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2021. gada 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas gadadienā – Līgatnes novada pašvaldība teica paldies sava novada 
iedzīvotājiem, pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem, pasniedzot Lī-
gatnes novada „Gada cilvēka 2020” balvas un atzinības rakstus.

Apbalvojums „Gada cilvēks” tiek pasniegts kopš 2010. gada. Ap-
balvojuma mērķis ir apzināt un godināt cilvēkus vai cilvēku grupas, 
kas ar savu rīcību sekmē Līgatnes novada attīstību, veicina sabiedrisko 
aktivitāti, ir paraugs līdzcilvēkiem. Apbalvojums ceļ novada iedzīvo-
tāju pašapziņu, motivē radošam darbam un veido piederības izjūtu Lī-
gatnes novadam, popularizē pozitīvu attieksmi, labas domas un labus 
darbus.

Novada domes apbalvojumu „Gada cilvēks 2020” šogad piešķīra 
piecās nominācijās.

Balvu nominācijā 
„Medicīnas darbinieks 
2020” saņēma „D. Puhar-
tes doktorāta” medmāsa 
Aiga Buķe – par augsti 
profesionālu, godprātīgu 
darbu un iejūtīgu attiek-
smi pret pacientiem.

Aiga ar lielu rūpību un 
pozitīvu attieksmi veic ikdie-
nas darba pienākumus, kas 
pacientiem sniedz papildu 
pašmotivāciju. Vienmēr 
laipna, atsaucīga, iejūtīga, 
neatteiks sniegt palīdzību 
un iesaistīsies katras prob-
lēmas risināšanā. Lieliska sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem, 
ļaujot ātrāk izprast konkrētu cilvēku vajadzības, lai sniegtu nepiecie-
šamo atbalstu. Aiga ļoti atbildīgi iesaistījusies ar Covid-19 sasirgušo 
un to kontaktpersonu aprūpē.

Balvu nominācijā 
„Darba rūķis” saņēma 
SIA „Līgatnes komunāl-
serviss”  saimnieciskās 
daļas vadītāja Vita Zilgal-
ve – par ilggadējām, neat-
laidīgām rūpēm Līgatnes 
novada teritorijas sakop-
šanā. 

Līgatne ir laika radīta 
ainaviska dabas pērle. Kat-
ra pērle prasa, lai tā tiktu 
lolota, kopta un spodrināta, 
un Līgatnes pērli jau dau-
dzu gadu garumā aprūpē 
līgatniešu komanda, kuru 
vada Vita. Vita ir līgatniete vairākās paaudzēs, kura rūpējas par visa 
novada teritorijas sakopšanu.

Balvu nominācijā 
„Gada uzņēmējs 2020” 
saņēma „Pavāru mājas” 
saimnieks, šefpavārs Ēriks 
Dreibants – par Līgatnes 
vērtību apzināšanu, po-
pularizēšanu un nozīmīgu 
ieguldījumu novada uzņē-
mējdarbības attīstībā. 

Līgatnē ir vairāki stāsti, 
kas apliecina – katra vieta 
un lieta var atdzimt jaunā 
spožumā, ja tā nokļūst tādu 
cilvēku rokās, kas apzinās 
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Nāk pavasaris, 
satiksimies visi Gaujas krastā,
kur lakstīgalas, rīta rasu dzerot,
nebeidz pogot ievu pazarēs,
un rīta rasas mirdzošajā gaismā
gadu vējiem līdzi ziedēsim.
Raudzīdamies saules staros,
gadu vējiem klusi jautāsim:
Vai silda tie kā tālā jaunībā?
Ļausimies mēs sapņu lidojumam,
lai redzētu:
Vai spēs tie ziedēt, gaismā iemirdzēties?
To gadu vējiem klusi vaicāsim.

Sveicam maija 
jubilārus

Agris Brasliņš 
Imants Dreimanis 
Edmunds Jurevičs 
Andris Litavnieks
Sanita Malkause 
Atis Ozoliņš 
Ilmārs Priedītis 
Edgars Nille 
Natālija Oseičuka 
Viktors Stebers 
Jānis Trops 
Andis Apsītis 
Inārs Bērziņš 
Guntars Mellītis 
Zigurds Freimanis 
Jānis Kačanovs
Antoņina Mocāne 
Aira Rēvele 
Ausma Suslova 
Imants Krieviņš 
Larisa Ozoliņa 
Maruta Rakule 
Maija Hamčanovska 
Tamāra Ivanova 
Genovefa Skuba 
Maija Maļutina 
Dagnija Pole 
Biruta Mende 
Vija Siliņa
Anna Rozenbauma 
Aina Priedīte 
Gunārs Vanags 
Berta Dreijere 
Zaiga Kažoka 
Ruta Gunta Kustova 
Aleksandra Ļeonova 
Markss Markss  
Aivars Meisters  
Vilis Prāms  
Jānis Alfrēds Voldemārs Rozenbergs 
Vitālijs Stūrnieks 
Valija Pastuhova 
Antoņina Sočenko 
Mirdza Platkova 
Māris Vērmanis 
Velta Kāposta 
Paula Guzaite 
Valija Grunte 
Jēkabs Zīle
Inta Līvija Plūme  

Nāk pavasaris, 

Līgatnes novada 
„Gada cilvēks” 2020

patiesās vērtība, kas uzdrīkstas uzstādīt un realizēt lielus mērķus. 
Ērika uzdrīkstēšanās vienā no papīrfabrikas senākajām ēkām ierīkot 
„Pavāru māju” sākotnēji daudziem šķita utopija, taču veikums, kas 
sakņojas īpašnieka sapratnē un dziļā pietātē pret Līgatnes vērtībām 
un vietējo kopienu, pierādījis, ka iespējams ir viss! 

Balvu nominācijā 
„Par mūža ieguldījumu 
Līgatnei” saņēma Ilmārs 
Norītis – par nozīmīgu un 
ilggadēju ieguldījumu un 
profesionālu devumu Lī-
gatnes attīstībā.

Ilmārs Norītis sauc 
sevi par līgatnieti kopš 
1955. gada. Pēc studijām 
nosūtīts darbā uz Līgatnes 
papīrfabriku, kaut ar inže-
niera diplomu kabatā, sāka 
strādāt par smērnieku – tas 
ir vienkāršs, taču arī ļoti 
atbildīgs amats, kas ļauj 
iepazīt papīrražošanu no „pašas apakšas”. Tā soli pa solim izzinot 
fabrikas procesus un pieliekot roku katrā ražošanas procesā, Norī-
ša kungs 1968. gadā kļūst par fabrikas direktoru, vadot uzņēmumu 
līdz pat 1994. gadam. Ilmārs Norītis vienmēr bijis atsaucīgs un zinošs 
fabrikas vadītājs un ļoti aktīvi organizējis un iesaistījies Līgatnes sa-
biedriskajā dzīvē. No 1994. gada līdz 2000. gadam savu pienesumu 
Līgatnei devis kā vidusskolas direktors. Ilmārs Norītis savas dzīves un 
darba gaitas ir nesaraujami saistījis ar Līgatni, un līgatnieši var būt 
patiesi lepni un gandarīti.

Balvu „Gada cilvēks 
2020” saņēma Jauno Lī-
deru vidusskolas direk-
tore Saiva Vītola – par 
mērķtiecīgu darbu un ie-
guldījumu izglītības pro-
cesu veicināšanā un attīs-
tībā Līgatnes novadā.

Saiva Vītola iemieso 
sen zināmo patiesību, ka 
viss atkarīgs no konkrē-
tiem cilvēkiem, no to spē-
jām, intelekta, radošās 
degsmes un pozitīvās at-
tieksmes. Šķiet, ka Saivā 
mīt neizsīkstoša enerģija, 
labestība un pienākuma apziņa, un viņa to neglabā sevī, bet ik die-
nas dalās ar savu kolektīvu, ar bērniem, vecākiem, ar visu Līgatnes 
kopienu. Līgatniešiem ir patiesi paveicies, ka tieši Saiva dod savu 
pienesumu Līgatnes novada izglītības sistēmas sakārtošanā. Starp 
daudzām cilvēciskajām Saivas vērtībām jo īpaši iezīmējas viņas 
sirds siltums, pozitīvā attieksme un vēlme it visā meklēt risināju-
mus, nebaidoties uzstādīt sev un savam kolektīvam augstus mērķus. 
Jauno Līderu vidusskolas izveide ir tiešs Saivas nopelns, jo skolas 
koncepcija un rīcības plāns ir vērsti uz nākotnes izglītības modeļa 
iedibināšanu jau šodien, jau šeit – Līgatnē. Saiva, runājot par jau 
sasniegto un jauniem mērķiem, vienmēr kautrīgi bilst, ka tas ir visa 
kolektīva ieguldījums un nopelns. Un tā ir taisnība. Bet visa šī ko-
lektīva darba sasnieguma sākums ir Saiva Vītola, kuru bez šaubām 
nominējam par Līgatnes novada „Gada cilvēku 2020”.

Foto: Edgars Dundurs
Rakstu sagatavoja: pašvaldības aģentūra „Līgatnes novada 
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Lai turpmāk 
viss izdodas!

Šis ir viens no pēdējiem „Līgatnes Novada 
Ziņu” izdevumiem, bet esmu pārliecināts, ka arī 
turpmāk katru mēnesi līgatnieši varēs uzzināt Līgat-
nes kopienas jaunumus līdzīga formāta informatīva-
jā izdevumā. Par to esam vienojušies jaunveidojamā 
Cēsu novada finanšu komisijā.

5. jūnijā aicinu katru novadnieku piedalīties paš-
valdības vēlēšanās. Esmu dzirdējis, ka daudzi līgat-
nieši, līdzīgi kā citviet Latvijā, pret šīm pašvaldību 
vēlēšanām izturas rezervēti, jo tikšot vēlēti priekš-
stāvji, no kuriem daudzi nav zināmi. Tāpat liela sa-
biedrība daļa  neuzticas partijām un visai bieži, rau-
goties uz pašvaldību deputātu kandidātu sarakstiem, 
tiek vilktas paralēles ar partiju veikumu „lielajā po-
litikā”. No vienas puses, tā ir, jo, kandidējot no vie-
nas vai citas partijas saraksta, ja vien deputāta kan-
didāts brutāli nemeklē pašlabumu, viņš klusējot dod 
piekrišanu šīs partijas ideoloģijai un politikai. No 
otras puses, pašvaldību deputāti savos lēmumos ir 
neatkarīgi, un sasaistīt deputāta kandidātu ar partijas 
veiksmēm, neveiksmēm vai kādu konkrētu partijas 
politiķi nebūtu pareizi. Tāpat nebūtu pareizi ignorēt 
vēlēšanas tikai tāpēc, ka nav vairs ierasto vēlētāju 
apvienību, bet jābalso par partiju sarakstiem. Tāda 
šoreiz ir kārtība – citiem patīk, citiem nepatīk. To-
mēr esmu pārliecināts, lēmumus iespējams ietekmēt 
tikai tad, ja piedalies lēmumu pieņemšanas procesā. 
Līdzīgi ir ar vēlēšanām –  to iznākumu iespējams 
ietekmēt, tikai balsojot!

Pēc 1. jūlija darbu sāks jaunizveidotā Cēsu nova-
da dome. Raugoties uz sagatavošanās procesu, kurā 
kopā ar citu jaunveidojamā Cēsu novada pašvaldību 
priekšsēdētājiem darbojos arī es, manī nostiprinās 
pārliecība, ka jaunais Cēsu novads varētu būt gana 
veiksmīgs, ja tā struktūras izveidē tiks ieguldīts 
profesionāls darbs. Raugoties uz šī brīža socioloģis-
kajām aptaujām, ir pamats uzskatīt, ka jaunā Cēsu 
novada pārstāvniecības pamatu veidos pašvaldības 
struktūru pārzinoši un pieredzējuši deputāti. Uzska-
tu, ka tam šajā gadījumā būs noteicošā loma, vai 
administratīvi teritoriālā reforma Cēsu novadā būs 
veiksmīga vai tā piedzīvos kaunpilnu izgāšanos.

Vēlēšanām iesniegti desmit kandidātu saraksti. 
Vēlot izdošanos ikkatram,  tomēr esmu piesardzīgs 
vērtējumos, kas notiks, ja pašvaldības pārstāvniecī-
ba būs sadrumstalota. Iepriekšējā sasaukumā vai-
rākās Latvijas pašvaldībās tā vietā, lai konstruktīvi 
strādātu un risinātu sabiedrībai būtiskus jautājumus, 
deputāti nodarbojušies ar savstarpējiem ķīviņiem 
un varas maiņām. Esmu ticies ar šādu pašvaldību 
deputātiem, kas atzinuši, ka „tā arī neesam sākuši 
strādāt”. Tas, manuprāt, ir nepieņemami un nožēlo-
jami, bet tā diemžēl ir demokrātijas tumšā puse. Arī 
esošais valsts parlamenta un valdības darbs skaidri 
parāda, kas notiek, ja vara ir sadrumstalota. Un no-
tiekošajā nevar vainot politiķus. Viņu veikums ir sa-
biedrības spogulis. Un tad atmiņā ataust ne tik sena 
kādas politiskas partijas reklāma – „Kā lemsiet, tā 
būs!”

Es ticu, ka katrs līgatnietis, kurš piedalīsies 
pašvaldības vēlēšanās, ļoti nopietni izvērtēs sava lē-
muma pamatotību un ticēs, ka viņa balss, pirmkārt, 
nesīs labumu pašam un viņa ģimenei. Es ticu, ka lī-
gatnieši aktīvi piedalīsies vēlēšanās, jo lēmumu var 
ietekmēt, tikai pašam esot pie lēmuma pieņemšanas 
galda.

Vēlos pateikt  sirsnīgu paldies visiem Līgat-
nes novada domes deputātiem, administrācijas un 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, Līgatnes novada 
uzņēmējiem, senioriem, visiem novada iedzīvota-
jiem un visiem, kam Līgatnes vārds ir sirdij tuvs. 
Paldies Jums par kopābūšanu, par atbalstu un kri-
tiku. Paldies, ka ar saviem darbiem nesat Līgatnes 
vārdu pasaulē. Esmu lepns par 16 pašvaldības darbā 
pavadītajiem gadiem. Priecājos par iecerēm, kas iz-
devušās un kļūdām, kas devušas jaunu pieredzi. Bet 
visvairāk lepojos ar saviem līdzcilvēkiem – ar līgat-
niešiem!

Lai arī turpmāk mums viss izdodas!
Ainārs Šteins,

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzī-

vē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, 
sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bio-
loģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību 
Līgatnes novada administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu ap-
saimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā 
skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savāk-
šanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, 
šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas 
veikšanas kārtību;

1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu 
neievērošanu. 

2. Šo noteikumu mērķi ir šādi:
2.1. nodrošināt Līgatnes novada pašval-

dības autonomo funkciju, kas saistītas ar atkri-
tumu apsaimniekošanu, izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcel-
smes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un 
veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās 
cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu 
(apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sa-
gatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi 
sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, 
atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju ci-
tos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī 
atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu 
apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

3. Šajos noteikumos lietotie termini at-
bilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos ak-
tos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos noteik-
tajiem terminiem šajos noteikumos lietotie ter-
mini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komer-
sants, ar kuru Līgatnes novada dome ir noslē-
gusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzgla-
bāšanu Līgatnes novada administratīvajā teri-
torijā;

4.2. atkritumu poligons – cieto sadzīves 
atkritumu poligons “Daibe”, kas ir speciāli ie-
rīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vie-
ta Pārgaujas novada Stalbes pagastā, kurā tiek 
nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides 
aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta 
sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai 
un atkritumu apglabāšana;

4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdī-
tājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu;

4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē 
radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav ie-
spējams ievietot klienta lietošanā nodotajā at-
kritumu konteinerā.

5. Visa Līgatnes novada administratīvā 
teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas zona.

6. Līgatnes novada dome organizē un 
kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar liku-
mu “Par pašvaldībām”, normatīvajiem aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas un administratī-
vās atbildības jomā, atkritumu apsaimniekoša-
nas valsts plānu un Ziemeļvidzemes reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī sa-
skaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem 
noteikumiem.

7. Līgatnes novada domei papildus nor-
matīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas 
un administratīvās atbildības jomā noteikta-
jiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

7.1. informēt sadzīves atkritumu radītājus 
un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, 
publicējot informāciju Līgatnes novada pašval-
dības tīmekļa vietnē, norādot līguma darbības 
termiņu;

7.2. veicināt sadarbību starp sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanā iesaistītajām perso-
nām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu 
radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un 

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 2021. gada 25. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 12. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 21/7
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu un 15. panta trešo daļu

to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašnie-
kiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotā-
jiem.  Sadarbojoties ar atkritumu apsaimnieko-
tāju, informēt sadzīves atkritumu radītājus un 
valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.3. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības 
Līgatnes novada administratīvajā teritorijā; 

7.4.  nodrošināt, ka atkritumu radītāji un 
valdītāji tiek informēti par tās administratīva-
jā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savāk-
šanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkrau-
šanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas 
stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmek-
lētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie 
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu 
savākšanas laukumiem, metāllūžņu nolikta-
vām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompos-
tēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu 
kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.5.  nodrošināt atkritumu konteineru un 
urnu uzstādīšanu publiskās vietās;

7.6. izskatīt un iespēju robežās savas 
kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesnie-
gumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Līgatnes novada administra-
tīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimnie-
kotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

7.7. tīmekļa vietnē vai klātienē Līgatnes 
novada domes organizētajos pasākumos no-
skaidrot atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto 
interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimnie-
kotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus 
par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu 
saistītiem jautājumiem un nepieciešamības ga-
dījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī no-
zares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm.

8. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar 
atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta 
un tā spēkā esamības atkritumu radītājam ir 
pienākums norēķināties ar atkritumu apsaim-
niekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši 
pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu ap-
saimniekošanu.

9. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un 
uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un 
veikt normatīvajos aktos par administratīvo 
atbildību noteiktās procesuālās darbības par 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pār-
kāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas 
normatīvajos aktos par administratīvo atbildību 
norādītās personas.

10. Par atkritumu apsaimniekošanas 
jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 
personas ir saucamas pie atbildības normatī-
vajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un 
administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

11. Administratīvais sods šo noteikumu 
pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pār-
kāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas.

II. Prasības atkritumu savākšanai Lī-
gatnes novada administratīvajā teritorijā

12. Atkritumu savākšana Līgatnes nova-
da administratīvajā teritorijā tiek veikta, izman-
tojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

12.1. šķiroto atkritumu savākšanas lauku-
mus (EKO laukumi);

12.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus 
(EKO punkti);

12.3. nešķiroto sadzīves atkritumu kontei-
neru novietnes;

12.4. teritorijās, kurās nav iespējama atkri-
tumu konteineru uzstādīšana – priekšapmaksas 
atkritumu maisus;

12.5. citi atkritumu apsaimniekotāja no-
teiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uz-
krāšanai.

13. Atkritumu savākšanas veidu un atkri-
tumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosa-
ka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz 
ar klientu.

14. Liela izmēra atkritumi, būvniecības, 
mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju 
nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no 

citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot:
14.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritu-

mu konteinerus;
14.2. ar atkritumu apsaimniekotāju saska-

ņotus citus atkritumu savākšanas veidus;
14.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, val-

dītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu 
un Līgatnes novada domi saskaņotu vietu, kas 
nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un 
normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

15. Šo noteikumu 14.punkta noteikumi 
piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts 
starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, no-
teikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, 
kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kār-
tību šo noteikumu 14.punktā minēto atkritumu 
savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimnie-
kotāju.

16. Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav 
izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izman-
tošanai, nogādājami un apglabājami atkritumu 
poligonā.

17. Bioloģiski noārdāmos atkritumus 
fiziskām personām atļauts kompostēt savas 
mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai pa-
redzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud 
cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu 
mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un nor-
matīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

18. Publiskajās vietās radušos un savāk-
tos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku at-
kritumus ir atļauts kompostēt tikai ar Līgatnes 
novada domi saskaņotās vietās.

19. Līgatnes novada dome un atkritumu 
apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazu-
dušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to 
personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekš-
metu meklēšanu.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju 
pienākumi

20. Ikviena atkritumu radītāja un valdītā-
ja pienākums ir:

20.1. piedalīties Līgatnes novada domes or-
ganizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, 
noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savāk-
šanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma 
īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas ie-
kļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

20.2. savākt un sašķirot savus radītos sa-
dzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā 
īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā ap-
saimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos 
atkritumu konteinerā;

20.3. nešķirotos sadzīves atkritumus ievie-
tot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, 
kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā 
īpašuma apkalpošanai;

20.4. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu 
savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķi-
rošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti 
savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās sa-
vākšanas punktos (EKO punktos) vai nogādāt 
atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas lau-
kumu (EKO laukumu).

21. Atkritumu radītājs, kas ir saimnie-
ciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā 
īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, 
īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai piln-
varoto personu par kārtību, kādā tiks veikta 
sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu 
veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi 
slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā 
darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta 
noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas 
noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimnieko-
tāju, noteikumi neparedz citādi.

22. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķi-
rotie sadzīves atkritumi pirms ievietošanas at-
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kritumu konteineros ir iesaiņoti atkritu-
mu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. 
Asie priekšmeti atkritumu konteineros ir 
jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu 
ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī 
atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un 
šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkri-
tumi konteineros jāievieto tā, lai būtu 
iespējams aizvērt atkritumu konteinera 
vāku.

23. Sadzīvē radušos bīstamo atkri-
tumu radītājam vai valdītājam ir pienā-
kums ievērot prasības sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanai 
un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā un 
citos normatīvajos aktos atkritumu ap-
saimniekošanas jomā.

24. Atkritumu radītājiem un valdī-
tājiem Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā ir aizliegts:

24.1. izvietot (izmest) sadzīves at-
kritumus tam neparedzētās un nepiemē-
rotās vietās;

24.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves 
atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, 
piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdens-
tilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā 
īpašuma pagalma un novietot ceļa brau-
camās daļas malā visa veida sadzīves 
atkritumus (piemēram, lapas, zarus), iz-
ņemot, ja tiek rīkotas ar Līgatnes novada 
domes saskaņotas talkas;

24.3. jebkādā veidā dedzināt sadzī-
ves atkritumus. Pieļaujama tikai kaitēk-
ļu bojātu zaru un augu sadedzināšana, ja 
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un 
veselībai, videi, kā arī personas mantai;

24.4. novietot (pastāvīgi) atkritu-
mu konteinerus uz ielām (izņemot no-
maļas ielas, kur atkritumu konteineri 
netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā 
arī vietās, kur tas ir vienīgais iespēja-
mais risinājums);

24.5. ievietot atkritumu konteine-
ros kvēlojošus, degošus, viegli uzlies-
mojošus un eksplozīvus priekšmetus, 
šķidrus atkritumus, infekcijas slimības 
izraisošus atkritumus, liela izmēra at-
kritumus, būvniecības, mājsaimniecībā 
radītos būvniecības un būvju nojaukša-
nas atkritumus, ražošanas atkritumus, 
ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, 
atkritumus, kuri saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem klasificējami kā bīstamie 
atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritu-
mus vai videi kaitīgās preces;

24.6. ievietot atkritumus konteine-
ros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkri-
tumu radītājiem, vai kas ir citu personu 
īpašumā;

24.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai 
sadedzināt atkritumus atkritumu kon-
teineros. Par šādu atkritumu konteineru 
iztukšošanu var tikt noteikta paaugsti-
nāta samaksa;

24.8. jebkādā veidā bojāt atkritu-
mu konteinerus;

24.9. ievietot nešķirotus sadzīves 
atkritumus dalīti savākto atkritumu 
konteineros;

24.10. veikt darbības ar atkritu-
miem, kas jau ir ievietoti atkritumu 
konteineros;

24.11. veikt darbības, kas ir pretru-
nā ar šajos noteikumos un citos norma-
tīvajos aktos ietverto regulējumu attie-
cībā uz atkritumu apsaimniekošanu un 
vides piesārņojumu.

IV. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieka un nekustamā īpašuma ap-
saimniekotāja pienākumi

25. Nekustamā īpašuma īpašnie-
kam, lietotājam, valdītājam, apsaim-
niekotājam vai pilnvarotai personai pa-
pildus šajos noteikumos norādītajiem 
vispārīgajiem atkritumu radītāju un 
valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi 
pienākumi:

25.1. slēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par katrā nekustama-
jā īpašumā radīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru 
nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, 
ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sa-
dzīves atkritumu daudzumu (apjomu), 

bet ne retāk kā:
25.1.1. individuālās dzīvojamās 

mājas – 6 (sešas) reizes gadā;
25.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas – 1 (vienu) reizi mēnesī;
25.1.3. juridiskas personas – 6 (se-

šas) reizes gadā;
25.2. ja nekustamā īpašuma lieto-

šana ir ar pārtraukumiem (nekustamā 
īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs), 
informēt par to atkritumu apsaimnie-
kotāju un vienoties par šo noteikumu 
25.1.punktā minētā līguma noteikumu 
izmaiņām, paredzēt radītajam sadzīves 
atkritumu daudzumam atbilstošu atkri-
tumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā 
1 (vienu) reizi gadā;

25.3. nepieciešamības gadīju-
mā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 
25.1.punktā minētajā līgumā, nodroši-
not sistemātisku sadzīves atkritumu iz-
vešanu, lai pie atkritumu konteineriem 
neveidojas atkritumu kaudzes;

25.4. pēc Līgatnes novada domes 
vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ap-
saimniekotāju pieprasījuma sniegt ziņas 
par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecī-
gajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, 
komersantiem un citām personām, kuras 
veic saimniecisko darbību attiecīgajā ne-
kustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem 
atkritumu veidiem un daudzumu;

25.5. segt visas izmaksas, kas 
saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, 
valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā 
nekustamajā īpašumā radīto sadzīves 
atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīs-
tamo atkritumu, apsaimniekošanu, ie-
tverot dalīti savākto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas;

25.6. vienoties ar nekustamajā īpa-
šumā esošajiem atkritumu radītājiem par 
kārtību, kādā veicami norēķini par atkri-
tumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

25.7. saskaņojot ar atkritumu ap-
saimniekotāju, norādīt piemērotu vietu 
atkritumu konteineru izvietošanai, kā 
arī nodrošināt atkritumu apsaimnieko-
tāja transporta netraucētu piekļuvi tai 
un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. 
Atkritumu konteineru izvietojumam un 
novietnes laukumiem ir jāatbilst nor-
matīvajos aktos par teritorijas apbūvi 
ietvertajām prasībām. Ja pie vairākām 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām 
ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts 
vai tml.) laukums atkritumu konteineru 
novietošanai, tad atkritumu konteineri 
novietojami šajā laukumā;

25.8. nodrošināt atkritumu apsaim-
niekotāja specializētā transportlīdzekļa 
piekļuvi atkritumu konteineru novietnes 
laukumiem vai vietām, novietojot atkri-
tumu konteinerus piebraucamā ceļa vai 
ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas 
nav iespējams, atkritumu konteineru iz-
tukšošanas dienās atkritumu konteinerus 
no īpašumu pagalmiem jāpārvieto spe-
cializētajiem transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē 
gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā 
arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izve-
šanas atkritumu konteineri tiktu novieto-
ti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, 
vai jāvienojas ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu 
specializētā transportlīdzekļa piekļūša-
nu atkritumu konteineriem;

25.9. sadzīves atkritumu uzkrāšanai 
pie nekustamā īpašuma izmantot tikai 
noteiktajam atkritumu veidam paredzē-
tos atkritumu konteinerus;

25.10. nodrošināt no atkritumu 
apsaimniekotāja saņemto un lietošanā 
nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai 
izmantoto atkritumu konteineru, tajā 
skaitā šo noteikumu 29.punktā minēto 
konteineru, saglabāšanu, uzturēt tos tī-
rus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt 
teritoriju ap konteineriem;

25.11. ja nekustamā īpašuma teri-
torijā atkritumu konteineru novietošana 
nav iespējama, par atkritumu konteineru 
novietošanu jāvienojas ar blakus esošā 
nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, 
lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto 
personu, informējot par to atkritumu ap-
saimniekotāju un Līgatnes novada domi. 

Šādos gadījumos abu nekustamo īpašu-
mu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, 
apsaimniekotājiem vai pilnvarotām per-
sonām jānoslēdz savstarpēja vienošanās 
par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā 
īpašumā radīto sadzīves atkritumu sa-
vākšana un apsaimniekošana (atkritumu 
konteineru lietošana, norēķini u.c.). Ga-
dījumos, kad vienošanās nav iespējama, 
nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītā-
jam, apsaimniekotājam vai pilnvarotajai 
personai jāvēršas Līgatnes novada domē 
ar lūgumu rast risinājumu;

25.12. nodrošināt konkrētajā ne-
kustamajā īpašumā radīto sadzīves at-
kritumu savākšanu, dalītu savākšanu un 
nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, 
par kura iztukšošanu tam ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

25.13. iekļauties Līgatnes novada 
domes organizēto atkritumu apsaim-
niekošanas pasākumu realizēšanā gan 
ar savu darbību, gan maksu par sniegta-
jiem pakalpojumiem;

25.14. nodrošināt noteiktu sadzīves 
atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra 
atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā 
radītos būvniecības un būvju nojauk-
šanas atkritumi, arī koku nobiru, lapu 
un zāles savākšanu (ja netiek veidots 
komposts)) nogādāšanu pārstrādes vai 
apglabāšanas vietās – ar savu transpor-
tu vai izmantojot atkritumu apsaimnie-
kotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi 
radītās izmaksas. Ja noslēgtais līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju paredz 
regulāru šāda veida sadzīves atkritumu 
izvešanu, persona atkritumus novieto 
to savākšanas vietā, kas ir saskaņota ar 
atkritumu apsaimniekotāju, plānotās 
atkritumu izvešanas dienas rītā pirms 
noteiktā savākšanas laika un tādā veidā, 
kā to paredz atkritumu apsaimniekotājs. 
Šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, 
ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvok-
ļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, no-
teikumi neparedz citādi;

25.15. pie sabiedrības nozīmes 
būvēm uzstādīt atkritumu urnas un to 
dizainu (formu) saskaņot ar Līgatnes 
novada domi.

26. Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju apsaimniekotāji, garāžu vai 
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar at-
kritumu apsaimniekotāju par sadzīves 
atkritumu savākšanu no to apsaimnieko-
šanā nodotajiem īpašumiem.

27. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās, kurām nav 
izvēlēts apsaimniekotājs, un dārza māju 
(vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav 
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
biedri, savstarpēji vienojas par sadzī-
ves atkritumu savākšanu no to iepriekš 
norādīto personu īpašumos radītajiem 
sadzīves atkritumiem ar noteikumu, ka 
maksājumus atkritumu apsaimniekotā-
jam par sadzīves atkritumu savākšanu 
no iepriekš norādītajiem īpašumiem 
veic viena persona, ar kuru atkritumu 
apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzī-
ves atkritumu izvešanu un pārējie īpaš-
nieki norēķinās ar šo personu.

28. Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ap-
saimniekotāju dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas līgumu, var deleģēt savu 
atbildību par radīto sadzīves atkritumu 
savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, 
dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. 
Šādos gadījumos par sadzīves atkritu-
mu savākšanas pasākumu īstenošanu ir 
atbildīgs nekustamā īpašuma apsaimnie-
kotājs.

V. Publisko pasākumu organi-
zētāju pienākumi

29. Publisko pasākumu organi-
zētājam pirms pasākuma rīkošanas at-
ļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt 
līgumu par publiskā pasākuma laikā 
radīto sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu ar atkritumu apsaimniekotāju par 
atkritumu konteineru izvietošanu pa-
sākuma vietā un pasākuma laikā radīto 

sadzīves atkritumu (nepieciešamības ga-
dījumā arī dalīti savākto) savākšanu no 
izvietotajiem atkritumu konteineriem un 
nodrošināt:

29.1. atkritumu konteineru pasū-
tīšanu no atkritumu apsaimniekotāja 
pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai 
tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu 
pārpildīti;

29.2. attiecīgās teritorijas sakopša-
nu pēc pasākuma noslēguma.

30. Atkritumu konteineru uzstā-
dīšanas un noņemšanas izmaksas sedz 
pasākuma organizators, vienojoties ar 
atkritumu apsaimniekotāju.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi un tiesības

31. Atkritumu apsaimniekotājs 
koordinē un savas kompetences ietva-
ros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu 
Līgatnes novada administratīvajā teri-
torijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, at-
kritumu apsaimniekošanas valsts plānu 
un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem 
noteikumiem un noslēgto līgumu starp 
Līgatnes novada domi un atkritumu ap-
saimniekotāju, par konstatētajiem pār-
kāpumiem informējot Līgatnes novada 
domi un Valsts vides dienestu.

32. Atkritumu apsaimniekotājam ir 
pienākums:

32.1. saņemt Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma 12. panta pirmajā daļā 
noteiktās atļaujas no Valsts vides dienes-
ta un pirms savas darbības uzsākšanas 
noslēgt līgumu ar Līgatnes novada domi 
par atkritumu apsaimniekošanu pašval-
dības administratīvajā teritorijā;

32.2. saskaņā ar iepriekš saskaņo-
tu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku 
nodrošināt atkritumu (tajā skaitā dalīti 
savākto sadzīves atkritumu) savākšanu 
no atkritumu radītājiem un valdītājiem, 
nodrošināt atkritumu konteineru iztuk-
šošanu un sadzīves atkritumu izvešanu 
no atkritumu konteineru novietnes lau-
kumiem;

32.3. slēgt līgumus ar atkritumu 
radītājiem vai valdītājiem par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, piemēro-
jot Līgatnes novada domes apstiprināto 
maksu par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu at-
kritumu poligonos;

32.4. slēgt līgumus ar publisko 
pasākumu organizētājiem par publisko 
pasākumu laikā radušos sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu, ja publiskā pa-
sākuma organizētājam nav parādu pret 
atkritumu apsaimniekotāju;

32.5. nodrošināt klientus ar to va-
jadzībām atbilstoša tilpuma marķētiem 
atkritumu konteineriem vai priekšap-
maksas atkritumu maisiem nepiecieša-
mā daudzumā, kā arī pēc klienta lūgu-
ma ar citiem atkritumu apsaimniekotāja 
noteiktiem paņēmieniem dalīti savāktu 
atkritumu uzkrāšanai, ja atkritumu ap-
saimniekotājs nodrošina attiecīgā pa-
kalpojuma pieejamību Līgatnes novada 
teritorijā;

32.6. saskaņot atkritumu konteine-
ru novietošanas vietu ar nekustamā īpa-
šuma īpašnieku, valdītāju, apsaimnieko-
tāju vai pilnvarotu personu;

32.7. bez papildu maksas nodroši-
nāt atkritumu konteineru labošanu un 
nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu 
apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav 
iespējams identificēt atkritumu kontei-
nera bojājuma izdarīšanā vainojamo 
personu;

32.8. nodrošināt atkritumu kontei-
neru novietošanas vietu sakopšanu pēc 
atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir 
novietoti tikai atkritumu konteineru no-
vietošanas vietās novietotajos atkritumu 
konteineros un ja piesārņojums radies 
atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

32.9. iespēju robežās un ņemot vērā 
noslēgto līgumu ar Līgatnes novada 
domi par atkritumu apsaimniekošanu, 
nodrošināt dalīti savāktu atkritumu sa-

vākšanu, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktās prasībās attiecībā uz atkritumu 
dalīto savākšanu;

32.10. nogādāt savāktos nešķirotos 
sadzīves atkritumus atkritumu poligonā 
ar šim nolūkam paredzētiem specializē-
tiem transporta līdzekļiem;

32.11. nodrošināt noteikta veida 
sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši 
ar Līgatnes novada domi un ar klientu 
noslēgtā līguma noteikumiem;

32.12. sniegt Līgatnes novada do-
mei informāciju, kas nepieciešama tās 
funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo 
aktu un noslēgtā līguma par atkritumu 
apsaimniekošanu prasībām;

32.13. izskatīt sūdzības, iesniegu-
mus un priekšlikumus par atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

32.14. ziņot attiecīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm par konstatētajiem 
atkritumu radītāju vai valdītāju pārkā-
pumiem;

32.15. veikt iedzīvotāju informēša-
nu un apmācību, nodrošinot informatī-
vos materiālus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu;

32.16. periodiski informēt Līgatnes 
novada domi par dalīti savākto sadzīves 
atkritumu savākšanas sistēmas darbību 
un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto 
atkritumu konteineru novietošanas vie-
tām;

32.17. lai sekmētu sadzīves atkri-
tumu dalītās savākšanas sistēmas attīs-
tību, sadarbībā ar Līgatnes novada domi 
izglītot sadzīves atkritumu radītājus un 
valdītājus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, īpaši par sadzīves atkri-
tumu dalītu savākšanu;

32.18. apkopot informāciju, kas 
saistās ar Līgatnes novada administratī-
vajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

32.19. uzturēt publiski pieejamu 
datu bāzi, kurā ir apkopota informācija 
par Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpa-
šumiem un to, vai attiecīgajos nekus-
tamajos īpašumos ir vai nav noslēgts 
līgums par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu;

32.20. sniegt informāciju Līgatnes 
novada domei pēc Līgatnes novada do-
mes pieprasījuma vai arī gadījumos, kad 
ir ieviestas vai konstatētas būtiskas iz-
maiņas saistībā ar šo noteikumu 33.19. 
punktā minēto datu bāzi vai tajā ietverto 
informāciju.

33. Atkritumu apsaimniekotājam 
ir tiesības atteikties savākt atkritumu 
konteineru novietošanas vietās esošos 
sadzīves atkritumus, par to informējot 
klientu, un normatīvajos aktos par ad-
ministratīvo atbildību noteiktās perso-
nas, kuras ir tiesīgas uzsākt administra-
tīvo pārkāpumu procesu par atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu pārkāp-
šanu, ja:

33.1. klients nav veicis samaksu 
par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš 
sniegtajiem atkritumu apsaimniekoša-
nas pakalpojumiem un par samaksas 
kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts 
līgumā noteiktajā kārtībā;

33.2. atkritumu apsaimniekotājs 
konstatē, ka vairāk nekā divas reizes 
pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek no-
vietoti ārpus atkritumu konteineriem 
vai pārsniedz atkritumu konteineru til-
pumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaim-
niekotājam un klientam jāvienojas par 
papildmaksas noteikšanu par papildus 
savācamajiem sadzīves atkritumiem un 
turpmāk savācamo sadzīves atkritumu 
apjoma palielināšanu (papildu atkritu-
mu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu 
veikšana atkritumu konteineru iztukšo-
šanas grafikā);

33.3. atkritumu konteineros ievie-
toti konkrētajam atkritumu konteineram 
neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā at-
kritumu apsaimniekotājam un klientam 
jāvienojas par papildmaksas noteikšanu 
atkritumu konteineru iztukšošanai, ku-
ras apmēru nosaka atkritumu apsaim-
niekotājs atkarībā no atkritumu veida;
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Kā es 
pazīstu Līgatni

Rasma Vanaga
16. turpinājums
Sākums LNZ 2020. gada februāra 
Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, mai-
ja Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, 
augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, 
oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11, 
decembra Nr. 12, 2021. gada janvā-
ra Nr. 1, februāra Nr. 2, marta Nr. 3, 
aprīļa Nr. 4.

Pie Lustūža kalna 
Līgatnē

Gaujas senleja ir pati dziļākā ie-
leja Latvijā. Visas apkārtnes reljefs 
– Sigulda, Cēsis, Līgatne – ir veido-
jies pirms apmēram 340-400 miljo-
niem gadu. Pāri mums gājuši vairāki 
ledus laikmeti. Tā izveidojušies Lī-
gatnes skaistākie smilšakmens ieži 
– ļoti vāri un trausli – Lustūzis, Ān-
fabrikas iezis, Spriņģu iezis (kurš re-
dzams tikai no Gaujas). Līgatnē un 
tās apkārtnē vēl ir ļoti daudz skaistu 
iežu bez vārdiem.

Daba nepārtraukti pārveidojas 
un veido jaunus iežus un kraujas. To 
var redzēt papīrfabrikā, kur iezītis 
pie bijušās gatavās produkcijas no-
liktavas katru gadu veido noslīdeņus 
un mainās. Pēdējos apmēram 25 
gadus noslīdenis tur iezī izveidojis 
Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga 
kontūru. Esmu šos skatus skatījusi 
vairāk nekā 50 gadu laikā, gan ejot 
uz darbu fabrikā, gan vadot eks-
kursijas. Izmaiņas var redzēt arī pie 
Lustūža ieža, kas pēdējo 100 gadu 
laikā ir ļoti mainījies.

Lustūzis ir vienīgais iezis Lī-
gatnē, kurā pagrabu alas ir divos 
stāvos. Lustūzis ir Līgatnes galve-
nā rota. Agrākos laikos tas saukts 
par Tempļa kalnu. Vēl līgatnieši to 
dēvējuši par Alu iezi. Ieža virsotnē 
19. gs. 2. pusē ir uzcelts lustūzītis 
– nojume, kur pulcēties cilvēkiem. 
Kalna galotnē pēc darba pulcējušies 
un dziesmas dziedājuši jaunie ļaudis 
(pēc Kristīnes Baidiņas atmiņām). 
Vēlāk kalna galā kopā ar ģimenēm 
brīvdienās atpūtušies un muzicējuši 
Līgatnes orķestra muzikanti. Tā arī 
kalns ieguvis Lustūža nosaukumu. 
No kalna galotnes muzicēšana ir 
dzirdama visā Līgatnē un vēl tālāk. 
To izmanto arī Līgatnes pūtēju or-
ķestris, lai priecētu viesus un līgat-
niešus lielos svētkos – Lieldienās, 
Jāņos, novada svētkos u.c.

 Par muzicēšanu Lustūža kalnā 
1930. gadu beigās savās atmiņās 
2005. gada 27. septembrī dalījās 
Valija Pastuhova: “ Mans tēvs bija 
muzikants. Lūstūža kalnā sestdienās 
muzikanti saspēlēja. Tur kalna galā 
bija uz abām pusēm slīps galds (kur 
nolikt notis) un abās pusēs gari soli, 
kur muzikantiem sēdēt.”

Mainās ne tikai daba, bet arī 
apkārtējās ēkas, to pielietojums un 
cilvēki, kuri tās apdzīvo un tur dar-
bojas.

Pie Lustūža uz Spriņģu ielas 
patlaban ir saglabājušās divas vēs-
turiskās ēkas, kuras savu strādājo-
šo labklājībai 19. gs. beigās uzcēla 
Līgatnes papīrfabrika. Divas citas 
līdz mūsdienām diemžēl nav sagla-

bājušās: Līgatnes krogu 
1944. gada beigās paņē-
ma Otrais pasaules karš, 
bet koka ēku Spriņģu 
ielā 5 – ugunsnelaime 
1989. gada aprīlī.

Kā jau rakstīju ie-
priekš, cauri Līgatnei līdz 
Pleskavas (Vidzemes) 
šosejas būves pabeigša-
nai gāja galvenais ceļš no 
Rīgas uz Cēsīm. Tādēļ šī 
ceļa malā bija uzbūvēts 
Līgatnes krogs (par to 
vairāk LNZ 2021. gada 
aprīļa numurā) un kopš 
1815. gada attīstīta papīr-
ražošana.

 Pēc lielā ugunsgrēka 1884. gada 
5. janvārī Līgatnes papīrfabrikā (Vi-
dusfabrikā) un pēc 9. janvāra uguns-
grēka Juglas papīrfabrikas galvena-
jos korpusos “Rīgas rakstāmpapīru 
fabrikas kompāniju” akciju sabied-
rība saņēma zaudējumu kompensā-
ciju 135 tūkstoši rubļu apmērā, kas 
tajā laikā bija liela summa. Akciju 
sabiedrības vadītāji Mencendorfi 
vispirms nolēma atjaunot Līgatnes 
papīrfabriku, kur ražoja labākas 
kvalitātes rakstāmpapīru. Viņi nolī-
ga pirmo latviešu mācīto arhitektu 
Jāni Fridrihu Baumani un viņa dēlu, 
kā arī Jāni Meņģeli, kurš bija mācī-
jies pie Mārča Sāruma un strādāja 
kopā ar savu brāli Pēteri Meņģeli. 
Viņi sāka būvēt Līgatni tādu, kādu 
to pazīstam tagad. Jānis Meņģelis 
bijis galvenais būvuzņēmējs. Vē-
lāk viņiem pievienojies vēl Pēteris 
Meņģelis (jaunākais). Tā Meņģeļu 
dzimta cēla Līgatni no 1884. līdz 
1914. gadam.

Mencendorfu ideja bija Lī-
gatni padarīt par tā laika modernā-
ko strādnieku ciematu Eiropā. Šo 
ideju Mencendorfi arī īstenoja, un 
1897. gadā par fabrikas līdzekļiem 
savu strādājošo atpūtai blakus Līgat-
nes krogam, ar aptuveni divu met-
ru atstarpi uzcēla biedrības namu 
(klubu). Celtniecības darbus vadīja 
Pēteris Meņģelis, Jāņa Meņģeļa brā-
ļadēls. Biedrības namā strādnieki un 
ierēdņi pēc darbadienas varēja rast 
mieru un atpūtu saviesīgā vakarē-
šanā un domu apmaiņā, šad un tad 
viņiem bija iespēja lielajā teātra zālē 
baudīt labas izrādes un koncertus 
ceļojošo trupu priekšnesumā. Ap-
meklētāju rīcībā bija ķegļu celiņš, 
biljards un lasāmgalds (bibliotēka). 
Biedrības namā darbojās teātris, ko-
ris, deju kopas, orķestris, bija iespē-
ja sportot. Ķegļu celiņš jeb, kā tagad 
teiktu, boulinga zāle atradās pagrab-
stāvā, kur tagad kafejnīca atrodas 
kafejnīca “Pie Jančuka”. Iespējams, 
tā bija pirmā boulinga zāle Latvijā, 
un tā darbojās līdz Otrajam pasaules 
karam.

Aivars Balodis savā pētījumā 
“Līgatnes bibliotēkas” 2011. gada 
18. janvārī raksta”:

“1897. gadā – līdz ar Līgatnes 
papīra fabrikas Biedrības nama, 
jeb, kā tagad teiktu, kultūras nama 
celtniecības nobeigšanu, tā augšējā 
stāvā bijusi iekārtota bibliotēka un 
lasāmgalds. Bibliotēkā sākotnēji 

Līgatnē 1900. gadu sākumā. Pa kreisi - aptieka, vācu skola, pa labi – biedrības nams. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes tirgus pie biedrības nama un aptiekas, 1930. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.

 Līgatnes vidusskolas 3. izlaiduma žetonu vakars klubā 1961. gada 
4. februārī. Līgatnes fotoarhīvs

Līgatnieši izvada pēdējā gaitā Leonardu Volginu, 1959. gada februāris. Līgatnes fotoarhīvs

Līgatnes papīrfabrikas direktora Leonarda Volgina izvadīšana no 
kluba 1959. gada februārī. Līgatnes fotoarhīvs

Aptiekas ēka, uzcelta 1895. gadā. Foto līdz Otrajam pasaules 
karam. Līgatnes fotoarhīvs

Bumbotavā, 1930. gadi. Līgatnes fotoarhīvs

Bērnības svētki kluba 
lielajā zālē. Vitrāžas, 
1960. gadi. Līgatnes 

fotoarhīvs

Līgatnes papīrfabrikai – 200. Lielās zāles lustras 2015. gada 8. augustā. 
Rasmas Vanagas foto
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izmantota otra Līgatnes papīra fab-
rikas bibliotēka, kura bija iekārtota 
bērnu un dzemdību namā “Wilhel-
ma” pie “Slimnieku kases pie Līgat-
nes papīra fabrikas”, ko 1924. gada 
22. janvārī pārdēvēja par “Līgatnes 
papīra fabrikas slimo kasi”. Biblio-
tēkai atjaunotajā kultūras namā ti-
kušas ierādītas trīs telpas. 

1944. gada septembra beigās 
vācieši promejot klubu daļēji sa-
bombardēja. Vācu lidotājiem bija 
dots uzdevums sabombardēt visu 
Līgatnes ciematu un papīrfabri-
ku – nomest trīs bumbas. Fabrikas 
teritorijā, koka piebūvē pie kanto-
ra ēkas tajos gados bija kopgalds, 
kura kontūra vēl tagad redzama uz 
kantora ziemeļu galu.  Lai paglābtu 
fabriku un koka dzīvojamās mājas 
no sabombardēšanas, līgatnieši iz-
gudroja plānu. Tika nokautas pāris 
cūciņas, kas tika audzētas kopgalda 
vajadzībām turpat kanāla pakrastē, 
un saimnieces garšīgi pabaroja vācu 
lidotājus. Paēdis cilvēks ir labsir-
dīgs. Vienu bumbu nometa kaut kur 
pie tilta pār Līgatnes upi, aizdegās 
aptieka, kuru ar ūdens spainīšiem 
no ezera līgatnieši daļēji izglāba, un 
jaunuzbūvētā šaursliežu dzelzceļa 
līnija pie ezera. Otru bumbu nometa 
uz Anfabrikas, jo tur vairs papīru ne-
ražoja. Tika daļēji sagrauta Anfabri-

ka, Līgatnes krogs un kluba ieejas 
daļa. Trešo bumbu vācieši iemeta 
mežā (uz Skaļupju pusi), bet šķem-
bas trāpīja arī fabrikas katlu mājai, 
koka ēkai kantora ēkas galā, kur 
bija kopgalds. Tā nodega. Necieta 
neviena Līgatnes koka dzīvojamā 
māja, kas arī bija galvenais līgatnie-
šu mērķis. Fabrikas strādnieki drīz 
Vidusfabrikas bojājumus novērsa, 
un papīru atsāka ražot 1945. gada 
ziemā. Par šiem notikumiem man 
2006. gada 9.-15. februārī stāstīja 
ilggadējā Līgatnes papīrfabrikas 
sekretāre, līgatniete vairākās paau-
dzēs Aina Alļena. 

Klubs palika neremontēts, līdz 
par Līgatnes papīrfabrikas direktoru 
1948. gadā kļuva Leonards Volgins. 
Visi kultūras pasākumi notika Bei-
verkā (fabrikas daļā, kura nav sa-
glabājusies, bet 1952. gadā tur tika 
uzstādīta 4. papīrmašīna).

Direktors Leonards Volgins 
(īstajā vārdā Žanis Beika) kopā ar 
strādniekiem no darba brīvajā laikā 
atjaunoja klubu, un 1950. gada Ok-
tobra svētki – Padomju Savienības 
Lielā oktobra svētku gadadiena – 
tika svinēti pašreizējā izskatā atjau-
notajā klubā. 

Interjeru foajē (mazajā zālē) 
veidojis Valmieras teātra dekora-
tors Rūdolfs Pīlādzis (2.04.1910. 
– 08.03.1996. Rīgā). Viņa darbs ir 
panno pēc Raiņa lugu “Pūt, vēji-
ņi!” un “Uguns un nakts” motīviem. 
R. Pīlādzis ir veidojis arī kultūras 
nama lielās zāles aizmugures logu 
vitrāžas. Diemžēl vitrāžas nav res-
taurētas. Ilgu laiku uz jautājumiem 
par vitrāžām saņēmu atbildi – tās 
nav saglabājušās. 2021. gada sāku-
mā facebook pie vēstures bildēm 
parādījās ieraksts, ka vitrāžas, ie-
saiņotas kastēs, glabājoties kluba 
pagrabos. Vai nebūtu laiks apskatīt 
šīs kastes un atjaunot arī vēsturiskās 
vitrāžas? Tā tomēr ir mūsu pilsētas 
nesenā pagātne.

Foajē griestu rakstu veidojis un 
krāsojis Līgatnes papīrfabrikas krā-
sotājs Voldemārs Āriņš, un tas viss 
radīts laikā, kad viss nacionālais bija 
aizliegts.

Lielās zāles kroņlukturi veidoti 
no ģipša paveida, bet sveces tītas no 
pašu ražotā čaulīšu papīra. Līgatnie-
ši vienmēr gribējuši labi izskatīties, 
bet tajos gados naudas nebija, bija 
tikai čaulīšu papīrs, no kura izgata-
vot šīs sveču daļas. Lielajā zālē kopš 
1950. gada ir slīpā grīda. Lielās zā-
les logu aizkari bija darināti no krā-
sotām izlietotām papīrmašīnu spie-
des tūbām. Šie aizkari klubā lietoti 
ilgus gadus. Uz kluba atklāšanu bija 
ieradušies tā laika LPSR valdības 
cilvēki ar Kalnbērziņu priekšgalā.

Atjaunotais klubs tika pagari-
nāts uz sabom-
bardētā krogus rē-
ķina. Tika piebū-
vēta garderobes 
telpa ar tajā esošo 
vadītāja kabinetu 
un kāpnes uz otro 
stāvu un pagrab-
stāvu, kā arī daļa 
no pašreizējā 2. 
un 3. stāva. Ve-
cais klubs bei-
dzās, kur tagad ir 
ieeja foajē telpā. 
Tad bija neliela, 
līdz divus metrus 
garā atstarpe (kā 
redzams senajos 

foto) un tad – krogus ēka.
Pašlaik kultūras namā darbojas 

Līgatnes novada dome, SIA “Lī-
gatnes nami”, pašvaldības aģentū-
ra “Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs”, Līgatnes pilsētas 
bibliotēka, kā arī daudz un dažādi 
kolektīvi. Kultūras dzīve šeit nekad 
nav apstājusies. Pagrabstāvā pēc-
kara gados bija Līgatnes patērētāju 
biedrības ēdnīca. 

Šogad Jāņos apritēs 20 gadi, 
kopš ēdnīcas telpās sāka darbu vie-
tējais uzņēmējs Jānis Smerliņš un 
ierīkoja visu iecienīto kafejnīcu “Pie 
Jančuka”. Šo kafejnīcu iecienījuši 

bijuši pieejami 18 laikraksti un 
ilustrēti žurnāli vācu un latviešu 
valodās, kā arī dabūjamas 228 
grāmatas vācu un 167 grāmatas 
latviešu valodā. Bez tam tur uz 
lasāmgalda pastāvīgi atradušās 
arī 5 enciklopēdijas.

Kā redzam pēc kultūras 
nama augšstāva plāna, tad 
blakus bibliotēkai bijusi iekār-
tota biljarda istaba. Kā raks-
tīts 1901. gadā izdotajā Rīgas 
rakstāmpapīru akciju sabiedrī-
bas hronikā, tad bibliotēka pa-
stāvīgi tikusi papildināta. Nav 
zināms, cik grāmatu bibliotēkā 
bija 1944. gada 23. septembrī, 
kad vācu armija atkāpjoties kul-
tūras namu izpostīja. Pēc Otrā 
pasaules kara, kultūras namu 
atjaunojot, tam uzcelts pagari-
nājums uz bijušā Līgatnes kroga 
pusi, un, kā redzam, tad toreizē-
jās bibliotēkas telpa atradusies 
virs tagadējām foajē telpām uz 
upes pusi. 1950. gadā līdz ar 
kultūras nama atklāšanu tajā 
darboties atsākusi arī bibliotē-
ka. Sākumā tās komplektēšanai 

ne tikai vietējie līgatnieši, bet arī 
daudzie tūristi un viesi. Kafejnīcā 
īsā laikā par samērīgām cenām var 
garšīgi paēst. Līgatnieši iecienījuši 
šeit rīkot dažādus pasākumus: gan 
jautrus, gan arī skumīgus, jo vienmēr 
tiek laipni sagaidīti, apkalpoti un pa-
baroti ar garšīgiem ēdieniem mājas 
gaumē. Gida gaitās bieži ar kolē-
ģiem vairāk nekā 10 gadu garumā 
tur ļoti īsā laika sprīdī pabarojām arī 
lielās ekskursantu grupas. Ekskursi-
ju grupām tas ir ļoti svarīgi, jo viss 
ir iepriekš jāsaplāno, lai pēc iespējas 
vairāk redzētu Līgatnē. Bija tūrisma 
firmas, kuras regulāri atgriezās “Pie 
Jančuka” pusdienot. Diemžēl sakarā 
ar pandēmiju šis darbs pagaidām ir 
apstājies.

Kluba atjaunošanu un tā lai-
ka Līgatnes papīrfabrikas direkto-
ru Leonardu Volginu labi raksturo 
Andreja Cīruļa raksts “Lai dzīvo 
lepnā Līgatne!”, kurš publicēts 
1990. gada jūnijā un veltīts Līgatnes 
papīrfabrikas 175. gadadienai: “Ne-
apgrūtinot Jūs, cienījamie lasītāji, 
ar gariem ekskursiem papīrrūpnie-
cības vēsturē, es šodien – Līgatnes 
papīrfabrikas 175. gadadienā – gri-
bēju pastāstīt par pāris atgadīju-
miem no fabrikas dzīves tādā ska-
tījumā, kādā to dzirdēju no nelaiķa 
Broņislava Beķera. Šie pastāsti fak-
tiski centrējas ap patiesi leģendāru 
personu – pirmo pēckara gadu fab-
rikas direktoru Leonardu Volginu, 
kura bērēs 1959. gadā Līgatnē dzīve 
pilnīgi apstājās un bez liekuļošanas 
raudāja visi. 

Pirmkārt jau tāpēc, ka Volgi-
nam izdevās nepieļaut 1949. gada 
25. marta izvešanas no Līgatnes. 
Pie fabrikas vārtiem bija sastājušās 
tukšas transportmašīnas, ādas mē-
teļos tērptie enkavedešņiki rosījās 
pa visu fabriku. Bet Volgins pateica: 
- Nē! Ja jūs kādu mēģināsiet aiztikt, 
es likšu apturēt ražošanu, iedarbināt 
visas sirēnas, un es braukšu kopā ar 
saviem strādniekiem.

 Šī mašīnu kolonna atpakaļ de-
vās tukšā. Līgatnē palika strādnie-
ki no papīrražotāju dinastijas, bet 
Leonards Volgins (klīda leģendas, 
ka tas it kā neesot viņa īstais uz-
vārds, ka viņš esot bijis īsts latvie-
tis, bet Krievijā 1937. gadā ticis pie 
cita uzvārda pēc Ļeņina un Staļina 
“šnites”) braukāja pobedā, vietējā 
nabagmājā aprūpēja katru trūkum-
cietēju, noglāstīja galvu katrai sirm-
galvītei, saveda viņiem dāvanas, gā-
dāja par ražošanu un…

… gāza baigos podus, pats par 
to gardi smiedamies.

Pēckara gados Līgatnē kā uz 
burvja mājiena tapa pats lielākais, 
pats skaistākais lauku kultūras nams 
visā Latvijā, kas šajā godā noturējās 
gandrīz vai desmit gadus.

Tā uzbūvēšanas vēsture ir gan-
drīz vai fantastiska. Tolaik bija sešu 
dienu darba nedēļa, un sestdien čet-
ros pa vārtiem kā ūdens plūda kār-
tīgā darbā nogurušie strādnieki. Bet 
viņus sagaidīja: 1) pūtēju orķestris; 
2) pajūgs ar brangu alus mucu; 3) 
divi pajūgi ar gardām “zakuskām”, 
kā arī lozungi: „Līgatnieši, ejam 
celt klubu!”.

Pats Volgins riktēja talciniekus 
glītās rindās. Neviens vīriešcilvēks 
mājup neskrēja, jo alu toreiz varē-
ja nopirkt tikpat reti kā tagad. (Jā-
atceras, ka raksts tapis 1990. gadā. 
R.V.)

Aptiekas ēka, uzcelta 1895. gadā. Foto līdz Otrajam pasaules 
karam. Līgatnes fotoarhīvs

Bumbotavā, 1930. gadi. Līgatnes fotoarhīvs

Līgatnes papīrfabrikai – 200. Lielās zāles lustras 2015. gada 8. augustā. 
Rasmas Vanagas foto

Līgatnes kultūras nams tagad un agrāk - 20. gs. sākumā. Pa labi – biedrības 
nams, Līgatnes krogs, tālumā – Anfabrika. Līgatnes fotoarhīvs

Lustūzis tagad un agrāk – 1930. gados. Līgatnes fotoarhīvs

Līgatnes vīna darītavas veikaliņa atvēršana 2019. gada 
18. maijā. Rasmas Vanagas foto
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Inese Aizupiete – Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas idejas īstenotāja 
un tradīciju aizsācēja

Paskaidrojuma raksts 
Līgatnes novada domes
2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 21/7

“Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā” 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radu-
šos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Līgatnes novada administra-
tīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodro-
šinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot 
atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu 
atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, 
atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.
Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles 
sistēma.
Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Līgatnes no-
vada administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savāk-
šana Līgatnes novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot 
šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas 
punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās 
vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšap-
maksas atkritumu maisus.
Saistošajos noteikumos ir norādīti Līgatnes novada domes, atkritumu 
radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimniekotāja, 
publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai 
vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka Līgatnes novada dome sadarbībā 
ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā 
skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju visā Līgat-
nes novada teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp 
atkritumu apsaimniekotāju un Līgatnes novada domi noslēgtā līguma 
nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta 
iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot 
šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, lauku-
mus vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izvei-
dojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja 
rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos 
pakalpojumus.
Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam 
ir pienākums apkopot un publicēt informāciju par Līgatnes novada ad-
ministratīvajā teritorijā noslēgtajiem un nenoslēgtajiem līgumiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lai izpildītu ar saistošajiem no-
teikumiem uzlikto pienākumu, atkritumu apsaimniekotājam ir jāapko-
po un jāpublicē informācija, piemēram, savā tīmekļvietnē vai atsevišķi 
izveidotā datu bāzē, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz per-
sonas datu apstrādi. Ar šādu publiski pieejamu datu bāzi tiktu panākts, 
ka informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir vai nav noslēgts 
līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir pieejama vienuviet, 
tā būtu viegli pārredzama un izkontrolējama. Attiecīgās datu bāzes pub-
liska pieejamība dotu iespēju arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzi-
nāt informāciju par to, vai konkrētajā nekustamajā īpašumā ir noslēgts 
līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Saistošo noteikumu 
34.2. apakšpunktā minēto konstatāciju atkritumu apsaimniekotājs var 
pierādīt ar jebkuru Civilprocesa vai Administratīvā procesa likumā no-
rādīto pierādīšanas līdzekli.
Saistošajos noteikumu 41. punktā ir paredzēts, ka atkritumu apsaim-
niekotājam informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti 
savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu 
konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju 
savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietot citos 
atkritumu apsaimniekotājam vai Līgatnes novada domei pieejamos ko-
munikāciju kanālos, piemēram, pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos 
tīklos, ja atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai tajos ir izveidots 
konts.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Ņemot vērā to, ka Līgatnes novada domes 2012. gada 24. maija sais-
tošie noteikumi Nr. 14/23 „Par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes 
novada administratīvajā teritorijā” ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam 
normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir ne-
pieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu
Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Līgatnes novada 
domes budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tie-
sības un iespējas atkritumu radītājiem tiktāl, ciktāl to paredz normatī-
vie akti, veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību. 
5.  Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīva-
jām procedūrām 
Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Lī-
gatnes novada domē, adrese: Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, tālrunis: 64155636, e-pasts: novadadome@
ligatne.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Kluba celšanā nodarbinātie pieci 
amatnieki visu nedēļu to tik vien darīja, kā 
sagatavoja darba fronti talciniekiem.

Pēc gada republikas priekšniecība 
aiz brīnumiem elsa vien, un daudzi Latvi-
jas mēroga pasākumi notika tieši te – Lī-
gatnes papīrfabrikas klubā.”

Pēc Otrā pasaules kara Līgatnes klubs 
bija lielākais klubs ārpus Rīgas.

1995. gada janvārī Līgatnes papīrfab-
rika nodeva Līgatnes pilsētas pašvaldībai 
kultūras namu jeb tautas valodā – klubu 
– tā uzturēšanai un apsaimniekošanai. 
2006. gada vasarā pašvaldība pie kluba, 
bijušā krogus vietā atjaunoja strūklaku.

2009. gada 1. jūlijā tika likvidēts 
Cēsu rajons, darbu sāka Līgatnes novads, 
kurā apvienojās Līgatnes pilsēta un Līgat-
nes pagasts. Par Līgatnes novada domes 
juridisko adresi kļuva Līgatnes kultūras 
nams Spriņģu ielā 4. 

Līgatnes novada dome sāka īstenot 
dažādus projektus un restaurēt kultūras 
namu, jo bija jau pagājuši turpat 60 gadu 
kopš kultūras nama atjaunošanas pēc 
kara.

2009. gada 2. pusgadā tika veikta Lī-
gatnes pilsētas kultūras nama rekonstruk-
cijas 1. kārta - nomainīja jumtu, atjaunoja 
logus lielajā zālē, veica kosmētisko re-
montu skatuvei un aizkulisēm. 2011. gada 
janvārī Līgatnes novada kultūras namā 
sākās 2. kārtas darbi. Janvārī-februārī res-
taurēja foajē telpas panno “Pūt, vējiņi!” un 
“Uguns un nakts” (1950). Rekonstrukcijas 
laikā nomainīja foajē un lielās zāles parke-
tu, restaurēja lielās zāles lustras, nomainī-
ja skatuves apgaismojuma sistēmu, veica 
remontu garderobēs telpā, foajē un lielajā 
zālē, kā arī skatuves daļā, bijušajā kino 
rādīšanas telpā, ierīkoja domes darbinieku 
darba kabinetus un atpūtas telpas.

2011. gada 7. maijā pēc lielās rekons-
trukcijas Līgatnes kultūras nams svinīgi 
tika atklāts, un kultūras dzīve varēja atkal 
turpināties.

Visā savā dzīvē neesmu bijusi ļoti 
čakla kultūras pasākumu apmeklētāja. 
Bet ir daži fakti, kuri ļoti iespiedušies at-
miņā. Pirmais, kas palicis manā atmiņā 
no 1959. gada februāra vidus, kad mēs, 
vidusskolēni, nākot no Skolas kalna lejā, 
redzējām pie kluba daudz cilvēku un au-
tomašīnu. Tur pēdējā gaitā tika pavadīts 
aizgājējs. Tikai pētot Līgatnes vēsturi, sa-
pratu, ka esam bijuši liecinieki līgatniešu 
ļoti iecienītā papīrfabrikas direktora Le-
onarda Volgina (31.07.1902.-13.02.1959.) 
izvadīšanai no kluba pēdējā ceļā uz Rīgas 
Raiņa kapiem.

Nākamais atmiņā palikušais noti-
kums, kas manā dzīvē saistībā ar Līgatnes 
klubu bija ļoti nozīmīgs, bija iepazīšanās 
ar vīru un dēla tēvu Jāni Vanagu, ar kuru 
kopā nodzīvojām 33 gadus, līdz ļauna sli-
mība viņu aizsauca aizsaulē. 1960. gada 
ziemā padomju saimniecība “Līgatne” Lī-
gatnes klubā saviem strādājošajiem rīkoja 
tradicionālo gada balli. Mēs ar draudzeni 
Ināru Ķeizari, ar kuru kopā pa vasarām 
strādājām padomju saimniecības “Līgat-
ne” lauku brigādē pie “Blodziņiem”, bi-
jām uzaicinātas uz šo pasākumu. Bija ļoti 
patīkami tur ierasties, jo vidusskolēniem 
nebija atļauts iet uz parastajām ballēm 
klubā. Dejas notika foajē telpā, kamēr 
lielajā zālē bija klāti galdi. Tie gan mūs 
daudz neinteresēja. Deju starplaikā foajē 
ienāca divi simpātiski jaunieši, kurus mēs 
nepazinām. Kaut ko abi sarunājās un, kad 
sākās deja, viņi nāca pāri foajē uz lielās 
zāles durvju pusi, kur mēs stāvējām. Abi 
uzlūdza mūs ar draudzeni dejot. Vēlāk 
jautāju vīram, kā viņš izvēlējās mani uz-
lūgt. Izrādās, ka viņš bez brillēm skaidri 
neredzēja un brilles kautrējies ballē lietot. 
Tā draugs teicis, kur lai iet uzlūgt meiteni 

uz deju. Tāda bija mana iepazīšanās ar 
nākamo vīru  Līgatnes klubā.

Līgatnes vidusskolai savas svinī-
bu zāles nav, un tādēļ visi lielie pasā-
kumi notiek klubā jeb kultūras namā. 
Mūsu Līgatnes vidusskolas 3. izlaiduma 
11. klases žetonu vakars un izlaidums 
1961. gadā notika kultūras namā. Visi 
citu gadu vidusskolas izlaidumi arī notika 
kultūras namā. Turpat 2009. gada 9. mai-
jā notika “Skolai Līgatnē - 150 gadu un 
vidusskolai - 50 gadu” – darbinieku un 
skolnieku salidojums, kurā piedalījās 
droši vien vairāk nekā 1000 cilvēku, jo 
zāle bija pārpildīta un vēl daudzi stāvēja 
ārā vai foajē zālē.

Atmiņā palikušas Valmieras teātra 
izrādes ar Pētera Lūča piedalīšanos, Lī-
gatnes papīrfabrikas 200 gadu jubileja un 
citi pasākumi.

No 2006. līdz 2020. gadam gida gai-
tās ar kultūras nama greznajām zālēm un 
tā vēsturi esmu iepazīstinājusi 800-900 
ekskursantu grupas - gan skolēnus, gan 
pieaugušos. Visi ar lielu sajūsmu apbrī-
nojuši mūsu spēju saglabāt Līgatnes lep-
numu – 1897. gadā celto un 1950. gadā 
atjaunoto kultūras namu.

Otrs nams, ar kura vēsturi gribu ie-
pazīstināt, ir ēka, ko vēsturiski sauc par 
aptieku. Līgatnes papīrfabrika pabeigu-
si celt šo ēku 1895. gadā. Tā ir pirmā 
Līgatnē uzbūvētā sabiedriskā ēka pēc 
1884. gada janvāra ugunsgrēka papīrfab-
rikā. Vienlaikus tika atjaunota un gandrīz 
no jauna uzcelta Vidusfabrika un sāktas 
celt koka dzīvojamās mājas strādājošo 
dzīvokļiem. Sākotnēji šajā ēkā darbo-
jās Ķempju pārtikas biedrības veikals, 
kuram Līgatnes papīrfabrikas vadība to 
atļāvusi darīt. 1900. gadā pārtikas bied-
rībām Latvijā bija uzradusies virsvadība 
“Lieltirdzniecības kooperācijas biedrība” 
jeb “Konsums”. Citiem vārdiem sakot, 
patērētāju biedrības “Turība” sākotnē-
jais veidojums. Par to vairākos numuros 
rakstīja “Baltijas Vēstnesis”.

Fragments no “Baltijas Vēstneša 
1895. gada 5. jūnija Nr. 124.: “Izgājuša-
jā rudenī biedrība pārcēla savu veikalu 
uz jaunajā telpām, kuras tai ierādīja fab-
rikas valde, jaunu, glītu un ērtu namu. 
Runājot par veikala telpām, jāpiemin, ka 
to iekšējās ietaises pagatavotas no Cēsu 
arhitekta Meņģeļa kunga – Meņģeļa 
kungs vada visus būves darbus Līgates 
papīra fabrikā -, kurš bijis tik laipns, ka 
licis pārtikas biedrībai samaksāt vienīgi 
par materiālu, ko tas izlietojis, bet pašu 
darbu, kas viņam izmaksājis pāri par 
200 rubļ., nemaz nerēķinājis. Pārdotavas 
ietaises bija aprēķinātas uz vairāk nekā 
400 rubļ. Cerams, ka biedrībai jaunajā 
telpās ies labāk nekā agrāk.”

Aptieka tur iekārtota pirms Pirmā 
pasaules kara un darbojās līdz 2020. ga-
dam. Iepriekš aptieka darbojusies fabri-
kas teritorijā, vēlāk koka mājā pretī klu-
bam Spriņģu ielā 5, kas tagad nodegusi 
un kur ierīkota autostāvvieta. 

1944. gada septembra beigās, kā jau 
minēju, vācu armijai nometot bumbas uz 
Līgatni, cieta arī aptiekas ēka – aizdegās 
jumts. Līgatniešiem to izdevies izglābt 
no iznīcības. Par to Ainas Alļenas (1929.- 
2016.) atmiņu stāstījuma fragments, ko 
pierakstīju 2006. gada 9.-15. februārī:

“Nu tiešām izklausījās, ka saimnie-
ce ar tām cūkām izglāba fabriku, lai pa-
visam nesaspridzina. Viņiem (vāciešiem) 
jau bija dots uzdevums nolīdzināt fabri-
ku (visu tagadējo pilsētu un papīrfabriku 
–R.V.) līdz ar zemi. Ko viņi uzspridzinā-
ja? Klubu, jo kaut kas jau bija jāuzspri-
dzina. Anfabriku viņi uzspridzināja. Ap-
tieku – pa daļai. Mēs vēl dzēsām, tad jau 
krievs nāca iekšā. Krievi bija sadzēru-
šies, jo aptiekas pagrabos bija spirti un 

dažādas zāles. Kad aptieka dega, tad mēs 
vietējie cilvēki ķēdē no ezera ar spaiņiem 
devām ūdeni, lai dzēstu. Aptieku nodzēsa, 
pavisam nenodega. Mums jau bija liela 
aptieka tamī Latvijas laikā. 

Par provizori strādāja vecā Liepiņa 
Amilda. Tikai, kā to veco provizorīti sau-
ca? (Zariņš ? ) Viņam bija tāds latvisks 
uzvārds. Baltu, baltu galviņu … Vairs ne-
atceros, kā īsti sauca. Liepiņa Amilda bija 
Duka Ainai tēva māsa. Liepiņa Amilda 
bija tāda veca dāma. Visi tak bijām tepat 
dzimuši un auguši.”

Tālāk par aptiekas darbību Līgatnē 
fragments no 2019. gada maija žurnāla 
“Mana Veselība”: “Līgatnes aptiekā par 
tās vadītāju līdz Otrajam pasaules karam 
strādāja aptiekārs Zariņš, viņam palīdzē-
ja Amilda Liepiņa. Kad 1944. gadā ap-
tiekārs Zariņš ar savu ģimeni evakuējās 
uz Sudetiju, par aptiekas vadītāju kļuva 
Osvalds Gecs, kad 1953. gadā viņš pār-
cēlās uz Rīgu, aptiekas vadītāja pienā-
kumus uzņēmās Tomass Hermanis, bet 
pēc viņa nāves 1970. gadā no Sedas uz 
Līgatni pārcēlās Maija Egle (šobrīd Mai-
ja Šūmane), kura par aptieku rūpējās 47 
garus gadus.”

Turpinājumā Maijas Šūmanes teiktais 
šajā žurnālā: “Kad man piedāvāja nākt 
strādāt uz Līgatni, ne mirkli nedomājot, 
piekritu. Tagad uz tiem gadiem atskato-
ties, saprotu, ka tie bija skaisti un piepil-
dīta darba gadi. Es pazīstu ikvienu klientu 
un viņu ģimenes paaudzēs, vienmēr esmu 
centusies palīdzēt, ja vien tas bijis manos 
spēkos. Vēl tagad kaimiņu māju iedzīvo-
tājiem atvedu medikamentus, ja dodos uz 
aptieku”. Runājot par Līgatnes aptieku, 
nevar nepieminēt Ainu Renci, kura visu 
savu darba dzīvi no 1960. gada pēc Lī-
gatnes vidusskolas beigšanas ir veltījusi 
darbam aptiekā, gan senākajos laikos ga-
tavojot zāles, pārdodot tās, gan šobrīd ap-
kopjot tās apkārtni, ravējot puķu dobes un 
esot par “mājas labo gariņu”. 1990. gados 
Maija Šūmane aptieku privatizēja un sāka 
darboties aptieka “Bite”. 

2017. gada nogalē aptieku iegādā-
jās Līgatnes uzņēmējs Ainars Vanags, jo 
Maija Šūmane devās nopelnītā atpūtā. Tā 
kā ēka, kurā atradās aptieka, ir kultūrvēs-
turiskais mantojums, vienā no telpām tika 
atsegti senie griestu segumi ar niedrēm, 
sienā iekārtoti vitrīnu logi ar senajiem ap-
tiekāru darba traukiem un citiem senatnes 
lieciniekiem. Diemžēl Līgatnē neizdevās 
atrast ģimenes ārstu, kurš veidotu šeit 
savu praksi, un aptiekas darbību senajā 
vietā nācās pārtraukt. Ne visas ieceres 
vienmēr piepildās, bet rodas jaunas ide-
jas, kuras jāīsteno.

 Līgatnes vīna darītava ir ģimenes 
uzņēmums, kas jau vairāk nekā 10 gadus 
darbojās Lustūža kalna alās, tad radās 
ideja un iespēja aptiekas telpās iekārtot 
nelielu veikaliņu, kur pārdot ne tikai sa-
vus ražojumus, bet arī nelielu daudzumu 
citu Latvijas ražotāju produkcijas. Veika-
liņu tūristi bieži vien izmanto kā vienu 
no Līgatnes tūrisma apskates objektiem, 
jo šeit darbinieces viesus iepazīstina ne 
tikai ar Līgatnē ražotiem vīniem, liķie-
riem, stiprākiem grādīgiem dzērieniem, 
koka izstrādājumiem, bet visus dzērienus 
pirms iegādes iespējams nogaršot. Tā-
pat darbinieces pastāsta viesiem arī par 
citiem tūrisma objektiem Līgatnē, kā arī 
par Līgatnes vēsturi, ja vien apmeklē-
tājiem rodas par to interese. 2021. gada 
18. maijā apritēs divi gadi, kopš veikaliņš 
katru dienu piedāvā savus pakalpojumus 
novada viesiem un līgatniešiem. 

Senatnē ielas abās pusēs pretī klubam 
un aptiekai brīvdienā darbojās Līgatnes 
tirdziņš, bet par to nākamajā turpināju-
mā.

(Turpinājums sekos)



2021. gada MAIJS 7

turpinājums no 3. lpp.

33.4. nav nodrošināta piekļuve at-
kritumu konteineriem atbilstoši šajos 
noteikumos noteiktajām prasībām;

33.5. ceļa seguma stāvokļa vai 
transporta kustības ierobežojumu dēļ 
atkritumu apsaimniekotājs nevar pie-
kļūt atkritumu konteineriem. Šādā ga-
dījumā atkritumu konteineri tiek iztuk-
šoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to 
iepriekš vienojoties ar klientu.

34. Sadzīves atkritumi pēc to no-
došanas atkritumu apsaimniekotājam 
pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpa-
šumā, un atkritumu apsaimniekotājam 
pieder tiesības brīvi rīkoties ar savākta-
jiem atkritumiem.

VII. Prasības sadzīves atkritu-
mu dalītai vākšanai

35. Atkritumu apsaimniekotājs 
atbilstoši noslēgtajam līgumam par at-
kritumu apsaimniekošanu ar Līgatnes 
novada domi nodrošina atkritumu ra-
dītājiem un valdītājiem iespēju iesaistī-
ties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā 
un izmantot šim nolūkam paredzētos 
atkritumu dalītās savākšanas punktus, 
šķiroto atkritumu savākšanas laukumus 
vai bioloģisko atkritumu savākšanas 
sistēmu, kuru izveidojis atkritumu ap-

saimniekotājs, iesaistīties atkritumu 
apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai iz-
mantot citus atkritumu apsaimniekotāja 
piedāvātos pakalpojumus.

36. Atkritumu apsaimniekotājs 
izstrādā atkritumu dalītas savākšanas 
sistēmas noteikumus un nosaka pra-
sības atkritumu dalītai savākšanai, un 
informē par tiem atkritumu radītājus un 
valdītājus, ievietojot attiecīgo informā-
ciju savā tīmekļa vietnē.

37. Ja atkritumu radītājs vai val-
dītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākša-
nā, atkritumu radītājam un valdītājam ir 
pienākums ievērot atkritumu apsaim-
niekotāja izstrādāto atkritumu dalītas 
savākšanas sistēmas noteikumus un 
prasības atkritumu dalītai savākšanai.

38. Atkritumu apsaimniekotājs 
Līgatnes novada teritorijā uz dalīti sa-
vākto atkritumu konteineriem vai atkri-
tumu dalītās savākšanas punktos nodro-
šina šādu informāciju:

38.1. dalīti savākto atkritumu vei-
du;

38.2. atkritumu apsaimniekotāja 
kontaktinformāciju.

39. Atkritumu dalīta savākšana 
tiek nodrošināta vismaz tiem atkritu-
mu veidiem, kas minēti normatīvajos 
aktos par atkritumu dalītu savākšanu, 
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, 

pārstrādi un materiālu reģenerāciju. 
40. Atkritumu apsaimniekotājs, 

saskaņojot ar Līgatnes novada domi, 1 
(vienu) mēnesi iepriekš, informē atkri-
tumu radītājus un valdītājus par jauna 
dalīti savācamu atkritumu savākšanas 
veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu 
konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, 
ievietojot attiecīgo informāciju savā 
tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās 
informāciju izvietojot citos atkritumu 
apsaimniekotājam vai Līgatnes novada 
domei pieejamos komunikāciju kanālos.

VIII. Noslēguma jautājumi
41. Šajos noteikumos ietvertās 

prasības attiecībā uz pienākumu nodro-
šināt bioloģiski noārdāmo atkritumu 
dalītu savākšanu stājas spēkā termiņā, 
kas noteikts normatīvajos aktos par 
bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu 
savākšanu.

42. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Līgatnes novada domes 2012. gada 24. 
maija saistošos noteikumus Nr. 14/23 
“Par atkritumu apsaimniekošanu Līgat-
nes novada administratīvajā teritorijā”.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

2020./2021. mācību gada noslē-
dzošais mēnesis rit jau pilnā gaitā. Arī 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
mācību process maijā, kā jau ierasts, 
tiek organizēts saskaņā ar Ministru 
kabineta 2020. gada 9. jūnija notei-
kumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai” un 
Latvijas Nacionālā Kultūras centra 
2021. gada 25. martā publicētajām 
vadlīnijām „Par 2020./2021. mācību 
gada noslēguma plānošanu”. Tajos 
iezīmēts tas, kā  izglītības iestādei 
būtu jāorganizē mācību gada noslē-
gums un pārbaudījumi: 

1. izvērtē un nosaka noslēguma 
prasības, 

2. atbilstoši aktualizē vērtēšanas 
formu, 

3. nosaka vērtētājus un plāno 
komisijas sastāvu,

4. plāno iespējamās noslēguma 
pārbaudījumu norises formas atbil-
stoši epidemioloģiskajai situācijai.

Arī Līgatnes Mūzikas un māks-
las skolas 19. aprīļa pedagoģiska-
jā sēdē no jauna esam pielāgojuši 
mācību procesa organizācijas plānu 

Līgatnes mūzikas un mākslas skola maijā
Covid-19 pandēmijas apstākļiem. 
Tāpat aktualizējām nepieciešamos 
jautājumus, kuri saistīti ar mācību 
gada noslēgumu un pārbaudījumiem 
profesionālās ievirzes programmās. 
6. maijā tika organizēta attālināta 
vecāku sapulce „Zoom” tiešsaistes 
platformā, lai informētu audzēkņu 
vecākus par aktuālajām norisēm 
skolā. Prezentācijā atspoguļojām 
esošo situāciju mūsu skolā par da-
žādiem jautājumiem: par audzēkņu 
skaitu, par izglītības programmām, 
par pēdējā gada aktualitātēm un no-
risēm, par šī mācību gada noslēgu-
ma pārbaudījumu organizāciju. 

Vēlamies informēt jūs par jauno 
audzēkņu uzņemšanu Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolā. Šobrīd atbil-
stoši epidemioloģiskajai situācijai 
plānojam attālinātu jauno audzēkņu 
uzņemšanu mūsu īstenotajās izglītī-
bas programmās. Plānotas tiešsais-
tes uzņemšanas konsultācijas un 
prezentācija „Zoom” platformā 19., 
26. maijā un 2. jūnijā plkst. 18.30. 
Tiešsaistes konsultāciju pieeja 
„Zoom” konsultācijai: 

Konsultācijas ID: 278 903 165

Parole: 377252
Pieejas saite un pieslēgšanās 

dati pieejami Līgatnes novada do-
mes mājaslapā (www.ligatne.lv) un 
mūsu facebook skolas lapā. Arī uz-
ņemšanas iesnieguma elektroniskā 
veidlapa un cita informācija par uz-
ņemšanas prasībām 2021./2022. mā-
cību gadam atrodama šajās iepriekš 
minētajās vietnēs. Ja epidemioloģis-
kā situācija to atļaus, klātienē jauno 
audzēkņu uzņemšanu esam plānoju-
ši 1. un 8. jūnijā no plkst. 17.30 līdz 
19.00. Detalizētāku informāciju par 
aktuālajiem jautājumiem saņemsiet, 
zvanot uz tālruni 29219075. 

2020./2021. gada Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas absol-
ventiem svinīgā izglītības doku-
mentu izsniegšana plānota 9. jūnijā 
plkst. 18.00, ievērojot noteiktās epi-
demioloģiskās prasības valstī. Par 
norises vietu un organizācijas plānu 
informācija tiks izziņota absolven-
tiem un viņu vecākiem individuāli.

Kaspars Gulbis,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas direktors 

  

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radu-
šos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Līgatnes novada administra-
tīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodro-
šinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot 
atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu 
atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, 
atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.
Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles 
sistēma.
Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Līgatnes no-
vada administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savāk-
šana Līgatnes novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot 
šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas 
punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās 
vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšap-
maksas atkritumu maisus.
Saistošajos noteikumos ir norādīti Līgatnes novada domes, atkritumu 
radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimniekotāja, 
publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai 
vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka Līgatnes novada dome sadarbībā 
ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā 
skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju visā Līgat-
nes novada teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp 
atkritumu apsaimniekotāju un Līgatnes novada domi noslēgtā līguma 
nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta 
iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot 
šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, lauku-
mus vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izvei-
dojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja 
rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos 
pakalpojumus.
Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam 
ir pienākums apkopot un publicēt informāciju par Līgatnes novada ad-
ministratīvajā teritorijā noslēgtajiem un nenoslēgtajiem līgumiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lai izpildītu ar saistošajiem no-
teikumiem uzlikto pienākumu, atkritumu apsaimniekotājam ir jāapko-
po un jāpublicē informācija, piemēram, savā tīmekļvietnē vai atsevišķi 
izveidotā datu bāzē, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz per-
sonas datu apstrādi. Ar šādu publiski pieejamu datu bāzi tiktu panākts, 
ka informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir vai nav noslēgts 
līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir pieejama vienuviet, 
tā būtu viegli pārredzama un izkontrolējama. Attiecīgās datu bāzes pub-
liska pieejamība dotu iespēju arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzi-
nāt informāciju par to, vai konkrētajā nekustamajā īpašumā ir noslēgts 
līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Saistošo noteikumu 
34.2. apakšpunktā minēto konstatāciju atkritumu apsaimniekotājs var 
pierādīt ar jebkuru Civilprocesa vai Administratīvā procesa likumā no-
rādīto pierādīšanas līdzekli.
Saistošajos noteikumu 41. punktā ir paredzēts, ka atkritumu apsaim-
niekotājam informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti 
savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu 
konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju 
savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietot citos 
atkritumu apsaimniekotājam vai Līgatnes novada domei pieejamos ko-
munikāciju kanālos, piemēram, pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos 
tīklos, ja atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai tajos ir izveidots 
konts.

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 22. aprīļa sēdē
(protokols Nr. 4,14. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 
22. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 21/12
„Grozījumi Līgatnes novada domes 
2016. gada 30. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 16/ 9 
„Līgatnes novada pašvaldības aģentūras 
„Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi”””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr. 16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūris-
ma centrs” maksas pakalpojumi” pielikumā šādus grozījumus,

papildināt noteikumu pielikuma 3. punktu ar 3.38., 3.39., 3.40. un 3.41. apakš-
punktiem šādā redakcijā:

„3. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi

Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums pers. 
skaits

Cena 
EUR

PVN 
21%

Cena ar 
PVN

3.38

„Latvijas skolas soma” Izzinoša 
programma „Līgatnes papīrfabrika 
un tās vēsturiskais
mantojums” skolniekiem bez 
orientēšanās spēles

10 līdz 15 30,58 6,42 37,00

3.39

„Latvijas skolas soma” Izzinoša 
programma „Līgatnes papīrfabrika 
un tās vēsturiskais
mantojums” skolniekiem bez 
orientēšanās spēles

16 līdz 30 44,63 9,37 54,00

3.40

„Latvijas skolas soma” Izzinoša 
programma „Līgatnes papīrfabrika 
un tās vēsturiskais
mantojums” skolniekiem ar 
orientēšanās spēli

10 līdz 15 44,63 9,37 54,00

3.41

„Latvijas skolas soma” Izzinoša 
programma „Līgatnes papīrfabrika 
un tās vēsturiskais
mantojums” skolniekiem ar 
orientēšanās spēli

16 līdz 30 64,46 13,54 78,00

Paskaidrojuma raksts

Līgatnes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 21/12 
„Pašvaldības aģentūras „Līgatnes kultūras 
un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” 
Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Saistošo noteikumu regulējums sakārtos 
jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu 
organizēšanu Līgatnes novadā.

Īss Saistošo 
noteikumu projekta satura 
izklāsts

Aģentūra ir iesniegusi LR Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades biroja kultūrizglītības 
programmā „Latvijas skolas soma” pieteikumu 
„Izzinoša programma „Līgatnes papīrfabrika 
un tās vēsturiskais mantojums” un orientēšanās 
spēle “Papīrfabrikas ciemata noslēpumi””. 
LR Kultūras ministrija ir akceptējusi 
Aģentūras pieteikumu, un tas ir iekļauts kopējā 
kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas 
soma” piedāvājumā. 

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām 

Saistošajos noteikumos ietvertos maksas 
pakalpojumus par kultūras un tūrisma 
pakalpojumu attīstību administrē Līgatnes 
novada 
pašvaldības aģentūra „Līgatnes kultūras un 
tūrisma centrs”.

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko 
aģentūru likuma 17. panta 2. un 4.daļu.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav veiktas 
konsultācijas.

Cita informācija Nav

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2021. gada 16. jūnijā

Iespiests: 
SIA „Erante”

Aiz laikiem, aiz mūžības sienas,
Sauc nebeidzams sapņu ceļš kluss,
Un ceļā šai nebūs vairs bēdu,
Lai dvēsele dziesmu jums dzied.
Aprīlī mūžībā aizgājuši
Artūrs Skudra – 15. martā
Jānis Kļaviņš – 7. aprīlī
Biruta Bukša – 9. aprīlī
Elmārs Drēviņš – 18. aprīlī
Edīte Dunde – 20. aprīlī
Anna Nereta – 21. aprīlī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Galvenie darba pienākumi:
Datortīklu montāža – gan 

vadu, gan bezvadu; tīkla iekārtu 
konfi gurēšana, OpenVPN savie-
nojumu izveide starp pašvaldības 
iestādēm, ZZDats programmatū-
ras uzstādīšana un konfi gurēša-
na; grāmatvedības programmas 
Horizon uzstādīšana un konfi gu-
rēšana; lietvedības programmas 
NAMEJS administrēšana, lieto-
tāju izveide; drukas iekārtu pro-
fi lakse; datortehnikas remonts, 
e-pastu administrēšana; Terminal 
server lietotāju administrēšana.

Prasības pretendentam:
1. Vismaz 1. līmeņa profesio-

nālā augstākā izglītība attiecīgajā 
jomā;

2. Profesionālā pieredze in-
formācijas tehnoloģiju speciali-
tātē;

3. Labas iemaņas darbā ar 
Mikrotik iekārtām;

4. Prasme strādāt patstāvīgi 

Līgatnes novada dome (90000057333)
aicina pieteikties vakantajam

informācijas sistēmu drošības 
administratora (kods 3513 06) amatam

ar normālu darba laiku uz nenoteiktu laiku

un komandā;
5. Valsts valodas prasme.
Piedāvājam:

Atalgojumu 1116,00 1. 
EUR mēnesī pirms nodokļu no-
maksas un sociālās garantijas; 

Profesionālās pilnveido-2. 
šanās iespējas;

Pēc pārbaudes laika, 3. 
veselības apdrošināšanu ar līdzfi -
nansējumu.

 
Pieteikumu iesniegšanas 

termiņš – 2021. gada 31. maijs 
plkst. 12:00.

Pieteikumā ietilpst: CV, pie-
teikuma vēstule un izglītību ap-
liecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesniegt Līgatnes 
novada domes kancelejā e-pastā: 
novadadome@ligatne.lv

P.S. Pateicamies par atsaucī-
bu un lūdzam ievērot, ka ar pie-
mērotākajiem kandidātiem sazi-
nāsimies vienas nedēļas laikā pēc 
pieteikšanās termiņa beigām.

v r t b uv r t b u
s t s t ss t s t s

Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli koka 
ēkai – guļbūvei – pie Līgatnes dabas taku informācijas centra tūrisma 
inventāra nomas punkta attīstībai Līgatnes dabas takās.

Izsoles sākuma cena kopējam nomas periodam EUR 1 500,00 (bez 
PVN).

Izsole notiks 2021. gada 26. maijā plkst. 10.00 Augšlīgatnes kultūras 
nama telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Piedāvājumu iesniegšana Līgatnes pagasta pārvaldē pie sekretāres Nītau-
res ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2021. gada 25. maijam plkst. 15.00.

Saistībā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajiem 
ierobežojumiem aicinām pretendentus iesniegt pieteikumus, nosūtot tos pa 
pastu.

Kontaktpersona uzziņām: Ēriks Liepiņš, mob. 29181845. Izsoles notei-
kumi un līguma paraugs publicēti vietnē www.ligatne.lv. 


