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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 17.janvārī.

„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.

Kāds neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli plaukstu Tev uz pleca liek, –
Tas Klusas nakts 
un Ziemassvētku maigums,
Tas sengaidītais mīlestības prieks,
Kas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst,
Lai labus vārdus, domas tālāk raidām,
Lai katru silda debess līksmā vēsts!

(K.Apškrūma)

Ziemā

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

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Tuvojoties gada skaistākajiem 
svētkiem, kad zemi pārklājusi balta 
sniega sega un svētku eglītes daiļo 
piparkūkas un svecīšu liesmas, ir 
laiks pārdomāt pagājušā gada ri-
tējumu un būt kopā ar saviem mī-
ļajiem. Šis ir atmiņu, mīlestības un 
piedošanas laiks, kad katra sirds, 
jūtot Dieva pieskārienu, aicina at-
maigt labajam.

Aizejošais gads Līgatnes novadā 
bijis saspringta darba, piedzīvo-
jumu un pārdzīvojumu pilns. Mēdz 
teikt, ka viss jaunais mūs dara stip-
rākus, tas vairo pieredzi un zināša-
nas. Novadā, līdzīgi kā valstī kopu-
mā, šis ir dinamisku pārmaiņu laiks, 
kad katra diena piedāvā ko jaunu. 
Reizēm to grūti pieņemt, jo gados 
uzkrātā rutīna saka: „Ir labi, kā ir!” 
Bet, ja vēlamies tuvināties citās 
zemēs apbrīnotam dzīves standar-
tam, jārīkojas gudri un enerģiski.

Aizejošais gads Līgatnes novada 
vēsturē iezīmēs „Līgatnes novada 
attīstības programmas” izstrādi 
un apstiprināšanu. Paldies novada 
iedzīvotājiem, kas aktīvi līdzdar-
bojās šī dokumenta izstrādē. Bet 
programmā ierakstītie mērķi, kas 
vērsti uz visu novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabojumu, tiks 
sasniegti, ja darbosimies visi kopā.

Mēs katrs esam stiprs, bet mūsu 
kopējais spēks ir nepārvarams! Ik 
gads novadā ienes jaunumus. Daži 
no tiem būs īsāku vai ilgāku laiku, 
bet citi kā novada vizītkartes kal-
pos daudzus gadu desmitus. Lī-
gatnes pilsētā veiksmīgi attīstās 
tūrisma industrija. Līgatnes TIC 
ieguvis „Q-Latvia” kvalitātes ser-
tifi kātu, kas ir augstākais kvalitā-
tes novērtējums Latvijas tūrisma 
industrijā. Šis sertifi kāts kopā ar 
pagājušajā gadā saņemto EDEN 

balvu ir apliecinājums, ka strādā-
jam pareizi un profesionāli. Bet 
galvenais – aizvien vairāk novada 
iedzīvotāju rod iespējas strauji 
augošo tūristu plūsmu izmantot 
savas labklājības vairošanai. Ir 
realizēta „Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata vēsturiskā centra” atjau-
nošanas pirma kārta. Šis sarežģī-
tais un dažādi skatītais projekts 
ir guvis nozares profesionāļu vis-
augstāko novērtējumu. Novada 
iedzīvotājus priecē ilgi gaidītais 

„Elvi” lielveikals Augšlīgatnē. Tā 
atklāšana lika sasparoties vi-
siem nozares uzņēmējiem, kas 
mums katram ir liels ieguvums. 
Nītaures gala Augšlīgatnes ie-
dzīvotāju drošībai un ērtībām ir 
uzbūvēts jauns gājēju celiņš, bet, 
lai iedzīvotājiem būtu atpūtas 
vieta, turpinās darbs pie „Laive-
nes atpūtas parka”. Augšlīgatnē 

aizvien lielāku piekrišanu gūst šo-
gad atklātais Dienas un interešu 
centrs, bet pirms trīs gadiem iz-
veidotais bērnudārzs katru gadu 
tiek paplašināts, un šobrīd, lai 
nodrošinātu strauji pieaugošās 
vajadzības, ir aktualizēts jautā-
jums par būtisku bērnudārza ēkas 
paplašināšanu. Ratniekos jau tre-
šo gadu norisinājies starptautisks 
mūzikas festivāls „Laba daba”, 
kas kā ikgadējs notikums ir kļu-
vis par pozitīvu novada vizītkarti. 
Tas kopā ar citām norisēm iezīmē 
Ratniekus kā svarīgu kultūras un 
atpūtas centru. Bet Skaļupes cie-
mā, pārvarot šķietami nepārvara-
mas grūtības, strādā cits novada 
simbols – rehabilitācijas centrs 

„Līgatne”, kura darbinieki ar savu 
entuziasmu un neatlaidību ir pra-
tuši saglabāt un attīstīt šo tik ļoti 
nepieciešamo medicīnas iestādi.

Līgatnes novadā ir Dieva dota 
daba, un šeit ir skaisti katrā gada-
laikā! Vēl skaistāku novadu dara tā 
cilvēki, kas, neatlaidīgi strādājot, 
kaldina savu un visu kopējo labklā-
jību. Skaisti ir glīti iekoptie labības 
un līdz pamalei ziedošie kartupe-
ļu lauki. Skaisti ir ganībās izlais-
tie lopi un labi kopta ziedu pļava. 
Skaisti ir ziedošie un augļiem pilnie 
ābeļdārzi. Skaists ir katra darbs, 
kas sagādā prieku sev un citiem!

Visiem Līgatnes novada iedzī-
votājiem novēlu, lai Ziemassvētki 
nes mieru un labo vēlējumu pie-
pildījumu. Lai pie svētku eglītes, 
tālumā vai atmiņās, esam kopā ar 
saviem mīļajiem! Lai rodam spēku 
piedošanai un mīlestībai! Lai krāš-
ņos Ziemassvētkus turpina laimīgs 
Jaunais gads!

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins  

Priecīgus svētkus!
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Broča Ineta
Keiša Laimdota
Ķikute Gita
Tkačuka Tatjana
Bērziņš Aivars
Mortuļeva Valija
Baļķis Artūrs
Korņilovs Arkādijs
Lūse Velta
Rozentāle Ieva 
Pablaka Aina
Vērmane Venita
Jemineja Antra
Korne Silvija
Mellītis Jānis
Petrova Raisa
Zunda Leontīna
Lipnevich Maria

Treifelde Lilija
Malkausis Modris
Norītis Ilmārs
Zicmane Zenta
Aizupietis Arnolds
Amoliņa Meta
Ābola Lidija
Linde Milda
Tūce Jūlija
Puķīte Nellija
Balode Zigrīda
Freimane Zina
Ozola Aina
Bestuževa Anastasija
Straume Dzidra
Pelkaua Rita
Vimba Biruta

Dinamisku pārmaiņu laiks
...Tik balts un kluss...
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars,
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.

/V.Mora/
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SVĒTKOS Pasākumu kalendārs VECGADA IZSKAŅĀ
Laiks Pasākums Vieta. Ieejas maksa

21.decembris 
plkst.17.00

Līgatnes novada vidusskolas 
Ziemassvētku koncerts

Līgatnes kultūras nams.
Ieeja bez maksas

23.decembris 
plkst.15.00

Teātra izrāde „Pollianna”.
„Pollianna” ir izrāde, kas 
skatītājiem liek raudāt, smieties, 
līdzpārdzīvot un, galvenais, 
apzināties, ka tas ir fantastiski – 
dzīvot! Dzīvot un prast 
priecāties par to!

Līgatnes kultūras nams.
Ieeja bez maksas

26.decembris 
plkst.9.00

Svētku balle bērniem.
Rūķi aicinās maskoties, dejot un 
rotaļāties, spēlēs dosimies kopā 
ar Sniegbaltīti! Vai atnāks arī 
Ziemassvētku vecītis?

Līgatnes kultūras nams.
Ieeja bez maksas

26.decembris 
plkst.13.00

Augšlīgatne, „Zvaniņi”.
Ieeja bez maksas

29.decembris 
plkst.20.00

Vecā gada balle pie galdiņiem.
Katrā sievietē mīt čūska, 
un katrā vīrietī čūsku 
dīdītājs. Aizvadot Veco gadu, 
izklaidēsimies kā Jaunajā kopā 
ar Mēriju, viņas rotaļām un 
izlozēm. Nakts balli nodrošinās 
lieliskā dzīvās mūzikas 
grupa „Vēja radītie”, pusnaktī – 
īpašs pikants uzvedums ar 
ekstravaganto dziedātāju 
Samantu Tīnu. Vai zini, ko tev 
nesīs Čūskas gads?

Līgatnes kultūras nams.
Biļešu cena personai ar vietu 
pie galdiņa – Ls 3;
cena pasākuma nedēļā ar 
vietu pie galdiņa – Ls 5;
pasākuma dienā pieejamas 
tikai stāvvietas, 
cena – Ls 5. 
Biļetes iegādājamas 
Līgatnes pakalpojumu centru 
kasēs:
Augšlīgatnē „Birzēs”, Līgatnē 
Spriņģu ielā 4.
Ieeja no 18 gadu vecuma

Vairāk informācijas: www.ligatne.lv/pasakumu-kalendars

Gada nogalē, kā jau ierasts, uz 
aizvadīto gadu atskatās arī tūrisma 
nozarē strādājošie. 7.decembrī Rī-
gas Latviešu biedrības namā notika 
9.Latvijas Tūrisma forums, kur šogad 
novērtēts arī mūsu darbs. Svinīgā 
gaisotnē no Latvijas Tūrisma attīstī-
bas valsts aģentūras (TAVA) vadītāja 
Armanda Slokenberga rokām kvalitā-
tes zīmi „Q-Latvia” saņēma Līgatnes 
tūrisma informācijas centra vadītāja 
Liene Bērziņa (attēlā) .

Kvalitātes sistēmas „Q-Latvia” 
mērķis ir celt viesmīlības kultūru un 
tūrisma pakalpojumu kvalitāti Latvijā. 
Līdzīgas kvalitātes sistēmas jau ie-
viestas daudzās Eiropas un pasaules 
valstīs, tūristi tās jau ir iepazinuši un 
novērtējuši kā uzticamas padomde-
vējas ceļojumu plānošanā. Līdz ar to 
zīmes ieguvējiem ir iespēja paaugsti-
nāt sava uzņēmuma prestižu, atpa-
zīstamību un konkurētspēju. Turklāt 
TAVA sola „Q-Latvia” zīmes ieguvējus 
īpaši izcelt savos materiālos un mār-
ketinga kampaņās.

Lai saņemtu šo zīmi, pretenden-
tam ir jānovērtē sava uzņēmuma vai 
informācijas centra sniegto pakalpo-
jumu esošā kvalitāte, pievēršot īpašu 
uzmanību kritiskajiem punktiem, un 
jāizstrādā konkrēts rīcības plāns trū-
kumu novēršanai. Tā kā šīs kvalitātes 
sistēmas galvenais mērķis ir apmie-
rināts klients un mūsu uzdevums ir 
panākt, lai viesi pie mums atgriežas 
atkal un atkal, kā arī iesaka Līgatni 
saviem draugiem, mūsu rīcības plāna 
galvenā sastāvdaļa ir apņemšanās 
līdz nākamajai tūrisma sezonai iz-
strādāt labāku un precīzāku sistēmu, 
kā uzzināt tūrista iespaidus jau pēc 
Līgatnes apmeklējuma. Šī informācija 
ir ārkārtīgi svarīga, lai precīzi sapras-
tu tūristu vēlmes, lai varētu laicīgi re-
aģēt uz kritiku, kā arī izvērtēt piepra-
sījumu pēc jauniem pakalpojumiem.

Kad rīcības plāns tika apstiprināts 
Tūrisma attīstības valsts aģentū-
rā, pie mums ciemojās „slepenais 
klients”. Šis apmeklējums ir galve-
nais pārbaudījums, lai uzņēmumam 
vai informācijas centram piešķirtu 
kvalitātes zīmi. Kā jau pats apzīmē-
jums liecina, „slepenais klients” ir 
aģentūras sūtīts eksperts, kas iero-
das informācijas centrā kā parasts 
tūrists, savu apmeklējumu iepriekš 
nesaskaņojot. Tā mēs arī neuzzinā-
sim, kurš no daudzajiem tūristiem tas 
bija, bet galvenais, ka viņa vērtējums 
ir bijis pozitīvs un kvalitātes zīme jau 
atrodas tūrisma informācijas centrā.

Vienlaicīgi kvalitātes zīme tika pie-
šķirta arī kaimiņiem – Cēsu Tūrisma 
attīstības un informācijas centram 
un Cēsu pils kompleksa apmeklētā-
ju centram, kā arī vēl trijiem tūrisma 
nozares uzņēmumiem. Iepriekš jau ti-
kušas piešķirtas divdesmit kvalitātes 
zīmes. To skaitā apliecinājumu par 
kvalitatīvu tūrisma objektu ir saņē-
mis Vienkoču parks.

Sakām paldies Līgatnes TIC ko-
mandai par labu darbu, aicinām arī 
citus Līgatnes tūrisma zonas uz-
ņēmējus pieteikties šai sistēmai un 
novēlam mums visiem kopā labi sa-
gatavoties raženai tūrisma sezonai 
2013.gadā!

Inese Okonova,
Līgatnes Kultūras un tūrisma 

centra vadītāja  

Kādu pelēkā novembra pēcpus-
dienu Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem un viesiem ar 
brīnišķīgām melodijām krāsaināku 
un priecīgāku padarīja Cēsu, Lī-
gatnes un Siguldas mūzikas skolu 
akordeonisti.

„Zvaniņu” zāle tajā pēcpusdienā 
bija klausītāju pilna, jo koncerta 
afi šas solīja tikšanos ar iemīļotu 

latviešu un ārzemju kinofi lmu mū-
ziku. Triju mūzikas skolu audzēkņi 
savu skolotāju Vinetas Golubkovas 
un Kaspara Gulbja vadībā priecēja 
klausītājus ar mums visiem zināmu 
latviešu kinofi lmu „Emīla nedarbi”, 

„Vella kalpi”, „Teātris”, „Ilgais ceļš 
kāpās” u.c. melodijām, skanēja arī 
tādu skatītāju iemīļotu kinofi lmu 
kā „Mūzikas skaņas” un „Titāniks” 

mūzika. Koncerta klausītājiem bija 
iespēja fi lmu fragmentus vērot uz 
ekrāna. Šis koncerts parādīja, ka fi l-
mu mūzika var dzīvot pati par sevi, 
tā ir izteiksmīga un ļoti „krāsaina”. 
Bieži kādas kinofi lmas titulmūzika 
vai dziesma kļūst populārāka par 
pašu fi lmu.

Koncerta dalībnieki bija sagatavo-
juši ļoti interesantu un dažādu reper-
tuāru, klausītāji lielākoties visas viņu 
spēlētās melodijas viegli atpazina 
un zināja, no kuras fi lmas tās ir. Abi 
skolotāji šoreiz nebija tikai koncerta 
programmas sagatavotāji, viņi no-
drošināja pasākuma norisi – skolo-
tāja Vineta iejutās konferansjē lomā, 
bet skolotājs Kaspars bija atbildīgs 
par fi lmu fragmentu rādīšanu.

Jauki, ka bērni mūzikas skolās ne-
spēlē tikai akadēmisko mūziku, bet 
gan paši iepazīstas ar ko jaunu, gan 
citus priecē ar sirdij tuvām melodijām.

Irita Merga Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas direktore    

 Kino mūzika akordeona skaņās

Līgatnes tūrisma informācijas centrs 
iegūst kvalitātes zīmi „Q-Latvia”

12.novembrī Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas zālē notika Cēsu, Līgatnes un 
Siguldas mūzikas skolu akordeonistu koncerts.
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Saules spēku 
Jaunajā gadā!

Līgatni klāj balta sniega sega, va-
karus pārņem tumsa, un aktīvo dzīves 
ritumu nomaina pārdomu laiks. Tas ir 
laiks, lai piedotu, mācītos un mainītos 
uz labu. Līdz Jaunā – 2013. – gada sā-
kumam jāsakopj māja, lai sētā ienāk 
Ziemassvētku prieks, kas sev līdzi at-
nes gaismas uzvaru pār tumsu!

Latvieši bijuši spēcīgi savās dzies-
mās un tautas lūgsnās. Gribu domāt, 
ka tā ir vēl joprojām, ja ne – tad jāat-
jauno labi aizmirsts vecais. Latvisku-
ma apziņa un mūsu tautas tradīcijas 
ir ierakstītas ikviena latvieša saknēs, 
vien jāgrib tās bagātināt.

Jauno gadu gaidot, atceramies vei-
du, ar kādu mūsu senči vairoja enerģiju, 
auglību, bagātību. Lūk, ja ir vēlēšanās 
2013.gadā iesoļot ar Saules spēku, 
noderēs šī tautas dziesma, kas sevī 
ietver mūžīgās dzīvības, auglības un 
bagātības kodu:

Visapkārt gaisma ausa, 
Vidū Saule ritināj`;
Visapkārt zelta josta,
Vidū manis augumiņš.

2013.gadā vēlu Saules spēku, sildot 
savas un līdzcilvēku sirdis!

Līgatnes Kultūras pasākumu 
organizatore

Katrīna Šteina

Lai Ziemassvētku baltais miers
Nes gaišu prieku jūsu sirdij,
Lai Jaunais gads liek laimes liet,
Ar panākumu putām dzirkstīt!

Ir pienācis gada skaistākais un bal-
tākais laiks. Šis laiks ir arī brīnumu 
laiks, kad katrs no mums cer uz kādu 
brīnumu, kurš varētu mūs iepriecināt 
un pārsteigt. Vienam tā būs sen gai-
dīta dāvana, citam ilgi nesatikti, mīļi 
cilvēki, vēl kādam ģimenes kopība, 
mājīgums un sirds siltums. Šīs sajū-
tas ir vienreizējas un neatkārtojamas, 
katram savas... un tās nāk no bērnības.

Arī mēs bērnudārzā šo laiku vadām, 
ticot lielajam brīnumam. Paši radām 
sev svētku sajūtu, iededzot svētku 
eglīti ar pašu gatavotām rotiņām 
bērnudārza pagalmos, cepot gardas 
piparkūkas un gatavojot pašu lielāko 
dāvanu vecākiem – skaistus Ziemas-
svētku priekšnesumus.

Mēs, bērnudārza darbinieki un bēr-
ni, gribam sacīt mīļu paldies ikvienam, 
kurš šajā gadā mūs atbalstījis ar labu 
vārdu vai praktisku darbu.

Gribam vēlēt jums gaišus un miera 
pilnus šos Ziemassvētkus, lai ikviena 
iecerētais brīnums piepildās, lai esam 

kā dāvana viens otram savās ģimenēs, 
kolektīvā, mūsu bērniem un visiem 
tiem, ar kuriem kopā esam ikdienā!

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes 
bērni un darbinieki

Lai visa ģimene atkal kopā,
ķildas nostumtas malā,
novēlu ēdieniem pilnu pieliekamo,
klauvējienus pie durvīm, 
draudzīgas sejas,
sainīšu grēdas zem eglītes,
apsveikumus no visiem mīļajiem,
lai viss ir izdarīts,
lai nekas nepiedeg,
lai ir smiekli un drusciņ aušības,
apskāvieni, skūpsti, 
priecīgas atmiņas.
Novēlu no visas sirds, lai 
Tavi Ziemassvētki ir tieši tādi, 
kādiem tiem jābūt – 
mazliet siltuma ziemas dzīlēs,
gaišums tumsā.

/Šarlote Greja/

Jūsu mājās ir nonākusi 2012.gada 
pēdējā „Līgatnes Novadu Ziņu” avīzīte. 
Vēlos pateikt sirsnīgu paldies par at-
balstu un uzticību jums, mīļie lasītāji, 
kā arī visiem tiem cilvēkiem, kuri ne-
nogurstoši gada garumā sadarbojās ar 
mani un palīdzēja veidot šo izdevumu. 
Īpašs paldies Līgatnes vēstures pēt-
niekiem par rakstiem, fotogrāfi jām un 
vēsturiskajiem faktiem!

Mīļus jums Ziemassvētkus!
Lai visiem stipra veselība un uz 

sadarbību Jaunajā gadā!

Cieņā un mīlestībā 
Anita Jaunzeme

Dievs, šai klusā vakarstundā
Ļauj man Tevi lūgties tā,
Kā reiz dziļā paļāvībā
Lūdzām agri bērnībā.

Tu jau zini, ko mēs lūdzam,
Sirdī, vārdos neminot, –
Tur to mazo sapņu zemi
Lūdzam, atpakaļ mums dod!

Jūs, kas svešās malās klīstat,
Ilgās sveces dedziet tā,
Lai mēs visi kopā esam
Ziemassvētku vakarā.
/E.Ceriņš/

Visiem Līgatnes novada ļaudīm vē-
lam gaišus, baltus Ziemassvētkus!

Jauno – 2013. – gadu sagaidīt ar 
ticību labajam, ar cerību, ar paļāvību 
uz saviem spēkiem, ar vēlmi un spē-
ju īstenot savas ieceres šeit – savā 
Tēvzemē!

Līgatnes novada dome
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Informācija, ka Līgatnes no-
vada pašvaldības grāmatvedībā 
nav nodrošināta nodalīta uzskai-
te par katru pašvaldības sniegto 
komunālo pakalpojumu veidu 
(siltumapgāde, ūdens apgāde un 
kanalizācija, atkritumu apsaim-
niekošana), neatbilst patiesībai, 
jo uzskaite tiek veikta atsevišķi 
katram pakalpojumu veidam, ja 
to ir iespējams konkrēti attieci-
nāt. Un konkrēti attiecināt iespē-
jams visas izmaksu pozīcijas, kas 
veido vairāk nekā 80% no tarifā 
iekļautajām izmaksām, bet ci-
tas izmaksas, kas iekļaujamas 
kopējā administratīvajā grozā, ir 
procentuāli nodalītas pa pakal-
pojuma veidiem. Pilnībā nodalīt 
visas izmaksas būtu iespējams, ja 
katram pakalpojuma veidam būtu 
atsevišķs personāls un grāmatve-
dības uzskaite (tos nodrošinātu 
atsevišķi uzņēmumi). Teorētiski 
tas ir iespējams, bet tas būtiski 
sadārdzinātu katra pakalpojuma 
izmaksas.

Revīzijas ziņojumā minēts, ka 
Līgatnes novadā atkritumu ap-

saimniekošanas uzņēmums nav 
izvēlēts atbilstoši „Publisko ie-
pirkumu likumam”. Runa ir par SIA 

„Jumis”, kas novada pašvaldības 
komunālajai nodaļai reizēm no-
drošina tikai asenizācijas pakalpo-
jumus. Formāli tas ir pārkāpums, 
kas atbilstoši likumam ir jānovērš 
līdz 2013.gada 1.jūlijam, tomēr 
faktisko atkritumu apsaimnieko-
šanu (vairāk nekā 90%) Līgatnes 
novadā nodrošina SIA „ZAAO”, ar 
kuru atkritumu apsaimniekošanas 
līgums ir noslēgts atbilstoši Pub-
lisko iepirkumu likumam. Atzīstot, 
ka atkritumu apsaimniekosanas 
jomā jāveic uzlabojumi, pašval-
dība ir izstrādājusi rīcības plānu, 

kas līdz likumā noteiktajam ter-
miņam – nākamā gada 1.jūlijam – 
sakārtos visas procedūras atbil-
stoši likuma prasībām.

Revīzijas ziņojumā minēts, ka 
divu darbinieku – jurista un grā-
matveža – algas tarifos iekļautas 
nepamatoti. Šai jautājumā katra 
puse palika pie sava viedokļa, jo 
pašvaldība uzskata, ka centrali-
zētā sistēmā, kur katra funkcija 
tiek dalīta starp vairākiem darbi-
niekiem, nav iespējams un netiek 
noteikts izmaksu attiecinājums uz 
konkrētu darbinieku, bet koman-
das kopumu. Šai gadījumā radās 
iespaids, ka ir skatītas izmaksu 
pozīcijas un darbinieku štatu sa-
raksts. Zinot, ka konkrētajam ju-
ristam ar komunālajiem pakalpo-
jumiem nav nekā kopīga, situācija 
šķiet vēl absurdāka.

Ziņojumā minētais, ka pašval-
dībā nav izstrādāta komunālo 
pakalpojumu tarifu aprēķinu me-
todoloģija, ir diskutējams, jo bez 
metodoloģijas tarifus izveidot 
nevar. Līdz 2012.gada augustam 
pašvaldībā tarifus aprēķināja pēc 

Līgatnes pilsētā un Līgatnes pa-
gastā iepriekš esošajām metodo-
loģijām, bet sākot no š.g. augusta 
ir apstiprināta vienota metodolo-
ģija Līgatnes novadam, kas bals-
tīta uz SPRK metodoloģijas princi-
piem. Diemžēl valstī joprojām nav 
izstrādāts metodoloģijas paraugs 
komunālo pakalpojumu sniegša-
nai pašvaldībās, tāpēc iespējamas 
spekulācijas par dažādās pašval-
dībās esošo metodoloģiju atbil-
stību.

Revīzijas ziņojumā minēts, ka 
tarifos iekļautas lielākas prog-
nozētās izmaksas, nekā faktiski 
izlietots. Līdz šim un arī turpmāk 
tarifu prognozēs tiek iekļautas ti-

kai tās izmaksas, kas balstītas uz 
iepriekšējā perioda faktu un plā-
notajiem ieguldījumiem, bet tarifu 
perioda beigās kā vienmēr tiek 
veikts pārrēķins, pamatojoties uz 
faktisko līdzekļu izlietojumu. Ne-
skaidrības šai jautājumā radušās, 
jo atbilstoši grāmatvedības kārto-
šanas metodikai plānotās izmak-
sas iekļauj zem viena klasifikato-
ru koda, bet faktiskās izmaksas 
atbilstoši tiem kodiem, kā šīs 
izmaksas veidojušās. Ņemot vērā, 
ka Līgatnes novada Komunālajā 
nodaļā ir labi attīstīts remont-
dienests, tas daudzus darbus ļauj 
veikt saviem spēkiem saimniecis-
kā kārtā. Veikt darbus saimniecis-
kā kārtā ir ievērojami lētāk, bet 
grāmatvedībā šīs izmaksas tiek 
attiecinātas zem citiem izdevu-
mu kodiem. Diemžēl informācijas 
apmaiņas vai citu iemeslu dēļ šie 
fakti nav ņemti vērā.

Revīzijas ziņojumā minēts, ka 
tarifu aprēķina metodoloģijā da-
žādos gados ir iekļautas dažādas 
apsildāmās platības. Runa ir par 
7m², kas veido 0,11% no kopējās 
platības. Tarifu aprēķina metodo-
loģijā informācija par apsildāmo 
platību tiek ņemta no oficiālajiem 
reģistriem, un tā tiešām var būt 
mainīga, ja, piemēram, kāda dzī-
vokļa īpašnieks aizstiklo lodžiju. 
Tomēr šie „fakti” ir nenozīmīgi un 
to var atrisināt, uzstādot dzīvo-
jamā mājā siltuma skaitītāju. Tad 
iedzīvotāji nemaksās par m², bet 
par faktiski patērēto siltumu.

Tāpat Valsts kontroles ziņojumā 
minēts, ka pašvaldība nav guvusi 
ieņēmumus 18 000 latu apmē-
rā, jo pašvaldība dzīvojamo māju 
apsaimniekotājiem piešķīrusi at-
laides klientu servisa nodrošinā-
šanai. Skaidrības labad jāuzsver, 
ka šīs izmaksas tarifos ir bijušas 
vienmēr, tikai agrāk šo funkciju 
veica pati Komunālā nodaļa, bet, 
sākot ar 2010.gadu, funkcija līdz ar 
finansējumu ir nodota dzīvojamo 

māju apsaimniekotājam. Šāda 
pašvaldības rīcība ir ciešā saskaņā 
ar labas pārvaldības principiem 
un likumu par pašvaldībām, kur 
noteikts, ka funkcijas jānodod 
kopā ar finansējumu.

Valsts kontroles revīzijas zi-
ņojums 4.decembrī tika skatīts 
Līgatnes novada deputātu un at-
bildīgo struktūrvienību vadītāju 
kopējā sapulcē. Revīzijas ziņo-
jumā Valsts kontrole ir sniegusi 
četrus ieteikumus, kuru ievieša-
nas termiņš būs 2013.gada 1.jūlijs. 
Novada domes deputāti, iepazinu-
šies ar revīzijas ziņojumu, izteica 

viedokli, ka šī kontrole procesu 
apzināšanai, uzlabošanai un ko-
pējai sistēmai nāk par labu, jo, ja 
nav ārēja normatīvā regulējuma, 
katrs pragmatisks ieteikums pa-
līdz kopējās sistēmas uzlabošanai. 
Tāpat deputāti atzina, ka revīzijā 
nav konstatēti iedzīvotāju agrāk 

paustie pārmetumi par energore-
sursu patēriņa sagrozījumiem vai 
tarifos iekļautajiem „nepamatota-
jiem” kredīta maksājumiem (tieši 
par šo pozīciju „sagrozīšanu”, kas 
var būtiski ietekmēt komunālo pa-
kalpojumu tarifus, pašvaldība no 
iedzīvotājiem saņēmusi visvairāk 
pārmetumu).

Pašvaldības deputāti vērtēs 
vairākus risinājuma modeļus, lai 
īstenotu Valsts kontroles ieteiku-
mus. Daži ieteikumi ir realizējami 
ātri, bet citu ieteikumu realizācija 
var ietekmēt visa novada struk-
tūru kopumā. Deputāti atzina, ka 
ar lēmuma pieņemšanu nav jā-
steidzas, bet jāizvērtē vislabākais 

modelis, lai datu caurspīdīgums 
būtu ekonomiski pamatots un 
klientiem samaksājams.

Atsaucoties uz raidījuma „De 
facto” „šausminošo” informāci-
ju par apkures tarifiem Līgatnē, 
kas uz kaimiņu fona tika parādīti 
kā divtik augstāki, jāsaprot, ka 
maksu par siltumu veido gan ar 
siltuma ražošanu saistītās iz-
maksas, gan patēriņa izmaksas. 
Siltuma ražošanas izmaksās ap 
80% veido energoresursu cena, 
bet patēriņa izmaksas ir tik lie-
las, cik daudz siltuma katra māja 
patērē. Salīdzinājumam var minēt 
elektrības cenu, kur tarifs ir 0,104 
Ls/kwh, bet mēnesī maksājam, 
piemēram, Ls 10. Šai gadījumā 
mēs nesakām, ka elektrības tarifs 
ir Ls 10, bet apzinamies, ka Ls 10 
veido elektrības cena x mūsu pašu 
patēriņš. Maksa par siltumu var 
pazemināties tikai tad, ja lētāki 
kļūst energoresursi vai siltumu 
izmantojam taupīgāk. Risinājums, 
kas ļautu ietaupīt katram iedzīvo-
tājam, ir dzīvojamo ēku siltināša-
na, siltummezglu izveide un atse-
višķa siltuma uzskaite, vispirms 
kopēji ēkai, bet pēc tam katram 
dzīvoklim. Visi šie risinājumi tika 
iekļauti Gaujasmalas dzīvojamo 
ēku energoefektivitātes projektos, 
ko diemžēl iedzīvotāji ir noraidī-
juši.

Kā redzams, tad Līgatnes pilsē-
tā, kur apkurei 100% tiek izman-
tota dabas gāze, tarifs ir līdzīgs 
kā citviet. Savukārt Augšlīgatnē 
apkures tarifs joprojām ir viens no 
zemākajiem valstī. Ja Līgatnes 
novadā, līdzīgi kā citās pilsētās, 
būtu vienots apkures tarifs ne-
atkarīgi no katlumājas atrašanās 
vietas un kurināmā veida, tad vi-
dējais tarifs būtu ~ 44,00 Ls/MWh. 
Apgalvojumiem, ka Līgatnes no-
vadā ir nepamatoti augsts apku-
res tarifs, nav pamata!

 
Līgatnes novada  

domes priekšsēdētājs
Ainārs Šteins 

Ažiotāža ap siltuma tarifiem Līgatnē

Salīdzinājumam informācija par siltuma 
tarifiem Līgatnē un citviet:

1. SIA „Cēsu siltumtīkli” – 58,33 Ls/MWh;
2. SIA „Jūrmalas siltums” – 57,37 Ls/MWh;
3. SIA „Rēzeknes enerģija” – 53,19 Ls/MWh;
4. SIA „Liepājas enerģija” – 50,74 Ls/MWh;
5. SIA „Lielvārdes Remte” – 50,57 Ls/MWh;
6. SIA „Grobiņas siltums” – 49,90 Ls/MWh;
7. SIA „Salaspils siltums” – 49,53 Ls/MWh;
8. Līgatnes novadā Gaujasmalā – 49,18 Ls/MWh;
8. AS „Olaines ūdens un siltums” – 48,90 Ls/MWh;
9. SIA „Saldus siltums” – 48,50 Ls/MWh;
10. SIA „Fortum Jelgava” – 47,61 Ls/MWh;
11. SIA „Wesemann–Sigulda” – 46,33 Ls/MWh;
12. SIA „Iecavas siltums” – 46,30 Ls/MWh;
13. PAS „Daugavpils siltumtīkli” – 44,58 Ls/MWh;
14. AS „Rīgas Siltums” – 42,16 Ls/MWh;
....Līgatnes novada Augšlīgatnē – Ls 41,46 Ls/MWh.

Līgatnes novads atkal nokļuvis sabiedrības uzmanības 
centrā, bet šoreiz ar ziņu par komunālo pakalpojumu tari-
fiem, kas, kā uzskata Valsts kontrole, Līgatnes novadā ir 
nepamatoti sadārdzināti. Līdz šim izskanējusi vienpusēja 
informācija, kas balstīta uz publiski pieejamu Valsts kon-
troles revīzijas ziņojumu, tomēr ir arī cits, Līgatnes no-
vada pašvaldības viedoklis, kas tika iesniegts Valsts kon-
trolei un ir izdiskutēts piecu stundu garā sarunā. Ņemot 
vērā, ka publiski izskanējusī informācija skar katru nova-
da iedzīvotāju, arī tos, kurus „tarifu lieta” nekādi neskar, 
aicinām iepazīties ar pašvaldības iebildumu izklāstu un 
plānoto rīcību, lai šādas situācijas neatkārtotos.

Diemžēl valstī joprojām nav izstrādāts me-
todoloģijas paraugs komunālo pakalpojumu 

sniegšanai pašvaldībās, tāpēc iespējamas spe-
kulācijas par dažādās pašvaldībās esošo meto-

doloģiju atbilstību.

Ņemot vērā, ka Līgatnes novada Komunāla-
jā nodaļā ir labi attīstīts remontdienests, tas 

daudzus darbus ļauj veikt saviem spēkiem 
saimnieciskā kārtā. Veikt darbus saimnieciskā 
kārtā ir ievērojami lētāk, bet grāmatvedībā šīs 

izmaksas tiek attiecinātas zem citiem izdevumu 
kodiem. Diemžēl informācijas apmaiņas vai citu 

iemeslu dēļ šie fakti nav ņemti vērā.
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Sigurds Rusmanis 

Nobeigums. 
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.9, Nr.11, (2011.g.), Nr. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (2012.g.)

Aiz Gaujmalas apbūves bija 
tilts pāri Gaujai, kuru, atkāp-
joties 2.pasaules kara sākumā, 
nodedzināja padomju karaspēks. 
Tiek stāstīts, ka to uzspridzināja 
vācieši, arī nacionālie partizā-
ni. Visticamāk, ka tiltu mēģināts 
sagraut vairākas reizes, pēc tam 
iespēju robežās tas atjaunots. 
Tilts atradās gandrīz pretī Gau-
jaskroga ēkai upes labajā krastā. 
Tagad pāris simtu metru zemāk 
darbojas pārceltuve, kuru 1994.
gadā apdzejojis Imants Ziedonis:

„Pārceltuve. Prāmis.
Saules rietā,
kad vakari rāmi,
tevi pārcels šai vietā.”

Ar dzeju Līgatnei vēl cits sa-
kars. Aiz Līgatnes vidusskolas 
(1959.g.) Strautu ielā 4 ir Kalnu 
iela, kuras 7.namā dzīvo dzejnie-
ce un rakstniece Lija Brīdaka.

Mūsu ceļš pa Cēsu ielu ved tā-
lāk. Tās kreisajā pusē Krastiņu 
māja, kuras vietā ap 1860.gadu 

govis ganījusi Anna Priede. Viņa 
stāstījusi, ka tur bijusi priede, 
kurā pakārti no paegļa koka da-
rināti krusti, – septiņu zviedru 
virsnieku apglabāšanas vieta. Ne 
jau karā krituši. Tur bijusi liela 
bedre, un zviedru ķēniņš apsolījis 
savu skaisto meitu tam, kas pār 
dziļo bedri pārjās. Visi iekrituši. 
Bijis arī pāršķelts akmens ar sep-
tiņiem iekaltiem krustiem. Zem 
priedes esot bijusi nauda aprak-
ta, kas divpadsmitos naktī nākot 
žavināties. Priedi kāds nodedzi-
nāja (LFK 1000,123).

Cēsu ielas 13.namā (1937.g.) 
dzīvojis koktēlnieks Teodors 
Kamšs, kurš izpildījis Antona 

Benjamiņa pasūtījumus. Viņa sa-
vāktā gliemežvāku kolekcija bija 
lielākā Latvijā, vācis arī minerā-
lus ar bruņuzivju nospiedumiem.

Pirms ēkas sākas Pilskalna 
iela, kas tiešām ved gar Līgatnes 
pilskalnu (Grantskalnu, te savu-
laik ņemta grants). Par pilskalnu 
agrāk, pēc E.Brastiņa versijas, 
uzskatīja tikai 60 m augstā pau-
gura ziemeļaustrumu daļu, kas ar 
grāvi un valni atdalīta no pārējās 
paugura daļas. Varbūt vēl atce-
raties vēsturnieka Ginta Skutāna 
rakstu 2010.gada janvāra „No-
vadniekā”, kurā viņš izsaka domu, 
ka pils plakums ir piecas reizes 
lielāks, te 13.gs. varētu būt bijusi 
Satekles vecākā Rūsiņa pils. Ja 
tas tiktu pierādīts, apstiprinātos 
arī Beverīnas atrašanās Raunas 
Tanīskalnā, kas līdz šim meklēta 
vismaz septiņās vietās.

Pilskalna ielas turpinājums 
noved pie Cepurkalna un Spriņģu 
ieža pie Gaujas, taču vienkāršāk 
to sasniegt pastaigā no Līgatnes 
rehabilitācijas centra, kas šādā 
veidā dibināts 1993.gadā. Celt-
niecība sākās 70.gadu sākumā 
pēc arhitekta Vladimira Šņitņi-
kova projekta, kā jau parasti – no 
pamatiem. Virs pazemes daļas 

60 cm biezs betons, ar svina 
starpslāņiem, tad vēl 1,5 m bie-
za augsnes kārta. Zem tā droša 
vieta 2000 m2 platībā 300 cilvē-
kiem ar komunistisku pārliecību. 
Šī būve spētu izturēt triecienu 
ar spēku 3 kg uz cm2, tātad būtu 
droša atomtrieciena gadījumā ar 
epicentru pat 0,5 km attālumā 
no patvertnes. No turienes tad 
varētu vadīt to, kas palicis pāri 
republikā. Piecstāvu korpuss bija 
pansionāts, kur brauca atpūsties 
ar īpašiem LPSR Veselības minis-
trijas 4.pārvaldes norīkojumiem. 
Tagad mediķu pakalpojumi kā kū-
rortviesnīcā te pieejami bez iero-
bežojumiem. Basketbola laukums 

te apaļš, jo kādreiz bija domāts 
kā helikopteru nosēšanās vieta. 
Patvertne ekskursantiem apska-
tāma darba kārtībā, vienīgais – 
savulaik VDK aizvāca šifrēšanas 
iekārtas.

Pie sporta laukuma sākas 1 km 
garā Mitoloģijas taka, kas daļēji 
ved gar Gauju, ar seno latviešu 
dievību koka skulptūrām, kuras 
izgatavotas tautas daiļamata 
studijās „Cēre” un „Dzīne” Beti-
jas Strautnieces vadībā.

Paskatīties uz Spriņģa iezi no 
Gaujmalas puses gan ieteicams 
aiziet. No transporta stāvvie-
tas jādodas, kurp aicina rādītāji 

„Pārceltuve” un „Pastaigu taka”. 
Pirms nožogojuma jānogriežas pa 
kreisi un pa žoga ārmalu uz priek-
šu. Kad pāriets Podupītes tiltiņš, 
jauns rādītājs uz iezi. Iespaidī-
go smilšakmens iezi sāngravas 
sadalījušas trijos posmos, un tā 
kopgarums ir 600 m. Tam četras 
lielas nišas un izciļņi, lielākais 
augstums 21 m no Līgatnes upes 
ietekas puses, kas ir 0,25 km 

no ieža, to kokdzeluma tehnikā 
1957.gadā attēlojis grafiķis Pē-
teris Upītis. Te vērts pabūt pat 
ziemā – vērojami līdz 6 m augsti 
leduskritumi.

Taisnība dzejniecei Valijai Bru-
tānei:

„Tu, mana Līgatne, – 
kalni un gleznainas lejas.
Gauja te straumi
ap sārtajām klintssienām liec,
strauti no kraujām rit murdot
un draiskumā smejas,
baltbērzi šūpojas,  
zilgmājā galotnes sniec.”
Līgatnes dabas skaistums iz-

mantots kā darbības fons vairā-
kās mākslas filmās, kā „Purva 

bridējs”, „Likteņa līdumnieki”, 
„Ilgais ceļš kāpās”.

Kalns virs ieža vēl kāpj 20 m 
augstāk, tikai tā virsotne noau-
gusi ar biezu mežu. Tur var no-
kļūt, no Podupītes tiltiņa ejot uz 
priekšu, taka ved augstāk – uz 
Cepurkalnu, kas ir Spriņģu ieža 
turpinājums. Tālāk var aiziet līdz 
pārceltuvei, Gaujasmalai un ar 
autobusu nokļūt līdz pat Augšlī-
gatnei.

Kartē vieta, kur atrodas Līgat-
nes rehabilitācijas centrs, saucas 
Skaļupes. Tiešām, tagadējā vei-
kala vietā kādreiz atradās „Ska-
ļupu” mājas. Nav skaidri zināms, 
kura augstā klints ar nepieejamu 
alu Gaujas kreisajā krastā netālu 
no „Skaļupu” mājām domāta, var-
būt pat Spriņģu iezis, ka tur agrā-
kos laikos, kad pat dzelzceļa vēl 
nebija, alā dzīvojuši divi burlakas. 
Kad tie noķerti un vesti uz bruģa 
tiesu, viņi vedējam stāstījuši, ka 
no alas apmēram divdesmit soļu 
esot divas eglītes, starp kurām 
apraktas divarpus muciņas ar 
zelta naudu, un alā māla bļodiņa 
ar koka karoti (LFK 1130,32). Var-
būt vieglāk būs atrast vietu, kur 
uz Gaujas krasta pirms gadsimta 
bijusi jau sen nopostīta kapsēta 
ar lieliem akmens krustiem? Pie 
kapsētas ir grāvītis, kurš noiet no 

lielceļa līdz Gaujai. Kad tur karo-
juši, grāvīti izskalojušas tur plū-
dušās asinis (LFK 1130,33).

Pati Skaļupe vēl pirms pus-
gadsimta ietecējusi Gaujā 1,5 km 
zemāk par tagadējo vietu. Jaunu 
gultni izrakuši cilvēki (it kā – lai 
labāk varētu durt lašus), kaut 
gan tur upi no Gaujas atdalīja 
pavisam šaurs Gaujas terases 
paliksnis, kuru pavasaros upe rei-
zēm intensīvi skaloja, tas varēja 
diezgan drīz notikt dabiski.

Pāri upei Skaļupes krogs, ku-
ram blakus aug lapegle. Tā 
datējumu var izlasīt uz sie-
nas – 1887.g., taču krogs te ne-
apšaubāmi bijis jau senāk. Krogs 
iezīmēts jau L.A.Mollina 1791.-
1794.gadā izdotajās kartēs. Ne-
daudz kuriozi, ka Arno Teivena 
grāmatā „Latvijas lauku krogi 
un ceļi” (1995.g.), kur dots šajās 
kartēs atzīmēto krogu saraksts, 
tas vienlaicīgi pieminēts gan Rī-
gas, gan Cēsu apriņķī. Cerams, ka 
nav tā, kā pašlaik Valkas pagasta 
Stoķu kapu kapličā, kur, ieejot no 
Latvijas puses pa vienām durvīm, 
pa otrām var nonākt Igaunijā. Jā-
ņem vērā, ka 18.gs. cauri Līgatnei 
gājis vecais Cēsu ceļš, tad vēl 
Rīgas – Pleskavas šoseja nebija 
izbūvēta. Zemes ceļš no Siguldas 
gar Nurmižiem veda uz Līgatni, 

No Līgatnes Spriņģu ieža 

Cepurkalns.

Spriņģu iezis.

Skaļupes ieži.
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kur bijušā kroga likteni jau minē-
jām. Kas tad bija tuvākie uz Rīgas 
pusi? Siguldā bija Baznīcas krogs, 
tad Vēja krogs, Stembeļu krogs 
pirms Nurmižiem, Vēršu krogs 
Vildogā, Saukuma krogs, nāka-
mais jau Līgatnē. Uz šo krogu 
tagad attiecas 1930.gadā teiktie 
Jāņa Medeņa dzejas vārdi:

„Stāv ceļa putekļos kā senāk 
vecie krogi,
Bet nespīd ugunīs tiem sirmā 
stundā logi.
Tos miegā nobūris kāds ļauns 
un skaudīgs burvis,
Vairs ceļiniekiem nav, kas 
laipni atver durvis.”
Agrāk te apmetās ne tikai ce-

ļinieki, savā laikā krogu sauca 
pat par Plostnieku krogu. Zemāk 
par Ķūķu klintīm Gaujas viducī ir 
akmens, kas bieži plostus izjauca. 
Pie „Skaļupiem” bija uztaisītas 
ragatas, kur baļķus sanesa malā. 
Te baļķus sasēja pa jaunu un lai-
da lejā. Lielākie uzņēmēji pludi-
nāšanas darbiem bijuši žīdi (LFK 
2049, 2279). Par Gaujas plost-
nieku dziesmām, kuras „neviens 
vairs nepierakstīs, nedziedās, ne-
atcerēsies”, šādi Ojārs Vācietis:

„Tās sastāvēja 
no miglām un blandonisma,
no vaļā atvērtām dvēselēm
un akmeņiem 
krācēs.”
Tikai no laivas var aplūkot 

plostniekiem „kaitīgo” akmeni 
un salu pie tā, abās pusēs Gau-
jai esošos iežus. Labajā pusē 
esošajām jau sen bija Līņu klin-
šu nosaukums pēc gandrīz kilo-
metru attālumā esošajām mājām. 

Pretējā krastā esošajam un 200 m 
garajam tikai 2007.gadā tika no-
saukums – Enkurakmens iezis. Tā 
sauc arī salu un krāces. Enkurak-
mens ir akmens, kuram uzmetot 
virves, varēja apturēt plostus. 
Pirms tam ieža nosaukums nebija 
vietējo atmiņās saglabājies, kar-
tēs tas ilgi palika bez vārda, bet 
literatūrā to dēvēja par Bezvārda 
klinti vai klinti pretī Līņu klintīm.

Par Līņu māju nosaukumu vērts 
stāstīt atsevišķi. Atcerieties pa-
zīstamās novadpētnieces un dau-
dzu grāmatu autores Melānijas 
Vanagas dzimtas uzvārdu? Tas 
ir arābisks – Šleijs. Pirmais Šleijs 
zviedru laikā esot atvests no Dā-
nijas. Lūk, fragments no „Dvēseļu 
pulcēšanās” I grāmatas (1993.g.): 

„Strupes muižas vecā pavāra ģi-
mene tika pārcelta uz kādu tuk-
šu māju Gaujmalā. Tur paši tika 
saukti par Šlejiem un arī māja par 
Šleju māju. Arī muižas skrīveris 
sākumā māju tāpat pierakstīja 
par Šleie māju, kā saklausīja. Bet 
izrādījās, ka „schlei” ir īsts vācu 
vārds un nozīmē „līnis”. Latviešu 
zemnieku māju nedrīkstēja saukt 
vācu vārdā. Skrīveris to tūdaļ 
pārlatviskoja par „Līņiem”, tādi 
tur pastāv vēl šodien. „Līņu” no-
saukums palika tikai mājai, kas ar 
laiku izvērtās ne tikai par bagā-
tu lauku sētu, bet arī par Latvijā 
plaši pazīstamu Brāļu draudzes 
saiešanu namu”. Tas vēl 20.gs.20.
gados pastāvējis ar salmu jum-
tu. Lūk, kas tur kādreiz noticis: 

„Lieldienu nakti saku vecis turējis 
dievvārdus. Kādi jauni zeļļi bija 
nodomājuši baznīcēnus izjokot. 

Paņēmuši lielu maisu, adatu un 
stipru linu diegu. Kad sievietes 
satupušas dievu pielūgt, sašu-
vuši sieviešu brunču stērbeles ar 
savām un citu vīriešu piedurknēm. 
Kad vīrieši piecēlās, tad cēlās arī 
sievietēm brunči augšā. Sievie-
tes bijušas tik uztrauktas, izcē-
lusies briesmīga klaigāšana un 
visa dievlūgšana izjukusi.” (LFK 
1860,764)

Graviņā bijusi vietējā elektro-
stacija, bijusi arī vīna darītava. 
Mājās divpadsmitos naktī raudot 
bērns, jo kalpone savu bērnu bija 
nonāvējusi un aprakusi Gaujas 
krastā (LFK 2049,470).

Tālākais ceļš Kārļu virzienā 
reizēm ir bijis problemātisks. Psi-
holoģi un dziednieci Velgu Eglīti 
vēlu vakarā pa ceļu no Ķūķu klin-
tīm uz rehabilitācijas centru pa-
vadījuši astrāli vilki, kuri atstājās 
tikai tad, kad bija jau redzamas 
rehabilitācijas centra apbūves 
ugunis. Varbūt kāda apkārtnes 
ietekme?

Jau, laižoties Skaļupes lejā, 
varbūt ievērojāt augstu pakalnu 
aiz upes, trijstūra piramīdas for-
mā? Tā ir Briežu lauze, 90 m vjl. 
Varbūt tieši tāpēc Zanderu kapos 
Gebela piemineklis bija piramīdas 
formā, jo šī forma sniedz enerģē-
tisku aizsardzību? Ne velti ēģip-
tieši cēla piramīdas. Kas te atro-
das? Viens no GNP rezervātiem, 
kur apmeklējums nav atļauts, 
izņēmums ir vides speciālisti ar 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
atļaujām. Rezervāts izveidots 
1974.gadā, lai saglabātu nākot-
nes pētījumiem un novērojumiem 
neskartu mežu, kurā turpinās 
dabiskā attīstība un neviens 
netraucē tā iemītniekus ar me-
dībām, koksnes ieguvi, ogošanu, 
sēņošanu un tūrismu. Gan Roču 
mežā, gan ārpus tā ir daudz it kā 
līdzīgu visai augstu un apaugušu 
pakalnu, kuru dēļ viegli apmal-
dīties. Zeme šeit slēpj ne tikai 
sārto devona smilšakmeni, bet 
arī savdabīgo lodīšu smilšakme-
ni, kura izcelsmei ģeologiem vēl 

arvien nav vienota skaidrojuma. 
Lodītes var būt sīkas kā pērlītes 
vai pat prāva kartupeļa izmērā. 
Tādas var atrast gan Skaļupītes 
un Amatas gultnē, gan Gaujā. Par 
lodīšu smilšakmens atsegumiem 
ir Rasmas Rozītes versija, saistot 
to formu ar senām piramīdas for-
mas celtnēm. Rasma Rozīte, kas 
daudz ko redzējusi pasaulē, uz-
skata, ka šādas celtņu paliekas 
ir visinteresantākais, ko viņa Lat-
vijā redzējusi attiecībā uz sen-
vēsturi un svētvietām. To varam 
lasīt Dailas Rotbahas grāmatā 

„Latvijas svētvietas un to ļaudis” 
(2006.g.). Tuvējie vietvārdi te ir 
Dziļais ielenis, Ļaunuma tērce, 
kas vienkārši pazūd zemē. Tieši 
šī apkārtne Raimonda Valentīna 
Vētras grāmatā „Iežu drupinātāji” 
(1999.g.) nosaukta par Rusumu 
dižmežu, „kas stiepjas kilomet-
rus divus gar Saltupes līkloču 

krastiem pa stāvajām senlejas 
kraujām un pauguriem”. Par Salt-
upi te dēvēta Amata.

Pa labi ceļš uz kādreizējām 
virsmežziņa mājām „Libertiem”, 
tagadējām „Rotām”. Vārds „Li-
berti” norāda uz saistību ar Vid-
zemes lībiešiem, savukārt „Roči” 
pēc dažādiem skaidrojumiem var 
būt gan lībiskas, gan zviedriskas 
izcelsmes. Arī tur darbojās vīna 
ražotne. Līgatnietis Leo Balodis 
vēl atceras, ka tur jaunos gados 
bijis spiest sulu vīna taisīšanai no 
mellenēm un zilenēm. Atceraties, 
ka pirms rehabilitācijas centra 
ceļš veda lejā no Vīna kalna? Lūk, 
tie, kas „Libertos” bija nosvinēju-
šies vīna brūzī, netika augšā šajā 
Vīna kalnā, jo vīns jau „atņem 
nost kājas”. Paguļ, kamēr rīta 
saulīte pamodina. Kur tad nu rāp-
sies kalnā uz Līgatni, tuvāk jau 
cits ceļš – uz Vīķu vīna brūzi. 

Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu Līgat-
nes novada dome ir uzsākusi valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa 
Nr.8812 „Līgatnes papīrfabrikas direktora viesu nams (vēlāk bērnu-
dārzs)” piegulošās teritorijas vēsturisko izpēti un atjaunošanas koncep-
cijas izstrādi. Būsim ļoti pateicīgi par jebkuriem atmiņu stāstījumiem vai 
fotoattēliem, kas varētu palīdzēt restaurēt bijušā parka izskatu.

Materiālus lūgums nodot:
• Līgatnes novada domē – Spriņģu ielā 4, Līgatnē;
• Anitai Jaunzemei – novadadome@ligatne.lv, tālr.64153176;
• Dacei Gradovskai – dace.gradovska@ligatne.lv, tālr.64153118;
• vai sūtīt uz e-pastu novadadome@ligatne.lv.
Fotogrāfijas tiks ieskanētas un atdotas atpakaļ īpašniekiem.

LīgATnE LAIKU LoKoS

līdz Vāļu kalnam

Mitoloģijas taka.

Skaļupes krogs.
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Fabrikas direktora māja, tagadējais 
bērnudārzs ap 1900.gadu.
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Izskatītie jautājumi:
1. Par nosaukuma piešķiršanu 

nekustamam īpašumam ar ka-
dastra apzīmējumu 4262 005 
0141, „Laši”, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads.

2. Par nosaukuma un adreses 
maiņu zemes vienībai ar ka-

dastra apzīmējumu 4262 004 
0414, „Kārkliņi”, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads.

3. Par adreses apstiprināšanu ne-
kustamam īpašumam „Avotiņi”, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads.

4. Par zemes vienību apvieno-
šanu un nosaukuma maiņu 
zemes vienībai Dārza iela 4A, 
Līgatnē, Līgatnes novadā.

5. Par kluba SIG-LIG iesnieguma 
izskatīšanu.

6. Par maksas pakalpojumiem 
Līgatnes novada dienas un 
interešu centrā „Saulespuķe”.

7. Par noteikumu projektu par 
Līgatnes novada izglītības 
iestāžu izglītojamo un peda-
gogu apbalvošanu.

8. Par Līgatnes novada terito-
rijas plānojuma 2012.-2023.

gadam apstiprināšanu un 
Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/31 

„Līgatnes novada teritori-
jas plānojuma 2012.-2023.
gadam grafiskā daļa un te-
ritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” apstip-
rināšanu.

9. Par finansējuma piešķiršanu 
Līgatnes novada pirmssko-
las izglītības iestādes Spor-
ta ielā 14, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, tehniska-
jam apsekojumam.

10. Par Līgatnes novada domes 
cirsmu un apaļkoksnes izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma pārde-
vuma – pirkuma līguma noslēg-
šanu.

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 

Pateicoties Cēsu lauku partnerības 
izsludinātajam konkursam, ar Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalstu biedrī-
ba „Līgatnes upes saimnieki” šajā gadā 
uzsāka zivju ceļa būvniecību Līgatnes 
upē uz Anfabrikas slūžām. Sākumā 
zivju ceļš tika iecerēts un projektēts 
taisns, tomēr, lai panāktu vajadzīgo 
kritumu, tas tiek būvēts zig-zag veidā. 
Pie šī varianta tika nonākts pēc vai-
rākkārtējām konsultācijām ar ārvalstu 
jomas speciālistiem un Māra Oltes 
novērojumiem ārvalstīs. Latvijā nebija 
iespējams atrast speciālistus, kas va-
rētu ieteikt labāko variantu šī zivju ceļa 
izbūvei. Paralēli zivju ceļa būvniecībai 
norit darbi arī pie slūžu klāja nomaiņas 
un aizvaru mehānismu restaurācijas. 
Tā kā darbu apjoms izvērtās lielāks par 
paredzēto, tad zivju ceļa būvniecību 
paredzēts pabeigt nākamā gada pava-
sarī. Vajadzīgo projekta līdzfinansēju-
mu nodrošināja Līgatnes novada dome, 
kura arī ir biedrības „Līgatnes upes 
saimnieki” biedrs.

Šis būs ļoti nozīmīgs projekts 
lašveidīgo zivju migrācijas atjaunošanai 
Līgatnes upē. Ja projekts izdosies, tad 
tas būs paraugs un iedvesmas avots 
citu upju apsaimniekotājiem. Jau pirms 

projekta uzsākšanas biedrība vairākus 
gadus organizēja „lašu liftu”, kur vides 
inspektoru uzraudzībā nārstojošās zi-
vis tika pārceltas pāri slūžām. Pateico-
ties šīm aktivitātēm un to publicitātei, 
rudens visdrūmākajās dienās Anfabri-
kas slūžas kļuva par tūristu iecienītu 
nārsta vērošanas vietu. Pēc zivju ceļa 
pabeigšanas Anfabrikas slūžas tiks 
aprīkotas ar apgaismojumu un video 
novērošanu.

Iepriekšējā projekta ietvaros biedrī-
ba realizēja projektu „Zivju nārsta vēro-
šanas taka”, kā rezultātā tika labiekār-
tota Lustūža ieža apkārtne un posms 
no Līgatnes kultūras nama līdz Anfab-
rikas slūžām. Šis projekts ne tikai kalpo 

labākai nārsta vērošanai, bet ir arī ļoti 
nozīmīgs Lustūža ieža aizsardzībai 
no noplicināšanas. Pateicoties taku, 
margu, kāpņu un platformu izbūvei, 
apmeklētāji organizētā plūsmā ērti var 
apmeklēt iezi un tajā esošās alas, vērot 
skaisto Līgatnes ainavu no augšas. 
Tukšajiem Lustūža ieža pagrabiem tika 
ieliktas durvis, kas pasargā pagrabu 
ieejas no iebrukšanas. Arī Līgatnes 
pūtēju orķestrim ir motivācija turpināt 
seno tradīciju un svētku laikā muzicēt 
uz ieža augšējās platformas.

Biedrības „Līgatnes upes saimnieki” 
valdes priekšsēdētājs un 

Līgatnes novada tūrisma projektu 
koordinators Rihards Vidzickis 

Līgatnes novada dome informē, ka 
ir izstrādāts Līgatnes novada terito-
rijas plānojums 2012.-2023.gadam 
un Līgatnes novada attīstības prog-
ramma 2012.-2018.gadam. Līgatnes 
novada attīstības programma tika 
izstrādāta vienlaicīgi ar Līgatnes no-
vada ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu.

Novada attīstības ilgtermiņa prio-
ritātes ir:
• „Cilvēkresursi un demogrāfija”, kas 

rūpējas par to, lai novadā veidotos 
pozitīva demogrāfiskā situācija un 
iedzīvotājiem būtu visas attīstības 
un izaugsmes iespējas, kā arī soci-
ālā drošība;

• „Ekonomiskā attīstība un nodarbi-
nātība”, kuras darbība ir vērsta uz 
uzņēmējdarbības attīstību un dar-
bavietu izveidi, nodrošinot nova-
da iedzīvotājiem iespējas strādāt 
gan kā darba ņēmējiem (ražošanā, 
ārstniecībā, lauksaimniecībā), gan 
arī pašiem radīt darbavietas tūris-
ma apkalpojošajā jomā un mazajā 
uzņēmējdarbībā;

• Horizontālā prioritāte, kura aptver 
visas attīstības jomas, ir „Dabas 
vides ilgtspēja”, kuras uzdevums ir 

nodrošināt dabas vides kā novada 
vērtības ilgtspēju visos plānotajos 
projektos un aktivitātēs.
Līgatnes novada attīstības pa-

matvirzieni ir uzņēmējdarbības attīs-
tība – ražošana, pārstrāde, lauksaim-
niecība, kā arī tūrisms un saistītie 
pakalpojumi, arī ārstniecības tūrisms 
un SPA.

Teritorijas plānojuma dokumentā, 
kas tuvākajos gados būs novada at-
tīstības pamatdokuments, iezīmējas 
Līgatnes novada perspektīva, kur 
Līgatnes pilsēta ir kultūrvēstures 
un tūrisma zona, Augšlīgatne ir rūp-
nieciskās attīstības zona, bet citas 
teritorijas – lauksaimnieciskās attīs-
tības zona. Dokumenti ir izstrādāti 
projekta „Līgatnes novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas 
izstrāde” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/075) ietvaros. Pakalpojuma 
sniedzējs – SIA „Baltkonsults”. Pro-
jekta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir LVL 26 698,00 (t.sk. PVN), un Eiro-
pas Sociālā fonda finansējums sastā-
da 100% no kopējām attiecināmajām 
izmaksām.

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Vineta Lapsele 

Darba attiecību  
uzsākšana

Darba intervijas laikā darba devē-
jam nav tiesību jautāt tavu:
• tautību;
• ģimenes vai laulību stāvokli;
• reliģisko pārliecību vai piederību 

kādai konfesijai;
• piederību politiskajai partijai vai 

kādai citai sabiedriskai orga-
nizācijai (arī arodbiedrībai – šo 
jautājumu darba devējs drīkst 
noskaidrot pirms darba attiecību 
izbeigšanas).

Ja jautājumi neattiecas uz pare-
dzētā darba veikšanu vai ir tieši vai 
netieši diskriminējoši, tev uz tiem 
nav jāatbild.

Tev ir jāsniedz darba devējam in-
formācija par savu veselības stāvokli 

un profesionālo sagatavotību, ja tai 
ir būtiska nozīme darba līguma no-
slēgšanā un paredzētā darba veik-
šanā.

Lūdz potenciālo darba devēju 
tevi iepazīstināt ar uzņēmumā spē-
kā esošo darba koplīgumu un darba 
kārtības noteikumiem. Tev ir tiesības 
uzzināt visu informāciju, kas ietek-
mēs darba veikšanu un kurai ir būtis-
ka nozīme darba līguma noslēgšanā.

Neuzsāc darbu bez rakstveidā no-
slēgta darba līguma! Ja neesi noslē-
dzis rakstveida darba līgumu, tu:
• riskē nesaņemt apsolīto darba 

samaksu;
• zaudē sociālās garantijas;
• darba zaudēšanas gadījumā ne-

saņemsi bezdarbnieka pabalstu;
• darba nespējas gadījumā nesa-

ņemsi slimības pabalstu;
• nelaimes gadījumā ne tu, ne tavi 

tuvinieki nesaņems atlīdzību no 
valsts.

Pirms darba līguma parakstīšanas 
rūpīgi izlasi visus nosacījumus. Tur 

var slēpties nepatīkami pārsteigumi. 
Ja kaut ko nesaproti, prasi padomu!

Pārliecinies, vai darba līgumā ir 
norādītas šādas lietas:
• datums, kad tiek uzsāktas darba 

attiecības;
• tavs amats un darba pienākumi;
• tava darba vieta;
• dienas vai nedēļas darba laiks;
• darba samaksas apmērs un iz-

maksas laiks.
Ja tev piedāvā slēgt darba līgumu 

uz noteiktu termiņu, noskaidro, kā-
pēc? Bez likumīga iemesla nedrīkst 
slēgt terminētu darba līgumu.

Darba līguma nosacījumus maina, 
savstarpēji vienojoties un noformē-
jot tos rakstiski. Pieprasi savu darba 
līguma eksemplāru, nevis kopiju, jo 
tas tevi pasargās domstarpību ga-
dījumā. Neuzsāc darbu, ja neesi sa-
ņēmis informāciju par drošiem darba 
paņēmieniem.

Pārbaudes laiks nevar būt garāks 
par trim mēnešiem (neskaitot slimī-
bas laiku). Ja pārbaudes laiks nav 
minēts darba līgumā – tā nav. Pār-
baudes laikā darba līgumu var uz-
teikt trīs dienas iepriekš. To var darīt 

gan darba ņēmējs, gan darba devējs. 
Šī rīcība nav jāpaskaidro. Ja pārbau-
des laika termiņš ir beidzies un tu 
turpini veikt darbu, apsveicam – esi 
pārbaudes laiku izturējis!

Darba attiecību  
izbeigšana

Ņem vērā, ka visbiežāk darba attie-
cības tiek izbeigtas:
• pēc darbinieka lūguma;
• pēc darba devēja iniciatīvas;
• darbiniekam un darba devējam 

rakstveidā vienojoties.
Ja esi atradis labāku darbu, tev 

rakstiski jāuzteic darba līgums vienu 
mēnesi iepriekš. Vari mēģināt vienoties 
par īsāku termiņu.

Darba devējam ir rakstveidā jāpa-
mato, kādēļ tevi atbrīvo no darba. Dar-
ba devējs drīkst tevi atlaist tikai tad, ja 
atlaišana saistīta:
• ar tavu uzvedību (pārkāp darba lī-

gumu vai darba kārtību);
• ar tavu veselību vai spējām (ilg-

stoši slimo, pietrūkst profesionālo 
zināšanu);

• ar saimniecisku, organizatorisku, 
tehnoloģisku vai līdzīga rakstura 
pasākumu veikšanu uzņēmumā 
(atjauno darbā iepriekšējo darbi-
nieku, samazina darbinieku skaitu, 
darba devējs tiek likvidēts).

Atkarībā no atlaišanas pamatojuma, 
tevi par atlaišanu ir iepriekš jābrīdina. 
Ja esi arodbiedrības biedrs, tevi var at-
brīvot tikai ar arodbiedrības piekrišanu.

Atlaišanas dienā darba devējam ir 
jāizmaksā visas tev pienākošās nau-
das summas (darba samaksa, atvaļi-
nājuma nauda, atlaišanas pabalsts). 
Atlaišanas pabalstu nesaņemsi, ja 
būsi pārkāpis darba līgumu vai darba 
kārtību.

Ja tu esi saņēmis nelikumīgu uztei-
kumu, prasību tiesā vari sniegt viena 
mēneša laikā no uzteikuma saņemša-
nas dienas. Nenokavē!

Materiālu sagatavoja  
Līgatnes novada domes DA un perso-

nāla lietu speciāliste
Dace Krūmiņa-Eglīte  

pēc www.lddk.lv  
(„Latvijas darba devēju konfederācija”)

sniegtā skaidrojuma  
par darba tiesībām 
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Līgatnes novada teritorijas plānojuma un 
attīstības programmas izstrāde


