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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 23.augustā

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.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.

Vasarā
Kā ražena zāļu sieva
Jāņzāļu vainagu galvā,
Brien vasara Latvijai pāri
Pilnām rokām svētīga darba.

/Gundega Salna/

Gaišas domas, priecīgu prātu un stipru 
veselību, jūnija un jūlija jubilār!

Īpašie gaviļnieki:

Ineta Brenča
Ņina Irša

Linards Krūms
Egils Martinsons

Ingrīda Puriņa
Marika Snahovska

Jurijs Daģis
Jānis Skujiņš
Irīna Bērziņa

Ināra Višņevska
Dzintars Ābiķis
Aldis Kalniņš

Jānis Laganovskis
Jānis Mass

Inta Nordviga
Dainis Ozoliņš

Laima Veihmane
Gunārs Zālītis

Biruta Ezerroze
Anna Miķelsone

Ēriks Ozoliņš
Gunta Briede

Gunārs Kļaviņš
Ivars Rudaks

Jānis Vasiļjevs
Gunta Briede

Genovefa Martinova
Ojārs Palejs

Nikolajs Senkāns

Laima Cukura
Jānis Kupčs
Jānis Sika

Zigrīda Šūmane
Vilija Petroviča

Biruta Druvkalne
Dzintra Šveice
Brigita Kauliņa

Ausma Mūrmane
Orests Balodis
Daila Brante
Marija Deģe

Elena Venckus
Leo Balodis

Natālija Varava

Aigars Braķis
Vanda Gaigala

Aleksandrs Košmans
Daiga Meistere
Viktors Sirbu

Ilona Timermane
Aivars Vinogradovs

Silvija Zaharāne
Anda Eglīte

Aivars Goldbergs
Andris Krīvens
Valdis Liepiņš
Biruta Melne
Vija Šveice

Larisa Ustinova
Andris Aizupietis

Valdis Dementjevs
Lidija Mihailova
Gaļina Bičkova
Īrisa Litvinoviča

Dzidra Base
Valentina Garnizone

Elga Stumbure
Valentīna Tropa

Rūta Gauša
Gaļina Kambarova
Arvīds Akmentiņš

Jānis Kļaviņš
Marija Matjušenko

Diāna Kazaka

Valdis Liepiņš
Aina Plūmīte

Silvija Emberga
Alla Goršanova

Lotārs Incis
Pēteris Zunda

Jēkabs Bemberis
Marija Zviedre

Anastasija Bogdanova
Jānis Petrovičs

Velta Krumberga
Aneļa Mortuļeva
Vilma Kiršteine
Nanija Bērziņa

Broņislava Pāvulāne

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

2012.gada jūnijā Līgatnes novada 
vidusskolu beidza 16 lieliski jaunieši. 
Kopā ar savu audzināmo klasi esmu 
bijusi astoņus gadus. Oficiāli pirmo 
reizi tikāmies 5.klases 1.septembrī, 
un tieši šajā dienā Kristīnei piedzima 
brālītis Kristaps. Un šogad pirmklas-
nieks Kristaps mums iezvanīja pē-
dējo mācību dienu Līgatnes novada 
vidusskolā... Laiks skrien ātri! Kopā 
tik daudz piedzīvots – pētījām upes, 
purvus, ūdenskritumus, mežus un 
pļavas; braucām ar riteņiem, laivām, 
autobusu. Un ne tikai Latvijas terito-
rijā. Dažādu projektu ietvaros apce-
ļota Zviedrija, Portugāle, Norvēģija, 

Itālija, Nīderlande, Lietuva, Polija. 
Iegūti draugi visā pasaulē. Jaunieši 
aktīvi darbojušies arī ārpus skolas – 
novada korī, karatē, kultūras nama 
pasākumu organizēšanā.

Lai veiksmīgs turpinājums iesāk-
tajiem darbiem, projektiem un ide-
jām!

12.a klases audzinātāja  
Aija Ziediņa

*  *  *  *  *
Esam patiesi priecīgi par doto 

iespēju mācīties tepat, Līgatnē, Lī-
gatnes novada vidusskolā, vakara 
izglītības programmā.

Mācoties Līgatnes novada vidus-
skolā, esam novērtējuši skolotāju 
atsaucību un ieinteresētību au-
dzēkņu izglītībā. Un tas ir viens no 
iemesliem, kamdēļ arī mani bērni 
apmeklē un apmeklēs Līgatnes no-
vada vidusskolu.

Saku arī paldies par doto iespēju 
iepazīties ar pārējiem „vakarnie-
kiem”, tikai mazliet žēl, ka daži at-
teicās mācīties un nozuda. Taču ticu 
un ceru, ka nākamgad viņi izmantos 
šo iespēju izglītoties vakaros.

Novēlu skolotājām lielu izturību, 
spēku un drosmi turpināt iesākto! 
Un 12.a klasei – sasniedzamus mēr-
ķus!

12.b klases vārdā
Gunta Viļuma 

Vasaras saulgrieži, kad lauki apsē-
ti un pagalmi sakopti, ir laiks piesēst, 
atskatīties uz veikumu un ļauties īsā-
kās nakts burvībai. Līgošana ir mūsu 
tautas gadsimtos kopta tradīcija, ko 
dažādas varas centušās apslāpēt vai 
komercializēt, bet latviešu gars bijis 
stiprāks un Jāņu nakts tradīcijas tiek 
mantotas no paaudzes uz paaudzi. 

Latvijas kalnus rotā ugunskuri un pār 
lejām skan Līgo dziesmas.

Mēs, Līgatnes novada iedzīvotāji, 
kopā cītīgi strādājot, esam pelnījuši 
pilnu alus kausu un gardu siera ritu-
li. Lai Līgo dziesmas skan katrā sētā, 
lai līgojot dāvājam prieku sev un kai-
miņiem un rīta rasā sveicam uzlecošo 
sauli!

Īpašs sveiciens Līgatnes novada 
24 Līgām un 191 Jānim! Visiem Lī-
gatnes novada iedzīvotājiem novēlu 
piedzīvot Līgo burvību, kas nesīs 
spēku otrajam ražīga gada ciklam. 
Novēlu gaišus ugunskurus, krāšņus 
ziedu un ozollapu vainagus, prieku, 
līksmi un ražību!

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs

Ainārs Šteins 

Jūnijā

Jūlijā

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

SVEICAM VASARAS SKANĪGO 
VĀRDU GAVIĻNIEKUS  

Līgatnes novadā:
24 Līgas un 191 Jāni!

Gaišus Līgo svētkus visiem novada 
iedzīvotājiem!

Līgatnes novada dome

Lai Līgo nes spēku!

Ak, šis izlaidumu laiks!

Līgatnes vidusskolas 9.klases (augšējā attēlā) un 12.klašu (apakšējā attēlā) audzēkņi saka paldies skolotājiem un klasesbied-
riem par kopā pavadītajiem gadiem, gūtajām zināšanām un draudzību, kas paliks atmiņā uz mūžu.

Nekas uz šīs zemes nav vienāds
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai un dienai
piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, 
katrs gliemežvāks
vētru un viļņu glaudīts
Katrs cilvēks šai pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.

/A.Krūklis/

3.jūlijā 100 gadu jubileju svin 
Minna Natālija Nitecka.  

Mīļi, jo mīļi sveicam!

Līgatnes novada dome
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Līgatnes pamatskolā 
(Augšlīgatnē), Līgatnes 
upes takas ielokā

21.jūnijā no pulksten 21.00 Līgat-
nes upes takas ielokā tiks svinēta 
Saulgriežu mija etnogrāfiskos raks-
tos. Kopā ar deju kolektīviem „Zepe-
ri”, „Miķelis”, „Saime” un „Daiļrade”, 

„Latvijas Radio 1” raidījuma „Greizie 
rati” vadītājiem Ivetu un Vidvudu 
Medeņiem godināsim Saulgriežu 
miju un ļausim atdzimt tradīcijām.

21.jūnijā Līgatnē etnogrāfiskos 
rakstos tiks aplīgots enerģētiski 
spēcīgākais gada rituāls, iekļaujot 
Jāņu un Līgu sumināšanu un saules 
ritu cikla godināšanu.

Jau izsenis Jāņu svinēšana 
notikusi katrā kārtīgā latviešu Jāņu 
sētā, bet, mainoties laikiem un pie-

augot piedāvājumam, liela daļa cilvē-
ku aizmirst šo svētku patieso būtību. 
Līgatnes novada „Ratniekos” – Ro-
berta Hirša vasaras rezidencē, tagad 
Latvijas Universitātes atpūtas kom-
pleksā – šogad tiks sagaidīts īstens 
JĀŅU VAKARS LAUKU SĒTĀ. Vakars, 
kas sevī slēpj gan maģisko saules 
ritu miju, gan cilvēku enerģiju mijie-
darbības augstāko punktu.

Ikkatrs, kurš vēlas izjust patie-
so Līgo vakara burvību, 23. jūnijā 
tiek aicināts uz „RATNIEKIEM”. Ša-
jos Jāņos jūs kļūsiet par pasākumu 
dalībnieku un rīkotāju vienlaicīgi. 
Jau no pulksten 18.00 ikkatram vie-
sim būs iespēja līdzdarboties neaiz-
mirstamās Jāņu aktivitātēs un, tur-
pinot latviskās tradīcijas, viesi tiks 
iesaistīti tādās latviskās nodarbēs 
kā īstenā lauku sētas pušķošanā, 
vainagu un ozolu vītņu pīšanā, bet 
tas vēl nav viss – katram būs iespē-
ja izmēģināt savu meistarību tāšu 
tīšanas darbnīcā, pīrāgu un lazdu 
maizes ceplī, ugunskuru stutēša-
nā un īstā siera siešanā pie milzīgā 
saimnieces katla. Kopā darbosies 
19 svētku radīšanas vienības, kurās 
28 skolotāji iesaistīs visus līgotājus 
darbībās, lai parādītu, ka Jāņi nav 
tikai Līgo dziesmu dziedāšana un 
tautisko danču dejošana vai ballīte 
pie atskaņotas mūzikas.

Gluži kā agrākos laikos Jāņu 
vakarā neiztikt bez aplīgošanas un 
sadziedāšanās, danču un rotaļu mā-

cīšanās un izrādīšanās. Tiem, kuriem 
vakars izvērtīsies par karstu, tiks at-
vēlēta vieta siena hospitālī.

Nevienam nav noslēpums, ka lat-
viešu tautas tradīcijās Jāņu rituālu 
dziesmas un dejas ir enerģētiski 
pārpildītas, taču šajā vakarā kat-
ram būs iespēja izbaudīt enerģētiku 
dubultā, jo patiesu asumu vakaram 
piešķirs gruzīnu deju kolektīvu svei-
ciens ar nerimstošiem gruzīnu tautas 
ritmiem.

Saules svinēšanai var būt vairākas 
nozīmes, tiem, kuri vēlas atvadīties 
no netikumiem, tiks paredzēts īpašs 
salmu bumbu grēku grozs, kurā būs 
iespēja sadedzināt nebūšanas un 

„paslīdējušās kājas”, lai veiksmīgāk 
izdotos piepildīt nākamās apņem-
šanās, jaunam saules ritumam sā-
koties.

Īsta svētku kulminācija būs Pliko 
auglības skrējiens miglas tērpā pus-
nakts rasā (dalībnieki tiks gandarīti 
ar veicinošām balvām)!

Visa Jāņu vakara gaitā noritēs 
pašdarināto gaismekļu konkurss, 
kuram aicinām pieteikties visus inte-
resentus! Lai svētku vakaram nezus-
tu patiesais gars, ikviens viesis tiek 
aicināts ierasties tautiskā tērpā, vai 
tērpā ar tautisku motīvu, vakara gai-
tā risināsies īsti latviska dižošanās 
tautiskos tērpos. 

Katrīna Šteina,  
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra 

mākslinieciskās daļas vadītāja  

Aizvien vairāk tūristu no Lat-
vijas un ārvalstīm par ceļojuma 
mērķi izvēlas Līgatni. Paredzams, 
ka šogad Līgatni apmeklēs vismaz 
120 tūkstoši viesu. Tas ir rezultāts 
mūsu kopīgam veikumam vairāku 
gadu garumā.

Tūrisma attīstība dod iespēju 
katram novada iedzīvotājam vai-
rot savu labklājību. Katra spēkos ir 
atrast produktu vai pakalpojumu, 
un patiesība ir tāda, ka tūristiem 
un arī vietējiem iedzīvotājiem tas 
ļoti nepieciešams.

Jau tuvākajās dienās plānojam 
izveidot zaļo tirdziņu, kas atra-
dīsies vecajā tirgus laukumā. Sā-
kumā būs labiekārtota teritorija 
un tirdzniecības galdi, bet ilgākā 
laikā plānojam atjaunot tirgu tā 
vēsturiskajā veidolā. Tomēr lie-
lākā tirgus vērtība ir pārdevēji un 
pircēji.

Aicinām lauksaimniekus, māj-
ražotājus un amatniekus aktīvi 
iesaistīties un veidot Līgatnes 
zaļā tirgus tradīciju. Kārtīga tirgus 
stendos jābūt lauksaimniecības 

produktiem, dabas veltēm, dažā-
diem mājražošanas un amatnie-
cības izstrādājumiem. Tirgus ir 
vieta, kur satiekas pārdot un pirkt 
gribētāji. Un, kā parādījusi iepriek-
šējo gadu pieredze, veiksmīgi 
var pārdot visu, kas ir praktiski 
pielietojams (īpaša piekrišana 
lauksaimniecības produkcijai (dār-
zeņi, augļi, ogas, piena un gaļas 
produkti, maizes izstrādājumi), 
dabas veltēm (ogas, sēnes, tējas, 
pirts slotas u.tml.), amatniecības 
izstrādājumiem (vislielākā pie-
krišana praktiski pielietojamām 
mantām un lietām ar Līgatnes 
identitāti)).

Līgatniešiem ir prasmes un 
vēlme ražot. Tagad nepieciešams 
nekautrēties savus izstrādājumus 
piedāvāt un pārdot citiem. Nāciet 
uz zaļo tirgu, izmantojiet iespēju 
un pārliecinieties, ka tas ir izdevī-
gi!

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs

Ainārs Šteins 

LĪGOSIM 
KOPĀ

LATVIJA LĪGO 
LĪGATNĒ

Zaļais tirgus ir 
iespēja katram!



AKTUĀLI 2012.gada 21.jūnijs12 2012.gada JŪNIJSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Nemanot 2012.gadā esam nodzī-
vojuši jau pusgadu. Līgatnes Tūris-
ma informācijas centrā 2012.gads 
aizsācies un vēl arvien turpinās ļoti 
noslogotā un darbīgā veidā.

Šo gadu uzsākām ar aktīvu dalību 
starptautiskajās tūrisma izstādēs – 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, 
Zviedrijā, Vācijā un Somijā, kur, 
sadarbojoties ar sešām Gaujas na-
cionālajā parkā esošajām pašvaldī-
bām, tika popularizēts Gaujas NP 
un Līgatnes, Siguldas, Valmieras, 
Cēsu, Pārgaujas un Amatas vārds.

Ražīgi esam sagaidījuši un 
pavadījuši neskaitāmus bērnu 
pulkus, kas aprīlī un maijā savus 
mācību ekskursiju braucienus 
bija nolēmuši pavadīt Līgatnē. 
Salīdzinot ar 2011.gada laika 
posmu līdz 1.jūnijam, šajā gadā 
Līgatnes Tūrisma informācijas 

centru ir apmeklējuši divtik vairāk 
individuālie ceļotāji, arī ekskursiju 
grupu skaits 2012.gadā līdz 1.jūni-
jam ir divkāršojies, ja salīdzina ar 
tādu pašu laika posmu pērn.

Vēl aizvien aktīvi iesaistāmies 
EDEN rīkotajos pasākumos. Mai-
jā Līgatnes kultūras un tūrisma 
centra pārstāvji devās uz Jūrma-
lu, kur norisinājās EDEN Lietuva, 
EDEN Igaunija un EDEN Latvija 
rīkotā konference, kur tika runāts 
par EDEN attīstības plāniem un 
iespējām. Līgatnes populārākā 
rota – Lustūža iezis – ir iekļauts 
tūrisma katalogā „Dižā Baltijas 
apceļošana”. Dižās Baltijas apceļo-
šanas ietvaros, ko organizē EDEN 
Latvija, sadarbojoties ar Baltijas 
valstu kolēģiem un Tūrisma at-
tīstības valsts aģentūru, jūnijā 
Līgatnes papīrfabrikas ciemata 

kultūrvēsturiskās takās un 
Līgatnes vīna pagrabā laipni tika 
uzņemti teju trīsdesmit žurnālisti 
no Baltijas valstīm, kas nesīs mūsu 
vārdu ārpus Latvijas robežām.

Atgādināsim, ka 2011.gadā par 
EDEN uzvarētāju kļuva Līgatne. 
2011.gada tēma bija arhitektūras 
pieminekļu atjaunošana par tūris-
ma objektiem. Konkursā Līgatnes 
novada dome piedalījās ar darbu 

„Līgatnes papīrfabrikas ciemats – 
strādnieku vēsturiskā dzīvesveida 
liecinieks”, kas tika atzīts par kon-
kursa uzvarētāju.

EDEN ir nosaukuma „European 
Destinations of Excellence” (Ei-
ropas izcilākie tūrisma galamērķi) 
saīsinājums. Tas ir projekts, kas 
visā Eiropas Savienībā veicina 
ilgtspējīga tūrisma attīstības mo-
deļus. Projekta pamatā ir ikgadēji 
valstu līmeņa konkursi, pēc kuru 
rezultātiem no katras iesaistītās 
valsts izraugās izcilāko tūrisma 
galamērķi.

Informāciju sagatavoja 
Liene Bērziņa, 

Līgatnes Tūrisma informācijas centra 
vadītāja  

Ir noslēdzies 2011./2012. mācību 
gads, un varam apkopot mācību 
darba rezultātus. Gūtie sasniegu-
mi parāda to, ka Līgatnes novada 
vidusskolā mācās gudri, apķērīgi, 
talantīgi un vispusīgi attīstīti bērni, 
kuri labi mācās un piedalās dažā-
dos konkursos, skatēs, olimpiādēs, 
sporta sacensībās, dejo deju ko-
lektīvā, dzied korī un spēlē teātri. 
Starpnovadu olimpiādēs visa gada 
garumā piedalījās 28 skolēni, no 
tiem olimpiāžu laureāti ir:

1. Artūrs Stumburs, 2.b klase – 
1.vieta sākumskolas olimpiādē;

2. Dana Kozlovska, 8.a klase – 
2.vieta krievu valodas olimpi-
ādē;

3. Elena Zapiterskaya, 11.kla-
se – 2.vieta krievu valodas 
olimpiādē;

4. Zane Treifelde, 10.a kla-
se – 3.vieta latviešu valodas 
olimpiādē;

5. Agute Klints, 7.a klase – 3.vieta 
lietišķās informātikas olimpi-
ādē;

6. Jorens Plūksnis, 12.a klase – 
3.vieta vēstures olimpiādē;

7. Aleksa Vihlo, 8.b klase – atzinī-
ba latviešu valodas olimpiādē;

8. Valters Vasiļjevs, 2.a klase – 
atzinība sākumskolas olimpi-
ādē;

9. Elīna Zaperecka, 3.b kla-
se – atzinība latviešu valodas 
olimpiādē;

10. Dairis Kļaviņš, 8.a klase – atzi-
nība angļu valodas olimpiādē.

Priecājamies par katru skolēnu, 
kurš ar ieguldīto darbu un pozitīvo 

attieksmi rūpējas par Līgatnes no-
vada vidusskolas labo slavu.

Mācību gadu ar labām un tei-
camām sekmēm noslēdza 115 
skolēni:

1.a klase: Anastasija Baurda, 
Jānis Bērziņš, Kristaps Humpā-
rovs, Arlita Kalniņa, Gerda Kurp-
niece, Valdis Liepiņš, Elizabete 
Daniela Šķute, Marta Šūmane;

1.b klase: Samanta Bērziņa, 
Katrīna Dorogova, Sandija Gri-
gorjeva, Daniels Kononovs, Ņikita 
Medvedevs, Ričards Ralfs Vīks-
niņš;

2.a klase: Valters Vasiļjevs, 
Paula Pīlēģe, Kārlis Vinķelis, 
Aleksis Čajanovs, Dāvis Mieriņš, 
Paula Niejgoda;

2.b klase: Paula Bikše, Ance 
Evelīna Meņģele, Artūrs Stum-
burs, Agnese Zaperecka, Justīne 
Amanda Bille, Kristers Celmiņš, 
Sanija Grigorjeva, Roberta Užule;

3.a klase: Tomass Bērziņš, 
Sandra Biezēka, Niks Mūrmanis, 
Kristiāns Krists Janitēns, Arnis 
Kalnietis, Linass Leja, Andis Indri-
ķis Preiss, Rihards Zilgalvis;

3.b klase: Valērija Dorogova, 
Megija Amanta Kreitāle, Elvija 
Jansone, Elīna Zaperecka, Nor-
berts Golubkovs, Elvis Lapselis;

4.a klase: Kārlis Vanags, Anna 
Rijniece, Dāvis Kažemaks, Loreta 
Litvinoviča, Rēzija Bērziņa;

4.b klase: Andrejs Mudulis, 
Eduards Vācers, Elīza Vaska, Kris-
tena Cīrule, Aleksis Gabliks, Sabī-
ne Medvedeva, Ritvars Zilteks;

5.a klase: Nikola Drēviņa, Mon-
ta Eglīte, Hanna Lagone, Linda 
Tralle, Santa Rinkēviča;

5.b klase: Anete Hamčanovska, 
Melisa Kronberga, Sindija Zaharā-
ne, Elīna Krimberga, Beāte Liepiņa-
Dandena;

6.a klase: Emīlija Krista Grava, 
Aleksandra Hiļčuka, Elza Liepiņa, 
Anete Vinķele, Digna Bendzelovska, 
Alvis Bērziņš, Marks Kauls, Klinta 
Mārtiņjēkaba, Egija Linda Nežbor-
te, Arnolds Kohs;

6.b klase: Annija Sirlaka, Dāvis 
Jānis Pipirs, Elvita Priedniece, Ar-
tūrs Kočans, Monika Blocka;

7.a klase: Agute Klints, Līga 
Īzaka, Annija Lagone, Samanta 
Kalniņa;

7.b klase: Samanta Baumane, 
Aigars Birkenfelds, Vivita Brasliņa, 
Ina Mihļeņova, Renāte Strelevica, 
Amanda Linde;

8.a klase: Patrīcija Bērziņa, 
Dana Kozlovska, Mārcis Malkausis, 
Laine Bērziņa, Marta Ramule;

8.b klase: Linda Ločmele, Alek-
sa Vihlo, Dita Petrova;

9.a klase: Audars Klints, Laura 
Zicmane, Laura Barauska, Monta 
Leišavniece;

10.a klase: Zane Treifelde, Ane-
te Dzērve;

10.b klase: Irita Kupica-Semaš-
ko;

11. klase: Ieva Ābeltiņa, Aiga 
Pinka, Līga Griezne, Inga Krieviņa, 
Sniedze Vīksniņa;

12.a klase: Māra Šulca, Monta 
Skrastiņa, Jānis Ābols, Kristīne 
Humparova, Una Skerba, Monta 
Malkause, Jorens Plūksnis;

12.b klase: Dace Svikle, Aiva 
Zariņa.

Paldies skolēnu vecākiem un 
visiem pedagogiem par ieguldīto 
darbu! Novēlu visiem saulainu va-
saru, labi atpūsties, lai ar jauniem 
spēkiem varētu uzsākt jauno mācī-
bu gadu!

Direktores vietniece  
mācību darbā

Ilga Gablika 

Tev nav vidējās izglītības ates-
tāta? Pamatskola pabeigta pirms 
vairākiem gadiem? Gribi mācī-
ties? Tad šis piedāvājums domāts 
tieši tev!

Ja tu strādā, atrodies dekrēta 
atvaļinājumā, audzini mājās bēr-
niņu vai arī citu iemeslu dēļ neva-
ri iegūt vidējo izglītību, mācoties 
dienas vidusskolā, vai arī, ja nav 
pabeigta vidējā izglītība, to vari 
iegūt, mācoties vakarskolā. Iz-
manto iespēju, nāc un piesakies!

Jau gadu Līgatnes novada 
vidusskola piedāvā iespēju tur-
pināt izglītību un iegūt vidējo 
izglītību dažāda vecuma per-
sonām pēc ilgāka pārtraukuma. 
2011./2012.m.g. 16 interesenti 
uzsāka apgūt vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virzie-
na vakara (maiņu) programmu 10. 
un 12.klasē, gada noslēgumā viņi 
pozitīvi novērtēja doto iespēju, 
mācību procesu un sadarbību ar 
skolotājiem. Pirmie seši 12.kla-
ses audzēkņi sekmīgi beidz mācī-
bu gadu un saņem vidējās izglītī-
bas atestātu.

Arī 2012./2013. mācību gadā 
skolā varēs apgūt vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglī-
tojošā virziena vakara (maiņu) 
programmu.

Vakara (maiņu) programmā uz-
ņem 10., 11. un 12.klasē, ņemot 
vērā  iepriekš iegūto izglītību. Lai 
mācītos skolā, nav vecuma iero-
bežojuma, mācības ir bez maksas.

Piesakoties mācībām Līgatnes 
novada vidusskolā vakara (mai-

ņu) programmā, jāiesniedz šādi 
dokumenti:

• skolas direktorei adresēts 
iesniegums (tajā jānorāda 
izglītojamā personas kods, 
izglītojamā deklarētā un  
faktiskā dzīvesvieta mācību 
laikā, telefons, elektroniskā 
pasta adrese, izvēlētā  
izglītības programma);

• iepriekšējās izglītības do-
kumenta un sekmju izraksta 
kopijas (uzrādot oriģinālu);

• pases kopija (ar norādi „Ko-
pija paredzēta iesniegšanai 
Līgatnes novada vidussko-
lā”);

• ģimenes ārsta izziņa (ne 
vecāka par 1 gadu);

• izziņa par deklarēto dzīves 
vietu;

• izglītojamā personas lieta 
(ja pārnāk no citas izglītības 
iestādes).

Dokumentus pieņem: 
darbdienās Strautu ielā 4 un 

pamatskolas ēkā Augšlīgatnē no 
plkst. 9.00 līdz 13.00, tālr. uzzi-
ņām 26361250; iepriekš noteikti 
piezvanīt un vienoties par laiku.

Skolas adrese: Strautu iela 
4, Līgatne, Līgatnes novads, LV–
4110

Laipni aicinām un gaidām visus 
mācīties gribētājus!

Dzintra Upīte,
Līgatnes novada 

vidusskolas skolotāja  

Novada vidusskolā 
ražens gads

Līgatnes novada Tūrisma informācijas 
centra veikums 2012.gadā
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Silvija Lapiņa

Rasulītes Lūsares vārds Līgat-
nes iedzīvotājiem noteikti nav 
svešs, jo iesirmā māmuļa šeit 
dzīvo jau kopš 1951.gada. Mūžs 
pagājis sūri strādājot, audzinot 
divus dēlus un auklējot septiņus 
mazbērnus. Neraugoties uz gadu 
nastu, Rasulīte vēl joprojām ir 
darbīga – cep kūkas un auž skais-
tas, krāsainas segas un galdautus.

Braucu uz Līgatni un domāju – 
Rasulīte nemaz nav latvisks vārds, 
taču nekā nebija – tas dots vienā 
no Vidzemes baznīcām pirms turpat 
82 gadiem. Jāteic gan, ka šodienas 
kalendāros to vairs neatrast. „Trīs-
desmitajos gados tēvs brauca uz 
baznīcu pie mācītāja reģistrēt manu 
dzimšanu un vārdu. Mājās ar māti 
abi norunāja, ka dos vārdu vai nu 
Anna, vai Grieta. Uzzinājis vecāku 
vēlēšanos, mācītājs tēvam teica – 
ko šitos vecos, nemodernos vārdus 
liksi! Kalendārā ir tik skaists vārds! 
Un tēvs arī piekrita. Krievu laiku ka-
lendārā tas bija ierakstīts 16.jūlijā,” 
stāsta sirmgalve, kura jaunībā pie-
dzīvoja krievu armijas bombardē-
šanu un nedevās vis līdzi vāciešiem 

bēgļu gaitās, bet ar ģimeni paslēpās 
mežā un pēc tam atgriezās mājās.

R.Lūsare, kuras dzimtas uzvārds 
ir Šnē, atklāj, ka Līgatnē ieprecējās 
1951.gadā no smalkās un glaunās 
vietas – Straupes, uz kurieni visi 
smalkie kungi braucot. Darbavie-
tu viņa rada Līgatnes papīrfabrikā. 

„Pēc deportācijām 1949.gadā Latvijā 
dibinājās sovhozi un kolhozi, un no 
malas fabrika darbā nevienu ne-
drīkstēja ņemt, lai būtu, kas strā-
dā laukos. Es biju izrakstījusies no 
Straupes un aizbraukusi uz Dzēr-
benes lauksaimniecības skolu mā-
cīties, bet tad saslima mamma, un 
jau pirmā gada ziemā mācību iestā-
di man nācās pamest un iet strādāt,” 
stāsta Rasulīte, kura, pateicoties 
izrakstam no Straupes, arī dabūja 
darbu papīra ražotnē. Un tā kopš 
1951.gada fabrikai atdoti turpat 40 
darba gadi, līdz apaļiem pietrūkst 
vien pāris mēnešu. Uzņēmumā sie-
viete šķiroja netīrās un putekļainās 
lupatas, ja kāds cehā saslima, pali-
ka strādāt otrajā maiņā. Darāmā ne-
trūka arī mājās, kur savas rūpes pra-
sīja bērni un slaucama gotiņa. Pēc 
tik sūra darba tagad kā apsmieklu 
viņa saņem ap pusotru simtu latus 
lielu pensiju. No šīs summas viens 

lats paņemts nost, Rasulīte spriež, 
ka laikam par pastnieka pakalpoju-
miem. Viņas tēvs, kurš arī strādāja 
papīrfabrikā, kādreiz meitai teica: 
pār pasauli valda nauda, un, kam tā 
ir, tas arī nosaka visas lietas.

Kopš 1957.gada Līgatnes papīr-
fabrikas bijusī strādniece mitinās 
uzņēmuma dotajā, ar malku apku-
rināmajā dzīvoklī, kam labierīcības 
ilgus gadu desmitus atradās ārā. 
Rasulīte zināja teikt, ka strādnie-
kiem fabrika iedalīja vienistabas 
dzīvoklīšus ar labierīcībām ārā, bet 
kungiem un meistariem vēlāk būvē-
ja par pāris kvadrātmetriem lielākus 
un pat divistabu dzīvoklīšus ar tu-
aletēm iekštelpās. Tagad, pēc priva-
tizācijas, dušu un tualeti saimniece 
dzīvoklī ierīkojusi pati. Interesants 
ir fakts, ka pēc I pasaules kara ar 
fabrikas labvēlību malka pie mājām 
stāvējusi sakrauta kā siena gubas, 
katrs varējis ņemt un kurināt, cik 
vajag, tagad to sirmgalve pērk.

Kūku cepšana  
kaimiņos noskatīta

Rasulītes mamma bija kliņģeru 
un pīrāgu cepēja, bet kūkas cept 

viņa mācījās no kaimiņienes. Kād-
reiz Fabriciusa vārdā nosaukta-
jā šķirnes putnkopības padomju 
saimniecībā par 80 kapeikām litrā 
varēja nopirkt plīsušās olas (vie-
nā litrā ietilpušas 25–26 olas), ko 
Rasulīte iegādājās pat vairāk nekā 
10 litrus uzreiz. „Tad pietika tor-
tēm, kēksiem, pīrāgiem un visam 
citam. Tā cepšana jau nav nekas, 
taču man nepatīk garnēšana, bet 
tieši garnējums jau visiem garšo. 
Mazdēls man saka – tagad ar to 
naudiņu tā švakāk, pacep tortes! 
Es viņam saku – pasūti man un 
samaksā!” smej vecmāmuļa, kura 
savulaik ar kūku cepšanu sapelnīja 
tik daudz, ka rudenī mazdēlam va-
rēja iedot 100 latus mācībām.

Lai torte sanāktu garšīga, uz 
vienu kilogramu miltu saimniece 
ņem 30 olas. Kopā ar garnējumu – 
vārīto krēmu, kuram izmanto olas, 
pienu, cukuru, miltus un sviestu, pa 
starpām tortē iesmērējot arī kādu 
kilogramu zaptes, sanāk pat vairāk 
nekā četrus kilogramus smaga un 
sulīga kūka. Savukārt pīrāgu mīklai 
Rasulīte izmanto no aukstās gaļas 
nosmeltos taukus, tad pīrādziņi 
sanākot mīksti un garšīgi. Jāteic, 
ka visus šos našķus līgatniete cep 
ar malku kurināmā krāsniņā. Pēdē-
jo desmit gadu laikā plīts virsma 
plīsusi jau divreiz, tagad tā atkal 
jāmaina. Sirmgalve spriež, ka pie 
vainas varētu būt metāla sakausē-
jums, kam kādreiz bijusi pavisam 
cita kvalitāte.

Lai arī Rasulīte ar rūgtumu pie-
min Godmaņa, Šķēles, Šlesera un 
Lemberga saimniekošanas „māks-
lu”, saviem mazbērniem viņa tomēr 
stāsta, ka tagad cilvēkiem ir par 
daudz laba dzīve, jo karu neviens 
nav redzējis 60 gadus un to, kas 
ir bads, arī neviens nezin. „Tāpat 
mūsu zemē nav ne zemestrīču, ne 
lielu plūdu. Ja kādam nav baltmai-
zes gabaliņš, tad ir rupjmaize, ko 
paēst, ja nav maize, tad ir kartu-
peļi, bet badā nav neviens. Bet kā 
ir tajās zemēs, kur karš notiek jau 
gadu desmitiem ilgi? Ja runājam 
no sirds, tad es pateikšu latviski: 
tagad mums ir tā – telefons pie 
pakaļas, mašīna zem pakaļas (pie-
bildīšu, ka Rasulīte teica vēl latvis-
kāk – aut.), un tikai tad var dzīvot!” 
ar sabiedrības kurnēšanu par slikto 
dzīvi māmuļa nav mierā. Tāpat viņa 
iebilst pret varasvīru pārmērīgo 
naudas tērēšanu salūtiem svētkos. 

„Visi dzīvo pāri saviem līdzekļiem! 
Viens vairs negrib ēst no krāsaina 
šķīvja, citam to vajag ar zelta malu 
vai pavisam baltu! Traukus arī ne-
viens vairs nemāk nomazgāt! Var 
jau būt, ka ar to trauku mazgājamo 
mašīnu sanāk mazāk tērēt ūdeni? 
Labi būtu, ja pašiem vēl nevajadzē-

tu ēst gatavot! Piekrītu, ka benzīns 
ir dārgs, bet kāpēc jāpērk čipsi, ja 
tirgū var nopirkt kartupeļus par 
25 santīmiem kilogramā? Es varu 
pastāstīt par īsto latviešu ēdienu, 
kas jāēd rītos, – tā ir kafija, sviests, 
sīpols, gaļa un rupjmaize, un ne-
kas nebūs nepareizi!” pārliecināta 
Rasulīte, kura pati ietur šādas bro-
kastis.

Vecākā audēja  
kolektīvā

Lietišķās mākslas studijā „Lī-
gatne” Rasulīte darbojas no pašas 
pirmās dienas un tā jau 45 gadus. 
Šai laikā noaustas krāšņas segas 
un rakstaini linu galdauti, kas rā-
dīti izstādēs ne tikai Līgatnē, bet 
arī citviet Latvijā. „Darbs ir pa-
matīgs, un, kad izstādēs darbiem 
ieplēš kādu malu vai arī tie vairāk 
kā mēnesi balo saulē, tad sāp sirds. 
Nav jau arī kvalitatīva un cenu ziņā 
pieņemama materiāla – dzijai klāt 
piejaukta sintētika, kas aušanas 
procesā sprakšķ,” norūpējusies 
meistara grādu ieguvusī audēja, 
kura lietišķās mākslas studijā dar-
bojas joprojām un ir vecākā amat-
niece starp kolēģēm. Viņa arī atzīst, 
ka jaunatnei aušana nemaz vairs 
neinteresē.

Gadi un slimības nav 
šķērslis darba  
sparam

Ņipro Rasulīti darbs un gadi sa-
liekuši pavisam. „Māsas vīrs man 
teica – viss jau būtu labi, bet kā 
tevi zārkā ietupinās? Pats to die-
nu nesagaidīja un nomira pirmais,” 
sarunas laikā no salīkušās sieviņas 
nemitīgi dzirkstī humors. Savulaik 
pēc cistas operācijas sāns viņai tā 
sāpējis, ka varējusi gulēt tikai uz 
muguras. Tad braukusi pie dzied-
niekiem uz Siguldu, Allažiem un 
Madonu, bijusi arī pie Zilā kalna 
Martas, kurai tāpat savs sotaks 
atstāts. Varbūt līdzējuši viņi, var-
būt arī pašas ticība sāpēm likusi 
atkāpties. Mugura arī šobrīd nesā-
pot, tikai velkoties līka. Taču, ne-
raugoties uz visām ķibelēm, sirmā 
kundzīte ir darba spara pilna. Viņai 
joprojām ir savs dārziņš, kurā au-
dzē puķes, dažādu šķirņu pupas un 
pupiņas, ķiplokus, sīpolus, dilles 
un burkānus. No gurķiem šogad 
laikam gan nekas nesanākšot, jo 
šitādi laika apstākļi tiem galīgi ne-
patīk. Arī kartupeļus dēstīt neesot 
vērts – tos izrokot mežacūkas.

Viesmīlīgā līgatniete stāsta, ka 
šobrīd dzīvot neesot viegli, bet 
daudz ko vajagot laist pāri galvai, 
jo citviet pasaulē ļaudis mirstot 
badā, ciešot zemestrīcēs, plūdos 
un dzīvojot bez jumta virs galvas.

Pēc sirsnīgās sarunas pošos mā-
jup, bet Rasulīte steidz līdzi dot 
pašas ceptu, ar ievārījumu pildītu 
ruleti, smaržīgu un mīkstu kā pū-
pēdis. Lai strādīgajai un humora 
pilnajai līgatnietei pietiek veselī-
bas un spēka vēl ilgi darboties un 
dalīties zināšanās ar saviem tuvi-
niekiem un līdzcilvēkiem! 

Līgatniešiem ir, no kā 
smelties dzīvessparu!

Pirms sēsties pie tītavām un fotografēties, Rasulīte uzvelk košāku štāti, jo kā nekā esot vasarīgs laiks, kam pelēcīgās krāsas 
nepiestāvot.
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PAZIŅOJUMI 

Izglītības iestāžu 
informatizācija

Īstenots projekts „Līgatnes 
Centra kapu kapličas vienkāršota 
renovācija” (Proj.Nr.11-09-LL29-
L413203-000005), kurš tika veikts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietē-
jo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros.

Projekta ietvaros paveiktais:
• grīdas flīzēšana, ievērojot vēs-

turisko ģeometrisko zīmējuma 
rakstu,

• esošo koka bloku atjaunošana,
• griestu apmetuma remonts,
• logu rāmju atjaunošana,
• sienu apmetuma remonts,
• karnīzes remonts,
• bruģētas ārējās apmales 

izveide.

Būvdarbu veicējs SIA „Būve Wood 
Line”. Projekta kopējās izmaksas ir 
LVL 14 455,43 (t.sk. PVN), ar iespē-
ju saņemt publisko finansējumu LVL 
8886,53.

Informāciju sagatavoja
projektu vadītāja 

Vineta Lapsele 

Līgatnes novada dome, sākot 
ar 2011.gada 19.maiju, realizē 
projektu „Juriskonsulta piesais-
te Līgatnes novada domes admi-
nistratīvās kapacitātes stiprinā-
šanai” Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/
VRAA/004, kurš tiek īstenots 
1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu pie-
saiste plānošanas reģioniem, pilsē-
tām un novadiem” ietvaros.  Projek-

ta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 9530,00 LVL, kuras 100% finansē 
Eiropas Sociālais fonds. Speciālists 
(Juriskonsults – profesijas klasi-
fikators 2619 01) tiek piesaistīts 
pašvaldības administratīvās kapa-
citātes stiprināšanai. Piesaistītais 
speciālists piedalās administratīvo 
aktu, lēmumu, līguma projektu iz-
strādāšanā, sagatavo tiesvedības 

dokumentus un pārstāv pašvaldību 
tiesas procesos, kā arī veic citus 
ar juridisko jautājumu risināšanu 
saistītus pienākumus.

Plānotais projekta īstenošana 
laika posms: līdz 2013.gada jū-
nijam.

Informāciju sagatavoja
projekta koordinatore 

Vineta Lapsele 

Š.g. aprīlī Līgatnes pagastā 
pie Līgatnes novada sporta cen-
tra tika uzstādīta rampa, slaids, 
tramplīns un uzbrauciens projek-
ta Nr.11-09-L32100-000161 „At-
pūtas laukuma izveide veselīga 
brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošanai Līgatnes novadā” ie-
tvaros.

Darbu izpildītāja – SIA „Troja”. Lī-
guma izpildes kopējā summa ar PVN 
22% ir LVL 6044,03. Projekts tika 
īstenots ar ELFLA atbalsta publisko 
finansējumu LVL 4101,41 apmērā.

Informāciju sagatavoja
projektu vadītāja 

Vineta Lapsele 

*  *  *  *  *
Līgatnes novada dome paziņo, 

ka ar domes 26.04.2012. lēmuma 
Nr.5. 36.§ sabiedriskajai apsprie-
šanai tiek nodota Līgatnes nova-
da teritorijas plānojuma 2012.–
2023.gadam 1.redakcija un vides 
pārskats. Sabiedriskās apsprie-
šanas termiņš noteikts no 2012.
gada 21.maija līdz 2012.gada 
29.jūnijam. Ar teritorijas plāno-
juma 1.redakcijas un vides pār-
skata materiāliem var iepazīties 
Līgatnes novada domes Līgatnes 
pakalpojumu centrā Spriņģu ielā 
4, Līgatnē, Līgatnes novadā, un 
Augšlīgatnes pakalpojumu centrā 

„Birzēs”, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, no-
rādītajā termiņā darba dienās no 
9.00 līdz 15.00 un novada mājas 
lapā www.ligatne.lv. Rakstiskus 

priekšlikumus vai iebildumus var 
iesniegt personīgi Līgatnes nova-
da domes pakalpojumu centros, 
sūtīt pa pastu uz adresi Spriņģu 
iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, 
LV–4110, vai e-pastu buvvalde@
ligatne.lv. Sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksmes notiks Līgatnes 
novada kultūras namā Spriņģu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
2012.gada 14.jūnijā plkst.13.00 
un Līgatnes novada PII zālē Spor-
ta ielā 14 („Zvaniņos”), Augšlī-
gatnē, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā, 2012.gada 14.jūnijā 
plkst.16.00.

*  *  *  *  *
Līgatnes novada dome paziņo, 

ka ar domes 26.04.2012. lēmu-
ma Nr.5. 37.§ sabiedriskajai ap-
spriešanai tiek nodota Līgatnes 

novada attīstības programmas 
2012.–2018.gadam 1.redakcija un 
vides pārskats. Sabiedriskās ap-
spriešanas termiņš noteikts no 
2012.gada 21.maija līdz 2012.gada 
29.jūnijam. Ar attīstības program-
mas 1.redakcijas un vides pār-
skata materiāliem var iepazīties 
Līgatnes novada domes Līgatnes 
pakalpojumu centrā Spriņģu ielā 
4, Līgatnē, Līgatnes novadā, un 
Augšlīgatnes pakalpojumu centrā 

„Birzēs”, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, no-
rādītajā termiņā darba dienās no 
9.00 līdz 15.00 un novada mājas 
lapā www.ligatne.lv. Rakstiskus 
priekšlikumus vai iebildumus var 
iesniegt personīgi Līgatnes nova-
da domes pakalpojumu centros, 
sūtīt pa pastu uz adresi Spriņģu 
iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, 
LV–4110, vai e-pastu buvvalde@

ligatne.lv. Sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksmes notiks Līgatnes 
novada kultūras namā Spriņģu ielā 
4, Līgatnē, Līgatnes novadā, 2012.
gada 14.jūnijā plkst.13.00 un Lī-
gatnes novada PII zālē Sporta ielā 
14 („Zvaniņos”), Augšlīgatnē, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā, 
2012.gada 14.jūnijā plkst.16.00.

*  *  *  *  *
Par sabiedrisko  
apspriešanu par ģenētis-
ki modificēto organismu 
audzēšanas aizliegumu 
Līgatnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā

Līgatnes novada dome izslu-
dina sabiedrisko apspriešanu 

par aizlieguma noteikšanu ģe-
nētiski modificēto organismu 
audzēšanai Līgatnes novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

Sabiedrības viedokļus, priekš-
likumus un iebildumus rakstiski 
var iesniegt līdz 2012.gada 2.jū-
lijam:

• Līgatnes novada domes 
pakalpojumu centrā 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā, darba 
dienās no 9.00 līdz 15.00 
un

• Augšlīgatnes pakalpo-
jumu centrā „Birzēs”, 
Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes nova-
dā, darba dienās no 9.00 
līdz 15.00.

Līdz š.g. 30.augustam tur-
pinās Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektu 

„Līgatnes vidusskolas informa-
tizācija” un „Līgatnes pagasta 
izglītības iestāžu informatizāci-
ja” īstenošana 2009.gada 17.de-
cembra noslēgtās vienošanās 
Nr.2009/0288/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/544 ietvaros starp 
Valsts izglītības attīstības aģen-
tūru un Līgatnes novada domi.

2012.gada janvārī un aprīlī ir 
noslēgti iepirkuma līgumi ar SIA 

„Lattelecom” par portatīvo datoru, 
stacionāro datoru un multimediju 
aprīkojuma piegādi. Š.g. aprīlī Lī-
gatnes novada vidusskolas abās 

skolas ēkās tika piegādāts mul-
timediju kabineta aprīkojums un 
portatīvie datori, bet jūlija vidū 
Līgatnes novada vidusskolas 
ēkā, Augšlīgatnē, datorklase tiks 
aprīkota ar 15 stacionārajiem da-
toriem.

Projekta īstenošanas termiņš 
ir 2012.gada 30.augusts. Projekts 
tiek īstenots ar 100% Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda atbal-
sta finansējumu par kopējo sum-
mu, kas sastāda LVL 21 831,04.

Informāciju sagatavoja
projektu vadītāja 

Vineta Lapsele 

Līgatnes Centra kapu kapličas vienkāršota 
renovācija

Atpūtas laukuma  
izveide Līgatnes  
pagastā

JURISKONSULTA PIESAISTE
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Aivars Balodis

2011.gada 1.novembrī
8.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.10, Nr.11 (2011.g.), Nr.1, 2, 3, 4, 5 
(2012.g.)

Līgatnes dzelzceļa 
stacija no 1963.gada 
līdz 1978.gadam

Pasažieriem šeit bija viena neērtī-
ba – stacijas telpas atradās samērā 

tālu no peroniem un sliežu ceļiem, tā-
pēc parasti biļešu kasiere pasažierus 
laicīgi informēja par vilciena tuvošanos 
stacijai, lai tie paspētu aiziet līdz pe-
ronam. Sākumā teica, ka stacija šajā 
dzīvojamā mājā iekārtota tikai pagai-
dām, uz īsu brīdi, kamēr uzcels īsto 
stacijas ēku, bet, kā tautā saka, nekas 
nav tik pastāvīgs kā „pagaidām”, kas 
šoreiz vilcies 15 gadus. Un tā tikai 
1978.gada beigās bijusi gatava jaunā 
dzelzceļa stacija „Līgatne”, uz kuru 
tad līdz nākamajam Jaunajam gadam 
arī paspējuši pārvākties. Tātad šī jau ir 
ceturtā Līgatnes dzelzceļa stacija, ja 
neskaitām to, ka pirmajai vēlāk veik-

ta pārbūve. Satiksmes ceļu inženie-
ris Kārlis Baumanis savā rakstā „No 
Čiekurkalna līdz Valkai”, kurš veltīts 
dzelzceļa līnijas Rīga – Valka pastāvē-
šanas 120 gadu atcerei un 2010.gada 
22.janvārī ievietots nedēļas laikrakstā 

„Latvijas dzelzceļnieks” Nr.3, kļūdījies 
rakstot, ka pašreizējā Līgatnes 
stacija ir jau trešā. To pieminu tāpēc, 
ka A.Kokorēvičs minēto rakstu bija 
atsūtījis tiražēšanai Līgatnē. Vajadzība 
pēc plašākām stacijas telpām jau bija 
labu laiku, jo Līgatnes staciju tai laikā 
bija izraudzīts attīstīt kā preču staci-
ju. Šajā sakarā stacijas teritorijā tika 
iekārtoti četri sliežu ceļi un stacijai 
pretējā pusē pie sliežu ceļa uzbūvēta 
speciāla rampa kravu saņemšanai un 
iekraušanai. Bez jau pastāvošā sliežu 
pievedceļa uz Līgatnes papīrfabrikas 
noliktavām atsevišķs sliežu pievedceļš 
iekārtots arī uz Lauktehnikas nolikta-
vām.

Dzelzceļa stacija 
„Līgatne” no 1978.
gada decembra

Pēc Otrā pasaules kara par Līgat-
nes dzelzceļa stacijas priekšnieku 
bijis Mikulāns, tad Purgailis, kuru 

nomainījis Vladislavs Stupelis. Kad 
Stupelis 1983.gada 23.jūlijā nāvējoši 
traumēts ar manevru vilciena vagonu, 
par Līgatnes stacijas priekšnieku ar 
1983.gada 1.augustu norīkots staci-
jas dežurants Vladislavs Garnizons. 
Garnizons pēc Rīgas Dzelzceļnieku 
skolas beigšanas un obligātā kara-
dienesta Līgatnē sācis strādāt 1956.
gada 24.aprīlī – sākumā par pārmij-
nieku, bet no 1958.gada par dežuran-
tu. Viņš Līgatnes dzelzceļa stacijas 
priekšnieka postenī bijis līdz 2005.
gada 4.februārim, kad viņu nomainīju-
si Biruta Kovaļčuka no Ieriķiem, kura 
Līgatnes stacijā strādā no 1982.gada 
1.marta.

Pašreiz, tāpat kā visās Latvijas 
dzelzceļa stacijās, arī Līgatnes sta-
cijā ir stipri sarucis kā pasažieru, tā 
kravas vilcienu apgrozījums, tikpat kā 
vairs nenotiek kravu saņemšanas un 

nosūtīšanas operācijas. Arī Līgatnes 
papīrfabrika pārdevusi savu stacijas 
noliktavu saimniecību, vien dzelzceļa 
atzarojumu uz tām dažreiz izmantojot 
kravu nosūtīšanai. Lai gan pēdējā lai-
kā pasažieru skaits esot palielinājies, 
nepatīkami tas, ka ne visi satiksmes 
autobusu reisi ir saskaņoti ar vilcienu 
kustības grafiku. Tikpat kaitinoši ir tas, 
ka Līgatnē, tāpat kā daudzās dzelzce-
ļa stacijās, ir slēgtas pasažieru uzgai-
dāmās telpas. Vai tiešām pie mūsdie-
nu modernajām videonovērošanas un 
citām tehnikām nevaram, kaut pa die-
nu, stacijas uzgaidāmās telpas turēt 
atvērtas? Dzelzceļa stacijas ēkā taču 
visu diennakti atrodas arī dežurants, 
kurš kārtības nodrošināšanai vajadzī-
bas gadījumā varētu izsaukt attiecīgu 
dienestu darbiniekus.

Turpinājums sekos 

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

Pa šoseju dodoties atpakaļ, pa labi 
paliek Dārza iela. Dārza ielas „Rozītēs” 
(1910) bijuši gan baptistu dievkalpoju-
mi, gan verandā darbojies zobārstnie-
cības kabinets ar kājām minamu zobu 
urbjamo mašīnu. Te jau kara gados 
dzīvojis dendrologs, LZA Goda doktors, 
ZA Botāniskā dārza Salaspilī direktors, 
vēlāk Rīgas galvenais dārznieks Andris 
Zvirgzds (1928, Rīgā). Kādreiz te pava-
dījis savu brīvo laiku.

Iepretī, pa labi, rādītājs uz Vienko-
ču parku. To 9,25 ha platībā izveidojis 
koktēlnieks, dabīgā koka apstrādes 
meistars Rihards Vidzickis. Viņš ir arī 
stila mēbeļu gatavotājs un restaura-
tors, ir Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskais darbinieks. Plenēros pul-
cē koktēlniekus no visas Latvijas. Te 
arī moku rīku ekspozīcija, kas radīta, 
lai atgādinātu 1905.gada notikumus. 
Uzstādīti vairāku Līgatnes apkārtnes 
vēsturisko ēku maketi, kāda papīrfab-
rikas celtne – Beiverka, Vāveres kro-
ga makets. Diemžēl vandaļu bojāts ir 

Nurmižu muižas atveidojums, pie tam 
Nurmižos šīs ēkas vairs nav. Šoziem 
to paredzēts atjaunot, virs tā sliesies 
lapene. Parkā redzams daudz priekš-
metu, kas veidoti no viena koka, taka 
ved arī pa upes krastu, vietām atro-
damas sirreālu noskaņu vietas. 2009.
gada jaunums ir no 500 smilšu mai-
siem veidota ēka, saukta par smilteni, 
jo pamatā būvēta no smiltīm, māla un 
apklāta ar velēnām. Priekšnams tai no 
māla, malkas un stikla pudelēm.

Pēc parka apskates nokļūstam uz 
Vidzemes šosejas, pa kuru dodamies 
līdz mums jau zināmajam Ķempju pag-
riezienam. Pa labi no Ķempju ceļa „Bal-
tiņi”. Kad 1960.gadā pašreizējie saim-
nieki mājas pirkuši, kaimiņi sacījuši, ka 
tās ir vecākās mājas Līgatnē, jau toreiz 
bijušas 100 gadus vecas.

Kādreiz no katrām mājām bija jāiet 
strādāt uz Paltmales muižu. Vaka-
rā atgriežoties, citi prasījuši Baltiņu 
strādniekam, vai nebūšot bail vienam 
iet uz māju. Tas atteicis: „Lai pats 
velns nāk ar mani cīnīties, man ar ne-
būs bail!” Tad ceļā uz muižu bijis tilts 
pār Līgatnes upi, un uz tilta stāvējis 
velns: „Nāc cīnīties!” Strādnieks do-
mājis, ka, ejot pāri, velns iegrūdīšot 
viņu upē un būšot beigts. Pat ne sie-

va, ne bērni nezināšot, kur viņš palicis. 
Novilcis svārkus, vesti un rokas atlo-
cījis augšpus locītavām, gājis pretī un 
metis krustu, teikdams: „Dievs Tēvs, 
Dievs Dēls, Dievs Svētais gars!” Velns 
izsaucies: „Jūs trīs, es viens!” Un tūliņ 
lēcis upē, kur vēl tagad melns ūdens 
vāroties (LFK 1000,48). Vēl 60.gados 
upei tilta vietā bija pāri laipa.

Tālāk, aiz meža pa labi, bijuši 
„Rozes kalni”, kur dzimis LU profesors 
Jānis Hugo Inveiss (1896–1981, Milvo-
kos, ASV). Grāmatu autors. ASV bijis 
profesors Mičiganā. Par viņu sīkāk grā-
matā „LU 20 gados” (1939). Līgatnes 
upei šajā posmā ir t.s. Zvaigznes grava.

Kādreiz uz šī ceļa varēja justies kā 
hipodromā. 1924.gadā par īpašiem 
nopelniem Latvijas valsts labā Ķemp-
ju muiža tika piešķirta pazīstama-
jam operdziedātājam un pedagogam 
Paulam Saksam. Kad viņš ar vilcienu 
te ieradās no Rīgas, uz staciju sagai-
dīt brauca ar divričiem, līdzīgiem kā 
izmantoja hipodromā. Viņa meitiņas te 
jādelēja uz pelēkiem ponijiem.

Bet kā tagad muiža saucas? Parasti 
tā saukta par Ķempju muižu, jo atrodas 
Ķempjos. Ķempju krogs Jaunķempju 
nosaukumu ieguva 30.gadu beigās, 
kad no mājvārdiem nīdēja ārā „krogus”. 
Tagad, kad muiža atjaunota, tā dau-
dzos papīros saucas par Jaunķempju 
muižu. Varbūt kādreiz tiksim arī pie 
Jaunrundāles pils? Ķempju ciems bijis 
laikā no 1945. līdz 1954.gadam, tad 
pievienots Līgatnes ciemam. 19.gs. pa-
gasts bijis Jaunķempju, arī muiža vēl 
1922.gadā saukta par Jaunķempju. Par 

to, ka kad kaut kur tuvumā būtu bijuši 
kādi citi, vecāki Ķempji, man datu nav.

Vārda „ķempis” skaidrojumu mek-
lējot, latviešu konversācijas vārdnīca 
liek meklēt „kimpeni”, kas ir parazī-
tiska sēne, koka piepe. No tās varot 
pagatavot posu, kas lietots šķiltavās.

Vietā, kur sākas Ķempji, nebrau-
cams ceļš ved lejā uz dzirnavām, kuras 
atrodas sevišķi slaistā vietā. Drama-
turgs Gunārs Priede 1972.gadā savās 
piezīmēs rakstīja: „Ak, vai, kas par ne-
redzēti pievilcīgu vietu tepat Latvijā – 
varena ozolu grava, šalcoša upe, pati 
dzirnavu ēka.”

Tās darbojušās līdz 50.gadu vidum, 
ap 1980.gadu tās iegādājās GNP. Tas 

bija laiks, kad Ķempjos slepeni ražoja 
itāļu apavus. Dzirnavas tika sakārto-
tas, diemžēl šobrīd tās atkal pames-
tas. Te pāreja Līgatnes upei. Pretī 
dzirnavām no klints iztek avots ar bur-
buļojošu ūdeni. Kā Valijas Brutānes 
dzejā par Līgatni: 

Te vēsumu un valgmi
dvašo sūnas
un kraujā iznirst klintājs
sārts un ciets.
Rit dziļā gravā upe jautra, brūna
un klusā pļavā
spožus lokus liec.

Turpinājums sekos  

LĪGATNE LAIKU LOKOS

Dzelzceļa stacija „LĪGATNE”

No Līgatnes Spriņģu  
ieža līdz Vāļu kalnam

DZELZcEļA STAcIJAI „LĪGATNE” 120 GADU JUBILEJA!

 
Ķempju krogs.

 
Ķempju muiža.
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I Vispārīgie  
jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – 

atkritumu), apsaimniekošanas 
kārtību Līgatnes novada ad-
ministratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
zonās;

1.3. prasības atkritumu savāk-
šanai, tai skaitā arī minimālo 
sadzīves atkritumu savākša-
nas biežumu, pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāšanai;

1.4. atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtību;

1.5. atbildību par šo noteikumu 
neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības auto-

nomās funkcijas – atkritumu 
apsaimniekošanas organizē-
šanu pašvaldības iedzīvotāju 
interesēs – izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimnie-
košanas kārtību, lai aizsargā-
tu cilvēku dzīvību un veselību, 
vidi, kā arī personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaim-
niekošanu, tajā skaitā atkri-
tumu dalītu vākšanu un šķiro-
šanu, lai samazinātu poligonā 
apglabājamo atkritumu dau-
dzumu.

3. Šajos noteikumos lietotie termi-
ni atbilst terminiem, kuri noteikti 
normatīvajos aktos atkritumu 
apsaimniekošanas jomā.

4. Saistošajos noteikumos lietotie 
termini:

4.1. Sadzīves atkritumi – jebkurš 
priekšmets vai viela, kura at-
bilst sadzīves atkritumu klasi-
fikatora kategorijām, radusies 
mājsaimniecībā, tirdzniecībā, 

rūpnieciskās darbības rezultā-
tā vai citā veidā, no kuras tās 
valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis 
vai spiests atbrīvoties;

4.2. Atkritumu radītājs – fiziskā 
vai juridiskā persona, kuras 
darbība rada atkritumus vai 
kura veic atkritumu sajauk-
šanu vai citas darbības, kā 
rezultātā mainās atkritumu 
sastāvs un īpašības;

4.3. Bioloģiski noārdāmie atkri-
tumi – atkritumi, kas Ministru 
kabineta 13.06.2006. Nr.474 

„Atkritumu poligonu ierīkoša-
nas, atkritumu poligonu un 
izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumos” norādīti kā biolo-
ģiski noārdāmie atkritumi, tajā 
skaitā pārtikas atkritumi;

4.4. Sadzīvē radušies bīstamie 
atkritumi – atkritumi, kas 
Ministru kabineta 30.11.2004. 
noteikumos Nr.985 „Noteiku-
mi par atkritumu klasifikatoru 
un īpašībām, kuras padara 
atkritumus bīstamus” norādīti 
kā sadzīvē radušies bīstamie 
atkritumi, tajā skaitā nederī-
gie dzīvsudraba termometri 
un luminiscentās dzīvsudraba 
spuldzes, nolietotās baterijas 
un akumulatori, nederīgie me-
dikamenti, laku, krāsu, orga-
nisko šķīdinātāju, augu aizsar-
dzības līdzekļu un insekticīdu, 
elektrisko un elektronisko 
iekārtu, fotoķimikāliju, uguņo-
šanas līdzekļu un transportlī-
dzekļu apkopes atkritumi;

4.5. Atkritumu apsaimnieko-
šana – atkritumu savākšana 
(tai skaitā atkritumu vākšana, 
šķirošana un sajaukšana, lai 
tos pārvadātu), uzglabāšana, 
pārkraušana, pārvadāšana, 
pārstrāde un apglabāšana, šo 
darbību pārraudzība, kā arī 

atkritumu apglabāšanas vietu 
ierīkošana un pārstrādes ob-
jektu uzturēšana un aprūpe 
pēc to slēgšanas;

4.6. Atkritumu apsaimnieko-
tājs – juridiskā persona:

4.6.1. kas atbilst normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām 
par attiecīgo darbību (atkri-
tumu savākšana, šķirošana, 
uzglabāšana vai pārkrauša-
na; pārvadāšana; pārstrāde; 
apglabāšana) veikšanu;

4.6.2. kas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir saņē-
musi atļauju attiecīgo dar-
bību veikšanai;

4.6.3. ar kuru Līgatnes novada 
domei ir noslēgts līgums, 
kas paredz sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu 
pašvaldības teritorijā;

4.7. Atkritumu poligons – cieto 
sadzīves atkritumu (CSA) po-
ligons „Daibe”, kas ir speciāli 
ierīkota un aprīkota atkritumu 
apglabāšanas vieta, kurā tiek 
nodrošināti normatīvajos ak-
tos noteiktie vides aizsardzī-
bas pasākumi;

4.8. Dalītā atkritumu vākšana – 
atkritumu apsaimniekošanas 
paņēmiens, kuru īstenojot ap-
saimniekošanas procesa gaitā 
no atkritumu kopējās masas 
tiek atdalīta tā atkritumu daļa, 
kura tiks pārstrādāta un līdz 
ar to netiks apglabāta;

4.9. Klients – jebkura fiziska vai 
juridiska persona Līgatnes no-
vada administratīvajā teritori-
jā, kuras pienākums ir noslēgt 
līgumu par sadzīves atkritumu 
savākšanu un izvešanu ar paš-
valdības noteiktās zonas at-
kritumu apsaimniekotāju.

5. Šie noteikumi ir saistoši visām 
fiziskajām un juridiskajām per-

sonām Līgatnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

6. Līgatnes novads ir vienota neda-
lāma atkritumu apsaimniekoša-
nas zona.

II Līgatnes novada 
domes kompetence 
atkritumu  
apsaimniekošanas 
organizēšanas jomā
7. Līgatnes novada dome organizē 

un kontrolē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu tās adminis-
tratīvajā teritorijā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem atkri-
tumu apsaimniekošanas jomā, 
valsts un Ziemeļvidzemes re-
ģionālo atkritumu apsaimnie-
košanas plānu, kā arī Līgatnes 
novada domes izdotajiem sais-
tošajiem noteikumiem.

8. Līgatnes novada dome:
8.1. kontrolē pašvaldības iz-

pildinstitūciju un atkritumu 
apsaimniekotāju darbību at-
kritumu apsaimniekošanas 
organizēšanas jomā;

8.2. ar lēmumu nosaka mak-
su par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Līgatnes 
novada administratīvajā te-
ritorijā;

8.3. noskaidro atkritumu ap-
saimniekošanā iesaistīto 
interešu grupu viedokļus un 
nepieciešamības gadījumā 
uzaicina šo grupu pārstāvjus, 
kā arī nozares lietpratējus uz 
komiteju un domes sēdēm;

8.4. sadarbojoties ar atkritumu 
apsaimniekotājiem, informē 
atkritumu radītājus par at-
kritumu apsaimniekošanas 
jautājumiem;

8.5. sūdzības, iesniegumus un 
priekšlikumus par šo noteiku-
mu neievērošanu izskata un 
sniedz atbildes normatīvajos 
aktos noteiktajā termiņā.

9. Līgatnes novada domes Ad-
ministratīvā komisija savas 
kompetences ietvaros piemēro 
administratīvo atbildību par šo 
noteikumu pārkāpumiem Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzētajos gadījumos un ap-
mērā.

III Atkritumu  
radītāju un valdītāju  
pienākumi
10. Ikviena atkritumu radītāja un 

valdītāja pienākums ir:
10.1. iekļauties Līgatnes novada 

pašvaldības sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas sistē-
mā, savākt radītos atkritumus 
un nogādāt tos nekustamā 
īpašuma īpašnieka, tiesiskā 
valdītāja vai apsaimniekotāja 
norādītajā vietā;

10.2. iesaistīties dalītas atkritu-
mu savākšanas pasākumos 
un veikt atkritumu dalīšanu 
Līgatnes novada pašvaldības 
ierīkotās dalīto atkritumu 
novietošanas vietās, kur da-
lītiem atkritumiem izvietotas 
tvertnes dalītās atkritumu sa-
vākšanas punktos vai nogādāt 
atkritumus uz atkritumu dalī-
tās vākšanas laukumu.

10.3. slēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par atkritu-
mu savākšanu.

11. Atkritumu radītāji un valdītāji, 
pildot līgumā noteiktos maksā-
jumus, apmaksā atkritumu ap-
saimniekošanas izdevumus.

12. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai 
skaitā dārzkopības biedrības 
teritorijā esošās vasarnīcas vai 
dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, 
lietotājs vai viņa pilnvarotā per-
sona par laika periodu, kurā uz-
turas vasarnīcā vai dārza mājā, 
slēdz līgumu par atkritumu ap-
saimniekošanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju.

13. Atkritumu radītājs nešķirotos 
atkritumus ievieto tikai tajā at-
kritumu konteinerā, kas saskaņā 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/23

Par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI 

Līgatnes novada domes 2012.gada 24.maija sēdē (protokols Nr.6, 1.§)

Līgatnē, 2012.gada 24.maijā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/23 „Par 
atkritumu apsaimniekošanu 
Līgatnes novada administratī-
vajā teritorijā” apstiprināšanu.

2. Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu Līgatnes pilsētā 
Līgatnes novadā.

3. Par Līgatnes novada domes 
2012.gada 22.marta lēmuma 

„Par Līgatnes novada domes 
deputātu Silvijas Zaharā-
nes un Jurija Daģa iesnie-
gumu” (protokols  Nr.4, 6.§) 
izpildi.

4. Par deklarētas dzīvesvietas 
anulēšanu.

5. Par nodokļa parāda pie-
dziņu bezstrīda kārtībā no 
Jāņa Slišāna.

6. Par nodokļa parāda pie-
dziņu bezstrīda kārtībā 
no Michael Gordon Parr.

7. Par atļauju noslēgt līgu-
mu ar trešo personu.

8.–14. Par nekustamā īpašu-
ma nodokļu parādu pie-
dziņu bezstrīda kārtībā.

15. Par finansiālu atbalstu.

16. Par sabiedriskās apsprieša-
nas ierosināšanu ģenētiski 
modificēto organismu audzē-
šanas aizliegumam Līgatnes 
novada administratīvajā teri-
torijā.

17. Par daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju un tām piesaistīto 
zemes vienību privatizēto 
domājamo daļu izslēgšanu 
no Līgatnes novada domes 
bilances.

18. Par personu iekļaušanu Pa-
līdzības reģistrā saskaņā 
ar Līgatnes novada domes 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.6/10 „Par kārtību, kādā 

Līgatnes novadā tiek sniegta 
pašvaldības palīdzība dzī-
vokļa jautājumu risināšanā 
un reģistrējamas personas, 
kurām izīrējamas pašvaldībai 
piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas”.

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

Informāciju sagatavoja Līgatnes 
novada kancelejas vadītāja 

Ilze Goba 

Līgatnes novada domes sēde
2012.gada 24.maijā izskatītie jautājumi
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ar noslēgto līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir paredzēts 
konkrētā nekustamā īpašuma 
apkalpošanai.

14. Atkritumu radītājs – saimniecis-
kās darbības veicējs – patstāvīgi 
slēdz līgumu par tā darbības re-
zultātā radīto atkritumu apsaim-
niekošanu, ja atkritumu apsaim-
niekotājs saimnieciskās darbības 
veicējam nodrošina šādu pakal-
pojumu.

15. Nešķirotie atkritumi pirms ie-
vietošanas atkritumu tvertnēs 
iesaiņojami atkritumu maisos, 
un atkritumu maisi ir jāaizsien. 
Asie priekšmeti ir iesaiņojami, lai 
izvairītos no kaitējuma cilvēku 
veselībai, kā arī atkritumu sa-
vākšanas, pārvadāšanas un šķi-
rošanas iekārtu bojājumiem.

16. Atkritumu radītājam, kurš at-
bilstoši normatīvajiem aktiem 
par dabas resursu nodokļa pie-
mērošanu atbrīvots no dabas 
resursu nodokļa samaksas un 
kurš atbilst normatīvajos ak-
tos noteiktajiem kritērijiem, un 
ir noslēdzis līgumu ar komer-
santu, ko tas izvēlējies, un kurš 
saņēmis atbilstošu atļauju par 
savā komercdarbības veikšanas 
vietā radīto atkritumu savākša-
nu, pārvadāšanu, pārkraušanu 
un uzglabāšanu, 10 darba dienu 
laikā informē vietējo pašvaldību 
par atkritumu apsaimniekotāju, 
ar kuru noslēdzis līgumu, un par 
šā līguma darbības termiņu.

17. Būvniecības un lielgabarīta 
atkritumu apsaimniekošana:

17.1. Lielgabarīta, būvniecības 
un būvju nojaukšanas atkri-
tumi savācami atsevišķi no ci-
tiem atkritumiem, izmantojot 
īpaši šim nolūkam paredzētus 
konteinerus vai citus atkritu-
mu savākšanas paņēmienus, 
kas nodrošina to apsaimnie-
košanu videi drošā veidā.

17.2. Būvniecības atkritumi no-
vietojami teritorijā, kur notiek 
būvdarbi, vai ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku, valdītāju 
vai apsaimniekotāju un at-
kritumu apsaimniekotāju sa-
skaņotā vietā. Nododot būvi 
ekspluatācijā, jāuzrāda do-
kuments, kas apliecina atkri-
tumu nodošanu un kurā norā-
dīts nodoto atkritumu apjoms.

17.3. Būvniecības un lielgabarīta 
atkritumu konteineri novieto-
jami tā, lai netraucētu gājēju 
un citu transportlīdzekļu kus-
tību.

17.4. Lielgabarīta un būvniecības 
atkritumu izvešanai jāizman-
to tāda atkritumu apsaim-
niekotāja pakalpojumi, kurš 
ir noslēdzis līgumu ar pašval-
dību par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, vai arī tie 
patstāvīgi jānogādā uz īpaši 
iekārtotu būvniecības vai liel-
gabarīta atkritumu savākša-
nas vai apglabāšanas vietu.

17.5. Nodrošināt speciālo un 
lielgabarīta atkritumu (piem., 
mēbeļu, matraču, liela izmēra 
sadzīves tehnikas, mājsaim-
niecības priekšmetu, iepako-
jumu u.tml.) nogādāšanu uz 
pārstrādes vai noglabāšanas 

vietām ar savu transportlī-
dzekli, var izmantot atkritu-
mu apsaimniekotāja pakalpo-
jumus par atsevišķu samaksu.

17.6. Būvniecības un lielgabarīta 
atkritumu konteinera īpašnie-
ka pienākums ir uzturēt tos 
atbilstošā tehniskā kārtībā.

17.7. Izraktā zeme ir izmanto-
jama būvlaukuma labiekār-
tošanai vai izvedama uz citu 
objektu vai zemes gabalu, 
saskaņojot to ar Līgatnes no-
vada domi, tā, lai nenotiktu 
tās sajaukšanās ar cita veida 
atkritumiem. Nav pieļaujama 
augsnes auglīgās virskārtas 
iznīcināšana vai augsnes kva-
litātes pasliktināšanās šajā 
punktā minēto darbību veik-
šanas rezultātā.

18. Bīstamo atkritumu apsaim-
niekošana:

18.1. Pirms atbrīvošanās no bīs-
tamajiem atkritumiem atkri-
tumu radītājs:

18.1.1. atdala bīstamos atkri-
tumus no citu veidu atkri-
tumiem;

18.1.2. uzglabā bīstamos atkri-
tumus tā, lai tie neapdrau-
dētu cilvēku dzīvību, vese-
lību, vidi, personu mantu;

18.1.3. sedz bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas izmak-
sas, ja normatīvajos aktos 
nav paredzēta cita kārtība;

18.1.4. nogādā bīstamos at-
kritumus speciāli aprīko-
tās bīstamo atkritumu sa-
vākšanas vietās vai slēdz 
līgumu par bīstamo atkri-
tumu apsaimniekošanu ar 
atkritumu apsaimniekotāju, 
kurš normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā veic bīs-
tamo atkritumu apsaimnie-
košanu;

18.1.5. dalīti vāc bīstamo at-
kritumu veidu – baterijas – 
ievietojot publiskajās vie-
tās pieejamos konteineros 
(elektropreču tirgotavās, 
lielveikalos un citur);

18.2. Atkritumu radītājam vai 
valdītājam aizliegts sajaukt 
dažādu veidu bīstamos atkri-
tumus, kā arī sajaukt bīsta-
mos atkritumus ar cita veida 
atkritumiem. Nav pieļaujama 
bīstamo atkritumu ievietoša-
na sadzīves atkritumu kontei-
nerā vai novietošana pie tiem.

IV Nekustamā  
īpašuma lietotāja, 
valdītāja, īpašnieka 
vai apsaimniekotāja 
pienākumi
19. Nekustamā īpašuma īpašnieks, 

valdītājs vai lietotājs, vai šo 
personu pilnvarots apsaimnie-
kotājs papildus šajos noteiku-
mos norādītajiem vispārīgajiem 
atkritumu radītāju pienāku-
miem:

19.1. saskaņojot ar atkritumu 
apsaimniekotāju, norāda pie-
mērotu vietu sadzīves atkri-
tumu konteineru izvietošanai, 

kā arī nodrošina atkritumu 
apsaimniekotāja transporta 
netraucētu piekļuvi tai un uz-
tur kārtību un tīrību šajā vietā;

19.2. nodrošina atkritumu apsaim-
niekotāja specializētā trans-
portlīdzekļa piekļuvi atkritu-
mu savākšanas laukumiem vai 
vietām, novietojot atkritumu 
konteinerus piebraucamā ceļa 
vai ielas malā. Ja objektīvu 
iemeslu dēļ tas nav iespējams, 
atkritumu tvertņu iztukšoša-
nas dienās sadzīves atkritumu 
tvertnes no īpašumu pagal-
miem pārvieto specializēta-
jiem transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, kur 
tās netraucē gājēju un trans-
portlīdzekļu kustību, kā arī 
nodrošina, lai pēc atkritumu 
izvešanas tvertnes tiktu no-
vietotas atpakaļ to pastāvīga-
jā atrašanās vietā;

19.3. pēc Līgatnes novada domes 
vai daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekotāju pār-
valdītāja pieprasījuma sniedz 
ziņas par to iedzīvotāju skaitu, 
kas dzīvo attiecīgajā nekus-
tamajā īpašumā, kā arī par 
komersantiem un citām per-
sonām, kas veic saimniecisko 
darbību attiecīgajā nekusta-
majā īpašumā;

19.4. slēdz līgumu par katrā ne-
kustamajā īpašumā radīto 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju, nodrošinot 
regulāru atkritumu izvešanu, 
ņemot vērā īpašumā radīto 
atkritumu daudzumu (apjomu), 
bet ne retāk kā:

19.4.1. individuālās dzīvojamās 
mājas – 6 reizes gadā;

19.4.2. daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas – 1 reizi mēnesī;

19.4.3. juridiskas personas – 6 
reizes gadā;

19.5. nepieciešamības gadījumā 
veic izmaiņas šo noteikumu 
19.4. apakšpunktā minētajā 
līgumā, nodrošinot sistemā-
tisku atkritumu izvešanu, lai 
pie atkritumu tvertnēm nevei-
dojas atkritumu kaudzes;

19.6. ja nekustamā īpašuma lie-
tošanai ir sezonāls raksturs, 
tad informē par to atkritumu 
apsaimniekotāju, šo noteiku-
mu 19.4.apakšpunktā minētā 
līguma noteikumos, paredzot 
radītajam atkritumu daudzu-
mam atbilstošu atkritumu iz-
vešanas grafiku;

19.7. ir atbildīgs par tā nekusta-
majā īpašumā radīto atkritu-
mu savākšanu, dalīto atkritu-
mu vākšanu un nogādāšanu 
līdz atkritumu tvertnei, par 
kuras iztukšošanu tam ar at-
tiecīgo atkritumu apsaimnie-
kotāju ir noslēgts līgums;

19.8. uztur sadzīves atkritumu 
tvertnes lietošanas kārtībā;

19.9. nodrošina citu atkritumu 
veidu nogādāšanu šim nolū-
kam paredzētās pārstrādes 
vai apglabāšanas vietās – ar 
savu transportu vai izmanto-
jot atkritumu apsaimniekotāja 
pakalpojumus, par šo atkritu-
mu savākšanu vienojoties at-

sevišķi. Ja noslēgtais līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju 
paredz regulāru šāda veida 
atkritumu izvešanu, persona 
atkritumus novieto to savāk-
šanas vietā īsi pirms noteiktā 
savākšanas laika;

19.10. iesaistās citu pašvaldības 
atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošanā.

20. Atkritumu radītājiem atļauts 
kompostēt bioloģiski noārdā-
mos atkritumus sava īpašuma 
teritorijā, ja tas nerada draudus 
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, 
personu mantai un nav pretrunā 
ar veterināri sanitāriem notei-
kumiem attiecībā uz dzīvnieku 
blakusproduktiem, kas nav pare-
dzēti lietošanai pārtikā.

21. Daudzdzīvokļu māju īpašnie-
ki vai apsaimniekotāji papildus 
19.punktā minētajiem pienāku-
miem:

21.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekotāji, garāžu 
un dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības ir atbildīgas par 
līguma slēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par atkritu-
mu savākšanu no to apsaim-
niekošanā nodotajiem īpašu-
miem;

21.2. dzīvokļa īpašnieki daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās, ku-
rām nav izvēlēts apsaimnieko-
tājs, un dārza māju (vasarnīcu) 
īpašnieki, kas nav dārzkopī-
bas kooperatīvās sabiedrības 
biedri, savstarpēji vienojas 
par atkritumu savākšanu to 
iepriekš norādīto personu īpa-
šumos radītajiem atkritumiem 
ar noteikumu, ka maksājumus 
atkritumu apsaimniekotājam 
par atkritumu savākšanu no 
iepriekš norādītajiem īpašu-
miem veic viena persona, ar 
kuru atkritumu apsaimnieko-
tājs slēdz līgumu par atkritu-
mu izvešanu, un pārējie īpaš-
nieki norēķinās ar šo personu.

22. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu 
īpašnieki, noslēdzot ar daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas pār-
valdītāju dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas līgumu, var deleģēt 
savu atbildību par radīto atkritu-
mu savākšanu nekustamā īpašu-
ma (tā daļas, dzīvojamās telpas) 
pārvaldītājam. Šādos gadījumos 
par atkritumu savākšanas pasā-
kumu īstenošanu ir atbildīgs dzī-
vojamās mājas pārvaldītājs.

V Publisko  
pasākumu  
organizētāju  
pienākumi
23. Publisko pasākumu organizētā-

jam pirms pasākuma rīkošanas 
atļaujas saņemšanas ir jāslēdz 
līgums ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par atkritumu tvertņu 
izvietošanu pasākuma vietā un 
pasākuma laikā radīto atkritu-
mu savākšanu no izvietotajām 
tvertnēm, kā arī jānodrošina at-
tiecīgās teritorijas sakopšana 8 
stundu laikā pēc pasākuma nos-
lēguma.

24. Ja pasākuma laikā iespējams 
nodrošināt dalītu atkritumu 
vākšanu, tad publiskā pasāku-
ma organizētājam jānodrošina 
nepieciešamie apstākļi dalītai 
atkritumu vākšanai.

VI Atkritumu  
apsaimniekotāja 
pienākumi un  
tiesības
25. Atkritumu apsaimniekotājs ko-

ordinē un savas kompetences 
ietvaros uzrauga atkritumu ap-
saimniekošanu Līgatnes novada 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā, valsts un reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, kā arī šiem saistošajiem 
noteikumiem un noslēgto līgumu 
starp pašvaldību un atkritumu 
apsaimniekotāju, par konstatē-
tajiem pārkāpumiem informējot 
Līgatnes novada domi un Valsts 
vides dienestu.

26. Atkritumu apsaimniekotāju pie-
nākumi ir:

26.1. veikt sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksas aprē-
ķināšanu un aktualizēt to ne 
biežāk kā 2 reizes kalendārā 
gada laikā. Iesniegt sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksas aprēķinu projektu Lī-
gatnes novada domē;

26.2. pēc Līgatnes novada domes 
pieprasījuma iesniegt izvērstu 
sadzīves atkritumu savākša-
nas, pārvadāšanas, pārkrau-
šanas, uzglabāšanas, dalītās 
atkritumu savākšanas, šķi-
rošanas un pārkraušanas in-
frastruktūras objektu uzturē-
šanas izmaksu aprēķinu tādā 
detalizācijas pakāpē, kāds 
izteikts pieprasījumā;

26.3. slēgt līgumus ar klientu par 
atkritumu savākšanu un iz-
vešanu, piemērojot Līgatnes 
novada domes apstiprināto 
maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas apmēru;

26.4. slēgt līgumus ar publisko 
pasākumu organizētājiem par 
publisko pasākumu laikā ra-
dušos atkritumu apsaimnie-
košanu, ja publiskā pasākuma 
organizētājam nav parādu pret 
atkritumu apsaimniekotāju;

26.5. nodrošināt regulāru atkri-
tumu (ieskaitot dalīti vāktos 
atkritumus) savākšanu no 
iedzīvotājiem, iestādēm, ko-
mersantiem un saimnieciskās 
darbības veicējiem;

26.6. saskaņot ar Līgatnes no-
vada domi atkritumu tvertņu 
dizainu;

26.7. marķēt atkritumu tvertņu 
dizainu, norādot uz tām ap-
saimniekotāja nosaukumu un 
tālruņa numuru;

26.8. nodrošināt savlaicīgu sadzī-
ves atkritumu tvertņu iztuk-
šošanu un sadzīves atkritumu 
izvešanu no atkritumu tvertņu 
laukumiem;

26.9. iespēju robežās un saskaņā 
ar normatīvajos aktos noteik-
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tajām prasībām un noslēgto 
līgumu starp Līgatnes novada 
domi un atkritumu apsaimnie-
kotāju nodrošināt dalītu atkri-
tumu vākšanu;

26.10. nogādāt savāktos nešķi-
rotos sadzīves atkritumus 
atkritumu poligonā ar šim no-
lūkam paredzētiem specializē-
tiem transporta līdzekļiem;

26.11. ziņot Līgatnes novada 
domei par atkritumu radītāju 
administratīvajiem pārkāpu-
miem;

26.12. atbildēt uz sūdzībām, 
iesniegumiem un priekšliku-
miem par atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumu kva-
litāti, kā arī novērst sūdzībās 
minētos pārkāpumus;

26.13. nodrošināt Līgatnes no-
vada domi ar pieprasīto infor-
māciju atkritumu apsaimnie-
košanas rezultatīvo rādītāju 
aprēķinam.

VII Aizliegumi  
iedzīvotājiem un 
juridiskajām perso-
nām, kas darbojas 
Līgatnes novada  
administratīvajā 
teritorijā
27. Līgatnes novada iedzīvotājiem 

un juridiskajām personām, kas 
darbojas Līgatnes novada paš-
valdības administratīvajā terito-
rijā, ir aizliegts:

27.1. izvietot atkritumus tam ne-
paredzētās un nepiemērotās 
vietās;

27.2. dedzināt sadzīves atkritu-
mus, tai skaitā tvertnēs un 
urnās;

27.3. novietot sadzīves atkritumu 
tvertnes uz ielām;

27.4. ievietot sadzīves atkritu-
mu tvertnēs degošus, viegli 
uzliesmojošus un eksplozī-
vus priekšmetus, šķidrus, in-
fekcijas slimības izraisošus 

atkritumus, medikamentus, 
lielgabarīta, būvniecības un 
būvju nojaukšanas, ražošanas 
atkritumus, ielu smiltis, parku 
un dārzu, un citus bīstamos 
atkritumus;

27.5. ievietot atkritumus tvert-
nēs, kas ir nodotas lietošanā 
citiem klientiem;

27.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai 
sadedzināt atkritumus sadzī-
ves atkritumu tvertnēs. Par 
šādu tvertņu iztukšošanu var 
noteikt paaugstinātu samak-
su;

27.7. jebkādā veidā bojāt atkritu-
mu tvertnes;

27.8. ievietot nešķirotus atkri-
tumus dalīti vākto atkritumu 
tvertnēs;

27.9. veikt citas darbības, kas 
rada vides piesārņošanu vai ir 
pretrunā ar normatīvajos ak-
tos ietverto regulējumu.

VIII Prasības  
sadzīves atkritumu 
dalītai vākšanai un 
šķirošanai
28. Līgatnes novada iedzīvotā-

jiem tiek nodrošināta iespēja 
iesaistīties dalītās sadzīves at-
kritumu vākšanas sistēmā šim 
nolūkam izveidotos dalīto at-
kritumu savākšanas laukumos 
vai punktos, vai arī iesaistoties 
atkritumu apsaimniekotāja rī-
kotās akcijās.

29. Dalītie sadzīves atkritumi (pa-
pīrs, metāls, stikls, plastmasa) 
tiek savākti, sašķiroti, ja at-
kritumu apsaimniekotājs no-
drošina attiecīgā pakalpojuma 
pieejamību. Šķirošana veicama 
atbilstoši prasībām, ko dalīti 
vācamajiem atkritumiem notei-
cis atkritumu apsaimniekotājs. 
Šķirotajam papīram, ko savāc 
speciālās papīram paredzētās 
tvertnēs, jābūt tīram, stikla un 
plastmasas iepakojumam jābūt 
tīram, bez iepriekšējā pildījuma 
atliekām.

30. Atkritumu apsaimniekotājs 
savlaicīgi informē atkritumu ra-
dītājus un valdītājus par jauna 
šķiroto atkritumu savākšanas 
veida ieviešanu un attiecīgo 
tvertņu krāsojumu vai apzīmē-
jumu, ievietojot informāciju savā 
interneta mājas lapā.

31. Šķiroto sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāji savlaicīgi informē 
atkritumu radītājus un valdītā-
jus par jauna šķiroto atkritumu 
savākšanas veida ieviešanu un 
attiecīgo tvertņu krāsojumu vai 
apzīmējumu.

32. Šķiroto sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāji nodrošina šķiroto 
atkritumu savākšanas vietu sa-
kopšanu.

33. Ja atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina attiecīgā pakalpo-
juma pieejamību, atkritumu 
radītājiem, kas nodarbojas ar 
lauksaimnieciskās (pārtikas) 
produkcijas ražošanu vai ap-
strādi, pārtikas preču tirdznie-
cību, sabiedrisko ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu, ir pie-
nākums dalīti vākt bioloģiski 
noārdāmos atkritumus, kas 
rodas to saimnieciskās darbī-
bas rezultātā, un noslēgt līgu-
mu ar apsaimniekotāju par šo 
atkritumu izvešanu, ievērojot 
apsaimniekotāja noteiktās pra-
sības attiecībā uz šo atkritumu 
apsaimniekošanu.

IX Prasības  
sadzīves atkritumu 
nešķirotai vākšanai 
un pārvadāšanai
34. Atkritumu tvertņu izvietojumu 

nosaka zemes īpašnieks, bet 
sabiedrisko tvertņu laukumu 
vietas izvietošanu nosaka Līgat-
nes novada dome, izvietojumu 
saskaņojot ar atkritumu apsaim-
niekotāju.

35. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu 
parkos, skvēros, autobusu pietu-
rās u.c. publiskās vietās nodroši-
na Līgatnes novada pašvaldība.

36. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu 
ēkām izveidots speciāli ierīkots 
(betonēts, asfaltēts vai tml.) 
laukums atkritumu tvertņu no-
vietošanai, tad atkritumu tvert-
nes novietojamas šajā laukumā.

X Prasības  
sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu  
apsaimniekošanai
37. Sadzīvē radušos bīstamo atkri-

tumu radītājs vai valdītājs:
37.1. atdala bīstamos atkritumus 

no citu veidu atkritumiem;
37.2. uzglabā bīstamos atkritu-

mus tā, lai tie neapdraudētu 
cilvēku dzīvību un veselību, 
vidi, kā arī personu mantu;

37.3. nogādā bīstamos atkritu-
mus speciāli aprīkotās bīs-
tamo atkritumu savākšanas 
vietās vai slēdz līgumu par 
bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanu ar personu, kura veic 
bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanu un ir saņēmusi atļauju 
veikt bīstamo atkritumu ap-
saimniekošanu;

37.4. sedz bīstamo atkritumu ap-
saimniekošanas izmaksas.

XI Atkritumu  
apsaimniekošanas 
maksas  
noteikšanas  
kārtība
38. Maksu par sadzīves atkri-

tumu apsaimniekošanu no-
saka Līgatnes novada dome 
ar savu lēmumu saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto 
kārtību.

39. Maksu par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu veido:

39.1. maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadā-
šanu, pārkraušanu, uzgla-
bāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, ko no-
slēgusi Līgatnes novada 
dome un akritumu apsaim-
niekotājs;

39.2. sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu 
poligonā, attiecinot to uz 
vienu kubikmetru sadzīves 
atkritumu, piemērojot koe-
ficientu 0,2;

39.3. dabas resursu nodoklis 
par atkritumu apglabāšanu 
normatīvajos aktos noteik-
tajā apmērā, attiecinot to 
uz vienu kubikmetru sadzī-
ves atkritumu, piemērojot 
koeficientu 0,2.

40. Apstiprinātā atkritumu ap-
saimniekošanas maksa stā-
jas spēkā trīsdesmitajā dienā 
pēc šo noteikumu 38.punktā 
minētā lēmuma publicēšanas 
Līgatnes novada domes mā-
jas lapā internetā.

XII Noslēguma  
jautājumi
41. Par šo saistošo noteikumu vai 

citu atkritumu apsaimniekoša-
nas jomu regulējošo normatīvo 
aktu pārkāpumiem personas ir 
saucamas pie atbildības Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā noteiktajā kārtībā.

42. Atzīt par spēku zaudējušiem 
ar Līgatnes novada domes 
18.03.2010. lēmumu (protokols 
Nr.4, 9.§) apstiprinātos saistošos 
noteikumus Nr.4/10 „Par atkritu-
mu apsaimniekošanu Līgatnes 
novadā”.

43. Atzīt par spēku zaudējušiem 
ar Līgatnes novada domes 
20.10.2011. lēmumu (protokols 
Nr.14, 7.§.) apstiprinātos sais-
tošos noteikumus Nr.12/11 „Par 
atkritumu apsaimniekošanu Lī-
gatnes novada administratīvajā 
teritorijā”. 

Līgatnes novada domes ka-
pitāla sabiedrība SIA „Līgatnes 
nami” izsludina konkursu va-
kancei Dzīvojamo ēku apsaim-
niekošanas vadītājs.

Galvenie pienākumi:
• SIA „Līgatnes nami” 

pārziņā esošo dzīvojamo 
ēku apsaimniekošana, 
pozitīvi orientēta 
sadarbība ar dzīvokļu 
īpašniekiem un biedrībām.

• Ēku renovācijas un citu 
būvniecības projektu 
organizēšana un vadība, 
finansējuma piesaiste.

• Uzskaites un atskaišu 
nodrošināšana, debito-
ru parādu kontrole un 
administrēšana.

• Uzņēmuma darbības 
stratēģijas plānošana un 
vadīšana.

• Budžeta un naudas 
plūsmas sastādīšana un 
izpildes kontroles nodroši-
nāšana.

• Klientu loka paplašināšana.
• Sadarbības nodrošinājums 

un sekmēšana ar Līgatnes 
novada domes struktūrvie-
nībām, iestādēm un citiem 
sadarbības partneriem.

Prasības pretendentam:
1. Atbilstoša izglītība (celt-

niecībā, projektu vadībā, 
nekustamā īpašuma pār-
valdībā), pieredze būvnie-
cībā un vadībā tiks vērtēta 
kā priekšrocība;

2. Labas organizatora iema-
ņas un izcilas komunikāci-
jas spējas;

3. Pieredze vadošā amatā ne 
mazāk kā 2 gadi;

4. Labas datorzināšanas;
5. B kategorijas autovadītāja 

apliecība.

Piedāvājam:
1. Interesantu un radošu 

darbu;
1. Stabilu atalgojumu.

Pieteikumu vēstules un CV 
sūtīt uz Līgatnes novada domi: 
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgat-
nes novads, LV–4110, e-pasts 
dace.krumina@ligatne.lv, fakss 
64153176. Pieteikumu iesniegša-
nas termiņš – 2012.gada 5.jūlijs.

SLUDINāJUMI

* * * * *
Līgatnes novada dome izslu-

dina pieteikšanos vakancei Ju-
riskonsults (nepilna darba slo-
dze) „ESF darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu 
piesaiste plānošanas reģioniem, 
pilsētām un novadiem” (vieno-
šanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/
VRAA/004/126).

Prasības pretendentam:
• Otrā līmeņa profesionālā aug-

stākā juridiskā izglītība;
• Pieredze tieslietās;
• Labas komunikācijas prasmes;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu 

darbu;
• Labas iemaņas darbā ar datoru;
• Vēlama iepriekšēja pieredze 

valsts vai pašvaldības institū-
cijās;

• Valsts valodas prasme augstā-
kajā līmenī;

• Spēja pārvaldīt divas svešva-
lodas saziņas līmenī, no kurām 
viena ir ES dalībvalstu valoda.

Piedāvājam:
• interesantu un radošu darbu;
• atbilstošu atalgojumu un soci-

ālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:

• Pretendenta CV;
• Izglītības dokumentu kopijas;
• Motivācijas vēstule.

Dokumentus iesniegt Līgatnes 
novada domē (personāla lietu 
speciālistei) Spriņģu ielā 4, Lī-
gatnē, Līgatne novadā, vai elek-
troniski, sūtot uz e-pasta adresi 
dace.krumina@ligatne.lv, fakss 
64153176 līdz 2012.gada 29.jūni-
jam. 

Konkurss darba vakancēm


