumu par sev 

interesējošiem jautājumiem. 

http://www.ligatne.lv/
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 Informētības nodrošināšanai ir izveidota un tiek aktīvi uzturēta novada mājaslapa un 

izdots laikraksts „Līgatnes novada ziņas”, kas kā laikraksta „Siguldas elpa” ielikums tiek tiražēts 

1000 eksemplāros un bez maksas izplatīts novada iedzīvotājiem katra mēneša trešajā piektdienā. 

Laikraksta ielikumus arī iespējams skatīt elektroniski novada mājaslapā. 

 Līgatnes novada domes priekšsēdētājs ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz interviju – 

atskaiti par novadā paveikto, kas tiek balstīta uz partiju programmām un priekšvēlēšanu 

solījumiem. 

12. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Veicot Administratīvi teritoriālo reformu novadā tika izveidota tāda pārvaldes struktūra, 

kas apvieno labāko no Līgatnes pilsētas un Līgatnes pagasta pieredzēm saskaņā ar novada 

izveides projektu. Novada domes administrācija un izpildinstitūcijas ir sadalītas struktūrvienībās 

ar konkrēti definētiem uzdevumiem un mērķiem. Pašvaldībā ir izveidota horizontālā vadības 

sistēma, kas nodrošina tiešu informācijas apmaiņu starp struktūrvienību vadītājiem un 

speciālistiem. Tā veicina vadītāju un speciālistu atbildības palielināšanu, lēmumu pieņemšanas 

patstāvību un ātrāku mērķu sasniegšanu. Sadarbības darba koordinācijai un pilnveidošanai vienu 

reizi divās nedēļās notiek struktūrvienību vadītāju sanāksmes. 

Apkalpošanas struktūra darbojas pēc „vienas pieturas aģentūras” principa, bet sistēma 

tiek pilnveidota. Paralēli „labākā risinājuma” meklējumiem tiek veidota sistēma ar mērķi ieviest 

kvalitātes vadības sistēmu. 

13. Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Līgatnes novada domes, Reģ. Nr. 90000057333 vadībai 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Līgatnes novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2011. gada finanšu 

pārskata revīziju. Revidētais 2011. gada finanšu pārskats ietver: 

 2011. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2011. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 
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 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta 

izpildi.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav šajā 

finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo 

kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija 

tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā 

uzrādītajām summām un atklāto informāciju.<0} Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz 

revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska 

novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, 

kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 

atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu 

un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma 

izteikšanai. 

Atzinums 
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Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Līgatnes 

novada domes finansiālo stāvokli 2011. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011. gadu, kas atspoguļots gada pārskata 

sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 

ziņojumā un 2011. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju 

 

SIA auditorfirma "Inspekcija AMJ" 

Zv. revidentu komercsabiedrības licence Nr.13 

Daudzeses iela 6-33, Rīga, LV 1004 

Tel. 67888195; Fax. 67888194 

Māris Biernis 

Valdes priekšsēdētājs 

Atbildīgais zvērinātais revidents    

LZRA sertifikāts Nr.148. 
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14. Sēdes protokols 

 


