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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 22.augustā.

„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.

Vēlos pateikties visiem iedzī-
votājiem, kuri ir atbalstījuši jaun-
ievēlēto domi un ir gatavi kopīgi 
sadarboties, lai veicinātu tālāku 
Līgatnes novada attīstību. Domes 
un iedzīvotāju sadarbība ir viens 
no veidiem, kā sasniegt izvēlētos 
mērķus. Aicinu iedzīvotājus nākt 
uz pašvaldību, runāt par sasā-
pējušajiem jautājumiem, izteikt 
savus priekšlikumus, rast jaunas 
idejas kopīgam mērķim – veidot 
attīstītu un patīkamu dzīves telpu 
sev, saviem bērniem un tiem, kas 
izvēlēsies Līgatni par jauno māj-
vietu savai ģimenei. Tas ir veids, 
kā sabiedrībā kliedēt neskaidrības 
par esošo situāciju. Vēlos infor-
mēt iedzīvotājus, ka jaunievēlē-
tā dome nav ieinteresēta likvidēt 
nevienu no pašvaldības iestādēm, 
bet gan vēlas izvērtēt to darbības 
rezultātus un darbības atbilstību 
likumdošanai. Ir jārod jauna veida 
risinājumi un jāpieņem pārdomāti 
lēmumi, bet tas ir izdarāms, tikai 
sadarbojoties ar šo iestāžu vadī-
tājiem un darbiniekiem, uzklausot 
viņu ieteikumus un novērojumus. Ir 
prieks par domes darbinieku atsau-
cību un vēlmi iesaistīties problēmu 
risināšanā. Ceru panākt vēl dziļāku 
savstarpēju sapratni, saliedētību 
un atbalstu. Vēlos, lai varam lepo-
ties ar sevi, savu novadu un dzīvot 
draudzīgi. 

Novada nākotne ir atkarīga no 
jauniešiem. No viņu vēlmes šeit 
dzīvot, mācīties, strādāt un veidot 
ģimeni. Tādēļ esmu ieinteresēts 
veidot labvēlīgu vidi jaunās pa-
audzes attīstībai. Lai īstenotu šo 
mērķi un rastu apstākļus ikviena 
interešu īstenošanai, aicinu jaunie-
šus būt aktīviem un nākt uz domi ar 

saviem ierosinājumiem. Ne vienmēr 
visu varam sasniegt, kādam prasot 
jau gatavu rezultātu, bet ļoti daudz 
varam paveikt pašu spēkiem, iegul-
dot savas idejas, darbu, laiku un 
strādājot kopīgiem spēkiem.

Vēlos atgādināt, ka vienmēr 
esmu gatavs sadarboties, tikties 
un uzklausīt jūs jebkurā laikā, tikai 

lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 
64155635, lai vienotos par vispie-
mērotāko laiku. 

Ir pagājis viens mēnesis, kopš 
novadā strādā jaunā domes vadība. 
Tas ir pārāk īss laika posms, lai būtu 
iespējams vērtēt domes darbību un 
sniegt darbības izvērtējumu. Pagai-
dām lielākie darbi vēl arvien saistās 
ar mantojumā atstātās situācijas 
apzināšanu un korektu lēmumu 
pieņemšanu tālākai darbībai. Tāpat 

gatavojam un sniedzam atskaites 
domi kontrolējošajām iestādēm par 
iepriekšējās pārvaldes nepadarīto 
vai kļūdaini paveikto. Kā jau iepriekš 
publiskajā telpā ir izskanējis, finan-
šu rādītāji patiesi nav iepriecinoši. 
Lielākie parādnieki ir pašu dibinātie 
SIA „Līgatnes nami” un SIA „Reha-
bilitācijas centrs Līgatne”. Iedzīvo-
tāju uzkrājuma nauda „Līgatnes na-
mos” ir iztērēta, līdz ar to iesaistīto 
namu apsaimniekošana pienācīgā 
kvalitātē ir apgrūtināta. Šobrīd no-
tiek lietas apstākļu noskaidrošana 
un tiek meklēti risinājumi, kā ilgā-
kā laika periodā iedzīvotāji varētu 
atgūt uzkrātos līdzekļus. Ņemot 
vērā iepriekš minēto, budžetā tiek 
kavēta finanšu plūsma un ir lielas 
grūtības veikt nepieciešamos dar-
bus, taču iespēju robežās tomēr 
veicam visu iesākto, arī remonta 
darbus izglītības iestādēs. Pirmajā 

septembrī mazie Līgatnes pilsētas 
bērnudārznieki varēs fotografēties 
pie jaunām, pilnībā pārbūvētām 
ieejas kāpnēm. Jau ir uzsākti darbi 
pie projekta „Ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīklu un ietaišu būvnie-
cība Līgatnes novada „Skaļupēs””. 

Pēdējā laikā ir notikušas dažā-
das iedzīvotāju protestu aktivitā-

tes, kuru iemesls ir bijis patiesas 
informācijas trūkums. Klīst runas 
par to, ka grasāmies likvidēt re-
habilitācijas centru, pansionātu 
un pastaigu takas. Uzsveru, ka tās 
neatbilst patiesībai, dome šādu in-
formāciju nav paudusi. Tiek plāno-
ta reorganizācija „Līgatnes namos” 
un rehabilitācijas centrā, lai sakār-
totu šo iestāžu darbību un nodro-
šinātu to ilgtspēju. Tāpat strādā-
jam pie produktīvākas pārvaldes 

iekārtas izveides. Tuvākajā laikā 
atdalīsim Komunālo pakalpojumu 
nodaļu no Teritorijas labiekārtoša-
nas nodaļas, lai atvieglotu finanšu 
izlietojuma pārskatus un viestu 
skaidrību par reālajām pakalpo-
jumu un darbaspēka izmaksām. 
Veicam arī mazus, bet nozīmīgus 
darbus, lai samazinātu izmaksas 
domes struktūrvienībās. Tiek veik-
ti pasākumi, lai samazinātu domes 
vajadzībām izlietotās degvielas 
daudzumu. Tāpat diskutējam, vai 
varam atļauties savu Būvvaldi, un 
apsveram iespēju slēgt vienošanos 
ar Amatas novada pašvaldības Ap-
vienoto būvvaldi par pakalpojumu 
saņemšanu. Tas noteikti būtu fi-
nansiāli izdevīgi, taču šajā jautā-
jumā, tāpat kā par degvielas izlie-
tojumu, rūpīgi analizējam datus un 
uzklausām speciālistu viedokļus, 
lai, pieņemot konkrētus lēmumus, 
neciestu pakalpojumu kvalitāte.

Ļoti liels prieks par novada ie-
dzīvotāju lielo atsaucību, tieko-
ties ar jaunievēlētas domes pār-
stāvjiem 3.jūlijā. Šāda tikšanās 
tiks rīkota arī Līgatnes pagastā. 
Diskusiju laikā tika izteiktas vai-
rākas labas idejas. Mani, kā do-
mes priekšsēdētāju, interesē visa 
novada iedzīvotāju domas un arī 
turpmāk ceru uz atklātību un at-
balstu. Protams, nav iespējams 
atrisināt visas problēmas uzreiz, 
taču kopā meklēsim iespējas, kā 
uzlabot dzīvi novadā.

Ar cieņu,
Ligatnes novada  

priekšsēdētājs 
Guntars Pīpkalējs 

Novada jaunā dome aicina uz sadarbību

G.Pīpkalējs: „Aicinu iedzīvotājus nākt uz paš-
valdību, runāt par sasāpējušajiem jautāju-
miem, izteikt savus priekšlikumus, rast jaunas 
idejas kopīgam mērķim – veidot attīstītu un 
patīkamu dzīves telpu sev, saviem bērniem un 
tiem, kas izvēlēsies Līgatni par jauno mājvietu 
savai ģimenei.”

Jaunievēlētā dome nav ieinteresēta 
likvidēt nevienu no pašvaldības 
iestādēm, bet gan vēlas izvērtēt to 
darbības rezultātus un darbības 
atbilstību likumdošanai.

Novada nākotne ir atkarīga no 
jauniešiem. No viņu vēlmes šeit dzīvot, 
mācīties, strādāt un veidot ģimeni. Tādēļ 
esmu ieinteresēts veidot labvēlīgu vidi 
jaunās paaudzes attīstībai.
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Līgatnes novada domes priekšsēdētāja  
Guntara Pīpkalēja un Līgatnes novada domes  

izpilddirektora Egila Kurpnieka pieņemšanas laiki:

Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā:
• Pirmdienās plkst.10.00–12.00
• Trešdienās plkst.10.00–12.00
Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā  
(Līgatnes pagasta pārvaldē):
• Otrdienās plkst.10.00–12.00
• Ceturtdienās plkst.10.00–12.00

Zvanot pa tālruni 64155635,  
var vienoties par citu pieņemšanas laiku.
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Skaļi izskanējuši XXV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētki. Sakām paldies vi-
siem Līgatnes dziedātājiem, dejotājiem, audē-
jām, skatītājiem un atbalstītājiem, kas ne tikai 
sekoja līdzi svētku norisēm, bet visus piecus 
gadus kopš iepriekšējiem svētkiem rūpīgi gata-
vojās un palīdzēja gatavoties saviem ģimenes 
locekļiem.

Svētki beigušies, bet dziedātāji jau pošas uz 
Jāzepa Vītola 150.jubilejas svinībām Gaujienā, 
lai pēc īsas atelpas vasaras beigās uzsāktu jau-
no sezonu, sagatavojot Vītola mūzikas koncertu. 
Arī dejotāji atpūtai veltīs tikai pavisam īsu brīdi 
un jau augustā dosies uz deju nometni Limba-
žos. Šajā mirklī pēc svētkiem un pirms nākama-
jiem darbiem apjautājām kolektīvu vadītājus par 
to, kas šajos svētkos iepriecinājis un kas nē.

Līgatnes „Zeperu” vadītāja Iveta Pētersone-
Lazdāne, kurai šogad pirmo reizi bija gods būt 
par svētku virsvadītāju, teica paldies visiem 
dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem, jo dejotā-
ji Rīgā sabraukuši jau labi sagatavoti, pozitīvā 
noskaņojumā un ar augstu motivāciju iekļauties 
svētku norisēs. Iveta norādīja, ka viņai ir gan-
darījuma izjūta par dejotāju paveikto, kuri par 
spīti ļoti smagajai fiziskajai slodzei darbojušies 
ar simtprocentīgu atdevi.

Jautāta, kas būtu jāmaina, lai svētkus citkārt 
vēl uzlabotu, dejotāju vadītāja norādīja, ka, vi-
ņasprāt, būtu jāpārdomā noslēguma koncerta 
norise, lai tas nebūtu tik garš kā šoreiz, tāpat 
dejotājiem noteikti būtu labāk, ja gājiens no-
tiktu citā dienā, ne pašā beidzamajā, kad tikai 
pirms dažām stundām beidzies dejotāju pēdē-
jais koncerts un īsajās nakts stundās vēl jāpa-
spēj sakārtot tērpi un sagatavoties gājienam.

Līgatnes novada jauktais koris „Līgatne” šo-
gad svētkos piedalījās kuplā skaitā, pirmo reizi 
gājienā nesa kora jauno karogu un lepojās ar no-
saukumu, kas šoziem tika izvēlēts, nosliecoties 
par labu ierastajam „Līgatne” senākā pilsētas 
nosaukuma „Līgate” vietā.

Kora diriģents Mārcis Katajs atzinīgi vērtēja 
faktu, ka šoreiz svētku repertuārs bijis zināms 
jau krietni iepriekš, tāpēc koriem bija labas ie-
spējas sagatavoties un kopkora skanējums šo-
gad bija labāks nekā citkārt. Ko varētu uzlabot? 

„Noteikti vēlētos, lai nākamajos Dziesmu svēt-
kos to organizētāji padomātu par Dziesmu svēt-
ku dalībniekiem. Pie tik intensīva mēģinājumu 
plāna nebija iespējams, nevienam nebastojot, 
aiziet uz kādu deju koncertu vai tā mēģinājumu, 
kā arī apmeklēt citas svētku vai ar tiem saistīto 
aktivitāšu vietas.”

Kora diriģents Ilmārs Seilis cildinoši vērtēja 
svētku pasākumus, kas bijuši viens labāks par 

otru, un norādīja, ka tas skaidrojams ar to, ka 
koncertu koncepcija uzticēta atsevišķiem cilvē-
kiem, kas tad varējuši īstenot savu redzējumu, 
panākot labu māksliniecisko rezultātu. Ilmārs 
piekrīt kolēģim, ka ne tik labi ir tas, ka dalībnieki, 
apzinīgi apmeklējot visus mēģinājumus, neko citu 
no svētku bagātā pasākumu klāsta neredzēja. 
Tāpat mēģinājumu grafiks koristiem bija tik blīvs, 
ka kļuva fiziski neizpildāms.

Aktīvas diskusijas Latvijā izraisījušais no-
slēguma koncerts „Līgo” rosināja pārdomas arī 
mūsu kolektīvu vadītājos. Mārcis Katajs: „Dzie-
dot noslēguma koncertā, sajūtas dziedātājiem 
noteikti bija lieliskas. Tā kā ģenerālmēģinājumu 
skatījos kā skatītājs, tad, manuprāt, vajadzētu 
vairāk padomāt par skatītāju – vienkāršo latvie-
ti. Nevis par to, kurš ir gatavs nākt vienmēr un 
klausīties vairākas stundas no vietas, pat kājās 
stāvot, bet par to, kurš nav tik pārliecināts Dzies-
mu svētku idejas nesējs.” Šim viedoklim, šķiet, 
pievienojās daudzi, uzsverot, ka koncerts bijis par 
garu. Tā „Zeperu” vadītāja norādīja, ka situāciju 
varētu labot, ja dziedātāji sagatavotu divas at-
sevišķas programmas. To pašu atbalstīja arī kora 
diriģents Ilmārs Seilis, iesakot atdalīt kormūzikas 
koncertu no noslēguma koncerta.

Dažādi viedokļi koristiem un kolektīvu vadītā-
jiem bija arī par svētku rīkotāju lēmumu apturēt 
alus tirdzniecību Mežaparka estrādē noslēguma 
koncerta laikā – no viedokļa, ka vīru balsu dzie-
dājums no šī aizlieguma tikai ieguvis, līdz pat uz-
skatam, ka šādi aizliegumi neko nerisina un ir pēc 
būtības liekulīgi.

Bez koristiem un dejotājiem Dziesmu un deju 
svētku procesa dalībnieki bija arī Līgatnes nova-
da sieviešu vokālais ansamblis „Mantojums” un 
tautas lietišķās mākslas studijas „Līgatne” au-
dējas. Dāmas, kā allaž, ar labiem panākumiem 
startēja svētku skatēs un ieskandināja Dziesmu 

svētkus Rīgā, tirdzniecības centrā „Stockmann”, 
notikušajā koncertā, savukārt deviņu labāko Lī-
gatnes audēju darbi tika izvēlēti un līdz pat 8.sep-
tembrim ir skatāmi Dziesmu svētkiem veltītā tau-
tas lietišķās mākslas izstādē „Dziesma top citādi” 
Rīgas mākslas telpā.

Viedokļi par svētkiem ir dažādi. Viennozīmīgs ir 
tikai tas, ka Dziesmu un deju svētki ir mūsu spo-
gulis. Tie parāda, uz ko esam spējīgi, kas jālabo, 
kas jāmaina. Tie arī uzjundī kaislības un rosina 
diskusijas un pārmaiņas. No aktīvām diskusijām 
visos iespējamos medijos un ziņu portālos līdz 
pat diskusijai kolektīvu iekšējā sarakstē vēl ilgi 
pēc svētkiem koncertu repertuārs, organizācija, 
panākumi, neveiksmes un emocijas ir galvenā 
tēma. Un tas ir labi. Jo šobrīd jau top nākamie 
Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki.

Atskatu noslēgsim ar svētku rīkotāju vēlēju-
mu, kam pievienojamies arī mēs: Lai nākamajos 
Dziesmu un deju svētkos, kas notiks Latvijas 
simtgadē – 2018.gadā, dejotāji dejo jaunā stadio-
nā un dziedātāji dzied saremontētā un uzpostā 

estrādē. Un lai netrūkst svētku dalībnieku ne Lat-
vijā, ne Līgatnē.

Līgatnes novada Kultūras  
un tūrisma centra vadītāja

Inese Okonova  

Tūrisma sezona ir vidū, un va-
ram nedaudz atskatīties uz pa-
veikto. Šogad sezona sākās vēlāk 
nekā parasti, jo dabas kaprīžu dēļ 
aprīlis vēl bija auksts un tikai re-
tais devās ceļojumos šajā mēnesī. 
Toties maijs, kā allaž, pienāca ar 
skolēnu ekskursijām, ko visvairāk 
izjuta Līgatnes papīrfabrikas dar-
binieki. Skolēnu grupas viena pēc 
otras, tērptas dzeltenajās vestēs, 
iepazina darbu šajā senajā rūpnie-
cības uzņēmumā. Sekoja mierīgā-
kas nedēļas līdz Jāņiem, bet nu ir 
sākusies atvaļinājumu sezona un 
tūristi ir atkal klāt. Tāpat kā ie-
priekšējos gados, arī šogad tās ir 
gan latviešu ģimenes, gan kultūr-

vēstures interesenti, gan ciemiņi 
no ārzemēm.

Liela daļa tūristu, kas mūs ap-
ciemo, ir no Vācijas. Apzinoties, ka 
šī tendence ir ilgtspējīga, un to ap-
liecina arī kolēģi no Cēsīm, varam 
aicināt jauniešus, kas domā savu 
dzīvi saistīt ar tūrisma attīstību 
Latvijā, meklēt iespējas apgūt 
vācu valodu. Tas noderēs. 

Nule aizvadīts arī kāds tūrisma 
pasākums. Jau pagājušajā gadā 
pirmo Papīra svētku laikā norisi-
nājās sacensība „Līgatnes alu gā-
jējs”. Šogad nolēmām to organizēt 
atsevišķi. Pasākuma uzdevums ir 
ar aizraujošu orientēšanās spēli 
piesaistīt tūristus Līgatnei, iepa-

zīstināt ar mūsu bagātību – nepa-
rastajām pagrabu alām smilšak-
mens atsegumos. Šoreiz papildus 
izvēlējāmies pasākuma galveno 
varoni, par ko kļuva Latvijas sik-
spārņi. Mums talkā nāca Gaujas 
nacionālā parka fonda ļaudis un 
Latvijas Dabas muzejs ar izzino-
šām darbnīcām par Latvijā mīto-
šajiem sikspārņiem.

Nākamais pasākums, ko aici-
nām apmeklēt, notiks 10.augustā, 
kad turpināsim Papīra svētku tra-
dīciju.

Līgatnes Kultūras un tūrisma 
centra vadītāja

Inese Okonova  
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Dziesmu un deju svētki atbalsojas Līgatnē

Tūrisma sezonas vidū

Līgatnes novada jauktais koris „Līgatne” šogad svētkos piedalījās 
kuplā skaitā.

„Zeperu” dejotāji svētkos stalti nesa Līgatnes vārdu.

Viens no „Līgatnes alu gājēja” galvenajiem varoņiem – 
sikspārnis. 
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Datums Laiks Sporta veids Pasākums

12.–16.augusts 10.00 volejbols Nomente bērniem

19.–23.augusts 10.00 florbols Nometne bērniem

24.augusts 12.00 dažādi Līgatnes novada Sporta svētki 2013

31.augusts – 
1.septembris 11.00 florbols Līgatnes kauss florbolā 2013

Šī gada 12.jūlijā tika veikta 
4000 šīgadeņa līdaku mazuļu 
ielaišana Ratnieku ezerā, patei-
coties Zivju fonda atbalstītajam 
projekta iesniegumam „Zivju re-
sursu pavairošana, atražošana 
un dažādošana Ratnieku eze-
rā” Nr.1.44. Iepirkuma rezultātā 
zivju mazuļu piegādi un ielaišanu 
veica SIA „Rūjas zivju audzētava”. 
Mazuļu ielaišana notika, klātesot 
Valsts Vides dienesta pārstāv-
jiem.

Projekta mērķis ir Ratnieku 
ezera zivju resursu pavairošana, 
radot vietējiem iedzīvotājiem pie-
vilcīgu dzīves telpu, kā arī palie-
linot makšķerēšanas un vides tū-
risma attīstības iespējas Latvijā.

Ezers ir ļoti svarīgs vides tū-
risma attīstībai Līgatnes novadā. 
Zivju resursu pavairošana un da-
žādošana ir būtisks ieguldījums, 
lai nodrošinātu zivju resursu ilgt-

spēju valsts publiski pieejamās 
ūdenstilpnēs.

2007.gadā sadarbībā ar Latvijas 
Zivju resursu aģentūru tika izstrā-
dāti „Ratnieku ezera zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumi”, 
kuros dots ezera raksturojums un 
vadlīnijas iespējamai izmantoša-
nai. Ratnieku ezera ūdens virsmas 
platība ir 44 ha, un tas pieder pie 
publiskajiem ūdeņiem. Balstoties 
uz šo pētījumu, Ratnieku ezera 
barības bāze ir raksturota kā ba-
gātīga, līdz ar to zivju mazuļi un 
zivis ar barību ir nodrošinātas. Lai 
nodrošinātu Ratnieku ezera efektī-
vu izmantošanu racionālas rūpnie-
ciskās zvejas un makšķerēšanas 
organizēšanai, ir jāveic zivju krā-
jumu pavairošana. Zivju krājumu 
pavairošana nepieciešama vai nu 
vienā gadā vairākām zivju sugām, 
vai arī katrai atsevišķai zivju su-
gai dažādos gados. Katru gadu 

pašvaldība ezera sakopšanai un 
uzturēšanai ir veltījusi nozīmīgu 
darbu un līdzekļus – ir sakopta un 
kārtībā tiek uzturēta atpūtas vieta 
pie peldētavas. 2009.gadā ar Zivju 
fonda atbalstu ezerā tika ielaisti 
20 tūkstoši līdaku kāpuru un 4 tūk-
stoši zandarta mazuļu, 2010.gadā 
pašvaldība par saviem līdzekļiem 
veica zivju resursu papildināša-
nu – 20 tūkstoši līdaku kāpuru un 
2 tūkstoši zandartu mazuļu, 2011.
gadā ar Zivju fonda atbalstu tika 
ielaisti 10 tūkstoši līdaku mazuļu, 
bet 2013.gadā – 4 tūkstoši līdaku 
mazuļu.

Šogad Zivju fonda atbalsta finan-
sējums bijis 774,40 Ls, pašvaldības 
līdzfinansējums – 133,10 Ls.

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada domes  

projektu vadītāja
Vineta Lapsele 

Darba kārtība:
1. Par deputātes Baibas Pelses 

deputāta mandāta apstiprinā-
šanu.

2. Grozījumi Līgatnes novada do-
mes 2013.gada 14.jūnija lēmu-
mā „Līgatnes novada domes 
pastāvīgo komiteju izveido-
šana un deputātu ievēlēšana 
komiteju sastāvā”.

3. Par Līgatnes novada domes 
Pastāvīgās iepirkumu komisi-
jas ievēlēšanu.

4. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas Kustamās un nekustamās 
mantas izsoles un atsavināša-
nas komisiju ievēlēšanu.

5. Par Līgatnes novada domes 
Administratīvās komisijas sa-
stāva ievēlēšanu.

6. Par Līgatnes novada domes 
Administratīvās komisijas 
Bērnu lietu apakškomisijas ie-
vēlēšanu.

7. Par nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķa noteikšanu 
nekustamā īpašuma „Pauguri”, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, ar kadastra apzīmē-
jumu 4262 001 0137, daļai – 
nomas zemei ar kadastra ap-
zīmējumu 4262 001 0137 8001.

8. Par zemes vienības „Dārza 
iela 6”, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā, ar kadastra apzīmējumu 
4211 002 0034, daļas iznomā-
šanu.

9. Par jaunas zemes vienības 
izveidošanu ēku un būvju uz-
turēšanai, lietošanas mērķu 
noteikšanu zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 4262 
003 0071 – „Rogas”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads.

10. Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu nekusta-
mam īpašumam „Ošu iela 1”, 
Augš līgatne, Līgatnes pa-
gasts, Līgatnes novads.

11. Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu nekusta-
mam īpašumam „Ošu iela 4”, 
Augš līgatne, Līgatnes pa-
gasts, Līgatnes novads.

12. Par adreses maiņu telpu gru-
pām (dzīvokļu īpašumiem) 
Mākslas ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā.

13. Par nosaukuma piešķiršanu, 
nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu un platību 
noteikšanu nekustamiem 
īpašumiem Līgatnes pilsētā 
atbilstoši apstiprinātajam 
Līgatnes novada teritorijas 
plānojumam 2012.–2023.ga-
dam.

14. Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamam īpašu-
mam „Upmaļi”.

15. Par nosaukuma un adreses 
piešķiršanu nekustamam 
īpašumam „Kalna Sinepes”, 
Līgatne, Līgatnes novads, ar 
kadastra Nr. 4262 009 0048.

16. Par nosaukuma un adreses 
maiņu nekustamam īpašumam 

„Poļi”, Augšlīgatne, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra Nr. 4262 004 0408.

17. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/47 

„Grozījumi Līgatnes novada do-
mes 2013.gada 23.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.14/44 

„Par kārtību, kādā tiek izsniegta 
atļauja vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai”” apstiprināšanu.

18. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/48 

„Grozījumi Līgatnes novada do-
mes 2013.gada 28.marta sais-
tošajos noteikumos Nr.14/42 

„Par Līgatnes novada autoceļu 
uzturēšanas klasēm Līgatnes 
novadā”” apstiprināšanu.

19. Par finansiālo atbalstu bied-
rībai „Sieviešu resursu centrs 

„Prieks””.
20. Par grozījumu Līgatnes novada 

domes 2009.gada 22.oktobra 
lēmumā „Par SIA „Rehabilitā-
cijas centrs „Līgatne”” kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja apstip-
rināšanu un atalgojuma noteik-
šanu” apstiprināšanu.

21. Par grozījumu Līgatnes novada 
domes 2010.gada 20.maija lē-
mumā „Par SIA „Līgatnes nami” 
kapitāldaļu turētāja pārstāvja 
apstiprināšanu un mēneša at-
līdzības noteikšanu” apstipri-
nāšanu.  

DOMES SĒDĒ

Līgatnes novada domes sēde  
2013.gada 27.jūnijā, protokols Nr.8

Zivju fonda atbalsts projektam  
„Zivju resursu pavairošana,  
atražošana un dažādošana  
Ratnieku ezerā”

Līgatnes sporta centra pasākumu 
plāns 2013.gada augustā

Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde notiek reizi divos gados, un tajā labākie 
jaunie sportisti sacenšas pašvaldību komandu sastāvos 26 olimpiskajos sporta 
veidos, lai izcīnītu ceļazīmi uz Eiropas Jaunatnes Olimpiādi. 1992.gadā Latvijā 
notika pirmās Latvijas skolu Olimpiskās dienas vasaras sporta veidos.

Šovasar Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde norisinājās no 12. līdz 15.jūni-
jam Ventspilī, kur notika sacensības 17 sporta veidos, 8 sporta veidi bija Liepājā, 
pa vienam sporta veidam Brocēnos, Jūrmalā un Ventspils novada Usmā.

Lai nokļūtu uz Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādi, mūsu puišu un meiteņu 
komandām bija jāpiedalās priekšsacīkstēs. Līgatnes meiteņu komandai priekšsa-
cīkstes notika 18.maijā Aizputes sporta kompleksā, kur mūsu jaunietes tikās ar 
Aizputes un Madonas vienaudzēm. Līgatnes meitenēm tās bija pirmās atbildīgās 
sacensības, tādēļ mēs priecājāmies par katru izcīnīto punktu. No grupas mūsu 
jaunietes neizkļuva, tomēr guva lielu pieredzi turpmākām sacensībām.

Līgatnes jauniešu komanda bija ielozēta vienā grupā ar Daugavpils un Aizputes 
komandām. No attiecīgās grupas tikai viena komanda varēja braukt uz fināltur-
nīru. Priekšacīkstes notika 19.maijā Daugavpils Olimpiskajā centrā. Līgatne abas 
spēles aizvadīja pārliecinoši un uzvarēja gan Daugavpils, gan Aizputes komandas 
trīs setos. Un ceļazīme uz Olimpiādi bija izcīnīta.

Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē volejbola sacensībās iekļuva labākās 
piecas Latvijas komandas no Rīgas, Jelgavas, Kuldīgas, Balviem un Līgatnes.

Līgatnes jauniešu volejbola komanda devās uz Liepāju jau 12.jūnija pēcpusdie-
nā, lai atpūstos pēc tālā ceļa un veiksmīgi sagatavotos pirmajai spēlei. Ceturtdien, 
13.jūnijā, plkst.15.00 Liepājas Olimpiskajā centrā trenera Alda Jaundžeikara au-
dzēkņi uzsāka cīņu pret Jelgavas jauniešiem un saspringtā četru setu cīņā uz-
varēja pretiniekus. Lielisks sākums un lieliska puišu dāvana Līgatnes komandas 
delegācijas vadītājam Jānim Pakulim dzimšanas dienā! Pirmās sacensību dienas 
vakarā mūsu delegācija mēroja ceļu no Liepājas uz Ventspili, lai piedalītos Latvi-
jas Jaunatnes vasaras Olimpiādes atklāšanas parādē.

Piektdien, 14.jūnijā, Līgatnes komandai bija ielozētas divas spēles – pret Kul-
dīgas un Balvu komandām. Abās spēlēs Līgatnieši nodemonstrēja raksturu un 
trīs setos uzvarēja gan Kuldīgas, gan Balvu vienaudžus, tādējādi iekļūstot lielajā 
finālā.

Sestdien, 15.jūnijā, plkst.13.30 Līgatnes komanda aizraujošā cīņā tomēr piekā-
pās Rīgas komandai un izcīnīja sudraba medaļas.

Izcīnītā sudraba medaļa volejbolā ir izcils sasniegums Līgatnes novadam un 
stimuls turpmākai sporta attīstībai un jaunu sasniegumu veicināšanai.

Līgatnes novada sporta centrs vēlas pateikties trenerim Aldim Jaundžeikaram 
par ieguldīto darbu puišu un meiteņu sagatavošanā augsta mēroga sacensībām, 
delegācijas vadītājam Jānim Pakulim par veiksmīgu organizatorisko darbu veik-
šanu turnīra garumā. Kā arī īpašs paldies Līgatnes novada domei un īpaši Līgat-
nes novada domes priekšsēdētājam Guntaram Pīpkalējam par atsaucību un līdzi 
jušanu komandai.

Līgatnes novada sporta centra vadītājs Juris Pīpkalējs 

Līgatnieši – Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes 
medaļnieki!
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Līgatnes jauniešu volejbola  
komandai sudrabs Latvijas 
Jaunatnes vasaras Olimpiādē


