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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 18.aprīlī.

„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.

Paejiet cilvēkiem pretī 
un dalieties tajā, kas jums ir!
Dāvājiet smaidu un labestību.
Laime ir kā saules gaisma:
Ja iecelsiet kādu saulē, 
tā apspīdēs arī jūs.

/Ogs Mandino/

Pavasarī

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

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

Gabliks Vilnis
Jankoviča Ingrīda
Malahovskis Jānis
Preiss Juris
Bajāre Zane
Vanags Vilnis
Voronkova Rita
Bērziņš Ivans
Kačanova Vija
Kalniņa Daina
Rozens Vilnis
Strautiņš Leonards
Vihlo Oļegs
Antipovs Aleksandrs
Gintere Ilga
Kaļiņina Marija
Matrozis Arnis
Griļeva Emīlija
Lakevičs Tadeušs
Kurilovs Aleksejs
Līckrastiņa Arija
Neznajeva Ņina
Hauka Ilga

Mieriņš Arturs
Feldmane Guna
Inkina Dzidra
Krimberga Velta
Logins Viktors
Zūpe Skaidrīte
Pūce Zelma
Silkalns Bruno
Zicmanis Ilgvars
Bērziņa Daina
Strasser Ewald
Zelča Anastasija
Zaķe Ausma
Freimane Konstantina
Kalniņa Biruta 
Legzdiņš Jānis
Ločmele Rozālija
Melngaile Otīlija
Drozds Josifs
Ļipņevičs Georgijs
Jubasa Milda
Tērauda Marta
Grebe Elga

Priecīgus svētkus!

25.martā apritēs 64 gadi kopš vie-
nas no melnākajām dienām Latvijas 
vēsturē, kad 1949.gadā tūkstošiem 
Latvijas iedzīvotāju tika aizvesti 
uz Sibīriju. No Līgatnes pagasta 
todien aizveda 32 cilvēkus. Lielākā 
daļa bija sievietes, bērni un cilvēki 
mūža nogalē. Jaunākais aizvestais 
bija tikai 9 dienas vecs puisītis. Vi-
ņam palaimējās, jo viņa, viņa mātes 

un vecākās māsas vārdus lasām 
to cilvēku skaitā, ko 1955. un 1956.
gadā atbrīvoja. Bet trešdaļa no iz-
sūtītajiem savu atbrīvošanu tā arī 
nesagaidīja.

Šodien būtiski ir to atcerēties. 
Atcerēties un izstāstīt jauniešiem. 
Tāpēc Līgatnes novada vidusskolā 
vecāko klašu audzēkņi, sagaidot 
piemiņas datumu, noskatīsies 

Latvijas Okupācijas muzeja saga-
tavotu fi lmu „1949.gada 25.mar-
ta deportācija Latvijā”. 25.martā 
plkst.15.00 fi lma tiks rādīta arī kul-
tūras nama mazajā zālē. Aicinu at-
cerēties un godināt izvesto piemiņu!

Inese Okonova,
Kultūras un tūrisma centra 

vadītāja  

No 5. līdz 10.martam Berlīnē 
notika pasaules vadošā tūrisma 
izstāde „ITB BERLIN 2013”. Latviju 
iztādē pārstāvēja 15 pašvaldības 
un komersanti. Stends tika prezen-
tēts dizainiski eleganti – uzmundri-
noši zaļā krāsā, ko cieši papildināja 
valsts reprezentatīvais lozungs 

„Latvia. Best Enjoyed Slowly” („Ie-
pazīsti Latviju nesteidzoties!”).

Gaujas nacionālo parku (GNP) 
izstādē prezentēja dalībnieces no 

Siguldas, Līgatnes, Cēsu un Prie-
kuļu pašvaldībām. Interese par 
Latviju un GNP bija salīdzinoši 
liela, un darbs noritēja produktīvi. 
Tika apzināti tūroperatori, kas jau 
šajā vasarā ciemosies GNP, kā arī 
iegūti jauni kontakti, ar kuriem tiks 
uzsākta tālāka sadarbība.

Kopā izstādē piedalījās vairāk 
nekā 10 tūkstoši dalībnieku no 
188 pasaules valstīm, prezentējot 
savus produktus un pakalpojumus. 

Šogad izstādi provizoriski apmek-
lēja 110 tūkstoši viesu, no kuriem 
57% bija vācieši, bet 43% ārvalstu 
interesenti.*

Vācija ir viens no Latvijas tūris-
ma augsti prioritārajiem tirgiem, 
kurā regulāri tiek veiktas mārke-
tinga aktivitātes. Zīmīgi arī, ka 
pēdējos gados vācu tūristu skaits 
Latvijā aug. Arī 2012.gadā Vācija 
bija viena no tām valstīm, kuras 
tūristu skaits Latvijā piedzīvoja 
kāpumu. Mūsu valsti apmeklēja 
vairāk nekā 120 tūkstoši vāciešu, 
kas ir par 6,5% vairāk nekā gadu ie-
priekš, bet viņu nakšņojumu skaits 
auga vēl vairāk, proti, par 12%, un 
bija gandrīz 253 tūkstoši nakšu. 
Pēc 2012.gadā veiktās ārvalstu 
tūristu aptaujas datiem apmēram 
75% vācu tūristu Latvijā ieradās 
pirmo reizi un gandrīz puse mūsu 
valstī pavadīja 4–7 dienas. Vairāk 
nekā vidēji visā tūristu auditorijā – 
51,4% aptaujāto vācu tūristu atzi-
na, ka iegūtais iespaids par Latviju 
bijis labāks, nekā cerēts pirms ce-
ļojuma.**

* informācija no ofi ciālās „ITB BERLIN” 
interneta vietnes http://www.itb-berlin.de 

** informācija no Tūrisma attīstības 
valsts aģentūras interneta vietnes http://
www.tava.gov.lv  

LIELĀS DIENAS GAIDĀS
Jau atkal mežs ir putnu dziesmām pilns, 
Un drīz vien zaļos arī visi koki, 
No lazdu skarām puteksnīši birs, 
Kad, garām skrienot, noglāstīs tos vēju plūsma. 
Aiz pakalna, tur strautiņš urgdams steidz 
Uz dumbrāju, kur aizved stirnu taka, 
Un nogāzītē vizbulītes smej 
Par krāšņo taureni, kas komplimentus saka. 
Zem vecās egles lielā skudru pils, 
Tā visu ziemu rāmi vadījusi. 
Nu, sākot saulei atkal siltāk silt, 
Steidz uzsākt darbus čaklās skudrenītes. 
Tur, augstu debess zilgmē, 
dzērvju dziesmas skan 
Un visiem savu pārnākšanu vēsta, 
Bet pūpolkokā bišu dziesmas san, 
Tās Lielāsdienas atnākšanu svēta. 
                                /Silva Rēfelde/

Priecīgas Lieldienas!
Līgatnes novada dome

No kreisās: K.Šteina un E.Bārda

Gaujas nacionālais parks un Līgatnes 
novads pārstāvēts vadošajā pasaules 
tūrisma izstādē „ITB BERLIN 2013”

Pieminot aizvestos
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9.martā Līgatnes kultūras nama 
mazajā zālē bija sapulcējušies ļaudis, 
kurus interesē novada vēsture. Pie 
mums viesojās speciālisti no Mencen-
dorfa nama muzeja, lai par godu Lī-
gatnei atkārtotu priekšlasījumus, kas 
7.decembrī tika nolasīti Rīgā.

Muzeja vadītāja Ilona Audere atklā-
ja konferenci ar ieskatu Mencendorfu 
dzimtas vēsturē no senākiem laikiem, 
kā arī sniedza ieskatu šīs kuplās un 
rosīgās tirgotāju dzimtas darbībā Rīgā 
un visā pasaulē.

Lielu paldies sakām mūsu pašu no-
vadniekam Aivaram Balodim, kuru ar 
pateicības vārdiem kā nākamo runā-
tāju pieteica Mencendorfa nama vadī-
tāja. Viņa apjomīgais un izsmeļošais 
referāts bija veltīts Līgatnes vēsturei 
no viduslaikiem līdz pat 20.gadsimtam, 
lielāko vērību pievēršot Mencendorfu 
dzimtas darbībai Līgatnē 19.gadsimta 
nogalē un 20.gadsimta sākumā, kad 
Līgatne ieguva to izskatu, kāds tai ir 
šobrīd.

Kā nākamais uzstājās kolekcionārs 
Andris Raņķevics, kura pētījumu ob-

jekts ir Rīgas melnā balzāma vēsture. 
Rīgas melnais balzāms un ķimelis ir 
dzērieni, kurus tirgoja Mencendorfu 
veikalos 19.gadsimtā. Izrādās Mencen-
dorfu ķimelis nopērkams arī mūsdie-
nās, jo Lielbritānijā joprojām darbojas 
uzņēmums „Mentzendorff ” (www.
mentzendorff .co.uk).

Vēlreiz liels paldies Mencendorfa 
nama speciālistiem un Līgatnes no-
vadpētniekam Aivaram Balodim. Aicinu 
ikvienu iesaistīties Līgatnes vēstures 
izpētē un apzināšanā!

Inese Okonova,
Kultūras un tūrisma 

centra vadītāja 

Energoefektivitātes paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas 
ielā 24, Līgatnē, Līgatnes novadā

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Gaujas ielā 24, Līgatnē, Līgatnes novadā” (Nr. DMS/3.4.4.1.0/10/08/135, 
Vienošanās Nr. L-DMS-11-0101) ietvaros 2011.gada 8.aprīlī tika uzsāktas 
darbības ēkas renovācijas darbu veikšanai.

Projektā veiktās aktivitātes:
• ēkas bēniņu siltināšana un jumta seguma nomaiņa,
• notekcauruļu montāža,
• skursteņu renovācija,
• ārsienu siltināšana, logu un durvju ailu papildu siltināšana,
• dzīvokļu logu nomaiņa,
• pagrabstāva griestu siltināšana,
• ārdurvju un vējtvera durvju maiņa.
Būvdarbu veicējs – SIA „Juces”, bet pēc būvdarbu pārtraukšanas atlikušos 

darbus veica SIA „Akords U”. Līguma autoruzraudzību nodrošināja SIA „4E”, 
bet būvuzraudzību sākotnēji nodrošināja SIA „Akords U”, pēc tam SIA „Alteh 
building”.

Projekta īstenošanas laiks – līdz 2013.gada 8.aprīlim.
Projekta kopējās plānotās izmaksas – LVL 55 887,64, no tām attiecināmās 

izmaksas ir LVL 45 817,88, no kurām ERAF fi nansējums – LVL 22 908,94.
Informāciju sagatavoja

Inārs Bērziņš, biedrības „Gaujas 24 nams” valdes priekšsēdētājs

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Līgatnes novada „Skaļupēs”

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnes nova-
da „Skaļupēs”” (Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/100) ietvaros decembra 
sākumā tika izsludināts konkurss būvniecības darbiem. Projektā plānotās 
būvniecības izmaksas ~ 280 000,00 Ls. Tika iesniegti 13 piedāvājumi, kuri 
pārsniedza pieejamo fi nansējumu, un līdz ar to š.g. februāra sākumā tika pie-
ņemts lēmums iepirkumu pārtraukt. Lai būtu iespējams veikt jaunu iepirkuma 
procedūru, ir nepieciešama būvdarbu apjomu samazināšana un saskaņošana 
ar attiecīgajām iestādēm. Samazinot apjomus, ir jāveic izmaiņas tehniskajā 
projektā un būvapjomos. Būvdarbu veikšanai jauno iepirkumu plānots uzsākt 
marta beigās.

Projekta īstenošanas laiks – līdz 2013.gada decembrim.
Projekta kopējās plānotās izmaksas LVL 361 114,06, ERAF līdzfi nansē-

jums – LVL 251 595,86.
Informāciju sagatavoja

projektu vadītāja Vineta Lapsele 

Mēs lepojamies! „Zeperi” 
saglabā augstāko pakāpi

2.martā CATA kultūras namā norisinājās 
Cēsu apriņķa deju kolektīvu skate. Visas 
dienas garumā savu prasmi dejā izdejoja un 
no žūrijas puses tika vērtēti divdesmit pieci 
kolektīvi no Cēsu deju apriņķa. Deju kolek-
tīvi tika vērtēti atbilstoši kritērijiem: dejas 
mākslinieciskais izpildījums un rakstura at-
klāsme, dejas horeogrāfi skā teksta precizi-
tāte, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpu 
valkāšanas kultūra un pareizība, kā arī deju 
kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids.

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centra vidējās paaudzes deju kolektīvs D 
kvalitātes grupā ieguva 56,7 punktus un 
augstāko pakāpi, garantējot savu dalību 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētku lieluzvedumā „Tēvu laipas”.

„Zeperi” skatē izdejoja izlozes dejas – 
„Atnāca Lieldiena” /S.Zvejniece, V.Zilvers/ 
un „Mūžam citas nemīlēšu” /A.Puriņš, 
G.Valters/ – un izvēles deju „Rūnu raksti” 
/J.Purviņš, D.Stalts/.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētki norisināsies Rīgā no 30.jūnija 
līdz 7.jūlijam. Deju svētku lieluzvedums 

„Tēvu laipas” Daugavas stadionā būs vēro-
jams kopā četros koncertos 5.un 6.jūlijā, kā 
arī ģenerālmēģinājumā 4.jūlijā.

Kultūras pasākumu organizatore 
Katrīna Šteina  

Līgatnes novada senioru vokālais 
ansamblis „Mantojums” skatē 
iegūst pirmo pakāpi

Šā gada 3.martā Cēsu internātpamatskolas zālē norisinājās Cēsu koru 
apriņķa vokālo ansambļu skate. Līgatnes senioru ansamblis „Mantojums” ar 
izcilu sniegumu skatē ieguva pirmo pakāpi un 42,3 punktus. Kolektīvs turpinās 
aktīvus mēģinājumus un jau 24.martā dosies uz reģiona skati Mazsalacā.

Ansambļa vadītāja Dace Bicāne ir priecīga par iespēju strādāt ar aktīvu un 
dziedāt gribošu kolektīvu, jo tas vienmēr iedvesmo darboties uz priekšu. Jau šī 
gada 5.aprīlī „Mantojums” svinēs savu desmitgadi, kārtējo reizi pulcinot drau-
gus un vokālos ansambļus no apkārtnes. Sveicam kolektīvu un vadītāju!  

Ziemas notikumi

Sniega diena Līgatnes MMS (sniega zaķis un tā 
autores Paula Bikše un Annija Meņģele).

Sniega festivāls Siguldā (līgatniešu veidotais sniega trollis un 
paši veidotāji – Agnese Zaperecka, Samanta Baumane, Renā-
te Strelevica, Ingūna Briede, Juris Bindemanis). 

Par Mencendorfi em, ķimeli un mums

No kreisās: Kultūras un tūrisma centra vadītāja Inese Okonova, Mencendorfa nama speciālis-
te Ieva Sproģe-Grigorjeva, kolekcionārs Andris Raņķevics, Mencendorfa nama vadītāja Ilona 
Audere, novadpētnieks Aivars Balodis, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Fo
to

: I
ng

ūn
a 

Br
ie

de

Fo
to

: I
ng

ūn
a 

Br
ie

de

Fo
to

: A
ni

ta
 J

au
nz

em
e

Ziemā daudziem tā 
vien gribas ietīties siltā 
segā un nekur no mājām 
ārā neiet. Bet tas neat-
tiecas uz Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolas 
audzēkņiem un skolotā-
jiem. Šī ziema mums ir 
bagāta ar dažādām akti-
vitātēm.

Janvāris iesākās ar 
mežraga spēles 7.klases 
audzēkņa Kārļa Renča 
panākumu XVIII Latvijas 
Mūzikas skolu Pūšamins-
trumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, kur Kārlis kļuva par 
konkursa diplomandu un kopā ar citiem šī konkursa laureātiem muzicēja 
konkursa noslēguma koncertā „Bravo Bravissimo” Rīgā. Kārli konkursam 
sagatavoja skolotājs Jānis Kronītis un koncertmeistare Irita Merga.

Februārī Līgatnē viesojās Vidzemes mūzikas skolu akordeona spēles au-
dzēkņi – šeit notika atlase V Starptautiskajam mūzikas skolu akordeonistu – 
solistu konkursam, kurš norisināsies skolēnu brīvlaikā Limbažos Starptau-
tiskā akordeonistu festivāla ietvaros. Vidzemes skolu atlase Līgatnē tika 
organizēta sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu.

Ziema, ziema, sūti sniegu... Šajā ziemā nudien par sniega trūkumu sū-
dzēties nevar, tādēļ skolas Mākslas nodaļas audzēkņi veselu dienu veltīja, 
lai izpētītu šo dabas doto bagātību – kādas īpašības tai piemīt un kā tās 
var pielietot, izmantojot sniegu par veidošanas materiālu. Skolas audzēkņi 
jau vairākus gadus ar lielu prieku piedalījušies sniega skulptūru veidoša-
nā, tādēļ nolēmām, ka šo tradīciju noteikti turpināsim arī šogad, atlika ti-
kai sagaidīt atbilstošus laika apstākļus, kad sniegs kļūst veidojams. Tikai 
marta pašā sākumā tas varēja notikt, skolas pagalmā tapa dažādi sniega 
veidojumi – gan dzīvnieciņi, gan svečturi u.c. Bērnu veidotās skulptūras spī-
tīgi turējās pretī saules siltumam pāris dienas un priecēja gan pašus, gan 
garāmgājējus.

Izmantojot jau-
ko laiku, Siguldā 
notika Ziemas 
festivāls, kur 
viens no pasāku-
miem bija Sniega 
svētki Siguldas 
Mākslu skolā 

„Baltais Flīģelis”. 
Šajos svētkos ti-
kām aicināti pie-
dalīties arī mēs. 
Mākslas nodaļas 
vecākie audzēkņi 
pirms svētkiem 
pildīja mājas dar-
bu – veidoja ko-
lāžas, kuru tēma 

bija „Nu tik būs!”. Mājas darbus varēja apskatīt izstādē Siguldas Mākslu 
skolā, tajā tika izstādīti arī citu mākslas skolu audzēkņu darbi. Sniega svēt-
ku galvenais pasākums bija sniega objektu veidošana, mūsējie – audzēkņi 
un skolotāji – izveidoja sniega trolli. Pasākuma laikā varēja ne tikai apskatīt 
audzēkņu darbu un sniega objektu izstādi, bet arī iepazīties ar citu skolu 
audzēkņiem un skolotājiem, dalīties pieredzē un iespaidos, draudzīgi pa-
dzert tēju un vakarā noskatīties pieredzējušu mākslinieku veidotu mūzikas 
un mākslas performanci.

Drīz vien saulīte sniegu izkausēs un nāks pavasaris atkal ar jauniem no-
tikumiem.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktore Irita Merga 

Piļķins gaida otru 
pusīti

Laiks iegriežas uz pavasara pusi, 
lielās sniega kupenas sāk noplakt, un 
dabā palēnām sākas atmoda, tāpēc 
paugurknābja gulbis Piļkins no Līgat-
nes meklē sev otru pusīti.

Informāciju sūtīt uz e-pastu vi-
tazilgalve@inbox.lv vai zvanīt uz 
mob.29265518.
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Jau vairāk kā desmit gadus Lī-
gatnes bērnudārzā ik pavasari 
notiek teātra dienas. Esam iestu-
dējuši gan populāras pasakas, gan 
latviešu rakstnieku daiļdarbus. 
Bērniem ļoti patika Margaritas 
Stārastes pasaku varoņu piedzī-
vojumi. Arī šogad abās bērnudār-
za ēkās tika iestudētas vairākas 
teātra izrādes, kuras skatītāju 
vērtējumu guva no 18. līdz 22. feb-
ruārim. Izrādes rūpīgi gatavoja gan 
pedagogi, gan bērni un viņu vecāki. 
Katrā nedēļas dienā bija ieplānots 
kāds pasākums.

Pirmdiena sākās ar radošo darb-
nīcu. Katras grupiņas skolotājas 
bija padomājušas, ko teātrim ne-
pieciešamu bērni kopā ar pieau-
gušajiem varētu pagatavot. „Za-
ķēni” ar aplikācijām rotāja papīra 
cepures, „Ežuki” krāsoja un izgrie-
za sejas maskas, bet „Vāverēni” 
izmantoja papīra šķīvjus un sīkas 
detaļas dažādu tēlu sejiņu gatavo-
šanai. „Pūcītēm” bija „jāuzplaucē” 
koks – tika zīmētas, krāsotas un 
izgrieztas koka lapas. Koks vēlāk 
kā rekvizīts tika izmantots grupi-
ņas teātrim. Mazie „Pelēni” rotā-
ja savas galvas ar pašdarinātiem 
kronīšiem, „Lapsēnu” sejas slēpās 
aiz noslēpumainām brillēm, kuras 
pagatavot nebija nemaz tik viegli. 
Darbiņš bērniem patika, tāpat arī 
fotografēšanās jaunajos tēlos.

Otrdien bērnudārzā ciemojās 
viesmākslinieki ar izrādi „Dakteris 

Aikāsāp un viņa draugi”, bet „Ežu-
ku” grupas bērni bija iestudējuši 
izrādi „Vecīša cimdiņš” , kur runāja 
dialogos, atdarināja pasaku varo-
ņu balsis. Grupas auklīte veiksmī-
gi bija iejutusies galvenā varoņa – 
vecīša – lomā.

Ne mazāk jaukas izrādes bija 
izdevušās Augšlīgatnes ēkas bēr-
niem. Lielākiem bērniem tika ie-
studēts mūzikls „Zaķīšu pirtiņa”, 
kur jautras mūzikas pavadījumā 
atraktīvi darbojās zaķu ģimene, 
savukārt mazākie bija iejutušies 
cālēnu lomās, kuri dodas meklēt 
pavasari un pazudušo saulīti. Vis-
mazākie dziedāja „Aijā, žūžū” un 
auklēja lāča bērnus. Pēc izrādes 
katram skatītājam tika pa medus 
karotītei un gardai dzērveņu ogai. 
Visām izrādēm grupu skolotājas 
kopā ar bērniem un vecākiem bija 
sagatavojušas jaukas dekorācijas, 
nepieciešamos rekvizītus un tēr-
pus. Bērni sveica aktierus ar pašu 
zīmētiem apsveikumiem.

Ceturtdiena bija īpaša ar to, ka 
darbinieki rādīja savu veikumu. 
Lejaslīgatnes mājā bija tapusi iz-
rāde „Trīs sivēntiņi” , bet Augšlī-
gatnē „Sarkangalvīte”. Šīs izrādes 
bērni vēroja elpu aizturējuši, jo at-
raktīvie aktieri bija viņu pašu „au-
dzītes”. Lai arī pasaka „Trīs sivēn-
tiņi” sen zināma, tomēr bērniem tā 
sagādāja lielu jautrību un prieku. 
Arī pasaka „Sarkangalvīte” pirms 
izrādes vēlreiz tika grupiņās izla-

sīta un pārrunāta, briesmīgā vilka 
maska mazajā grupiņā apskatīta, 
pielaikota. Tomēr izrādes laikā 
nebija dzirdamas sarunas, jo bēr-
ni ar lielu uzmanību sekoja katrai 
aktieru darbībai. Protams, kulmi-
nācija bija vilka parādīšanās un 
Sarkangalvītes dialogs ar viņu. 
Tomēr izrādei nebija tradicionā-
lās pasakas beigas, šoreiz visi 
tika cauri sveikā, bet vilka norā-
dījumi bija ļoti pamācoši – par to, 
ka nedrīkst uzticēties svešinie-
kiem, nedrīkst izpaust personīgu 
informāciju par savu dzīvesvietu, 
tālruni u.c. lietas, ko Sarkangal-
vīte kopā ar bērniem apsolīja 
turpmāk nedarīt. Jauka izvērtās 
arī cienāšanās ar māmiņas cepta-
jiem pīrāgiem un aromātisko zāļu 
tēju.

Nedēļas noslēgumā bērnus 
gaidīja pārsteigums, kuru bija 
sarūpējusi bērnudārza vadītā-
ja – leļļu fi lma „Un atkal Pifs” uz 
lielā ekrāna. Izrāde bērnos raisī-
ja patīkamas emocijas, un tajā 
skanēja jaukas dziesmas, kurām 
bērni varēja dziedāt līdzi. Ļoti 
pamācošs bija izrādes sižets – ka 
laba sirds ir liela vērtība, izrāde 
mudināja bērnus būt labākiem, 
draudzīgākiem un izpalīdzīgā-
kiem. Pēc izrādes bērniem bija 
iespēja izteikt savas domas par 
iespaidiem, kā arī uzzīmēt Pifam 
apsveikumu dzimšanas dienā.

Prieks, ka bērniem ir interese 
par teātri, ka viņi labprāt spēlē to 
paši un ir vērīgi skatītāji. Ceram 
arī turpmāk sekot jaukajai tradī-
cijai un nepazaudēt teātra brīnu-
mu mūsu bērnudārzā!

 Silvija Rijniece,
Līgatnes PII skolotāja – 

metodiķe  

Projekta „Esi mans draugs” 
ietvaros piektdien, 8.martā, Lī-
gatnē viesojās 28 viesi no Tirzas, 
Lizuma – jaunieši, kā arī skolo-
tāji. Viesi iepazina Līgatni, un 
vakarā jaunieši piedalījās popielā 
un aerobikas festivālā ar saviem 
priekšnesumiem. Pēc popielas 
ballītē katrs varēja kārtīgi izde-
joties. Šī mācību gada I semes-
trī Līgatnes jaunieši ciemojās 
Gulbenes novadā, kur piedalījās 
draudzības sporta spēlēs – telpu 
futbolā, fl orbolā un nakts orien-
tēšanās sacensībās. Tas izvērtās 
par diezgan lielu pārbaudījumu 
visiem, jo vēl bija rudens, bet uz-
sniga ļoti daudz sniega.

Pirmajā ekskursijā, ko vadī-
ja Līgatnes novada vidusskolas 
12.klases skolnieks Matīss Švā-
ģeris, viesi Līgatnes rehabilitā-
cijas centrā apskatīja Padomju 
Savienības slepeno bunkuru, kur 
guva priekšstatu par padomju lai-
ka saziņas iekārtām, medicīnas, 
darba, atpūtas un citām telpām. 
Līgatnes novada vidusskolā vie-
si tika iepazīstināti ar skolu un 
saņēma mazas dāvaniņas – pie-

miņu no Līgatnes (pildspalvas 
ar Līgatnes novada vidusskolas 
simboliku un Līgatnes papīrfab-
rikas ražotos piezīmju bloknotus 
ar grāmatzīmēm). Nelielā ekskur-
sijā pa Līgatni Gulbenes novada 
jaunieši un skolotāji iepazinās ar 
mūsu lepnumu – Eiropas mēroga 
unikālo Līgatnes papīrfabrikas 
strādnieku vēsturisko ciematu, kā 
arī ar vēsturisko dzemdību namu 
un Līgatnes dabas takām.

Ekskursija noslēdzās „Vienkoču 
parkā”, kur viesi zinoša gida pa-
vadībā aplūkoja dažādus objek-
tus, kas ir izgatavoti no koka, kā 
arī varēja apskatīt slaveno smilšu 
maisu un pudeļu māju.

Vakara noslēgumā ciemiņi no 
Tirzas piedalījās Līgatnes novada 
vidusskolas veidotajā pasākumā, 
kur kopā ar jauniešiem no Līgat-
nes novada vidusskolas priecēja 
visus ar saviem sagatavotajiem 
popielas un aerobikas priekšne-
sumiem. Apbalvošanas ceremoni-
jā pasākuma noslēgumā vēl viens 
pārsteigums Tirzas pamatskolas 
jauniešiem – 1.vieta un aerobikas 
deju priekšnesumam – atzinība!

Pēc pasākuma abu skolu skolē-
ni varēja priecāties jaukā ballītē 
un kārtīgi izdejojoties trīs stundu 
garumā. Pēc ballītes atmosfēras 
varēja noprast, ka abu skolu jau-
nieši tik tiešām bija sadraudzēju-
šies un labi pavadīja laiku.

Īpašs paldies Līgatnes novada 
vidusskolas direktorei Kintijai 
Blūmentālei, jauniešiem Edgaram 
Trubačam un Matīsam Švāģerim 
par atbalstu viesu uzņemšanā; Lī-
gatnes novada vidusskolas pavā-
rītēm par (kā vienmēr) garšīgajām 
maltītēm; Oskaram Okonovam un 
gidei Amandai Vidzickai Vienkoču 
parkā; visiem Līgatnes novada vi-
dusskolas skolēniem par atsaucī-
gu viesu uzņemšanu; kā arī Līgat-
nes novada vidusskolas šoferim 
Jānim Laganovskim un Līgatnes 
novada domes priekšsēdētājam 
Aināram Šteinam par izpalīdzību 
ārkārtas situācijā, glābjot Gulbe-
nes novada jauniešus un skolotā-
jus no salšanas kaut kur „neku-
rienē” Gulbenes skolas autobusa 
nopietno tehnisko problēmu dēļ.

Skolotāja Dace Bērziņa  

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs un Dienas un interešu centrs 
nolēmuši kopīgiem spēkiem vasaras nogalē – kāzu laikā – sarīkot izstādi 
par kāzu tērpiem no sendienām līdz mūsdienām.

Aicinām jūs palīgos!
 Ja jums ir saglabājušās pašu, vecāku, vecmammu, vectēvu un vēl senā-

ku paaudžu novadnieku un ne tikai novadnieku fotogrāfi jas no kāzu dienas, 
lūdzam sazināties ar mums. Vēl jo vairāk priecāsimies, ja no bēniņiem vai 
senām pūra lādēm tiktu izcelti paši tērpi. Celsim tos godā, parādīsim, kā 
senāk ļaudis greznojās, un atdosim tērpus saimniekiem glabāšanā.

Līgatnes Kultūras un tūrisma centra tālr.: 64153180, 28395513; e-pasts 
kultcentrs@ligatne.lv.   

PAZIŅOJUMS
 Līgatnes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2, „Gādnieki”, Līgatnes pagasts, Augšlī-
gatne, Līgatnes novads –  ar kadastra Nr. 4262 900 0491. Objekta nosacītā 
cena – LVL 500,00 (pieci simti lati un 00 santīmi).

Personas, kuras vēlās iegādāties nekustamo īpašumu, iesniedz pieteikumu 
iegādāties nekustamo īpašumu pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres „Bir-
zēs”, Līgatnes pagastā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicē-
šanas laikrakstā „Druva” līdz 2013.gada 27.marta plkst.18.00.

Ja vairāk kā viena persona pieteiksies, tiks rīkota izsole starp šīm personām.
Vairāk informācijas skatīt Līgatnes novada pašvaldības mājas lapā www.li-

gatne.lv.  

29.martā 
plkst.15.00

Lielās piektdienas 
dievkalpojums

Ķempju 
evaņģēliski 
luteriskā baznīca

Dievkalpojums

31.martā 
plkst.12.00 Pirmās Lieldienas Ratnieki

Uz tautas tradīcijām 
balstīts pasākums ar 
iespēju līdzdarboties.
Dalība bez maksas

31.martā
plkst.15.00

Kristus 
Augšāmcelšanās 
svētku dievkalpojums 
ar Līgatnes novada 
kora piedalīšanos

Ķempju 
evaņģēliski 
luteriskā baznīca

Dievkalpojums

1.aprīlī
plkst.11.00

Lieldienu pasākums 
bērniem Kultūras nams

Pasākums ar iespēju 
līdzdarboties.
Dalība bez maksas

1.aprīlī
plkst.14.00

Lieldienu pasākums 
bērniem „Zvaniņi”

Pasākums ar iespēju 
līdzdarboties.
Dalība bez maksas

31.martā – Pirmajās Lieldienās – LU kompleksā Ratniekos notiks Lielās dienas 
iešūpošana. Kopīgi ar tradīciju zinātāju būs iespēja iešūpot sauli un sasaukt Liel-
dienas. Jau no plkst.12.00 sāksies aktivitātes ģimenēm ar bērniem.

1.aprīlī – joku dienā – sastapsiet zaķi Garausi, kurš sarūpējis dažādas aktivi-
tātes un dāvanas bērniem. Varbūt vēlies piedalīties olu 
skaistuma konkursā? Labi, vien iepriekš tev jānokrāso 
ola un jānāk uz svētkiem. Protams, neizpaliks šūpošanās 
un olu ripināšana. Ko vēl Garausis sarūpējis? Nāc, uzzini 
un piedalies!

Informāciju sagatavoja 
Kultūras pasākumu organizatore

Katrīna Šteina   

Ņemot vērā SIA „ZAAO” 
(ZAAO) klientu aptaujā saņemtos 
priekšlikumus sadarbības 
uzlabošanai ar SMS jeb mobilās 
īsziņas starpniecību, uzņēmums 
ieviesis jaunu pakalpojumu – pie-
teikt papildu konteineru izvešanu 
vai atteikt konteinera izvešanu, sū-
tot īsziņu.

Tas nozīmē, ka klienti var gan pie-
teikt papildu konteinera izvešanu, sū-
tot SMS (par standarta īsziņas cenu) 
uz numuru 20258550 ar tekstu „PIE-
TEIKT PAPILDU IZVESANU (datums)”, 
norādot līguma numuru un pilnu adresi, 
vai arī atteikt izvešanu gadījumā, ja 
konteiners nav pilns, arī sūtot SMS uz 
numuru 20258550 ar tekstu „ATTEIKT 

IZVESANU (datums)”, norādot līguma 
numuru un pilnu adresi.

Atgādinām, ka ar mobilās īsziņas 
starpniecību pieejams arī pakalpojums, 
kad dienu pirms konteinera tukšoša-
nas klients saņem SMS atgādinājumu 
par to, ka nākamajā dienā notiks kon-
teinera tukšošana. Līdzšinējā pieredze 
liecina, ka šo pakalpojumu iedzīvotāji 
iecienījuši un izmanto ļoti bieži.

Vairāk par ZAAO pakalpojumiem ie-
spējams uzzināt mājas lapā www.zaao.lv.

 Informācijai: 
Lija Ozoliņa, SIA „ZAAO” 

sabiedrisko attiecību speciāliste,
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201,

Tālr.: 26548855; 64281250,
Fakss: 64281251  

Sadraudzība turpinās

Teātra nedēļa 
bērnudārzā

Atkritumu konteineru 
tukšošanu varēs pieteikt un 
atteikt ar SMS starpniecību

Aicinām piedalīties izstādes veidošanā

Lieldienu pasākumi Līgatnes novadā
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Juris Saukāns
Pēc tam, kad Latvijā pagājušā 

gadsimta 90-tajos gados tautai pri-
vatizācijā bija atdotas visas rūpnī-
cas un fermas, kas gan arī padomijā 
bija piederējušas it kā mums visiem, 
taču tajā pašā laikā nevienam, Lat-
vijas valdība saskārās ar faktu, ka ir 
mūsu valstī arī tādi objekti, kurus 
no vienas puses it kā būtu žēl, atdo-
dot par sviestmaizi vai sertifi kātiem 
pirmajam gribētājam, pārvērst par 
tukšiem un izlaupītiem betona kar-
kasiem, taču no otras puses – gri-
bētāji ar trekniem zuteņiem pēc šā-
diem objektiem rindā arī nestāvēja. 
Turklāt vēl pāri šiem objektiem klā-
jās kādreiz valstiski nozīmīgu, sle-
penu un stratēģisku statusa zīmogs.

Viens no šādiem objektiem bija paš-
reizējais rehabilitācijas centrs „Līgat-
ne” ar tā betonētajiem pazemes bunku-
riem. Ko darīt ar šādu „koferi” – smuku, 
labi uzturētu, taču ne tik pieprasītu kā 
nast as truba vai kuģu būvētava? Stiept 
pašam tālāk – grūši, izmest vēstures 
mēslainē – žēl... Tā šis ēku komplekss, 
kurš darbojās sanatorijas statusā, 
kļuva par pašvaldības īpašumu, un 
šobrīd rehabilitācijas centrs „Līgatne” 

ir trešais lielākais darba devējs savā 
novadā, kuru starp citiem vietējiem 
komercuzņēmumiem pēc gada apgro-
zījuma apsteidz vien SIA „Papīrfabrika 

„Līgatne””, ZS „Zemzari” un SIA „Eco 
house international” (šie dati gan nav 
pirmā svaiguma, taču joprojām ticami).

Skaistā un tīrā apkaimes daba, pro-
fesionāls aprūpes personāls, plašs me-
dicīnisko un rehabilitācijas procedūru 
klāsts, kā arī laba ēdināšana un ie-
spēja par saprātīgu samaksu nakšņot 
uz vietas (sanāk lētāk, nekā ik dienu 
uz procedūrām mērot kādus 50–100 
km automašīnā) ir dzelžaini argumenti, 
kas šurp vilina apmeklētājus.

Savu lomu uzņēmuma darbībā spēlē 
arī pazemes bunkurs, kurā joprojām 
valda it kā ne pārāk tālo, taču tik at-
šķirīgo no mūsdienām pagājušā gad-

simta 80-to gadu noskaņa. Šis objekts 
nebija nekāda kara bāze, tas izbūvēts 
aukstā kara pašās beigās, lai būtu vie-
ta, kur, sākoties kodoluzbrukumiem 
vai rodoties nopietniem to draudiem, 
patverties Latvijas PSR politiskajai eli-
tei, lai koordinētu republikas dzīvi pēc 
X stundas. Līdz ar to 9 metru dziļumā 
izvietotā un pēc tā laika standartiem 
ļoti drošā un tehniski teicami aprīko-
tā objekta iekārtojumu neizvazāja un 
par lētu naudu neiztirgoja metālu un 
citiem spekulantiem PSRS bruņoto 

spēku pārstāvji. Arī Skaļupēs dzīvojo-
šie, kas pa lielai daļai ir rehabilitācijas 
centra darbinieki, pret to izturējās ar 
respektu, un tā šī dzelzsbetona ligzda 
ir saglabāta savā neskartajā veidolā, 
tīra, sakopta, ar visām vēsturiskajām 

regālijām, varenos tanku motorus ar 
strāvas ģeneratoriem ieskaitot, kuri 
tiek paretam darbināti, lai neierūsē.

Tādas tūristu rindas kā pie Ļeņina 
mauzoleja blakus Kremlim Maskavā 
šeit gan nestāv, taču, kā pastāstīja SIA 

„Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” mār-
ketinga un pārdošanas vadītāja Sarmī-
te Usāne, interesentu ir daudz un starp 
tiem netrūkst ārzemnieku.

Nokāpjot 2000 m2 plašajā pazemē, 
jāatzīst, ka tā tiešām ir unikāla vieta. 
Tik labi saglabājusies kodolkara pa-
tvertne ar autentiskiem eksponātiem 
gan bijušajā PSRS, gan pasaulē varētu 
būt retums. Objekta slepenības plīvurs 
ir bijis tāds, ka 30 gadus ne visi centra 
darbinieki un vēl jo mazāk viņu pacien-
ti zināja, kas atrodas zem omulīgās 
kūrvietas telpām. Aukstais karš sākās, 
kad pēc PSRS īstenotās politikas Aus-
trumeiropā 1946.gadā bijušais Liel-
britānijas premjerministrs Vinstons 
Čērčils paziņoja, ka Eiropā nolaists 

„dzelzs priekškars” starp PSRS un pā-
rējo Eiropu. 1947.gadā, lai palīdzētu 
Grieķijai un Turcijai pārvarēt komunis-
ma draudus, tika pasludināta Trūme-
na doktrīna, kuras būtība bija ASV un 
NATO centieni pasargāt pasaules val-
stis no komunistiskās ideoloģijas un 
padomju militārās klātbūtnes. Lielva-
rām trīcošus pirkstus turot uz atomie-
roču starta pogām, vairākus desmitus 
gadu abās okeāna pusēs ļaudīm mā-
cīja, kā izdzīvot kodolkarā. Rīgas un 
citu pilsētu lielākajos uzņēmumos bija 
evakuācijas plāni, noliktavas ar gāz-
maskām un pagrabu telpas, kas bija 

izmantojamas kā patvērums. Tiesa 
gan, šodien, raugoties uz evakuācijas 
shēmām un, jā, arī iespējamo cilvēku 
zaudējumu prognozēm, kas iezīmētas 
pie sienām piekārtajās vecajās kartēs 
Līgatnes bunkurā, neviļus nāk prātā 

doma, ka ilgstošā pret tautas labklā-
jību vienaldzīgā politika Latvijai jau ir 
nolaupījusi vairāk dvēseļu nekā pāris 
kodolbumbas. Iespējams, Līgatnes 
bunkurs ir tā vieta, kur katram no 
jauna sakomplektētajam Ministru 
kabinetam vajadzētu kādu nakti pār-
laist, lai par šādām tēmām padomātu. 
Varbūt tā ir arī laba biznesa ideja, kas 
kādreiz līgatniešiem noderēs?

Te joprojām ir viss nepieciešamais, 
lai pēc kodolkara izdzīvotu dažus 
mēnešus – gaisa attīrīšanas ietaises, 
skābekļa rezerves, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēma, sakaru iekār-
tas ar speciālo ekranējumu pret no-
klausīšanos, padomjlaika ēdnīca un 
guļamtelpas. Mierīgā garā izstaigājot 
telpas un vērojot eksponātus, nema-
nāmi paiet pāris stundas. Gādāts arī 
par atrakcijām aktīvākiem tūristiem, 
kuriem ar pabūšanu šajā bunkurā un 
tā apskati vien ir par maz: realitātes 
spēle dod iespēju aktīviem un atrak-
tīviem cilvēkiem saņemt adrenalīna 
devu, dodoties slepenā uzdevumā. 
Spēles dalībnieki iejūtas specaģen-
tu lomās, kuri veic slepenu misiju, 
glābjot noslēpumaino „Objektu X”. 

Protams, ja ir tāda 
vēlēšanās, šeit var 

arī nosvinēt vecpuišu 
ballīti, dzimšanas dienu vai sarīkot 
korporatīvu pasākumu – uzņēmuma 
vadība ir atvērta jebkuram saprātī-
gam priekšlikumam.

Taču bunkurā joprojām ir kāds no-
slēpums. Lieta tāda, ka pašlaik apska-
tei ir pieejama tikai daļa no pazemes 
telpām. Pārējās glabā vēl daudzus 
artefaktus un stāstus, par kuriem pa-
gaidām, pat tad, kad avīžnieki apzvēr 
nevienam neizpaust, uzņēmuma ļaudis 
klusē tikpat noslēpumaini kā tad, kad 
par mutes virināšanu draudēja pants 
par Tēvzemes nodevību un iespēja aiz-
ceļot uz vietām, kur meži ir vēl plašāki 
nekā Līgatnē. Viens gan skaidrs – ta-
gad šī šķelmīgā klusēšana drīzāk no-
zīmē, ka bunkurā top jaunas, intere-
santas idejas, lai ne tik senās vēstures 
stundas Skaļupes viesiem padarītu vēl 
aizraujošākas.

Pēc iznākšanas virszemē elpot at-
kal ir kaut kā vieglāk un, raugoties uz 
miermīlīgajiem rehabilitācijas centra 
klientiem, kā arī plašo atpūtas, ve-
selības uzlabošanas un dzīvesprieka 
paaugstināšanas piedāvājumu klāstu 
uz ziņojumu dēļa, gribas aizmirst, ka 
iznīcinošu ieroču radīšanā arī šos da-
žus pēdējos gadu desmitus pasaule 
nav stāvējusi uz vietas. Mainījusies ir 
tikai argumentācija, kad un kurus no 
tiem pielietot un ar kādu mērķi. Taču 

tas jau ir cits stāsts. Jo, kamēr Latvijā 
nast a ir tikai cisternās, dimanti – ban-
ku seifos vai dāmu rotaslietās, bet 
uz mūsu zemes vairāk par vienu ražu 
gadā uzaudzēt nevar, varam būt sa-
mērā mierīgi, ka šos labumus neviens 
īpaši neiekāro. 

Aukstā kara dvaša rehabilitāciju netraucē

„Bez sakariem nav vadības, bez vadības nav uzvaras!” vēsta plakāts virs sakaru iekār-
tām, kuras, kā apgalvo Sarmīte Usāne, vēl joprojām ir darba kārtībā, vienīgi komu-
nikāciju tīkliem pieslēgtas nav. Iespējams, velti, jo uz mobilajiem sakariem 9 metru 
dziļumā zem zemes arī paļauties nevar. 

„Ekskursijai bunkurā var pieteikties arī individuāli, sestdienās, svētdienās – 12.00 un 14.00, 
bez tam apmeklētāji šeit var ieturēt arī maltīti 20.gs. 80-to gadu politiskās elites stilā, 
dzerot no graņonkām un ēdot pie vaskadrānām klātiem galdiem,” stāsta Margarita Plūks-
na. Viņa  SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” ir gan bibliotekāre, gan arhivāre, gan gide.
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Par šādu mūzikas atskaņotāju visvairāk ir pārsteigti ārzemju viesi.

izmantojamas kā patvērums. Tiesa 
gan, šodien, raugoties uz evakuācijas 

Protams, ja ir tāda 
vēlēšanās, šeit var 

arī nosvinēt vecpuišu 
izmantojamas kā patvērums. Tiesa 

Pazemes bunkura ventilācijas šahtas joprojām nomaskētas par apstādījumiem.
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Skaistajā parkā Līgatnes upes krastā 12.jūlija vakarā mūsu ve-
cākās papīrfabrikas darba saime svinīgi atzīmēja sava uzņēmuma 
dibināšanas simto gadadienu.

Svinības atklāja partijas fabrikas pirmorganizācijas sekretārs  
b. Liepa. Pārskatu par fabrikas vēsturi, sasniegumiem un turpmāka-
jiem nodomiem sniedza šā uzņēmuma direktors b. Volgins. Latvijas 
Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas, Latvijas PSR Aug-
stākās Padomes Prezidija, Latvijas PSR Ministru Padomes vārdā 
sveicienu nodeva b. Stroganovs, pasniedzot fabrikai Latvijas PSR 
Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu.

Godinot ilggadējos Līgatnes papīrfabrikas darbiniekus, Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Prezidijs apbalvojis viņus ar Goda raks-

tiem. Tos izsniedza Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 
Priekšsēdētājs b. Ozoliņš. Viņš atzīmēja, ka Līgatnē ne vien ražo 
ļoti labu papīru, bet te arī kā ūdens pilienā atspoguļojas mūsu tau-
tas vēsture. Tā saistās ar cīņu pret vācu kungiem un cīņu pret ka-
pitālismu. Tagad līgatniešu papīrs ieguvis pasaules slavu, un mūsu 
darbaļaudīm jāstrādā tā, lai mēs aizsteigtos priekšā visattīstītāka-
jām kapitālistiskajām zemēm.

Svētkos sveicienus nesa arī Tallinas un Kauņas tabakas fabriku, 
Juglas, Jaunciema, Slokas, Staiceles papīrfabriku, fabrikas „Fur-
niers”, Rīgas papīrizstrādājumu kombināta, izdevniecību un poli-
grāfiskās rūpniecības Galvenās pārvaldes, Latvijas Laikrakstu un 
žurnālu izdevniecības pārstāvji. No Latvijas Valsts izdevniecības 
apsveicēji bija atveduši līdz dāvanu papīrfabrikas bibliotēkai – jau-
nākās grāmatas, kas iespiestas uz Līgatnes papīra. Apsveikumus 
sūtījuši vēl daudzi uzņēmumi, iestādes, sabiedriskie darbinieki.

Pēc svinīgās sēdes notika papīrfabrikas pašdarbnieku koncerts.  

LĪGATNE LAIKU LOKOS

Līgatnes pilsētciematu radīja... 
papīrs. Ar to Līgatne sākās un ar to 
izauga. Ar to tā eksistē tagad. Pār-
lieku daudz tādu pilsētu, pilsētiņu un 
ciematu, kam tik viendabīga profesi-
ja kā Līgatnei, Latvijā nav...

Tas laiks, kad pirms pusotra gad-
simta Līgatnes dzirnas pārmala pa-
pīrā pirmo lupatu porciju, ar ko sāk 
skaitīt papīrfabrikas sākotni, Līgat-
nes papīrražotājiem ir sirma senatne. 
Vēsture. Daudz kas tajā ir bijis. Jau 
pirms simt gadiem iegūtais lieluz-
ņēmuma gods: 1852.gadā Līgatnes 
papīra manufaktūrā strādāja 137 
strādnieki! Gandrīz simt gadu vecs 
sarkanais gailis, pēc kura nākama-
jā gadā, kā raksta veca, 1911.gada 
konversācijas vārdnīca, fabriku „uz-
cēla no jauna pēc visiem jaunlaiku 
tehniskiem un higiēniskiem prasīju-
miem”. („Jaunlaiki”, protams, ir vien-
mēr: 1852.gadā savi, 1911.gadā savi, 
un tolaik Līgatnes papīra fabrika 
tiešām bija viena no modernākajām.)

Bija pagājušā gadsimta 70. un 
80.gadi, kad Ķempju muižas īpaš-
nieks papīrfabrikas darbiniekiem iz-
nomāja 22 apbūves gabalus t.s. Zaķu 
salā. Krogus, Rīgas, Plūču un Spriņ-

ģu salā. Tā sāka veidoties Līgatnes 
ciemats.

Bijuši kari, postījumi, atjaunotne. 
Kā jau dzīvē – viss kaut kas ir bijis...

Un ir. Ir tagadne. Atjaunota un 
daudz lielāka fabrika. Piemēram (un 
tikai piemēram), 43 miljoni skolēnu 
burtnīcu gadā. Ap 1200 t smalkā pa-
pirosu čaulīšu papīra. Citi papīri.

Grūti salīdzināt dažādus gadus. 
Statistiķu iecienītie skaitļi – tik un tik 
reizes vairāk (Līgatnes papīra kop-
produkcijai tādi ir 9,3 reizes vairāk 
nekā 1940.gadā – bet 1940.gadā bija 
apmēram tikpat cik 1914.gadā), ton-
nas u. c. – ļauj salīdzināt mehāniski. 
Tie neizdala dažu labu faktoru, kas 
nosaka šo skaitļu rašanos – vajadzī-
bu pēc papīra, cik daudz tā apmieri-
nāta, tehnikas progresu un pasaules 
progresu... Bet bez tiem kopskaitlis 
ir mehānisks un salīdzinājums arī. 
Tāpēc lai tie izpaliek. Varbūt iztiksim 
ar prieku par 43 miljoniem labu burt-
nīcu! Īpaši vēl, ja tās nav vienīgās, 
ar ko mūs, tāpat kaimiņu republiku 
iedzīvotājus, un – pēc tradīcijas, kas 
ir gandrīz tikpat veca kā pati Līgat-
nes papīrfabrika – cilvēkus aiz mūsu 
valsts robežām, apgādā līgatnieši.

Partijas XXII kongresa program-
ma paredz izvērstu komunisma celt-
niecību. Arī mūsu ciematā paredzēti 
lieli darbi iedzīvotāju materiālās un 
kultūras dzīves plaukumam. Latvi-
jas PSR Ministru Padomes celtniecī-
bas un arhitektūras Valsts Komiteja 
apstiprinājusi Latvijas valsts lauku 
celtniecības projektēšanas institū-
ta sastādīto Līgatnes strādnieku 
ciemata plānojuma un apbūves pro-
jektu. Pēc šī projekta paredzēts:

Iedzīvotāju skaits sakarā ar ražo-
šanas paplašināšanos palielināsies 
no pašreiz esošajiem 2500 uz 5400 
cilvēkiem.

Dzīvokļu fonds pašreiz sastāda 
16 600 m2, pēc jaunā projekta pa-
redzēts 45 700 m2. Lai nodrošinātu 
šādu milzīgu dzīvojamās platības 
pieaugumu, uzcels 20 četrstāvu 
mājas (no tām – 7 Zaķu salas pļavā 
un 5 pie jaunās vidusskolas) un 62 
divstāvu ēkas.

Projektētā dzīvojamo namu platī-
ba: 20 trīsdesmit divu dzīvokļu ēkas 
ar 18 288 m2 un 62 sešpadsmit dzī-
vokļu ēkas ar 27 432 m2. Sabiedrisko 
ēku celtniecības projektā paredzēts: 
slimnīca (starp Gincenberga māju 
un ūdenstorni), viesnīca Remden-

kalnā, universālveikals ar restorānu 
(pie tagadējā tirgus), pirts un veļas 
mazgātuve (pie tagadējām kopmīt-
nēm), komunālo pakalpojumu kom-
bināts (tur, kur pašreiz ir bijušās 
palīgsaimniecības ēkas), autobusu 
stacija (tagadējā tirgus laukumā), 
ciemata izpildu komitejas ēka, bib-
liotēkas un sakaru nodaļa (Zaķu 
salā, iepretim bijušajai izpildu komi-
tejas ēkai).

Bērnudārzi apvienoti ar bērnu no-
vietnēm un tos paredzēts izvietot 
trijās vietās, katrā ēkā 140 bērnu: 
viens apvienotais bērnudārzs ar 
bērnu novietni paredzēts Gaujas 
ielā (pretim Miera ielai), otrs – pie 
jaunās vidusskolas, bet trešais – 
Pilsoņu ielas kalnā. Bērnudārzos 
būs vietas 270 bērniem, bet bērnu 
novietnēs – 216 bērniem. Moderna-
jā un plašajā universālveikala ēkā 

pircējus apkalpos 35 pārdevēji, bet 
restorānā būs vietas 216 apmeklē-
tājiem.

Apbūve paredzēta šādā secībā: 
slimnīca, kurai jau izstrādā darba 
projektu; pirts un veļas mazgāta-
va, bērnudārzi, universālveikals ar 
restorānu. Vienlaikus sekos propor-
cionāla dzīvojamo namu celtniecība 
starp Miera un Gaujas ielām, starp 
Brīvības ielu un kanālu (Zaķu salā) 
un pie jaunās vidusskolas.

Satiksmi pārkārtos uz autotran-
sportu, likvidējot šaursliežu dzelz-
ceļu un izbūvējot labu autoceļu līdz 
stacijai. Izstrādāts arī ūdens apgā-
des un kanalizācijas projekts, ko pa-
kāpeniski realizēs līdztekus pārējo 
objektu celtniecībai.

Laikrakstos ieskatījās 
Anita Jaunzeme 

Pārskatu par fabrikas vēsturi, sasniegumiem un turpmākajiem nodo-
miem sniedz direktors b. Volgins.

Laikraksts „Cīņa”,  
otrdiena, 1958.gada 15.jūlijs

Svētki Līgatnē

LĪGATNES PAPĪRS
MūSu ciEMATA 
RĪTdiENA

Līgatnes papīrfabrikas jubilejas  
sarīkojums estrādē.Žurnāls „Zvaigzne”, ceturtdiena,  

1969.gada 5.jūnijs
Laikraksts „Līgatnes Papīrnieks”, piektdiena, 1961.gada 29.decembris
Pēteris Aide, Līgatnes ciemata izpildkomitejas priekšsēdētājs
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Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes sais-

tošo noteikumu Nr.14/37„Ielu 
nosaukumu, ēku un telpu grupu 
numerācijas un ēku nosaukumu no-
rādes plākšņu izvietošanas kārtība 
Līgatnes novada teritorijā” apstip-
rināšanu.

2. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/38 „Līgatnes 
novada pašvaldības pamatbudžets 
un speciālais budžets 2013.gadam” 
apstiprināšanu.

3. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2012.gada 27.decembra lēmu-
mā „Par Līgatnes novada domes un 

tās struktūrvienību darbinieku šta-
ta sarakstu un atalgojumu no 2013.
gada 1.janvāra”.

4. Par grozījumu 2012.gada 25.oktob-
ra Līgatnes novada domes lēmumā 

„Par darba grupas apstiprināšanu”.
5. Par Līgatnes pārceltuves pārņem-

šanu Līgatnes novada pašvaldības 
īpašumā bez atlīdzības.

6. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2009.gada 7.jūlija lēmumā 

„Par Līgatnes novada bāriņtiesas 
sastāva ievēlēšanu”.

7. Par aizdevuma nepieciešamību Lī-
gatnes novada domes projektam 

„Līgatnes zaļais tirgus”.

8. Par nekustamā īpašuma – Nītaures 
iela 5, Augšlīgatne, Līgatnes pa-
gasts, Līgatnes novads – ar kadas-
tra Nr. 42620040616 atsavināšanas 
procesa uzsākšanu.

9. Par publiskās apspriešanas rezul-
tātu būvniecības iecerei „Laivenes 
atpūtas parks”, Augšlīgatnē, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā, 
apstiprināšanu.

10. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – „Gādnieki”, 
Līgatnes pagasts, Augšlīgatne, Lī-

gatnes novads – telpu grupas Nr.2 
ar kadastra Nr. 42119000491 pār-
došanu par brīvu cenu.

11. Par adreses maiņu telpu grupai 
011 dzīvojamā ēkā „Skaļupes 3”, 
Skaļupes, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads, ar kadastra Nr. 
42620020028001.

12. Par Līgatnes novada domes dalību 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
atklātajā projektu konkursā „At-
balsts jauniešu centru labiekārto-
šanai un to darbības nodrošināša-

nai pašvaldībās, attīstot jaunatnes 
informācijas punktu pieejamību, kā 
arī pilnveidojot infrastruktūru jau-
niešu veselīgā un lietderīgā brīvā 
laika pavadīšanai”. 

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

Informāciju sagatavoja Līgatnes 
novada kancelejas vadītāja 

 Ilze Goba  

DOMES SĒDĒ Līgatnes novada domes sēde 2013.gada 
28.februārī, protokols Nr.2

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/38  
„Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un 
speciālais budžets 2013.gadam”

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.februāra sēdē
(prot. Nr.2., 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
82.1panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta 1.un 2.daļu un

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumos 2 371 681 latu apmērā un sadalījumu pa 
ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžetu izdevumos 2 736 264 latu apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt Līgatnes novada domes speciālā budžeta 2013.gada ieņēmumu daļu 45 772 latu apmērā un izdevumu 

daļu 53 118 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.

1.pielikums
Līgatnes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.14/38

LĪGATNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums 2013.gada plāns

 Nodokļu ieņēmumi 1 009 073
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 916 598
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 50 000
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 42 475
 Nenodokļu ieņēmumi 63 466
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 39
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1457
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 3418
10.1.4.0. Naudas sodi un sankcijas 1262
10.3.0.0. Soda sankcijas par nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 3280
12.3.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4010
13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas 50 000
 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 616 616
21.3.5.1. Mācību maksa 4444
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 2797
21.3.5.9 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 45 739
21.3.7.0. Maksa par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 49
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 12 241
21.3.8.3. Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu 145
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 9844
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 990
21.3.9.1. Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 57 427
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 2040
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 380 000
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 68 864
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 32 036
 Transferti 682 526
18.6.0.0. Kultūras ministrijas pārskaitītā dotācija Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu algām un 

soc. apdrošināšanas iemaksām
27 186

18.6.0.0. Dotācija izglītības funkciju nodrošināšanai (brīvpusdienas) 4000
18.6.0.0. Dotācija izglītības funkcijām (piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) 20 940
18.6.0.0. Dotācija izglītības funkciju nodrošināšanai (māc.grām.) 857
18.6.0.0. Mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 6024
18.6.0.0. Mērķdotācija pedagogu algām 177 048
18.6.0.0. Mērķdotācija interešu izglītībai 8160
18.6.0.0. Mērķdotācija algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 13 080
18.6.0.0. Mērķdotācija bibliotēkām 677
18.6.0.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu līdzfin.projektiem 90 232
18.6.9.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību  

finanšu izlīdzināšanas fonda
270 277

18.6.9.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.873 26 614
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 37 431
 Ieņēmumi kopā 2 371 681
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 369 602
 Aizņēmums 209 988
 Ieņēmumi pavisam kopā 2 951 271

2.pielikums
Līgatnes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.14/38

LĪGATNES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

3.pielikums
Līgatnes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.14/38

LĪGATNES NOVADA DOMES SPEcIāLā  
BUDŽETA IEŅĒMUMI 2013.GADAM

Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums 2013.gada  
plāns

 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 726 264
1.000 Vispārējie vadības dienesti 277 136
3.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 45 351
4.000 Ekonomiskā darbība 203 183
5.000 Vides aizsardzība  
6.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 018 154
7.000 Veselība 2285
8.000 Atpūta, kultūra un reliģija 233 127
9.000 Izglītība 735 687
10.000 Sociālā aizsardzība 211 341
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 726 264
1000 Atlīdzība 1 215 072
1100 Atalgojums 979 080
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
235 992

2000 Preces un pakalpojumi 828 578
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 15 910
2200 Pakalpojumi 383 159
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
417 023

2490 Pārējās grāmatas un žurnāli 1478
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 11 008
4000 Procentu izdevumi 36 570
6000 Sociālie pabalsti 86 588
7000 Uzturēšanās izdevumu transferti, dotācijas un  

mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem
93 145

8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 
un nav klasificēti iepriekš 

273

5000 Pamatkapitāla veidošana 466 038
 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 10 000
 Izdevumi kopā 2 736 264
 Aizdevuma atmaksa 177 821
 Izdevumi pavisam kopā 2 914 085
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 37 186

Sēdes vadītājs, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins

Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums 2013.gada  
plāns 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 7000
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0
5.0. Transferti 38 772
 Ieņēmumi kopā 45 772
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 9610
 Ieņēmumi pavisam kopā 55 382

LĪGATNES NOVADA DOMES SPEcIāLā  
BUDŽETA IZDEVUMI 2013.GADAM
Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums 2013.gada  
plāns 

 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 53 118
4.000 Ekonomiskā darbība 24 346
5.000 Vides aizsardzība 200
6.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 28 572
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 53 118
2000 Preces un pakalpojumi 53 118
2200 Pakalpojumi 48 672
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
4446

5000 Pamatkapitāla veidošana 0
7000 Transferti 0
 Izdevumi kopā 53 118
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 2264



AKTUĀLI 2013.gada 21.marts14 2013.gada MARTSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

I Vispārīgie 
jautājumi
1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt 

ielu un laukumu nosaukumu, ēku 
un telpu grupu numerācijas un 
ēku nosaukumu norādes plākš-
ņu (turpmāk – norādes plāksnes) 
dizainu un izvietošanas kārtību 
Līgatnes novada teritorijā.

2. Šie noteikumi attiecas uz visu 
Līgatnes novada administratīvo 
teritoriju, neatkarīgi no zemes 
un ēku piederības.

3. Norādes plāksnes jāizvieto pie 
visiem nekustamajiem īpašu-
miem, kas ir adresācijas objekti: 
ielas, laukumi, ēkas, viensētas, 
apbūvei paredzētas zemes vie-
nības, telpu grupas, neatkarīgi 
no tā, vai šajos nekustamajos 
īpašumos atrodas ēkas vai nē un 
vai šīs ēkas ir vai nav nodotas 
ekspluatācijā.

4. Norādes plāksnēm ir jābūt labā 
tehniskā un vizuālā stāvoklī ar 
skaidri salasāmiem uzrakstiem 
valsts valodā un jāatbilst Valsts 
adrešu reģistra informācijas sis-
tēmā reģistrētajām ziņām.

5. Līgatnes novada teritorijā tiek 
noteikti vienoti ielu un laukumu 
nosaukumu, ēku un telpu grupu 
numerācijas un ēku nosaukumu 
norāžu paraugi (skatīt pieliku-
mus).

II Ēku numerācijas 
norādes
6. Numerācijas norādes pie ēkām 

izvieto un uztur kārtībā ēku īpaš-
nieki, valdītāji vai pārvaldnieki.

7. Pie katras ēkas jābūt vismaz vie-
nai numerācijas norādei, kas iz-
vietojama uz ēkas ielas fasādes.

8. Ja ēka atrodas iekškvartālā, nu-
merācijas norāde izvietojama uz 
fasādes, kura redzama no galve-
nās pieejas (piebrauktuves).

9. Ja ēkas fasādes pavērstas pret 
vairākām ielām vai ēkai ir vie-
nādas nozīmes ieejas vairākās 
fasādēs, numerācijas norāde 
izvietojama uz adresē norādītās 
fasādes.

10. Ja ēka atrodas ar atkāpi no ap-
būves līnijas, ēkas numerācijas 
norāde izvietojama uz žoga vai 
atsevišķa staba.

11. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām ir vairāk par divām vienā-
da rakstura ieejām, numerācijas 
norāde izvietojama pie abām 
malējām ieejām.

12. Ēkas numerācijas norāde izvie-
tojama 2–3 m augstumā no ze-
mes pie ēkas ielas fasādes laba-
jā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 
30 cm attālumā no ēkas stūra.

13. Ēkas numerācijas norādi ne-
drīkst izvietot uz ieejas portā-
liem, pilastriem, kolonnām, ap-
malēm un citām arhitektoniskām 
detaļām.

14. Ja ēkas sarežģītā arhitektonis-
kā veidojuma dēļ nav iespējams 
izpildīt prasības par ēkas nume-
rācijas norādes izvietošanu, tās 
izvietojums atsevišķi jāsaskaņo 
Līgatnes novada domes Būvval-
dē.

15. Uz ēkas numerācijas plāksnes 
jānorāda:

1. ielas nosaukums;
2. ēkas numurs atbilstoši pie-

šķirtajai adresei (ja ēkas nu-
murs satur gan ciparu, gan 
alfabēta burtu, tad ēkas nu-
merācijas plāksnē lietojams 
cipars un lielais burts, pie-
mēram, 3A);

3. ēkas piederības forma: „Pri-
vātīpašums”, „Valsts īpa-
šums”, „Pašvaldības īpa-
šums” vai „Kopīpašums”;

4. ēkas piederības formas vietā 
var norādīt īpašnieka perso-
nu – ēkas īpašnieka vārda 
pirmo burtu un uzvārdu vai 
juridiskās personas nosau-
kumu.

III Telpu grupu 
numerācijas norādes
16. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mā-

jai ir vairāk par vienu ieeju, pie 
katras ieejas jāizvieto ēkas telpu 
grupu numerācijas norādes plāk-
sne.

17. Uz telpu grupas numerācijas 
plāksnes jānorāda attiecīgajā 
kāpņu telpā esošo dzīvokļu nu-
muri.

18. Uz katra dzīvokļa durvīm jāizvie-
to dzīvokļa numurs.

19. Par telpu grupu numerācijas 
plākšņu izvietošanu un uzturēša-
nu ir atbildīgi ēku pārvaldnieki.

20. Par dzīvokļu numuru izvietošanu 
un uzturēšanu ir atbildīgi dzīvok-
ļu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

IV Nekustamo 
īpašumu un ēku 
nosaukumu norādes
21. Ēkas nosaukuma norādes plāksne 

novietojama pie ēkas fasādes vai 
žoga ceļa pusē tā, lai uzraksts uz 
tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas 
fasādes plāksne izvietojama 2–3 
m augstumā no zemes, uz žoga 

ne zemāk kā 1,7 m augstumā no 
zemes.

22. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs 
nav piemēroti plāksnes izvietoša-
nai (redzamību apgrūtina koki vai 
krūmi, ēka vai žogs atrodas tālāk 
par 15 m no braucamās daļas un 
līdzīgos gadījumos), vai nekus-
tamajos īpašumos, kuros nav 
ēku, plāksne piestiprināma šim 
nolūkam piemērotam atsevišķi 
stāvošam stabam, kas izvietots 
nekustamā īpašuma robežās pie 
nobrauktuves no ceļa.

23. Stabam jābūt izgatavotam no 
Ø 50–80 mm tērauda caurules, 2–3 
m augstam, cinkotam vai krāsotam 
pelēkā krāsā (RAL 7047), ar iebe-
tonētu pamatni. Pieļaujami arī citi 
stiprināšanas veidi, kas nodrošina 
staba vertikālo noturību.

24. Staba novietošana jāsaskaņo ar 
Līgatnes novada domes Būvvaldi, 
ja plāksne izvietojama ārpus īpa-
šuma robežām.

25. Papildus sava īpašuma robežās ir 
atļauts izvietot mākslinieciski no-
formētu nekustamā īpašuma vai 
ēkas nosaukuma zīmi.

26. Nekustamā īpašuma vai ēkas no-
saukuma norādi aizliegts stiprināt 
pie kustīgām konstrukcijām (vār-
tiem, vārtiņiem u.tml.).

27. Par nekustamā īpašuma vai ēkas 
nosaukuma norādes plāksnes 
izvietošanu un uzturēšanu ir at-
bildīgs nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai tiesiskais valdītājs.

28. Plāksnes un staba izgatavošanu 
un izvietošanu apmaksā nekusta-
mā īpašuma īpašnieks vai tiesis-
kais valdītājs.

29. Nekustamā īpašuma vai ēkas no-
saukuma norādes plāksnē norāda 
attiecīgā nekustamā īpašuma vai 
ēkas nosaukumu, kas atbilst ad-
resācijas datiem.

V Ielu nosaukumu 
norādes
30. Ielu un laukumu nosaukumu no-

rādes izvieto un uztur kārtībā Lī-
gatnes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labiekār-
tošanas nodaļa, bet privātīpašumā 
esošo ielu nosaukumu norādes iz-
vieto un uztur kārtībā ielu īpašnieki.

31. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz 
katras ielas stūra ēkas 2,5–3 m 
augstumā no zemes un 30 cm attā-
lumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas 
ar atkāpi no apbūves līnijas, ielas 
nosaukuma norādi izvieto uz žoga 
vai atsevišķi stāvoša staba. Stabs 
izveidojams atbilstoši šo noteiku-
mu 23.punkta prasībām.

32. Ja ēkas sarežģītā arhitektonis-
kā veidojuma vai ielu krustojuma 
konfi gurācijas dēļ nav iespējams 
izpildīt prasības par ielas nosau-

kuma norādes izvietošanu, tad tās 
izvietojums atsevišķi jāsaskaņo 
Līgatnes novada domes Būvvaldē.

33. Ielas nosaukuma norādē norāda 
attiecīgās ielas nosaukumu.

VI Ēku nosaukumu 
norādes pie valsts 
un pašvaldības 
ceļiem
34. Ja no valsts vai pašvaldības ceļa 

atzarojas piebraucamais ceļš uz 
vairākām dzīvojamajām mājām, 
pie šā atzara ir uzstādāmas ēku 
nosaukumu norādes plāksnes ar 
norādītu attālumu līdz šīm mā-
jām.

35. Norādes plāksnes izvietojamas 
uz atsevišķi stāvošiem stabiem. 
Stabi izveidojami atbilstoši šo 
noteikumu 23.punkta prasībām.

36. Šo noteikumu 34.punktā minētās 
norādes izvieto un uztur Līgat-
nes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju lab-
iekārtošanas nodaļa saskaņā ar 
Līgatnes novada domes Plāno-
šanas, būvniecības un nekusta-
mā īpašuma nodaļas izstrādāto 
norāžu izvietošanas plānu.

VII Administratīvā 
atbildība
37. Kontroli par šo saistošo notei-

kumu izpildi nodrošina Līgatnes 
novada Pašvaldības policija.

38. Par pārkāpumu tiek sastādīts 
administratīvais protokols.

39. Administratīvo protokolu izska-
ta un lēmumu pieņem Līgatnes 
novada domes Administratīvā 
komisija.

40. Par neesošu norādes plāksni 
vai noteikumu prasībām ne-
atbilstošas norādes plāksnes 
izvietošanu un uzturēšanu ne-
kustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam tiek 
izteikts rakstisks brīdinājums 
un noteikts termiņš pārkāpuma 
novēršanai – ne ilgāk kā divi 
mēneši. Atkārtota pārkāpuma 
gadījumā tiek piemērots naudas 
sods no Ls 5,00 līdz Ls 50,00.

41. Pēc nekustamā īpašuma adre-
ses vai nosaukuma maiņas jau-
na norādes plāksne jāuzstāda 
divu mēnešu laikā. Šī noteikuma 
neievērošanas gadījumā tiek 
izteikts rakstisks brīdinājums 
un noteikts termiņš pārkāpuma 
novēršanai – ne ilgāk kā divi 
mēneši. Atkārtota pārkāpuma 
gadījumā tiek piemērots naudas 
sods no Ls 5,00 līdz Ls 50,00.

42. Administratīvā soda piemērošana 
noteikumu pārkāpēju neatbrīvo 

no noteikumu pildīšanas, pārkā-
puma novēršanas, kā arī ar savu 
darbību nodarīto zaudējumu at-
līdzināšanas saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem.

VIII Noslēguma 
jautājumi
43. Norādes, kas neatbilst šo sais-

tošo noteikumu prasībām, no-
maināmas līdz 2016.gada 31.de-
cembrim.

44. Šo noteikumu VI nodaļā noteik-
tās norādes plāksnes uzstādā-
mas līdz 2016.gada 31.decem-
brim.

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs A.Šteins

1.pielikums
Līgatnes novada domes 2013.

gada 28.februāra saistošajiem no-
teikumiem Nr.14/37 „Ielu nosauku-

mu, ēku un telpu grupu numerācijas 
un ēku nosaukumu norādes plākšņu 

izvietošanas kārtība Līgatnes 
novada teritorijā”

Ēkas numerācijas 
norādes plāksnes 
paraugs Līgatnes 
pilsētā

Plāksnes izmēri: 200, 230 vai 260 
mm (platums) x 300 mm (augs-
tums);
Materiāls un apdare: emaljēts 
skārds, presēts reljefs;
Krāsa: pamatne – TUMŠI ZILA 
(RAL5005); apmale, teksts – balts 
atstarojošs (RAL 9003);
Fonts: Arial Narrow Bold;
Teksts:
• Ielas nosaukums: lielo burtu 

augstums 30 mm (horizontālais 
mērogs 85%);

• Ēkas numurs: ciparu augstums 
100 mm;

• Īpašnieks: lielo burtu augstums 
25 mm (horizontālais mērogs 
85%).

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.februāra sēdes
lēmumu (prot. Nr.2, 1.§)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu  

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/37 
„Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku 
nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība 
Līgatnes novada teritorijā”
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2.pielikums
Līgatnes novada domes 

2013 gada 28.februāra saisto-
šajiem noteikumiem Nr.14/37 

„Ielu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas un ēku 

nosaukumu norādes plākšņu 
izvietošanas kārtība Līgatnes 

novada teritorijā”

Ēkas numerācijas 
norādes plāksnes 
paraugs 
Augšlīgatnes, 
Skaļupju, Ķempju un 
Ratnieku ciemos

Plāksnes izmēri: 
200, 230 vai 260 mm (platums) x 
300 mm (augstums);
Materiāls un apdare: emaljēts 
skārds, presēts reljefs;
Krāsa: pamatne – TUMŠI SARKA-
NA (RAL 3004); apmale, teksts – 
balts atstarojošs (RAL 9003);
Fonts: Arial Narrow Bold;
Teksts:
• Ielas nosaukums: lielo burtu 

augstums 30 mm (horizontālais 
mērogs 85%) 

• Ēkas numurs: ciparu augstums 
100 mm

• Īpašnieks: lielo burtu augstums 
25 mm (horizontālais mērogs 
85%).

3.pielikums
Līgatnes novada domes 2013.

gada 28.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.14/37 „Ielu 

nosaukumu, ēku un telpu grupu 
numerācijas un ēku nosaukumu 

norādes plākšņu izvietoša-
nas kārtība Līgatnes novada 

teritorijā”

Telpu grupas 
numerācijas norādes 
plāksnes paraugs

Plāksnes izmēri: 100 mm (platums) 
x 300 mm (augstums);

Materiāls un apdare: emaljēts 
skārds vai kompozītmateriāls, 
aplīmēts ar līmplēvi;
Krāsa: pamatne – GAIŠI PELĒKA 
(RAL 7047); teksts – melns (RAL 
9005);
Fonts: Arial Narrow Bold;
Teksts: ciparu augstums 70 mm.

4.pielikums
Līgatnes novada domes 

2013.gada 28.februāra saisto-
šajiem noteikumiem Nr.14/37 

„Ielu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas un ēku 

nosaukumu norādes plākšņu 
izvietošanas kārtība Līgatnes 

novada teritorijā”

Ielas nosaukuma 
norādes plāksnes 
paraugs Līgatnes 
pilsētā

Plāksnes izmēri: 160 mm (augs-
tums) x 500–800 mm (garums);
Materiāls un apdare: emaljēts 
skārds, presēts reljefs;
Krāsa: pamatne – TUMŠI ZILA 
(RAL5005); apmale, teksts – 
balts, atstarojošs (RAL 9003);
Fonts: Arial Narrow Bold;
Teksts: lielo burtu augstums 
70 mm.

5.pielikums
Līgatnes novada domes 2013.

gada 28.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.14/37

„Ielu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas un ēku 

nosaukumu norādes plākšņu 
izvietošanas kārtība Līgatnes 

novada teritorijā”

Ielas nosaukuma 
norādes plāksnes 
paraugs 
Augšlīgatnes, 
Skaļupju, Ķempju 
un Ratnieku 
ciemos

Plāksnes izmēri: 160 mm (augs-
tums) x 500–800 mm (garums);
Materiāls un apdare: emaljēts 
skārds, presēts reljefs;

Krāsa: pamatne – TUMŠI SARKA-
NA (RAL 3004); apmale, teksts – 
balts, atstarojošs (RAL 9003);
Fonts: Arial Narrow Bold;
Teksts: lielo burtu augstums 
70 mm.

6.pielikums
Līgatnes novada domes 

2013.gada 28.februāra saisto-
šajiem noteikumiem Nr.14/37

„Ielu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas un ēku 

nosaukumu norādes plākšņu 
izvietošanas kārtība Līgat-

nes novada teritorijā”

Ēkas nosaukuma 
norādes plāksnes 
paraugs

Plāksnes izmēri: 160 mm (augs-
tums) x 500–800 mm (garums);
Materiāls un apdare: emaljēts 
skārds vai kompozītmateriāls, 
aplīmēts ar līmplēvi;
Krāsa: pamatne – GAIŠI PELĒKA 
(RAL 7047); apmale, teksts – 
melns (RAL 9005);
Fonts: Arial Narrow Bold;
Teksts: lielo burtu augstums 
70 mm.

7.pielikums 
Līgatnes novada domes 2013.

gada 28.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.14/37 „Ielu 

nosaukumu, ēku un telpu grupu 
numerācijas un ēku nosaukumu 

norādes plākšņu izvietošanas 
kārtība Līgatnes novada teritorijā”

Ēkas nosaukuma 
norādes plāksnes 
paraugs pie 
valsts un pašvaldī-
bas ceļiem

Plāksnes izmēri: 160 mm 
(augstums) x 500–800 mm 
(garums);
Materiāls un apdare: emaljēts 
skārds vai kompozītmateriāls, 
aplīmēts ar līmplēvi;
Krāsa: pamatne – GAIŠI 
PELĒKA (RAL 7047); apmale, 
teksts – melns (RAL 9005);
Fonts: Arial Narrow Bold;
Teksts: lielo burtu augstums 
70 mm.

Paskaidrojuma 
raksts
Līgatnes novada domes 2013.gada 
28.februāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.14/37 „Ielu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas un ēku nosaukumu 
norādes plākšņu izvietošanas kārtība 
Līgatnes novada teritorijā”

1. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu projekts „Ielu nosaukumu, 
ēku un telpu grupu numerācijas un ēku 
nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas 
kārtība Līgatnes novada teritorijā” nosaka 
ielu un laukumu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas un nekustamā īpašuma 
un ēku nosaukumu norāžu dizainu un to 
izvietošanas kārtību Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā, kā arī personas, 
kas atbildīgas par norāžu plākšņu 
izvietošanu un uzturēšanu, un personas, 
kas ir tiesīgas kontrolēt noteikumu 
ievērošanu. Noteikumos ir noteikta 
administratīvā atbildība par norādījuma 
plākšņu neizvietošanu vai savlaicīgas 
nomaiņas neveikšanu.

2. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

Līdz šim Līgatnes novada teritorijā 
nav bijušas noteiktas prasības ēku 
numerācijas, ielu un ēku nosaukumu 
norāžu dizainam, kā arī to izvietošanas 
kārtībai. Šāda tiesiskā regulējuma 
neesamība var radīt situāciju, ka fi ziskām 
un juridiskām personām netiek savlaicīgi 
sniegta nepieciešamā informācija, 
norādījuma plāksnes tiek izvietotas 
patvarīgi un nesatur objektīvu informāciju.

3. Informācija 
par saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetā ir jāparedz 
līdzekļi (Ls 10 000–15 000 apmērā) 
ielu nosaukumu un norādes plākšņu, 
māju nosaukumu plākšņu pie atzariem 
no valsts un pašvaldības ceļiem, kā 
arī atsevišķu stabu izgatavošanai un 
izvietošanai. Norāžu izvietošana tiks 
īstenota pakāpeniski vairāku gadu 
periodā.

4. Informācija par 
saistošo noteikumu 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Uzņēmējdarbības vide novadā tiks 
ietekmēta pozitīvi, jo uzlabosies 
teritorijas informatīvā sistēma, kas 
ļaus ērti orientēties Līgatnes novadā 
un vajadzības gadījumā ātri atrast un 
identifi cēt nepieciešamos īpašumus.

5. Informācija 
par saistošo 
noteikumu 
ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām

Administratīvās procedūras netiks 
ietekmētas.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins 


