Mairita KaĦepe
Divu gadu laikā Līgatnes pagastā veikti būtiski
kapitālieguldījumi ūdens un kanalizācijas sistēmas
modernizēšanā.
Speciālisti cer, ka no jauna izveidotās trases bez
kĜūmēm varēs kalpot vai simts gadus.
Pēdējie darbi vēl turpinās, jo projekts noslēgsies Piemineklis darbam. Līgatnes pagasta
septembra beigās. Pagājušajā nedēĜā līgatnieši Vienkoču parkā pie stilizētām, kokā veidotām
aicināja projekta darbos un finansējuma sagādāšanā ūdens caurulēm tika pārgriezta atklāšanas lente,
iesaistītos cilvēkus, lai sāktu atzīmēt vairāk nekā 1,4 svinot liela darba cēliena noslēgumu.
miljonu latu vērtā projekta noslēgumu.
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Par tikšanās vietu bija izraudzīts Vienkoču parks,
kur koktēlnieks Rihards Vidzickis izveidojis mākslinieciskas ūdens caurules, kādas mūsu priekšteči
izmantojuši viduslaikos. Par to liecina atradumi arheoloăiskajos izrakumos Cēsu un Rīgas vecpilsētā.
Parkā uzstādītais mākslas darbs simbolizēs Līgatnē 21. gadsimta sākumā paveikto. Ikdienā cilvēki par to
nedomā, līdz brīdim, kad mājās pa krānu vairs netek ūdens vai arī tas ir nekvalitatīvs, kā arī tad, ja
kanalizācijas notekūdeĦi sagādā vides problēmas.
”Tuvojas noslēgumam viens no nozīmīgākajiem pagasta projektiem, kurš daudz devis vides
sakārtošanā. Nākotnē šeit būs Līgatnes novads, bet mēs turpināsim intensīvi strādāt, lai
ūdenssaimniecības sakārtošana turpinātos, izmantojot Eiropas Savienības piešėirtos līdzekĜus,” teica
Līgatnes pagasta padomes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs, pasakoties par darbu tiem, kas bija iesaistīti
vides projekta īstenošanā.
CiemiĦu vidū bija Vides ministrijas pārstāvji, kuri līdzdarbojušies Līgatnes pagasta pašvaldības
projekta iekĜaušanā nacionālajā programmā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar cilvēkekvivalentu līdz 2000”. Tādējādi pašvaldība varējusi pretendēt uz Eiropas reăionālās
attīstības fonda līdzekĜiem 75 procentu apmērā no iztērētās summas. Pagasta blīvi apdzīvotajās vietās nu
ir veikta ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija. Dažos posmos komunikācijas ierīkotas no jauna.
Ministrs Raimons Vējonis, pārgriežot simbolisko atklāšanas lenti, uzsvēra, ka ne vien kokā veidotais
mākslas objekts ir Latvijas ūdensvadu vēstures liecinieks. Par vēstures jaunumu ir kĜuvis arī Līgatnē
īstenotais projekts.
Projekta vadītāja Silvija Zaharāne izteica cerību, ka līgatniešiem drīz aizmirsīsies neērtības, ko
sagādāja rakšanas darbi. Rekonstrukciju un jaunu komunikāciju izbūve veikta pagasta centrā,
daudzdzīvokĜu un ăimenes māju ciematā. Centralizēti ūdeni var saĦemt arī apkaimes mājas, kurās šo
ērtību nebija. Šo projektu bija svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt, lai ūdensapgādes un kanalizācijas
infrastruktūras nolietojuma dēĜ Līgatnes iedzīvotāji nepaliktu bez centralizētās ūdens padeves, kā arī lai
būtu radīti priekšnoteikumi ap 60 potenciālajiem klientiem pieslēgties pie kanalizācijas centralizētās
sistēmas.
”Lai to varētu veikt pagasta pašvaldībai bija jāiegulda arī savi līdzekĜi, tāpēc projekta īstenošanai no
Vides investīciju fonda tika Ħemts kredīts, kurš laika gaitā jāatmaksā. Esam iecerējuši modernizāciju
turpināt nākošajos projektos,” pastāstīja S.Zaharāne.
Elektrobūvmontāžas SIA ”Remus” valdes loceklis Aldis Keišs atzina, ka Līgatnes projekts viĦu
uzĦēmuma spējām bijis liels pārbaudījums un tas izturēts. Līgatnes pagasta padomes vecākais inženieris
Imants Antonovs raksturoja, ka situācija Līgatnē ir krasi mainījusies. Nolietotās ūdensvada un
kanalizācijas caurules, kas nemitīgi plīsušas, radot problēmas, tagad ir aizvietotas. Materiāli, kas
izmantoti, liek domāt, ka ūdensvada sistēma Līgatnē neradīs problēmas gadu desmitiem.
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