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Sabiedrība ar dvēseli 2020

Kaut simtkārt izrunāts,
Kaut daudzkārt teikts
un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu,
Iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds
arvien no jauna silst.

Sveicam jūlija 
jubilārus

Imants Antonovs 
Gaļina Briede 
Mārtiņš Einis 
Daina Klints
Rolands Saulītis
Valentīna Seļivanova 
Sergejs Vasiļjevs 
Igors Zilberts 
Aigars Dukaļskis 
Valērijs Oseičuks 
Margarita Vareņika 
Jānis Graudiņš 
Rasa Jermolajeva
Egons Kačanovs
Aldis Legzdiņš
Modris Māliņš 
Jānis Putniņš 
Juris Eglītis 
Ruta Pekstiņa
Silvija Bernharde 
Svetlana Jevstjuškina 
Ludmila Komarova 
Ārija Dinsberga
Zenta Viktorija Miķelsone 
Imants Reinfelds 
Dzidra Aina Vanaga 
Silvija Viņķele  
Rūta Gauša
Gaļina Kambarova 
Līga Aizupiete 
Ingrīda Kauliņa 
Ināra Lejniece 
Lilija Piševa 
Elvīra Jurgena 
Gunārs Veļķers 
Broņislavs Klušs 
Jānis Kļaviņš 
Marija Matjušenko 
Diāna Lūcija Kazaka 
Valdis Liepiņš  
Silvija Emberga 
Lotārs Incis 
Jēkabs Bemberis 
Velta Krumberga 
Nanija Bērziņa 

K t i tkā t i āt

11. jūlijā Līgatnes novadā norisinājās jau 
par tradīciju kļuvusī Līgatnes novada jaundzi-
mušo sveikšana „Lolots Līgatnē”. Vecākiem, 
kuri mazuļus pasaulē laiduši 2019. gadā, paš-
valdība pasniedza Līgatnes mākslinieku  Ilzes 
un Jura Bindemaņu veidoto dizaina piemiņas 
velti ar moto „Lolots Līgatnē”.

Līgatnes novada pašvaldības vadība sim-
bolisko dāvanu pasniedza 36 mazuļiem.

Jaundzimušo sveikšana Līgatnes novadā 
aizsākās jau pirms trijiem gadiem. Tradīcija 
turpinās, lai ik gadu tiktu godinātas Līgatnes 
novada ģimenes, kurām sakām paldies par 
Latvijas jaunās paaudzes veidošanu. 

Līgatnes novada dome izsludina pie-
teikšanos iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2020”. 
Konkursa mērķi ir veicināt Līgatnes nova-
da iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un 
uzlabošanu, sekmēt iedzīvotāju sadarbību 
ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, 
iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašiem sa-
vas idejas, uzlabot dzīves kvalitāti fi ziska-
jā un sociālajā jomā Līgatnes novadā un 
veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un 
atbildību par savu dzīves vidi.

Konkursa nolikums, projekta pietei-
kums un citi dokumenti pieejami domes 
mājaslapā www.ligatne.lv, sadaļā Līgat-
nes novada dome/Konkursi/Konkurss 
„Sabiedrība ar dvēseli”.

Lolots Līgatnē

Pateicamies Līgatnes Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņiem Gustavam Prieku-
lim un skolotājai Līgai Ruciņai, Melānijai 
Gulbei un skolotājai Elzai Liepiņai, Rūdim 
Emīlam Zelčam, Valteram Vasiļjevam un 
skolotājam Andrim Muižniekam par muzi-
kālo sveicienu.

Ramona Čunkure,
Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja
Martas Garās foto

Pieteikumus 
gaidīsim līdz 

24. jūlija plkst. 
12.00. 
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Bāriņtiesas locekļa amata galvenie pienākumi:
sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai perso-- 
nai (personai ar ierobežotu rīcībspēju), kura pēc palīdzī-
bas vērsusies bāriņtiesā;
veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novēr-- 
tējumu;
sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatī-- 
šanai bāriņtiesas sēdēs;
sagatavot prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā - 
tiesāšanās kārtībā un piedalās (piedalīties) tiesas proce-
sos;
izskatīt iesniegumus un sūdzības, tajā skaitā iesniegu-- 
mus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un au-
džuģimenes rīcību;
nolikumā noteiktajā kārtībā vadīt bāriņtiesas sēdes;- 
pārstāvēt tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus - 
bāriņtiesas kompetences jautājumos;
nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un au-- 
dzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem;
pieņemt lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu - 
vecākiem, pabalstu izmaksu;
palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma ap-- 
sardzībā;
sadarboties ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās ap-- 
rūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības 
aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem 
un policijas iestādēm;
sniegt konsultācijas fi ziskām un juridiskām personām.- 

Prasības bāriņtiesas locekļa amata pretendentiem:
Atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. pantā un 11. pantā iz-

virzītajām prasībām:
Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;- 
Persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;- 
Pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā aka-- 
dēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas 
vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā 
līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, ju-
rista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
Pretendentam, kas ieguvis vismaz akadēmisko baka-- 
laura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un atbil-
stošu profesionālo kvalifi kāciju vai citu Latvijas izglī-
tības klasifi kācijā noteiktajam Eiropas kvalifi kācijas 
ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifi kāciju 
pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai 
tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu dar-
ba stāžs attiecīgajā specialitātē, tiks piešķirta prioritāte 
pretendentu atlasē;
Persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;- 
Bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze (kā priekš-- 
rocība);
Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;- 
Prasmes darbā ar datortehniku (Word, Excel);- 
Nevainojama reputācija;- 
Svešvalodu zināšanas profesionālai darbībai nepiecie-- 
šamajā apjomā;
Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.- 

Mēs piedāvājam:
Atbildīgu un dinamisku darbu pašvaldību komandā;- 
Labus darba apstākļus, darba vietu Cēsīs, J.Poruka ielā 8;- 
Atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgas grupai  1000,00 - 
EUR.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifi kā-

ciju apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 
2020. gada 7. augustamAmatas novada, Drabešu pagasta 
“Ausmās” vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronis-
ko parakstu) uz e-pasta adresi:amatasdome@amatasnovads.
lv ar norādi “Pieteikums Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas locekļa amata kon-
kursam”.

Pašvaldību iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa 
amata atklātā konkursa nolikums pieejams novada tīmekļ-
vietnē www.ligatne.lv

Pašvaldības iestādes 
„Amatas, Jaunpiebalgas, 

Līgatnes, Pārgaujas 
un Raunas novadau 

bāriņtiesa” uzraudzības 
padome izsludina atkārtotu 

konkursu bāriņtiesas 
locekļa amatama

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2020. gada 25. jūnija sēdē
(protokols Nr. 11,5.§)

Līgatnes novada domes 2020. gada 
25. jūnija saistošie noteikumi Nr. 20/3 
„Līgatnes novada pašvaldības budžets 
2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1panta 1.daļas 
2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņē-
mumus EUR 4 132 734 apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem sa-
skaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevu-
mus EUR 4 295 466 apmērā saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie 
pienākumi:

Vada un nodrošina Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu 
bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu 
likumam, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas no-
likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
Kontrolē bāriņtiesas noteikto funkciju un 
uzdevumu izpildi;
Nodrošina bāriņtiesas darbības tiesiskumu 
un sniedz pārskatu par tās darbību Uzrau-
dzības padomei pēc tās pieprasījuma;
Pārstāv bāriņtiesu administratīvajās un tie-
su iestādēs, kā arī attiecībās ar fi ziskajām 
un juridiskajām personām;
Vada bāriņtiesas sēdes.

Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja amata 
pretendentiem:
Atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. pantā un 11. 
pantā izvirzītajām prasībām:

Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
Persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
Persona, kura ieguvusi akadēmisko maģistra 
grādu vai profesionālo maģistra grādu un ir 
atbilstoša profesionālā kvalifi kācija vai cita 
Latvijas izglītības klasifi kācijā noteiktā Ei-
ropas kvalifi kācijas ietvara struktūrās 7. lī-
menim atbilstoša kvalifi kācija pedagoģijā, 
psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai 
tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā piecu 
gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē vai 
persona, kurai ir otrā līmeņa augstākā aka-
dēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, 
medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes 
nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā 
augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, so-
ciālā darbinieka, ārsta) izglītība;
Persona, kura prot valsts valodu augstākajā 
līmenī;
Pieredze vadošā amatā ne mazāka kā 3 
gadi;
Bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba piere-
dze (kā priekšrocība);
Labas komunikācijas un sadarbības pras-
mes;
Prasmes darbā ar datortehniku (Word, Ex-
cel);
Nevainojama reputācija;
 Svešvalodu zināšanas profesionālai darbī-
bai nepieciešamajā apjomā;
Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:
Atbildīgu un dinamisku darbu pašvaldību 
komandā;
Labus darba apstākļus, darba vietu Cēsīs, 
J.Poruka ielā 8;
Atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgas gru-
pai  1382,00 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglī-
tību un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu 
kopijas jāiesniedz personīgi līdz 2020. gada 
31. jūlijam Amatas novada, Drabešu pagasta 
“Ausmās” vai elektroniski (parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: ama-
tasdome@amatasnovads.lv ar norādi “Pietei-
kums Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārg-
aujas un Raunas novadu bāriņtiesas priekšsē-
dētāja amata konkursam”. 

Pašvaldību iestādes “Amatas, Jaunpieb-
algas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu 
bāriņtiesa” bāriņtiesas priekšsēdētāja amata 
atklātā konkursa nolikums pieejams mājaslapā 
www.ligatne.lv 

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Lauku ielā 
1/3, Līgatnē, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42110070083 
– 2036 m2) ar nosacīto cenu EUR 3600,00.

Izsole notiks 2020. gada 4. augustā plkst. 10.00 Augšlīgatnes 
kultūras nama telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, 
laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15.00 (treš-
dienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 
2020. gada 3. augustam. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinā-
juma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā www.ligatne.
lv. Tālrunis uzziņām  29181845.

Izsludina 
konkursu Amatas, 

Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas 
un Raunas novadu 

bāriņtiesas 
priekšsēdētāja 

amatam

Līgatnes novada Sociālā 
dienesta informācija

No 1. augusta trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) sta-
tusa periods automātiski netiks pagarināts, kā tas bija valstī noteiktās ār-
kārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību un mēnesi pēc tās 
(2020. gada 31. jūlijs).

Trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss tiks atjau-
nots vai piešķirts no jauna pēc iesnieguma saņemšanas no statusa piepra-
sītāja.

Iedzīvotāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta:
pirmdienās –  9:00 – 12:00   Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā
trešdienās – 9:00 – 12:00   Spriņģu ielā 7, Līgatnē
ceturtdienās – 9:00-12:00   Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā
Pieteikties pa tālruni 64155587.
Lūdzam ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Izmaiņas maršrutā 
Rīga – Cēsis un Rīga – Āraiši – Cēsis:
Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, no 2020. gada 13. jūlija visi 

maršruta Nr.7730 Rīga – Cēsis un Nr.7731 Rīga – Āraiši – Cēsis auto-
busi apstāsies pieturā Ķempju pagrieziens.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, 
ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu 
skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var 
ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot 
pa tālruni 27776621.

Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļa informē, 
ka sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem no šā gada 
20. jūlija līdz 10. augustam nodaļā nebūs iespējams 
veikt civilstāvokļa aktu reģistrus (dzimšanas un mir-
šanas reģistrāciju). 

Nepieciešamības gadījumā lūdzam vērsties tuvākajās dzimtsa-
rakstu nodaļās – Cēsīs vai Siguldā. Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām!
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Līgatnes dabas takās jaunas 
mājas raduši septiņi lielie susuri 
(Glis glis), kuri līdz šim dzīvoja 
Rīgas zooloģiskajā dārzā. Lielie 
susuri uz dzīvi Līgatnē apmetās 
maija nogalē un nu jau paspējuši 
apgūt jauno mitekli un ir apska-
tāmi arī apmeklētājiem. 

Līgatnē apskatāmie lielie susu-
ri ir pēcteči pirms dažiem gadiem 
Gaujas Nacionālajā parkā atrasta-
jiem bez mātes palikušajiem su-
suriem, stāsta LDT vadītāja Inta 
Lange. 

Susuri ir nakts dzīvnieki, tāpēc 
dabā tie ir aktīvi galvenokārt krēs-

Līgatnes dabas takās mājas raduši septiņi lielie susuri

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) 
programma, ko Vidzemē koordinē 
Valmieras novada fonds, aicina ne-
valstiskās organizācijas (NVO) ie-
sniegt savas idejas septiņos AIF pro-
jektu konkursos. Projektus konkursos 
varēs iesniegt līdz pat 2022. gada 
beigām. Aicinām Vidzemes NVO 
ielūkoties konkursos un saprast, kurš 
no tiem ir vispiemērotākais un atbils-
tošākais organizācijas attīstības vir-
zienam un ideju īstenošanai! 

Jau ziņots, ka izsludināts pir-
mais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) 

Vidzemes NVO iespēja gūt atbalstu līdz 105 tūkstošiem AIF konkursos
projektu Stratēģiskais konkurss vai-
rākgadu plānotiem projektiem, kuru 
mērķis ir panākt ilgtermiņa pozitīvas 
izmaiņas, stiprinot demokrātiju vai 
cilvēktiesības Latvijā. Pieejamais fi -
nansējums: 40 līdz 105 tūkstoši viena 
projekta atbalstam. Projektus var ie-
sniegt līdz š.g. 29. jūlijam. Savukārt 
ātru, steidzamu un aktuālu interešu 
pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko 
aktivitāšu īstenošanai ir atvērts Rī-
cības projektu konkurss, kurus va-
rēs iesniegt līdz pat 2023. gada 28. 
februārim. Pieejamais fi nansējums 

rīcības konkursiem: viens līdz 10 
tūkstoši vienam projektam. 

Tāpat jūlijā tiks izsludināta pie-
teikšanās arī Kapacitātes projektu 
konkursam, kura mērķis ir uzlabot 
pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un 
kapacitāti Latvijā, lai spēcinātu or-
ganizācijas un to cilvēkus. Vēl va-
sarā tiks izsludināts Kampaņas kon-
kurss, lai izvēlētu vienu NVO, kas 
palielinās sabiedrības izpratni par 
demokrātiju, to veidojošajiem pro-
cesiem un iedzīvotāju lomu tajos. 

Aicinām ieskatīties arī AIF You-

Tube kanālā https://ej.uz/AIFprog, 
kur pieejami tiešsaistes semināru 
ieraksti par Stratēģisko un Rīcības 
konkursu nosacījumiem, fi nansēm 
un citām AIF aktualitātēm, kā arī 
sekot līdzi FB lapā www.facebook.
com/AktivoIedzivotajuFonds. Plašā-
ka informācija par šiem un pārējiem 
konkursiem atrodama AIF mājasla-
pā https://www.activecitizensfund.
lv/lv/ un Valmieras novada fonda 
mājaslapā http://www.vnf.lv/lv.

Tāpat ir pieejamas bezmaksas 
konsultācijas pie AIF reģionālajiem 

Līgatnes novada dome ir uzsā-
kusi īstenot projektu „Zivju migrā-
cijas ceļa atjaunošana pār Anfab-
rikas slūžām” Valsts Zivju fonda 
atbalsta programmā.

Projekta ietvaros plānots at-
jaunot zivju ceļu uz Līgatnes upes 
pār Anfabrikas slūžām, jo eso-
šais zivju ceļa konstrukcijas jau 
bija fi ziski nolietojušās un vairs 
pilnībā nepildīja savu funkciju.
Šis pirms septiņiem gadiem reali-
zētais projekts sevi pilnībā attais-
nojis. Rudenī zivju ceļu izmanto 
simtiem taimiņu, kas dodas uz nār-
sta vietām augšup pa upi. Pēc pus-
otra gada mazie taimiņi dodas at-
ceļā uz jūru, lai pēc diviem trijiem 
gadiem atgrieztos savas dzimtas 
turpināšanai.

Projektu fi nansē Zivju fonds, 
Līgatnes novada dome un Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība.

Aināra Šteina foto

Pateicoties Valsts zivju fonda atbalsta un pamatojoties uz iepriekšējo 
gadu pozitīvo pieredzi, Līgatnes novada dome atkārtoti īsteno projektu „Ziv-
ju pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā”.

Ratnieku ezerā tika ielaisti 10 000 līdaku mazuļu ar svaru 5 – 20 grami.
Aināra Šteina foto

Zivju migrācijas ceļa atjaunošana pār 
Anfabrikas slūžām

Zivju pavairošana, 
atražošana un dažādošana 

Ratnieku ezerā

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina darba devējus pieteik-
ties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir 
iespēja darba devējiem nodarbināt 
NVA reģistrētos bezdarbniekus, 
saņemot subsīdiju darba algai pir-
majos trīs nodarbinātības mēnešos. 
Atbalstam var pieteikties no 2020. 
gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. 
decembrim. 

„Algu subsīdiju atbalsta pasā-
kuma” ietvaros darba devējs trīs mē-
nešu laikā saņems dotāciju darba al-
gai 50% apmērā no nodarbinātajam 
bezdarbniekam noteiktās mēneša 
darba algas (līdz 430 eiro mēnesī), 
kā arī, lai Covid-19 pandēmijas lai-

Ārkārtējās situācijas ietekmēto seku mazināšanai NVA aicina darba devējus 
pieteikties bezdarbnieku nodarbināšanai, saņemot darba algu subsīdiju

kā mazinātu infi cēšanās riskus, NVA 
fi nansēs individuālo aizsardzības lī-
dzekļu iegādi (līdz 50 eiro vienam 
bezdarbniekam). 

Subsidētajās darba vietās būs 
iespēja nodarbināt bezdarbniekus, 
kuri nav bijuši nodarbināti pie attie-
cīgā darba devēja pēdējo divu mē-
nešu laikā pirms iesaistes pasākumā 
vai arī iepriekš nav bijuši nodarbi-
nāti pie attiecīgā darba devēja aktīvā 
nodarbinātības pasākuma “Pasāku-
mi noteiktām personu grupām” ie-
tvaros. 

Lai veicinātu pastāvīgu darba 
vietu izveidi, darba devējam būs 
pienākums nodarbināt bezdarbnie-

ku ne mazāk kā trīs mēnešus arī 
pēc “Algu subsīdiju atbalsta pasā-
kuma” īstenošanas beigām. 

Pieteikties algu subsīdiju dar-
bavietu izveidei var komersan-
ti (izņemot ārstniecības iestādes, 
kurās valsts vai pašvaldības daļa 
pamatkapitālā atsevišķi vai kopu-
mā pārsniedz 50%, kā arī izglītības 
iestādes, kuru pamatuzdevums ir 
izglītības programmu īstenošana), 
lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvās sabiedrības, pašnodarbi-
nātās personas. 

Kā darba devējam pieteikties 
algu subsīdiju darbavietu izvei-
dei?

1. solis:
Jāreģistrē vakance NVA. Lai 

saņemtu darba algas subsīdiju at-
balstu, vakancei jābūt reģistrētai 
vismaz 10 kalendārās dienas pirms 
pieteikuma atbalsta saņemšanai ie-
sniegšanas.

solis:2. 
Jāaizpilda pieteikuma forma, 

kas pieejama NVA mājaslapas sada-
ļā „Darba devējiem” → ”Algu sub-
sīdijas atbalsta pasākums”. Aiz-
pildītais pieteikums jāiesniedz NVA 
fi liālei, kuras apkalpošanas terito-
rijā atrodas darbavieta. Pieteikumu 
var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir 
parakstīts ar drošu elektronisko pa-

rakstu. 
Algu subsīdiju atbalsta pasā-

kums tiek īstenots Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projekta „Subsidētās 
darbavietas bezdarbniekiem” ietva-
ros. 

Detalizētāka informācija par 
pasākumu, tā nosacījumiem un 
dotāciju apmēriem pieejama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā „Darba devē-
jiem” → ”Algu subsīdijas atbalsta 
pasākums” un NVA fi liālēs. Visu 
NVA fi liāļu kontaktinformācija at-
rodama NVA tīmekļvietnes sada-
ļā „Kontakti”.

koordinatoriem-konsultantiem. Vi-
dzemē informācijas punkts atrodas 
Valmierā, Garā ielā 10, konsultan-
te – Gundega Siliņa. Konsultāci-
jām vēlams pieteikties iepriekš. 
Kontakti: gundega.silina@vnf.lv; 
20258200. 

Gundega Siliņa, 
Valmieras novada fonda projektu 

vadītāja
Aktīvo iedzīvotāju fonda Vidzemes 

reģiona konsultante

vērojuši, ka susuriem ir interese par 
pasniegto barību, tāpēc tie mēdz 
atstāt migas un rosīties arī dienas 
gaišajā laikā un apmeklētājiem ir 
labi redzami.   

Lielos susurus mēdz dēvēt arī 
par gulētājžurkām vai dižsusuriem, 
tie ir vidēja lieluma vāverveidīgie 
grauzēji ar īsām kājām un kuplu 
asti. Dabiskā dzīves vide lielajiem 
susuriem ir veci platlapju meži upju 
ielejās, kuros ir daudz dobumainu 
koku.  Lielie susuri lielāko daļu 
gada – apmēram 7 līdz 9 mēnešus 
pavada miegā. Ziemas guļā tie do-
das salīdzinoši agri – oktobrī un pa-

vasarī mostas vien maijā. 
Gada aktīvo periodu susuris 

pavada veikli kāpelējot un lēkājot 
pa koku stumbriem un zariem, 
meklējot gardākos kumosus, ko likt 
uz kārā zoba.  Dižsusuru barības 
bāzi galvenokārt veido augu izcel-
smes barība - dažādas sēklas, ogas 
un augļi, rieksti, zīles, sēnes, jaunie 
dzinumi,  pumpuri, lapas un miza. 
Reizēm tie mēdz mieloties arī ar 
dzīvnieku izcelsmes barību, ko gal-
venokārt veido bezmugurkaulnieki 
un kukaiņi.  

Latvijas teritorijā mīt četras su-
suru sugas: lielais, meža, dārza un 

mazais susuris. No četrām Latvijā 
sastopamajām susuru sugām lielais 
susuris atšķiras ar lielāku izmēru 
un sudrabaini pelēku apmatojumu. 
Visas Latvijā sastopamo susuru su-
gas ir iekļautas aizsargājamo sugu 
sarakstā.  

Latvijas savvaļā lielie susuri 
mīt Gaujas ielejā pie Siguldas, kā 
arī Daugavas ielejā pie Skrīveriem. 
Latvijā mitinās vēl trīs no piecām 
Eiropā sastopamajām susuru su-
gām: dārza susuris, meža susuris un 
mazais jeb lazdu susuris. Tāpat kā 
daudzviet Eiropā, arī Latvijā visas 
susuru sugas ir aizsargājamas. 

las un nakts stundās, tomēr Līgatnē 
tie manāmi rosoties arī pa dienu. 
Līgatnes dabas taku zvērkopji ir ie-
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Rasma Vanaga
6. turpinājums. Sākums LNZ 
2020. gada februāra Nr. 2, marta 
Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, 
jūnija Nr. 6.

Līgatnes novada kapsētas
Katru gadu jūlijs un augusts 

Latvijā ir kapu svētku mēneši. Tā-
dēļ šajā numurā vēlos iepazīstināt ar 
materiāliem, ko esmu savākusi par 
kapsētu vēsturi.

„Parasti tās ir nozīmīga aina-
vas sastāvdaļa.  Tas ir kā telpisks 
veidojums ar veco koku ciešās la-
potnes sienām un pārsedzi. Ieeju 
šajā krēslainajā, pašas dabas vei-
dotajā telpā parasti akcentē neliela 
kapliča. Kapsētas parasti atrodas 
nelielā uzkalniņā.” – tā rakstīts ne-
lielā grāmatiņā „Arheoloģiskie pie-
minekļi GNP”, J. Apals, Rīga ”Zi-
nātne” 1986.
Arheoloģijas pieminekļi – senās 
kapsētas un pilskalni.

Cilvēks Latvijas teritorijā dzīvo 
jau 11 000 gadu, bet rakstītie avoti ir 
tikai nepilnus 2000 gadus veci, tātad 
par 8000 gadu vēsturi var uzzināt 
tikai no arheoloģiskiem pieminek-
ļiem.

Latvijā ir divi atšķirīgi senkapu 
veidi: dienvidos – uzkalniņkapi ar 
skeletapbedījumiem, kur apbedīti 
Gaujas zemgaļi; ziemeļos – akmeņu 
krāvumi ar ugunsapbedījumiem, kur 
apbedīti Baltijas somu cilšu pārstāv-
ji.

Mums tuvākie uzkalniņkapi 
atrodas Zanderu kapsētā, Straupē, 
Krimuldā u.c. 1972. gadā J. Apala 
vadībā tika rūpīgi izpētīti uzkalniņ-
kapi Vaives Lazdiņos.

Vēlais dzelzs laikmets (10.–12.
gs.). Vairākkārt palielinājās iedzīvo-
tāju skaits, zinātnieki lēš, ka pat līdz 
piecām reizēm. Radās pirmie vals-
tiskie veidojumi.

GNP ir zināmi 15 pilskalni, t. sk. 
arī Līgatnes un Vildogas pilskalni. 
Zināmākie ir  Riekstu kalns Cēsīs, 
Siguldā - Lībju kalns, kur atradusies 
Satezele u.c. 

Neliels citāts no Ginta Skutāna 
2009. gada raksta „ Satekla Līgatnes 
pilskalnā!?”

„Līdz šai dienai ir neskaidrs 
jautājums par Beverīnas atrašanās 
vietu. Vai tiešām Līgatnē? Līdz šim 
vēsturnieki Līgatnes pilskalnam nav 
pievērsuši uzmanību - nelielais, vāji 
nocietinātais kalna stūris un atradu-
mu trūkums nesaistīja pētnieku uz-
manību. Taču iedziļinoties vēstures 
materiālā un uzmanīgi apsekojot 
pilskalna topogrāfi ju, radās negai-
dīta pārliecība - tieši šeit 13. gad-
simtā varēja atrasties pazudusī Rū-
siņa pils!...

Diemžēl, lai noslēgtu Beverīnas 
meklējumus un droši apstiprinātu 
Līgatnē 12.-13. gadsimta latgaļu 
pilskalna atrašanos, ir nepiecieša-
ma novada arheoloģisko pieminekļu 
apsekošana, pārbaudes izrakumi un 
atradumu datējuma noteikšana. Līdz 
ar Sateklas sekmīgu novietošanu Lī-
gatnē, rastos iespēja pielikt punktu 
lielajai neskaidrībai par Beverīnas 
atrašanos, kas nu jau ceturto gad-

simtu nodarbina senatnes pētnieku 
prātus. Taču, lai celtu saulītē Rūsiņa 
mantojumu, ir jāpieliek ne mazums 
pūliņu. Vai esam gatavi šai brīdī 
ieguldīt enerģiju un līdzekļus savas 
pagātnes izpētei? Katrā ziņā - ie-
raudzīt savu senvēsturi tuvplānā ir 
vairāk kā aizraujoši!”

Kādēļ rakstu par Līgatnes pils-
kalnu? Tādēļ, ka pie pilskalniem 
atradās arī kapulauki un mēs vēl 
šodien neko nezinām par mums tu-
vāko pilskalnu. Pati esmu bijusi tur 
tikai vienu reizi. Tas atrodas tepat 
netālu no Spriņģu kalna, uz rehabi-
litācijas centra pusi – mežā. Pagai-
dām tas nav izpētīts un sakopts. Vēl 
20. gs. 30.-50. gados līgatnieši esot 
bijuši čakli pilskalna apmeklētāji un 
rīkojuši tur dažādus pasākumus, kā 
arī bijis uzcelts skatu tornis.

GNP DR daļā abpus Gaujai at-
radās lībiešu novadi: labajā krastā 
– Toreida un Kubesele (centri Tu-
raidā un Krimuldā), kreisajā krastā 
Satezele (centrs Siguldas Lībju kal-
nā). Iespējams, ka tagadējais Līgat-
nes novads atradās uz robežas starp 
seno latgaļu lielāko valsti Jersiku un 
lībiešu Satezeli. 1225. gadā tika no-
dibināta Siguldas draudze. Tās aus-
trumu robeža gāja pa Kumadas upi.

Seno cilvēku priekšstati par 
apkārtējo pasauli veidojās no ie-
priekšējo paaudžu dzīves pieredzes 
ceļā gūtajām zināšanām savienoju-
mā ar reliģiskajiem priekšstatiem, 
kas ikdienā izpaudās kā lūgšanas, 
upurēšana, amuletu nēsāšana, svēto 
dzīvnieku kopšana, kontaktu uztu-
rēšana ar mirušajiem tuviniekiem – 
veļiem.

Labi saglabājusies viduslaiku 
kapsēta pie Līgatnes Incēniem. Ne-
lielā stāvā paugurā, kas apaudzis 
simtgadīgiem kokiem, guļ zālē ie-
augušas kapu plāksnes un paceļas 
liels apdrupis šūnakmens krusts, 
kura virsmā septiņi mazāki krusti. 
Pēc rakstīto avotu ziņām, Livonijas 
laikā tur atradusies kapela, pēc tau-
tas nostāstiem – koka baznīciņa ar 
salmu jumtu, kas vēlāk pārvesta uz 
Ķempjiem. (Par to vairāk var izlasīt 
LNZ iepriekšējā numurā rakstā „Lī-

gatnes novada 
baznīcas”.)

Senās kap-
sētas vēl maz 
pētītas. Pārska-
tot manā rīcībā 
esošos mate-
riālus - senākus tūrisma ceļvežus 
„Sigulda” R. Vētra, Latvijas Valsts 
izdevniecība, Rīgā, 1956. g. un „Si-
gulda” K. Vētra, A. Veldre, Latvijas 
Valsts izdevniecība, Rīgā, 1962. g. 
(Tajos gados tagadējais Līgatnes 
novads piederēja pie Siguldas rajo-
na), atradu dažus ierakstus par se-
najām kapsētām: ”Pie Vecspringš-
ļiem un Kalna Savēļām uzkalniņu 
kapi (1.–5.gs.). Pie Vecspringšļiem 
senkapu pauguri apjozti ar akmens 
krāvumiem.”

„Kalna Savēļās atrodas 1.-5. gs. 
latgaļu kapulauks, kas 1904. gadā 
daļēji izpētīts. Atrasto senlietu vidū 
bija krāšņas rotas lietas, dzelzs dar-
ba rīki un ieroči.”

„Pie Asaru ezera rietumu kras-
tā paceļas trīs 1.–5. gs. paugurkapi, 
kas daļēji izpētīti 1904. gada izraku-
mos.”

„Ratnieku ezera A krastā at-
rodas tā saucamie Zviedru kapi – 
5.–9. gs. kapu pauguri. 1916. gadā, 
rokot izrakumus, te atrastas daudzas 
senlietas: dzelzs zobens, cirvis, šķē-
pu gali, rotas lietas un nauda.”

Vēl interesantu ierakstu atra-
du Viestura Lūsiņa atmiņu stās-
tā, ko pierakstījusi Indra Čekstere 
1986. gada 23. janvārī: „...Saka, ka 
kapsēta ir pie Sauleskalna – pāri šo-
sejai – kāda veca veca tanta teikusi, 
ka tur kapsēta bijusi tai kalniņā – pa 
labi no Sauleskalna.” Patiešām pēc 
šī ieraksta izlasīšanas, braucot no 
Akmeņlaužiem uz Vidzemes šose-
ju, nopētīju šo minēto kalniņu un 
varu piekrist, ka tur varētu būt sena 
kapsēta. Kalniņu biju ievērojusi jau 
vairākus gadus, tam ir interesanta 
forma, ļoti stāvām malām, neliela lī-
dzena kalniņa virsma, kas apaugusi 
kokiem.

Pēc interneta datiem 2020. gada 
7. jūlijā Līgatnes novada senkapi un 
pilskalni ir ierakstīti arheoloģijas 

pieminekļu sarakstā: 
Valsts arheoloģijas pieminekļi: 

Vecsprinkšļu senkapi pie Sprinkšļu 
dzirnavām Līgatnes upes kreisajā 
krastā, iespējams, lībiešu apbedīju-
mu vieta (9.-12.gs), Līgatnes pils-
kalns – 400 m no Līgatnes pilsētas 
Cēsu ielas (pie pilsētas A robežas), 
Zanderu senkapi – 400 m uz ZR 
no Zanderu kapsētas kapličas, agrā 
laikmeta dzelzs laikmeta pieminek-
lis 1.–4.gs.

Vietējās nozīmes pieminekļi: 
Incēnu viduslaiku kapsēta un kape-
las vieta (kapu kalniņš) – atrodas 
pie „Lielincēniem”, Kalnatītmaņu 
pilskalns – atrodas pie „Kalnatītma-
ņiem”, Ratnieku senkapi – atrodas 
pie „Briņķiem”, Upesmuižnieku 
viduslaiku kapsēta – atrodas pie 
„Upesmuižniekiem”.

Līgatnes novadā pašlaik ir četras 
atvērtas kapsētas: Paltmales, 
Ķempju, Zanderu un Līgatnes 
pilsētas Spriņģu kapi.
Zanderu kapsēta

19. gadsimta sākumā Līgat-
nes novada teritorijā ir bijusi viena 
kapsēta – Tomakalna kapsēta, do-
mājams, tā atradusies pie tagadējās 
Zanderu kapsētas. 1831. gada Si-

guldas draudzes hronika vēsta par 
jaunas kapsētas ierīkošanu vecās 
Tomakalna kapsētas vietā, kurā ir 
tiesības apglabāt tikai Paltmales, 
Jaunķempju un Ramas muižu iemīt-
niekus, kā arī Siguldas muižas cie-
matu iemītniekus. 

Par to liecina „Slavēku” Jāņa 
Leikarta „Atminēšanas grāmata”: 
„... Kapsetā (Ķempju-R.V.) sāka 
rakt, kas pie Vecleca ir, 1875.g. 
Priekš tam raka Tomakalna, tur raka 
Paltmalieši, Ķempenieši, Līgatnieši, 
Ramenieši un Arslīgatnieši. Un kad 
to pieraka, tad uztaisija katris savu. 
Ķempenieši nopirka no Vecleca 2 
puraviet par 40 R. Kur tagad rok, to 
kalnu sauktu Lāčakaln.”

Zanderu kapus aprakstījis Si-
gurds Rusmanis savā darbā „No 
Spriņģu ieža līdz Vāļu kalnam” 
„Druvas” pielikumā „Novad-

nieks” (25.09.2010.- 
03.09.2011.):

„Te apglabāts LR iz-
glītības ministrs Kārlis 
Kasparsons (1865–1962), 
te 2008. gadā pārapbedīts 
Austrālijā mirušais Lāčplē-
ša ordeņa un Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieris, 
pulkvedis Mārtiņš Kaspar-
sons (1894–1957), Latvijas 
autoritatīvākais lielsaim-
nieks Alberts Kauls (1938–
2008) ar sievu un saviem 
diviem dēliem, skatuves 
gaismu mākslinieks Bru-
no Lauberts (1937–2001), 
tautas dziesmu vācēja 

Anna Natālija Jansone dz. Plucis, 
(1881–1932). No kapličas pa kreisi 
no laukakmeņiem uzcelta piramīda 
(1928. g.), kurai agrāk apkārt bijusi 
sētiņa. Uz tās uzraksts vienā pusē 
„Friedrich Goebel (1796–1853), 
Papierfabrikant von Līgat. In Ko-
nigsreich Bayern geboren. In Wen-
den gestorben”, otrā – piemiņas 
zīme „Johan Wolfgang Bayreuther”. 
Tātad dažu papīra ražošanas pirmo 
meistaru apbedījums, nevis fabri-
kas īpašnieka. Valija Brutāne savā 
grāmatā „Uz Līgatni brauciet man 
līdz” (1969. g.) par šiem kapiem 
raksta: „Līgatnieši ciena savu aiz-
gājēju piemiņu, un kapsēta atgādina 
labi koptu un skumju dārzu. Paau-
dzes mainās un mijas kā viļņi jūras 
klaidā, bet dažas bangotnes arvien 

Kā es 
pazīstu Līgatni

Gājiens uz Līgatnes pilsētas Brāļu kapiem 20. gs. 
70. gados. Līgatnes fotoarhīvs.

Pie Brāļu kapiem Līgatnē, Skolas kalna pakājē, 
20. gs. 60. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes Spriņģu (Centra) kapsētas kapliča. Celta 1905. gadā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Zanderu kapsētas kapliča. Līgatnes fotoarhīvs.

P
kapsētā

un F.
1928

ma Va
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No agras bērnības šo kapsētu 
apmeklēju vismaz reizi nedēļā kopā 
ar minēto Alvīnas tanti, kura apko-
pa „Blodziņu” saimnieka Andreja 
Švalbes ģimenes kapus un vēl citu 
sev tuvu cilvēku kapu kopiņas. (Al-
vīnas tante ilgus gadus bija kalpojusi 
pie Švalbes ģimenes). Bērnībā palī-
dzēju savai mammai apkopt dzimtas 
kapus, tagad daudzus gadus turpinu 
šo darbu.

Ķempju kapos galvenās ejas 
galā aiz kapličas atrodas Demu-
tu dzimtas kapi. No Demutiem 
1875. gadā tika nopirktas divas pūr-
vietas zemes, un ierīkota Ķempju 
kapsēta. Kapu kalniņu agrāk esot 
saukuši par Lāčkalnu, un tam ga-
rām vijās ceļš no „Veclečiem” līdz 
„Ķikutiem”. Tagad ceļš apraujas pie 
kapsētas. Pašlaik Ķempju kapsētas 
kapličai Līgatnes novada dome mai-
na jumta segumu, jo iepriekšējais 
bija savu mūžu nokalpojis.

Ieriķiešiem savas kapsētas ne-
bija, un tiem tikusi atvēlēta Ķempju 
kapsētas dienvidu puse, kapu kalni-
ņa virsotnē galvenokārt apbedīti ļoti 
plašās Leikartu dzimtas atzari. 

Sigurds Rusmanis par Ķempju 
kapiem iepriekš minētajā darbā:

„Aiz mājām Leču kalns (146,8 
m). No tā uz A pusi Ķempju kapi, 
uz kuriem ved blakus ceļš. Zemi to 
ierīkošanai atvēlējuši Vecleču saim-
nieki Demuti. Kapsēta atrodas stāvā 
uzkalnā, to ietver ar zāli un sūnām 
apaudzis valnis. Reiz gar kapsētu 
esot braucis garām vīrietis un ie-
raudzījis, ka viņam seko divi miroņi. 
Pēc tēva reizes noskaitīšanas tie pa-
zuduši (LFK 1000, 9) 

Te apglabāta urna ar žurnālis-
ta, vēsturnieka, 1. Eiropas Latvie-
šu jaunatnes apvienības kongresa 
(1954) dalībnieka Pauļa Strantes 
(1924 – 1995, Minsterē) pelniem. 
Viņš kristīts un iesvētīts Ķempju 
baznīcā.  Te dus mūzikas folklorists 
Voldemārs Stelbergs (1891, Ieriķu 
Tauriņos, Spāres muižas kalpu ģi-
menē – 1940, Liepas pagastā tēl-
nieka augusta Jullas mājās). Viņš 
savācis ap 1300 tautasdziesmu un 
deju melodijas. Pievērsis uzmanību 
arī pūra lādēm, villainēm, nozīmējot 
rakstus un ornamentus. 2001. gadā 
Ieriķos pie skolas viņam atklāts pie-
miņas akmens. Kapos arī tēlniecisks 
piemineklis – sievietes fi gūra ar rozi 
rokā.”

Paltmales kapsēta
1875. gada 27. augustā ticis ie-

svētīts kapu atklāšanas piemineklis 
Paltmales kapos. Kapsētas zeme no 
Paltmales muižas atdalīta Paltmales 
kalpu ļaužu kapsētas ierīkošanai. 
Paltmales kapsēta ir lielākā kapsēta 
Līgatnes novadā.

Puisītim Rihardam Petrovam tēl-
nieces Irmas Lāčgalvas-Kaminskas 
darināts piemineklis. Ar mākslinie-
cisku vērtību tēlnieciskie pieminekļi 
Ārijai Zakenfeldei un Mildai Ander-
manei no Skudrukalna (Ed. Kurau 
fi rmas darinājums). Kapu centrālā 
daļa uzkalna virsotnē tiek saukta 
par Kungu kapiem.”

Paltmales kapos atdusas arī divi 
Līgatnes vēstures pētnieki Aivars 
Balodis (01.11.1938.-17.01.2016.) 

un Andrejs Cīru-
lis (18.10.1946.- 
23.12.2019.), kuru 
raksti regulāri bija 
publicēti „Līgatnes 
Novada Ziņās” vai-
rāku gadu garumā.

Paltmales ka-
pus esmu iepazinusi 
no 1963. gada, kad 
mana dzīve ir bijusi 
saistīta ar Vanagu 
dzimtu. Šajos kapos 

pabeigta 2018. gada septembrī. Dati 
apskatāmi tīmekļvietnē www.ceme-
ty.lv – veikta uzmērīšana, sakārtota 
kapsētu dokumentācija un apbedīto 
personu dati. Paltmales kapsēta aiz-
ņem 5,36 ha.

Katru gadu Lāčplēša dienas 
vakarā  kopš Latvijas neatkarības 
atgūšanas līgatnieši ir aicināti doties 
lāpu gājienā uz Paltmales kapiem un 
atcerēties tos, kuri atdeva savas dzī-
vības pirmajā pasaules karā un vēlā-
kos gados par Latvijas neatkarību.

Spriņģu (Centra) kapsēta
Pēdējo kapsētu pašreizējā Lī-

gatnes novadā ierīkoja 1879. gadā 
Spriņģos. Tur esot bijusi koka kapli-
ča, bet citā vietā nekā pašlaik. Diem-
žēl foto nav saglabājies.

1905. gadā Līgatnes papīrfabri-
ka Centra kapos uzcēla grezno kap-
liču „Arnold capella”. Tā ir pēdējā 
no sabiedriskajām celtnēm Līgatnes 
pilsētā, ko cēla Līgatnes papīrfab-
rika. Ja pārējās sabiedriskās celtnes 
ir no sarkanā ķieģeļa, tad kapliča ir 

baltā krāsā. Kapliču projektējis un 
celtniecības darbus vadīja Pēteris 
Meņģelis.

1922. gadā Centra kapos, ne-
tālu no kapličas, uzcelts atsevišķs 
tornis, kura četrus koka statņus vai-
nago skaidām klāts jumtiņš, zem 
kura piestiprināts zvans ar uzrakstu 
„Līgatnieši saviem mīļajiem aizgā-
jējiem”.

Kapliča ir veltījums ilggadē-
jam Līgatnes papīrfabrikas tehnis-
kajam direktoram Arnoldam Tīlin-

gam, kurš nomira Vācijā 
1903. gadā, un viņu cinka 
zārkā atveda uz Līgatni 
apbedīšanai. Arnolds Tī-
lings dzimis 1844. gadā, 
atnācis uz Līgatnes pa-
pīrfabriku par tehnisko 
direktoru 1875. gadā un 
nostrādājis šeit 28 gadus. 
A. Tīlings studējis ķīmi-
ju Rīgas Politehnikumā 
1863.-1866. gadā. 

Spriņģu kapsēta ir 
daļēji slēgta kapsēta, jo 
tur zemes klēpim var at-
dot tikai tos līgatniešus, 
kuriem tur ir ģimenes 
kapi. Lielākā daļa no šeit 
apbedītajiem ir bijuši Lī-
gatnes papīrfabrikā strā-
dājošie, kuri visu savu 
dzīvi veltījuši papīra 
ražošanai, vai kuri cieši 
bijuši saistīti ar Līgatni.

Padomju gados vēl nebija iespē-
ja savus mirušos tuviniekus uzglabāt 
līdz apbedīšanai saldētavās. Laukos 
nelaiķus uzglabāja pagrabos vai 
citā vēsākā vietā. Līgatnē bija sava 
veida privilēģija – tās bija senajos 
laikos blakus kapsētai izraktās alas, 

atsitas un paliek šajā mūžības lie-
dagā. Viss paiet...”Uz dienvidiem 
no kapiem mežā bijuši vecie Zan-
deru kapi. Te vēl redzama nolauzta 
krusta pamatne. Pa ceļam uz tiem 
pa kreisi sākas Zanderu grava.0,3 
km uz ziemeļiem no Zanderu kapiem 
ir divi senkapu uzkalniņi ar akmens 
riņķi pie pamatnes, kādreiz bija trīs. 
To augstums ap 2 m, taču 90. gadu 
sākumā, pašreizējā kapsētā rokot 
jaunu kapu, uzrakuši piecus gal-
vaskausus, bijuši šķēpu uzgaļi, trīs 
bronzas brošiņas. Tos ielika plast-
masas maisiņā un jaunajam līķim 
apbedīja blakus, nevienam gan par 
to neko neziņojot.

Kad tad Zanderu kapi radu-
šies? Siguldas draudzes hronika 
(LFK 1860, 5178) vēstī par jaunas 
kapsētas ierīkošanu 1831. gadā ve-
cās Tomakalna kapsētas vietā, taču 
Toma kalnu neviens te vairs nezina. 
Jāsaka paldies bijušajai līgatnietei 
Silvijai Veinbergai, vēlāk jau LU pa-
sniedzējai, kura 1965. gadā pierak-
stīja Līgatnes vietvārdus. Tur atrodu 
Zanderu jeb Tuomkalna kapus. Par 
kapu nosaukuma maiņu J. R. Zic-
maņa stāstīto pierakstījusi R. Vana-
ga: Agrāk tie bijuši Tomkalna kapi. 
„Lielzanderu” māju saimnieks (Ro-
biņš – R. V.) no saviem īpašumiem 
iedevis kapiem zemi bez maksas, bet 
noteicis, ka kapi turpmāk saucami 
par Zanderu kapiem.”

Sākotnēji piramīdas vietā, kur 
apglabāti vācu tautības papīra ražo-
šanas meistari Baireiters un Gēbels, 
bijušas kapu kopiņas ar kapu plāk-
snēm. Lai gan nav ziņu, ka šajā vietā 
būtu apglabāti vēl kādi vācu tautības 
aizgājēji, šis kapu rajons tautā ticis 
iesaukts par “vācu galu”.

Fridrihs Gēbels (Friedrich Goe-
bel) dzimis 1796. gada 27. decembrī 
Hasserodē pie Harcas un miris Lī-
gatnē 1853. gada 17. maijā. Johans 
Volfgangs Baireiters  (Johan Wolf-
gang Bayreuther) dzimis 1790. gada 
19. Martā Bavārijā, Selbas pilsētiņā 
un miris  Līgatnē  1845. gada 27. au-
gustā. Abi kungi strādājuši par pa-
pīra ražošanas meistariem Līgatnes 
papīrfabrikā.

Šo kungu mūžīgās atdusas vie-
tas ir vienas no vecākajām Zanderu 
kapos. Līgatnes Spriņģu kapi ir da-
ļēji slēgti, jo atrodas nelielā pakalnā, 
tādēļ pilsētas un tuvākās apkārtnes 
iedzīvotājus apglabā Zanderu ka-

pos.
Man dzīvē daudz 

reižu ir gadījies pavadīt 
pēdējā ceļā aizgājējus 
Zanderu kapos: gan radi-
niekus, gan darba kolēģi 
Ināru Kangro, gan kaimi-
ņus Kārli Lambergu u.c., 
gan vidusskolas klases-
biedru Valentīnu Pluto.

Ķempju kapsēta
Viszināmākie man ir 

Ķempju kapi, par kuriem 
rakstīts „Slavēku” Jāņa 
„Atminēšanas grāmatā” 
1900. gada 12. jūnijā. 
Ķempju kapos ir apgla-
bāti ļoti daudzi manas 
bērnības zemes kaimiņi 
un pazīstamie ļaudis, kā 

arī mani vecāki Elvīra un Edvīns 
Lencis, tēva vecāki, mūsu ģime-
nes labais gariņš Alvīna Kaņepe un 
mana māsiņa Vizma, kurai liktenis 
bija lēmis nodzīvot nepilnus divus 
gadiņus. 

Padomju karavīru brāļu kapi Augšlīgatnē. Foto Rasma Vanaga 07.07.2020.

.Paltmales kapsētā Pirmajā pasaules karā kritušo 
latviešu un Sibīrijas strēlnieku brāļu kapu piemineklis. 

Uzstādīts 1937. gadā. Foto Rasma Vanaga 07.07.2020.

Paltmales kapsētas kapliča 
07.07.2020. 

Foto Rasma Vanaga.

Piramīda Zanderu 
ā J.V. Baureiteram 
 Gēbelam, veidota 
8. gadā. Foto Ras-

Vanaga 07.07.2020.

Ķempju kapsētas kapličas jumta 
remonts 07.07.2020. 
Foto Rasma Vanaga.

Ķempju kapsētas kapliča 
07.07.2020. Foto Rasma Vanaga.

Sigurds Rusmanis „No Līgat-
nes Spriņģu ieža līdz Vāļu kalnam”: 
„No šosejas aleja ved uz Paltmales 
kapiem. Kapi iesvētīti un pirmais 
apbedījums veikts te 1875. gadā. Pie 
ieejas 1998. gadā uzstādītais piemi-
neklis represētajiem līgatniešiem. 
Tālāk vispirms jāievēro Kārļa Jan-
sona 1937. gadā kaltais piemineklis 

Pirmajā pasaules karā kritušo 
latviešu un Sibīrijas strēlnieku 
brāļu kapu nodalījumā. Tā ir 
ievainota karavīra kailfi gūra 
ar kasku galvā, kas ar vienu 
roku tver pie sirds, no otras 
izlaižot salauztu zobenu. An-
samblis atklāts 1939. gadā. 
Lūk, ko stāsta par kaujām pie 
dzelzceļa tilta pār Līgatnes 
upi: tā saucamais balto bruņu 
vilciens atveda, liekas, 22 ka-
reivjus, droši vien lai apsar-
gātu dzelzceļa tiltu. Vilciens 
aizbraucis. Nākuši uzbruku-
mā lielinieki un visi krituši. 
Vienam kritušajam ar ložme-
tēja kārtu trāpīts pa galvu, puse tās 
ar cepuri un „saulīti” bija atsevišķi 
(LFK 2049, 2275 Kapos fi ziķa Ed-
gara Imanta Siliņa piemineklis (tēl-
nieki Z. un J. Rapas), te paglabāts 
Lāčplēša ordeņa kavalieris Andrejs 
Grope (1897.–1966.), fotomāksli-
nieks Andris Krievs (1949.–2009.). 

atdusas ne tikai mans vīrs Jānis Va-
nags, bet arī lielākā daļa no Vanagu 
un Mišku dzimtām, kā arī mana tēva 
un mātes radi. 

Pēdējos 30 gados Paltmales 
kapi ir palielinājuši savu platību 
un visas Līgatnes novada kapsētas 
digitalizētas. Kapsētu digitalizācija turpinājums 6. lpp.
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ko tagad tūristiem rādām kā „mor-
ga alas”. Tās atrodas pie Spriņģu 
kapsētas Spriņģu ielas labajā malā 
pirms kapsētas.

Iepretīm Spriņģu kapsētai, 
ielas kreisajā pusē kalniņā, 100 
gadus atradās Līgatnes slimnīca 
(1897.–1997.). 20. gs. 60.–90. ga-
dos tur galvenokārt ārstējās vecāki 
ļaudis, daudzi tur arī pavadīja savas 
dzīves pēdējos brīžus. Tad nelaiķus 
aiznesa no slimnīcas uz netālu eso-
šo kapliču un uzglabāja līdz pava-
dīšanai pēdējā gaitā. Par aizgājēju 
aprūpi kapličā gādāja kapu pārrau-
dzes, kuras bija vecākas Skolas vai 
Spriņģu kalna sievas. Manā dzīvē 
ir bijuši vairāki šādi tuvi aizgājēji, 
kurus aprūpēja šīs kapu pārraudzes. 
Pēc tam bēru dienā šie aizgājēji 
tika pārvesti uz Ķempju, Paltmales, 

Zanderu vai citiem Latvijas kapiem 
aizvadīšanai mūžībā. Liels paldies 
viņām par rūpēm un labestību, jo 
viņas varēja traucēt gan dienā, gan 
arī nakts stundās. Visas viņas šo-
brīd jau atdusas zemes klēpī.

Pēc Sigurda Rusmaņa „No Lī-
gatnes Spriņģu ieža līdz Vāļu kal-
nam”:

„Kapos tēlnieciski pieminekļi 
dzejnieces Lijas Brīdakas dzīves-
biedram Jānim Skroderim un Gun-
tim Balodim, tiem abiem autors 
Andrejs Jansons. Portretisks cilnis 
Sarmītes Zūpes apbedījumam. Te 
atdusas mežrūpniecības ministrs 
un Līgatnes papīrfabrikas direktors 
Jānis Gustsons (1906–1991). 

Teikas stāsta par dažādiem ka-
pos redzētiem spokiem – nocirsts 
koks, uz kura sēdējis vīrs ar cirvi 
rokās, kad sieviete nākusi atpa-

kaļ, koks vairs nav bijis redzams 
(LFK 1000, 8), melns stāvs (LFK 
1000,14), uz dažiem kapiem redzē-
tas uguns liesmas (LFK 1000,13). 
Raksturīgi, ka abos pēdējos gadī-
jumos cilvēks pēc neilga laika no-
miris. Kad no kapiem iznācis kāds 
cilvēks un aicinājis garāmbraucēju 
sev līdzi, no kapličas iznācis cits 
cilvēks ar sarkaniem zobiem. Tad 
gan līdzi aicinātais otrā rītā atrasts 
uz kapličas trepēm beigts (LFK 
1000,12)”

Pēdējos gados Līgatnes novada 
kapsētas ir ļoti labi uzturētas un sa-
koptas: regulāri tiek nopļauta zāle, 
pievesta smilts un ūdens, novāktas 
vecās koku lapas, uzturēti kārtībā 
kopējie celiņi. Par to liels paldies 
kapu pārzinei Matrozes kundzei un 
Līgatnes novada domei!

Padomju karavīru brāļu kapi
Līgatnes novadā zinu divus pa-

domju karavīru brāļu kapus. Aug-
šlīgatnē pret Lejaslīgatnes šosejas 
sākumu Vidzemes šosejas pretējā 
pusē ir neliels celiņš uz Visendorfa 
dzirnavām. No tā redzami padomju 
karavīru brāļu kapi ar 1542 apbe-
dījumiem. Šie brāļu kapi ir samērā 
labi uzturēti – vismaz nopļauta zāle 
un nav aizauguši ar krūmiem.

Kapos uzstādīts obelisks, aiz 
kura ir latviešu karavīra kaps, kurš 
miris pēc kara - Martins Martina d. 
Matulens Krivlens (1907.-1959.). 
Viņam uzstādīta piemiņas plāksne 
no sarkana akmens. Kapu teritorijā 
ir 167 plāksnes - dažādas formas un 
no dažādu krāsu akmeņiem: baltiem, 
sarkaniem, pelēkiem. 70. gados šeit 
pārapbedīti padomju karavīri no 
Līgatnes pagasta „Spainiekiem”, 

Līgatnes stacijas un Vildogas brāļu 
kapiem.

Otri padomju karavīru brāļu 
kapi atrodas Līgatnes pilsētā, Sko-
las kalna pakājē, pie ceļa no Līgat-
nes papīrfabrikas uz Skolas kalnu, 
ejot pa Pilsoņu ielu. Nelielie kapi 
labiekārtoti 20. gs. 60. gados. Uz 
šiem kapiem padomju gados regu-
lāri Maija svētkos notika līgatniešu 
gājiens no fabrikas vārtiem cauri 
pilsētas centram pa Brīvības ielu, 
Spriņģu (Komjaunatnes) ielu un 
Pilsoņu ielu. Gājienā bija jāpiedalās 
visu pilsētas iestāžu un uzņēmumu 
darbiniekiem, kā arī Līgatnes vidus-
skolas kolektīvam. Gājiena priekš-
galā tika nesti kolektīvie vainagi un 
karogi. Brāļu kapos runas teica kara 
veterāni, partijas, komjaunatnes un 
citi darbinieki.

(Turpinājums sekos)

turpinājums no 5. lpp.

Pirms nedaudz vairāk nekā 
mēneša Vidzemes plānošanas re-
ģions (VPR) un tā uzņēmējdarbī-
bas centrs (VUC) aizsāka tūrisma 
kampaņu #AtklājVidzemiDroši. Tā 
guvusi arī plašu interesentu uz-
manību. Kampaņa piedāvā idejas 
brīvdienām - īpaši sagatavotus ce-
ļošanas maršrutus Vidzemē. Tajos 
iekļauti ne vien jau zināmi tūrisma 
galamērķi, bet arī tādi, kurp īpaši 
vērts doties, protams, ievērojot 
atbildīgu rīcību Covid-19 piesar-
dzības pasākumu īstenošanā. Šī 
kampaņa sasaucas arī ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) rīkoto kampaņu “Atklāj 
Latviju no jauna”, kas rosina šo-
vasar  neceļot tālu, bet skaisto un 
nezināmo ieraudzīt tepat blakus.

#AtklājVidzemiDroši kampaņas 

Vidzemē turpinās tūrisma kampaņa #AtklājVidzemiDroši
būtība (piedāvājot sagatavotus ceļo-
šanas maršrutus) – ieteikt ceļotājiem 
atklāt Vidzemes mazāk zināmās da-
bas pērles: mežus ar interesantām 
pārgājienu takām, upes laivošanai, 
brīnišķīgas ainavas, kas paveras no 
skatu torņiem. Tā arī dod iespēju vie-
soties industriālā mantojuma objek-
tos, nelielās kultūrvietās un iepazīt 
viesmīlīgus saimniekus krodziņos, 
lauku saimniecībās, viesu namos un 
mazajās pārtikas ražotnēs.

Katru nedēļu, ceturtdienā, tī-
mekļa vietnē www.vidzeme sada-
ļā #AtklājVidzemiDroši, kā arī VPR 
sociālo tīklu Facebook un Twit-
ter kontos tiek publicēts jauns vie-
nas vai divu dienu maršruts, ar kuru 
var iepazīties ikviens interesents. 
Tas piedāvā idejas nedēļas nogales 
atpūtai vai palīdzēs padarīt intere-

santāku atvaļinājumu, izzinot kādu 
no Vidzemes plānošanas reģionā 
esošajiem novadiem. Maršruti pare-
dzēti nelielām draugu kompānijām 
un ģimenēm ar bērniem.

Šobrīd ceļotājiem pieejami seši 
upju maršruti laivu braucieniem pa 
tādām Vidzemes upēm kā Pededze, 
Abuls, Rūja (pieredzējušiem laivotā-
jiem), kā arī Salaca, Gauja, Aiviekste, 
kas derēs ģimenēm pat ar mazākiem 
bērniem. Piedāvājums ir papildināts 
ar dažādiem maršrutiem tādu novadu 
kā Alūksnes, Burtnieku, Smiltenes, 
Valkas, Gulbenes un Vecpiebalgas at-
klāšanai. Šie maršruti ne vien aicina 
atpūsties dabā, ejot kājām, braucot ar 
riteni vai izmantojot kādu peldrīku, 
bet arī iepazīt kultūras mantojuma 
daudzveidību, piemēram, vizinoties 
ar Gulbenes-Alūksnes bānīti, aplū-

kojot fi rsta Līvena mantojumu Smil-
tenē, iegriežoties Valkas novadpēt-
niecības muzejā, lai uzzinātu vairāk 
par Dziesmu svētku tēvu Jāni Cimzi, 
viesojoties vēsturiskajā Valmiermui-
žā Burtnieku novadā vai izpētot senu 
piļu un muižu kompleksus un senat-
nīgas zemnieku sētas daudzviet citur. 
Pēc garām pastaigām ir jāieturas, tā-
lab maršrutos ceļotāji atradīs arī ie-
teikumus maltītes vai vietējo labumu 
baudīšanai degustācijās. Kampaņas 
īstenotāji mudina ceļotājus aktīvi 
atbalstīt vietējos tūrisma uzņēmu-
mus, kuri ir gatavi droši un atbildīgi 
uzņemt ciemiņus savā tirgotavā, kro-
dziņā vai saimniecībā.

Plānots, ka kampaņa turpinā-
sies ne tikai vasarā, bet arī rudenī, 
lai varētu pastāstīt par ievērības 
cienīgām, bet ne visiem zināmām 

Līgatnē notiks starptautiskais laikmetīgās dejas 
festivāls „Vides deja 2020”

Starptautiskais laikmetīgās de-
jas festivāls Līgatnē „Vides deja 
2020” norisināsies no 3. līdz 9. au-
gustam. Festivāla mērķis ir radoši 
apzināt un atspoguļot cilvēka un 
vides attiecības, izmantojot laik-
metīgās horeogrāfi jas un mākslas 
izteiksmes līdzekļus. Šī gada fes-
tivāla tēma ir „Nākotne. Ekoloģija. 
Cilvēciskums”.

Festivāla dalībniekus gaida 
aizraujoša, ar darbnīcām un meis-
tarklasēm pilna nedēļa. Vienlaikus 
viņi horeogrāfu vadībā veidos vi-
des dejas jauniestudējumus. Šo-
gad vides dejas performances ie-
studēs tādi horeogrāfi  un kustību 
mākslinieki, kā, piemēram, Jelena 
Arakelova (Yelena Arakelow) no 
Islandes, Nīls Klāss (Niels Claes) 
no Lietuvas, Malgožata Susa (Mal-
gorzata Sus) no Portugāles, Zuzan-
na Kasprika (Zuzanna Kaspryzk) 
un Andrejs Molenda (Andrej Mo-
lenda) no Polijas, Olga Žitluhina,  
Klāvs Liepiņš, Edgars Lipors no 
Latvijas, Vita Malahova  no Itālijas 
un citi.

8. augustā dažādās Līgatnes 
vietās notiks vides dejas perfor-
manču pirmizrādes. 

Starptautisko laikmetīgās dejas 
festivālu „Vides deja 2020” atbal-
sta Valsts Kultūrkapitāla fonds un 
Līgatnes novada dome. Festivāls 

Tūrisma uzņēmumi aici-
nāti iesūtīt vizītkartes – stāstus 
par savu uzņēmumu darbību 
un aktualitātēm. Varbūt jūsu 
uzņēmumā ir kāds jauns un 
interesants pakalpojums, par 
ko ir interese pastāstīt esošiem 
un topošiem Vidzemes apceļo-
tājiem.

Ja ir izveidoti pasākumi, 
kurus nepieciešams pievienot 
kopīgajam pasākumu kalendā-
ram, uz profi lu jāatsūta pasā-
kuma URL saite, un pasākums 
tiks pievienots VisitVidze-
me Facebook lapai. 

Informāciju ar publicitātes 
foto, afi šām jānosūta uz visit-
vidzeme@gmail.com

Jautājumu gadījumā, sazi-
nāties ar Gitu Memmēnu, tel. 
29454466

tiek organizēts sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un citiem uzņēmumiem un organizācijām.

apskates vietām visos Vidzemes plā-
nošanas reģiona novados. Vidzemes 
plānošanas reģiona tūrisma eksperti 
ir iecerējuši veidot arī tematiskus tū-
risma maršrutus, piemēram, atklājot 
Hanzas laika vēsturi un mantojumu, 
kā arī pārrobežu maršrutus, kas ie-
pazīstinās ar kopīgo un radniecīgo 
Vidzemē un Dienvidigaunijā. Ar 
īpašām #AtklājVidzemiDroši aktivi-
tātēm tiks aicināti ciemos mūsu zie-
meļu kaimiņi, proti, igauņi.

Kampaņas organizētāji aici-
na ikvienu ceļotāju un Vidzemes 
“jaunatklājēju” dalīties ar savām Vi-
dzemes piedzīvojumu fotogrāfi jām 
sociālajos tīklos, pievienojot tēmturi 
#AtklājVidzemiDroši.

Zane Kaķe, sabiedrisko 
attiecību speciāliste Vidzemes 

plānošanas reģionā

Vidzemes 
tūrisma 

asociācija 
aicina 

uzņēmumus 
iesūtīt 

vizītkartes
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Vasaras mirkļus baudot
Vasara ir brīnišķīgs laiks, kad 

viss zeļ un plaukst viskrāšņākajās 
krāsās, toņos un smaržās. Daba šajā 
gadalaikā izvēlējusies par pamatu 
dzīvības zaļo krāsu visdažādākajos 
tās sajaukumos un kombinācijās ar 
cerību pilno „debesu zilo toni”. Tas 
viss ap mums veido nenovērtējamus 
vasaras mirkļus, kurus, šķiet, neviens 
no mums nevēlētos sajust izplēnam. 
Vasara ir laiks, kad audzēkņi bauda 
brīvlaiku, bauda atpūtu no mācībām, 
relaksējas, sporto, iespējams, pava-
da vairāk laiku ģimenes lokā, apcie-
mo savus radus un draugus un ļaujas 
visdažādākajām citām brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātēm. Tā tam arī 
ir jābūt, jo tāpat kā skolotājiem, arī 
mūsu audzēkņiem vasaras mēnešos 
ir jāatpūšas, jāizdzīvo un jābagātina 
sevi ar vasaras nebeidzamo iedves-
mu. Tad septembrī mēs atkal visi 
varēsim satikties un uzsākt jaunu 
mācību posmu jau 2020./2021. mā-
cību gadā – atpūtušies, relaksējušies 
un krāsainām vasaras emocijām pie-
pildīti. 

2019./2020. mācību gadā Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas sko-
lu absolvēja četri audzēkņi. Šis 
gads bija bezprecedenta gads, kad 
audzēkņi savus noslēguma pārbau-
dījumus bija spiesti kārtot attāli-
nāti. Mūsu absolventi to sekmīgi 
paveica un 2020. gada 11. jūnijā 
saņēma profesionālās ievirzes izglī-
tības dokumentus skaistā un svinīgā 
pasākumā Augšlīgatnes kultūras 
namā, kurā pulcējās paši tuvākie 
absolventu tuvinieki un pedagogi. 
Sirsnīgi sveicam vizuāli plastiskās 
mākslas absolventu Emīlu Rūdi 
Zelču un absolventes Anastasiju 
Baurdu un Veroniku Taratutinu. 
Savukārt eifonija spēli pedagoga 
Andra Muižnieka vadībā absol-
vēja Aleksejs Mihļeņovs. Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas absol-
ventiem no sirds novēlam, lai māks-
la un mūzika vienmēr būtu liela daļa 
no jūsu dzīves, lai dažādajās dzīves 
situācijās jūs liktu lietā iegūtās pras-
mes un zināšanas, proti, vienmēr šīs 
zināšanas un prasmes turētu sevī kā 
aktuālas, noderīgas un praktiski pie-
lietojamas. Šaurā auditorijas lokā 
svinīgajā pasākuma atskanēja jauki 
muzikāli priekšnesumi, kas emocio-
nāli un muzikāli bagātināja klāteso-
šos pasākuma viesus. Eifonija spē-
les absolvents Aleksejs Mihļeņovs 
atskaņoja Ludviga van Bēthovena 
„Romanci”, jaunā talantīgā pianiste 
Viktorija Gavare atskaņoja Ilzes Ar-
nes latviešu tautas dziesmas apdari 
„Velc pelīte saldu miegu”, trompe-
tists Emīls Rūdis Zelčs atskaņoja 
Ludviga van Bēthovena „Svinīgo 
dziesmu”. Par muzikālo pārstei-
gumu bija parūpējušās abas mūsu 
klavierspēles skolotājas Aigija Kal-
niņa un Līga Ruciņa, kuras vienojās 
duetā, atskaņojot kolorītu klavieru 
skaņdarbu „Popūrijs”, kura laikā 
muzikāli varējām ielūkoties dažā-
dās pasaules valstīs un izbaudīt to 
atšķirīgo muzikālo temperamentu. 
Jaunā, talantīgā dziedātāja Kristena 
Cīrule, kura arī ir Līgatnes Mūzi-
kas un mākslas skolas absolvente, 
duetā ar Kasparu Gulbi atskaņoja 
Raimonda Paula un Guntara Rača 
dziesmas „Kamēr Latvija būs” un 
„Kūko, kūko dzeguzīte”, kuras lika 
un liek aizdomāties, ka pašiem vien 
mums par Latviju jārūpējas kā par 

vislielāko, visspožāko dārgakmeni. 
Katrs no mums – tā ir Latvija.

Vislielākā pateicība Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņiem un vecākiem, kuri pašā 
vasaras pilnbriedā atrada iespēju 
piedalīties un muzikāli bagāti-
nāt skaistu un sirsnīgu pasāku-
mu „Lolots Līgatnē” 2020. gada 
11. jūlijā. Brīvprātības vadīti jaukus, 
vasarīgus muzikālus priekšnesumus 
šajā pasākumā sniedza mazā fl au-
tiste Melānija Gulbe, kura atskaņo-
ja muzikālu pērli no latviešu tautas 
dziesmu pūra „Cielava, baltgalve”, 
jaunais pianists Gustavs Priekulis, 
kurš temperamentīgi un ugunīgi 
iedzīvināja un interpretēja „Boo-
gie” ritmisko muzikālo pavedienu, 
trombonists Valters Vasiļjevs atrada 
atslēgu džezīgākām muzikālām no-
skaņām Ričarda Rodžera un Lorena 
Hārta skaņdarbā „Blue moon”, un 
trompetists Emīls Rūdis Zelčs ie-
nesa fanfārisku noskaņu ar Ludviga 
van Bēthovena skaņdarbu „Svinīgā 
dziesma”. Paldies Līgatnes novada 
kultūras centram, kas organizēja šo 
skaisto pasākumu un uzaicināja Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņus muzikāli to kuplināt.

Pamatojoties uz iekšējās kār-
tības noteikumiem „Noteikumi par 
skolēnu pozitīvās uzvedības un mo-
tivācijas kārtību Līgatnes Mūzikas 

un mākslas skolā”, 2019./2020. mā-
cību gadu noslēdzot, audzēkņiem 
tika pasniegti zelta un sudraba at-
zinības raksti. Zelta atzinības raksts 
tiek pasniegts, ja vidējais audzēkņa 
vērtējums ir vismaz 9 balles, savu-
kārt sudraba atzinības raksts tiek pa-
sniegts, ja vidējais audzēkņa vērtē-
jums ir vismaz 8 balles.  Paldies par 
centību, apņēmību un uzrādītajām 
sekmēm visiem mūsu audzēkņiem. 

Vēlamies informēt, ka izslu-
dinām jauno audzēkņu papild-
uzņemšanu Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā 2020./2021. mācību 
gadam. Mūzikas un mākslas skolas 
mērķis ir sekmēt audzēkņu veidoša-
nos par garīgi, fi ziski un emocionāli 
attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un 
radošu personību. Mūzikas nodaļas 
izglītības programmās un vizuāli 
plastiskajā mākslā gaidām audzēk-
ņus un viņu vecākus uz konsultāci-
ju un uzņemšanu 25. augustā plkst. 
17.30 – 19.00 un 27. augustā plkst. 
17.30 – 19.00, Tāpat Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skola aicina jaunos 
audzēkņus pieteikties Mūzikas un 
mākslas studijā. Tā ir interešu izglī-
tība. Galvenais programmas mērķis 
ir veicināt katru audzēkni justies 
nepiespiesti, brīvi, droši un rast 
prieku saskarē ar mūziku un māks-
lu. Programma sastādīta tā, lai rai-
sītu audzēkņa interesi un fantāziju, 
prasmi klausīties, zīmēt un veidot, 
attīstītu intelektuālo domāšanu. Šeit 
uzņemsim audzēkņus, sākot no 5 
gadu vecuma, lai tie varētu iegūt sa-
vus pirmos muzikālos un mākslinie-
ciskos iespaidus. Interešu izglītības 
virsuzdevums būtu tāds, lai jaunie 
potenciālie talanti šajā mācību pro-
cesa posmā varētu iegūt zinības un 
pamatprasmes jau tālākam iespēja-
mam profesionālās ievirzes izglītī-
bas posmam.

2020. gada jūnijā Eduarda Smiļ-
ģa Teātra muzejā norisinājās Latvi-
jas profesionālās ievirzes mākslas 
un dizaina izglītības programmu 
audzēkņu valsts konkursa II kārta 
„Telpa. Tēls. Scenogrāfi ja”, kurā 
tika iesūtīti I kārtas laureātu darbi. 
Konkursa žūrija izvērtēja konkursa 
I kārtā radītos darbus. Līgatnes Mū-
zikas un Mākslas skolu vidējā grupā 
pārstāvēja Evelīna Gulbe un Anna 
Leilande, bet vecākajā grupā dalībai 
tika izvirzīta Estera Serkova.  Evelī-
na ieguva 67 punktus, Anna saņēma 
79 punktus, bet Estera tika novērtē-
ta ar 74 punktiem. Mūsu audzēkņu 
sniegums vien pavisam nedaudz 
atpalika no atzinības” iegūšanas vi-
zuāli plastiskās mākslas 2019./2020. 
mācību gada valsts konkursā. Pal-
dies audzēknēm un pedagogiem par 
ieguldīto darbu, centību, radošumu 
un pacietību.

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas kolektīvs novēl mūsu izci-
lajam skolotājam Andrim Muiž-
niekam daudz veselības, pozitīvu 
emociju un mundru noskaņojumu 
šajā vasarā, kad tas tik ārkārtīgi ne-
pieciešams. Daudz pozitīvu emociju 
un veselības arī ikvienam no mums - 
gan audzēkņiem, gan vecākiem, gan 
kolēģiem, gan visiem mums kopā. 
Uz drīzu redzēšanos.

Kaspars Gulbis, 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas direktors

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas absolventi kopā ar pedagogiem. Ievas Pastares foto.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi muzizē pasākumā „Lolots Līgatnē”. Kaspara Ruciņa foto
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2020. gada 19. augustā

Iespiests: 
SIA „Erante”

Šī vasara caur balto dienu krācēm
kā zaļa cerība, kā zaļa laiva slīd,-
uz apsolīto zemi ceļš jums sācies,
un zelta gredzenos tas ierakstīts.

Jūnijā Līgatnes novadā jāvārdu 
teica:

Didzis un Diāna
Atis un Larisa

Sveicam jaunās ģimenes!

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.

Jūnijā mūžībā aizgājuši

Māris Kvitka – 4. jūnijā
Atis Meisters – 14. jūnijā
Inta Liepiņa – 19. jūnijā
Zaiga Zigrida Grinberga – 26. jūnijā
Elvira Olga Ince – 26. jūnijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

KAPUSVĒTKI 
Paltmales un Spriņģu 

kapos notiks 
2. augustā

Plkst. 13.00 Paltmales kapos
Plkst. 15.00 Spriņģu kapos

Jūlijā Līgatnes kultūras namā skatāma tēlnieka Toma 
Valmiera pirmā personālizstāde „Koka Kriktogrāfi ja”.

Izstādi caurstrāvojošais kopsaucējs ir materiāls. Māksli-
nieka attiecības ar koku līdzinās attiecībām ar savu seno sen-
ci, kurš nebeidz rādīt dzīves dažādās formas. Rezultātā tas 
darbu tematisko fonu padara par viegli eksistenciālu jeb dzīvi 
apcerošu.

Izstādē aplūkojamie darbi tapuši Toma Valmiera studiju 
gados, tomēr četri būs jaundarbi, kuri radīti valstī izsludinātās 
ārkārtas situācijas laikā. Izstādē būs iespējams aplūkot apaļs-
kulpūras, kā arī performances dokumentāciju. 

Toms Valmiers 2019. gadā pabeidzis Latvijas Mākslas 
Akadēmiju un ieguvis maģistra grādu tēlniecības apakšno-
zarē. 2018. gadā Jēkabpilī, Mežaparka teritorijā, atklāja viņa 
skulptūru „Priedes rīts”.

Līgatnē skatāma 
tēlnieka Toma Valmiera 

personālizstāde 
„Koka Kriptogrāfija”

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar to, kādi ir 
Latvijas vietējie ražotāji un kādus produktus 
viņi piedāvā, kā arī veicinātu vietējās produk-
cijas noietu, Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra (LLKC) rīkotais pasākums 
“Novada Garša” šovasar aicina piedalīties ce-
ļošanas akcijā “Atklāj Novada Garšu!”.

Daudzveidīgo saimnieku iepazīšanai visā 
Latvijā izveidoti četri maršruti – Zemgalē, Vi-
dzemē, Latgalē un Kurzemē, kuros piedalīsies 
gandrīz 50 saimniecības/uzņēmumi. Kopīgi ar 
ģimeni vai draugiem izbraukt šos maršrutus 
varēs no jūlija līdz oktobrim. Akcijā piedalī-
ties un sekot aktualitātēm ikviens var sociālā 
tīkla vietnē www.facebook.com/novadagarsa.

LLKC izsludina akciju “Atklāj Novada Garšu!”
Lai piedalītos apceļošanas akcijas ikmē-

neša konkursos un noslēguma lielās balvas 
izlozē, ceļotgribētājs pirmajā apmeklētajā 
saimniecībā saņems uzlīmju kartiņu un da-
lības uzlīmi, kas apstiprina saimniecības ap-
meklējumu, katrā nākamajā saimniecībā to 
papildinot ar jaunām uzlīmēm. 

Akcijas ietvaros paredzēts izspēlēt galve-
no balvu, kā arī organizēt trīs ikmēneša starp-
konkursus ar papildu balvu izlozi. Visi akcijas 
un konkursu noteikumi tiek publicēti “Novada 
Garšas” ofi ciālajā feisbuka lapā.

Izveidotos saimniecību apceļošanas mate-
riālus ikviens var izmantot, kā tūrisma nolūkos 
apceļojot Latviju, tā arī, lai startētu “Novada 

Garšas” organizētajā konkursā ar iespēju lai-
mēt balvas. Maršruti ir informatīvi un var tikt 
saīsināti/pagarināti pēc dalībnieku ieskatiem. 
Minētie materiāli būs pieejami mājaslapā 
www.novadagarsa.lv. 

Lai brauciens izdotos, pirms došanās pie 
saimniekiem, aicinām ar viņiem iepriekš sa-
skaņot savu ierašanās laiku. Kontaktinformā-
cija meklējama www.novadagarsa.lv.

Papildu informācija par konkursu: nova-
dagarsa@llkc.lv.

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –
Tā iemirdzas un nodziest.
Paliek klusums, neizteikti vārdi..
 /I. Auziņš/

Jūtam līdzi mūsu kora dziedātājai 
Daigai Meisterei, zaudējot vīru.

Jauktā kora „Līgatne” kolektīvs


