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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 20.decembrī.

„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. 

Es piekļaujos rītam ciešāk,
Lai mirkli vēl neiet prom:
Ar viņa spirgto elpu,
Man jautrāk pa dzīvi iet.

Ar cerībām sākas rīti,
Ar cerībām projām steidz,
Jo tiem, kas no gaismas vīti,–
Daudz darba vēl jāpaveic.

Es pateicos katram rītam,
Kas dienai elpu prot dot:
Jo vietas vairs nepaliek spītam,
Ko gājumam iemantot.

Jo tikai ar elpu var celties,
Kad kājas sien zemes spēks,
Pa dzīvi tik dzīvam velties,–
Tas nav nekāds lielais grēks.

/Nadīna Liepiņa/

Rudenī

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

Īpašie gaviļnieki:
Liepiņš Ēriks
Mieriņa Ināra
Jaunākais Aivars
Priekuna Lilita
Andersons Ēvalds
Puriņš Valdis
Viļums Andris
Liepiņa Gunta
Ancītis Andris
Dūne Anna
Gūtmanis Jānis
Kauliņa Anda
Salamors Juris
Vītoliņa Nellija
Briede Maija
Liepiņa Inta
Nille Oskars
Ogorodnikovs Anatolijs

Dreimane Ilga
Lielbriede Gunta
Pretkele Līga
Šnē Jānis
Lācare Eleonora
Zicmanis Jānis
Zvirbule Aina
Gavare Zenta
Lūsare Rasulīte
Varapoga Milija
Auziņa Vilma
Kalniņa Ilga
Losinska Mirdza
Incis Jānis
Balkina Dveira
Vaivoda Karolis
Pušpure Veronika

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone
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11.novembra pievakarē uz atce-
res dienas pasākumu Līgatnes cent-
rā pulcējās iedzīvotāji, lai pēcāk 
aizdegtu sveces par godu Latvijas 
brīvības cīnītājiem. Vēja ieskau-
tas, sveces spītīgi dega visu svinī-
gā pasākuma laiku un izgaismoja 
plandošo valsts karogu kompozī-
ciju. Svinīgā pasākuma noslēgumā 
Zemessardzes 27.kājinieku bataljo-

na salūta grupa izšāva zalves, šādi 
izrādot cieņu brīvības kaujās kritu-
šajiem.

Tieši plkst.18.30 iedzīvotāji – jau-
nieši, vecāki ar bērniem un senio-
ri – lāpu gājienā devās uz Paltma-
les kapiem. Atceres brīdī kopā 
ar Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centra jaunsargu instruktoru Egilu 
Kaimiņu piemiņas vietā tika nolikti 

ziedi. Centra instruktors uzsvēra, 
ka liela nozīme ir jauniešu saprat-
nei par vēsturi un to, kā veidojusies 
Latvija, minot, ka liela daļa brīvprā-
tīgo jauniešu bija tie, kuri 1919.gadā 
stājās pretim Bermonta armijai.

Katrīna Šteina,
Līgatnes Kultūras un  

Tūrisma centrs  
Priecīgus svētkus!

Līgatnes novada iedzīvo-
tāji divu nedēļu garumā no 
23.oktobra līdz 11.novembrim 
izvirzīja savus novadniekus 
nominācijā „Līgatnes novada 
Gada cilvēks 2012”. Latvijas 
valsts proklamēšanas gadadie-
nā, 18.novembrī, tika pasnieg-
tas balvas. Iedzīvotāji savās 
pieteikuma anketās norādījuši 
daudz laba un sirsnīga par līdz-
cilvēkiem.

2012.gadā  
iedzīvotāju  
izvirzītās  
nominācijas:
• „Līgatnes novada Gada vecāks 

2012” – Sanita Roma,
• „Līgatnes novada veiksmes 

stāsts uzņēmējdarbībā 2012” – 
Mareks Bērtiņš,

• „Līgatnes novada Gada ģimene 
2012” – Šulcu ģimene,

• „Līgatnes novada Gada cilvēks 
2012” – Ainars Vanags.

2012.gada 18.novembra svi-
nīgajā koncertā kopā ar Niku 
Matvejevu un Mārtiņu Braunu 
aizvadījām skaistu valsts svētku 
vakaru. Svētkus Līgatnes novadā 
noslēdza burvīga uguņošana, ko 
jau ceturto gadu Līgatnes novadā 
veido „Rīgas pirotehnika”.

Katrīna Šteina,
Līgatnes Kultūras 

un Tūrisma centrs  

Lāčplēša diena Līgatnes novadā 
aizvadīta patriotiskā garā

Līgatnes novada 
Gada cilvēks 2012
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„Līgatnes novada Gada  
cilvēks 2012” Ainars Vanags.
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Ceļā uz Deju svētkiem – 
pietura „Lustūzis”

Jau 24.novembrī plkst.18.00 Līgatnes 
novada Sporta centrā norisināsies līdz 
šim nebijis pasākums. Divpadsmit labā-
kie Latvijas tautas deju kolektīvi vieno-
sies kopīgā lielkoncertā „Ceļā uz Deju 
svētkiem – pietura „Lustūzis””. Lielkon-
certs tiek veidots kā ieskaņu koncerts 
2013.gada vasarā gaidāmajam XXV Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svēt-
ku deju lieluzvedumam „Tēvu Laipas”.

Pasākumā savu dejas soli rādīs vieni 
no labākajiem Latvijas vidējās paaudzes 
dejotājiem, un to vēl vairāk kuplinās jau-
niešu kolektīvi. Koncerta gaitā tiks izde-
joti gan mūsdienu horeogrāfijas šedevri, 
gan „zelta fonda” dejas, piemēram, „Aiz 
ezera augsti kalni”, kuras izpildījuma 
etalonu ir izveidojis savulaik slavenais 
TDA „Gundega”, „Ai, tēvu zeme”, „Kur tu 
augi, daiļa meita” un daudzas citas.

Līgatnes novada deju kolektīvs „Ze-
peri” ir Latvijā pirmais vidējās paaudzes 
kolektīvs, kas Cēsu apriņķa deju skatē 
saņēmis maksimālo 50 punktu vērtējumu. 
Kolektīva mākslinieciskā vadītāja kopš 
2003.gada ir Iveta Pētersone-Lazdāne. 
Kolektīvs jau devīto gadu sadarbībā ar 
Līgatnes Kultūras un tūrisma centru or-
ganizē koncertuzvedumu „Rudens danči 
Lustūzī”, kas šogad pārtapis vērienīgā 
deju lielkoncertā. Nepalaidiet garām 
iespēju pabūt īstos Deju svētkos tepat 
Līgatnē!

Katrīna Šteina,
Līgatnes Kultūras un 

Tūrisma centrs 

Līgatnes novada dome realizē pro-
jektu pašvaldības administratīvās 
kapacitātes paaugstināšanai „Psiho-
loga piesaiste Līgatnes novada do-
mes vajadzībām, atbalsta sniegšanai 
mērķa grupām” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/089, kurš tiek īstenots 
1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu pie-
saiste plānošanas reģioniem, pilsē-
tām un novadiem” ietvaros. Projekts 
tiek īstenots ar 100% Eiropas Sociālā 
fonda finansējumu. Projekta īsteno-
šana par Eiropas Sociālā fonda finan-
sējumu turpināsies līdz 2012.gada 
12.decembrim, un saskaņā ar izvirzī-
tajiem noteikumiem pašvaldība, pie-
saistot savu finansējumu, nodrošinās 
speciālista sniegto pakalpojumu pie-
ejamību līdz 2013.gada jūnija vidum.

Psihologa konsultācijas ir pieeja-
mas bez maksas jebkuram Līgatnes 
novada iedzīvotājam, sākot no 2010.
gada 13.decembra.

Klīniskais psihologs ir diplomēts 
speciālists, kuram ir specifiskas zinā-

šanas, prasmes un pieredze, lai sniegtu 
cilvēkam atbilstošu psiholoģisko palī-
dzību un atbalstu dažādu psiholoģisko 
grūtību gadījumos psiholoģiskās konsul-
tēšanas veidā. Darbā tiek izmantotas pa-
saku, smilšu un spēļu terapijas metodes.

Ir pieejama individuāla psiholoģiskā 
konsultēšana, kad satiekas tikai klients 
un psihologs, pāra konsultēšana, ģime-
nes konsultēšana (viens vai abi vecāki 
ar bērnu (-iem)), sadarbība tikai ar vecā-
kiem vai tikai bērnu, šajā gadījumā nepie-
ciešama vecāka piekrišana (bērniem līdz 
15 gadu vecumam). Konsultācijas ilgums 
45-50 minūtes.

Psihologs saskaņā ar Psihologu darba 
ētikas kodeksu garantē klientam pilnīgu 
konfidencialitāti (iegūtās informācijas 
neizpaušana).

Klīniskais psihologs – Svetlana 
Birjukova. Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruni – 64155587.

Informāciju sagatavoja 
projekta koordinatore  

Vineta Lapsele  

Par „Līgatnieša karti” 
un tās iespējām

Ideja par „Līgatnieša karti” radās laikā, 
kad tapa zīmols „Līgatnes takas”, zem 
kura ir apvienojušies visi aktīvākie Līgat-
nes apkārtnes tūrisma uzņēmēji. Tā būs 
identifikācijas karte, kuru varēs saņemt 
jebkurš Līgatnes novadā deklarētais ie-
dzīvotājs, un ar tās palīdzību varēs iegūt 
dažādas atlaides gan Līgatnē, gan ārpus 
tās. Pašlaik atlaides ir gatava sniegt lie-
lākā daļa novada tūrisma uzņēmēju un 
ēdinātāju, bet šis saraksts turpina augt 
un aptvers visdažādākās sfēras arī ārpus 
Līgatnes novada. Liels ieguvums būs 
atlaides rehabilitācijas centra „Līgatne” 
sniegtajām procedūrām. Pašlaik identifi-
kācijas karte ir idejas izstrādes nobeigu-
ma fāzē, un centīsimies to pēc iespējas 
ātrāk ieviest dzīvē.

Aicinām visus apkārtnes uzņēmējus 
apsvērt savas iespējas iesaistīties šajā 
projektā un sniegt atlaides novada iedzī-
votājiem. Tas ne tikai vairos līgatniešu 
piederības izjūtu savam novadam, bet 
arī lojalitāti vietējiem uzņēmumiem. Par 
sadarbības iespējām interesēties nova-
dadome@ligatne.lv vai pa tālr.26532556 
(R.Vidzickis).

Līgatnes novada tūrisma projektu 
koordinators 

Rihards Vidzickis 

Mēs savai skolai
Lai atbalstītu dažādu pasākumu or-

ganizēšanu skolā, pilnveidotu skolēnu 
interešu izglītību, paplašinātu mate-
riālo bāzi un labiekārtotu skolas vidi, 
pavasarī skolas padomē tika nolemts 
dibināt biedrību „Mēs Līgatnes novada 
vidusskolai”. Oktobrī biedrība saņēmu-
si reģistrācijas apliecību un uzsākusi 
darbību.

Aicinām skolēnu vecākus, skolotājus 
un tos, kam rūp mūsu novada vienīgās 
vispārizglītojošās skolas ikdiena un 
svētku brīži, tos, kas vēlas dot savu 
artavu skolas fiziskās vides uzlaboša-
nā un grib vienkārši būt kopā ar mums, 
pievienoties jaundibinātajai biedrībai. 
Biedrības biedri katru mēnesi maksā 
biedra naudu – Ls 0,50.

Protams, ka skolu var atbalstīt, arī 
nekļūstot par jaunās biedrības dalīb-
nieku.

Sīkāku informāciju par biedrības dar-
bību var saņemt pie biedrības priekš-
sēdētājas Ingas Bušas, kā arī Līgatnes 
novada skolā.

Mūsu adrese un rekvizīti:
Biedrība  

„Mēs Līgatnes novada vidusskolai”
Juridiskā adrese: Strautu iela 4, Līgat-
ne, Līgatnes novads, LV-4110
Vienotais reģistrācijas numurs: 
40008200458
Konts: LV06HABA0551034471963  
(AS „Swedbank”)

Dzintra Upīte,
biedrības valdes pārstāve 

Līgatnes novada Dienas un interešu 
centrā „Saulespuķe” ir plašas, daudz-
funkcionālas telpas, kur gandrīz ik dienu 
notiek interešu pulciņu nodarbības vai 
mūžizglītības projekti pieaugušajiem bez 
vecuma ierobežojuma. Bērni un skolēni ir 
aicināti pievienoties leļļu meistarošanas 
pulciņam vai papīra plastikas pulciņam. 
Ikviens interesents ir gaidīts uz adīša-
nas un tamborēšanas nodarbībām, kur 
iespējams atpūsties pie adīkļa, iegūt 
jaunas zināšanas un apmainīties ar ide-
jām. Drīzumā piektdienās sāks darboties 
zīmēšanas un gleznošanas studija. Tajā 
ikviens Līgatnes iedzīvotājs varēs zīmēt 
un gleznot savam priekam, iemācīties 
ko jaunu un atpūsties pēc darba nedēļas, 
veldzējoties krāsu pasaulē.

Dienas un interešu centrā ir plaša 
virtuve ar veco un jauno plīti, kur iece-
rējuši pulcēties gardēži un tie, kam patīk 
gatavot, iepriecināt sevi un savus tuvos. 
Ikvienam, kas vēlas dalīties savā gatavo-
šanas mākslā, izmēģināt jaunas receptes 
un pabūt kopā interesentu pulciņā, ir ie-
spēja pievienoties ceturtdienās Dienas 
un interešu centrā nodarbībā „Tiekamies 
pie plīts!”.

Vēsturiskās Līgatnes papīrfabrikas 
strādnieku rindu mājas viducī (Pilso-
ņu ielā 4) aktīvi darbojas arī Līgatnes 
Amatu centrs. Tajā iekārtota aušanas 
darbnīca un regulāri notiek amatnieku 
meistardarbnīcas, kur var gūt priekšsta-
tu par dažādu seno amatu tehnoloģijām 
un apgūt prasmes vairākos modernajos 
rokdarbos.

Šī gada rudens sezonā paguvām iepa-
zīt dārzeņu griešanas mākslu. Meistares 
vadībā mēģinājām vienkāršus augļus un 
dārzeņus pārvērst par dekoratīviem gal-
da rotājumiem. Īpaša roku veiklība, spe-
ciāli pieslīpēts nazītis – un gurķis pārtop 
par zaļu lapu, ābols – par rozi, Ķīnas kā-
posts – par ūdensrozi utt.

Sestdienās gleznojām zīda lakatus, 
novembrī mācījāmies vienkāršu krūzi, 
šķīvi, burku vai puķu podu padarīt krā-
sainu un greznu, izmantojot dekupāžas 
tehniku. Vēl novembrī iecerēts mācīties 
izgatavot auduma ziedus un nelielas 
stikla vitrāžas.

Ar šī gada novembri Dienas un in-
terešu centrs darbojas arī Augšlīgat-
nē – mūzikas un mākslas skolas telpās 

„Kārkliņos”. Tur bērni var interesanti 
pavadīt brīvo laiku pēc skolas. Darbojas 
filcēšanas un veidošanas pulciņš. Tuvākā 
laikā iecerēts arī pērļošanas pulciņš. Lī-
dzīgi kā Līgatnes pilsētas Dienas un inte-
rešu centrā, arī Augšlīgatnes Dienas un 
interešu centrā notiek amatnieku meis-
tardarbnīcas.

Ziemassvētku darbnīcas  
Augšlīgatnē svētdienās

Decembra divās svētdienās Dienas 
un interešu centrā Augšlīgatnē gaidīsim 

ģimenes uz Ziemassvētku darbnīcām.
9.decembrī plkst.12.00:

• Atstarotāju darināšana pērļu tehnikā,
• Pudeles pārtapšana par dāvanu,
• Telefona maciņu šūšana;

16.decembrī plkst.12.00:
• Konfekšu pušķu meistarošana (līdzi 

savas konfektes),
• Mazrūķīša darināšana,
• Puzuru vēršana.
Ieejas maksa – Ls 1.

Dienas un interešu centra vadītāja 
Daina Klints

Tālr.:29123825 vai 28323496   

Tagad līgatnieši var 
dalīties ar idejām 
un novērojumiem arī 
internetā

Līgatnes novada domes mājas lapā 
www.ligatne.lv ir pievienota iespēja 
novada iedzīvotājiem dalīties ar savām 
idejām un novērojumiem elektroniski. 
Viens no rīkiem ir ideju rīks, kur katrs 
var izteikt idejas, kas mūsu dzīvi Līgat-
nes novadā padarītu labāku un skais-
tāku. Katrai idejai ir iespēja atzīmēt 
potenciālo tās realizēšanas vietu kartē. 
Tāpat ir iespējams balsot par citu ide-
jām un tās atbalstīt.

Otrs ir novērojumu rīks, kas sadalīts 
pa kategorijām. Piemēram, ja kaut kur 
nepieciešams savākt atkritumus, sa-
labot ceļu, uzlabot ielu apgaismojumu 
u.tml., tad kartē jāatzīmē šī konkrētā 
vieta. Šis ir jauns rīks gan mums, gan tā 
izstrādātājiem, tādēļ tajā vēl tiek veikti 
dažādi uzlabojumi, kas galvenokārt ne-
pieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības 
komunikāciju ar ideju un novērojumu 
iesniedzējiem, lai pēc iespējas detali-
zētāk varētu iepazīties ar katru novē-
rojumu.

Visas iesniegtās idejas un novēroju-
mi Līgatnes novada domes pārstāvjiem 
ir redzami un nekur nepazūd. Lūdzam 
novada iedzīvotājus šo iespēju izman-
tot un tādā veidā aktīvi iesaistīties no-
vada sakopšanā, jo katrs pats vislabāk 
pārzina savu apkārtni un var izvērtēt, 
kas ir uzlabojams un sakopjams. Tie, 
kuri neizmanto internetu, laipni aicināti 
dalīties ar saviem novērojumiem klātie-
nē abos Līgatnes novada domes pakal-
pojumu centros. Nebūsim vienaldzīgi 
pret savu apkārtni, jo tikai mēs visi 
kopā novadu varam padarīt skaistāku!

Līgatnes novada tūrisma projektu 
koordinators

Rihards Vidzickis  

Kad Ko darām Cikos Kam Skolotājs
Pirmdienās Adīsim un tamborēsim 

kopā!
16.00-19.00 Mūžizglītības 

projekts
Diāna 
Gustava

Otrdienās Leļļu meistarošana 16.00-18.00 Skolēniem Daina 
Klints

Otrdienās Vācu valoda 18.00-19.30 Mūžizglītības 
projekts

Ilona 
Rodina

Trešdienās Papīra plastika 16.00-18.00 Skolēniem Diāna 
Gustava

Ceturtdienās Radošā diena:
Šūšana (no veca – jauns)
Darbošanās ar dažādiem 
materiāliem un tehnikām

15.00-18.00 Skolēniem un 
pieaugušajiem

Mēneša 1.un 
3.ceturtdienā

Tiekamies pie plīts!
(receptes, gatavošana, 
jaunumi, kopā būšana)

17.00-20.00 Skolēniem un 
pieaugušajiem

Kristīne 
Lauva

Piektdienās Zīmēsim un gleznosim 
kopā!

16.00-19.00 Mūžizglītības 
projekts

Ārija Bērze

Piektdienās 
(1x mēnesī), 
sekojot 
afišām

Jauno māmiņu diena:
radoša darbošanās 
māmiņām
mazuļu pieskatīšana

16.00-19.00

Sekojot 
afišām (pirmd., 
otrd. vai 
ceturtd.)

Amatnieku 
meistardarbnīcas

18.00-20.00 Mūžizglītības 
projekts

Atbildīgā – 
Daina 
Klints

Kad Ko darām Cikos Kam Skolotājs
Pirmdienās Adīsim un tamborēsim 

kopā!
18.00-20.00 Mūžizglītības 

projekts
Ārija Bērze

Trešdienās Filcēšana 16.00-18.00 Skolēniem Daina 
Klints

Ceturtdienās Veidošanas studija 16.00-18.00 Skolēniem Ārija Bērze
Ceturtdienās 
(Līgatnes 
pagasta 
padomes ēkā 

„Birzēs”)

Vācu valoda 16.00-17.30
18.00-19.30

Mūžizglītības 
projekts

Ilona 
Rodina

Sekojot 
afišām (pirmd. 
vai trešd.)

Amatnieku 
meistardarbnīcas

18.30-20.30 Mūžizglītības 
projekts

Atbildīgā – 
Daina 
Klints

Nāc uz nodarbībām Dienas un interešu centrā!
Līgatnes pilsētā – Dienas un interešu centrā „Saulespuķe”, Pilsoņu ielā 4

Augšlīgatnē – Mūzikas un mākslas skolas telpās „Kārkliņos”, Līgatnes pagastā

BEzMAkSAS PSihOLOGA kONSuLTāCijAS

Gatavojies  
ziemassvētkiem 
Līgatnes Amatu 
centrā

Sestdienās – 8. un 15.decembrī – 
visi interesenti laipni aicināti uz Lī-
gatnes Amatu centru (Pilsoņu ielā 
4), kur risināsies amatnieku meis-
tardarbnīcas ģimenēm ar saukli 

„Ziemassvētku dāvanas vēlos pa-
gatavot pats savām rokām”.
8.decembrī no plkst.12.00 līdz 
16.00 varēsi:
• Izgrebt koka karoti,
• Uzvērt krelles,
• Vienkāršu krūzi pārvērst par brī-

numainu dekupāžas tehnikā,
• Pagatavot greznu atstarotāju 

pērļu tehnikā,
• Filcēt košu ābolu – eglītes rotā-

jumu,
• Darināt čiekuru rūķi,
• Cept pīrāgus,
• Mācīties gatavot putraimu desas. 

15.decembrī no plkst.12.00 līdz 
16.00 varēsi:
• Pagatavot īpašas ziepes,
• Apgleznot stikla krūzīti vai glā-

zīti,
• Pagatavot mazrūķīti,
• Mācīties saiņot dāvanas (arī ie-

saiņot savu līdzpaņemto dāvanu),
• Mācīties gatavot latviešu Zie-

massvētku rotājumus – puzurus,
• Cept piparkūkas,
• Ziemassvētku vīna pudeli pār-

vērst par greznu dāvanu.
Būs arī Ziemassvētku tējas dzer-

šana kopā ar Pasaku rūķi.
Ieejas maksa Ls 2, Līgatnes ie-

dzīvotājiem – Ls 1, bērniem līdz 15 
gadiem – Ls 0,50, ģimenes biļete – 
Ls 2,50. Pieteikšanās pa tālruni 
29123825.  
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Silvija Lapiņa

Pagājušajā gadā līgatnieši – Mu-
duļu ģimene – kopā ar citām kup-
lajām Latvijas ģimenēm un Valsts 
prezidentu Andri Bērziņu iededza 
Ziemassvētku egli prezidenta pils 
laukumā. Kas ir šīs saimes vērtības, 
kas viņus vieno – par šīm un citām 
tēmām nedēļas vidū izbrīvētajā lai-
kā saruna raisījās ar mammu Ingu, 
kura pārstāvēja visus ģimenes lo-
cekļus, jo dienas režīma saspring-
tības dēļ kopā viņi sanāk tikai vēlā 
vakara stundā.

Ģimenes vienotāja – 
ticība

Inga ar Egonu iepazinās draudzē 
Jūrmalā. Kopdzīves vienu posmu – trīs 
gadus – viņi vadīja Amerikā, kur 2001.

gadā dzima Andrejs, pēc tam atgriezās 
Latvijā un gadu nodzīvoja Liepājā. Tad 
ceļš atveda uz Līgatni, un šeit ģimene 
dzīvo jau desmito gadu. Šajā laika pos-
mā līgatnieši viņus bija novērtējuši un 
izvirzījuši to starpā, kas cienīgi kopā ar 
Valsts prezidentu iedegt Ziemassvēt-
ku egli. Bet kādas vērtības godā ceļ un 
savām atvasītēm māca Inga un Egons 
paši? „Tās ir kristīgās vērtības. Katru 
svētdienu apmeklējam baznīcu un la-
sām mazo katehismu. Tās ir pamatlie-
tas – baušļi un ticības apliecība – par 
visu vairāk godāt Dievu, mīlēt tuvāko 
kā sevi pašu un nedarīt otram to, ko tu 
negribi, lai tev dara. Tas ir zelta likums, 
ko cenšos atgādināt bērniem stundās. 
Kā māca kristīgā ticība, mēs piedzims-
tam grēcīgi, līdz ar to mums katram 
ir trūkumi, tāpēc likumus ievērot ma-
ziem bērniem izdodas dažādi, jo viņi ir 
atvērti palaidnībām. Lai ieaudzinātu ko 
labu, pieaugušajiem jāveic ļoti smags 
un grūts darbs. Saķeršanās jau reizēm 
iznāk, bet nedrīkst būt tā, ka saule no-
riet, mums dusmojoties. Dievs piedod 
mums, un mēs piedodam viens otram, 
to mācām arī bērniem. Viņu labā darām 
tik daudz, cik varam, pārējais ir tā, kā 
Dievs vēlējis,” savās atziņās dalījās 
Inga un piebilda, ka ģimeni vieno ne 
tikai ticība, bet arī kopīga muzicēšana 
un svētku svinēšana. Īpaši svētki Mu-
duļiem ir Ziemassvētki, lai gan ārējās 
izpausmēs tie ir tikpat tradicionāli kā 
visiem pārējiem – eglīte, dāvaniņas un 
dziesmas, bet kulminācija visam, pro-
tams, ir dievkalpojuma apmeklējums 
kopā ar vecvecākiem.

Veseli un gudri  
bērni un lēnāks  
dzīves ritms

Vai ir kāda vēlēšanās, ko ģimene 
gribētu piepildīt, jautāju Ingai. Pēc 
klusuma pauzes skanēja atbilde: „Lai 
bērni izaug veseli un gudri... Pārējās 
vēlēšanās nav reālas, jo mēs dzīvojam 
no rokas mutē. Diemžēl diezgan ne-

apdomīgi paņēmām kredītus. Bet es 
domāju, ka mēs tādi neesam vienīgie. 
Tagad cīnāmies, un dažreiz tā iztikša-
na ir knapāka. Pirms diviem gadiem 
finansiālu apsvērumu dēļ Magdalēnu, 
kura līdz tam mācījās ģimnāzijā Cēsīs, 
iekārtojām Siguldas Valsts ģimnāzijā, 
jo no Līgatnes uz skolu bērnus aizved 
Siguldas pašvaldības autobuss. Pir-
mais pusgads viņai bija grūtāks, ka-
mēr iedzīvojās jaunā vidē, bet varbūt 
tas nāca par svētību, jo tur viņu peda-
gogi pamanīja un sūtīja uz olimpiādēm, 
par ko mēs labā nozīmē bijām šokā un 
priecājāmies,” stāstīja Inga un atzina, 
ka Latvijā, kurā gan nedzīvojam kara 
apstākļos, dzīve nevienam nav viegla. 
Tiem, kas sūkstās par grūto iztikšanu, 
līgatniete ieteica novērtēt un gūt prie-
ku no tā, kas katram ir, un necensties 
pēc tā, kas, iespējams, nemaz nav 
vajadzīgs. Tai pašā laikā viņa neno-
liedza, ka ikdienas saspringtais darbs 
un skriešana rada stresu, kas atsau-
cās arī uz bērniem. Muduļi vēlētos, lai 
dzīve ritētu lēnāk un mierīgāk. Kāds 
nepatīkams gadījums, ko izraisīja 
dzēris autovadītājs, dzīves apstākļus 
iegrozīja tā, ka ceļu uz bērnudārzu ar 
mazo Jēkabu tagad Inga mēro kājām, 
bet arī šajā situācijā viņa uzskata, ka 

Dievs visas lietas sakārtojis tā, kā 
vajag, līdzīgi kā labs tēvs bērniem. 

„Tagad ar puiku nesteidzīgi izbaudām 
laiku un daudz ko pārrunājam, kas 
man ļauj tuvāk iepazīt savu bērnu. Ja 
mēs kaut ko Dievam lūdzam un neda-
būjam, tas acīmredzot nav mums par 
labu un īstenībā nesīs postu,” sprie-
da trīs bērnu māmiņa, kurai lūdzu arī 
izteikt viedokli par neskaitāmo ģime-
ņu aizbraukšanu no Latvijas. To viņa 
vērtēja ar dalītām jūtām, jo vairums 
šo soli spēruši izmisumā, lai dotos 
nopelnīt dienišķo maizi. „Cietumnie-
kiem ir siltums, elektrība, ēdiens trīs 
reizes dienā un kas zina, kas vēl, bet 
vai kāds ir padomājis par to vientuļo, 
veco pensionāru, kuram dienā sanāk 
varbūt tikai viena sviestmaize? Vai 
viņam nav cilvēktiesību? Tā ir netais-
nība, kas valstī nedrīkst būt,” prātoja 
I.Mudule.

Tiesībām un  
pienākumiem jābūt 
līdzsvarā

Ja būtu iespēja Latvijā kaut ko 
mainīt, ko mainītu Muduļi? „Ja 
visi cilvēki dzīvotu pēc zelta liku-

ma – nedari otram to, ko negribi, lai 
dara tev, tad mēs dzīvotu ļoti labi 
un būtu labklājīga valsts, uz ko 
tiecamies. Arī par izglītības jomu 
runājot, mēs krītam otrā grāvī – aiz-
mirstam līdzsvaru starp tiesībām un 
pienākumiem. Tajā brīdī, kad valsts 
pieļāva citus audzināšanas princi-
pus, viss aizgāja šķērsām. Mazais 
cilvēciņš ir stiķu un niķu pilns, un 
viņš ir sūri, grūti jāaudzina, lai būtu 
noderīgs sabiedrībai, viņam ir jāie-
māca nebūt patērētājam un strādāt. 
Mēs neesam dzimuši par prinčiem, 
un mums klāt nestāv apkalpojošā 
svīta, tāpēc vecāku lielākā atbildī-
ba ir iemācīt bērniem dzīvot ar to 
un attīstīt viņos to, ko Dievs ir de-
vis. Japāņi līdz piecu gadu vecumam 
bērnam ļauj darīt visu, bet tad viņus 
burtiski „salauž un ieliek rāmītī”. Tā 
nav normāla situācija, ja maza bēr-
na vecāki ar viņu netiek galā. Mēs 
pat dzīvniekiem mācām lietas, ko 
viņš nedrīkst darīt. Un bērns būs 
nelaimīgs, ja viņš nezinās robežu, 
cik tālu drīkst iet, tāpēc tiesībām 
un pienākumiem ir jābūt līdzsvarā. 
Uzskata, ka bērns piedzimst kā bal-
ta lapa. Diemžēl nē, viņš piedzimst 
grēcīgs. Dievs neatzīst grēku, bet 
mīl grēcinieku, tāpat arī bērnam 
ir svarīgi just vecāku mīlestību, ko 
mēs varam apliecināt samierināša-
nās brīdī. Un sodīt bērnu var, liedzot 
viņam kaut ko patīkamu. Vienalga, 
vai mēs esam tēvs, māte, priekš-
nieks darbā vai tml., mēs saviem 
padotajiem esam kalpi un mums 
ir liela atbildība viņu priekšā. Arī 
valstiskā mērogā viss būtu citādi, ja 
to, kam dotas pilnvaras un ko mēs 
dēvējam par tautas kalpiem, rīcība 
būtu citāda. Bet, kad cilvēks nonāk 
labos apstākļos, tad izpaužas vai 
nu viņa viena puse, vai otra. Kādu 
izaudzināsim nākamo paaudzi, tāda 
būs Latvija nākotnē,” sprieda Inga, 
kura ar vīru Egonu savus bērnus 
cenšas audzināt par gudriem un la-
biem cilvēkiem. 

Mārtiņus senatnē svinēja kā rudens darbu beigšanas laiku un galdā 
cēla bagātīgu mielastu. Taču visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža 
bija maskotie gājieni, kas sākās Mārtiņos un turpinājās līdz pat Mete-
ņiem. Mārtiņbērni, budēļi, ķekatas un čigāni devās no mājas uz māju, 

priecājās un mielojās kopā ar mājiniekiem. Ļaudis ticēja, ka maskas 
palīdz atvairīt ļaunos spēkus.

Maskotā galvenais uzdevums bija panākt, lai viņu nevarētu pazīt 
ne pēc izskata, ne pēc balss. Ķekatnieki mēdza arī krāsoties. Sejas 
parasti izkrāsoja baltā, sarkanā vai melnā krāsā. Baltajam izmantoja 
krītu vai miltus, sarkanajam – bieti vai ievārījumu, bet melnajam – 
sodrējus.

Kaut arī šodien latviskās tradīcijas nepiekopj katra ģimene, tomēr 
mazie līgatnieši bērnudārzā labprāt iejutās Mārtiņbērnu lomā. Jau no 
paša rīta tika iejaukta mīkla pīrāgiem, katrs varēja palīdzēt svētku 
cienasta gatavošanā, un drīz vien visu bērnudārzu piepildīja topošo 
pīrāgu smarža. Tie ir īpaši mirkļi, kad piedalies procesā no paša sāku-
ma līdz galam un vari baudīt to, kas sanācis. Turklāt sanācis visiem 
bija kas ļoti baudāms un gards. Arī tālāk pasākums izvērtās ne mazāk 
aizraujošs, jo tēli, kuros katrs bērns iejutās, bija ļoti dažādi un krāsaini.

Pasākuma turpinājumā visus ķekatniekus gaidīja saimniece, kura 
rosināja uzminēt un pašiem sacerēt kādu mīklu un ieklausīties tau-
tas ticējumos par Mārtiņdienu. Un tad vēl cienāšanās ar pašceptajiem 
labumiem, jautras dziesmas un rotaļas – laiks paskrēja nemanot. Vi-
siem bija prieks par jauki pavadīto dienu! Paldies bērnu vecākiem par 
atsaucību un radošu izdomu svētku gatavošanās laikā!

Silvija Rijniece, Līgatnes PII skolotāja 

Pasākumu kalendārs
24.11. plkst.18.00
Līgatnes Sporta centrā

Ceļā uz deju svētkiem – 
pietura „Lustūzis”

01.12.:
• plkst.16.00 pie 

Līgatnes k/n
• plkst.18.00 

„Zvaniņos”

Ziemassvētku egles 
iedegšana 

10.12.-23.12.
Līgatnes kultūras namā

Ziemassvētku labumu 
tirdziņš

13.12. plkst.14.00
Līgatnes kultūras namā

Pasākums senioriem 
Ziemassvētku 
noskaņās –  

„Gaismas nesēja”

21.12. plkst.17.00
Līgatnes kultūras namā

Līgatnes novada 
vidusskolas 
Ziemassvētku pasākums

23.12. plkst.15.00
Līgatnes kultūras namā

Siguldas Tautas teātra 
izrāde „Pollianna”

26.12. plkst.12.00
Līgatnes kultūras namā

Ziemassvētku pasākums 
pašiem mazākajiem

Mazie līgatnieši svin Mārtiņdienu

Latvijas vērtība – ģimenes, kas citus mīl kā sevi pašu

Mamma Inga ir mūzikas teorētis-
ko priekšmetu skolotāja Līgatnes 
Mūzikas skolā, kā arī mūzikas sko-
lotāja bērnudārzā. Savukārt tētis 
Egons, kurš ieguvis biznesa vadības 
bakalaura grādu, strādā laikrakstā 

„Dienas Bizness” par žurnālistu un 
ir arī luterāņu draudzes mācītājs 
Ķekavā un Ozolniekos. Sešpadsmit-
gadīgā Magdalēna mācās Siguldas 
Valsts ģimnāzijas 10.klasē un ir 
daudzu olimpiāžu, tostarp valsts, 
uzvarētāja dažādos priekšmetos – 
ģeogrāfijā, bioloģijā, latviešu valodā, 
vēsturē, dabaszinātnēs un arī „Zaļā 
punkta” organizētajā konkursā. Jā-
piebilst, ka vienā no olimpiādēm 
meitene ir zelta medaļas īpašniece. 
11 gadus vecais Andrejs, kuram pa-
dodas matemātika, šobrīd mācās 
Līgatnes pamatskolas 5.klasē un 
nākotnē varētu būt labs inženieris, 
bet sešgadīgais Jēkabs apmeklē 
bērnudārzu. Visas Muduļu atvasītes 
apgūst klavieru spēli, Andrejs papil-
dus arī čellu, un vecāki var būt lepni 
par saviem bērniem.

Uzziņai: 
Muduļu ģimene Valsts prezidenta pilī pagājušā gada decembrī.
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DOMES SĒDĒ

1. Par deklarētas dzīvesvietas anulē-
šanu.

2. Par deklarētas dzīvesvietas anulē-
šanu.

3. Par Līgatnes novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam 
galīgās redakcijas apstiprināšanu.

4. Par Līgatnes novada teritorijas plā-
nojuma 2012.-2023.gadam galīgās 
redakcijas nosūtīšanu plānošanas 
reģionam atzinuma saņemšanai.

5. Par Līgatnes novada adrešu datu 
sakārtošanu.

6. Par nosaukuma piešķiršanu nekus-
tamā īpašuma „Mūrmaņi”, Augšlī-
gatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, ar kadastra Nr.4262 001 
0018, daļai – zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 4262 004 0019 

„Krauklīši”.
7. Par kavējuma naudas daļēju dzē-

šanu.
8. Par dāvinājuma līguma apstiprinā-

šanu.
9. Par grozījumu Līgatnes novada 

domes 2009.gada 7.jūlija lēmu-

mā „Par pastāvīgās iepirkumu 
komisijas ievēlēšanu”.

10. Par mērķdotāciju pamata un 
vispārējai vidējai izglītībai.

11. Par mērķdotāciju interešu iz-
glītības programmām.

12. Par mērķdotāciju piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu apmācī-
bai.

13. Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamam īpašu-
mam „Viesulēni”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads.

14. Par darba grupas apstiprinā-
šanu. 

15. Par Līgatnes novada domes 
kustamās mantas – koku 
(cirsmu) – atsavināšanu.

16. Par Līgatnes novada domes dalību 
Eiropas Savienības fonda ELFLA 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2007.-2013.gadam pasā-
kuma „Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana” projektā „Jaunaudžu 
kopšana Līgatnes novada domes 
apsaimniekošanā esošajos mežos”.

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 

APSTIPRINĀTI
 

Līgatnes novada domes
2012.gada 27.septembra

sēdē (prot. Nr.12, 11.§)

LīGatNes NovaDa 
DoMes saistošie 
NoteikuMi Nr.14/29

„Grozījums Līgatnes no-
vada domes 2010.gada 
25.novembra saistoša-
jos noteikumos Nr.33/10 

„Par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu 
un sociālās palīdzības 
pabalstiem Līgatnes 
novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35. panta trešo, ceturto un 
piekto daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo 

daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 36.1 panta otro daļu, Ministru 

kabineta 30.03.2010. noteikumu 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzī-

šanu par trūcīgu” 19.4. punktu 

Izdarīt Līgatnes novada domes 
2010.gada 25.novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.33/10 „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu un 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Līgatnes novadā” (apstiprināts ar 
Līgatnes novada domes 2010.gada 
25.novembra lēmumu (protokols 
Nr.33, 10.§) šādu grozījumu, papil-
dinot 4.punktu ar 4.4.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„4.4. viena garāža, viens automo-
bilis vai motocikls un viens mopēds 
vai motorollers, kas ir ģimenes (per-
sonas) īpašumā, kā arī viens velosi-
pēds katram ģimenes loceklim”.

Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs  

Ainārs Šteins

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2012.gada 27.septembra sēdē
(prot. Nr.12, 2.§)

saistošie  
NoteikuMi Nr.14/28

„Par Līgatnes novada 
teritorijas kopšanu un 
būvju uzturēšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 5. un 
6.punktu

i Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā kopjama Līgatnes 
novada administratīvā teritorija 
un uzturamas tajā esošās ēkas 
un būves, nodrošinot sanitāro 
tīrību, teritorijas sakoptību un 
aizsardzību.

2. Lietoto terminu skaidrojums
2.1. apstādījumi – visas ar augiem 

dabiskā vai mākslīgā ceļā ap-
augušas platības ārpus meža 
zemes, kurās neiegūst produk-
ciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) 
realizācijai;

2.2. atkritumi – jebkurš priekšmets 
vai viela, no kuras tās valdītājs 
atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests 
atbrīvoties;

2.3. atkritumu vai būvgružu glabā-
šanai nepiemērota vieta – jeb-
kura cita vieta, kura nav speciāli 
aprīkota atkritumu glabāšanai 
vai noteikta parauga atkritumu 
tvertne;

2.4. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, 
kas paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai;

2.5. būve – būvniecības procesā ra-
dies ar zemi saistīts veidojums, 
t.sk. ēka, kam ir noteikta funk-
cija;

2.6. būvgruži – būvju un ēku būvnie-
cības vai nojaukšanas materiāli 
un to paliekas, betona un dzelz-
ceļa konstrukcijas un izstrādāju-
mi, ķieģeļi, keramika, asfalts u.c. 
būvniecības procesā vai ražoša-
nā radušies blakus produkti;

2.7. ēka (arī nams, māja) – atse-
višķs arhitektonisks, tehnisks 
vai konstruktīvs virszemes, arī 

daļēji pazemes būves veids, kurā 
atrodas telpas dzīvošanai, saim-
nieciskai un publiskai izmanto-
šanai, kā arī citu ar to saistītu 
darbību nodrošināšanai;

2.8. iela – kompleksa inženierteh-
niska būve teritorijā, kuru ie-
robežo sarkanās līnijas un kas, 
galvenokārt, paredzēta gājēju un 
transporta satiksmei, inženier-
komunikāciju, ielu stādījumu un 
aizsargstādījumu izvietošanai;

2.9. koplietošanas teritorija – te-
ritorijas plānojumā noteikta te-
ritorija, kas nodrošina ēkas vai 
ēku grupu sabiedrisko drošību, 
funkcionālo uzturēšanu, pie tām 
esošā kopējā labiekārtojuma uz-
turēšanu un nosaka katra terito-
rijā ietilpstošā nekustamā īpašu-
ma objekta sociālo funkciju;

2.10. laukums – publiskās ārtel-
pas teritorija, kuru ierobežo ielu 
sarkanās līnijas un/vai blakus 
laukumam esošiem zemesgaba-
liem noteiktās robežas. Lauku-
ma robežās var būt noteiktas vai 
norobežotas satiksmes joslas, 
pieminekļi, strūklakas un citas 
arhitektūras mazās formas;

2.11. maģistrālie grāvji – ar Lī-
gatnes novada domes lēmumu 
apstiprinātie meliorācijas sistē-
mas posmi, kuru tīrīšanu un uz-
turēšanu veic Līgatnes novada 
pašvaldība;

2.12. pagalms – ir neapbūvēta ze-
mesgabala daļa starp galveno 
ēku/būvi un kādu no zemesgaba-
la robežām;

2.13. parks – labiekārtota apstādī-
jumu teritorija, kura ir lielāka par 
0,5 ha un kura ar dārza mākslas 
un ainavu arhitektūras paņēmie-
niem kompleksi izveidota ekolo-
ģiskās un ainaviskās kvalitātes 
uzlabošanai;

2.14. publiskie apstādījumi – ap-
stādījumu teritorija uz pašval-
dības vai valsts zemes, kā arī 
privātā īpašuma zemes, ja īpaš-
nieks pieļauj to publisku lieto-
šanu;

2.15. sabiedriska vieta – ikviena 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā esoša par maksu vai bez 
maksas plašam personu lokam 
pieejama vieta, kas neatkarīgi 
no tās faktiskās izmantošanas 
vai īpašuma formas kalpo sa-
biedrības kopējo vajadzību un 
interešu nodrošināšanai. Vietas, 
kuras pieejamas personām tikai 
saistībā ar darba, uzņēmuma vai 
cita veida līgumu izpildi, attiecī-
gās vietas īpašniekam, valdītā-

jam vai turētājam, šo noteikumu 
izpratnē nav sabiedriskas vietas;

2.16. sabiedriskā transporta pie-
turvieta – vieta, kas aprīkota 
ar attiecīgu pieturas zīmi un pa-
redzēta sabiedriskā transporta 
pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai 
un šī transporta gaidīšanai;

2.17. skvērs – neliela labiekārtota 
apstādījumu teritorija (platība 
līdz 0,5 ha), kas paredzēta gā-
jēju kustībai un atpūtai, atse-
višķos gadījumos arī velosipēdu 
satiksmei, vides ekoloģiskās un 
ainaviskās kvalitātes paaugsti-
nāšanai;

2.18. zāliens – ar zāli apaugusi te-
ritorija zemes vienības robežās 
ciemos un pilsētā un ēkām pie-
gulošajā teritorijā, un pagalmos 
(atbilstoši zemes robežu plāna 
eksplikācijā noteiktajam – zeme 
zem ēkām un pagalmiem) pārējā 
novada teritorijā izņemot ga-
dījumus, kad ciemos un pilsētā 
konkrēta platība tiek izmantota 
lauksaimniecības vajadzībām, 
par ko ir saņemts iesniegums 
Līgatnes novada domē, un pla-
tība tiek reģistrēta kā atbilstoša 
zālājam;

2.19. zālājs – ar zāli apaugusi teri-
torija, kas atbilstoši 2.18. punkta 
regulējumam nav uzskatāma par 
zālienu;

2.20. žogs – būve, kas radīta ar mēr-
ķi pildīt nekustamā īpašuma no-
robežošanas funkcijas;

3. Šie noteikumi ir saistoši visām 
juridiskām un fiziskām personām 
neatkarīgi no tā, vai nekusta-
mais īpašums ir tiesiski nostip-
rināts konkrētam īpašniekam, 
valdītājam vai lietotājam, arī 
ārvalstniekiem.

ii zemes gabalu un tam 
piegulošo teritoriju uz-
turēšana un kopšana
4. Zemes gabala uzturēšanu nodro-

šina un par teritorijas savlaicīgu 
uzkopšanu un sanitāro tīrību ir 
atbildīgs neapbūvēta zemes ga-
bala īpašnieks vai valdītājs, vai 
apbūvēta zemes gabala gadīju-
mā – būves īpašnieks vai valdī-
tājs, ja vien līgumā vai saistošā 
dokumentā nav noteikts citādi. 
Ja zemes gabala īpašnieks (val-
dītājs) vai lietotājs ar līgumu vai 
normatīvajos aktos citā kārtībā 
paredzētā veidā nodevis pienā-
kumu uzturēt zemes gabalu citai 
personai, atbild tā persona, kura 

šo pienākumu uzņēmusies, ja 
vien netiek noskaidrots, ka ze-
mes gabala īpašnieks (valdītājs) 
vai lietotājs, nododot šo pienā-
kumu, rīkojies vieglprātīgi.

5. Ja nekustamais īpašums sastāv 
no zemes gabala un ēkas, kas 
pieder dažādām personām, tad 
par nekustamā īpašuma un tam 
piegulošo teritoriju uzturēšanu 
ir atbildīgs ēkas īpašnieks, ja 
saskaņā ar zemes nomas līgumu 
nav noteikta cita kārtība.

6. Šo noteikumu 4.punktā un 5.punk-
tā minētās personas nodrošina:

6.1. nekustamā īpašuma teritorijās:
6.1.1. teritorijas sakopšanu;
6.1.2. zāliena vai zālāju nopļaušanu;
6.1.3. apstādījumu uzturēšanu;
6.1.4. teritoriju šķērsojošo grāvju 

(izņemot maģistrālos grāvjus) 
tīrīšanu.

6.2. Sabiedriskās vietās nekustamā 
īpašuma teritorijas robežās pa-
pildus 6.1.punkta apakšpunktos 
noteiktajam:

6.2.1. ziemā: ietvju, brauktuvju un 
autostāvvietu, izņemot sabied-
riskā transporta pieturvietu, at-
tīrīšanu no sniega un to kaisīša-
nu ar pretslīdes materiāliem;

6.2.2. vasarā: ietvju, brauktuvju un 
autostāvvietu, izņemot sabied-
riskā transporta pieturvietu, tī-
rīšanu.

6.3. Tirdzniecības un pakalpojumu 
sfēras objektos:

papildus 6.1., 6.2. un apakšpunktos 
noteiktajam objektu skatlogu, 
durvju un fasāžu tīrību, atkritu-
mu urnu izvietošanu, t.sk. pie ob-
jektu ieejām, to savlaicīgu iztuk-
šošanu un atkritumu izvešanu.

7. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:
7.1. zālāja pļaušana nozīmē zāles 

pļaušanu ne retāk kā vienu reizi 
gadā līdz 15.augustam;

7.2. zāliena pļaušana nozīmē zāles 
regulāru pļaušanu, nepieļaujot 
zāles vidējo garumu virs 20 cm;

7.3. teritorijās, kurās konstatējama 
latvāņu klātbūtne, jānodrošina 
appļaušana, neļaujot latvāņiem 
izziedēt;

7.4. teritorijas sakopšana nozīmē 
tīrības uzturēšanu, nepieļaujot 
būvgružu, zaru, lapu vai atkritu-
mu uzkrāšanos;

7.5. attīrīšana no sniega nozīmē 
sniega attīrīšanu līdz cietai pa-
matnei;

7.6. kaisīšana ar pretslīdes mate-
riālu nozīmē regulāru kaisīšanu 
ar smiltīm vai smilts-sāls mai-
sījumu. Ielu kaisīšana jāveic ar 
sālsūdens maisījumu vai smilts-

Līgatnes novada domes sēdē 
2012.gada 25.oktobrī izskatītie 
jautājumi (protokols Nr.13):

saistošie NoteikuMi
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sāls maisījumu atbilstoši pie-
lietojamās tehnikas paredzētai 
tehnoloģijai.

8. Sniega notīrīšana no ielām un 
laukumiem jānodrošina 8 stun-
du laikā pēc sniega snigšanas 
beigām.

9. Sniega notīrīšana no ietvēm pir-
mo reizi jānodrošina katru dienu 
līdz plkst.8.00, ja nepieciešams 
periodiski – visas dienas garumā;

10. Lai novērstu slīdēšanu, apledo-
juma laikā jānodrošina regulāra 
ietvju, brauktuvju, ielu, laukumu 
kaisīšana ar pretslīdes materiā-
liem.

11. Papildus iepriekš noteiktajam:
11.1. inženierkomunikāciju īpašnieki, 

valdītāji vai lietotāji nodrošina 
inženierkomunikāciju avāriju 
vai bojājumu dēļ esošā apledo-
juma likvidēšanu, gājējiem un 
transporta satiksmei bīstamo 
vietu iežogošanu ar standarta 
barjerām un ceļa zīmēm, kā arī 
signāluguņu uzstādīšanu sliktas 
redzamības apstākļos, inženier-
komunikāciju aku vāku notīrīša-
nu no sniega un to regulēšanu 
atbilstoši ekspluatācijas nosa-
cījumiem;

11.2. dzelzceļa tīklu un infrastruk-
tūras objektu īpašnieki, lietotāji 
vai nomnieki nodrošina dzelzceļa 
nodalījuma joslas un joslā esošo 
objektu uzturēšanu un sakopša-
nu.

12. Aizliegts kā nekustamajā īpašu-
mā, tā arī ārpus tā teritorijas iz-
mest un uzkrāt atkritumus, t.sk. 
būvgružus tam nepiemērotās 
vietās.

13. Aizliegts nekustamā īpašuma 
atklātajā teritorijā novietot un 
uzglabāt metāllūžņus (t.sk. au-
tomobiļu vrakus), izņemot teri-
torijas, kas ir nožogotas un īpaši 
izveidotas šādiem mērķiem.

14. Aizliegts teritorijās pie daudz-
dzīvokļu dzīvojamajām mājām 
veikt dzīvnieku apbedīšanu.

15. Nepieļaut apzinātu sniega un le-
dus novietošanu uz brauktuves, 
kas ir attīrīta no sniega, kā arī 
sabiedriskā transporta pieturvie-
tās un apstādījumos, bet tas jā-
novieto valnī gar ielas vai ietves 
malu. Ielu krustojumos sniega 
valnī starp brauktuvi un gājēju 
ietvi attīrītai joslai jābūt ne šau-
rākai par 1,0 metru, kā arī nav 
atļauts veidot sniega krāvumus 
uz lietus ūdens uztvērēju aku 
restēm. Ielās un brauktuvēs ar 
platumu mazāku par 5 m atļauts 
sniega valni iestumt grāvī.

16. Tīrot sniegu un ledu, jānodrošina 
ielu seguma, komunikāciju, ielai 
piekrītošo būvju un apstādījumu 
saudzēšana.

17. Būvdarbu laikā būvuzņēmējs 
vai būvētājs (persona, kas veic 
būvdarbus pašu spēkiem) ir at-
bildīgs par ielu piesārņošanu, 
kas smilšu, dubļu, būvgružu vai 
citā veidā tiek iznests no būv-
laukuma. Pirms izbraukšanas no 
būvlaukuma nepieciešamības 
gadījumā transportlīdzekļi ir pie-
nācīgi jānotīra, lai novērstu ielu 
piesārņošanu.

18. Braukšanai nederīgu transport-
līdzekli ir aizliegts novietot uz 
ielas un koplietošanas teritoriju 

braucamās daļas ilgstošai stā-
vēšanai ilgāk par 3 (trīs) dien-
naktīm, lai netraucētu pārējo 
transportlīdzekļu satiksmi, t.sk. 
apstāšanos.

19. Laika periodā no 1.decembra līdz 
1.martam jebkuru transportlī-
dzekli aizliegts novietot uz ielas 
un koplietošanas teritoriju brau-
camās daļas ilgstošai stāvēšanai 
ilgāk par 3 (trīs) diennaktīm. Šajā 
laikā transportlīdzekļa īpašnie-
kam jānodrošina sniega tīrīšana 
ap transportlīdzekli tā, lai ne-
traucētu pārējo transportlīdzek-
ļu satiksmi, t.sk. apstāšanos.

20. Aizliegts ierīkot caurtekas, aiz-
bērt grāvjus un izbūvēt iebrauk-
tuves, kas šķērso grāvjus, ja teh-
niskais risinājums nav saskaņots 
ar zemes īpašnieku/valdītāju un 
attiecīgajām valsts un pašvaldī-
bu institūcijām.

21. Grāvjos aizliegts novadīt sadzī-
ves un rūpnieciskās kanalizācijas 
notekūdeņus, vircu.

iii Ēku/būvju uzturēša-
na, remonts un būvdarbi

22. Par ēku/būvju uzturēšanu at-
bild tās īpašnieks (valdītājs) vai 
lietotājs, ja tas noteikts līgumā 
vai citā lietotājam saistošā do-
kumentā. Ja ēku/būvju īpašnieks 
(valdītājs) vai lietotājs ar līgu-
mu vai normatīvajos aktos citā 
kārtībā paredzētā veidā nodevis 
pienākumu uzturēt ēku/būvi citai 
personai, atbild persona, kas šo 
pienākumu uzņēmusies, ja vien 
netiek noskaidrots, ka ēku/būvju 
īpašnieks (valdītājs) vai lietotājs, 
nododot šo pienākumu, rīkojies 
vieglprātīgi.

23. Šo noteikumu 22.punktā minē-
tās personas veic ēku/būvju teh-
nisko uzturēšanu, ievērojot Lat-
vijas Republikas normatīvo aktu, 
Līgatnes novada saistošo notei-
kumu par teritorijas izmantoša-
nu un apbūvi prasības, un uztur 
ēkas vai būves tādā stāvoklī, ka 
tās nav bīstamas un no tām ne-
var rasties kaitējums sabiedrībai 
vai trešo personu īpašumam.

24. Šo noteikumu 22.punktā minē-
tām personām, ievērojot Līgat-
nes novada saistošo teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumos noteikto, ir pienākums:

24.1. sakopt koplietošanas terito-
rijas un savlaicīgi izvest atkritu-
mus;

24.2. savlaikus veikt īpašuma uztu-
rēšanas darbus, remontdarbus – 
ēku un būvju fasāžu (tai skaitā 
logu, durvju, balkonu, lodžiju, 
izkārtņu), žogu (tai skaitā vārtu, 
vārtiņu) renovāciju, kā arī no-
jaukt funkcijas zaudējušas būves 
vai to elementus;

24.3. savlaicīgi veikt ielu segumu 
iesēdumu un pacēlumu likvidē-
šanu, inženierkomunikāciju aku 
un vāku regulēšanu;

24.4. notīrīt sniegu un ledu no bal-
koniem, lodžijām, ēku jumtiem, 
likvidēt lāstekas, nepieļaut snie-
ga un ledus krišanu no jumtiem, 
dzegām, ūdens notekcaurulēm 
un situācijās, kad tiek apdraudē-
ta gājēju vai trešo personu īpa-

šuma (tai skaitā transportlīdzek-
ļu) drošība, nepieciešamības 
gadījumā norobežojot bīstamo 
(darba) zonu;

24.5. daudzdzīvokļu māju kāpņu tel-
pā izvietot informāciju par ēkas 
pārvaldītāju, norādot kontakt-
tālruni un adresi;

24.6. aizdarīt logus un ieejas dur-
vis neapdzīvotās, saimnieciskai 
darbībai neizmantotās ēkās un 
būvēs, lai novērstu tajās nepie-
derošu personu iekļūšanu un/vai 
uzturēšanos;

24.7. nepieciešamības gadījumā 
veikt ēkas/būves konservāciju, 
iepriekš Līgatnes novada domes 
Būvvaldē saņemot nepieciešamo 
saskaņojumu;

24.8. veikt ēkas/būves tehnisko 
apsekošanu, kas ietver ēku/
būvju, to daļu, kā arī iebūvēto 
būvizstrādājumu un inženierko-
munikāciju tehniskā stāvokļa ap-
zināšanas un izvērtēšanas darbu 
kompleksu ne retāk kā vienu rei-
zi piecos gados, ja neapdzīvotās 
un saimnieciskajai darbībai neiz-
mantotās ēkas/būves var radīt 
apdraudējumu trešajai personai 
vai to īpašumam;

24.9. nepieļaut atkritumu uzkrāša-
nos ēkās un būvēs, kā arī to te-
ritorijās;

24.10. nepieļaut ēku vai telpu būv-
darbu un remonta laikā koplieto-
šanas teritoriju piesārņošanu ar 
būvgružiem un putekļiem, kā arī 
neatļautu atkritumu mešanu ārā 
pa ēkas logiem.

25. Līgatnes novada teritorijā ir aiz-
liegts daudzdzīvokļu namu kop-
lietošanas telpās novietot un uz-
glabāt dažādus priekšmetus un 
atkritumus, veikt darbus, kuru 
rezultātā tiek bojātas koplieto-
šanas telpas vai ēka kopumā vai 
traucēti mājas iedzīvotāji.

V Saistošo noteikumu 
izpildes kontrole un ad-
ministratīvā atbildība 
par saistošo noteikumu 
neievērošanu
26. Kontrolēt saistošo noteikumu 

izpildi, sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolus un pie-
ņemt lēmumus par administra-
tīvā soda uzlikšanu saistībā ar 
šo noteikumu pārkāpumiem ir 
tiesīgi:

26.1. Līgatnes novada domes Būv-
valdes amatpersonas;

26.2. Līgatnes novada pašvaldības 
policijas amatpersonas.

27. Valsts policija ir tiesīga kon-
trolēt saistošajos noteikumos 
ietverto prasību izpildi saskaņā 
ar normatīvajos aktos noteikto 
kompetenci.

28. Šo noteikumu 26.punkta apakš-
punktos minēto amatpersonu 
sastādītie administratīvā pār-
kāpuma protokoli tiek iesniegti 
izskatīšanai atbilstoši piekritībai 
un attiecīga lēmuma pieņemša-
nai par administratīvā soda uz-
likšanu.

29. Par šo noteikumu prasību neie-
vērošanu izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu: fiziskajām 

personām – līdz LVL 50, juridiska-
jām personām – no LVL 25 līdz LVL 
100.

30. Ja pārkāpums konstatēts atkārtoti 
gada laikā pēc brīdinājuma izteik-
šanas vai soda uzlikšanas, uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām – 
no LVL 25 līdz LVL 75, juridiskajām 
personām no LVL 50 līdz LVL 150.

31. Naudas soda nomaksa neatbrīvo 
personu no pienākuma novērst pār-
kāpumu, kā arī tā sekas.

32. Administratīvo aktu, kas uzliek 
adresātam par pienākumu izpildīt 
noteiktu darbību (arī izdot noteiktu 
lietu) vai aizliedz izpildīt noteik-

tu darbību, izdod šo noteikumu 
26.punktā minētās amatpersonas.

33. Šo noteikumu 26.punkta apakš-
punktos minēto amatpersonu izdo-
tos administratīvos aktus un Līgat-
nes novada domes administratīvās 
komisijas lēmumus var apstrīdēt 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.

Vi Noslēguma jautājumi
34. Šie saistošie noteikumi stājas spē-

kā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas laikrakstā „Siguldas Elpa”.

Līgatnes novada domes priekšsē-
dētājs Ainārs Šteins

PaskaiDroJuMa raksts
Saistošie noteikumi Nr.14/28 „Par Līgatnes nova-
da teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktā 
noteiktas pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par 
pārkāpumiem, kas nav noteikti likumos un Ministru kabineta 
noteikumos. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma 
kodeksa 5.pantu pašvaldībai ir tiesības paredzēt administratīvo 
atbildību par to pārkāpšanu likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajos gadījumos.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Līgatnes 
novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas 
un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un 
aizsardzību, paredzot administratīvo atbildību par šo Saistošo 
noteikumu neievērošanu.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

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

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas 
ar privātpersonām.

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 2012.gada 27.septembra sēdē (prot. Nr.12, 23.§)

LīGatNes NovaDa DoMes saistošie  
NoteikuMi Nr.14/30

„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu  
nekustamā īpašuma nodoklim Līgatnes novadā”

Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 
4.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu 

1. Saistošie noteikumi nosaka nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu ne-
kustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem attiecībā 
uz Līgatnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem ne-
kustamajiem īpašumiem.

2. Piemērot vienu reizi veicamu nodokļu atbalsta pasākumu nekustamā īpa-
šuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem attiecībā uz Līgatnes 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem, kuru nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas termiņš 
ir iestājies līdz 2011.gada 1.septembrim un nav samaksāts līdz nodokļu 
atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai – 2012.gada 1.oktobrim.

3. Nekustamo īpašumu nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datumu, 
nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību, tai skaitā, veidlapas pa-
raugu informācijas pieprasījumam par nodokļu atbalsta pasākuma mak-
sājumu un iesniegumam par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, šā 
iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību nosaka Nodokļu atbals-
ta pasākuma likums un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 
28.augusta noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas 
kārtība”.

4. Lēmumu par nodokļu maksātāja piedalīšanos vai atteikumu piedalīties 
nodokļa atbalsta pasākumos, pamatojoties uz nekustamā īpašuma no-
dokļu administratora sniegto informāciju, pieņem Līgatnes novada domes 
izveidota komisija.

5. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins 
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Sigurds Rusmanis
Foto no S.Rusmaņa arhīva

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

Papīrfabrikas virzienā kalnā redza-
ma bijusī slimnīcas ēka (1892-1897), 
kurā dzimis ievērojamais operdziedo-
nis, basbaritons Egils Siliņš (1961.g.). 
Tagad veco ļaužu pansionāts. Agrāk 
darbojās speciāla dzemdību māja 
(1901.g.) fabrikas tuvumā, lai no tu-
rienes tā būtu redzama. Pēc bērna 
piedzimšanas tūlīt virs jumta uzvilka 
karogu, lai pavēstītu, kas tad piedzi-
mis – puika vai skuķis (zils vai rozā 
karogs).

Aiz Ānfabrikas klints (augstums 
16,5 m) pati kādreizējās ražotnes ēka, 

īstenībā tā saucās Handfabrika.
Pie estrādes Līgatnes kultūras 

nams, sākotnēji celts 1897.gadā, taču 
to saspridzināja vācieši 1944.gadā. 
Pirmskara gados te bija galvenā dan-
cošanas vieta arī Augšlīgatnes ļaudīm, 
vasarās te katru otro sestdienu bija 
ballēšanās. Cieši blakus klubam bija 
blakus arī kroga ēka, tās vietā tagad 
strūklaka. Kā kultūras nams ēka atjau-
nota 1950.gadā. Interjerā arhitektūras 
klasiskie principi pēc tolaik valdošās 
tieksmes apvienoti ar latviskā orna-
menta stilizāciju, griestus rotā krāsots 

dreļļa raksts. Uz zāles priekštelpas 
sienām panno no Raiņa lugām „Pūt, 
vējiņi!” un „Uguns un nakts” (autors 
Rūdolfs Pīlādzis, Valmieras teātra de-
korators). Aiz skatuves, aktieru ista-
biņās, 50.gados neilgu laiku dzīvojusi 

toreizējā skolas skolotāja Skaidrīte 
Kalupe. Ar nosaukumu „Kurmju aliņa” 
tā ļoti precīzi attēlota viņas romānā 

„Liepu dārzs” (2001.g.). Tagad te atro-
das arī Līgatnes novada dome.

Kad 1990.gada vasarā papīrfabrika 
svinēja 175 gadu jubileju, netālu no 
pašreizējās tūristu informācijas cent ra 
ēkas (1889.g., celta kā fabrikas sarga 
mājiņa) tika uzstādīts piemiņas ak-
mens. Tas ir autentisks papīra pārstrā-
des iekārtas skreju dzirnakmens. Tam 
ir zināms pamatojums – jau 1815.gadā 
te esošajās miltu dzirnavās (pāri ielai – 

Spriņģu ielā 1) strādāja arī papīra ražo-
šanas meistars.

Fabrika turpina darboties, taču 
ne vairs tādā līmenī kā kādreiz. 1896.
gadā Viskrievijas Mākslas un rūpnie-
cības izstādē tā ieguva visaugstāko 
apbalvojumu – tiesības uz fabrikas 
ražojumiem attēlot cara ģērboni. Lī-
gatne bija vienīgā papīrfabrika Krievijā, 
kur izgatavoja ļoti vērtīgu papīru ģe-
nerālštāba kartēm. Te ražoja augstā-
kās kvalitātes papīru īpaši svarīgiem 
valsts dokumentiem. Pirmās strādnie-
ku dzīvojamās ēkas tika uzceltas 1884.
gadā – t.s. Zaķusalā fabrikas galvenās 
ieejas tuvumā.

Baidos, ka, braucot uz Līgatnes da-
bas takām, kāds pa ceļam nebūs pie-
vērsis uzmanību Remdenkalna apbū-
vei. Vienstāva koka dzīvojamās mājas 
abpus Gaujas ielai ir Eiropā vecākais 
tipiskais 19.gs. beigu strādnieku cie-
mats. Tikko uzceltas (sākot no 1895.
gada), šīs koka ēkas bija vismodernā-
kās Eiropā. Tās būvētas no Straupes 
vestajiem tēstajiem baļķiem. Mūra 
ēkas galvenokārt celtas 50.gados. Arī 
zem Remdenkalna atrodas mākslīgās 
alas, turklāt visgarākā ir 59 m garš 
gaitenis ar 28 pagrabiem (190 m kop-
garumā), diemžēl applūdis. Netālu 
no restorāna „Lāču miga” atrodas arī 
Mazais pagrabgaņģis. Alu plānus pub-
licējis G.Eniņš laikraksta „Rīgas Balss” 
1993.gada 8.jūlija numurā.

1914.gadā celtajai ēkai Gaujas ielā 7 
ir Šveices tipa ar kokgriezumiem de-
korēta fasāde, šobrīd tur – bērnudārzs 
ar 70 gadu senu vēsturi. Māja dažviet 
tiek saukta par viesu namu, dažviet par 
direktora dzīvojamo ēku. Pareizi sanāk 
abi varianti – fabrikas augstākā priekš-
niecība tolaik nedzīvoja uz vietas, te 
mājoja, kad kārtoja lietas Līgatnē. Vie-
nu laiku te dzīvojis arī kāds direktors. 
Parka ielā 1 atradās papīra dzirnavu 
īpašnieka Karla Kibera dzīvojamā māja 
(1815.g., pēdējoreiz rekonstruēta 1987.
gadā), no kā radies Kiberkalna no-
saukums. Pie strādnieku dzīvojamām 
mājām dārziņi, kūtiņās tika turētas cū-
kas, gaļu rudeņos žāvēja t.s. brūzīšos, 
no ārpuses vislabāk tāds saglabājies 
Gaujas ielā 22a. Pavisam bija septiņi 
tādi namiņi, kuros arī mazgāja veļu un 
cepa maizīti.

Turpinājums sekos  

Visi vēl dzīvojam nesenās Lon-
donas olimpiādes gaisotnē, kad ju-
tām līdzi mūsu sportistiem, pārdzī-
vojām neveiksmes, bijām sajūsmā 
par panākumiem.

Pirms 100 gadiem Olimpiskās 
spēles notika Stokholmā – 1912.
gadā. Domāju, ka pavisam nedau-
dzi līgatnieši zina, ka kādu laiku 
šeit ir dzīvojis un papīrfabrikā strā-
dājis šo Olimpisko spēļu dalībnieks, 
tādēļ gribu informēt par man zinā-
mo šajā lietā.

Arnolds Indriksons Krievijas 
vieglatlētu valstsvienības sastā-
vā ir piedalījies 1912.gada Stok-
holmas olimpisko spēļu 1500 m 
skrējienā, kurā ieguvis vietu otrajā 
desmitā. Jāpiebilst, ka Latvijas 
pārstāvju Viskrievijas olimpiskajā 
komandā toreiz bija neproporcio-
nāli daudz – gandrīz piektā daļa 
(33 no 178). Vienu no četrām Krie-
vijas komandas medaļām minē-
tajā olimpiādē ir izcīnījis latvietis 
Haralds Blaus – bronzas medaļu 
šaušanā.

Arnolds Indriksons ir bijis latvie-
šu strēlnieku pulka virsnieks. Kad 
vācu karaspēks 1917.gadā okupēja 
Latvijas teritoriju pilnībā, strēlnie-
ki atkāpās uz Petrogradu. Tur, boļ-
ševiku aģitācijas iespaidoti, lielākā 
strēlnieku daļa pieslējās „sarkana-
jiem”. A.Indriksons izvēlējās otru 
variantu – Krievijas pilsoņu karā 
cīnījās „balto” pusē (kas acīmre-
dzot izšķīra viņa likteni 1941.gadā) 
un vēlāk atgriezās Latvijā.

Papīrfabrikā viņš ir strādājis par 
grāmatvedi apmēram no 30.gadu 
vidus. Sākotnēji viņš ar kundzi un 
meitām Ženiju un Irēni dzīvojis 
Skolaskalnā – tagad Pilsoņu iela 
6. No 1939.gada, kad vācieši re-
patriējās, A.Indriksons dzīvojis t.s. 

„vācu inženieru mājā” – tagad Parka 
iela 1, 3.dzīvoklis. Arī abas meitas 
sākušas darba gaitas papīrfabrikā. 
Viņa radiniece – pazīstamās riteņ-
braucēju Japiņu dzimtas pārstāve 
Māra Federe-Japiņa – kara laikā ir 
kādu laiku mitinājusies šajā pašā 
dzīvoklī. Viesojoties šeit 90.gadu 
vidū, viņa labi atcerējās dzīvokļa 
izkārtojumu un baltās podiņu krās-
nis 1818.gadā būvētajā mājā.

1941.gada 14.jūnijā A.Indriksons 
kopā ar fabrikas galveno grāmat-
vedi Keidenu tika redzēti izejam 
no kantora ēkas vairāku vīru pa-
vadībā. Kopš tās reizes par viņiem 
abiem un arī trešo tajā dienā pazu-
dušo līgatnieti – policistu Bergu – 
nekas nav zināms.

Drīz pēc tam, kad atkal Latvi-
jā bija notikusi varas maiņa, t.s. 

„vācu laikā”, pazudušo piemiņai mā-
jas priekšā iepretim A.Indriksona 
dzīvoklim tika iestādīti 3 ozoliņi. 
50.gadu sākumā, atkal padom-
ju laikā, kad fabrikas transporta 
strādniekam M.Ulmanim piesprie-
da 10 gadu cietumsodu par to, 

ka grāmatplauktā tam ir bijusi 
A.Grīna grāmata „Dvēseļu pute-
nis”, mans tēvs, toreizējais šī dzī-
vokļa īrnieks, vienā naktī ozoliņus 
nolikvidēja. Lielākais no tiem tad 
bija apm. 3 m augsts.

Nav zināms, kur atrodas minēto 
triju līgatniešu kapavietas, – kādā 
no tuvējiem mežiem vai tālu zie-
meļos. Komunistu valdīšanas lai-
kā viņi tika kvalificēti kā tautas 
ienaidnieki – viens par to, ka bi-
jis vācu izcelsmes, otrs – karojis 

„nepareizajā frontes pusē”, tre-
šais – par to, ka rūpējies par kār-
tību Līgatnē. Tāds ir bijis tas laiks. 
Bez A.Indriksona tika nonāvēti arī 
citi ievērojami Latvijas sportisti – 
desmitcīņnieks J.Dimza, šahists 
V.Petrovs u.c.

Indriksona ģimene vācu okupā-
cijas laikā vēl dzīvojusi šeit pat, 
meitas strādājušas fabrikā. Tu-
vojoties atkārtotai PSRS okupā-
cijai, ģimene kopā ar vēl apm. 50 
fabrikas strādniekiem devusies 
bēgļu gaitās. Viņi visi kopā kara 
laika beigās dzīvojuši Sudeti-
jā, tagadējā Čehijas Republikas 
teritorijā, Trutnovas pilsētas tu-
vumā. Tur vietējās papīrfabrikas 
direktora amatā bijis Helmuts 
Kolombo, kurš pēc studiju beig-
šanas 30.gadu vidū praktizējies 
papīrražošanā pie sava tēva – pa-
pīrfabrikas direktora Haralda Ko-
lombo Līgatnē. Helmuts Kolombo 
bēgļiem no Līgatnes nodrošinājis 
pajumti un vairākiem arī darbu 
viņa vadītajā papīrfabrikā. Karam 
beidzoties, vairāk nekā desmit no 
bēgļiem atgriezās Līgatnē, pārējie 
devās emigrācijā dažādos virzie-
nos. A.Indriksona kundze un mei-
tas dzīvoja Austrālijā, iespējams, 
Pertas pilsētā pašos kontinenta 
rietumos.

Arnolda Indriksona fotogrāfija ir 
apskatāma Sporta muzejā, Alks-
nāja ielā 7, Rīgā. Tajā viņš ir re-
dzams karavīra formas tērpā, apm. 
25 gadu vecumā.

Austris Salmiņš,
bij. Līgatnes papīrfabrikas 

inženieris-ķīmiķis,
pašreiz dzīvo minētajā dzīvoklī 

Parka ielā 1-3, Līgatnē 

Par arNoLDu 
iNDriksoNu
(1893-1941)

LĪGATNE LAiku LOkOS

No Līgatnes spriņģu ieža 
līdz vāļu kalnam

Centra dīķis.

Strādnieku mājas.

Bērnudārza ēka.


