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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 21.martā.

„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.

Kaut visapkārt kupenu villaines dzirkstī,
Kaut vēl paklusa dārzā zīlītes balss,
Vij jau vainagā pumpurus saules pirksti,
Gaidot dienu, kad beidzot sāks padoties sals.
Tava diena starp sniegiem un sniegpulksteņiem,
Draugus priecējot, pretī kā vizbule zied.
Kaut vēl ilgi mūs sildītu saulainā gaisma,
Ko tu proti kā pūpolkoks dvēselē liet!

Ziemā

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

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

no 8. līdz 10.februārim starp-
tautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 
norisinājās 20.starptautiskā tūris-
ma izstāde-gadatirgus „Balttour 
2013”. Šogad izstādē varēja aplū-
kot vairāk kā 250 stendus, kuros 
savus piedāvājumus prezentēja ap 
650 tūrisma uzņēmumi gan no lat-
vijas, gan no vairāk kā 40 Eiropas 
valstīm, Centrālās āzijas un Tuvo 
Austrumu valstīm. līgatnes no-
vads starptautiskajā izstādē tika 
pārstāvēts divos stendos – līgat-
nes taku un Gaujas nacionālā parka 
stendā.

jau kopš 2011.gada nogales 
esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību 
ar līgatnes novadā esošajiem tūris-
ma uzņēmējiem un ar kopīgu vārdu 

„līgatnes takas” aktīvi darbojamies 
latvijas tūrisma tirgū. Sadarbojo-
ties esam izveidojuši jau otro tūris-
ma ceļvedi pa līgatni – „līgatnes 
takas”, kuru prezentējām līgatnes 
stendā izstādē „Balttour 2013”. 
Stendā bija pieejama informācija par 
līgatnes novadā esošajiem apska-
tes objektiem, ēdināšanas iestādēm 
un naktsmītnēm. Apmeklētāji tika 
cienāti ar līgatnes vīna darītavas 
produkciju, savukārt līgatnes reha-
bilitācijas centra prasmīgā masiere 
piedāvāja stenda apmeklētājiem iz-
baudīt relaksējošu roku masāžu. 

„Balttour 2013” ietvaros mediju 
pārstāvji tika iepazīstināti arī ar 
Gaujas nacionālā parka jauno tū-
risma zīmolu „Enter Gauja”. Preses 
konferencē piedalījās Tūrisma at-
tīstības valsts aģentūras direktors 
Armands Slokenbergs, Ekonomikas 
ministrijas uzņēmējdarbības kon-
kurētspējas departamenta Tūrisma 
nodaļas vadītāja marina Paņkova, 
aģentūras „mcCann Rīga” vadītājs 

Gatis mūrnieks un stratēģiskais 
plānotājs Edgars Arnītis, kā arī paš-
valdību vadītāji no Siguldas, Cēsu, 
Valmieras, līgatnes, Amatas, Pārg-
aujas, Kocēnu, Krimuldas un Prieku-
ļu novadiem.

Zīmola izstrāde tapusi liAA at-
balstītā projekta „Gaujas nacionā-
lā parka tūrisma klastera attīstība” 
ietvaros, kuru līdzfi nansē tūrisma 
uzņēmēji un atbalsta parka teri-
torijā esošās pašvaldības, dabas 
aizsardzības pārvalde un Vidzemes 
augstskola. Zīmols turpmāk tiks 
ieviests aktīvā darbībā – šogad ar 
pašvaldību atbalstu plānota dalība 
15 starptautiskās tūrisma izstādēs, 
tapusi Gaujas nP tūrisma karte, uz-
sākta kopēja Gaujas nP vortāla vei-
došana, tāpat arī citas vienotās ini-
ciatīvas, kuru mērķis ir paaugstināt 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, 
palielināt apmeklētāju uzturēšanās 
laiku, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu 
reģiona attīstību vienotā tūrisma 
galamērķī – Gaujas nacionālajā par-
kā.

Liene Bērziņa,
līgatnes Tūrisma informācijas 

centra vadītāja 

Līgatnes novads starptautiskajā 
tūrisma izstādē „Balttour 2012” 
pārstāvēts divos stendos
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Vismīļākie sveicieni 
Ausmai Dikelsonei 
80 gadu jubilejā!

Nevajag skaitīt gadus, kuri aulekšiem skrien –
Gadus tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam, un novecot nebūs mums ļauts!

novēlam stipru veselību, 
izturību, dzīves prieku 
un daudz mīļu un saldu 

bučiņu!

meitas Gunta un inese, 
kā arī mazbērni 

madlēna un Aivars

Karlsons Ēriks
liepkalne inta
niedra daiga
Ozoliņa inga
Retjunskiha Ļubova
Andžāns jānis
Īzaks Guntars
Kauce Ruta
Plūme ina
Seel Eduard
jeromans leonards
likums leonīds
Rakuls Gunārs
Saulīte Gaļina
Vernava Astra
Čajanova Žanna
Grīnbergs Andris
Gruelis uldis
Smilga Aivars
Tuleiko Raisa
Ansone ilze
Pipire Ausma
Ramža Arturs
Apala Ženija

Bremšmite Rasma
dreimanis juris
Špoģe Valentīna
dikelsone Ausma
drēviņš Elmārs
Bērziņa Vija
Silova Emīlija
Baranova Anna
Kalniņa maiga
liepiņa Aina
Rodovica Elga
Štāle Austra
Freimanis Gunārs
Grīnvalde ina
Šūmanis mārtiņš
Bērziņa Gaida
Birne liene
lamberga Ausma
Pole Skaidrīte
Kalniņa milda
mergupe ligita
nagle Paulīna 
Akuņecs Stepans
Beķere Velta

Priecīgus svētkus!

no kreisās: līgatnes TiC speciāliste inese Okonova, līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins, rehabilitācijas centra 
„līgatne” mārketinga un pārdošanas daļas vadītāja Sarmīte usāne un līgatnes TiC vadītāja liene Bērziņa līgatnes stenda 
apmeklētājus informēja par atpūtas un izklaides iespējām līgatnes novadā.
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Sludinājumi

Informatīvā daļa:
Par līgatnes novada domes Spor-

ta centra vadītāja jura Pīpkalēja zi-
ņojumu.

Izskatītie jautājumi:
1. Par deputātes Silvijas Zaharā-

nes pilnvaru izbeigšanos pirms 
termiņa.

2. Par deputātes ineses Cīrules de-
putātes mandāta apstiprināšanu.

3. Par līgatnes novada domes Fi-
nanšu komitejas locekļa ievēlē-
šanu.

4. Par līgatnes novada domes Ko-
munālo pakalpojumu un teritori-
ju labiekārtošanas nodaļas noli-
kuma apstiprināšanu.

5. Par nedzīvojamās telpas nr.602 
dzīvojamā mājā „Skaļupes 3”, 
Skaļupes, līgatnes pagasts, lī-
gatnes novads, ierakstīšanu ze-
mesgrāmatā uz līgatnes novada 
domes vārda.

6. Par nekustamā īpašuma „liel-
bendiņi”, Augšlīgatne, līgatnes 
pagasts, līgatnes novads, ar 
kadastra nr.4262 001 0110 sa-
dalīšanu un nosaukuma un adre-
ses piešķiršanu zemes vienībām.

7. Par nekustamā īpašuma objek-
ta apgrūtinājumu uzmērīšanu 
nekustamam īpašumam „Bika-
vi”, Augšlīgatne, līgatnes pa-
gasts, līgatnes novads.

8. Par deklarētas dzīvesvietas 
anulēšanu.

9. – 74. Par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu.

75. Par grozījumu veikšanu līgat-
nes novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādes iekšējās kārtības 
noteikumos.

76. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu nekustamam īpa-
šumam „Viesulēni”.

77. Par finansējuma piešķiršanu se-
nioru klubam „možums”.

78. Par līgatnes novada domes da-
lību projektā.

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  

2013.gada nekustamā īpašuma 
nodokļa (nĪn) aprēķina un mak-
sāšanas paziņojumu izsūtīšanas 
termiņā (15.02.2013.) lielākā daļa 
latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pa-
beigušas nodokļa aprēķinu un izsūtī-
jušas maksāšanas paziņojumus. Ap-
rēķinātā nĪn apjoms uz šo datumu 
sastāda 98% no 2012.gada aprēķina 
summas.

nĪn likuma grozījumi, kurus Sa-
eima pieņēma 2012.gada pašās bei-
gās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā 
noteikt atšķirīgu nodokļa likmi, sa-
līdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi 
veicināt teritorijas un uzņēmējdar-
bības attīstību, kā arī ievērot soci-
ālo taisnīgumu. lai šādus mērķus 
sasniegtu ar pašvaldības speciāli 
noteiktu nĪn politiku, ir nepiecieša-
ma nopietna un vispusīga situācijas 
analīze un atbildīgi lēmumi. diemžēl 
pašvaldībām laiks situācijas analīzei 
praktiski nebija, tādēļ gandrīz visas 
pašvaldības 2013.gadā atšķirīgas 
nĪn likmes savā teritorijā nenoteica. 
Pašvaldības, pieņemot vai nepie-
ņemot saistošos noteikumus, 2013.
gada nĪn aprēķinā izmantoja tādus 
nodokļa apjomu ietekmējošus ins-
trumentus kā nodokļa apjoma pieau-
guma ierobežojums (nPi), dzīvojamo 

māju palīgēku aplikšana ar nĪn un 
vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves 
jeb grausta aplikšana ar paaugsti-
nātas likmes nĪn. Šo instrumentu 
izmantošanas kopsavilkums ir se-
kojošs: no 119 latvijas pašvaldībām 
saistošos noteikumus (Sn) par 2013.
gada nĪn piemērošanu ir izdevušas 
109 pašvaldības. Tajās 10 pašval-
dībās, kurās nav izdoti Sn, netiek 
piemēroti nPi un dzīvojamo māju 
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 
25 m2, tiek apliktas ar nodokli. nPi 
netiek piemērots arī 18 pašvaldībās, 
kuras to noteikušas Sn. 77 pašval-
dībās tiek piemērots nPi 25% apmē-
rā, 3 pašvaldības piemēro citus nPi 
apmērus – 5%, 10%, 75%. Savukārt, 
0% nPi noteikts 11 pašvaldībās, kas 
nozīmē, ka pēc nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības aktualizāci-
jas nĪn apmērs atsevišķi par katru 
zemes vienību nedrīkst pārsniegt 
iepriekšējam taksācijas gadam ap-
rēķināto nodokļa apmēru. Palīgēkas 
ar nodokli neaplikt paredzējušas 94 
pašvaldības. no tām 2 pašvaldībās 
palīgēkas ar nĪn bija apliekamas 
2012.gadā.

likumā par nĪn ir noteikti nodokļa 
apjoma samazinājumi (atvieglojumi) 

trūcīgiem nĪn maksātājiem, kā arī, 
sākot ar 2013.gadu, maksātājiem ar 
daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldības 
ar saviem Sn var šo nĪn maksātāju 
kategoriju paplašināt, ko vairums 
pašvaldību ir arī izdarījušas.

jau vairākus gadus nĪn maksātā-
jiem portālā www.epakalpojumi.lv ir 
pieejama vispusīga informācija par 
saviem nekustamiem īpašumiem 
visās latvijas pašvaldībās, to no-
dokļiem, maksāšanas paziņoju-
miem, maksājumiem, kā arī nodro-
šināta iespēja nodokli apmaksāt 
un pieteikties maksāšanas paziņo-
juma elektroniskai piegādei. Kat-
ru gadu, sagatavojot visiem nĪn 
maksātājiem nodokļa maksāšanas 
paziņojumus papīra formā un pie-
gādājot tos norādītajā adresē, tiek 
patērēts milzīgs papīra apjoms 
un, protams, arī nozīmīgi naudas 
līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, 
nĪn maksātājiem atsakoties no 
maksāšanas paziņojuma piegādes 
papīra formā, to aizstājot ar mak-
sāšanas paziņojumu elektronisku 
piegādi. Pašreiz šādu iespēju iz-
manto tikai nedaudz vairāk kā 4% 
nĪn maksātāju. Aicinām nodokļu 
maksātājus aktīvāk izmantot šo 
iespēju!  

iedzīvotāji Vidzemes reģiona 
pilsētās aizvien aktīvāk izmanto 
dalītās atkritumu vākšanas iespē-
jas, un SiA „ZAAO” (ZAAO) aicina 
arī līgatnes novada iedzīvotājus 
iesaistīties šajā procesā, piedā-

vājot vairākas iespējas ērtākai 
šķirošanai – EKO somas un EKO 
kastes.

EKO soma ir paredzēta lietoša-
nai galvenokārt privātmājās, lai 
iedzīvotājiem atkritumu šķiroša-

na būtu ērtāka un pieejamāka. Ik-
viens var iegādāties EKO somu un 
šķirot tajā savus mājsaimniecības 
atkritumus. Tādā veidā iespē-
jams samazināt kopējo nododa-
mo sadzīves atkritumu apjomu 
un līdz ar to arī izmaksas, tiek 
ietaupīti arī dabas resursi. lī-
gatnes novada iedzīvotāji somu 
var tukšot tuvākajā EKO lauku-
mā (Augšlīgatnē, Dārza ielā 8, vai, 
piemēram, Cēsīs, Bērzaines ielā 
31 un lapsu ielā 19), kā arī EKO 
punktos (līgatnē un līgatnes pa-
gastā).

EKO somā drīkst likt: izlieto-
tu biroja papīru, avīzes, žurnālus, 
vecas grāmatas, iepakojuma pa-
pīru,  kartonu, pārtikas dzērienu 
pakas, izlietotas visa veida un 
krāsu plastmasas pārtikas dzē-
rienu pudeles, polietilēna plēves 
un plastmasas kannas, kastes, 
spaiņus, pudeles (apzīmējums 
HdPE, PEHd, PP), sadzīves ķī-
mijas un kosmētikas plastmasas 
iepakojumus (apzīmējums HdPE; 
PET; PP), skārda bundžas, kon-
servu kārbas, metāla vākus, kor-
ķus u.c. metāla izstrādājumus. 
materiāliem ir jābūt tīriem, bez 
organisko materiālu (ēdiena at-
likumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. 
iepakojuma materiāli jāsaplacina.

Ērtākai atkritumu šķirošanai 
ZAAO nodrošina arī EKO kastes. 
Šādu pakalpojumu uzņēmums 
sākotnēji ieviesa, lai uzņēmumos 
un iestādēs nodrošinātu iespēju 
šķirot biroja papīru. Kad EKO kas-
te ir piepildīta, par to jāinformē 
ZAAO, kura darbinieki nodrošina 
kastes iztukšošanu. Šis pakalpo-
jums ir bez maksas un pieejams 
jebkuram uzņēmumam vai ies-
tādei, kā arī daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem. Īpaši aicinām arī 
iedzīvotājus pašus rosināt savus 
namu pārvaldniekus ierīkot EKO 
kastes kāpņutelpās, ņemot vērā, 
ka pastkastītēs aizvien pieaug da-
žādu izplatīto reklāmas materiālu 
apjoms un cilvēki nereti tās mēdz 
atstāt turpat kāpņutelpās, piemē-
ram, radiatoros vai uz palodzēm. 
EKO kastē drīkst likt: izlietotu 
biroja papīru, avīzes, žurnālus, 
reklāmas bukletus, skrejlapas vai 
citus drukātos reklāmas un preses 
izdevumus.

iedzīvotāji gan par pakalpojumiem, 
gan aktualitātēm nozarē visērtāk un 
ātrāk var uzzināt www.zaao.lv. 

 
informācijai: 
lija Ozoliņa,
SiA „ZAAO” 
sabiedrisko 

attiecību  
speciāliste,  

e-pasts zaao@zaao.lv
Rīgas iela 32, Valmiera, 

lV-4201
mob.26548855

Tālr.64281250 

SiA „Papīrfabrika  
„līgatne””

 vēlas īrēt dzīvokli 
līgatnē vai līgatnes 

pagastā.  
Piedāvājumus sūtīt uz 

e-pastu  
birojs@pf-ligatne.lv 
vai zvanīt pa tālruni 

25621158.

SiA „Papīrfabrika  
„līgatne”” aicina 

darbā:
• papīrmašīnas 

operatoru;
• ražošanas  

maiņas vadītāju;
• pārtinējiekārtas 

operatoru;
• iekrāvēja vadītāju.

CV sūtīt uz e-pastu 
birojs@pf-ligatne.lv.

dOmES SĒdĒ

Līgatnes novada  
domes sēde 2013.gada  
24.janvārī, protokols Nr.1

Nekustamā īpašuma 
nodoklis 2013.gadā

ZAAO aicina izmantot EKO somas un 
EKO kastes atkritumu šķirošanai!

*  *  *  *  *



11AKTUĀLIAKTUĀLI 2013.gada 21.februāris2013.gada FEBRUĀRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

jau vairākus gadus līgatnes no-
vada vidusskolas vecāko klašu sko-
lēni darbojas āzijas-Eiropas valstu 
internetprojektos, kas palīdz uzla-
bot gan angļu valodas zināšanas, 
gan tehnoloģiju lietošanas prasmes 
un veicina divu pasaules daļu valstu 
sadarbību. jaunieši ir aprakstījuši 
vides problēmas latvijā, diskutē-
juši par klimata pārmaiņām un bio-
loģisko daudzveidību, raksturojuši 
mūsu valstī izplatītākos augus un 
dzīvniekus. Pagājušajā mācību gadā 
izvēlējāmies piedalīties projektā 

„laimes planēta” („ Planet happi-

ness”), lai kopā ar dānijas, Slovē-
nijas, Somijas, itālijas, lietuvas, 
indijas un Singapūras jauniešiem 
pārrunātu, kas ir tās lietas, kas 
katru no mums dara laimīgu. Tika 
veidotas videoprezentācijas gan in-
dividuāli, gan grupās, skolēni pētīja, 
kas veido katras valsts labklājības 
līmeni, rakstīja radošos darbus.

liels bija prieks, uzzinot, ka mūsu 
projekts izvirzīts 6 labāko skaitā un 
katrs dalībnieks tiks apbalvots ar 
kvalitātes sertifi kātu – 2013.gadu 
11. un 12.klases jaunieši iesāka, sa-
ņemot dokumentus, kas apliecina 
dalību starpvalstu sadarbības pro-
jektā.

Aija Ziediņa,
līgatnes vidusskolas skolotāja  

Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja fi liālei „mencendorfa nams – 
Rīdzinieku māja-muzejs” 2012.gads 
ir bijis īpašs, jo tika atzīmēta tās 
dibināšanas 20.gadskārta. Svētku 
gada nogalē interesenti tika aicināti 
uz konferenci, kas notika 7.decem-
brī Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja Kolonnu zālē, un uz izstādi, 
kura tika atklāta tajā pašā dienā 
mencendorfa namā. lai godinātu 
sadarbības partnerus no līgatnes, 
9.martā konference tiks atkārtota 
līgatnē. Tā sniegs ieskatu jaunāka-
jos pētījumos par senās Altmarkas 
vācu dzimtas mencendorfu pēcteču 
darbību latvijas teritorijā, godinot 
ēkas Grēcinieku ielā 18 pēdējos 
pirmskara saimniekus un savas 
dzimtas aizrautīgā pētnieka profe-
sora dītriha Andreja lēbera piemiņu, 
kuram 2013.gada 4.janvārī apritētu 
90 gadi, kā arī atzīmējot populārā 

„Rīgas balzama” 260.jubileju.
Konferencē būs iespēja uzzināt, 

ko 19.-20.gs. mijā līgatnes kultūrai, 
sadzīvei un papīra ražošanas attīs-

tībai devuši vairāki mencendorfu 
dzimtas pārstāvji. Klausītājiem būs 
iespēja iepazīt līdz šim maz popula-
rizētus vēstures materiālus, kurus 
apzinājis līgatnes novada pētnieks 
Aivars Balodis, kā arī būs iespēja 
uzzināt, ko ražo šodienas līgatnes 
papīrfabrika.

Savu unikālo ķimeļu un balzama 
pudeļu, etiķešu un citu ar šiem dzē-
rieniem saistīto eksponātu kolekciju 
prezentēs kolekcionārs, pētnieks 
Andris Raņķevics, kopīgi ļaujot mi-
nēt noslēpumu par to, kas nodrošina 
tik noturīgu popularitāti dzērieniem, 
kurus godāja mencendorfu laikā un 
vēl šodien.

izstāde „no mencendorfu dzimtas 
vēstures” mencendorfa namā Rīgā 
aplūkojama līdz 2013.gada 31.mai-
jam.

informāciju sagatavoja:
mencendorfa nama vadītāja 

Ilona Audere;
vairāk informācijas par pasākumu:
līgatnes Kultūras un tūrisma cen-

trā, tālr.: 64153180, 28395513

Konference Lī-
gatnes kultūras 
namā 9.martā 

plkst.14.00.
Konferences 
programma:

13.50 – dalībnieku reģistrācija;
14.00 – dalībniekus uzrunā līgatnes 

novada domes priekšsēdētājs Ainārs 
Šteins;

14.15 – ilona Audere (mencendorfa 
nama vadītāja). Projekts „no mencen-
dorfu dzimtas vēstures”;

14.40 – Aivars Balodis (līgatnes 
novada vēsturnieks). „mencendorfi  un 
līgatne”;

15.30 – kafi jas pauze;
15.50 – normunds dzērve (SiA „Pa-

pīrfabrikas „līgatne” direktors). „lī-
gatnes papīrfabrika šodien”;

16.10 – Andris Raņķevics (kolekcio-
nārs, pētnieks). „Ķimelis un balzams – 
divi populārākie stiprie dzērieni men-
cendorfu veikalos un šodien”;

17.00 – ieva Sproģe-Grigorjeva 
(mencendorfa nama speciāliste). „Fir-
ma „mentzendorff &Co” londonā. Ķi-
melis un balzams pārtikā”;

17.15 – diskusijas.  

14.februārī līgatnes bērnudārzā Gau-
jas ielā 7, notika Briļļu balle, uz kuru 
bija ieradušies visi bērnudārza bērni un 
darbinieki. Gatavojoties šim pasākumam, 
ikviens sev izveidoja kādas interesantas 
brilles, kuras prezentēja citiem. Katra 
grupiņa bija sagatavojusi arī mīļu 
Valentīndienas sveicienu. Balles laikā 
bērniem bija iespēja uzzināt, cik daudz 

un dažādas ir brilles, ka tās ir nepiecie-
šamas ne tikai redzes uzlabošanai, bet 
arī acu aizsargāšanai un ka brilles var ra-
dīt prieku sev un citiem. ikvienam bija ie-
spēja piemērīt dažādas brilles – metinā-
tāja, zāles pļāvēja, snovbordista utt. Kā 
jau īstā ballē, notika arī kārtīga izdanco-
šanās un cienāšanās ar gardumiem. 

Sakām lielu paldies vecākiem par at-
balstu un ieinteresētību, gatavojot bēr-
niem brilles šim pasākumam!

līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja 

Gunita Liepiņa 

līdz mācību gada beigām atlikuši nedaudz vairāk kā 
trīs mēneši. daudziem mūsu bērnudārza bērniem sāksies 
vasaras brīvlaiks, kuru viņi pavadīs kopā ar vecākiem, 
lielākajiem brāļiem un māsām vai arī  dosies ciemos pie 
vecvecākiem. Tomēr daudzu ģimeņu bērni, kuriem abi ve-
cāki un arī vecvecāki strādā, arī vasaras mēnešos apmeklē 
bērnudārzu. Visus iepriekšējos gadus līgatnes bērnudārzs 
augusta mēnesī ir bijis slēgts. Šovasar arī augustā bērnu-
dārzs būs atvērts. ja bērnu skaits būs atbilstošs, augustā 
bērnudārzs būs atvērts gan Augšlīgatnē „Zvaniņos”, gan 
arī līgatnē, Gaujas ielā 7. ja bērnu skaits būs nepietie-

kams, grupiņa darbosies vienā no bērnudārza ēkām, bet 
pašvaldība nodrošinās transportu bērnu nogādāšanai uz 
attiecīgo ēku.

Esam gatavi radoši un atbildīgi strādāt visus vasaras 
mēnešus, tomēr, pirms pieteikt bērnus vasaras grupām, 
lūdzam vecākus izvērtēt bērnudārza nepieciešamību vi-
sas vasaras garumā. ja vien pašiem vecākiem iespējams 
ieplānot un izmantot savus atvaļinājumus kādā no vasaras 
mēnešiem, vajadzētu dot iespēju arī bērnam atpūsties. Tā-
pat kā mēs, pieaugušie, arī bērni nogurst, atrodoties ārpus 
mājas. Viņiem ir agrāk jāceļas, jāievēro dažādi noteikumi, 
jāsadzīvo ar vienaudžiem utt. Vēl bērniem ļoti svarīgi ir 
kādu laiku pabūt kopā ar sev vistuvākajiem un vismīļāka-
jiem cilvēkiem – saviem vecākiem. ja jums, vecāki, ir iespē-
ja, lūdzu, izmantojiet to, lai šī vasara bērniem kļūst ar kādu 
skaistu piedzīvojumu bagātāka, ko viņš izbaudījis kopā ar 
jums!

Lai būtu iespējams precīzi saplānot darbu vasaras 
mēnešos, lūdzam līdz 28.februārim pieteikt bērnus va-
saras grupām. Aicinām vecākus būt atbildīgiem, jo, pama-
tojoties uz veiktās aptaujas datiem, tiks nodrošināts grupu 
skaits un bērnu daudzumam atbilstošs darbinieku skaits 
katrā vasaras mēnesī.

līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Gunita Liepiņa  

ieejot „Swedbank” internet-
bankā un ekrāna kreisajā pusē 
izvēloties sadaļu „mans nekusta-
mā īpašuma nodoklis”, jūs varat:

• veikt nodokļu samaksu par sa-
viem īpašumiem (jāņem vērā, 
ka nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātāja konts pašvaldībā 
tiek izveidots tikai tad, ja šajā 
pašvaldībā personas īpašumā 
ir ar nodokli apliekami objekti),

• veikt nodokļu samaksu par ci-
tas fi ziskās vai juridiskās per-
sonas īpašumiem, izmantojot 
šo pakalpojumu,

• iegūt aktuālo informāciju par 
savu nekustamā īpašuma no-
dokli pašvaldībās,

• aplūkot un izdrukāt maksāju-
ma paziņojumus par saviem 
īpašumiem,

• sazināties ar izvēlēto pašvaldību 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
jautājumiem,

• pieteikties saņemt paziņojumu 
par nekustamā īpašuma nodokli 
elektroniski uz sev vēlamo e-pasta 
adresi. Turklāt, saņemot paziņoju-
mu elektroniski un lieki nedrukājot 
papīru, jūs palīdzat saudzēt apkār-
tējo vidi!
Sadaļa „mans nekustamā īpašuma 

nodoklis” ir izveidota sadarbībā ar SiA 
„ZZ dats”, un tās mērķis ir nodrošināt 
piekļuvi e-pakalpojumiem portālā 
www.epakalpojumi.lv visiem „Swed-
bank” internetbankas lietotājiem. Šie 
visi pakalpojumi ir bez maksas.

Papildus iespējams iegūt informā-
ciju par www.epakalpojumi.lv pieslēg-
to pašvaldību nekustamā īpašuma 
nodokļa nomaksas bankas kontiem.

Gaidīsim jūs katru trešdienu 
Līgatnes novada bibliotēkā no 

plkst.12.00 līdz 13.00!  

Starpvalstu sadarbības projekts

23.februārī plkst.18.00 Lī-
gatnes kultūras namā viesosies 

„Domino Teātris” ar izrādi „Kai-
lie brieži”, kas ir patiess stāsts 
par to, kā Latvijas vīri striptīzu 
dejoja. Biļešu cenas: ls 5 – ls 8. 
Biļetes iespējams iegādāties „Bi-
ļešu paradīzes” kasēs un līgat-

nes novada pakalpojumu centru 
kasēs.

Starptautiskās teātra kompā-
nijas „domino Teātris” iestudēta-
jā komēdijā „Kailie brieži” spēlē 
Roberto meloni, jānis jarāns, 
Artūrs Krūzkops, jānis Vimba, 
Agris daņiļēvičs, juris millers vai 

Kaspars Zvīgulis un Aleksandra 
Kurusova.

iestudējuma pamatā ir Entoni-
ja makartena (Anthony mcCarten) 
un Stīvena Sinklēra (Stephen 
Sinclair) izcilā komēdija „ladies 
night”, kas aizvadīto gadu laikā 
ir bijusi viena no pasaulē iestudē-

tākajām lugām. latviskās versi-
jas režisors ir Oļegs Šapošņikovs, 
bet horeogrāfi  – Agris daņiļēvičs 
un markuss Cmelnigs.

lugas darbība risinās kādā 
latvijas mazpilsētā, kas ir sa-
skārusies ar šobrīd visai valstij 
aktuālām problēmām – bezdarbu 
un apātiju, pret kuru cīnīties pašu 
spēkiem ir nolēmuši mūsu izrādes 
varoņi, ķeroties pie, viņuprāt, vi-

sai radikālām metodēm – izveido-
jot vīriešu striptīza kolektīvu. Vai 
puišiem izdosies iekarot latvijas 
sieviešu sirdis, mēs visi redzēsim, 
apmeklējot izrādi.

„Kailie brieži” ir viens no šī brīža 
skaļākajiem un skandalozāka-
jiem iestudējumiem latvijā, un 
biļetes uz šīm izrādēm gandrīz 
vienmēr tiek pilnībā izpārdotas!

uzmanību – izrādē smēķē! 

„No Mencendorfu dzimtas vēstures”

„Swedbank” klientiem apmaksāt 
nekustamā īpašuma nodokli ir vienkārši!

Izrāde „Kailie brieži” Līgatnes kultūras namā

Briļļu balle 
bērnudārzā

Šogad strādāsim 
visu vasaru



AKTUĀLI 2013.gada 21.februāris12 2013.gada FEBRUĀRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

1. Šie noteikumi nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu līgatnes novadā 
2013.gadā.

2. Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojumu zemei 25% ap-
mērā, salīdzinot ar iepriekšējo 
taksācijas gadu, ja nemainās 
nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis personām:

2.1. kurām piešķirts politiski 
represēto personu statuss, 
ja zeme tiek izmantota 
saimnieciskajā darbībā;

2.2. kurām piešķirts trūcīgas 
personas statuss;

2.3. Černobiļas atomavārijas 
seku likvidācijas dalībnie-
kiem.

3. noteikt, ka ar nekustamā īpa-
šuma nodokli netiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25 m2.

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, sagruvusi vai 
cilvēku drošību apdraudoša, 
ar nākamo mēnesi pēc bū-
ves klasificēšanas attiecīga-
jā būvju kategorijā apliek ar 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3% apmērā no lielākās 
turpmāk minētās kadastrālās 
vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes ka-
dastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. 5. nekustamā īpašuma mak-

sāšanas paziņojuma piespiedu 
izpilde tiek veikta 7 (septiņu) 
gadu laikā no nodokļa samak-
sas termiņa iestāšanās brīža.

6. 6. Šie saistošie noteikumi stā-
jas likumīgā spēkā ar 2013.
gada 1.janvāri.

līgatnes novada domes priekš-
sēdētājs Ainārs Šteins

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtība līgatnes novadā attiecībā uz nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu līgatnes novadā 2013.
gadā, dzīvojamo māju palīgēku, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa parādu piedziņas 
termiņiem.
Projekts izstrādāts, pamatojoties uz latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, 46.pantu, ar likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.daļas 
1.4 punktu, Pārejas noteikumu 40.1 punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz neaplikt ar nodokli dzīvojamo 
māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2. noteikumi nosaka, ka 
maksāšanas piespiedu izpildes termiņš ir 7 gadi no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, 
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves 
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā ar nodokļa 
likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: 
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās 
vērtības. Tiek noteikts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu zemei 25% apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo 
taksācijas gadu, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
personām: kurām piešķirts politiski represēto personu statuss, ja zeme 
tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, vai personām, kurām piešķirts 
trūcīgas personas statuss, vai Černobiļas atomavārijas seku likvidācijas 
dalībniekiem.

3. informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta 
ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.

4. informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ar saistošajiem noteikumiem tiks veicināta degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšana un vides sakārtošana.
Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā līgatnes pašvaldības teritorijā un 
attieksies uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.

5. informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties 
līgatnes novada domē.

6. informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām.

I Vispārīgais  
jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā pašvaldība 

sniedz pabalstu politiski re-
presētām personām, piešķi-
rot tām pabalstu šajos no-
teikumos noteiktajā kārtībā 
un apmērā;

1.2. tiesības saņemt pabalstu 
politiski represētajām per-
sonām, kuras vismaz vienu 
gadu ir deklarējušas pamata 
dzīvesvietu līgatnes nova-
da administratīvajā terito-
rijā.

II Pabalsta apmērs
2. Pabalsta apmērs vienai po-

litiski represētajai personai 
ir ls 50,00 (piecdesmit lati) 
gadā.

3. Pabalsts tiek izmaksāts no lī-
gatnes novada domes Sociālā 
dienesta budžeta līdzekļiem.

III Pabalsta  
piešķiršanas  
un izmaksas kārtība
4. līgatnes novada domes Sociālais 

dienests pēc tā rīcībā esošajām 
ziņām sastāda un aktualizē po-
litiski represēto personu – pa-
balsta saņēmēju sarakstu (turp-
māk – saraksts).

5. Personai, kura atbilst noteikumu 
nosacījumiem, bet nav iekļauta 
sarakstā, jāvēršas līgatnes no-
vada domes Sociālajā dienestā, 
uzrādot personu apliecinošu do-
kumentu un politiski represētās 
personas apliecību, jāaizpilda 
iesniegums par politiski repre-
sētās personas iekļaušanu sa-
rakstā.

6. Pabalsti sarakstā iekļaujamām 
personām tiek piešķirti reizi 
gadā bez ienākumu un materiā-
lās situācijas izvērtēšanas.

7. ja pabalsts nav saņemts līdz 
kārtējā gada 30.decembrim, to 
var pieprasīt vēl līdz nākamā 
gada 31.martam.

8. Pabalsta izmaksu nodrošina lī-
gatnes novada domes Sociālais 
dienests, izmaksājot pabalstu 
skaidrā naudā vai pēc personas 
rakstiska lūguma bezskaidras 
naudas norēķinu veidā, to pār-
skaitot uz personas iesniegu-
mā norādīto bankas kontu.

9. līgatnes novada domes So-
ciālā dienesta pieņemtos lē-
mumus un faktisko rīcību var 
apstrīdēt līgatnes novada 
domē. līgatnes novada domes 
priekšsēdētāja lēmumu par 
apstrīdēto administratīvo aktu 
var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

IV Noslēguma  
jautājums

10. Šie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Siguldas Elpa”.

līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs 
Ainārs Šteins 

APSTiPRināTi
ar līgatnes novada domes 

2012.gada 27.decembra sēdes
lēmumu (prot.nr.15, 12.§)

Saistošie noteikumi Nr.14/33
„Par pabalstu politiski represētajām personām”

APSTiPRināTi
ar līgatnes novada domes 

2012.gada 27.decembra 
sēdes lēmumu 

(prot.nr.15, 28.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/36
„Par nekustamā īpašuma  
nodokļa piemērošanu Līgatnes 
novadā 2013.gadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu kā brīvā pašvaldības 
iniciatīva, lai izrādītu cieņu un pabalstu 
politiski represētām personām.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
pašvaldība sniedz pabalstu politiski 
represētām personām, piešķirot tām 
pabalstu šajos noteikumos atrunātajā 
kārtībā un apmērā.

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

ir paredzēts, ka, nodrošinot šo pabalstu, 
varētu tikt izlietoti ls 2250, ja pabalsta 
apmērs vienai personai ls 50,00.

4. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek 
prognozēta labvēlīga ietekme uz konkrēto 
mērķgrupu – politiski represētām personām.

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. institūcijas, kurās politiski represētās 
personas var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir:
5.1.1. līgatnes novada domes Sociālais 
dienests;
5.1.2. līgatnes novada dome.

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
ir notikušas konsultācijas ar līgatnes 
novadā deklarētajām politiski represētajām 
personām.

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi Nr.14/33
„Par pabalstu politiski represētajām personām”

līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins    

līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins    

Izdoti saskaņā ar Latvijas Repub-
likas likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 15.punktu, 46.pan-
tu, ar likuma „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 1.panta 2.daļas 9.1 
punktu, 3.panta 1.daļas 1.4 punktu, 
Pārejas noteikumu 40.1 punktu.

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi Nr.14/36 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Līgatnes novadā 2013.gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu



13AKTUĀLIAKTUĀLI 2013.gada 21.februāris2013.gada FEBRUĀRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS LAIKU LOKOS

Par darba gaitu līgatnes papī-
ra fabrikā valsts komisārs biedrs 
R.Bīlmanis izteicās: „līgatnes pa-
pīra fabrika ir vienīgais uzņēmums 
Baltijas Padomju republikās, kas 
augstas kvalitātes papīru ražo no 
lupatām. (linu un kokvilnas lupa-
tu vākšanai jāpiegriež liela vērība.) 
Tiklab Padomju latvijas, kā visas 
Savienības pilsoņi pazīst līgatnes 
papīra fabrikas ražojumus.

Pirms 17.jūnija fabrikas ražoša-
nas gaitā valdīja smaga krīze. ne-
skatoties uz to, ka nestrādāja ar 
pilnu jaudu, pēdējā tonna akmeņog-
ļu bija izkurināta. 600 strādniekiem 
draudēja pilnīgs bezdarbs. Vecās re-
zerves izsmeltas, jaunas iegādāties 
nevarēja. Tagad, sākoties jaunai 
dzīvei, fabrikas skursteņi kūp ne-
pārtraukti. Strādājot 3 maiņās, 24 
stundas, mašīnu caurlaides spēja 
kāpināta līdz maksimumam, bet 
pasūtījumus tomēr visus nevaram 
veikt. Agrāk fabriku vadīja daudzi 
direktori-ārzemnieki (ar stipri lielām 
algām), pašu strādniekus ne labprāt 
laida pie kvalificēta darba. Protams, 
ka šo vīru vienīgās intereses bija 
lielā peļņa. Saražotās vērtības 
aizplūda uz ārzemēm, jo izmantotāji 
bija ārzemju kapitālisti. Tagad, kā 
visur, arī līgatnes papīra fabrikā 
strādnieks ir saimnieks. daudzos di-
rektorus atvieto viens – tehniskais 
direktors, sava darba speciālists. 
liels palīgs viņam ir enerģiskais ķī-
miķis b. jankovskis.”

Par darba ražības celšanu viņš 
izteicās: „mūsu darba daudzumu 
nosaka mašīnu caurlaides spēja. 
Tagad esam sasnieguši maksimumu, 
bet tas nenozīmē, ka mēs nevarētu 
celt darba ražību. daļa strādnieku 
gan vēl nepareizi izprot stachano-
viešu kustību, teikdami, ka, kāpinot 
ražību, iztiekot ar mazāk cilvēkiem 
pie vienas mašīnas, mēs atbrīvosim 
darba biedrus un viņi paliks bez dar-
ba. Tāpat aizbildinās, ka mašīnas 
ir visas novecojušas. Tādu uzskatu 
nepareizība strādniekiem jāizskaid-
ro.

lupatu zālē darbs notiek stipri 
primitīvos apstākļos, jo vecā ad-

ministrācija nav veltījusi vērību 
darba paņēmienu jauninājumiem. 
Šeit iekārtosim slīdošās lentas, 
lai strādniekiem atvieglotu darbu 
un taupītu darba spēku. intere-
santi atzīmēt, ka lupatu putekļi, 
kuri šeit uzkrājas diezgan lie-
los daudzumos, ir ļoti labs lau-
ku mēslošanas līdzeklis. (Satur 
daudz slāpekļa un minerālvielu.)

Par stachanoviešiem vārda 
pilnā nozīmē vēl runāt nevaram. 
Strādnieks Balodis maisījuma iz-
lējuma traukam konstruējis sviru, 
tā atvietojot viena cilvēka darbu 
un ceļot darba ražību par 100 
proc. – drīzumā atrisināsim, ce-
ļot jaunas strādnieku mājas, to 
strādnieku dzīvokļu jautājumu, 
kuri līdz šim dzīvo ārpus fabriku 
dzīvokļiem. Fabrikas strādnieks – 
saņem brīvu dzīvokli (1 istabu 
un virtuvi), apkurināšanu un ap-
gaismošanu, atvelkot 12 proc. no 
darba algas. Katram strādniekam 
fabrika dod zemi ģimenes dārzi-
ņa ierīkošanai. Strādādami ilgus 
gadus, strādnieki iekopuši savus 
augļu un sakņu dārziņus. Fabrikai 
ir lielāka ferma, kurā ražotos pro-
duktus izdala strādniekiem par 
pašizmaksu.

Akūts ir jautājums par dzelzce-
ļa izbūvi no 6 km attālās dzelzceļa 
stacijas. Ar dzelzceļa atzarojuma 
izbūvi līgatnes papīra fabrikas 
nozīme būtu stipri celta. drīzumā 
izveidosim strādnieku patērētāju 
kooperatīvu.” Strādnieku komi-
tejas loceklis un arodbiedrības 
priekšnieks b. Rozentāls par sa-
biedrisko dzīvi izteicās: „Vairāk 
kā 95 proc. strādnieku apvienoti 
arodbiedrībā. Fabrikas klubs, kuru 
līdz šim lietoja administrācija, no-
dots strādnieku organizācijām. 
liels pieplūdums krievu valodas 
kursos, tāpat tehniskā minimuma 
kursam pieteikušies vairāk kā 100 
strādnieki.

Bijušā direktora pilī ierīkos bēr-
nu dārzu. Cīnoties pret dzeršanu 
darba laikā, līdz šim ir pieticis ar 
aizrādījumiem par dzeršanas kai-
tīgumu.” 

Tiešām, papīra kvalitāte ir nevainojama. maiņas uzde-
vums veikts. Attēlā (no kreisās) dzidra Šteina, Hermanis 
Ozoliņš, Bruno Ronis, imants upīts, dailis Šteins un mašī-
nas vadītājs Sociālistiskā darba Varonis Voldemārs Krūmiņš.

Šodien darbs sokas – Otī-
lija Kļaviņa, ilga Pranka, 
marija Veištorte un Ļubo-
va Čipote ir priecīgas. 

Elektriķis dailis Šteins 
modri raugās, lai papīrma-
šīnas sirds – elektriskā ie-
kārta – darbotos paklausīgi.

jānis Balodis un 
Gunārs Bulte.

„izejvielas labas, tātad papīra kvalitāte būs teicama,” 
spriež vielu malēji mārtiņš un milda Gertnere.

Septiņgades trešajā gadā līgatnes papīrfabrikas kolek-
tīvs guva labus panākumus. Saistībās paredzēto 200 tonnu 
vietā tas saražoja virs plāna 311 tonnu papīra.

Atsevišķu ražošanas iecirkņu savstarpējā sociālistiskajā 
sacensībā labākos rezultātus sasniedza iV papīrmašīnas 
ļaudis, kas gada uzdevumu izpildīja par 104,8 procentiem un 
saistībās paredzēto 45 t vietā deva 67 t čaulīšu papīra virs 
plāna. darba ražīguma pieauguma plānu iV papīrmašīnas 
kolektīvs pērn pārsniedza par 3,1 procentu.

Tas ir liels sasniegums, taču jau pagājušā gada beigās 
ceha ļaudis atzina, ka ir iespējas darbu vēl tālāk uzlabot, 
ka kolektīvs, kas cīnās par komunistiskā darba nosaukumu, 
spēj dot vairāk. Pērn neveicās Eduarda Riekstiņa vadītajai 
brigādei. Tā nepildīja uzņemtās saistības, brigādē nebija 
īstas saskaņas, tās ļaudis nespēja iekļauties spraigajā sa-
censībā par ražošanas uzdevumu pārsniegšanu. Ko darīt? 
jautājumu decembra sākumā apsprieda ceha arodkomitejas 
sēdē. un biedri nepavisam nebija pārsteigti, kad Sociālistis-
kā darba Varonis Voldemārs Krūmiņš lūdza uzticēt viņam šīs 
brigādes vadīšanu. Kas mudināja viņu uz šādu rīcību? Atce-
rēsimies, kas tad mudināja V.Gaganovu pāriet uz atpalikušu 
brigādi, kas mudināja tūkstošus padomju jauniešu doties uz 
jaunapgūstamajām zemēm, kas mudina miljonus padomju 
cilvēku veikt slavas vainagotus darba varoņdarbus mīļotās 
dzimtenes labā? Atbilde ir tikai viena – augstā pienākuma 
apziņa. Pats V.Krūmiņš uz šo jautājumu atbildēja: „To prasīja 
mūsu kopējās intereses ražošanas plāna izpildē.”

Tiesa, nebūtu pareizi teikt, ka E.Riekstiņa brigāde bija at-
palicēja. Šīs brigādes ļaudis uzņēmās un centās pildīt komu-
nistiskā darba saistības. Tikai daži organizatoriski trūkumi 
traucēja viņiem iet kopsolī ar citām brigādēm. Sociālistiskā 
darba Varoņa personiskais paraugs tagad māca jaunas at-
tieksmes pret darbu, veido jaunas attiecības brigādes strād-
nieku vidū. Par augstāko principu darbā un sadzīvē kļūst 

savstarpēja biedriska palīdzība.
Brigādē strādā dažāda vecuma 

ļaudis, dažāds ir viņu darba stāžs iz-
vēlētajā specialitātē. Tādēļ jauniešiem 
lieti noder vecāko biedru padomi, bet 
jauniešu entuziasms un degsme savu-
kārt iedvesmo spraigākai sacensībai 
gados vecākos strādniekus.

Taču ne tikai darbā izpaužas ko-
munistiskās attieksmes. daudzi bri-
gādes strādnieki ir teicami sabiedris-
ko uzdevumu veicēji.

uztinēja un eļļotāja marija Veiš-
torte ir līgatnes papīrfabrikas 
komjaunatnes komitejas sekretāre, 
dOSAAF komitejas un sporta bied-
rības „Vārpa” fabrikas padomes 
locekle. Arī vietējo radiopārraižu 
un fabrikas laikraksta „līgatnes 
Papīrnieks” redkolēģijās viņa veic 
atbildīgus uzdevumus.

Bobīngriezējam Gunāram Bul-
tem biedri uzticējuši ceha arodbiedrības grupas un fi zkultū-
ras darba organizatora pienākumus. Fabrikas sportisti viņu 
pazīst arī kā teicamu slēpošanas tiesnesi, bet vakaros Gu-
nāra ceļš ved vai nu uz vakarskolu, kur viņš mācās 8.klasē, 
vai arī uz kora mēģinājumu fabrikas klubā.

Savām interesēm un spējām atbilstošu sabiedrisko dar-
bu veic arī imants upītis, dzidra Šteina, jānis Balodis, juris 
Ekerts un citi brigādes locekļi. Tikko beidzies septiņgades 
ceturtā gada pirmais mēnesis. Pēc aptuveniem datiem iV pa-
pīrmašīnas ceha ļaudis mēneša uzdevumu izpildījuši godam. 
Krietnu ieguldījumu devusi arī V.Krūmiņa vadītā brigāde.

lielu uzdevumu sev šogad izvirzījuši līgatnes papīrražo-
tāji. līdz 18.martam – PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu 
dienai – viņi apņēmušies saražot virs plāna 25 t papīra un 
līdz 25.decembrim izpildīt ražošanas gada uzdevumu. darba 
ražīguma celšana, kā tas paredzēts sociālistiskajās saistī-
bās, par 3,1 procentu, salīdzinot ar 1961.gadu, palīdzēs fab-
rikas kolektīvam dot šogad virsplāna produkciju vismaz par 
50 tūkstošiem rubļu.

Šī gada pirmajā mēnesī papīra ražošanas uzdevumu fab-
rikas kolektīvs veica par 101,5 procentiem, bet Voldemāra 
Krūmiņa brigāde – par 107,6 procentiem. Tātad septiņgades 
ceturtā gada sociālistisko saistību izpildē aktīvi iesaistī-
jušies iV papīrmašīnas un Sociālistiskā darba Varoņa Vol-
demāra Krūmiņa brigādes ļaudis. Taču viņi sev izvirzījuši 
arī vēl citu uzdevumu – septiņgades ceturtajā gadā izcīnīt 
komunistiskā darba kolektīva godpilno nosaukumu. līdzši-
nējie panākumi darbā, sabiedriskajā dzīvē un komunistisko 
attieksmju veidošanā liecina, ka šis uzdevums viņiem ir pa 
spēkam un to sekmīgi izpildīs.

laikrakstos ieskatījās Anita Jaunzeme 

Laikraksts „Padomju Sigulda” Nr.17 (1860), sestdiena, 
1962.gada 10.februāris „Cīņa par komunistisku darbu”

Laikraksts „Cīņa”, trešdiena, 
1950.gada 1.novembris 
„Viesos pie strādniekiem”

Laikraksts „Darbs”, sestdiena, 
1940.gada 14.septembris 
„Darbs Līgatnes papīra fabrikā”

Sakarā ar jaunā kluba atklāšanu 
pie līgatnes papīrfabrikas strādnie-
kiem viesojās Rīgas mākslinieki. To 
vidū komponisti: nopelniem bagā-
tais mākslas darbinieks j.Ozoliņš, 
Staļina prēmijas laureāts j.ivanovs, 
m.Zariņš, j.mediņš, A.Žilinskis un 
citi. Viņi iepazinās arī ar fabrikas 
darbu, apmeklēja cehus.

jaunā kluba lielajā zālē vakarā 
notika koncerts, kurā piedalījās Sta-
ļina prēmijas laureāts, nopelniem 

bagātais mākslinieks A.Frinbergs, 
operas soliste V.davidone, Radio-
komitejas soliste V.Cīrule, vijolnie-
ce l.Rubene, kā arī latviešu tautas 
dziesmu un deju ansamblis.

mākslinieki izpildīja A.Žilinska 
jaunākās dziesmas. l.Rubene at-
skaņoja komponista jaunās mini-
atūras. Staļina prēmijas laureāta 
j.ivanova miniatūras klavierēm at-
skaņoja V.Cīrule. Koncertu klausītāji 
uzņēma ļoti atsaucīgi. 










