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Kā pīlādža pumpuriem 
atplaukt jums saulē,

Lai sajustu dienu un 
vadītu laimē,

Kā dzelteniem tauriņiem 
aizsteigties vējā

Un nejautāt, kāpēc jums sirds 
šodien smejas,

Un nejautāt, kāpēc Jūs 
mīlat vai nīstat,

Vien sajust šo dzīvi 
ik brīdi pa īstam.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un

stipru veselību
marta jubilāriem!
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 Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju un 
ko jūs arī pieņēmāt, un kurā pastāvat. Caur to jūs arī tiekat 
glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinā-
jis. Citādi velti esat sākuši ticēt.
 Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis: Kristus 
mira par mūsu grēkiem, pēc Rakstiem, un tika guldīts kapā un 
trešajā dienā augšāmcēlās, pēc Rakstiem.

(Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 15:1-4)
 
 Lieldienu svētdienā, 27. martā, plkst. 11 būs Kristus aug-
šāmcelšanās dienas svētku dievkalpojums, kurā ar mūziku mūs 
priecēs Līgatnes novada jauktais koris. Pirms un pēc dievkalpo-
juma kursēs autobuss. 
 Visi mīļi aicināti.

Ķempju ev. luteriskā draudze
www.kempji.lv

Lieldienu dievkalpojums

 27. martā visi aicināti uz 
kopīgu Lieldienu svinēšanu 
Līgatnē. Rotaļās ar Lieldienu 
zaķi varēs iet gan liels, gan 
mazs. Neizpaliks arī olu ripi-
nāšana, šūpošanās un pūpolu 
kaujas. Pasākuma apmeklētā-
ji varēs apgūt ligzdu vīšanas 
prasmi, kas lieti noder pavasa-
rī. Šajā dienā būs ne tikai pa-
sākumi bērniem, bet Līgatnē 
pirmo reizi notiks Vislatvijas 
čempionāts tradicionālajā ri-
pas spēlē. Tā ir sena vīru spē-
le, kurā tiek demonstrēts vīriš-
ķais spēks un iegriezta ripa, 
kas simbolizē saules enerģijas 
aktivizēšanu un pavasara sa-
gaidīšanu. Protams, bez līdz-
jutējām sievietēm šāda spēle 
ir neiedomājama. 

Lieldienas Līgatnē 
Ripo ola rībēdama!

Sveicam 
Līgatnes 
novada 
vidusskolas 
dziedātājas -  
labākās 
Vidzemē!
 Sveicam Līgatnes novada 
vidusskolas skolotāju Daci 
Bicāni un vokālā ansambļa 
meitenes! Vokālās mūzikas 
konkursā “Balsis”, kas notika 
11. martā Smiltenē, iegūts 
visaugstākais vērtējums.
 Vokālajā ansamblī dzied 
Linda Tralle, Kristena Cīrule, 
Elvija Jansone, Annija Sirlaka, 
Ingūna Samarina, Sanija Gri-
gorjeva, Sabīne Medvedeva, 
Megija Kreitāle,  Emīlija Tīna 
Eine, Alise Zommere, Agne-
se Zaperecka, Ance Menģele, 
Roberta Užule, Justīne Aman-
da Bille un Paula Bikše.

http://www.kempji.lv/
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

 Gads iesācies ar daudz darāmajiem 
darbiem un izaicinājumiem. Esam vie-
nojušies ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju par Līgatnes 
bērnudārza ēkas renovācijas darbiem 
pilsētā. Tagad priekšā projekta doku-
mentācijas sagatavošana un cerība uz 
pozitīvu iznākumu, kas ļaus sakārtot 
simtgadīgo ēku nākamajiem 100 ga-
diem.
 Cits lielākais projekts – Augšlīgat-
nes klubs - šobrīd tiek zīmēts, dizai-
nēts un tāmēts, lai jau vistuvākajā 
laikā varētu izsludināt iepirkumu tā 
renovācijai. Ļoti iespējams, ka šī pro-
jekta realizācijai daļu līdzekļu izdosies 
piesaistīt no ES struktūrfondiem. Tas 
ļautu ar pieejamajiem resursiem pa-
veikt daudz lielāku darbu apjomu.
 Bērnudārza vadītāja informē, ka ik 
nedēļu bērnudārzā piesakās jauni bēr-
ni, jo daudzas jaunās ģimenes par dzī-
vesvietu izvēlas Līgatnes novadu. Tas 
mūs gan priecē, gan liek būt daudz 
aktīvākiem, meklējot risinājumus bēr-
nudārza pieejamības nodrošināšanai. 
Politika, ka Līgatnes novadā visiem 
bērniem jānodrošina vieta bērnudār-
zā, ir nemainīga - kā akmenī iekalta. 
Šim nolūkam jau tuvākajā laikā tiks 
atrasti papildu resursi, lai šo apņem-
šanos nodrošinātu, un ir sākts darbs, 
lai arī Augšlīgatnes bērnudārzs ar ES 
struktūrfondu palīdzību tiktu paplaši-
nāts, siltināts un modernizēts.
 Tikšanās laikā ar VARAM valsts 
sekretāra vietnieku guvām skaidrību 
par iespējamo maģistrālo ūdensvadu 
nomaiņu Līgatnes pilsētā. Diemžēl ES 

struktūrfondu līdzekļi šai plānošanas 
periodā nav pieejami, tāpēc iniciatī-
vas vajadzēs realizēt ar pieejamajiem 
ilgtermiņa kredītiem. Tāpat šīs tikša-
nās laikā saņēmām pārmetumus par 
ūdens un kanalizācijas tarifiem Līgat-
nes novadā, kas būtiski atpaliek no 
tehniski ekonomiskajā pamatojumā 
noteiktajiem. Ministrijas ierēdņi izrā-
dīja sapratni par sabiedrības maksāt-
spēju, bet tai pašā laikā norādīja, ka 
bez argumentēta rīcības plāna, kas 
pierāda veikto ieguldījumu atpelnīša-
nu, pašvaldībai var nākties atmaksāt 
ES līdzfinansējuma daļu, kas nozīmē-
tu būtisku tarifu palielinājumu patē-
rētājiem. Šis kārtējo reizi pierāda, ka 
populisms, diletantisms un skaļa balss 
var maksāt ļoti dārgi. Tomēr meklē-
sim ekonomiski pamatotu risinājumu, 
lai “vilks būtu paēdis un kaza dzīva”. 
Jautājumu skatīsim domes deputātu 
apvienotajā komiteju sēdē. 
 Šie un daudzi citi jautājumi un dar-
bi ir pašvaldības darbinieku ikdienas 
rūpe. Šobrīd aktuāli ir vairāk nekā  
20 projekti, kuru realizācija nesīs tiešu 
labumu vairumam novada iedzīvotāju. 
Bet, lai to paveiktu, ir nepieciešama 
iesaistīto darbinieku enerģija, entuzi-
asms, domes deputātu un sabiedrības 
atbalsts. Zinu, ka daudzi mūsu kopī-
gās iniciatīvas atbalsta. Paldies, tas ir 
ļoti svarīgi! Un esmu pārliecināts, ka 
vairums pasmīn par demagoģiju un 
meliem, kas atsevišķiem indivīdiem ir 
kā medusmaize, ko šie ļaudis cenšas 
iebarot līdzcilvēkiem. Lai kopā mums 
izdodas!

Lai kopā mums izdodas!

 Pašvaldības Sociālais dienests (SD) 
ir tā iestāde, kur vistiešākajā veidā 
var vērsties pēc palīdzības novada ie-
dzīvotāji, kuri nonākuši grūtībās vai 
krīzes situācijā. SD iespējams lūgt ne 
tikai materiālo palīdzību pabalstu vei-
dā, kas ne visos gadījumos ir būtiskā-
kā un ko ierobežo likumdošana, iekšē-
jo normatīvo dokumentu regulējums 
un budžeta iespējas, bet arī palīdzību, 
padomu un līdzdalību dažādās neveik-
smīgās dzīves situācijās, kad zaudēts 
darbs, ir problēmas ģimenē vai bērnu 
audzināšanā, pēkšņa veselības paslik-
tināšanās, atkarības, ģimenē ir bērns 
ar īpašām vajadzībām, esat invalīds 
vai pensionārs u.tml. Cilvēki nereti 
baidās vai kautrējas lūgt palīdzību un 
nevienam neko neprasa. Bieži tā uz-
skata vecākās paaudzes iedzīvotāji. Tā 
nav viņa vaina, ka vecumdienās jādzī-
vo trūcīgi vai pat nabadzīgi, jo valsts 
vecumdienās nenodrošina normālus 
dzīves apstākļus, ko tā apņēmusies 
Satversmē un starptautiskos tiesību 
aktos. Par to jākaunas valstij. Ja tā vai 
pašvaldības paredz kādus atviegloju-
mus, tie jāizmanto kā pašsaprotami. 
Pensionāri ar savu mūža darbu ir no-

pelnījuši normālus dzīves apstākļus.
 Mani novērojumi liecina, un to at-
zīst arī iedzīvotāji, ka SD darbs pēdē-
jos gados ir uzlabojies un pilnveidojies. 
Ir nomainījušies daži darbinieki, aiz-
pildītas tukšās štata vietas, darbinieki 
regulāri paaugstina savu kvalifikāciju 
un papildina profesionālās zināšanas 
kursos un semināros. Jūtami uzlabo-
jusies veco un nespējīgo cilvēku mājas 
aprūpe, viņiem nodrošināta iespēja re-
habilitācijas centrā nomazgāties dušā, 
saņemt pēdu apkopi, fizioterapijas pro-
cedūras, ārsta apskati, friziera pakal-
pojumus u.c. Par to maksā pašvaldība, 
bet ir arī personas līdzmaksājums (ja 
personīgie finansiālie līdzekļi ir pietie-
kami). Nedaudz paplašināts pabalstu 
saņēmēju loks, taču, pēc manām do-
mām, pabalstiem (dzīvokļa, veselības) 
no budžeta līdzekļiem atvēlētā summa 
ir pakāpeniski jāpalielina. Par to es 
centīšos pārliecināt arī pārējos depu-
tātus.
 Veiksmīgs pasākums ir bijusi pan-
sionāta iemītnieku pārcelšana uz „Se-
nioru māju” rehabilitācijas centrā. Tas 
pašvaldībai prasīja papildu izmaksas, 
bet ir attaisnojies – dzīves apstākļi 

pansionāta iemītniekiem būtiski uzla-
bojušies, par to pārliecinājāmies, kopā 
ar SD vadītāju apmeklējot iemītniekus 
jaunajās mājās. Visi bija ļoti apmierinā-
ti un pateicīgi par iespēju dzīvot jauna-
jos apstākļos.
 SD strādā 4 sociālā darba speciālisti 
ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju: 
darbam ar ģimenēm un bērniem, dar-
bam ar senioriem, darbam ar pieaugu-
šajiem un sociālās palīdzības organiza-
tors. Ir 2 aprūpētāji, katrs uz pusslo-
dzi, kuri veic tiešos to personu aprūpes 
darbus mājās, kuri paši vecuma, slimī-
bas u.c. apstākļu dēļ nespēj par sevi 
parūpēties. Ja jūs, godātie lasītāji, esat 
nonākuši grūtībās, ar ko nespējat tikt 
galā, droši zvaniet uz SD pa telefonu 
64155587, tiksiet laipni uzklausīti un 
informēti par to, kad un kur (Līgatnē 
un Augšlīgatnē) jūs pieņems attiecīgais 
speciālists, iedziļināsies jūsu problēmā 
un iesaistīsies tās risināšanā. Gribu 
uzsvērt – iesaistīsies, nevis atrisinās, 
jo atrisināt problēmu iespējams tikai 
kopīgi – jums un pašvaldības speci-
ālistam. Ja rodas pretenzijas pret kādu 
darbinieku, vērsieties pie SD vadītājas 
Ivetas Viļumsones (tel. 64174121) vai 

manis (26135158) kā Sociālās aprūpes 
un veselības aizsardzības deputātu ko-
mitejas priekšsēdētājas. Klātienē pie-
ņemu apmeklētājus SD telpās Līgat-
nē mēneša pirmajā trešdienā Spriņģu  
ie lā 7 no plkst. 9 līdz 11; Augšlīgatnē 
Nī taures ielā 6 mēneša otrajā trešdie-
nā plkst. 9.30 - 11.
 SD darbinieki arvien paplašina pie-
dāvāto pakalpojumu klāstu. Piemēram, 
rasta iespēja no vairākām organizāci-
jām un privātpersonām saņemt kvali-
tatīvus humānās palīdzības apģērbus 
un citas drēbes, tiek meklēti varianti 
piegādāt tās regulāri noteiktos laikos. 
Iedzīvotāji, kuri paspējuši šo iespēju iz-
mantot, ir apmierināti.
 Spriņģu ielā 7 Līgatnē SD darbinie-
ki nodrošinājuši biedrības „Latvijas 
Sarkanais krusts” sarūpēto palīdzības 
paku (pārtikas, saimniecības preces, 
skolas piederumu) izsniegšanu trū-
cīgajiem novada iedzīvotājiem un ģi-
menēm. Šobrīd biedrība jaunu paku 
piegādi nespēj nodrošināt, tādēļ martā 
pakas netiek izsniegtas. Tiklīdz atjau-
nosies paku piegāde, SD atsāks to iz-
sniegšanu un informēs iedzīvotājus.

Baiba Pelse

Par Sociālā dienesta darbu

 Iepriekšējās avīzes 3. lpp. bija publi-
cēts mans viedoklis par darbinieku al-
gām un domes priekšsēdētāja viedoklis 
savukārt par manu viedokli. Tajā daudz 
dezinformācijas, izdomājumu un citu 
dīvainību. Pieskaršos tikai divām.
 1. Priekšsēdētāja pārliecinoši paustā 
dezinformācija, ka Pelse dedzīgi aizstāv 
būtisku darba algas palielinājumu so-
ciālajiem darbiniekiem, piedāvājot tās 
palielināt par 39%, neatbilst faktiem. 
Algas paaugstināt sociālajiem darbinie-
kiem ar rakstisku iesniegumu lūdza So-
ciālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone, 
jo tā ir vadītājas kompetence. Deputātu 
pienākums un uzdevums nav, vadoties 
pēc savām individuālām vēlmēm, „ar 
pirkstu” norādīt – es vēlos, lai tam un 
tam darbiniekam paaugstina algu par 
kaut kādiem procentiem. Diemžēl šo-
reiz tā ir noticis, un deputāts, kurš, iz-
mantojot savu amata stāvokli, to izda-
rīja, ir domes priekšsēdētājs. Deputātu 
pienākums bija izvērtēt un apstiprināt 
sistēmu – vienotu vērtēšanas kārtības 
un kritēriju kopumu, uz kuru balstoties, 
tiktu noteiktas katra darbinieka algas, 
lai rezultāts būtu taisnīgs, pārskatāms 
un argumentēts. Tieši to piedāvāja Pel-
se savā priekšlikumā (kurš „pazuda” 
no aprites) – atbilstoši likumdošanai un 
valstī pieņemtajai, mūsu domē apstip-
rinātajai amatu klasifikācijas sistēmai 
izvērtēt darbinieku individuālās algas, 
un tad ir redzams, ka sociālajiem dar-
biniekiem, salīdzinot ar citiem līdzvēr-
tīgas kvalifikācijas speciālistiem, algas 
mūsu pašvaldībā ir nepamatoti zemas. 
Tādi ir fakti un lietas patiesie apstākļi.
 2. Domes priekšsēdētāja publikācijā 
pēdējā rindkopā paustais apgalvojums, 
ka esošais dokuments (Amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikums), ar 
ko viņš noteicis savas algas minimā-
lo robežu, izstrādāts un apstiprināts 

atbilstoši likumdošanai, ir maldinošs, 
tāpat kā skaidrojums, ka to apliecinot 
saskaņojums Valsts kontrolē (VK). Es 
vērsos VK ar lūgumu pēc skaidroju-
ma, kādā statusā šis dokuments saska-
ņots – vai VK tiešām atzīst, ka doku-
ments ir likumīgs? Saņēmu atbildi, ka  
2014. gada revīzijas ietvaros VK kon-
statējusi virkni būtisku pārkāpumu, to 
starpā nepamatotu piemaksu noteik-
šanu darbiniekiem par papildu darbu, 
ko ieteikusi pašvaldībai novērst līdz 
30.06.15. Tālāk citēju VK vēstuli: „Ietei-
kuma ieviešanas pamatošanai pašval-
dība Valsts kontrolē iesniedza domes 
priekšsēdētāja 05.05.15. apstiprināto 
Līgatnes novada domes un tās padotī-
bā esošo iestāžu amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības nolikumu. Izvērtējot 
dokumenta sadaļu, kas attiecas uz ie-
priekš minētā ieteikuma ieviešanu, t.i., 
kritēriju noteikšanu piemaksām par 
papildu darbu veikšanu, Valsts kontro-
le ieteikumu atzina par ieviestu. Citus 
ar darba atlīdzību saistītos jautājumus 
Valsts kontrole nevērtēja”. Tātad VK 
atzina, ka ir dokuments, kurā noteikts, 
kā piemaksas piešķiramas, un viss. Do-
kumenta atbilstība likumdošanai nav 
vērtēta, jo tāds nebija VK mērķis.
 Kā minēts citā manā publikācijā šajā 
laikraksta numurā, februāra domes 
sēdē deputāti Atlīdzības nolikumu atcē-
la kā nelikumīgu. Iespējams, ar to no-
slēgsies epopeja par priekšsēdētāja al-
gas palielināšanu, iespējams arī, ka ne. 
Novada iedzīvotāji var tikai vēlēties, 
lai deputātiem vienmēr būtu vēlme un 
uzņēmība teikt savu izšķirošo vārdu un 
nepieļaut domes priekšsēdētāja pretli-
kumīgas darbības. Jo, kā zināms, – ko 
runasvīri nolemj, tas paliek.

Baiba Pelse, 
deputāte no apvienības 

„Mēs Līgatnei”

Atgriežoties pie publicētā

 Iepazīstoties ar B. Pelses deputāta 
viedokli, nākas secināt, ka Līgatnes 
novadam ir ļoti paveicies, jo mūsu vidū 
ir cilvēks, kurš ir viskompetentākais vi-
sos jautājumos. Un, ja arī nav taisnība, 
tad, vienalga, ir taisnība, jo nekompe-
tencē var vainot visus citus – kolēģus, 

pašvaldības vadītāju, likumdevējus utt.
Un katram var piedēvēt demagoģiju, 
melus (jo diez vai viņi ies tiesāties)... 
Galvenais, lai sadzird!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Deputāta viedoklis par deputātes 
Pelses viedokli
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 Izsludināts iepirkums 
“Kvadracikla piegāde zivju 
resursu aizsardzības pasā-
kumiem Līgatnes novadā”. 
Līgatnes novada dome plāno 
pieteikties atbalsta saņemša-
nai zivsaimniecības attīstībai 
no Valsts zivju fonda finanšu 
līdzekļiem. Atbalsta piešķirša-
nas gadījumā tiek plānota mi-
nētās mototehnikas iegāde, kā 
arī nakts redzamības un novē-
rošanas tehnikas iegāde paš-
valdības policijas vajadzībām, 
lai nodrošinātu zivju resursu 
aizsardzības pasākumu efek-
tīvu veikšanu, kā arī kārtības 
nodrošināšanu ūdenstūrisma 
jomā Gaujas upes baseinā. 
 Noslēdzies atklāts konkurss 
“Pārtikas produktu piegāde 
Līgatnes novada izglītības 
iestādēm”. Šogad Līgatnes 
novada domes izglītības ies-
tāžu ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanai tiks iegādāti 
pārtikas produkti - gaļa, desas 
un kūpināta gaļa, apstrādātas 
zivis, piens un piena produkti, 

siers un biezpiena sieriņi, Lat-
vijā audzēti augļi, dārzeņi un 
sezonas ogas, augļi un dārze-
ņi, maizes un mīklas izstrādā-
jumi, bakalejas un citi saistītie 
produkti, saldētie produkti 
par kopējo summu 68 126,91 
EUR bez PVN.
 Noslēdzies iepirkums ”Lī-
gatnes novada vidusskolas 
skolēnu apmācība profesi-
onālās pilnveides program-
mā “Projektu vadība””. Tiks 
noslēgts iepirkuma līgums ar 
SIA “Mācību un konsultāciju 
centrs ABC” par 1570,87 EUR 
bez PVN. Tiks nodrošināta 
profesionālās pilnveides izglī-
tības programmas “Projektu 
vadība” apmācība Līgatnes 
novada vidusskolas skolē-
niem. Izglītības procesa rezul-
tātā izglītojamie pilnveidos zi-
nāšanas, prasmes un iemaņas 
projektu vadībā un galvenajās 
projekta izstrādāšanas jomās.
 Noslēdzies iepirkums “Lī-
gatnes novada pašvaldības 
darbinieku veselības apdroši-

nāšana”. Ir noslēgts iepirku-
ma līgums ar AAS “Gjensidige 
Baltic” par piedāvājuma sum-
mu 11 016 EUR bez PVN.
 Kā paredzēts noslēgtajā lī-
gumā, SIA “Woltec” ir veiku-
si jaunu ielu apgaismojuma 
līniju posmu uzstādīšanu Ošu 
ielā un Dārza ielā, Augšlīgat-
nē, Līgatnes novadā. Ir atli-
kuši teritoriju sakārtošanas 
darbi (veco apgaismes stabu 
un līniju demontāža un zemes 
virskārtas sakārtošana), ko at-
bilstošos laikapstākļos veiks 
pavasarī. Šobrīd esošā apgais-
mes līnijas konstrukcija ne-
nodrošina ielu apgaismojuma 
gaismekļu darbību Ošu ielā 5, 
7 un 9. Uzņēmējs, sakārtojot 
teritoriju, papildus izveidos 
zemvadu līnijas, lai nodroši-
nātu tālāku elektroenerģijas 
pieslēgumu un apgaismojumu 
pie minētajām ēkām iepriek-
šējā apjomā. 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

LĪGATNES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 1
2016. gada 28. janvārī
8. §
Par Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas maksas pakalpojumu 
izcenojumiem

Nr.
p.k. Pakalpojuma veids Atvieglojums Cena bez 

PVN (EUR)
PVN 

(EUR)
Cena ar 

PVN (EUR)
1. Laulības reģistrācija bez svinīgas laulību 

ceremonijas Līgatnes novada dzimtsarakstu 
nodaļas telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (pakalpo-
jumā iekļauta dokumentu sagatavošana, re-
ģistrācijas procedūras vadīšana, ja ceremonijā 
piedalās divi liecinieki )

_ _ _ _

2. Laulības reģistrācija ar svinīgu ceremoniju 
Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļas telpās 
vai Līgatnes novada Kultūras nama mazajā vai 
lielajā zālē* (pakalpojumā iekļauta dokumentu 
sagatavošana, svinīgas laulību ceremonijas 
sagatavošana, telpu noformējums, fona mūzi-
ka, ja ceremonijā piedalās divi liecinieki un ne 
vairāk kā 10 viesi)

Ja vismaz viena 
no personām 
ir deklarēta Lī-
gatnes novadā, 
piemēro 25% 
atvieglojumu 
no pakalpoju-
ma cenas

30,00 6,30 36,30**

3. Laulības reģistrācija ar svinīgu ceremoniju 
Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļas telpās 
vai Līgatnes novada Kultūras nama mazajā vai 
lielajā zālē* (pakalpojumā iekļauta dokumentu 
sagatavošana, svinīgas laulību ceremonijas sa-
gatavošana, telpu noformējums, fona mūzika, 
ja ceremonijā piedalās divi liecinieki un vairāk 
nekā 10 viesi)

Ja vismaz viena 
no personām 
ir deklarēta Lī-
gatnes novadā, 
piemēro 25% 
atvieglojumu 
no pakalpoju-
ma cenas

50,00 10,50 60,50**

4. Svinīga laulību ceremonija ārpus Līgatnes no-
vada dzimtsarakstu nodaļas telpām, piemērotā 
laulību reģistrācijas vietā Līgatnes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā (pakal-
pojumā iekļauta dokumentu sagatavošana, 
svinīgas laulību ceremonijas sagatavošana, 
ceremonijas vietas apskate, nokļūšana laulību 
ceremonijas vietā, dokumentu nogādāšana)

Ja vismaz viena 
no personām 
ir deklarēta Lī-
gatnes novadā, 
piemēro 25% 
atvieglojumu 
no pakalpoju-
ma cenas

130.00 27.30 157.30**

5. Laulību jubilejas (sudraba, zelta kāzas u.c.) 
ceremonijas sagatavošana un vadīšana

Nav 40,00 8,40 48,40

6. Bērna dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremo-
nija

Nav 20,00 4,20 24,20

7. Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, 
laulības, miršanas) meklēšanu arhīvā, izrakstu, 
izziņu sagatavošanu un izsniegšanu

Nav 5,00 1,05 6,05

*  Personai papildus jāmaksā telpas nomas maksa saskaņā ar Līgatnes novada domes lēmumā 
  noteiktiem nomas izcenojumiem.
**  Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumos, kas noteic civilstāvokļa aktu 
  reģistrācijas valsts nodevu par laulību reģistrāciju, noteiktā valsts nodeva.

 Ar 2016. gada 1. februāri noteikti šādi Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakal-
pojumu izcenojumi un piemērojamie atvieglojumi:

Aktualitātes martā

 Dome nolēma:
 1.  ierakstīt Zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda nekus-
tamo īpašumu “Pagasta ze- 
me 47”;
 2.  Piekrist zemes ierīcības 
projekta izstrādei nekustam-
jam īpašumam “Dzērves”;
 3. norakstīt parādu mirušai 
personai;
 4.  apstiprināt izdevumus 
savstarpējiem norēķiniem par 
Līgatnes novada domes izglītī-
bas iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem 2016. gadā;
 5.  apstiprināt Līgatnes no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 16/3 “Par izglītojamo 
braukšanas maksas atvieglo-
jumiem Līgatnes novadā”;
 6.  neatbalstīt sešu fizisko 
un juridisko personu iesniegu-
mus par finansējuma piešķir-
šanu;
 7.  apstiprināt Līgatnes 
novada domes saistošos no-
teikumus Nr.  15/10 „Grozī-
jumi Līgatnes novada domes 
2014. gada 27. novembra sais-
tošajos noteikumos Nr.  14/86 
„Līgatnes novada pašvaldības 
aģentūras „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi”””;
 8.  apstiprināt atalgojumu 
un darba slodzes Līgatnes no-
vada Bāriņtiesai;
 9.  noteikt Līgatnes nova-
da vidusskolas direktoram no 
Līgatnes novada pašvaldības 
budžeta finansēto darba algas 
daļu 271,80 EUR/mēnesī;
 10. aktualizēt Līgatnes no-
vada Attīstības programmas 
2012. – 2018. gadam investīci-
ju plānu 2016. – 2018. gadam;
 11. apstiprināt kultūras ob-
jekta Līgatnes papīrfabrikas 
direktora viesu nams (vēlāk 
bērnudārzs) Gaujas ielā 7, 
Līgatnē darbības stratēģiju 
2016. – 2022. gadam;
 12.  atlikt lēmuma pieņem-
šanu ar Līgatnes pašvaldības 

centralizētā kanalizācijas no-
tekūdeņu savākšanas, pārva-
des un attīrīšanas tarifa ap-
stiprināšanu klientiem, kam 
pakalpojumu nodrošina SIA 
„Līgatnes komunālserviss”;
 13.  atlikt lēmuma pieņem-
šanu par Līgatnes pašvaldības 
centralizētā dzeramā ūdens 
sagatavošanas un piegādes 
tarifa apstiprināšanu klien-
tiem, kam pakalpojumu no-
drošina SIA „Līgatnes komu-
nālserviss”;
 14.  noteikt pašvaldības un 
vecāku vai likumisko pārstāv-
ju līdzfinansējumu Līgatnes 
novada vidusskolas skolēnu 
apmācībai profesionālās piln-
veides programmā “Projektu 
vadība”;
 15.  atbalstīt trīs projektu 
iesniegšanu projektu pieteiku-
mu konkursā „Valsts atbalsta 
pasākums zivsaimniecības at-
tīstībai no Zivju fonda finanšu 
līdzekļiem”;
 16.  atbalstīt vienas perso-
nas iekļaušanu pašvaldības 
dzīvokļu rindā;
 17. veikt grozījumus Līgat-
nes novada Sociālā dienesta 
nolikumā, izslēdzot 1.7. pun-
ktu un 5.7. punktu;
 18. atcelt „Līgatnes novada 
domes un tās padotībā esošo 
iestāžu amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības nolikumu”;
 19.  atbalstīt Līgatnes no-
vada jauniešu dalību Latvijas 
Motosporta federācijas un 
citu organizāciju rīkotajās 
sacensībās, piešķirot finansē-
jumu dalībnieku licenču iegā-
dei;
 20. palielināt SIA “Rehabi-
litācijas centrs “Līgatne”” pa-
matkapitālu.
 Detalizēta informācija par 
pieņemtajiem lēmumiem - 
www.ligatne.lv.

Sagatavoja 
Līgatnes novada dome

25. februārī domes sēdē 
izskatītie jautājumi un 
pieņemtie lēmumi

Izdarīt Līgatnes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 
1/09 „Līgatnes pašvaldības no-
likums” (apstiprināts ar Līgat-
nes novada domes 2009. gada 
14. oktobra lēmumu (protokols 
Nr. 9, 3. §) šādus grozījumus:
1.  Papildināt 20. punktu ar 
20.9. apakšpunktu un izteikt 
to šādā redakcijā:
 „20.9. Darījumus vai darīju-
mu ieceres ar vienu partneri, 
kuru summa bez pievienotās 
vērtības nodokļa pārsniedz  
20 000 euro, pirms līguma 

parakstīšanas saskaņo ar Lī-
gatnes novada domes Finanšu 
komiteju.
2.  Papildināt 27. punktu ar 
27.13. apakšpunktu un izteikt 
to šādā redakcijā: 
 „27.13. Sniedz saskaņoju-
mu līguma slēgšanai darīju-
miem ar vienu partneri, kuru 
līguma summa pārsniedz  
20 000 euro bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 

A. Šteins,
sēdes vadītājs, Līgatnes 

novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes sēdē 
2016. gada 28. janvārī (protokols Nr. 1,16. §)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 16/1
Grozījumi Līgatnes novada domes 
2009. gada 14. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes 
pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
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Andrejs Cīrulis

 Kā jau iepriekš biju solījis, 
mēs arī tagad pārstāstā turpi-
nāsim iepazīties ar Ivara Kup-
ča grāmatu “Laiks un ļaudis”. 
Iepriekšējā laikraksta numurā 
bijām tikuši līdz trīsdesmito 
gadu nogalei, kad mums labi 
zināmā līgatniete Valda No-
rīte jau bija sākusi iet skolā 
un ģimenē grasījās dzimt vēl 
viens mazs bērniņš – vēlākais 
medicīnas zinātņu doktors, 
profesors, Latvijas galvenais 
neiroķirurgs Jānis Kupčs. 
 Grāmatā lasāms gan par 
izciliem cilvēkiem, gan ļoti 
nozīmīgiem vēsturiskiem no-
tikumiem. Viena nozīmīga 
epizode seko otrai, un to visu 
pieminēt nekādi nav iespē-
jams. 
 Daudzas lappuses veltītas 
Latvijas brīvvalsts pēdējiem 
gadiem, kad Kupču, Ezergai-
ļu, Ķeņģu lielajās dzimtās no-
risējuši visdažādākie notiku-
mi. [62. lpp.]

 Jau 1939. gada rudens. Kad 
Valdai sākās skolas laiks, atgrie-
zāmies Jelgavā. Pie mums at-
braukusi Osja. Viņa tikko kā at-
griezusies no Norvēģijas, bijusi 
divus mēnešus ilgā mājturības 
pieredzes apmaiņā. No Šveices 
atgriezies arī tētis. Kā Latvijas 
pārstāvis viņš piedalījies Eiropas 
agronomu konferencē. Ziņas 
par notikumiem un vērtējumi 
Eiropā satraucoši. Te atkal jāat-
kārto vēsturē jau zināmais. 
 Jau 1. septembrī Vācija ie-
brukusi Polijā. Arī PSRS Polijā. 
Okupācija no abām pusēm. Kad 
abi agresori satiekas, Polija kā 
valsts no Eiropas kartes pazudu-
si. Bet tas ir tikai Otrā pasaules 
kara sākums. Notikumi seko cits 
citam. Tie kā milzu lavīna gāžas 
pāri visai Eiropai. Un neizbēg 
arī Latvija. Jau oktobra sākumā 
Krievija piespiež Latviju slēgt 
„Savstarpējās palīdzības pak-
tu” par padomju jūras karabāzu 
izvietošanu Liepājā un Ventspi-
lī. Kopumā Latvijā izvietoja ap  
25 tūkstošiem lielu krievu armi-
jas kontingentu. Hitlers uzstājas 
ar aicinājumu visiem Baltijas 
vāciešiem atgriezties etniskajā 
zemē. Un tas notiek steidzīgi. 
Jau 14. oktobrī pirmais kuģis ar 
repatriantiem izbrauc uz Vāciju. 
Mums tā pirmā realitāte Jelgavā. 
Baltvācieši aizbrauc, atbrīvojas 
dzīvokļi, tiek pamesti īpašumi. 
Tos pārņem valsts. Bet 30. no-
vembrī PSRS jau iebrūk somu 
zemē. Sākas leģendārais Zie-
meļu karš. 
 Lieki teikt, ka visa šī politisko 
notikumu virkne neiespaidoja 
vairākumu latviešu sabiedrības, 
manus vecākus ieskaitot. Un kā 
gan varēja zināt, ka Hitlers un 

Staļins jau vienojušies un izlē-
muši arī latviešu tautas turpmā-
ko likteni. Toreiz gan mums vēl 
nekas nebija zināms, joprojām 
bijām brīva valsts... 
 Saka, ka Ulmanis nevēlējies 
uz banketu aicināt krievu dip-
lomātus un 1939. gada 18. no-
vembrī pilī svētku pieņemšanu 
ārzemniekiem nav rīkojis. Tomēr 
sabiedriskie darbinieki valdības 
apbalvojumus saņēma. Tie arī 
pēdējie vēl Latvijas brīvvalstī. 
Apbalvojumus saņēma arī mūsu 
dzimta. Šoreiz par nozīmīgu 
ieguldījumu valsts labā Jānim 
Ķeņģim un Marijai Keņģei pie-
šķir Triju Zvaigžņu ordeni. Bet 
Voldemāram Ķeņģim pie Lāčplē-
ša Kara ordeņa piepulcējies arī 
Viestura ordenis ar šķēpiem. 
 Ikdienā it kā nekas nemainī-
jās.

 Grāmatas autora tēvs Ar-
tūrs Kupčs bija izglītots un 
izveicīgs cilvēks – viņš bija 
agronoms, Latvijas Lauksaim-
niecības kameras Lopkopības 
nodaļas vadītājs. Pārticis cil-
vēks, kam bija pat dienesta 
automašīna “Vairogs” spoži 
zilā krāsā. Dienesta auto-
mašīna tajos gados bija ļoti 
izcila parādība. Privātām da-
rīšanām dienesta braucamo 
centās neizmantot, jo tas ne-
būtu bijis labs stils. Lopkopī-
bas speciālisti bija lielā cie-
ņā, jo, piemēram, sviests bija  
24% no eksporta kopapjoma, 
un ne pārāk daudzās Eiropas 
valstīs to ražoja vairāk nekā 
Latvijā. 1938. gadā Ivara un 
Valdas tētim piešķīra Triju 
Zvaigžņu ordeni. Viņam bija 
labi ienākumi, un tāpēc bija 
iespējams par bargu naudu 
nopirkt 38 hektārus lielo lau-
ku īpašumu “Ozoliņi” Svētes 
upes krastā. 
 1940. gada 17. jūnijā ģime-
ne turp devās svinēt tēva vār-
dadienu. [68. lpp.]

 17. jūnija rīts vēstīja, ka die-
na būs karsta un saulaina. De-
bess zilgme apbrīnojami tīra. 
Tikai šur tur manāmas slīdam 
baltas mākoņu gubiņas. Jau ap 
deviņiem šo rīta ierasto lauku 
klusumu iztraucēja neparasta 
dunoņa dienvidu pusē. Tā ar-
vien pieauga, līdz pārtapa spēcī-
gā dārdoņā. Iznākuši uz “Ozoli-
ņu” mājas lieveņa, sākām vērot 
šoseju. Tur, divu kilometru attā-
lumā, varēja saskatīt mašīnu un 
tanku siluetus, kas cieši cits aiz 
cita izgriezās Tušķu krustojumā 
no Dobeles puses un pa jauno 
asfaltu virzījās uz Jelgavu. 
 Armijas kolonna gara. Ar 
pārtraukumiem tā virzījās kā-
das divas stundas. Un tad atkal 
klusums. Šāda lielas kolonnas 
pārvietošanās šķita aizdomīga. 

Kad ar tēti aizgājām līdz šosejas 
krustojumam, tur sapulcējušies 
ļaudis no visas apkārtnes. Viņi 
apgalvoja, ka tie bijuši krievu 
tanki un vieglajos auto sēdēju-
ši krievu virsnieki. Visi sašutuši! 
Nesen uzklātais šosejas gludais 
asfalta segums saārdīts. No kar-
stuma un tanku kāpurķēdēm 
pagriezienā tas kā uzarts un 
pārvērties mīkstā putrā. 
 „Draņķa krievi!” vērojot lie-
lo skādi, kāds vīrs vicināja pat 
kulakus tiem, kuri jau sen bija 
prom. „Valdība vainīga! Ļauj 
nu tādiem bāzes rīkot. Viņiem 
manevri. Kas atbildēs?” Arī citi 
piekrita, ka iznīcināt jauno asfal-
tu var tikai tādi, kas paši neko 
nav strādājuši un veidojuši. Bet 
liela daļa klusēja, arī tētis. Un 
jau pusdienlaikā radio vēstīja, 
ka krievu tanki iebraukuši Rīgā! 
Kurš gan varēja zināt, ka šie Sta-
ļina tanki samals ne tikai asfaltu 
vien...

 Bērni pavērtām mutēm 
klausījušies pieaugušo cil-
vēku spriešanā. Un uztvē-
ruši pēc savas saprašanas.  
[69. lpp.]

 Kā tad tā? Padevāmies bez 
neviena šāviena! Kāpēc Ulma-
nis klusēja? Vajadzēja cīnīties 
kā somiem. Toreiz, klausoties 
šīs pieaugušo runas un spriedu-
mus, man, puikam, jau arī šķita, 
ka vajadzēja cīnīties. Karš man 
šķita interesants un aizraujošs. 
Senos laikos senči karojuši gan-
drīz vai katru dienu. Ja cilvēks 
karo, tad var redzēt daudzas 
jaunas zemes… (..)
 Mums jauna valdība. Pārstei-
gums ne tikai vecākiem. Ulma-
ņa vietā par Latvijas Tautas val-
dības priekšsēdētāju ieceļ veco 
profesoru Augustu Kirhenštei-
nu! Par ministriem vēl lielāks 
šoks. Ko šajā valdībā darīs gadī-
juma cilvēki? Daudziem pat tikai 
elementārā izglītība.

 Ka dzīve mainījusies, Kup-
ču ģimene izjutusi skaudri un 
reāli. Tika likvidēta Latvijas 
Lauksaimniecības kamera, 
un no darba atlaida itin visus. 
Arī vēlākās līgatnietes Valdas 
Norītes un grāmatas “Laiks 
un ļaudis” autora Ivara Kupča 
tēvu. Darbu zaudēja arī viņu 
mammas Veras brāļi Jānis un 
Voldemārs. Ģimeni visvairāk 
pārsteidzis Augusts Kirhen-
šteins. Pavisam nesen viņš 
kopā ar Jāni Ķeņģi Krievijā no 
boļševikiem bija bēdzis, bet 
nu gluži negaidot kļuvis par 
jauno Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Prezidija priekšsē-
dētāju. Jānis vēl bija mēģinā-
jis Kirhenšteinu sazvanīt, bet 
nekas no tā nebija sanācis. 
 Visam šim sākumam sekoja 

Mana mīļā 
Līgatne
19. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; 
novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2

“Padomju Jaunatne” 1988.g. 13. jūlijā. Gunāra Janaiša foto.

Gustsons un Kadiķis 1940. gada jūnijā lasa prasību valdībai. 
“Līgatnes Papīrnieks” 1960.g. 20. jūljā.

No žurnāla “Meža Dzīve” 1940. gada 1. septebra numura  
Nr. 9 - 10.

Līgatnes Brāļu kapos 1975. gada 9. maijā, toreizējos Uzvaras svētkos. No kreisās: Antons Spoģis, partijas pirmorganizācijas sekretārs  
Māris Vērmanis, Grigorijs Šarapovs, Alfrēds Germansons, Voldemārs Rozentāls un papīrfabrikas bijušais direktors Jānis Gustsons.
(Iespējams, ka…) Sergeja Semenska foto

dzamākajiem dramatisko pār-
maiņu veicējiem 1940. gada 
vasarā bija viens no pēckara 
Līgatnes papīrfabrikas direk-
toriem – Jānis Gustsons. 
 Par viņu gan nav rakstīts 
minētajā I. Kupča grāmatā 
“Laiks un ļaudis”, lai gan Jā-
nis Gustsons, kas tagad atdu-
sas Līgatnē, Spriņģu kapos, 
literatūrā un presē saistībā ar 
1940. gadu pieminēts samērā 
bieži.
 Žurnāla “Meža Dzīve” 
1940. gada 1. septembra 
burtnīcā Nr. 9 – 10, kur Lat-
vijas sabiedrība tika iepazīsti-
nāta ar jauno Mežu rūpniecī-
bas Tautas komisariāta vadī-
bu, vēstīts, ka komisārs Jānis 
Gustsons dzimis 1906. gadā 
Valmierā galdnieka ģimenē, 
beidzis Krišjāņa Valdemāra 
jūrskolu un ieguvis tālbraucē-
ja kapteiņa diplomu. Kā kuģu 
stūrmanis viņš bija apbraukā-
jis daudzu zemju ostas. Viņš 
bijis mūžīgais taisnības mek-
lētājs un allaž konfliktējis ar 
neiecietīgajiem rēdereju īpaš-
niekiem, lai aizstāvētu jūrnie-
ku un zemāko kalpotāju inte-
reses. Sašutumā par Franko 
režīma nežēlīgo izrēķināšanos 
ar strādniekiem Spānijā Jānis 
Gustsons pat uzrakstīja plašu 
publikāciju Amerikas latviešu 
avīzē “Strādnieku Cīņa”. 
 Vislielākās nesaskaņas bija 

1936. gadā, kad no Arhan-
geļskas ostas uz ASV braucis 
rēderejas īpašniekam Fricim 
Gailim piederošais kuģis. 
Saimnieka skopulības dēļ ku-
ģim pietrūkušas ogles un, lai 
tiktu līdz gala ostai, komandai 
nācies zāģēt transportējamos 
kokmateriālus. Par milzīgo 
darbu tikušas maksātas ka-
peikas, un Jānis Gustsons 
sakūdīja matrožus uz streiku, 
kurā tika prasīts nodrošināt 
apkalpei cilvēcīgus darba ap-
stākļus, kārtīgu ēdienu un pie-
klājīgu algu. Šīs cīnīšanās dēļ 
Jānis Gustsons tika ieskaitīts 
“kaitīgo un nevēlamo” kārtā, 
no labi apmaksātā darba vi-
ņam nācās aiziet un kļūt par 
vienkāršu ostas strādnieku.
 Laikraksta “Jaunais Komu-
nārs” 1940. gada 29. decem-
bra numurā sakarā ar vir-
zīšanu par PSRS Augstākas 
Padomes deputāta kandidātu 
aprakstīts ostas strādnieka 
Jāņa Gustsona, kā mēs šodien 
teiktu, sabiedriskais darbs. 
Tā bija darbošanās nelegālajā 
kompartijā, un par to runāts, 
lietojot mūsdienu terminolo-
ģijai neatbilstošus un nesa-
protamus jēdzienus. No sā-
kuma 1937. gadā, iesaistoties 
kompartijā, viņš esot pildījis 
“rajona kurjera” (?) pienā-
kumus,  tad bijis “rajorgs”(?) 
un tad - visas “Rīgas  organi-

zācijas kurjers”(?).  Biedram 
Gustsonam tāpat iznākušas 
arī neizbēgamās  saskaršanās 
ar politpārvaldes špikiem, bet 
vienmēr viņa izmaņa un veik-
lība to esot glābusi no visiem 
kritiskiem stāvokļiem. 
 “Latvijas Jaunatnes” 1990. 
gada 28. septembra numu-
rā vēsturnieces Ilgas Gores 
(tagad Kreituses) apkopotajā 
materiālā izskaidrots sapro-
tamāk: J. Gustsons 1939. ga - 
da beigās ticis kooptēts (pie-
aicināts) LKP CK sastāvā.  
1940. gadā viņš darbojies Rī-
gas partijas organizācijā un 
uzturējis sakarus ar pilsētas 
rajonu komunistu organiza-
toriem. Viņš bija arī viens 
no tiem komunistiem, kam 
E. Briedis uzticēja 21. jūnija 
demonstrācijas organizēša-
nas plānu (sīkāk par to bija 
rak stīts laikrakstā «Cīņa»  
1990. gada 20. jūnijā publicē-
tajā rakstā “Lika pagaidīt”). 
Jāpiebilst, ka Elmārs Briedis 
bija slavenā rakstnieka un 
vēlākā iekšlietu ministra un 
Latvijas PSR Tautas komisā-
ru padomes priekšsēdētāja 
Viļa Lāča brālēns. Viļa Lāča 
iecelšanu augstajā amatā Jā-
nis Gustsons bija noniecinājis 
un apšaubījis, un par to viņu 
vēlāk milzīgi bāra gan bijušais 
kultūras ministrs Voldemārs 
Kalpiņš, gan pagalam pārskai-

jau zināmie vēsturiskie noti-
kumi: privātīpašuma nacio-
nalizācija, kooperācijas sistē-
mas likvidācija, piespiedu vē-
lēšanas, jaunās valdības brau-
ciens uz Maskavu un Latvijas 
uzņemšana PSRS sastāvā. Par 
pēdējo notikumu astoņgadī-
gais Ivars Kupčs jau toreiz 
mācējis nodziedāt sabiedrībā 
populāro dziesmu „Pie Dzin-
tara jūras” ar izmainītiem 
vārdiem: „Pie Staļina durvīm 
stāv Kirhenšteins bāls, tam 
rokā dreb lūgums pēc maizes 
un sāls!”. 
 Pazīšanās ar augsto činav-
nieku Jānim Ķeņģim nekādu 
taustāmu labumu nedeva. 
Bijušais žurnāla „Lauksaim-
nieks” redaktors, Latvijas 
Lauksaimniecības kameras 
darba resursu nodaļas vadī-
tājs, 1944. gadā tika izsūtīts 
uz Sibīriju, kur pēc gada no-
mira. 
 Kupču ģimenei bija jāiz-
vācas arī no Jelgavas dzīvok-
ļa, kas ļoti bija nepieciešams 
kādam augsta ranga krievu 
virsniekam. Un tā paša gada 
decembrī viņiem atkal viens 
nepatīkams paziņojums – 
“Ozoliņi” nacionalizēti, un pat 

vienīgā govs rekvizēta. Netā-
lu no Jelgavas steidzīgi izbū-
vēts jauns armijas aerodroms 
un uz “Ozoliņiem” jau pārvie-
toti zemnieki, kuriem zeme 
atsavināta, lai celtu lidlauku. 
 Grāmatā detalizēti tiek 
izstāstīts, kā jaunā vara pār-
mainīja dzīves kārtību, kā no-
tika norises, par kurām gan 
avīzēs, skolās un lekcijās pa-
domju varas gados tika stās-
tīts no cita – komunistiskāka –  
redzes leņķa. Patiesība bija 
daudz skarbāka. Ivars Kupčs 
izstāstīja arī par to, kā ne 
viens vien paguva izvairīties 
no izsūtīšanas uz Sibīriju. 
 Un šajā mirklī man atkal 
kļuva briesmīgi žēl, ka tik in-
teresanta un vērtīga grāmata 
izdota plašai sabiedrībai ne-
pieejamā tirāžā. 

*   *   *
 Tā kā šeit spilgti tika pie-
minēti 1940. gada vasaras 
notikumi, mēs varam un mēs 
gribam Ivara Kupča grāmatas 
pārstāstā veikt diezgan lielu 
iestarpinājumu. Mana stās-
tījuma secībā šis izskatās kā 
vispiemērotākais brīdis, lai 
līgatniešiem atgādinātu, ka 
viens no lielākajiem un re-

tusies filoloģijas zinātņu dok-
tore Ingrīda Sokolova.
 Tā vai citādi, bet 1940. 
gada vasaras notikumu epi-
centrā, kurā Valda Norīte 
un Ivars Kupčs noraudzījās, 
būdami mazi bērni, Jānis 
Gustsons darbojās kā lielais 
politiķis ar plašiem apgriezie-
niem. 
 Viņš pats par to rakstīja 
1960. gada jūlijā laikrakstā 
“Līgatnes Papīrnieks”. Aiz-
grābjoši sajūsmināto stilu 
noteica tajos gados valdošais 
politiskais klimats, kas citā-
da veida runāšanu i’ pieļaut 
negribēja. Avīzes ievadrakstā 
teikts: “1940. gada 21. jūlijā 
Latvijas darbaļaudis padzina 
buržuāziju no valdīšanas un 
nodibināja savu – padomju 
varu.”
 Un pats Jānis Gustsons 
rakstīja tā: “Nelegālā Komu-
nistiskā partija ilgā un varo-
nīgā cīņā pret tautisko speku-
lantu un Ulmaņa fašistiskās 
diktatūras režīmu sagatavoja 
plašas tautas masas un vadī-
ja to cīņu. Tikai pateicoties 
Komunistiskajai partijai, bija 
iespējami vēsturiskie 1940. 
gada 21. jūlija notikumi. 
 Latvijas Komunistiskā 
partija no dziļas pagrīdes 
vadīja darbaļaužu cīņu pret 
buržuāzisko kundzību, par 
padomju varas atjaunošanu 
Latvijā. (..) Cīņa ļoti spraigi 
izvērsās tieši pēdējos Ulmaņa 
fašistiskās diktatūras gados, 
kad hitlerieši saimniekoja 
Latvijā. Viņi spiegoja, vervē-
ja sev aģentus, ieveda Latvijā 
ieročus un fašistisko literatū-
ru.” Un tā tālāk, un tā tālāk. 
Un šīs šausmīgās ķengas to-
laik tika rakstītas un lasītas 
visā nopietnībā. 
 Laikam jau autors tā patie-
šām domāja 1940. gada vasa-
rā, kad viņš aktīvi iesaistījās 
varas pārņemšanā, jo īpaši, 
gādājot par politieslodzīto at-
brīvošanu un izvirzot prasības 
valdībai, gan arī 1960. gadā, 
rakstot laikrakstā “Līgatnes 
Papīrnieks”.
 Interesanti, ka par Mež-
rūpniecības tautas komisāra 
Jāņa Gustsona vietniekiem 

bija norīkoti, tā teikt, darbau-
dzinātāji – Kārlis Sakss un 
Jānis Vimba. Abi bija speci-
ālisti ar nopietnu vadošā dar-
ba pieredzi – sic! Tas ir īpaši 
svarīgi! – Padomju Savienībā. 
Stāžs Komunistiskajā parti-
jā abiem sākās 1918. gadā. 
Uzreiz pēc 1940. gada “soci-
ālistiskās revolūcijas” abi lie-
lā ātrumā bija atbraukuši no 
emigrācijas padomju Krievijā 
un uzreiz iekļuvuši augstajos 
amatos, lai stingri uzraudzī-
tu, ka jaunieceltais komisārs 
Jānis Gustsons patiešām visu 
dara pareizi un kārtīgi.
 Ir neparasta sakritība. 
Ojāra Niedres un Viktora 
Daugmaļa interesantajā grā-
matā “Slepenais karš” neat-
bildēts bija palicis šāds jau-
tājums: “Kas bija tie noslē-
pumainie cilvēki no Maska-
vas, pie kuriem [1940. gada]  
21. jūnija rītā ieradās 
Gustsons, Salnis un Vīnholde? 
Iespējams, ka tā bija Sarka-
nās armijas Politiskās pārval-
des virsnieku grupa Vimbas 
vadībā.” Tā abi autori sprie-
da, bet atbildi neatrada.
 Vai šim noslēpumainajam 
Vimbam ar vēlāko Gustsona 
vietnieku Vimbu bija kāda 
saistība? Izrādās, ka bija gan, 
bet par to mazliet vēlāk. Tā-
pat pilnīgi noteikti zināms, ka 
1940. gadā tautas komisāra 
vietnieks Jānis Vimba bija tas 
pats Latvijas PSR Tautsaim-
niecības Padomes Papīra un 
kokapstrādāšanas pārvaldes 
priekšnieks, kuru 1961. gada 
7. augustā Līgatnes papīr-
fabrikas klubā PSRS valsts 
apbalvojumu pasniegšanas 
ceremonijas laikā, Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Pre-
zidija priekšsēdētājam Jānim 
Kalnbērziņam un vairākiem 
simtiem līgatniešu noklau-
soties, pamatīgi nostrostēja 
(piebildīšu - man izklausījās, 
ka nolamāja) papīrfabrikas 
direktors Jānis Gustsons. Bi-
jušais priekšnieks sabāra 
bijušo apakšnieku jeb taga-
dējais apakšnieks – tagadējo 
priekšnieku. Vai arī – tagadē-
jais apakšnieks bijušo apakš-
nieku. Šajā gadījumā lasītājs 
var izvēlēties to variantu, kas 
viņam labāk iet pie dūšas.
 1940. gada jūnija dienās 
Latvijā uz vietas Kremlis ne-
varēja dabūt vadošajiem ama-
tiem tādus cilvēkus, kas atbil-
stu viņu vajadzībām un pra-
sībām. Nevienam Latvijā dzī-
vojošajam pat ne prātā nebija 
ienākusi doma, ka būs jāpie-
vienojas Padomju Savienībai, 
un tāpēc vajadzētu tam gata-
voties. LKP CK sekretariāta 
locekle Olga Auguste, kas bija 
Jāņa Gustsona toreizēja kolē-
ģe, atmiņās rakstīja par situā-
ciju jaunveidojamā padomju 
republikā: “Vienīgais avots, 
no kurienes smēla kadrus, 
bija no zemgrīdas iznākusi 
kompartija – ap 500 biedru… 
Kadriem trūka bagātās parti-
jas un padomju darba piere-
dzes, bez tam trūka boļševiku 
izturības cīņā ar visāda veida 
sociāldemokrātiem… Palīgā 
mums atbrauca ap 1000 kva-
lificētu partijas, padomju un 
saimniecisko darbinieku.” 

Turpinājums 6. lpp.
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Sākums 4. - 5. lpp.
 Un tā nu pagājušā gadsim-
ta astoņdesmito gadu beigās 
Jānis Gustsons izstāstīja, kā 
tad viss bijis īstenībā. Viņš to 
bija uzzinājis no sava bijušā 
vietnieka Kārļa Saksa, ko bija 
saticis 1941. gada jūlijā, bū-
dams evakuācijā Kirovā. Tur 
Sakss Gustsonu bija aizvedis 
pie turpat evakuācijā esošā 
Vissavienības Mežrūpniecī-
bas Tautas komisāra Saltiko-
va. Pateicoties šai nejaušībai, 
J. Gustsons bija ticis pie “bro-
ņas”, tas ir, viņu nesūtīja uz 
frontes priekšējām līnijām. 
 Un tagad apsolītais citāts 
no Jāņa Gustsona atmiņām:
 “Iznācis no Komisariāta, 
jutos ļoti apmierināts. Saru-
nājoties Sakss man pateica, 
kur atrodas mana ģimene.
 Negaidot pajautāju viņam 
un lūdzu izstāstīt par tiem 
latviešu komunistiem, kas  
1940. gada 17. jūnijā ienāca 
Rīgā kā Sarkanarmijas virsnie-
ku grupa, pēc tam drīz tika no 
Sarkanarmijas demobili zēti.
 Kad izveidojās Latvijas PSR 
Tautas Komisāru padome, viņi 
visi tika nozīmēti par vietējo 
tautas komisāru vietniekiem, 
būdami PSRS pilsoņi?!
 Kārlis Sakss pasmīnēja un, 
man uzticēdamies, izstāstī-
ja, kā tas patiesībā izskatās. 
Kārlis Andreja d. Sakss iesā-
ka stāstīt: «No mums neviens 
nebija kadru virsnieks, nebi-
jām visu laiku armijā. Algas 
saņēmām labas.
 1940. gada marta mēnesī 
VK(b)P Centrālā Komiteja iz-
sauca uz Maskavu no visiem 
resoriem mūs, tikai komunis-
tus speciālistus ar augstskolas 
izglītību. Daži bija ar tehniku-
ma zināšanām. Izsaukti bijām 
pavisam 30 latviešu komunis-
ti, VK(b)P CK mums pateica, 
ka mums tūliņ savās darba 
vietās jānokārto ar uzņēmuma 
vai iestādes vadību jautājums 
par mūsu atbrīvošanu. Mājās 

lai pasakām un nokārtojam tā, 
lai ģimene zina un neuztrau-
cas. Mums paskaidroja, ka 
būšot kopā ar Sarkanarmiju 
jādodas uz Latvijas robežu!
 Kad visi bijām nokārtoju-
ši savas lietas, ieradāmies  
VK(b)P CK telpās. No turie-
nes visus mūs nosūtīja uz ka-
raspēka daļām, kur katrs sa-
ņēmām virsnieku formas, ap-
ģērbus ar dažādām virsnieku 
dienesta pakāpēm. Par mūsu 
grupas vecāko kā artilērijas 
kapteinis tika iecelts Jānis Ar-
tūra d. Vimba.
 1940. gada maijā kopā ar 
armiju izvietojāmies Latvijas 
robežas tuvumā. Beidzamās 
dienās pirms iesoļošanas Lat-
vijā visi krievu sarkanarmieši 
bija ļoti nospiestā garastāvok-
lī. Drūmi, nerunīgi, bez kāda 
prieka gaidīja, kas notiks. Vai 
būs ar latviešiem jākaro, vai 
netraucēti varēs iesoļot Lat-
vijā bez cīņas. Mums, latvie-
šiem, bija saprotams Kremļa 
gājiens.
 1940. gada 16. jūnijā saņē-
mām ziņu no armijas vadības, 
ka Latvijas armija nepreto-
sies, robeža būšot atvērta, 
tikai jāsakārtojas, lai plašā 
mērogā iesoļotu Latvijā. Aiz 
prieka krievi meta cepures 
gaisā un bļāva URRĀ!»
 Nobeidzot savu stāstījumu, 
b. Sakss man lūdza, lai es to 
nekādā ziņā nevienam nestās-
tot. To viņš tikai man darījis 
zināmu.”
 Pēc aiziešanas pensijā 
1966. gadā Jānis Gustsons 
pazuda no politiķu un vēs-
turnieku redzesloka līdz pat  
1988. gada vasarai, kad pāri 
visai Padomju Savienībai brā-
zās perestroika – pārbūve. 
Latvijā politiskās kaislības 
uzbangoja neiedomājami aug-
stu, un arī es šajos procesos 
biju ļoti iesaistīts. Bet ne jau 
par sevi šoreiz runāšu. Bet 
par tobrīd vispārēji aizmirsto 
Jāni Gustsonu gan.

 Politiskā gaisotne Latvi-
jā tolaik bija ļoti karsta. Jau 
bija notikuši pirmie neatka-
rības mītiņi un samērā dra-
matiskais LKP Centrālās Ko-
mitejas 1988. gada 18. jūnija 
plēnums. Jūnija beigās visu 
Padomju Savienību kājās uz-
rāva PSKP XIX Vissavienības 
konference Maskavā. Bet jau 
pēc nedēļas - 8. jūlijā Rīgā, 
tagadējā Kongresu namā, bet 
tolaik LKP CK Politiskās Iz-
glītības namā notika Partijas 
vēstures institūta un Latvi-
jas PSR Zinātņu akadēmijas 
Vēstures institūta zinātnisko 
padomju kopīga paplašināta 
sēde.
 Sēde noritēja demokrātis-
kā formā, tajā līdz ar vēstur-
niekiem varēja runāt sabied-
rības pārstāvji, žurnālisti, 
1940. gada revolucionāro 
notikumu dalībnieki. Tieši šis 
posms kļuva par diskusijas 
objektu. To, ka interese par 
padomju varas atjaunošanu 
Latvijā, par visiem tās aspek-
tiem ir milzīga, apliecināja arī 
pārpildītā zāle. Diskusijas gai-
tu fiksēja Latvijas televīzija, 
uzņēma kinematogrāfisti. 
 Mums šajā rakstā īpaši in-
teresanti akcentēt faktu, ka 
viens no cilvēkiem, kam bija 
pievērsta īpaša uzmanība, 
bija līgatnietis Jānis Gustsons. 
 Laikrakstā “Padomju Jau-
natne” 1988. gada 13. jūlijā 
žurnālists Āris Jansons rak-
stīja: “Vienīgais šobrīd dzīvais 
1940. gada LKP CK loceklis  
J. Gustsons zālē tika uzņemts 
ar sevišķu cieņu. Partijas ve-
terāns stāstīja par 1936. gadā 
LKP radušos krīzes situāciju 
pēc Staļina rīkotajām tīrīša-
nām Kominternē. Smagu trie-
cienu partijas autoritātei deva 
arī Padomju Savienības un 
Somijas bruņotais konflikts.  
Ž. Spures vadībā 1939. gada 
decembrī notika LKP CK un 
Rīgas komitejas locekļu ap-
spriede, kurā pieņēma tā 

skaidrojuma staļinisko kon-
cepciju. J. Gustsons raksturo-
ja situāciju Rīgā 1940. gada 
jūnijā, starp citu minēdams, 
ka V. Lāča iecelšanu iekšlietu 
ministra postenī komunisti uz-
ņēmuši ar izbrīnu, detalizēti 
atcerējās politieslodzīto atbrī-
vošanu Centrālcietumā.” 
 1988. gada sanāksmē Jā-
nis Gustsons īpaši pasvītroja: 
“Mēs esam sapulcējušies, lai 
noskaidrotu, kas tad toreiz 
notika. Es neesmu ne akadē-
miķis, ne vēsturnieks, ne žur-
nālists. Es biju vienkāršs par-
tijas kareivis, revolucionārs. 
Latvijā tajos gados bija grūts 
stāvoklis. Kad sākās Otrais 
pasaules karš, ļoti slikti klājās 
strādniekiem, viņu bērniem 
un bezdarbniekiem. Rūpniecī-
ba sašaurinājās. Visi gaidīja, 
kas tad notiks. Daudzi neiz-
prata līgumu, kas 1939. gadā 
tika noslēgts starp PSRS un 
Vāciju. Visi redzēja, ka vācu 
karaspēks jau ir pienācis tuvu 
Latvijas robežai.” 
 Daudzi akadēmiskie vēs-
turnieki par šādu Jāņa Gustso-
na runāšanu tādā atbildīgā 
sanāksmē sevišķi priecīgi ne-
bija, jo iepriekšējās politiskās 
pasakas sāka jukt un brukt. 
Pavisam nelaimīgs bija arī 
akadēmiķis Aleksandrs Drīzu-
lis, kā to var redzēt klātpievie-
notajā ilustrācijā. 
 Šajā laikā Jāni Gustsonu kā 
slavenu filmu zvaigzni steig-
šus sāka intervēt Latvijas Ra-
dio, televīzija, daudzie preses 
izdevumi. Klajā sāka nākt arī 
visādi noslēpumi. Par dažiem 
jau es iepriekš biju pastāstījis.
 Vēl pēc gada – 1989. gada 
28. jūlijā – ar Latvijas PSR 
Augstākās Padomes lēmumu 
Jānis Gustsons tika iekļauts 
autoritatīvajā komisijā, kas iz-
vērtēja politiskās un tiesiskās 
sekas, kādas Latvijai izraisī-
ja 1939. - 1940. gadā starp 
PSRS un Vāciju noslēgtās 
vienošanās. Jāpiebilst, ka Bal-

tijas republikas 1989. gada 
beigās no PSRS Tautas depu-
tātu otrā kongresa saņēma 
brīnišķīgu Ziemassvētku dā-
vanu - 1939. gada 23. augus-
ta «slepeno papildprotokolu» 
un citas slepenās vienošanās 
kongress atzina par juridiski 
nepamatotām un spēkā ne-
esošām kopš to parakstīšanas 
brīža. Personīgi man arī bija 
tas gods balsot par šo lēmu-
mu. Tas pavēra ceļu uz Latvi-
jas, Igaunijas un Lietuvas ne-
atkarības atjaunošanu.
 Šajā sakarā atradu vienu 
sakritību, par ko man pašam 
brīnīties un nenobrīnīties.  
J. Gustsons par PSRS Augstā-
kās Padomes deputātu tika 
ievēlēts 1941. un 1946. gadā. 
Abas reizes viņa kandidatūru 
izvirzīja Rundālē, un par viņu 
balsoja viss Bauskas rajons.
 Es esmu dzimis 1946. gadā. 
Manu kandidatūru PSRS 
tautas deputātu vēlēšanās  
1989. gadā izvirzīja Rundālē, 
un par mani balsoja viss Baus-
kas rajons. 
 Būtiskākā atšķirība – Jānis 
Gustsons balsoja par iekļau-
šanos Padomju Savienībā, bet 
es – par izkļūšanu no PSRS 
apkampieniem.
 Bet ir vēl viens, ārkārtīgi 
būtisks apstāklis, ko, iespē-
jams, Līgatnē tikai retais ir 
pamanījis. Tas bija liels no-
slēpums, kas klajā nāca tikai 
pēc PSRS galīgās un neat-
griezeniskās sabrukšanas. 
Jānis Gustsons to mirkli vairs 
nepiedzīvoja.
 Tā patiesi ir sensācija, 
bet…
 Visu man atvēlēto laikrak-
stu numura vietu jau esmu 
pierakstījis. Tāpēc par šo 
sensāciju rakstīšu nākamajā 
reizē, kad arī atgriezīšos pie 
Ivara Kupča interesantās un 
daudzās pārdomas raisošās 
grāmatas “Laiks un ļaudis”.

Turpinājums sekos

 Šogad vairāk nekā citus 
gadus mūsu iestādes bērniem 
nācās kavēt bērnudārzu sli-
mības dēļ. Protams, pat bieži 
veicot dažādus profilakses pa-
sākumus, nav iespējams izvai-
rīties no vīrusu infekcijām. To-
mēr ir svarīgi zināt, kā labāk 
sevi pasargāt no inficēšanās 
riskiem, kā stiprināt imunitāti 
un uzturēt ķermeni labā for-
mā.
 Lai veicinātu bērnu labāku 

izpratni par veselīga dzīves-
veida nozīmi ikdienā, pirms-
skolas izglītības iestādes ēkā 
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, 
rīkojām Veselības dienu.
 Gudrā pūce un Vieglprā-
tīgais tīģeris iepazīstināja 
bērnus ar veselīga uztura pi-
ramīdu, visi kopīgi noskatījās 
un pārrunāja multfilmiņas par 
pareizu roku mazgāšanu un 
zobu tīrīšanu. Pēc tam pievēr-
sāmies praktiskām nodarbēm.

 Bērniem bija jāatmin, kādu 
augli vai dārzeni nogaršojuši. 
Grūtāk gāja ar mazākzinā- 
mo - granātābola un pomelo - 
pazīšanu, bet kopumā tas bija 
jautri. Lielākie bērni varēja 
pārbaudīt domas asumu, mi-
not aprakstošās mīklas, salie-
kot no burtiem vārdus, dalītos 
attēlus savienojot vienā lielā. 
Bērni paši varēja veidot rek-
lāmas plakātu ar veselīgiem 
produktiem. Lai pie intelek-

ta nodarbēm nebūtu jāgaida, 
varēja izvingrināt muskuļus 
sporta aktivitātēs.
 Visā notiekošajā aktīvi ie-
saistījās Gudrā pūce ar sa-
viem padomiem un viedokli, 
pa reizei norājot Tīģeri par 
neveselīga uztura paradu-
miem. Pasākuma noslēgumā 
bērni kopā ar grupu skolotā-
jām vēra ķiploku krelles ba-
ciļu „atbaidīšanai” un spieda 
svaigu augļu un dārzeņu su-

las, kas pašiem ļoti garšoja. 
Liels paldies bērnu vecākiem 
par atbalstu, jo augļus un 
dārzeņus bija sarūpējuši viņi. 
Priecājamies, ka kopīgiem 
spēkiem bija izdevies intere-
sants un lietderīgs pasākums! 
Lai iegūtās zināšanas noder 
un lai visiem laba veselība!

Silvija Rijniece,
Līgatnes novada PII 

metodiķe

Veselības diena Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādē

 Jau ceturto gadu Līgat-
nes novadā no 1. jūnija līdz  
26. augustam pašvaldība 
dod iespēju jauniešiem (ve-
cumā no 13 līdz 18 gadiem) 
prak tiski sagatavoties konku-
rētspējai darba tirgū, radot 
iespēju apgūt nepiecieša - 
mās pamatprasmes un iema-
ņas.

 Aicinām Līgatnes nova-
da domes struktūrvienī-
bas, komersantus, kapi-
tālsabiedrības, zemnieku 
saimniecības u.c. saimnie-
ciskās darbības veicējus, 
piedāvājot darbu vasaras 
brīvlaikā, saskaņā ar “Notei-
kumiem par kārtību, kādā or-
ganizējama jauniešu (vecumā 

no 13 līdz 18 gadiem) vasaras 
prakse brīvlaikā Līgatnes no-
vadā” (2012. gada 27. sep-
tembra domes lēmums, prot. 
Nr. 12, 67. §., ar grozījumiem 
2013. gada 25. aprīlī, prot. 
Nr. 4, 9.  §. un 2014. gada  
23. janvārī, prot. Nr. 1, 26. §.) 
l sniegt jauniešiem izpratni 
par profesijām un nepiecie-

šamo zināšanu līmeni tajā, 
darba saturu, pienākumiem, 
perspektīvu; 
l sniegt iespēju gūt pirmo 
praktisko darba pieredzi pro-
fesionāļu uzraudzībā. 
 Līdz 31. martam gaidām 
rakstiskus pieteikumus  Lī-
gatnes pakalpojumu centrā, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai 

Augšlīgatnes pakalpojumu 
centrā, Nītaures ielā 6, Augš-
līgatnē, Līgatnes pagastā. 
Kontakttālrunis informācijai: 
26866855 (Dace Bērziņa).

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

Aicinājums darba devējiem par jauniešu 
vasaras praksēm brīvlaikā
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 No 19. līdz 21.  martam 
Vienkoču parka Kokamatniecī-
bas muzejā notiks Starptautis-
ko koksnes dienu reģi onālais 
pasākums. Tajā visiem intere-
sentiem būs iespēja plašāk ie-
pazīt kokamatniecības vēsturi, 
senos darbarīkus un muzeja 
ekspozīciju. Muzeja darbnīcā 
darbosies amatnieki, kuri vir-
pos uz senajām virpām, dari-
nās maizes abras un vienko-
ču traukus. Tiks demonstrēti 
dažādi senie instrumenti un 
skaidrota to nozīme kokamat-
niecībā. Aktīvākās darboša-
nās dienas būs sestdien un 
svētdien. Aicināti visi inte-
resenti, kurus interesē kok-
amatniecība un tās vēsture.
 Pirmajās Lieldienās  
(27. martā) Vienkoču parkā 
jaunākie apmeklētāji varēs 
doties ekskursijā «Meža mā-
tes stāsti», darbosies dabas 
rotu darbnīca, būs «Lustīgie 
meistari» virtuve un citas ak-
tivitātes. 
 Precīzāka informācija par 
pasākumu norises laikiem un 
aktivitātēm tiks papildināta 
www.vienkoci.lv jaunumu sa-
daļā.

Rihards Vidzickis,
Vienkoču parka veidotājs

Marta pasākumi Vienkoču parkā

Pasaules koksnes dienas Kokamatniecības muzejā 2015. gadā. Foto: Rihards Vidzickis.

 SIA „Rehabilitācijas centrs 
„Līgatne”” struktūrvienība 
„Senioru māja”, ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzējs senioriem – perso-
nām, kas sasniegušas pensijas 
vecumu un kam ir nepiecie-
šama īslaicīga vai pastāvīga 
sociālā un medicīniskā aprū-
pe, ir izvietota rehabilitācijas 
centra teritorijā un telpās.
 Teritorijā vide ir sakārtota: 
ir ierīkoti celiņi, pastaigu ta-
kas, iekārtota atpūtas vieta ar 
soliņiem, sporta laukumi. Teri-
torija piemērota arī personām 
ar pārvietošanās grūtībām: ir 
ierīkotas nobrauktuves, mar-
gas, celiņi, pacēlājs. Ieeja un 
ēka pielāgota personām ar re-
dzes traucējumiem.
 Koplietošanas telpas, sani-
tārās telpas un klientu dzīvo-
jamās istabas daļēji aprīkotas 
ar nepieciešamajām palīgierī-
cēm (margas, sliekšņi, grīdas 
segums, koridoru, durvju aiļu 
platums u.c.).
 Ēkā atrodas divi lifti, kas 
daļēji pielāgoti personām ar 
funkcionāliem traucējumiem 
(liftam ir margas un viens no 
liftiem aprīkots ar Braila rak-
sta pogām un skaņu).
 Ēkā ir atbilstošas telpas 

darbam ar klientu – kabineti, 
kur profesionāli var sniegt at-
balstu klienta problēmu risi-
nāšanā (speciālistu, procedū-
ru).
 Senioriem dzīvojamās tel-
pas izvietotas 5.  stāvā. Foajē 
ir atpūtas stūrītis dažādām 
aktivitātēm un ēdamgaldi.
 Senioru rīcībā ir divistabu 
vienvietīga vai divvietīga ista-
ba, koridors un sanitārās tel-
pas. Istabas aprīkojums un ie-
kārtojums atbilst klienta vese-
lības stāvoklim. Katrā istabā 
atrodas koplietošanas skapis, 
individuāla gulta, krēsls, ska-
pītis individuālajām mantām. 
Klients pēc savām vēlmēm un 
vienojoties ar istabas biedru 
(ja tāds ir) istabu var iekārtot 
ar savām personīgajām lie-
tām.
 Sanitārā telpa ir aprīkota 
ar vannu, ja nepieciešams – 
aprīkota ar rokturiem, stieni, 
sēdekli vannā.
 Senioru mājā klients var 
vest līdzi personīgās sīklietas 
un apģērbu visām sezonām. 
Liel apjoma mēbeles seniors 
ierodoties līdzi neņem (iz-
ņemot TV). „Nesezonas” ap-
ģērbs un apavi tiek glabāti 
šim mērķim paredzētajā kop-
lietošanas telpā.

Līgatnes 
Senioru mājā 
piedāvā ilgstošu 
sociālo aprūpi 
senioriem

Projekta „Senioru māja” nepieciešamība:
l cilvēku dzīves ilgums pagarinās, un sabiedrībā ir 
vairāk vecākās paaudzes cilvēku - pensijas vecuma 
iedzīvotāju īpatsvars palielinās;
l daļa no pensijas vecuma cilvēkiem ir pie labas 
veselības un vada aktīvu dzīvesveidu, taču daļai 
vajadzīga sociālā aprūpe un rehabilitācija;
l lielais darbspējīgo iedzīvotāju izceļotāju skaits 
rada situāciju, ka Latvijā ir arvien vairāk vecu cilvēku 
bez tuvinieku fiziska un morāla atbalsta.

„Senioru mājas” misija:
l piedāvāt un nodrošināt ar mājvietu seniorus - cilvēkus pirms pensijas un pensijas vecumā;
l nodrošināt viņiem kvalitatīvus dzīves apstākļus: labiekārtotu vidi, profesionālu sociālo 
rehabilitāciju, augsta līmeņa veselības aprūpi, fiziskai veselībai atbilstošas aktīva brīvā laika 
pavadīšanas iespējas;
l sniegt morālu atbalstu katram senioram dažādos vecumposmos, lai tas justos cienīts kā 
indivīds, godāts kā sabiedrības loceklis un iedrošināts dzīvot aktīvāk un pilnvērtīgāk;
l „Senioru mājā” strādā kvalificēts personāls, kas ar augstu atbildības sajūtu, iejūtību un 
profesionalitāti rūpējas par senioru labsajūtu;
l „Senioru mājā” vadošie pamatprincipi ir cieņa, atbildība, sadarbība, saistību izpilde un 
izglītošanās.

„Senioru mājas” mērķi:
l ikvienam senioram visā viņa uzturēšanās laikā nodrošināt atbilstošu kvalitatīvu sociālo un 
medicīnisko aprūpi;
l strādājot ciešā sadarbībā ar senioru un viņa tuviniekiem, nodrošināt viņa vēlmēm, vajadzī-
bām un iespējām atbilstošu pakalpojumu klāstu un kvalitāti;
l veidot un veicināt sadarbības attiecības starp senioru un „Senioru mājas” darbiniekiem;
l rosināt senioru ieņemt aktīvu dzīves pozīciju un rūpēties par ikviena seniora pašrealizēša-
nās iespējām.

„Senioru mājas” funkcija ir nodrošināt pamatvajadzības tās iemītniekiem:
l izmitināšana labiekārtotā vienistabas divvietīgā vai divistabu vienvietīgā istabā;
l ēdināšana, atbilstoši veselības stāvoklim;
l nepieciešamības gadījumā nodrošināšana ar sezonai atbilstošu apģērbu un apaviem;
l iespēja regulāri sazināties ar tuviniekiem (tālrunis, e-pasts);
l pastāvīgas sociālās un pamata medicīniskās aprūpes nodrošināšana;
l iespēja iesaistīties kultūras, atpūtas un radošajos pasākumos, veikt sociāli lietderīgu darbu;
l iespēja saņemt garīgu mierinājumu neatkarīgi no konfesionālās piederības;
l iespēja izmantot friziera, veļas mazgātavas pakalpojumus;
l iespēja senioram iekārtot savu istabu ar personīgajām lietām.

Izmitināšanas cenas

Divistabu divvietīgs numurs 17,70 EUR/dienā (540 EUR/mēnesī)
Vienistabas divvietīgs numurs 16,23 EUR/dienā (495 EUR/mēnesī)

Kontaktinformācija:
SIA Rehabilitācijas centrs «Līgatne», Skaļupes, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4110, Latvija
Tālr.: 64161916; 64161919; 27875460, e-pasts - ligatne.seniori@gmail.com

http://www.vienkoci.lv
mailto:ligatne.seniori@gmail


“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, e-pasts ligatnes.zinas@gmail.com. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. 

Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par 
avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2016. gada 13. aprīlī.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kurā būs jādzīvo!

Februārī Līgatnes novadā piedzima 
viena meitenīte Elza.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai meitenīte aug vesela un laimīga!

Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.

Pagājušomēnes mūžībā aizgājuši:
Dainis Polis - 7. februārī

Ilga Driveniece – 19. februārī
Gints Lācis – 28. februārī

Izsakām līdzjūtību!

 Latvijas Olimpiāde ir valsts 
mēroga uz olimpiskiem prin-
cipiem balstītas kompleksas 
sporta sacensības, kurās pie-
dalās novadu un republikas 
pilsētu komandas. Tās mēr-
ķis ir noteikt Latvijas labākos 
sportistus vasaras Olimpiska-
jos sporta veidos.
 Olimpiādes sacensības Val-
mierā un citās Latvijas pilsētās 
notiks 2016.  gadā no 1. līdz 
3. jūlijam. Latvijas IV Olimpi-
ādē tiks aizvadītas sacensības 
26 olimpiskajos vasaras spor-

ta veidos, savukārt kā izvēles 
sporta veidu, kas nav olimpis-
ko sacensību programmā, Val-
miera ir izvēlējusies florbolu. 
 Mūsu novads piedalīsies 
florbolā, galda tenisā, pludma-
les volejbolā, bet ir vēl daudzi 
sporta veidi, kuros piedaloties, 
ir iespēja aizstāvēt Līgatnes 
godu. 
 Par vēlmi piedalīties ziņo-
jiet mums facebook vai  pa 
telefonu 26403559 (Viesturs). 
Visa informācija  - http://val-
miera2016.olimpiade.lv.

Līgatnes 
Sporta 
centrs aicina 
piedalīties 
Latvijas 
IV Olimpiādē

Izrāde bērniem
“Sunītis un Kaķīte”

notiks Līgatnes kultūras namā
2. aprīlī plkst. 12.00. 

Biļetes - 2 EUR.

http://valmiera2016.olimpiade.lv/lv/sporta-veidi
http://valmiera2016.olimpiade.lv/lv/sporta-veidi

