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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 22.novembrī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv. Par rakstu faktu, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. „Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes 
novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem 
cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Lai arī oficiāli 2012.gada tūris-
ma sezona ir teju jau noslēgusies, 
Līgatnē sezona vēl aizvien turpi-
nās. Šī tūrisma sezona Līgatnē 
aizvadīta ļoti ražīgi un strādīgi. 
Arī interese par Līgatnes novadā 
esošajiem apskates objektiem ir 
bijusi neviltoti augsta.

No šī gada 1.janvāra līdz 30.sep-
tembrim Līgatnes tūrisma infor-

mācijas centrā pēc dažāda veida 
palīdzības ir griezušies teju 15 000 
pilsētas viesu, kas jau ir par 4000 
vairāk nekā visa iepriekšējā gada 
laikā. Taču šo skaitu nevarētu ne 
tuvu pielīdzināt reālajam viesu 
skaitam, jo Līgatnes Tūrisma in-
formācijas centrā iegriežas aptu-
veni viena desmitā daļa no kopējā 
pilsētas apmeklētāju skaita. Eks-
kursijām uz Līgatnes papīrfabriku 

un pa Līgatnes papīrfabrikas kul-
tūrvēsturisko centru šī gada laikā 
ir pieteikušās vairāk kā 400 tūristu 
grupas, un šo grupu skaits katru 
dienu turpina pieaugt. Tikpat lielu 
un lielāku interesi pilsētas viesi iz-
rāda arī par pārējiem Līgatnes no-
vada tūrisma objektiem – Padomju 
slepeno bunkuru, Līgatnes dabas 
takām, Līgatnes karošu darbnīcu 
un vīna pagrabu, Vienkoču parku, 
Tāšu darbnīcu un citiem. Aizvien 
lielāku popularitāti viesu vidū ie-
karo arī Līgatnes novada jaunākais 
tūrisma piedāvājums – Pasaku 
māja, kas durvis vēra tikai šajā 
vasarā.

Uz tikšanos Līgatnē – Laimīgajā 
zemē!

Informāciju sagatavoja:
Liene Bērziņa,

Līgatnes Tūrisma informācijas 
centra vadītāja 

Jau kopš pašiem Vienkoču par-
ka veidošanas pirmsākumiem tiek 
rīkota Uguns nakts, kas, laikam 
ejot, ir kļuvusi par gadskārtēju 
notikumu. Pasākuma mērķis ir 
vienu īso rudens dienu padarīt 
ilgāk gaišu, ar sveču gaismu un 
siltumu sevi pozitīvi uzlādēt zie-
mas tumšajam periodam, lai būtu 
vieglāk sagaidīt pavasari.

Iestājoties krēslai, viss gaismu 
mežs tiek izgaismots ar svecēm, 
vispirms iededzot vienkoču gaismas 
ķermeņus. Katru gadu Uguns naktī 
tiek iets lāpu gājienā, veidojot garu 
uguns čūsku, kura vijās cauri Vien-
koču parka takām. Lāpu gājiens 
noslēdzas ar kulminācijas brīdi, kas 
šogad bija Uguns rituāls. Uguns ri-
tuālu vadīja folkloras kopa „Delve”.

Jau pa dienu notika dažādas ak-
tivitātes: kalšana kalēja smēdē, 
dabas rotu darināšana, tāšu darb-
nīca, celu aušana, kokamatnieka 
darbnīca, viduslaiku kara mākslas 
apmācības, dzīvo masku glezno-
šana, iepazīšanās ar kroketa spēli. 
Iestājoties krēslai, nākotni varēja 
izzīlēt pie vietējām raganām. Pie-
balgas porcelāna fabrika demons-

trēja savu izgaismoto porcelānu. 
Drosmīgākajiem interesentiem bija 
iespēja uzšauties gaisā ar kata-
pultu un ieraudzīt gaismu mežu no 
augšas. Pirms lāpu gājiena visiem 
bija iespēja izdejoties senos lat-
vju dančus ar folkloras kopu „Ore”. 
Par apmeklētāju vēdera labsajūtu 
rūpējās „Lustīgie līgatnieši”, „Trīs 
kūkas”, Līgatnes vīna darītava un 
Valmiermuižas alus darītava.

Kāds neredzams spēks pat bija 
parūpējies, lai Uguns nakts diena 
būtu bez lietus, neskatoties uz to, 
ka visas citas dienas bija pamatīgi 
lietainas. Paldies visiem pozitīva-
jiem apmeklētājiem! Uz tikšanos 
nākamā gada oktobra pirmajā sest-
dienā nākamajā Uguns naktī!

Vienkoču parka veidotājs 
Rihards Vidzickis  

Bet drīzi košās krāsās
Liesmos meži un dārzs,
Trakos vēji un lietus
Un drēgnums sirdi skars,
Lai spējam ik mīļu rītu,
Ikdienas gaitās steidzot,
No rudens paņemt krāsas
Un kādu sirds stūrīti
Priecīgās krāsās krāsot.
/Brigita Debeļska/

Rudenī

Gaišas domas, priecīgu prātu un stipru veselību, oktobra jubilār!

Īpašie gaviļnieki:
Bērziņa Iveta
Rudzīte Sandra
Buša Jevgenija
Eglītis Gunārs
Pāvulāns Valdis
Lencis Juris
Strihele Aļa
Evertovska Eugenija
Peiča Ināra
Salmane Dace
Buķis Ilmars
Mudule Rita
Bērziņš Jānis
Boguļko Edgars
Kronītis Auseklis
Ķiņķere Aina
Liepiņa Ināra
Bergmane Ausma

Jankovska Tatjana
Pranka Ilga
Saulīte Elza
Sparāne Zoja
Ventniece Lidija
Graudiņa Vija
Lukse Talija
Norīte Valda
Razgalis Grigors
Bundža Jānis
Ozoliņa Gaida
Plūme Skaidrīte
Andžāne Marija
Ābele Jūsma
Terentjeva Jeļena
Konrads Alfreds
Krieviņš Jānis
Meistere Velta

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Līgatnes tūrisma 
objektiem liela 
piekrišana

6.oktobrī norisinājās gadskārtējā 
Uguns nakts Vienkoču parkā Notiek Uguns rituāls.
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Katrīna Šteina,
Līgatnes Kultūras un Tūrisma centrs

Normunds Rutulis  
solokoncertā „Labā-
kās dziesmas Līgatnē”

K o n c e r t a 
sākums sest-
dien, 27.oktob-
rī, plkst.14.00 
Līgatnes kul-
tūras namā. 
Ieejas biļetes 
n o p ē r k a m a s 
Līgatnes pa-
k a l p o j u m u 
centru kasēs Spriņģu ielā 4 un 

„Birzēs”, kā arī Līgatnes Tūrisma 
informācijas centrā, Spriņģu ielā 2.

Ieejas biļetes cena:
• Ls 2,00 – iepriekšpārdoša-

nā,
• Ls 4,00 – koncerta dienā.

Nāc dejot – „Zeperi” 
tevi aicina!

Līgatnes vidējās paaudzes 
tautas deju kolektīvs „Zeperi” 
uzņem jaunus dalībniekus. „Ze-
peri” ir saliedēts kolektīvs, kas 
kopā sasniedz virsotnes – skates, 
koncerti, starptautiski pieredzes 
apmaiņas braucieni ir tikai daļa 
no kolektīva ikdienas. Mēģinā-
jumi paiet, cītīgi uzturot deju un 
dejotāju formā! Nāc dejot pie la-
bākajiem!

Ierodies mēģinājumā, līdzi ņem 
ērtu treniņtērpu un ērtus apavus! 
Mēģinājumi notiek otrdienās, ce-
turtdienās no plkst.20.00 līdz 
23.00 Līgatnes kultūras namā, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē.

Pasākumu plāns  
novembrim

11.novembrī sagaidīsim 
Lāč plēša dienu: plkst.17.00 
pie Līgatnes kultūras nama, 
plkst.18.30 gājienā no „Zvani-
ņiem” uz Paltmales kapiem.

17.novembrī valsts svēt-
ku priekšpusdienas koncerts 
plkst.15.00 „Zvaniņos”.

18.novembrī Latvijas Repub-
likas proklamēšanas gadadienas 
koncerts plkst.15.00 Līgatnes 
novada kultūras namā.

24.novembrī deju kolektīva 
„Zeperi” ikgadējais koncertuz-
vedums „Tradicionālie rudens 
danči Lustūzī” Līgatnes kultūras 
namā.

Aizvadīti pirmie  
rudens tirdziņi vēstu-
riskajā tirgus laukumā!

Līgatnē no 29.septembra līdz 
13.oktobrim norisinājās Miķeļu ga-
datirgus, kurā savus meistardarbus 
rādīja un tirgoja novada iedzīvotāji, 
kā arī viesi no citiem novadiem.

Sortiments tirdziņā katru reizi 
bija citāds, jo līdz pat tirgus dienai 
tirgotāji turpināja pieteikties un mai-
nīja vēlamos tirgošanās datumus. 
Tāpēc dažs iepriekšējā tirgus dienā 
noskatītās dzērvenes nopirkt vairs 
nevarēja, bet to vietā bija iespējams 
iegādāt, piemēram, gardi smaržojo-
šu gaļas gabaliņu. Dzērvenes, zeķes, 
kūpinājumi, sieri, gleznas, zaru slo-
tas, rotas, medus un vēl, un vēl – tie-
ši tik raibs bija rudens tirgus Līgatnē.

Prieks arī par līgatniešu atsaucī-
bu – ar katru dienu parādījās arvien 
vairāk pašmāju tirgotāju, jo vietējie 
iedzīvotāji, apjautuši, ka tā ir iespē-
ja par savu veikumu saņemt naudu, 
labprāt to izmantoja. Kādam gāja 
labāk, citam vēl jāuzlabo pārdoša-
nas prasmes, bet viens ir skaidrs – 
tirdziņam jābūt!  

Līgatnes novada dome 2012.gada 6.septembrī ir pieņēmusi lēmumu par 
Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam gala redakcijas 
apstiprināšanu un Līgatnes novada attīstības programmas 2012.–2018.
gadam gala redakcijas apstiprināšanu un nosūtīšanu Vidzemes plānoša-
nas reģionam. Abi dokumenti izstrādāti projekta „Līgatnes novada terito-
rijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/075 ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2013.gada 
30.janvārim.

Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attieci-
nāmajām izmaksām.

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Vineta Lapsele 

Pasākumu plāns 
Līgatnes novada sporta centrā
2012.gada oktobrim – novembrim

Datums Laiks Sporta veids Pasākums

20.10.2012. 10.00 volejbols (3+1) Līgatnes kauss 2012/2013 1.posms

27.10.2012. 15.00 florbols 2.līgas spēle „Līgatne” – „Pārgauja 2”

28.10.2012. 10.00 zāles futbols Līgatnes kauss 2012/2013 1.posms

01.11.2012. 20.00 florbols 2.līgas spēle „Līgatne” – „Veixmes”

10.11.2012. 10.00 zolīte  11.posms

17.11.2012. 10.00 volejbols (3+1)  Līgatnes kauss 2012/2013 2.posms

25.11.2012. 10.00 zāles futbols  Līgatnes kauss 2012/2013 2.posms

29.11.2012. 20.00 florbols 2.līgas spēle „Līgatne” – „Madona 2”

Līgatnes novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu – dzī-
vokli Nr.2 „Gādniekos”, Līgatnes 
pagastā, Augšlīgatnē, Līgatnes 
novadā, ar kadastra Nr.4262 900 
0491. Objekta nosacītā cena LVL 
1120,00.

Objekta izsole notiks 2012.gada 
14.novembrī plkst.10.00 Līgatnes 
novada Līgatnes pagasta pārvaldes 
telpās „Birzēs”. Dalībnieku reģistrā-
cija pie Līgatnes pagasta pārvaldes 
sekretāres „Birzēs”, Līgatnes pagas-
tā, sākot ar nākamo darba dienu pēc 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” līdz 2012.gada 
12.novembra plkst.15.00.

Maksa par dalību izsolē LVL 
10,00 un nodrošinājuma nauda LVL 
112,00 jāiemaksā Līgatnes novada 
pašvaldības, reģ.Nr.90000057333, 
AS „Swedbank” bankas kontā 
Nr.LV47HABA0551012412261, kods 
HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties pie Līgatnes pagasta pārval-
des sekretāres „Birzēs” un Līgatnes 

novada pašvaldības mājas lapā 
 www.ligatne.lv.

  
Līgatnes novada pašvaldība pār-

dod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.3 
Strautu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā, ar kadastra Nr.42119000500. 
Objekta nosacītā cena LVL 1800,00.

Objekta izsole notiks 2012.gada 
14.novembrī plkst.12.00 Līgatnes 
novada Līgatnes pagasta pārvaldes 
telpās „Birzēs”. Dalībnieku reģistrā-
cija pie Līgatnes pagasta pārvaldes 
sekretāres „Birzēs”, Līgatnes pagas-
tā, sākot ar nākamo darba dienu pēc 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” līdz 2012.gada 
12.novembra plkst.15.00.

Maksa par dalību izsolē LVL 
10,00 un nodrošinājuma nauda LVL 
180,00 jāiemaksā Līgatnes novada 
pašvaldības, reģ.Nr.90000057333, 
AS „Swedbank” bankas kontā 
Nr.LV47HABA0551012412261, kods 
HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties pie Līgatnes pagasta pārval-
des sekretāres „Birzēs” un Līgatnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.ligatne.lv. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Līgatnes novada teritorijas plānojuma 
un attīstības programmas izstrāde

KULTŪRAS ZIŅAS IZSOLES
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Sigurds Rusmanis

11.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.9, Nr.11 (2011.g.), Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 (2012.g.)

Ceļš uz Līgatni pārtop par Ķempju 
ielu. Valija Brutāne savā stāstu un 
tēlojumu grāmatā „Uz Līgatni man 
brauciet līdz!” (1969) raksta: „Dzī-
vojām pie papīrfabrikas nelielajā 
miestiņā ar jautro nosaukumu Spriņģi. 
Tagad visapkārt ap fabriku augošajā 
pilsētciematā pat smilšainākos lauku 
ceļus dēvē par ielām un visas mājas ir 
numurētas. Vecākā un vidējā paaudze 
pieturas pie agrākajiem vietu nosau-
kumiem.”

Šī Līgatnes daļa paplašinājās, 
kad 1888.gadā Ķempju muižas 
īpašnieks Sigismunds Volfs Spriņģu 
kalnā iedalīja 22 apbūves gabalus, 
agrārreformas laikā izdalīja vēl 
jaunus zemes gabalus. 1935.gadā to 
apvienoja ar Līgatnes papīrfabrikas 
apbūvi. Te gan jābrīdina, ka Spriņģu 
kalns vēl nav virsrakstā minētais 
Spriņģu iezis.

Līgatne (arī krogs, upe) pirmo reizi 
minēta 1630.gadā. Te būtu jāmēģina 
tikt skaidrībā ar pilsētas (kopš 1993.
gada) nosaukuma izcelsmi. Valija 
Brutāne grāmatā „Uz Līgatni man 
brauciet līdz!” prāto: „Līgatne – 
līgo – līganā. Līgatne! Kā cēlies šis 
vietvārds? Apkārtne ir skaista. Kalni, 
pakalni un lejas, sarkanklinšaini Gau-
jas krasti, līču pļavas un meži mijas 
ar lapu koku piemīlīgumu, bet no 
kraujas arvien paveras skats uz pla-
šākiem zilgmotiem tālumiem. Varbūt 
nosaukums cēlies aiz tā, ka šeit nav 
līdzenuma, bet zeme līgani izcilāta, 
ir tikai kalni un gravas. Bet varbūt 
sendienās te bija labi līgot, dziesma 
no augstākās vietas skanēja tālu un 
meldiņš izlocīts atbalsojās klintainēs. 
Līgo, mana līganā Līgatne!”

Pie Ventspils šosejas, pagriezienā 
uz Kandavu, ir līdzīgs toponīms – Līg-
ciems. Par to valodnieks O.Bušs kādā 
zinātniskā publikācijā atzīmē, ka šis 
nosaukums darināts nevis no person-
vārda Līga, bet gan no restaurējama 
īpašības vārda „līgs” (lietuviešiem 

„lygus”), ko mūsdienu literārajā va-
lodā pārstāv atvasinājums „līdzens”. 
Labs Līgatnes zinātājs Aivars Balodis, 
kuram man jāizsaka pateicība, jo viņš 
līdzēja tikt galā ar neskaidrajām lie-
tām, par kurām figurēja dažādas ver-
sijas, dod šādu nosaukuma izcelsmes 
skaidrojumu: ēka ar tagadējo adresi 

Gaujas ielā 2, kur vēlāk bijusi sko-
la, uzcelta senu māju „Ligat” zemē. 
1630.gadā minētas gan mājas, gan 
upe, gan krogs ar šādu nosaukumu.

Vēl par nosaukumiem. Sākotnēji Lī-
gatnē papīru sāka ražot 1815.gadā ap 
1770.gadu celtajās miltu dzirnavās. 
Par godu idejas autoram – Konrādam 
Justus Štorham šo vietu nosauca par 

„Conradsruhe”. Ap 1834.gadu fabrika 
ieguva nosaukumu „Līgate” pēc upes 

toreizējā nosaukuma. Šo vēsturi ap-
skata V.Brutāne savā grāmatā.

Rītausmas iela gar „Bigām”, pie 
kurām kādreiz audzis Bigu ozols (7,3 
m), kas jau labu laiku kā gājis bojā, 
bet dažviet literatūrā tiek minēts kā 
vēl eksistējošs, aizved uz „Vīķiem”, 
kas atrodas uz ziemeļiem no Bā-
kaskalna. Te 30.gados darbojās vie-
na no divām Līgatnes vīna fabrikām, 
kura piederēja Kārlim Kreišmanim 

(dzimis jau pieminētajās „Skultēs” 
Nītaures virzienā). Viņš bija ne tikai 
zemnieks un vīnrūpnieks, ērģelnieks 
un ķesteris, bet arī Siguldas – Ķemp-
ju draudzes baznīcas priekšnieks, 
Ķempju – Paltmales lauksaimniecī-
bas biedrības patērētāju sabiedrības 
priekšnieks.

Apmēram 0,6 km uz austrumiem no 
„Vīķiem” ir Ellītes grava, pa kuru tek 
Ellītes strauts. Pie strauta ietekas 
Skaļupē gravas dziļums jau sasniedz 
52 m. Šajā gravā ir liela iežu dažādība, 
vietām atsedzas Amatas vītas lodī-
šu smilšakmeņi, ir bagāta veģetācija. 
Tas tikai zināšanai, jo tur valda mūža 
meža pirmatnība, grūti nokāpt pa kri-
tušiem kokiem bagātajām kraujām. 
Sīkāk par šo gravu var palasīt žurnā-
la „Vides Vēstis” 1998.gada 1.numurā. 
Raksta autors Imants Jurģītis ticies 
ar „Jaunbigu” māju saimnieku Ernes-
tu, kurš stāstījis, ka muižu laikos pa 
gravas stāvo nogāzi lejā noripojusi 

kunga kariete ar visiem braucējiem 
un zirgiem. Dzīvs neesot palicis ne-
viens. Tā cēlies gravas nosaukums.

Līgatnes Spriņģu kapi tagad sau-
cas Centra kapi, tos atklāja 1875.
gadā. Pirmā – koka – kapliča (1879) 
nav saglabājusies, tāpat kā nav sa-
glabājusies kapa vieta tam, kuram 
par godu uzcelta tagadējā. Pētera 
Meņģeļa projektētā un celtā kapliča 
(1905) ir veltījums 1903.gadā miruša-

jam ilggadējam fabrikas direktoram 
Arnoldam Tillingam. Kapos atsevišķs 
zvanu tornis, kura četrus koka stat-
ņus vainago skaidām segts jumtiņš, 
zem kura nostiprināts zvans.

Kapos tēlnieciski pieminekļi dzej-
nieces Lijas Brīdakas dzīvesbiedram 
Jānim Skroderim un Guntim Balodim, 
tiem abiem autors Andrejs Jansons. 
Portretisks cilnis Sarmītes Zūpes 
apbedījumam. Te atdusas mežrūpnie-
cības ministrs un Līgatnes papīrfabri-
kas direktors Jānis Gustsons (1906–
1991). Teikas stāsta par dažādiem 
kapos redzētiem spokiem – nocirsts 
koks, uz kura sēdējis vīrs ar cirvi ro-
kās, kad sieviete nākusi atpakaļ, koks 
vairs nav bijis redzams (LFK 1000, 8), 
melns stāvs (LFK 1000,14), uz da-
žiem kapiem redzētas uguns liesmas 
(LFK 1000,13). Raksturīgi, ka abos 
pēdējos gadījumos cilvēks pēc neilga 
laika nomiris. Kad no kapiem iznācis 
kāds cilvēks un aicinājis garāmbrau-
cēju sev līdzi, no kapličas iznācis cits 
cilvēks ar sarkaniem zobiem. Tad gan 
līdzi aicinātais otrā rītā atrasts uz 
kapličas trepēm beigts (LFK 1000,12).

Kapu apkārtnē apmēram 200 m 
augstāk pie 
upes ir Slēpo-
tāju kalns, upes 
kreisajā krastā 
Zanderu kapu 
tuvumā sākas 
Līgatnes papīra 

manufaktūras ūdens apgādes ka-
nāls. Tas rakts apmēram 1815.gadā 
un līdz pat Otrajam pasaules karam 
ar ūdeni apgādājis Ānfabriku. Ka-
nāla ūdens ražotnei tika padots pa 
speciālu koka pārteci.

Iepretim kapiem Skolas kalns 
(dažreiz saukts arī par Kroga kal-
nu), kādreizējā skola atradās Pil-
soņu ielā 4, šajā ēkā skola bijusi no 
1889. līdz 1959.gadam, pēc tam te 
vēl mācījās krievu plūsma. Tagad te 
darbojas bērnu un jauniešu dienas 
centrs „Saulespuķe”. Pirmā skola 
Līgatnē tika nodibināta 1858.gadā, 
tā atradās jau minētajā ēkā Gaujas 
ielā 2. Tagad gan kalnā nekādas 
skolas nav, bet koka ēka strādnie-
kiem, klintī kalti pagrabi māju ie-
mītniekiem, tajos ziemā un vasarā 
nemainīga temperatūra – 6°C. Visu 
333 Līgatnes eju un pagrabu kopga-
rums ir ap 1600 m. Kalna galā, jau 
pie kluba, lielā klints – saukta Lu-
stūzis. Tās augšā bijuši galdiņi un 
pāri tiem jumts, tur gājuši dziedāt 
(LFK 1860, 3059).

Turpinājums sekos 

LĪGATNE LAIKU LOKOS No Līgatnes Spriņģu ieža 
līdz Vāļu kalnam

Lustūzis.

Beiverka. D.Rožkalna grafika.

Kluba vestibils.

 Līgatnes kapu 
kapliča.

Ānfabrikas klintis.
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DOMES SĒDĒS

Izskatītie jautājumi:
1. Par deputātes Inetas Bērziņas piln-

varu izbeigšanos pirms termiņa.
2. Par deputātes Rūtas Jermalovičas 

deputātes mandāta apstiprināšanu.
3. Par deputātu ievēlēšanu Līgatnes 

novada domes pastāvīgās komite-
jās.

4. Par Līgatnes novada attīstības 
programmas 2012.–2018.gadam 
gala redakcijas projekta apstipri-
nāšanu un nosūtīšanu Vidzemes 
plānošanas reģionam.

5. Par Līgatnes novada teritorijas plā-
nojuma 2012.–2023.gadam galīgās 
redakcijas apstiprināšanu.

6. Par nodokļa parāda piedziņu bez-
strīda kārtībā.

7. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – neapbūvē-
tas zemes vienības „Pagasta zeme 
68”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, kadastra apzī-
mējums 4262 004 0472, ar kopējo 
platību 2,6 ha sadalīšanu.

8. Par atalgojuma paaugstināšanu pe-
dagoģiskajiem darbiniekiem Līgat-
nes novada pirmsskolas izglītības 
iestādē.

9. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Rūpnieki”, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, 
apzīmējums kadastra reģistrā 4262 
003 0081, atsavināšanas procesa 

uzsākšanu un pārdevuma-pirkuma 
līguma noslēgšanu.

10.  Par Līgatnes novada domes saisto-
šo noteikumu Nr.14/26 „Grozījumi 
2012.gada 23.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.14/19 „Līgatnes 
novada pašvaldības pamatbudžets 
un speciālais budžets 2012.gadam”” 
apstiprināšanu.

11. Par maksas pakalpojumiem Līgat-
nes novada Tūrisma informācijas 
centrā.

12. Par nosaukuma piešķiršanu nekus-
tamam īpašumam – Līgatnes nova-
da domes valdījumā esošam ceļam, 
reģistrēšanu Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistē-
mā un ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda.

Līgatnes novada 
domes sēde 2012.
gada 25.septembrī, 
protokols Nr.12

Izskatītie jautājumi: 
Informatīvā daļa:
Par malkas šķūnīšu pielietojumu.
Domes  sēdes darba kārtība:

1. Par Līgatnes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.14/27 „Par 
koku ciršanu ārpus meža Līgatnes 
novada administratīvajā teritorijā” 
apstiprināšanu.

2. Par Līgatnes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.14/28 „Par 
Līgatnes novada teritorijas kopša-
nu un būvju uzturēšanu” apstipri-
nāšanu.

3. Par deklarētas dzīvesvietas anulē-
šanu.

4. Par grozījumiem Līgatnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašu-
ma „Gādnieki”, Līgatnes pagasts, 
Augšlīgatne, Līgatnes novads, 
telpu grupas Nr.2 ar kadastra 
Nr.42119000491 izsoles noteiku-
mos.

5. Par grozījumiem Līgatnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
Strautu ielā 2, Līgatne, Līgatnes 
novads, kadastra Nr.4211 005 0024 
001, telpu grupas Nr.3 izsoles no-
teikumos.

6. Par Līgatnes novada pašvaldības 
2011.gada Publiskā gada pārskata 
apstiprināšanu.

7. Par Līgatnes novada domes 2009.
gada 27.augusta lēmuma Nr.7 40.§ 

„Par adrešu datu sakārtošanu” da-
ļēju atcelšanu.

8. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2011.gada 17.novembra 
lēmuma Nr.15 5.§ „Par nosaukuma 
maiņu nekustamā īpašuma Nā-
kotnes iela 6, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, daļai ar kadas-
tra apzīmējumu 4262 005 0085 uz 

„Mazlīčupes”, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads”.

9. Par zemes lietošanas tiesību iz-
beigšanu.

10. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2012.gada 23.augusta lēmumā 

„Par nosaukuma un adreses pie-
šķiršanu nekustamam īpašumam 

„Staltbrieži”, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads, ar kadastra Nr.4262 
001 0009”.

11. Par Līgatnes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.14/29 „Gro-
zījumi Līgatnes novada saistošajos 
noteikumos Nr.33/10 „Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Līgatnes no-
vadā”” apstiprināšanu.

12. Par grozījumiem Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes iz-
glītojamo uzņemšanas noteikumos.

13. Par grozījumiem Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes iek-
šējās kārtības noteikumos.

14. Par grozījumiem Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes no-
likumā.

15. Par atkritumu apsaimniekošanas 
atļaujas izsniegšanu SIA „Vidzemes 
Serviss”.

16. Par Līgatnes novada pašvaldības 
valdījumā esošā nekustamā īpa-
šuma – zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4262 004 0704 – uz-
mērīšanu, adreses piešķiršanu un 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lī-
gatnes novada pašvaldības vārda.

17. Par Līgatnes novada domes 2012.
gada 23.februāra lēmuma „Par 
Līgatnes novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Gaismas iela 8, 
Līgatne, Līgatnes novads, ar ka-
dastra Nr.4211 007 0087 ierakstī-
šanu zemesgrāmatā uz Līgatnes 
novada domes vārda un atsavinā-
šanas procesa uzsākšanu” atcelša-
nu.

18. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma Gaismas 
iela 8, Līgatne, Līgatnes novads, ar 
kadastra Nr.4211 007 0087 ierak-
stīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes 
novada pašvaldības vārda.

19. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā 

„Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata 

sarakstu un atalgojumu no 2011.
gada 1.augusta”.

20. Par darba algas likmes palielinā-
šanu Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogiem un direktoram.

21. Par maksas pakalpojumiem Līgat-
nes novada Kultūras un tūrisma 
centrā.

22. Par maksas pakalpojumiem Līgat-
nes novada Tūrisma un informācijas 
centrā.

23. Par Līgatnes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.14/30 „Par 
nodokļa atbalsta pasākuma piemē-
rošanu nekustamā īpašuma nodok-
lim Līgatnes novadā” apstiprināša-
nu.

24.–63. Par nekustamā īpašuma parā-
da piedziņu bezstrīda kārtībā.

64. Par finansiālu atbalstu nodibināju-
mam „Fonds Sibīrijas bērni”.

65. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā 

„Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata 
sarakstu un atalgojumu no 2011.
gada 1.augusta”.

66. Par sociālajām garantijām E.L.
67.  Par „Noteikumi par kārtību, kādā 

organizējami jauniešu (vecumā no 
13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā Līgat-
nes novadā” apstiprināšanu.

68. Par izlīguma apstiprināšanu civillie-
tā Nr.C05042508; PAC-0122-12.

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgatnes un 
Augšlīgatnes pakalpojumu centros, kā 
arī novada mājas lapā www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja Līgatnes nova-
da kancelejas vadītāja Ilze Goba 

PIELIKUMS Nr.2
APSTIPRINĀTI

ar Līgatnes novada domes
2012.gada 23.augusta sēdes

lēmumu (protokols Nr.10, 8.§)
Līgatnes novadā

SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI 
Nr.14/24

„Kārtība, kādā ar 
nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi 
degradējošas, sa-
gruvušas vai cilvēku 
apdraudošas būves 
Līgatnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma

„Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta 1.4 daļu

I VISPĀRĪGIE  
JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā Līgatnes novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldība) administra-
tīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi 
degradējošas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves, kuras apliek ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3 procentu apmērā no būvei piekri-
tīgās zemes kadastrālās vērtības.

2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā uzturēt un veidot vizuāli 
pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas 
neapdraud un aizsargā novada ie-
dzīvotāju drošību, kā arī nosaka 
ēku un būvju īpašnieka, valdītāja 
vai lietotāja pienākumu uzturēt 
ēkas un būves atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem norma-
tīvajiem aktiem.

II BŪVJU KLASIFI-
CĒŠANA
3. Par vidi degradējošu vai cilvēku 

drošību apdraudošu būvi klasificē-
jama:
3.1. sagruvusi vai bojāta būve – ēka 

vai būve, kas cietusi stihiskas 
nelaimes vai avārijas rezultātā 
(t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), 
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja 
darbības vai bezdarbības dēļ tai ir 
daļēji vai pilnīgi sagrautas neso-
šās konstrukcijas;

3.2. būvniecības stadijā pamesta 
būve:
3.2.1. ēka vai būve, kas ir pamesta 

būvniecības stadijā, kurai nav 
veikta konservācija un kura 
nav nodrošināta pret nepie-
derošu personu iekļūšanu tajā 
vai tajā ir nedrošas konstruk-
cijas, kas var nokrist, apgāz-

ties vai iebrukt, tādējādi radot 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai 
un/vai veselībai;

3.2.2. būve, kura tiek uzturēta, 
kopumā ievērojot normatī-
vo aktu prasības, ir veikta šo 
objektu konservācija, kas no-
drošina konstrukciju noturību 
ilgtermiņā, bet ilgstoši netiek 
veikta to pilnīga atjaunošana 
vai ilgstoši ir pārtraukta būv-
niecības ieceres realizācija, 
kas rada draudus, ka būves 
tehniskais stāvoklis paslikti-
nāsies, vai tai ir vidi degradē-
joša ietekme.

4. Ēkai vai būvei piekritīga zeme – ze-
mes vienība, uz kuras atrodas ēka 
vai būve.

II BŪVJU APSEKO-
ŠANA UN DOKU-
MENTĒŠANA
5. Dome ar lēmumu vai priekšsēdētājs 

ar rīkojumu izveido darba grupu 
piecu locekļu sastāvā, kas apseko 
Līgatnes novada administratīvo 
teritoriju un sagatavo aktu par vidi 
degradējošām,  sagruvušām un cil-
vēku drošību apdraudošām ēkām 
un būvēm.

6. Vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju 
apsekošanai dabā un akta sagata-
vošanai darba grupā iekļauj šādas 
pašvaldības amatpersonas un dar-
biniekus:
6.1. domes deputātu;

6.2. Plānošanas, nekustamo īpa-
šumu un būvniecības nodaļas 
vadītāju – arhitektu;

6.3. Plānošanas, nekustamo īpa-
šumu un būvniecības nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālis-
tu;

6.4. Plānošanas, nekustamo īpa-
šumu un būvniecības nodaļas 
Būvvaldes vadītāju, Līgatnes 
novada domes būvinspektoru, 
būvinženieri;

6.5. Līgatnes novada domes Kan-
celejas juristu.

7. Pašvaldības izveidotā darba gru-
pa reizi kalendārā gadā apseko 
Līgatnes novada administratīvo 
teritoriju, veicot šādas darbības:
7.1. aktā fiksē vidi degradējošās, 

sagruvušās un cilvēku drošību 
apdraudošās ēkas un būves;

7.2. veic šo ēku un būvju fotofik-
sāciju;

7.3. sagatavo atzinumu par fik-
sēto ēku un būvju klasificēšanu 
atbilstoši šo noteikumu 3.punk-
tam pašvaldības Būvvaldei.

8. Darba grupa nepieciešamības ga-
dījumā var pieaicināt citus speciā-
listus vai ekspertus.

9. Pašvaldības Būvvalde viena mē-
neša laikā no darba grupas atzi-
numa saņemšanas sagatavo un 
izsūta atzinumā norādīto ēku un 
būvju īpašniekiem, valdītājiem 
vai lietotājiem, kuri pašvaldībā 
reģistrēti kā nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāji par šīm ēkām 
un būvēm, rakstisku brīdinājumu.

10. Pēc pašvaldības Būvvaldes brīdi-
nājuma saņemšanas ēkas un būves 
īpašniekam, valdītājam un lieto-
tājam ir pienākums līdz kalendārā 
gada 1.septembrim sakārtot ēku 
un/vai būvi.

11. Darba grupa pēc Būvvaldes brīdi-
nājumā noteiktā termiņa (9.punkts) 
veic atkārtotu ēkas un/vai būves 
pārbaudi un sagatavo pašvaldības 
Būvvaldei ziņojumu par ēkas un/
vai būves stāvokli atkārtotas pār-
baudes brīdī, sniedzot atzinumu 
par ēkas un/vai būves klasificēša-
nu atbilstoši šo noteikumu 3.punk-
tam.

12. Pašvaldības Būvvalde pēc noteiku-
ma 11.punktā minētās atkārtotās 
pārbaudes rezultātu izvērtēšanas 
pieņem lēmumu attiecībā uz ēkas 
un/vai būves klasificēšanu par vidi 
degradējošu vai cilvēku drošību ap-
draudošu būvi.

13. Pamatojoties uz šo noteikumu 
12.punktā minēto Būvvaldes lēmu-
mu, piemēro konkrētajām ēkām un 
būvēm nekustamā īpašuma nodok-
ļa likmi 3 procentu apmērā no būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās vēr-
tības.

III NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA 
LIKMES PIEMĒRO-
ŠANA
14. Nekustamā īpašuma nodokļa pār-

rēķinu par būvi likumā „Par nekus-

Līgatnes novada  
domes sēde 2012.
gada 6.septembrī,  
protokols Nr.11
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SLUDINĀJUMI

Līgatnes novada dome atkārtoti izslu-
dina pretendentu pieteikšanos vakancei 

Kultūras un tūrisma centra vadītājs
Līgatnes novada domes struktūrvienība Kultūras un tūrisma centrs 

nodrošina kultūras un tūrisma vadību un sinerģiju Līgatnes novadā. Kul-
tūras jomā darbojas septiņi pašdarbības kolektīvi ar augstu mākslinie-
cisko līmeni, no kuriem divi kolektīvi savās jomās ir labākie valstī. Līgat-
nes tūrisma zonu, „Līgatnes takas” gadā apmeklē vairāk nekā 150 000 
tūristu no daudzām pasaules valstīm, bet Līgatnes papīrfabrikas cie-
mata vēsturiskais centrs ir EDEN balvas 2011.gadā ieguvējs (izcilākais 
Eiropas tūrisma galamērķis).

Prasības pretendentam:
• Atbilstoša izglītība kultūras, tūrisma vai biznesa vadības jomā;
• Praktiskā darba pieredze kultūras vai tūrisma jomā ne mazāk kā 

piecus gadus;
• Kolektīva vadītāja darba pieredze ne mazāk kā trīs gadus tiks 

uzskatīta par priekšrocību;
• Zināšanas par projektu vadību un pieredze projektu vadības 

jomā;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas svešvalodu 

zināšanas;
• Pozitīva attieksme.

Darba pamatpienākumi:
• Nodrošināt kultūras un tūrisma stratēģijas rolling vadību;
• Izstrādāt, koordinēt un vadīt kultūras un tūrisma aktivitātes Lī-

gatnes novadā;
• Nodrošināt funkciju vadību pēc projektu vadības principa;
• Citi pienākumi, lai nodrošinātu devīzes „Laimīgā zeme” pilnību.

Piedāvājam:
• Darba vidi vienā no tradīcijām bagātākajiem un senākajiem kul-

tūras namiem Latvijā;
• Iespēju piedalīties un gūt pieredzi strauji augošā tūrisma indus-

trijā;
• Stabilu atalgojumu;
• Nepieciešamības gadījumā dzīvokli un vietas Līgatnes bērnudārzā.

Pieteikumu vēstules un CV gaidīsim līdz 2012.gada 31.oktobrim.  
Sūtīt uz e-pastu dace.krumina@ligatne.lv vai faksu 64153176.

  

Līgatnes novada domes Pašvaldības  
policija aicina darbā Pašvaldības  

policijas inspektoru

Līgatnes novada dome atkārtoti ir izsludinājusi konkursu par Pašval-
dības policijas inspektora vakanci.

Prasības pretendentam:
• Izglītība ne zemāka kā vidējā;
• Vēlama normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas 

darbu, pārzināšana;
• Vēlama darba pieredze tiesībsargājošās struktūrās;
• Teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas;
• Labas saskarsmes, komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme 

un spēja strādāt komandā;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, inter-

nets);
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Precizitāte un augsta atbildības izjūta.

Darba pienākumi:
• Kontrolēt Līgatnes novada saistošo noteikumu ievērošanu;
• Plānot, organizēt un veikt preventīvos pasākumus sabiedriskās 

kārtības un drošības uzturēšanai un saistošo noteikumu ievēro-
šanai Līgatnes novada administratīvajā teritorijā;

• Veikt citus uzdevumus savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu atsaucīgā kolektīvā.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2012.gada 31.oktobrim uz 
e-pastu dace.krumina@ligatne.lv vai faksu 61453176.

tamā īpašuma nodokli” noteiktajā 
kārtībā veic pēc lēmuma par šo 
saistošo noteikumu minētā būves 
statusa atcelšanu stāšanās spē-
kā.

IV LĒMUMU  
APSTRĪDĒŠANAS 
UN PĀRSŪDZĒŠA-
NAS KĀRTĪBA
15. Pašvaldības Būvvaldes lēmumu 

par ēkas un/vai būves klasificēša-
nu par vidi degradējošu, sagruvu-
šu vai cilvēku drošību apdraudo-
šu ēku un/vai būvi var apstrīdēt, 
iesniedzot sūdzību pašvaldības 
domei, bet pašvaldības domes lē-
mumu par pašvaldības Būvvaldes 
lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā.

V NOSLĒGUMA 
JAUTĀJUMI
16. Saistošie noteikumi stājas spē-

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

17. Atbilstoši šiem saistošajiem no-
teikumiem klasificēto ēku un būv-
ju nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes piemērojamas, sākot ar 
2013. nodokļa aprēķina taksāci-
jas gadu.

Līgatnes novada  
domes priekšsēdētājs  

A.Šteins

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
4.punkts, 21.panta pirmās daļas 15. un 16.punkts, 
43.panta pirmās daļas 5.punkts un 45.panta pirmā 
daļa.
1.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
3.panta 1.4daļa paredz pašvaldībām tiesības līdz 
pirmstaksācijas gada 1.oktobrim pieņemt saistošos 
noteikumus par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju apliekšanu ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr.14/24 „Kārtība, kādā ar 
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” nosaka 
kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
apdraudošas būves.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku apdraudošas būves, var paredzēt, ka ir 
iespējama ietekme uz budžetu, kuru šobrīd nevar 
aprēķināt.

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

4.1. Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē 
uzņēmējdarbību Līgatnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.
4.2. Būvju īpašnieki, valdītāji vai lietotājai kļūst 
motivētāki Būvvaldes lēmumu izpildē.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Par šo saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās un 
juridiskās personas var vērsties Līgatnes novada 
pašvaldības Būvvaldē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā, LV–4110.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas 
konsultācijas ar privātpersonām.

Paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/24
„Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma  
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas 
vai cilvēku apdraudošas būves”

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins

PIELIKUMS Nr.4
APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 2012.gada 23.augusta sēdes lēmumu  

(protokols Nr.10, 10.§) Līgatnes novadā

LīgATNES NOVAdA dOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/25
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu  
audzēšanai Līgatnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu  un likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu

Paskaidrojuma raksts
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/25
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu  
audzēšanai Līgatnes novadā”

1. Saistošie noteikumi nosaka aiz-
liegumu ģenētiski modificēto kul-
tūraugu audzēšanai attiecīgajā ad-
ministratīvajā teritorijā.

2. Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā, kurā ietilpst Līgatnes 
pilsēta un Līgatnes pagasts, ir aiz-

liegts audzēt jebkādus ģenētiski 
modificētus kultūraugus.

3. Aizliegums Līgatnes novada terito-
rijā audzēt jebkādus ģenētiski mo-
dificētus kūltūraugus ir noteikts 
uz 5 (pieciem) gadiem no saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās dienas.

4. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Līgatnes novada domes priekš-
sēdētājs A.Šteins 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā un trešā daļa nosaka, ka 
pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav 
īsāks par pieciem gadiem.
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu 
apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un 
veicinātu ilgspējīgas lauksaimniecības attīstību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu Līgatnes novada administratīvajā teritorijā 
audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē.

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

Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins


