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Janvārī

Un kas par to, 
ka gadu vesels klēpis

Kā pļavu ziedi 
laika vāzēs mirdz...

Gan sūrumu, gan prieku 
katrs gads ir slēpis,

Bet viss ir bijis 
vajadzīgs priekš sirds,

Lai sajustu, cik dzīve skaista,
Kur tā kā bite vari būt,
To sudrabu 

no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un 

vējos nepazūd!

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību 
janvāra 

jubilāriem!
Inita Sika

Dace Vildiņa
Indra Kaša

Alla Ļeonova
Inta Meļķe

Aija Baikova
Jānis Kalnietis

Edmunds Priedeslaipa
Leonards Margevičs

Marija Smilga
Aina Blumberga
Imants Grizāns
Dmitrijs Hodovs

Aivars Kalnakārklis
Aleksejs Siliverstovs

Gunta Zariņa
Andrejs Pavlovs

Tekla Zvīdre
Agita Meistere
Lidija Bērziņa

Tatjana Jakobija
Valentīna Logina

Jānis Mende
Veneranda Missa

Irēna Cābute
Aina Šleicere
Vitālijs Žugs

Eduards Amoliņš
Rasma Sagameža
Marija Pedraudze
Lidija Štrassere

Guna Zīle

	 19.	 janvārī	 plkst.	 18.00	
visi	 tiek	 aicināti	 uz	 bari-
kāžu	 piemiņas	 pasākumu	
“Zvaniņos”,	Sporta	ielā	14,	
Augšlīgatnē.	 Būs	 iespēja	
noskatīties	 Zigurda	 Vidiņa	
jauno	 dokumentālo	 filmu	
“Tēvu	barikādes”.
 “Cilvēka mūžā parasti nav 
daudz notikumu, kas radi-
kāli maina viņa dzīvi. Man  
1991. gada barikādes ir viens 
no šādiem notikumiem. Pirms 
divdesmit gadiem burtiski 
nedēļas laikā mainījās mana 
uztvere par Latviju, Latvijas 
iedzīvotājiem un savā ziņā 

pašam par sevi. Piecdesmit 
tūkstoši cilvēku spēja sanākt 
kopā uz barikādēm un aizstā-
vēt sapni - sapni par Latvijas 
neatkarību, neskatoties uz 
jebkādiem ārējiem, uzspies-
tiem apstākļiem. Šajā filmā 
es mēģināju apskatīt, kas tie-
ši šajā nedēļā notika un kā šī 
nedēļa ir izmainījusi barikāžu 
dalībnieku un manu dzīvi,” 
stāsta Zigurds Vidiņš.
 Filmā “Tēvu barikādes” ir 
pastāstīti septiņi stāsti par 
1991. gada barikādēm Rīgā, 
kā arī to atskaņām mūsdienās. 
“Divdesmit gadi ir piemērots 

attālums laikā, no kura iespē-
jams ieskatīties kādā pagātnes 
notikumā un mēģināt saprast 
ko tādu, kas varbūt agrāk ne-
maz netika pamanīts,” skaidro 
filmas režisors. Filmas vei-
dotāji apskata dažu barikāžu 
dalībnieku likteņus un pārdo-
mas tagad, kad barikāžu lai-
ka cerības ir realizējušās un 
kristalizējušās gan pozitīvā, 
gan negatīvā ziņā. Filma arī ir 
personīgs stāsts par ļoti per-
sonīgu notikumu. “Tajā nedēļā 
nošāva divus manus draugus,” 
tā režisors, “viņu priekšā man 
ir pienākums neaizmirst to lai-

ku, kā arī atgādināt par to ci-
tiem. Tāpēc es atkal atgriežos 
tajā laikā, veidojot šo filmu.”
 Zigurds Vidiņš ir gan filmas 
režisors, gan producents. Sce-
nārija autors - Viestarts Vidiņš. 
Filmas komponists ir Mārtiņš 
Brauns. Filmas demonstrēša-
nu organizē Kinopunkts, at-
balsta Valsts Kultūrkapitāla 
fonds.
 Pēc	filmas	aicinām	ikvie-
nu	 līgatnieti	 padalīties	 ar	
savām	atmiņām	par	barikā-
žu	 laiku.	 Pasākuma	 noslē-
gumā	 kopīga	 sadziedāša-
nās	ar	Andri	Muižnieku.	

Pieminot barikādes

Līgatnes novada domes 
vadības tikšanās ar 
iedzīvotājiem
18. un 24. janvārī
Augšlīgatnē	18.	janvārī	plkst.	18.00	
  Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē
  (Nītaures ielā 4),
Līgatnē	24.	janvārī	plkst.	15.30	
  Līgatnes kultūras nama foajē zālē (Spriņģu ielā 4).

Dienas	kārtībā:
 1) 2016. gada pašvaldības darba atskaite;
 2) atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem;
 3) dažādi.

 Lai sagatavotu detalizētas atbildes uz jautājumiem, lū-
dzam tos iepriekš sūtīt uz e-pastu novadadome@ligatne.lv 
vai iesniegt pašvaldības sekretariātos Līgatnes vai Augšlī-
gatnes pakalpojumu centros. 

Mīlētāju 
mēnesī...
 Februāris tiek 
uzskatīts par 
mīlētāju mēnesi. 
Šajā mēnesī mī-
loši cilvēki viens 
otram dāvina 
mīļus vārdus un 
kādus mīlestības 
apliecinājumus. 
Līgatnes	nova-
dā	uzdāvināsim	
viens	otram	kādu	dziesmu	par	mīlestību!	Tāpēc	līdz	 
1.	februārim	aicinām	pieteikties	ikvienu	dziedāt	vai	
spēlēt	gribošo	līdzdalībai	“Mīlas	dziesmu	festivālā”,	
kas	notiks	11.	februārī	Līgatnes	kultūras	namā.	

 Lai pieteiktos, jābūt sagatavotai dziesmai, jāzina dziesmas 
nosaukums un autori. Vēlamas būtu arī dziesmas notis. Pie-
teikties var, rakstot kultura@ligatne.lv vai zvanot 27091308 
Ingūnai.

	 17.	februārī	visus	aicinām	Līgatnes	kultūras	namā	
uz	Valentīndienas	balli	pie	galdiņiem	“Ar	mīlestības	
pinekļiem”.	Sīkāka informācija 27091308.

 Ar lielu prieku aicinām Augšlīgatnes un visa novada iedzīvo-
tājus apmeklēt jaunā cikla “Latvijas dziesminieki” pasākumus 
Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē 1. stāvā. Tikšanās ar la-
bākajiem un iemīļotākajiem Latvijas dziesminiekiem turpmāk 
notiks katra mēneša pirmajā piektdienā. 13. janvārī pie mums 
jau viesojās Ieva Akurātere, bet 3.	februārī	plkst.	19.00	ai-
cinām	uz	 tikšanos	 ar	 šarmanto	 un	 talantīgo	 aktieri	 un	
dziesminieku	Vari	Vētru.
 Aicinām jau laikus Līgatnes novada domes kasēs iegādāties 
biļetes, jo kamerzāle ir neliela un iepriekšpārdošanā biļetes ir 
arī lētākas - 2,50 eiro. Pasākuma dienā tās maksās 3 eiro.

Augšlīgatnes 
kultūras namu 
ieskandina 
Latvijas labākie 
dziesminieki

mailto:novadadome@ligatne.lv
mailto:kultura@ligatne.lv
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

	 Līgatnes	 novada	 pašval-
dības	 struktūrvienību,	 ies-
tāžu	 un	 kapitālsabiedrību	
preču,	pakalpojumu	un	pa-
matlīdzekļu	 piegādei	 veik-
tie	iepirkumi	2016.	gadā:
l 3 atklāti konkursi un no-
slēgti līgumi par kopējo sum-
mu 127 805,91 EUR bez PVN;
l 35 mazie iepirkumi un no-
slēgti līgumi par kopējo sum-
mu 673 488,77 EUR bez PVN.

 Nozīmīgākie	 paveiktie	
saimnieciskie	 darbi	 2016.	
gadā:
l maģistrālā ūdensvada re-
montdarbi Līgatnes pilsētā;
l telpu atjaunošanas dar-
bi Līgatnes pagasta kultūras 
namā Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā un 
jaunu mēbeļu iegāde;
l aktu zāles remontdarbi Lī-
gatnes pirmsskolas izglītības 
iestādē Sporta ielā 14, Aug-
šlīgatnē, Līgatnes pagastā, 

Līgatnes novadā un jaunu mē-
beļu iegāde;
l Līgatnes novada vidussko-
las telpu remontdarbi Strautu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes nova-
dā.

 Procesā	 esoši	 nozīmīgi	
projekti:
l būvprojekta izstrāde un au-
toruzraudzība par Ošu ielas 
un tās turpinājuma pārbūvi 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagas-
tā, Līgatnes novadā;
l Līgatnes novada grants 
ceļu pārbūves būvprojektu iz-
strāde un autoruzraudzība;
l ārējā apgaismojuma tīklu 
projektēšana un izbūve Augš-
līgatnē, Līgatnes pagastā, Lī-
gatnes novadā.

 Teritoriju	labiekārtošana	
2016.	gadā:
l veikta teritoriju uzkopša-
na un uzturēšana, zāles pļau-
šana, apzaļumošana, dažādi 

remontdarbi un citi labiekār-
tošanas darbi par kopējo sum-
mu 216 108,34 EUR. 

 Ceļu	 apsaimniekošana	
2016.	gadā:
l veikti pašvaldības ceļu ik-
dienas uzturēšanas un peri-
odiskie atjaunošanas darbi par 
107 652,79 EUR. Šī summa 
ir līdzvērtīga valsts dotācijai 
pašvaldības ceļu uzturēšanai;
l veikta asfalta seguma at-
jaunošana Brīvības, Dārza, 
Kalna, Spriņģu, Cēsu ielā Lī-
gatnē un Skaļupēs, Līgatnes 
novadā par kopējo summu 
148 084,44 EUR;
l veikta ielas posma (Pluču 
strauta tilta) atjaunošana Brī-
vības ielā, Līgatnē par kopējo 
summu 69 373,89 EUR.
 Pašvaldības budžetā pare-
dzētie papildu līdzekļi ceļu at-
jaunošanai – 25 000 EUR - tika 
novirzīti ārkārtas remontdar-
biem ielas posma (Pluču strau-

ta tilta) atjaunošanai Brīvības 
ielā Līgatnē, kā arī nepiecie-
šamajiem papilddarbiem ielu 
seguma atjaunošanā Līgatnes 
pilsētā, līdz ar to tika atlikti 
plānoti būtiski grants ceļu re-
montdarbi Līgatnes novadā. 
 Pašvaldības ceļu stāvoklis, 
īpaši lauku, vietām joprojām 
ir neapmierinošs un pat kri-
tisks. Situācijas pasliktināša-
nās nav pēkšņa parādība, bet 
ilggadējas efektīvas vai ne-
efektīvas apsaimniekošanas 
sekas, kam savu “darvas ka-
roti” pielej nepastāvīgie laik-
apstākļi. Neskatoties uz to, ka 
valsts deleģētai funkcijai arī 
šajā gadījumā neseko atbils-
tošs finansējums, uzņemamies 
pilnu atbildību par notiekošo, 
bet viena un pat trīs gadu lai-
kā atrisināt visas problēmas 
nebūs iespējams. Apliecinām, 
ka ar esošo finansējumu tiek 
darīts viss iespējamais, kā arī 
pašvaldības budžetā iespēju 

robežās turpināsim piesaistīt 
papildu līdzekļus, un situācija 
pakāpeniski uzlabosies. Para-
lēli kopā ar pašvaldības kapi-
tālsabiedrību SIA “Līgatnes 
komunālserviss” tiek strādāts 
arī pie ceļu uzturēšanas darbu 
kvalitātes uzraudzības uzlabo-
šanas un citiem organizatoris-
kiem jautājumiem. 
 
 Pateicamies novada iedzī-
votājiem, kuri zvana, raksta, 
uzrunā uz ielas un citādi uz-
drošinās norādīt gan uz slik-
tām, gan labām lietām nova-
da “kopbildē”, kuri pamana, 
iesaka un paši iesaistās, lai 
mūsu novads kļūtu sakop-
tāks, drošāks un mājīgāks. 

Veiksmīgu, darbīgu, 
panākumiem bagātu  

2017. gadu vēlot -
Egils	Kurpnieks,

Līgatnes novada domes 
izpilddirektors

Atskats uz pašvaldības saimniecisko 
darbu 2016. gadā

 Reizēm nākas uzklausīt 
viedokļus, ka “nav jau vērts, 
tāpat nekas nemainīsies”. Un 
tad aizdomājos - vai tiešām šai 
sabiedrībā viens no otra esam 
kļuvuši tik tāli, vai tā attais-
nojamies cerībā, ka ies, darīs 
un mainīs kāds cits. Un vēl es 
zinu - ja neteiks vai nedarīs, 
tad tiešām nekas nemainīsies.
 Domāju, ka iesaistīšanās 
un iniciatīva ir svarīga ikkat-
rā līmenī, sākot no paša, no 
mājas, novada, valsts līdz pat 
globāliem sasniegumiem. Paš-
iniciatīva ir veiksmes sākums 
pašam, bet sabiedriskās ini-
ciatīvas kalpo gandarījumam 
par devumu līdzcilvēkiem un 
sabiedrībai kopumā. 
 Tiekoties ar pašvaldību 
vadītājiem šeit, Latvijā, un 
ārvalstu vizītēs, ik reizes pār-
runājam vietējo kopienu sa-
biedrības iniciatīvas. Gados 
izkristalizējies, ka turīgākajās 
valstīs sabiedrības attieksme 
ir ievērojami pozitīvāka, kam 
seko daudz plašāka sabied-
rības iesaistīšanās procesos. 
Pretēji – mazāk turīgajās val-
stīs sabiedrības attieksme ir 
negatīvāka, līdz ar to iesaiste 
procesos kūtrāka. Savukārt 
tieši sabiedrības iniciatīvas un 

iesaistīšanās ir pamats strau-
jākai attīstībai un izaugsmei. 
Tas daļēji izskaidro, piemē-
ram, to, ka Skandināvijas ze-
mes turpina strauju attīstību, 
kamēr mēs šeit kuļamies kā 
pa celmiem.
 Laikam jau uzreiz visu šai 
valstī mainīt nevaram, bet no-
teikti mums kopā ir iespējas 
ietekmēt dzīvi uz mūsu ielas, 
mūsu ciemā, pagastā vai no-
vadā. Droši vien, ka vairums 
neesam materiāli turīgi, bet 
vairumā līgatniešu ir gara ba-
gātība un vairums domājam 
un rīkojamies pozitīvi. Manu-
prāt, tas ir pietiekošs spēks, 
lai mēs vispirms parūpētos 
paši par savu novadu, lai būtu 
pilni pozitīvas enerģijas un 
iniciatīvas, lai neslēptos aiz 
“nekas jau nemainīsies”, bet 
droši dotos uz savu mērķu pie-
pildījumu.
 Šai izdevumā ir diezgan 
plašs apraksts par pašvaldības 
veikumu pagājušajā gadā. Un 
vairums no paveiktā ir mūsu 
pašu līdzcilvēku iniciatīvas 
un ierosmes. Reizēm sarunās 
nākas klausīt, ka ”tas jau tāds 
sīkums vien ir”, “negribas 
traucēt ar savām problēmām” 
utt. Un tad katru reizi nākas 

Ir tā vērts!
atsacīt, ka nekas šai dzīvē nav 
sīks vai maznozīmīgs, ka kat-
rai problēmai ir risinājums.
 Pašvaldības vadība, admi-
nistrācija, iestādes, struktūr-
vienības un katrs tās darbi-
nieks strādā, lai kalpotu no-
vada iedzīvotāju interesēm un 
vajadzībām, lai soli pa solim 
novadu veidotu par drošām 
mājām laimīgai dzīvei. Pro-
tams, ne vienmēr iespējami tū-
lītēji risinājumi, ne vienmēr ie-
spējams izdabāt katra indivīda 
vēlmēm, īpaši, ja sagaidāmais 
labums vienam radīs problē-
mas citam. Katrs gadījums un 
katra iniciatīva ir ļoti individu-
āla, bet tas nenozīmē, ka nav 
iespējami risinājumi. Galve-
nais, lai būtu ierosme un tai 
sekotu konstruktīvs dialogs.
 Aicinu katru novada ie-
dzīvotāju “neturēt sveci zem 
pūra” un, nedod Dievs, dzīvot 
ar savu sāpi. Nāciet, zvaniet, 
rakstiet! Tiksimies, runāsim 
un kopēji atradīsim vislabā-
ko risinājumu. Līgatnes paš-
valdībā atbilstoši likumā no-
teiktajam ir katra speciālista 
pieņemšanas laiki, tomēr jau 
sen esam izveidojuši “atvērtu 
pašvaldību”, kur domes admi-
nistrācija un speciālisti gata-
vi savus cilvēkus pieņemt un 
uzklausīt jebkurā laikā. Rīcība 
ir pavisam vienkārša – zvaniet 
pa tiešo priekšsēdētājam, iz-
pilddirektoram vai atbilsto-
šam speciālistam un sarunā-
jiet tikšanās vietu un laiku. 
Tāpat iespējams zvanīt caur 
pakalpojumu centru sekretā-
rēm – Anitu vai Līviju. Mūsu 
spēks ir tajā, ka esam neliels, 
ērti sasniedzams novads, kur 
iespējami ātri risinājumi. Sa-
runāsimies, tas ir tā vērts, jo 
tā viss kļūs labāk!

Līgatnes 
pašvaldības 
veikums 
2016. gadā
(skaitļi un fakti)
 Janvāra pirmajās dienās, 
kad apkopoti pagājušā gada 
dati, varam atskatīties uz vei-
kumu. Analizējot tos, secinām, 
ka pašvaldībai gads bijis labs -  
budžeta	 ieņēmumu	 plāns	
izpildīts	 par	 104.67%,	 bet	
izdevumi	sastāda	97.47%	no	
gada	plāna.	Realizētas	visas	
gada	plānā	paredzētās	akti-
vitātes.	 Pašvaldības deputāti 
kopumā piedalījušies 36 ko - 
miteju sēdēs un sanākuši uz  
17 domes sēdēm, kurās izska-
tīti 305 lēmumprojekti. 
 Finanšu	 un	 grāmatve-
dības	 nodaļā	 turpinājies	
darbs	 finanšu	 vadības	 sis-
tēmas	 pilnveidošanai,	 to	
padarot	 ērtu	 un	 efektīvu	
un	 nodrošinot,	 ka	 dati	 at-
spoguļo	 precīzu	 situāci-
ju	 un	 kalpo	 analītiskajam	
darbam.	 Pagājušajā gadā 
esam pabeiguši visu Valsts 
kontroles ieteikumu ievieša-
nu. Tādējādi pamats uzskatīt, 
ka pašvaldības grāmatvedības 
un finanšu vadības sistēma at-
bilst visām likumdošanas pra-
sībām. Veikts būtisks darbs 
un finansiāli ieguldījumi, lai 
izveidotu vienotu datu uzskai-
tes sistēmu un uzlabotu datu 
apstrādi pašvaldības aģentūrā 
“Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs” un pilnveido-
tu iekšējās kontroles sistēmas 
iestādēs un struktūrvienībās. 
Gada laikā izdevies pilnveidot 
nekustamā īpašuma nodokļa 

un pašvaldības nodevu admi-
nistrēšanu un iekasēšanu. 
 Kancelejas	 nodaļas	 pa-
mata	 funkcijas	 palikušas	
nemainīgas.	 Pašvaldībā sa-
ņemti 777 iesniegumi, kas 
analizēti, nodoti izpildei, saga-
tavotas un sniegtas atbildes. 
Sagatavoti 305 domes lēmum-
projekti, 5 saistošie noteikumi 
un 10 grozījumi saistošajos 
noteikumos. Pašvaldības inte-
reses pārstāvētas 18 tiesvedī-
bas procesos, kur visos gadīju-
mos bijis pašvaldībai pozitīvs 
iznākums. Tiesu izpildītājiem 
sagatavotas un iesniegtas 23 
lietas.
 Sadarbojoties pašvaldības 
struktūrvienībām, iestādēm 
un kapitālsabiedrībām, no-
zīmīgs devums pašvaldības 
finanšu stabilitātei ir Kredīt-
komisijas darbs. Šīs sadarbī-
bas rezultātā izdevies aptu-
rēt debitoru pieaugumu un  
2016. gadā kopējais debito-
ru portfelis samazinājies par 
5,39% vai 12801 eiro. Admi-
nistratīvā komisija un bērnu 
lietu apakškomisija kopumā 
izskatījušas 14 lietas. Iepirku-
mu komisija veikusi 38 iepir-
kumu procedūras par kopējo 
iepirkumu summu 969 566 ei - 
ro, bet Pašvaldības mantas 
atsavināšanas komisija nodro-
šinājusi 29 darījumu procesus 
par kopējo darījumu summu  
52 819 eiro.

 3.lpp.
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 Dzimtsarakstu	 nodaļā	
reģistrēti	 55	 miršanas	 un	 
32	 dzimšanas	 fakti,	 reģis-
trētas	 40	 laulības, no tām  
37 laulību ceremonijas noturē-
jusi Dzimtsarakstu nodaļa, bet 
trīs baznīca. 
	 Pirmsskolas,	 vispārējās,	
mūžizglītības	 un	 interešu	
izglītības	 	 pieejamību	 Lī-
gatnes	 novadā	 nodrošina	
novada	 pirmsskolas	 izglī-
tības	 iestāde,	 vidusskola,	
dienas	 un	 interešu	 centrs	
un	sporta	centrs. Kvalitatīva 
izglītības pieejamība un satu-
rīga brīvā laika pavadīšana ir 
svarīga novada pastāvēšanas 
un attīstības prioritāte. Tās 
realizācijai kā viens no instru-
mentiem trešo gadu darbojas 
starpinstitucionālā sadarbības 
padome “Izglītībai Līgatnē”, 
kurā iesaistītas visas pieminē-
tās struktūras.
 2016.	 gada	 1.	 septembrī	
Līgatnes	novada	vidusskolā	
mācības	uzsāka	193	skolēni	
četrās	 licencētās	 un	 akre-
ditētās	 programmās. Darbs 
rit divās skolas ēkās: Strau-
tu ielā 4, Līgatnē un Upes  
ielā 2, Augšlīgatnē. Skolā 
strādā 28 pedagogi, tai skai-
tā 2 tikai kā pulciņu skolotāji, 
1 pedagoga palīgs. 72% pe- 
dagogu ir pamatdarbā, bet 
18% blakusdarbā. Skolā strā-
dā 15 tehniskie darbinieki.  
2015./2016. mācību gada no-
slēgumā 37% skolēnu vērtē-
jumi bija augstā un optimālā 
līmenī (6 - 10 balles). Skola 
nodrošina iespēju uzlabot mā-
cību sasniegumus, apmeklējot 
konsultācijas. Skolēni, kuriem 
mācību gada beigās tika no-
teikti papildu mācību pasāku-
mi un pēcpārbaudījumi mā-
cību priekšmetos, kuros bija 
nepietiekami vērtējumi, visi 
uzlaboja savus mācību rezultā-
tus un tika pārcelti uz nākamo 
klasi. 11,9% skolēnu vidējais 
vērtējums ir 8 un vairāk. Vi-
dusskolēni papildus vispārējās 
izglītības programmām apgūst 
profesionālās pilnveides prog-
rammas “Projektu vadība” un 
“Esi līderis”, kā arī, sākot ar 
2017. gadu, būs iespēja iegūt B 
kategorijas autovadīšanas tie-
sības. Bērniem un jauniešiem 
iespējams iesaistīties kādos no  
29 interešu izglītības, tai skai-
tā sporta, mūzikas, mākslas 
un tehniskās jaunrades pul-
ciņiem. Nokļūšanai izglītības 
iestādēs un uz dažādu pulciņu 
nodarbībām tiek nodrošināts 
skolas autobuss vai atmaksāti 
braucieni sabiedriskajā trans-
portā.
 Līgatnes	 novada	 pirms-
skolas	 izglītības	 iestāde	
darbību	 nodrošina	 divās	
ēkās	 –	 Līgatnē	 un	 Augš-
līgatnē.	 2016. gadā Augš-
līgatnes ēkā atvērta jauna 

grupa bērniem līdz 3 gadu 
vecumam. Salīdzinot ar gadu 
iepriekš, izglītojamo skaits 
iestādē palielinājies par 20, 
un šobrīd bērnudārzu apmeklē 
154 bērni. Novadā   pirmssko-
las izglītības iestādes peda-
gogiem algas likme noteikta  
680,00 eiro, ko iespējams no-
drošināt ar pašvaldības un 
daļēju valsts mērķdotācijas 
finansējumu. Bērnudārzā strā-
dā 19 pedagoģiskie darbinie-
ki, 18 tehniskie darbinieki un  
5 pulciņu nodarbību vadītā-
ji un asistenti. Bērnudārzā, 
papildus mācībām un lieliski 
pavadītajam brīvajam laikam, 
bērni apgūst tautisko deju 
prasmi un angļu valodu.
 Līgatnes	 novada	 Sporta	
centrs	 strādā	 7	 dienas	 ne-
dēļā,	kur papildus skolas spor-
ta stundām no plkst. 14.00 tiek 
nodrošinātas volejbola, flor-
bola, karatē, jogas, zumbas, 
TRX nodarbības, darbojas tre-
nažierzāle un sauna. Dažādās 
sporta treniņgrupās darbojas 
70 - 75 sporta centra audzēkņi. 
2016. gadā Sporta centrs noor-
ganizējis 16 sporta un aktīvās 
atpūtas pasākumus un līdzdar-
bojies 5 cita veida pasākumos. 
Sporta centra redzeslokā ir 
atvērtā sporta infrastruktūra 
novadā. Pagājušajā gadā rea-
lizēti 6 infrastruktūras attīs-
tības projekti, tai skaitā izvei-
dots basketbola laukums Gau-
jasmalā un strītbola laukums 
ar diviem groziem pie Sporta 
centra, paplašināta aerobikas 
zāle Līgatnes novada Sporta 
centrā.
 Pašvaldības	 aģentūra	
“Līgatnes	 novada	 Kultūras	
un	 tūrisma	 centrs”	 nodro-
šināja kvalitatīvu un daudz-
veidīgu profesionālās un 
amatiermākslas kultūras pa-
sākumu organizēšanu novada 
iedzīvotājiem – 39 pasākumus,  
5 teātra izrādes, 5 kino sean-
sus, 5 izstādes un citus pasā-
kumus sadarbībā ar novada 
partneriem. Pasākumus gada 
laikā ir apmeklējuši aptuveni 
8000 cilvēku. 108 iedzīvotāji 
darbojas kādā no 7 amatier-
mākslas kolektīviem. Vairāk 
nekā 50 dalībnieku apvieno-
jušies divos senioru klubiņos. 
Vēl aģentūras struktūrā ie-
tilpst Dienas un interešu cen-
tri, Tūrisma informācijas cen-
tri un bibliotēkas.
 Dienas	 centrā	 tiek	 rea-
lizētas	 interešu	 izglītības	
programmas	 bērniem	 un	
jauniešiem	 un	 mūžizglītī-
bas	 programmas	 pieaugu-
šajiem. Interešu nodarbības 
notiek dažāda vecuma Līgat-
nes novada iedzīvotājiem, vei-
cinot to sociālo integrāciju. 
Bērniem ir iespēja iesaistīties 
audzinātāju organizētajās spē-
lēs un attīstošos pasākumos, 
kā arī pašiem organizēt spēles, 
izrādot savu iniciatīvu. Dienas 

centrs veic atbalsta funkciju 
sociālā riska ģimenēm. De-
cembrī atklātas jaunās, re-
novētās telpas Augšlīgatnes 
kluba pirmajā stāvā, Nītaures 
ielā 4. Dienas un interešu cen-
trā tiek realizētas 4 interešu 
izglītības un 4 mūžizglītības 
programmas, kā arī sadarbī-
bā ar Amatu centru notikuši 
desmit radošo nodarbību cikli. 
Amatu centrs ir atvērts apska-
tei tūristiem. Iepriekš piesa-
koties, var piedalīties maksas 
amatnieku meistardarbnīcās –  
izzināt dažādus amatniecī-
bas noslēpumus un pagata-
vot līdzi ņemamu suvenīru.  
2016. gadā Amatu centru ap-
meklējuši 1245 tūristi. Amatu 
centra organizēti, Līgatnes 
amatnieki 2016. gadā piedalī-
jušies 26 pasākumos gan nova-
da teritorijā, gan Latvijā, gan 
ārpus tās.
 Tūrisma	 informācijas	
centrs	 2016.	 gadā	 stipri-
nāja	 sadarbību	 ar	 Dabas	
aizsardzības	 pārvaldi	 un	
uzsāka	pakalpojumu	nodro-
šināšanu	 Līgatnes	 dabas	
taku	 apmeklētāju	 centrā.	
Klastera “Līgatnes takas” ie-
tvaros turpinājās sadarbība ar 
vietējiem uzņēmējiem. Atjau-
nots un izdots jauns „Līgatnes 
taku” tūrisma buklets latviešu, 
krievu, angļu, vācu, igauņu 
un lietuviešu valodā. Klastera 
ietvaros nodrošināta dalība tū-
risma izstādē “Balttour 2016”, 
bet klastera “Enter Gauja” ie-
tvaros - dalība četrās starptau-
tiskās izstādēs. Līgatnē un tās 
apkārtnē izveidoti divi jauni 
tūrisma maršruti un 12 ar tū-
risma jomu saistīti pasākumi. 
Līgatnes tūrisma informācijas 
centrs apkalpojis par 1,65% 
vairāk apmeklētāju nekā gadu 
iepriekš. 65% apmeklētāju bija 
no Latvijas, bet 35% ārvalstu 
tūristi kopumā no 44 valstīm. 
Visvairāk ārvalstu tūristu bijis 
no Vācijas, sekojoši - Igaunija, 
Lietuva, Nīderlande, Krievija, 
Spānija, Polija, Francija. Tāpat 
Līgatnē viesojušies tūristi no 
tādām eksotiskām zemēm kā 
Argentīna, Brazīlija, Peru, Pu-
ertoriko, AAE, Kuveita, Jaunzē-
lande. Sadarbībā ar Līgatnes 
dabas takām realizēti 6 tema-
tisko pasākumu pro jekti.
 Līgatnes	novada	 iedzīvo-
tājiem	 nodrošināta	 pieeja	
labi	aprīkotām	bibliotēkām	
Līgatnē	 un	 Augšlīgatnē.	
Bibliotēku fondi ik gadus tiek 
atjaunoti ar jaunāko literatūru 
un periodiku. Iespējams izman-
tot datorus informācijas un zi-
nāšanu iegūšanai, kas nodro-
šināti ar pieeju internetam un 
citām datu krātuvēm. Līgatnes 
bibliotēkā uzsākta tematisko 
ciklu un pasākumu organizēša-
na, un kopš septembra notikuši  
8 pasākumi. Lai saglabātu kul-
tūrvēsturisko mantojumu, bib-
liotēkas veic novadpētniecisko 

materiālu apzināšanu, apkopo-
šanu, saglabāšanu, veidojot te-
matiskās mapes, “Novadnieku 
datu bāzi”, novada notikumu 
hronoloģiju.
 Līgatnes	 novada	 Soci
ālais	 dienests	 nodrošina	 
20	 sociālās	 palīdzības	 pa-
kalpojumus,	kas	pieejami	vi-
siem	 novada	 iedzīvotājiem, 
bet īpašā ikdienas redzeslokā 
ir 410 re ģistrētie sociālā die-
nesta klienti. Pastiprināta uz-
manība veltīta 81 trūcīgai vai 
maznodrošinātai mājsaimnie-
cībai un 182 personām, kurām 
piešķirts trūcīgas personas 
statuss. Pašvaldībā tiek nodro-
šināti 14 sociālo pabalstu vei-
di, ko izmaksā naudā. Kopumā 
sociālajos pabalstos 2016. ga - 
dā izmaksāti 10 3571 eiro. 
Papildus sociālajiem pabal-
stiem naudā tiek nodrošinā-
tas citas palīdzības formas –  
mājas aprūpe, speciālistu kon-
sultācijas, pārtikas pakas, palī-
dzība īpašos gadījumos utt. 
 Līgatnes	novada	bāriņtie-
sā	strādā	divi	darbinieki	un	 
3	 bāriņtiesas	 locekļi,	 kas	
šos	 pienākumus	 veic	 ama-
tu	 apvienošanas	 kārtībā. 
Visiem bāriņtiesas darbinie-
kiem ir atbilstoša izglītība un 
visi ir beiguši profesionālās 
pilnveides kursus. 2016. gadā 
bāriņtiesa veiksmīgi īstenojusi 
deinstitucionalizācijas procesu 
un Līgatnes novada pašvaldībā 
nav neviens bērns, kas ievie-
tots ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā. Bez vecāku gādī-
bas palikušajiem bērniem ir 
atrastas aizbildņa ģimenes un 
nodrošināta ģimeniska vide. 
2016. gadā bāriņtiesa savas 
kompetences ietvaros darbo-
jusies 21 jomā, strādājot ar  
49 lietām. Tāpat bāriņtiesa vei-
kusi 293 notariālās darbības. 
 Pašvaldības	policija	pērn	
saņēmusi	 308	 izsaukumus	
kopumā	par	20	tēmām.	Vis-
vairāk izsaukumu bijuši saistīti 
ar darbībām, kas rada troksni 
un traucē apkārtējo iedzīvo-
tāju mieru (51 gadījums), par 
klaiņojošiem, pie klīdušiem un 
pamestiem dzīvniekiem (50), 
par konfliktiem ģimenē (30), 
par sabiedriskās vietās guļo-
šām personām (26). Ikdienas 
darba pienākumos pašvaldības 
policija sadarbojas ar citām 
institūcijām. Tādējādi poli-
cija veikusi 427 uzdevumus, 
no kuriem visvairāk ar Valsts 
policiju (97 uzdevumi), ceļu 
satiksmes drošības patruļas 
(29), kempingu un atpūtas 
vietu apsekošana (23), sabied-
riskās kārtības nodrošināšana 
publiskos pasākumos (14) u.c. 
Pašvaldības policija sastādījusi 
35 administratīvo pārkāpumu 
protokolus.
 2016.	 gadā	 novadā	 rea-
lizēti	 18	 investīciju	 pro-
jekti,	 no kuriem nozīmīgā- 

kie – “Maģistrālā ūdensvada 
remonts Līgatnes pilsētā” par 
kopējo summu 108 567 eiro, 
“Apgaismojuma izveide Augš-
līgatnē” (9050 eiro); “Līgat-
nes pagasta kultūras nama 
remonts” (117 988 eiro); “Ielu 
remonts Līgatnē un Skaļupēs”  
(148 084 eiro); “Ielas posma 
“Pluču strauta” tilta atjauno-
šana” (69 373 eiro); “Telpu 
remonts Līgatnes novada vi-
dusskolā” (16 590 eiro); “Aktu 
zāles remonts Augšlīgatnes 
bērnudārzā” (15 310 eiro).
 Novadā	 veikta	 teritoriju	
uzkopšana	un	uzturēšana		 
zāles pļaušana, apzaļumoša-
na, kapu apsaimniekošana, 
ietvju, gājēju celiņu un parka 
zonu uzturēšana, atkritumu 
apsaimniekošana un citi labie-
kārtošanas un remonta darbi 
par kopējo summu 216 108 ei - 
ro. Pašvaldības ielu un ceļu 
ikdienas uzturēšanai un pe-
riodiskiem atjaunošanas dar-
biem izlietoti 102 876 EUR, no 
kuriem ikdienas uzturēšanai  
53 483 eiro, bet periodiskai 
atjaunošanai 54 213 eiro. Lie-
lākie izdevumi ceļu uzturēša-
nai un atjaunošanai saistās ar 
sniega tīrīšanu (30 454 eiro), 
ceļu apauguma noņemšanu, 
grāvju un caurteku tīrīšanu 
(25 697 eiro), asfaltseguma 
bedrīšu remontiem (19 583 ei - 
ro), grants segumu atjauno-
šanu (8943 eiro) u.c. Nozī-
mīgākie ar ceļu atjaunošanu 
saistītie darbi bez investīciju 
projektiem - ceļa virsmas at-
jaunošana posmā Ķempji -  
Ieriķi (250 m) un Līgatnes pil-
sētā (200 m). Veikta grants 
ceļu un ielu pretputekļu virs-
mas apstrāde 13 km kopgaru-
mā, grāvju atjaunošana ceļā uz 
Spainniekiem (200 m) un Sau-
les, Gaismas, Mēness, Rītaus-
mas ielā (600 m) u.c.
	 Pēc	 neauditētiem	 rezul-
tātiem,	 visas	 Līgatnes	 paš-
valdības	 kapitālsabiedrības	 
2016.	gadu	provizoriski	bei-
gušas	ar	peļņu.
 Pašvaldības	 2016.	 gada	
budžeta	 izlietojums	 pēc	
klasifikācijas	 pozīcijām:	
Vispārējie vadības dienesti 
(tai skaitā centralizēta visu 
iestāžu finanšu, personāla, 
lietvedības un darba drošī-
bas vadība) – 12,81%, sabied-
riskā kārtība un drošība –  
3,09%, ekonomiskā darbība – 
12,03%, teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana - 15,8%, at-
balsts ambulatorām ārstniecī-
bas iestādēm – 0,13%, atpūta 
un kultūra – 11,09%, izglītība –  
35,01%, sociālā aizsardzība – 
6,46%, pašvaldības aizņēmu-
mu atmaksa – 2,99%, iegul-
dījumi pašvaldības kapitālsa-
biedrībās – 0,59%.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Līgatnes pašvaldības veikums
2016. gadā
(skaitļi un fakti)
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 Izdarīt Līgatnes novada do-
mes saistošajos noteikumos 
Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldī-
bas nolikums” (apstiprināts ar 
Līgatnes novada domes 2009. 
gada 14. oktobra lēmumu 
(protokols Nr. 9, 3.§) šādus 
grozījumus:
1.  Svītrot 12. punkta 12.2. 
apakšpunktu, 12.6. apakš pun-
ktu un 12.9. apakšpunktu. 
2.  Izteikt 12. punkta 12.7. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 
“12.7. Dzīvojamo māju privati-
zācijas komisija.”.
3.  Izteikt 12. punkta 12.8. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.8. Līgatnes novada do-
mes kustamās un nekustamās 
mantas izsoles un atsavināša-
nas komisija.”. 
4.  Papildināt 12. punktu ar 
12.12. apakšpunktu un 12.13. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.12. Darījumiem ar lauk-
saimniecības zemi izvērtēša-
nas komisija. 
12.13. Pašvaldības dzīvokļu 
piešķiršanas komisija.”.
5.  Veikt 44. punktā grozīju-
mus, izsakot šādā redakcijā:
“44. Saņemot iesniegumu vai 
jautājumu, kas ir domes kom-
petencē, un ir skatāms domes 
sēdē, domes priekšsēdētājs 
nosaka atbildīgo amatpersonu 
(darbinieku), kura sagatavo lē-
muma projektu, kā arī nosaka 
lēmuma projekta sagatavoša-
nas termiņu. Sagatavoto lēmu-
ma projektu domes priekšsē-
dētājs virza izskatīšanai domes 
pastāvīgajām komitejām.”. 
6. Papildināt nolikumu ar 44.1, 
44.2, 44.3, 44.4 punktiem šādā 
redakcijā:
“44.1 Lēmumu projektus izska-
tīšanai komitejās sagatavo: 
44.11. pašvaldības adminis-
trācijas speciālisti, saskaņā ar 
domes vai tās komitejas lēmu-
mu, domes priekšsēdētāja vai 
izpilddirektora uzdevumā; 
44.12. deputāti pēc savas ini-
ciatīvas; 
44.13. Struktūrvienību, iestā-
žu, kapitālsabiedrību vadītāji 
un darbinieki pēc savas inicia-
tīvas.
44.2 Lēmumu projekti, kas iz-
skatāmi komiteju vai domes 
sēdē, jāiesniedz elektroniski 
Kancelejā. Lēmuma projektu 
iesniedzējs noformē atbilstoši 
lietvedības un juridiskās teh-
nikas noteikumiem, pievieno-

jot visus ar lēmuma projekta 
sagatavošanu saistītos doku-
mentus un lēmuma pieliku-
mus, kā arī rakstiski jānorāda 
šāda informācija: 
44.21. ziņotājs; 
44.22. lēmuma sagatavotājs;
44.23. kad projektu vēlams iz-
skatīt domes sēdē; 
44.24. institūcijas, kas projek-
tu saskaņojušas; 
44.25. juridisko un fizisko per-
sonu saraksts, kam jāizsūta 
pieņemtais lēmums, norādot 
to adreses; 
44.26. to institūciju (amat-
personu) saraksts, kurām lē-
mums izsniedzams; 
44.27. uz sēdi uzaicinātās per-
sonas, ja tādas ir.
44.3 Domes lēmuma projektā, 
kas satur administratīvā akta 
pazīmes, formai un sastāvda-
ļām jāatbilst Administratīvā 
procesa likumā noteiktajām 
prasībām un tajā jābūt norā-
dītam: 
44.31. lēmuma ierosinātājam 
vai lēmuma nepieciešamību 
pamatojošai informācijai; 
44.32. tiesiskajam pamatoju-
mam; 
44.33. izskatāmā jautājuma 
konkrētai analīzei un objektī-
vam novērtējumam; 
44.34. kādās institūcijās pro-
jekts izskatīts; 
44.35. konkrētiem izpildītā-
jiem, kā arī struktūrvienībai 
vai konkrētai personai, kurai 
uzdota lēmuma izpildes kon-
trole (ja nepieciešams); 
44.26. no kādiem līdzekļiem 
tiek paredzēts lēmuma izpil-
des nodrošinājums, ja jautāju-
mu izpilde saistīta ar pašval-
dības budžeta līdzekļu izlieto-
šanu; 
44.37. izvirzītiem precīzi for-
mulētiem mērķiem un uzdevu-
miem, rēķinoties ar esošiem 
resursiem; 
44.38. precīzai un nepārprota-
mai nolēmuma daļai. 
44.39. norādītiem izpildes un 
informācijas sniegšanas ter-
miņiem (ja nepieciešams); 
44.310. norādei, ja lēmuma 
projektā ir ierobežotas pieeja-
mības informācija; 
44.311. lēmuma pārsūdzības 
kārtībai (ja nepieciešams); 
44.312. lēmuma projektā var 
tikt iekļauti citi argumenti 
un apsvērumi, kurus lēmuma 
projekta gatavotājs uzskata 

par būtiskiem. 
44.4 Domes sēdē izskata lēmu-
ma projektus, kuru iesniedzēji 
ir noteikti likuma “Par paš-
valdībām” 33. panta pirmajā 
daļā.”. 
7. Izteikt 45., 46., 47., 48., 49., 
50., 51. punktu šādā redakci-
jā:
“45. Ja komiteja nepiekrīt sa-
gatavotajam lēmuma projek-
tam, tad komitejai jāiesniedz 
domei cits lēmuma projekta 
variants. Par komitejās izska-
tītajiem lēmuma projektiem 
domes sēdē ziņo komitejas 
priekšsēdētājs, kāds no ko-
mitejas locekļiem vai lēmuma 
projekta sagatavotājs. 
46.  Ja komitejā ir pieņemts 
lēmums veikt grozījumus lē-
muma projektā, tad amatper-
sona (darbinieks), kurš saga-
tavojis lēmuma projektu veic 
komitejas lēmumā minētos 
grozījumus un iesniedz lēmu-
ma projektu izskatīšanai citai 
komitejai vai domei, ja vien 
komitejas priekšsēdētājs ne-
noteic citu atbildīgo personu. 
47. Komitejas un domes sēdes 
darba kārtībā iekļauj lēmuma 
projektus, kuri ir sagatavoti 
atbilstoši tiesību aktiem un 
saskaņoti ar: 
finansistu (ja saistīts ar finan-
šu līdzekļu izlietojumu); 
juristu; 
domes izpilddirektoru (ja tas 
objektīvi nepieciešams); 
citām pašvaldības amatperso-
nām vai tās darbiniekiem at-
bilstoši to kompetencei.
48.  Lēmumu projektus noli-
kuma 47. punktā noteiktajām 
amatpersonām saskaņošanai 
iesniedz vismaz četras darba 
dienas pirms komitejas vai do-
mes sēdes, izņemot ārkārtas 
situācijas, kad tiesību aktos 
ir noteikts īsāks dokumentu 
izskatīšanas termiņš, vai pa-
matojoties uz domes priekšsē-
dētāja rezolūciju. 
49.  Lēmuma projektus, kas 
neatbilst tiesību aktiem un 
šajā nolikumā norādītajām 
prasībām, Kanceleja nosūta 
atpakaļ iesniedzējam trūku-
mu novēršanai, paziņojot par 
to domes priekšsēdētājam. 
Ja iesniedzējs sagatavotajā 
lēmuma projektā nenovērš 
trūkumus un kādai no noliku-
ma 47. punkta amatpersonai 
vai darbiniekam ir iebildumi 

par lēmuma projektu, tad tā 
rakstiski iesniedz iebildumus 
domei. 
50. Par domes sēdēs izskatīša-
nai iesniegto lēmumu vai no-
teikumu projektu kvalitatīvu 
sagatavošanu atbild attiecīgā 
dokumenta projekta sagata-
votājs. 
51.  Domes un pastāvīgo ko-
miteju, kā arī komisiju lēmu-
mu projekti un ar to saistītie 
speciālistu viedokļi, ieteikumi 
un atzinumi līdz lēmuma pie-
ņemšanai ir ierobežotas pie-
ejamības informācija, kas nav 
publiskojama.”. 
8.  Papildināt nolikumu ar  
55.1 un 55.2 punktu šādā re-
dakcijā:
“55.1 Domes sēdes ir atklātas, 
izņemot, ja sēdē izskatāmais 
jautājums saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem jāizskata slēgtā 
sēdē (vai izsludinot slēgto sē-
des daļu). 
55.2 Slēgtās domes sēdēs pie-
dalās deputāti un persona, 
kas nodrošina sēdes gaitas 
protokolēšanu. Citu personu 
dalības nepieciešamību nosa-
ka domes priekšsēdētājs.”.
9. Izteikt 56. punktu šādā re-
dakcijā:
“56. Domes kārtējās sēdes 
notiek katra mēneša ce-
turtās nedēļas ceturtdienā  
plkst. 15.00.” 
10.  Papildināt nolikumu ar 
75.1 punktu šādā redakcijā:
“75.1 Uzstājoties debatēs, de-
putātiem jāievēro konstruktī-
vas kritikas un diskusiju pa-
matprincipi: 
75.11. nevienu priekšlikumu 
nevar noraidīt bez argumen-
tācijas; 
75.12. kritikas objektam ir jā-
būt idejai, koncepcijai, bet ne 
personai, kuras viedokli vai 
nostāju kritizē vai pret to ie-
bilst; 
75.13. izsakot iebildumus pret 
iesniegto projektu vai tā daļu, 
jāsniedz konkrēts priekšli-
kums grozījumiem vai laboju-
miem.”.
11. Izslēgt 83. punktu.
12.  Papildināt nolikumu ar 
86.1 punktu šādā redakcijā:
“86.1 Katrs deputāts personī-
gi atbild par viņa rīcībā esošo 
dokumentu kopiju, saņem-
to dokumentu elektronisko 
versiju vai audio vai videoie-
rakstu izmantošanu vienīgi 

deputāta funkciju veikšanai, 
atbilstoši Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma, In-
formācijas atklātības likuma 
un citu normatīvo aktu prasī-
bām informācijas izmantoša-
nas un izplatīšanas jomā, kā 
arī to iznīcināšanu nelasāmā 
veidā un nenokļūšanu trešo 
personu rokās.”. 
13. Izteikt 88. punktu šādā re-
dakcijā:
“88. Deputātu pieprasījumi 
vai iesniegumi domei, kas nav 
sagatavoti kā lēmuma projek-
ti, tiek izskatīti kārtējās Do-
mes sēdē informatīvajā daļā 
un pieņemts lēmums par to iz-
pildes organizēšanas kārtību. 
Atbilde uz deputāta pieprasī-
jumu vai iesniegumu jāsniedz 
trīs darba dienu laikā no tā 
izskatīšanas, bet, ja atbildes 
sagatavošanai nepieciešams 
ilgāks laiks, tad atbilde jā-
sniedz ne ilgāk kā septiņu 
dienu laikā, par to paziņojot 
iesniedzējam trīs dienu laikā 
no pieprasījuma vai iesniegu-
ma izskatīšanas domes sēdē.”.
14.  Papildināt nolikumu ar 
88.1 punktu šādā redakcijā:
“88.1 Deputāta iesniegumus, 
priekšlikumus un jautājumus 
nosūta domes deputātiem uz 
viņu norādītajām e-pasta ad-
resēm.”. 
15.  Papildināt nolikumu ar 
92.1 punktu šādā redakcijā:
“92.1 Ja deputāts personīgi 
pieņem iedzīvotāju iesniegu-
mus, tad uz šādiem iesniegu-
miem viņš var atbildēt tikai 
savā vārdā un tas nav uzska-
tāms par pašvaldības viedok-
li. Ja deputāts vēlas saņemt 
uz iesniegumu komitejas at-
bildi vai domes lēmumu, tad 
saņemtais iesniegums (oriģi-
nāls) ar deputāta pavadvēstuli 
jāiesniedz domes Kancelejā. 
Iesniegums uzskatāms par 
saņemtu pašvaldībā ar tā re-
ģistrāciju lietvedības sistēmā, 
neatkarīgi no datuma uz do-
kumenta.”.
16. Izteikt 101. punkta 101.4. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“101.4. ja jaunbūves vai pār-
būves izmaksas par valsts vai 
pašvaldības līdzekļiem pār-
sniedz 100 000 euro”.

A. Šteins,
sēdes vadītājs, 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 24. novembra sēdē (protokols Nr. 15, 16. §)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/18  
„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

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada. 30. decembra sēdē (protokols Nr. 17, 1. §)
Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/23 „Grozījumi  
2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 16/2 „Līgatnes 
novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016. gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 
pamatbudžetu ieņēmumos  
3 202  416 EUR apmērā un 
sadalījumu pa ieņēmumu vei-
diem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 

pamatbudžetu izdevumos  
3 480 994 EUR apmērā saska-
ņā ar 2. un 3. pielikumu.
3. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 
speciālo budžetu ieņēmumos 
106 476 EUR apmērā un sada-
lījumu pa ieņēmumu veidiem 

saskaņā ar 4. pielikumu.
4. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 
speciālo budžetu izdevumos 
114 522 EUR apmērā saskaņā 
ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 

ziedojumu un dāvinājumu bu-
džetu izdevumos 8949 EUR 
apmērā saskaņā ar 5. pieliku-
mu.

Ainārs	Šteins,
sēdes vadītājs, Līgatnes 

novada domes priekšsēdētājs

“Līgatnes Novada 
Ziņu” lasītāji jau pie-
raduši, ka šajā atvē-
rumā tiek publicēts 
Andreja Cīruļa atmiņu 
stāstījums “Mana mīļā 
Līgatne”. Diemžēl 
Cīruļa kungs šobrīd 
ir sasirdzis, tāpēc 
lasītāju vārdā vēlam 
viņam labu veselību un 
gaidīsim atkal jaunus 
rakstus.
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	 Prieks	 par	 pirmklasnie-
kiem,	kuri	veiksmīgi	adap-
tējušies	skolā	un	apguvuši	
I	semestra	mācību	vielu:
1.a Raivis Baumanis
  Harijs Bērtiņš
  Kevins Bramanis
  Evelīna Gulbe
  Elizabete Krūmiņa
  Alise Kubile
  Sintija Lemeša
  Madara Logina
  Rūdolfs Melnis
  Ralfs Nežborts
  Zane Ozola
  Madara Robežniece
  Anna Vikmane
  Anastasija Žukova
1.b  Lindsija Barinova
  Kristiāns Bērziņš
  Rita Platace
  Kārlis Vidzickis

	 Ar	 teicamām	 un	 labām	
sekmēm,	vidējo	vērtējumu	
8	un	vairāk	I	semestri	pa-
beidza:
2.a Krists Grava
  Rihards Kudrjavcevs
  Elīza Puriņa
2.b Markuss Rendijs Billis
  Jānis Vladimirovs
3.a  Viestards Klints 
  Artūrs Roms
  Evita Bullīte
  Kristiāna Vasiļjeva
  Emīls Nils Grava
4.a  Endijs Ramāns
  Anete Tralle
4.b  Jēkabs Sebastians 
 Mudulis
5.a Patrīcija Nora 

Blūmentāle
  Marta Razāne
  Estera Serkova
  Anna Roma
7.   Paula Pīlēģe
9.  Aleksis Gabliks
  Inguna Samarina
  Eduards Vācers
11.a Monika Akmentiņa
  Annija Sirlaka

	 Ar	labām	sekmēm	un	vi-
dējo	vērtējumu	6,5	un	vai-
rāk	I	semestri	pabeiguši:
2.a Nikola Mūrmane
  Laura Ramāne

  Anna Paula Indāne
  Miķelis Jānis Šteins
  Sofija Mironova
  Kārlis Okonovs
2.b Niks Andersons
  Marko Martins Gailītis
  Kristians Magone
  Sabīne Magone
3.a Valdis Ašenieks
  Megija Nikola Barovska
  Samanta Budreviča
  Ance Gulbe
  Gustavs Emils Krasts
  Paula Nikola Mellīte
  Kate Daniela Skrastiņa
3.b Kirils Boldirevs
  Mārtiņš Skobļonoks
  Nikija Vaitniece
4.a Alise Martiņiva
  Raivis Smelters
  Kristiāns Viļums
  Emīls Rūdis Zelčs
4.b Mārcis Baltānovs
  Rolands Ķiņķeris
  Kristofers Nordvigs
  Artūrs Ralfs Sniedze
5.a Sabīne Bērziņa
  Agnese Ikauniece
  Katrīna Leimane
  Emīls Pīlēģis
  Sanija Poceviča
  Viktorija Ragauska
  Karīna Vidiņa
5.b Kristena Anna Baumane
  Kristiāna Kokoreviča
6.a Anastasija Baurda 
  Arlita Kalniņa 
  Gerda Kurpniece 
6.b Katrīna Dorogova
  Daniels Kononovs
7.  Einars Broņislavs 

Melderis
  Artūrs Stumburs
  Valters Vasiļjevs
  Kārlis Vinķelis
8.  Valērija Dorogova
9.  Elīza Vaska
  Ronalds Namejs 

Zviedris
  Lana Akmentiņa
10.a Linda Tralle
  Melisa Kronberga
  Hanna Lagone
11.a Monika Blocka
  Samanta Samarina
  Alise Zommere
12.b Evija Baltānova
  Lolita Mizga

 Līgatnes	 novada	 vidus-
skolā	 veiksmīgi	 pabeigts	
2016./2017.	 mācību	 gada	 
1.	mācību	semestris.	

 Skolā izstrādāti un apstip-
rināti mācību sasniegumu 
vērtēšanas kritēriji, kas vei-
cina skolēnu vēlmi uzlabot 
mācību darba rezultātus, mo-
tivē mācīties regulāri. Kat-
ras tēmas noslēgumā skolēni 
izpilda tematisko pārbaudes 
darbu, kurā ir augstākā līme-
ņa uzdevumi, kas ļauj saņemt 
10 ballu vērtējumu. Sasniegu-
mus atļauts uzlabot katram 

skolēnam, kurš ir izteicis vēl-
mi to darīt. Skolotāji nekad 
neatsaka, ja skolēns vēlas 
papildus pastrādāt, lai labāk 
sagatavotos pārbaudes dar-
bam. Rezultāti ir atkarīgi no 
skolēna ieguldītā darba mā-
cību vielas apguvē un vēlmes 
mācīties. 
 Pirmais pusgads parādīja, 
ka skolā ir ievērojams skaits 
skolēnu ar pozitīvu attieksmi 
pret mācībām - radoši, aktīvi 
un interesanti. Mēs lepoja-
mies ar skolēnu mācību sa-
sniegumiem, īpaši, ja vēroja-
ma pozitīva dinamika.

 Novēlam visiem veiksmīgu jauno gadu!
I.	Gablika,	

Līgatnes novada vidusskolas direktores vietniece

Atskatoties uz 
pirmo mācību 
semestri Izdarīt Līgatnes novada do-

mes saistošajos noteikumos 
Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldī-
bas nolikums” (apstiprināts 
ar Līgatnes novada domes  
2009. gada 14. oktobra lēmu-
mu (protokols Nr. 9, 3.§) šā-
dus grozījumus:
1.  Svītrot 5.1. punkta 5.1.3. 
apakšpunktu, 5.1.4. apakš-

punktu un 5.1.5. apakšpunktu. 
2.  Papildināt 8. punktu ar  
8.7. apakšpunktu šādā redak-
cijā: 
“8.7. SIA “Rehabilitācijas 
centrs “Līgatne””.
3. Izteikt 54. punktu šādā re-
dakcijā:
“54. Dome ar lēmumu vai lī-
gumu var deleģēt savas piln-

varas pieņemt lēmumu citām 
pašvaldības institūcijām, kā 
arī vēlētajām un administra-
tīvajām amatpersonām, izņe-
mot jautājumos, kas ir Domes 
ekskluzīvā kompetencē.”

A. Šteins,
sēdes vadītājs, 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 22. decembra sēdē 
(protokols Nr. 16, 1.§)
Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/20 
„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

 Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošo noteikumu  
Nr. 16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi” pielikumā:
1) Papildināt noteikumu pielikuma 3. punktu “Gidu (ekskursiju) pakalpojumi” ar 3.32., 3.33. un 
3.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

Saistošo noteikumu projek-
ta nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Saistošo noteikumu regulējums sakārtos jautājumus, kas 
saistīti ar tūrisma un kultūras pasākumu organizēšanas 
pakalpojumu attīstīšanu Līgatnes novadā.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vienotu samaksas un atvieglo-
jumu kārtību fiziskajām un juridiskajām personām par 
tūrisma un kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi-
em, ko pašvaldības aģentūra „Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs” veic kultūras un tūrisma nozaru attīstībā un 
koordinācijā Līgatnes novadā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām 

Saistošajos noteikumos ietvertos maksas pakalpojumus 
par kultūras un tūrisma pakalpojumu attīstību administrē 
Līgatnes novada pašvaldības aģentūra „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs”.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 
saistošie noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma  
17. panta otro un ceturto daļu.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā veiktas konsultācijas ar 
uzņēmējiem.

Cita informācija Nav.

Paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16/21 
“Pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi”

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, EUR PVN 21% Cena ar PVN
4.5. Kursi (svešvalodas apguve) (viena nodarbība) 3,31 0,69 4,00
4.6. Gleznošanas studija (viena nodarbība) 3.31 0,69 4,00
4.7. Amatu prasmju un interešu nodarbības/pasākumi

(viena nodarbība/pasākums) 1,24 0,26 1,50

Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, EUR PVN 21% Cena ar PVN
3.32. Ugunskura organizēšana (viena) 6,20 1,30 7,50
3.33. Slēpju nomas pirmā stunda (viens pāris) 2,89 0,61 3,50
3.34. Slēpju nomas katra nākamā stunda (viens pāris) 1,24 0,26 1,50

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 22. decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 8.§)
Līgatnes novada domes saistošie noteikumi  
Nr. 16/21 „Grozījumi Līgatnes novada domes  
2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16/9  
„Līgatnes novada pašvaldības aģentūras 
„Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu

2) Papildināt noteikumu pielikuma 4. punktu “Dalības maksa meistardarbnīcās Dienas, interešu 
un amatnieku centrā” ar 4.5., 4.6. un 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
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Paula Bikše saka paldies.

V. Jansone kopā ar bērniem - Alisi, Kseniju, Kirilu, Radolfo, Ronaldo un mazo Jānīti, saņemot lielo dāvanu kasti 
no Valsts prezidenta ģimenes. Foto: Iveta Viļumsone

denta Raimonda Vējoņa un 
viņa kundzes Ivetas Vējones 
sagatavotās dāvanas. Bija 
prieks tikties ar Veltas Janso-
nes audžuģimenes bērniem, 
kuri gan dziedāja dziesmas, 
gan runāja garu garos dzejo-
ļus. Sanāca tāds neliels kon-
certiņš, kura izskaņā bērni 
saņēma lielo dāvanu kasti no 
Valsts prezidenta ģimenes.

 Patiešām liels paldies vi-
siem cilvēkiem un organizā-
cijām, kas iesaistījās akcijā 
un īstenoja bērnu vēlmes! 
Paldies akcijas organizētā- 
jiem!
 Nobeigumā gribu pateikt 
paldies Sociālā dienesta 
darbiniekiem, kuri papildus 
saviem tiešajiem darba pie-
nākumiem nodrošināja ak-

Labdarības akcija “Laimas namiņš”
	 27.	 janvārī	 no	 plkst.	
10.00	 līdz	 13.00	 Līgatnes	
kultūras	 namā,	 Spriņģu	
ielā	4,	norisināsies	Donoru	
diena.	Ziedot	asinis	tiek	ai-
cināti	 visu	 asinsgrupu	 do-
nori.
 Iesaistoties asinsdonoru 
kustībā, tev ir iespēja palīdzēt 
nelaimē nonākušajiem, kam 
nepieciešamas asinis.  Viena 
asins deva var izglābt ceļu sa-
tiksmes negadījumā cietušo, 
pacientu ar apdegumiem un 
palīdzēt vēža slimniekam.
 Katrs	 asins	 un	 asins	
komponentu	donors: 
l gūst morālu gandarījumu;
l izziņu par asins testēšanas 
rezultātiem (pēc pieprasīju-
ma); 
l uzkodu komplektu;
l pēc asins ziedošanas saņem 
4,27 eiro kompensāciju zau-
dētā asins apjoma atjaunoša-
nai. Kompensāciju donoriem 
izmaksā bezskaidras naudas 
pārskaitījuma formā uz donora 
norādīto kontu;
l izziņu par asins nodošanu, 
ko, iesniedzot darba devējam, 
var saņemt apmaksātu brīvdie-
nu;
l gada laikā (365 dienās) 
ziedojot asinis trīs vai vairāk 
reizes, tu saņem Donora pri-
vilēģiju karti, kas dod iespēju 
saņemt dažādas atlaides (vai-
rāk informācijas - www.vadc.
lv/donoriem/privilegiju-karte).
 Ņem personu apliecinošu 
dokumentu (pasi vai ID karti), 
bankas konta numuru un sāc 
jaunu gadu ar labu darbu!
 Sīkāka informācija par asins 
ziedošanu www.vadc.lv.

Donoru 
diena 
Līgatnē

ar kājām (vācieši, francūži, 
eksotisko valstu pārstāvji) un 
sabiedrisko transportu, kura 
atiešanas laiki, reisu virzie-
ni un sistēma viņiem ir liels 
izaicinājums. Ja iepriekšējos 
gadus ierasto publiku varēja 
dalīt tālāko valstu senioros 
un jauniešu velotūristos, tad 
šogad parādījās arvien vairāk 
ģimeņu ar bērniem. Mūsu tu-
vāko kaimiņvalstu pārstāvji –  
lietuvieši, igauņi, poļi, krie- 
vi – vairāk ceļo ar ģimenēm.
 Kopumā visvairāk viesu bi-
juši no Vācijas – 1057, kas ir 
30% (skat. diagrammu), tad 

Igaunijas – 718 un Lietuvas – 
386 (kas par trešdaļu vairāk 
nekā 2015. gadā). Šo valstu 
“trijnieks” bija arī iepriekšē-
jā gadā. Šajā gadā mazāk bija 
tūristu no Dienvideiropas – 
Spānijas, Itālijas, Francijas, 
kas izskaidrojams ar politiski 
ekonomisko situāciju reģionā, 
tādējādi to vietas TOPā ieņē-
ma Krievija un Polija.
 Prieks, ka aizvien vairāk 
ceļotāju jautā ne tikai pēc da-
bas takām un bunkura, bet 
pirmais jautājums ir “alas” un 
interese par papīrfabrikas lik-
teni.

 2016. gadā bija 88 grupu 
ekskursijas uz Līgatnes papīr-
fabriku (kopskaitā 1379 cil-
vēki), 185 grupas pa pilsētas 
kultūrvēsturisko centru un 
alu pagrabiem (3326), notika 
14 ekskursijas pa “Iežu un alu 
taku” (162), kā arī 8 pa jauno 
“Meža taku” (139).
 Jau vairākus gadus piedalā-
mies starptautiskajās tūrisma 
izstādēs Nīderlandē, Vācijā, 
Lietuvā un Igaunijā, kuru at-
deve ir redzama tūristu skai-
ta pieaugumā no šīm valstīm. 
Liels paldies visiem “Līgatnes 
taku” tūrisma klastera dalīb-
niekiem, kuri izprot dalības 
nozīmi “Balttour” izstādē 
Rīgā, jo bijām vienīgie no Gau-
jas Nacionālā parka klastera 
“ENTER GAUJA” pilsētām/no-
vadiem, kam bija savs stends, 
un apmeklētāji to ievēroja.
 No 2016. gada 6. janvāra 
P/A “Līgatnes novada Kultū-
ras un tūrisma centrs” pār-
ņēma Līgatnes dabas taku 
apmeklētāju centra darbību. 
Pastaigas pa mežu baudīja 
un zvērus vēroja vairāk nekā 
46  750 apmeklētāji. Gada 
otrajā pusē kopā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi notika 

ikmēneša tematiskie pasāku- 
mi – Pūces, Lūša, Karaliskā 
aļņa, Lapsas kūmiņa dienas, 
kā arī nakts pārgājiens “Satiec 
zvērus tumsā” 16. decembrī, 
kas guva necerētu atsaucību. 
Līdzīgs pasākums pilsētā no-
tika otrajos Ziemassvētkos,  
26. decembrī. Par spīti lietum, 
kas mitējās, uz ekskursiju 
gida pavadībā bija pieteiku-
šies 63 apmeklētāji “Naksnī-
gai pastaigai Līgatnē”. Sveču 
liesmas apgaismotajā ceļā, 
alās un Rīgaskalna trepēs vēl 
dega ilgi... 
 Jau piekto reizi notika se-
zonas galvenais pasākums 
“Alu gājējs 2016”. 9. jūlijā tas 
pulcēja vairāk nekā 120 da-
lībnieku ne tikai no Līgatnes, 
bet arī Smiltenes, Gulbenes, 
Jelgavas un citām pilsētām. 
Kopumā trasēs ar 44 kontrol-
punktiem tika palaistas 30 ko-
mandas trīs kategorijās - gājē-
ju, velo un auto orientēšanās. 
Tā bija vienreizēja diena ne 
tikai ar sacensību adrenalīnu, 
bet arī kaucošām riepu ska-
ņām un automašīnu pilniem 
stāvlaukumiem. Par to, ka šis 
pasākums ir tradīcija, liecina 
fakts, ka jau 2 komandas - ve-

terāni, tajās piedalījušies visus  
gadus.
 Tūlīt sāksies jaunā tūrisma 
sezona, tāpēc būsim tikpat 
smaidīgi un atvērti mūsu vie-
siem kā līdz šim.

	 Paldies	uzņēmējiem	par	
atbalstu	 un	 iesaistīšanos	
mūsu	 novada	 popularizē-
šanā!	 Paldies	 šoferīšiem,	
kas	“paķer”	kādu	ceļotāju	
līdz	viņa	mērķim!	Paldies	
visiem	 gidiem,	 kas	 vien-
mēr	 gatavi	 ne	 tikai	 vest	
ekskursijas,	 bet	 arī	 palī-
dzēt	 dažādās	 situācijās!	
Paldies	visiem	maziem	un	
lieliem	 brīvprātīgajiem	
“Alu	 gājējā”,	 jo	 nostāvēt	
vienatnē	 kontrolpunktā	
5	stundas	nav	nieks!	Pal-
dies	strādniekiem,	kuri	vi-
sos	gadalaikos	cenšas	uz-
turēt	 mūsu	 apkārtni	 acij	
tīkamu!	 Paldies	 ikvienam	
novada	iedzīvotājam,	kurš	
kādreiz	 atbraucējam	 pa-
rādījis	ceļu!

Informāciju sagatavoja
Ramona	Vasiļjeva,

Līgatnes tūrisma informācijas 
centrs
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Līgatnes tūrisma informācijas centrs atskatās uz padarīto
 Paldies Dievam par uzklau-
sītajām lūgšanām. Liels pal-
dies līgatniešiem par ziedoju-
miem Pauliņas rehabilitācijai, 
katram līgatnietim, katram! 
Īpašs paldies Ķempju luteris-
kajai draudzei, Zaubes luteris-
kajai draudzei, Kosas pareizti-
cīgo draudzei un pareizticīgo 
draudzēm Latvijā, baptistu 
draudzēm Latvijā, Cēsu valsts 
ģimnāzijai, Līgatnes Sociālā 
dienesta darbiniekiem un 
Mākslas un mūzikas skolas 
pedagoģēm V. Golubkovai,  
I. Mudulei, G. Viļumai, D. Bi-
cānei, kura, kamēr biju pie 
Paulas slimnīcā, pagatavoja 
mūsu ģimenei ēst, un kaimi-
ņiem, un līdzcilvēkiem, kas 
vienkārši nebija vienaldzīgi 
mūsu sāpēs, bija līdzās. Ir jau 
pagājuši 3 mēneši, un būs divi 
mēneši, kopš viņa piecēlās kā-
jās.
 Kopš Pauliņai izoperēja 
audzēju smadzenēs, viņa, 
paldies Dievam, turpina at-
tīstīties. Par saziedoto naudu 
vedam Paulu uz reitterapiju. 
Sākumā viņa slīdēja nost no 
zirga, tad iemācījās turēt līdz-
svaru. Saskarsme ar dzīvnie-
kiem viņai rada īpašu prieku, 
palīdz atvērties. Tad vēl jāpie-
min nodarbības baseinā un 
masāžas vannas, kas it kā ir 
aizliegtas, bet kas Paulai ļoti 
patīk. 
 Pauliņa bija Klaipēdā. Bla-
kus fizio- un ergoterapijai vēl 
arī delfīnu un mākslas terapi-
ja, veidošana, dejas terapija. 

Paulītei stāstot valodiņa rai-
sās labāk, mazāk saraustīta, 
tāpat arī koordinācija uzlabo-
jusies. Tas viss par saziedo-
tajiem līdzekļiem. Rehabili-
tācija būs vajadzīga ilgstoša, 
bet galvenais, mēs esam uz 
pekām. Esam izgājuši cauri 
ļoti smagam pēcoperācijas 
posmam, bija smags pirmais 
pusotrs mēnesis, kad Pauļuks 
neko nesaprata, neredzēja, 
bija piesieta pie gultas. Va-
jadzēja grozīt, barot, runāt, 
apkopt sevi viņa nevarēja, 
bija ļoti grūti saprast līmeni, 
no kura būs jāceļas augšā. 
Bet ķirurgs teica: “Gribi rau-
dāt? Ej uz mežu, nolauz pie-
cus kokus, izkliedzies, nāc 
pie meitas stipra, meitai nav 
vajadzīgs noraudājies, žēlo-
jošs, vājš vecāks”. Viņa jau-
tā, kāpēc ar mani tā notika. 
Tas ir smagi. Smagi ir tas, ka 
onkoloģijas nodaļā redzējām 
ļoti daudz mazu bērniņu. At-
ceros aptuveni pusotru gadu 
vecu meitenīti. Mammīte vi-
ņai sekoja ar ķīmijterapijas 
sistēmu. Tādu bērniņu ar 
plikām galviņām bija daudz, 
un neviens necentās uzzināt, 
kāpēc ir tik daudz jāsāp. Pa-
teiksimies Dievam par katru 
nodzīvoto dienu, par spēku 
palīdzēt līdzcilvēkam, vecam, 
slimam, paldies par palīdzību 
Pauliņai. Mēs esam ļoti patei-
cīgi. Paldies Dievam.

Paulas mamma 
Dzintra	Vilmaniete

Paldies 
līgatniešiem

 Tradicionāli ģimenes un 
draugi visvairāk ceļo jūlijā, 
augustā, kad ir vasaras atva-
ļinājumi, un septembrī, oktob- 
rī – izteikti nedēļas nogalēs. 
Organizēto grupu mēneši ir 
maijs un septembris, kad pie 
mums pārsvarā ierodas skolē-
nu autobusi, kā arī oktobris, 
kad skolēnu autobusi mijas ar 
darba kolektīviem. Par 50% 
šogad palielinājās arī grupu 
skaits jūlijā un augustā, bet 
salīdzinoši mazāk nekā citus 
gadus brauc pensionāru ko-
lektīvi.

 No individuāliem ceļotā-
jiem divas tešdaļas jeb 7894 
bija no Latvijas, savukārt 
4171 – ārvalstu. Pie mums pa-
bijuši tūristi no 44 pasaules 
valstīm, t.sk. Argentīnas, Bra-
zīlijas, Peru, Puertoriko, AAE, 
Kuveitas, Jaunzēlandes, Aus-
trālijas... Ceļotāji galvenokārt 
pārvietojas ar automašīnām, 
savukārt motociklisti no Skan-
dināvijas valstīm – Somijas, 
Zviedrijas, arī Igaunijas. Ve-
lotūristi lielākoties brauc no 
Vācijas, Čehijas, Nīderlandes. 
Aizvien vairāk jaunieši ceļo 

 Ir pagājusi jau septītā Lī-
gatnes tūrisma informācijas 
centra pastāvēšanas sezona, 
tāpēc, aktīvi darbojoties, va-
ram priecāties par tuvu un 
tālu tūristu interesi par mūsu 
novada dabas un kultūras 
bagātībām. Arvien vairāk ap-
meklētāju prombraucot ienāk 
informācijas centrā, lai pateik-
tos mums - pilsētai, novadam, 
cilvēkiem - par gūtajām pozi-
tīvajām emocijām un ieguldī-
to darbu vides sakārtošanā. 
Sevišķs prieks par ārvalstu 
tūristiem, kuri sezonā atbrauc 
vēl otru reizi, līdzi vezdami jau 
citus draugus un radus. 
 2016. gadā Līgatnes TIC 
bija 18 663 tiešie apmeklē-
tāji, tātad tie, kas pie mums 
vērsušies ar konkrētiem jau-
tājumiem un vajadzībām, no 
tiem 65% bija Latvijas iedzī-
votāji, 35% - ārvalstu. Tas ir 
par 309 cilvēkiem vairāk nekā 
2015. gadā. No visiem apmek-
lētājiem divas trešdaļas jeb  
12 065 bija individuālie ce-
ļotāji, pārējie 6598 – ceļotāji 
organizētās grupās. Tabulā 
redzams latviešu apmeklētāju 
īpatsvars pret ārvalstu ceļo-
tājiem.

cijas norisi mūsu novadā.  
Prieks – dāvinot, prieks – sa-
ņemot dāvanu, prieks dot 
prieku otram!
 Lai visiem laimīgs, vese-
līgs, radošs un prieka pilns 
2017. gads!

Iveta	Viļumsone,
Līgatnes novada 

Sociālā dienesta vadītāja

 Jau vairākus gadus SIA “Or-
kla Confectionery&Snacks 
Latvija” rīko “Laimas nami-
ņa” akciju, kuras mērķis ir 
ar dāvanām iepriecināt gan 
maznodrošināto daudzbērnu 
ģimeņu bērnus, gan bērnus 
ar invaliditāti vai citu sociālo 
problēmu skarto ģimeņu bēr-
nus.
 2016. gada nogalē akcijas 
rīkotāji uzrunāja mūsu nova-
da Sociālā dienesta darbinie-
kus, piedāvājot iesaistīties 
akcijā. Un tā 96 Līgatnes 
novada bērni gatavoja kar-
tītes Ziemassvētku vecītim, 
kurās izteica  savas vēlmes. 
Tās bija visdažādākās - ne-
lielas mīļmantiņas, attīstošās 
spēles, grāmatas, futbola un 
basketbola bumbas, sporta 
inventārs, LEGO komplekti, 
silts apģērbs, apavi, dažādas 
lelles, puzles, šūpuļzirdziņi, 
lidojošie dinozauri, makšķe-
res, ar pulti vadāmas mašīnas 
un lidmašīnas, skrejriteņi, sli-
das, sintezatori, velosipēdi. 
Vēlamo dāvanu uzskaitījumu 
varētu turpināt, taču svarī-
gākais ir fakts, ka 90% bērnu 
vēlmju tika apmierinātas. Un 
vēl katru ar mīlestību saga-
tavoto dāvanu papildināja 
“Laimas” saldumi. Bērni sa-
ņēma tieši to, ko bija vēlēju-
šies. Daudzi bērni dziedāja 
Ziemassvētku dziesmas un 
deklamēja dzejoļus. Prieks 
viņu acīs, saņemot ilgi kāro-
to dāvanu, bija tik neviltots 
un patiess, ka mums, dāva-
nu nogādātājiem, noritēja pa  
asarai.
 Īpaši svētki šai gadu mijā 
bija mūsu novada vienīgās 
audžuģimenes bērniem. Viņi 
katrs saņēma Valsts prezi-

http://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte
http://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte
http://www.vadc.lv/
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Sporta centra ziņas

 Jaunais gads Sporta centrā 
sācies ļoti aktīvi. Citu pasāku-
mu starpā notika zāles futbo-
la 4. posms. Posmā piedalījās 
septiņas komandas, tāpēc ko-
mandas izspēlēja viena apļa 
sistēmu, t.i., spēlēja katra ar 
katru. Pie šādas turnīra iz-
spēles kārtības katra spēle ir 
ļoti svarīga, tieši tāpēc emoci-
jas sita augstu vilni. Spēlējot 
diezgan provokatīvu futbolu, 
Valmieras “Torpēdas” savā 
labā pelnīja daudz sodus. Pa-
teicoties cīņas sparam un 
ātrai saspēlei, valmierieši ie-
guva 1. vietu, uzvarot visus 
pretiniekus. 2. vietu izcīnīja 
komanda “RR”, kas pārstāvē-
ja Krimuldas novadu un šādā 
sastāvā spēlēja pirmo turnīru. 
3. vietā Raunas futbolisti, kuri 
atzinās, ka todien nebija viņu 
diena. Izcīnīt augstāku vietu 
traucēja spēle pret Valmieras 
“Torpēdām”, kurā valmierieši 

izprovocēja daudz sodu, un 
vienīgos vārtus šajā spēlē no 
7 m soda sitiena guva valmie-
rieši. Raunas spēlētāji šo soda 
sitienu nopelnīja pārāk lielā 
pārkāpuma skaita dēļ. 
 Līgatnes “Zenīti” aizvadīja 
sīvas cīņas pret visiem preti-
niekiem, uzvarot vienu spēli, 
neizšķirti nospēlējot divas un 
zaudējot četras spēles. Pēdējā 
spēlē pret jau pieminētajiem 
valmieriešiem puiši neizturēja 
spriedzi un nopelnīja vairākas 
dzeltenās un beigās arī sarka-
no kartīti, kopvērtējumā ieņe-
mot 4. vietu. 
 Nākamais - piektais un 
priekšpēdējais - šīs sezonas 
futzāla posms notiks 12. feb-
ruārī Līgatnes novada Sporta 
centrā. 

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada

Sporta centra vadītājs

Noslēdzies janvāra 
posms atklātajā 
Līgatnes kausa izcīņā 
telpu futbolā

 Jaunais gads sācies ar zau-
dējumu pagarinājumā 6:7 pret 
komandu no Burtniekiem. 
Katra spēle ir kā izšķirošā, 
lai cīnītos par izkļūšanu no 
apakšgrupas. Pašreiz atroda-
mies 5. vietā, kas nenodrošina 
iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, 
bet jāpiemin, ka ir vienāds 
punktu skaits ar 4. vietas ko-
mandu, kas pēc pašreizējās 
tabulas iekļūst izslēgšanas 
spēlēs. 
 Atbalstīsim savus pieaugu-
šos sportistus!

 Februāra vidū Līgatnes no-
vada Sporta centrā notiks Lī-
gatnes-Amatas florbola kausa 
finālturnīrs. Līdz šim līgat-
nieši rādījuši ļoti labu spēli 
un turpina cīņu par 1. vietu 
kopvērtējumā. Līgatnes kon-
kurenti uz kausu ir Zaubes 
komanda, kura savstarpējās 
spēlēs ir gan uzvarēta, gan 
piedzīvots zaudējums.

 Jau trešo gadu pēc kārtas 
Līgatnes novada izglītības 
iestādēs notiek Vispasaules 
sniega diena. Liels prieks par 
to, ka Līgatnē Sniega diena 
ir kļuvusi par tradīciju, ko 
bērni ar interesi gaida un tai 
gatavojas. Piemēram, Augšlī-
gatnes pamatskolas 9. klases 
skolēni kopā ar sporta skolo-
tāju un Sporta centru aktīvi 

piedalījās dažādu Sniega die-
nas sporta disciplīnu organi-
zēšanā. 
 Bērnudārzos audzinātājas 
bija noorganizējušas dažā-
das interesantas ar sniegu un 
sniega priekiem saistītas ak-
tivitātes. Prieks bija skatīties 
uz bērnu sārtajiem vaigiem, 
prieku acīs un jauko sportis-
ko nogurumu, ejot atpakaļ 

uz savām bērnudārza tel- 
pām. 
 Savukārt Līgatnes vidus-
skolā notika dažādas stafe-
tes, sākot ar pastaigu mežā, 
kas, starp citu, ir ieteicama 
un veselīga ikdienas aktivitā-
te katram, un beidzot ar snie-
ga basketbolu un futbolu. Arī 
pēc fiziskām aktivitātēm snie-
ga diena nebeidzās, jo no-

slēgumā tika veidota kopīga 
Sniega dienas foto galerija. 
 Lielu pateicību gribam iz-
teikt visiem Sniega dienas 
organizētājiem, sporta skolo-
tājiem un, protams, milzīgs 
paldies visiem dalībniekiem. 

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Vispasaules sniega diena 2017 Līgatnē

Sniega diena Līgatnes bērnudārzā. Foto: Zane Kalniņa

Tuvojas 
noslēgumam 
Līgatnes-
Amatas 
florbola 
turnīrs 
jauniešiem

Florbols 
vīriešiem ar 
mainīgām 
sekmēm

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Mājas	spēļu	laiki:
19.01.	19.00
 Līgatne - Rēzeknes BJSS 
 Līgatnes SC
26.01.	19.00
 Līgatne - Valmiera BSS
 Līgatnes SC
16.02.	19.00
 Līgatne - Rubene 2
 Līgatnes SC

 Turnīra tabula pašreiz 
šāda:
1. Zaube1 (15 p.)
2. Līgatne1 (14 p.)
3. Skujene (13 p.)
4. Krimulda (9 p.)
5. Nītaure (8 p.)
6. Zaube-2 (7 p.)
7. More (6 p.)
8. Līgatne-2 (2 p.)

 Sekojam līdzi informācijai 
par finālspēļu laikiem un at-
balstīsim jaunos sportistus!

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs
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Ingūna Millere (no labās) ar kolēģēm Sarmīti Usāni (no kreisās) un Dainu 
Klints

Kultūrā jau no dzimšanas. 
Saruna ar Ingūnu Milleri

	 	Iepazīstini,	lūdzu,	ar	sevi!
 - Esmu no Siguldas, tur dzimusi un 
augusi un joprojām dzīvoju. Var teikt, 
ka esmu izaugusi Siguldas kultūras 
namā, jo tur strādāja mana mamma. 
Tālākais ceļš mani aizveda uz Kultūras 
darbinieku tehnikumu, kur pabeidzu 
masu pasākumu režisoru programmu. 
Sāku strādāt Siguldā, Lauktehnikas 
kultūras namā, kas šobrīd vairs nepa-
stāv. Tur vadītāja bija tagadējā līgatnie-
te Maija Bedikere. Pēc kāda laika, kad 
tika likvidētas daudzas padomju iestā-
des, arī šo klubu vairs nebija iespējams 
uzturēt. Tad manā režijā tika organizē-
ti pirmie Siguldas novada svētki. Pēc 
tam, lai gan bija piedāvājums turpināt 
darbu Siguldas kultūras dzīvē, biju pie-
ņēmusi citus lēmumus dzīvē un no kul-
tūras aizgāju. Sekoja posms, kad vai-
rākus gadu kultūras jomā īsti nedarīju 
neko. Ir strādāts visādās citādās sfērās. 
Tā teikt, “no veikala līdz Saeimai”. Tad 
atkal atgriezos kultūras jomā Sigul-
das tautas teātrī, kur mani uzaicināja 
būt par režisori. Šajā nelielajā posmā 
man bija iespēja iesaistīties Siguldas 
astoņsimtgades svētku organizēšanā 
ar mazu elementiņu režiju. Tā arī bija 
tāda vienreizēja veiksme, jo mūžā as-
toņsimtgade var būt tikai vienu reizi. 
Pēc tam nāca teātris Morē, kur kļuvu 
par režisori. Paralēli, arī tieši nestrādā-
jot kultūras jomā, bijusi saistība ar da-

žiem Latvijas mēroga pasākumiem, kur 
esmu bijusi iesaistīta organizēšanā un 
vadīšanā. Tad nāca šis piedāvājums, un 
nu esmu atgriezusies nopietnā kultūras 
jomā.
	 	 Skatoties	 afišā,	 pēdējā	 laikā	
biežāk	 redzamas	amatierteātru	 iz-
rādes.	Varbūt	nākotnē	varam	sagai-
dīt	arī	Līgatnes	amatierteātra	izvei-
došanos?
 - Esmu skatījusies plānos, kur jau 
iezīmēta amatierteātra izveidošana. 
Man, protams, arī par to jautāja. Jau 
teica, ka apmēram ir skaidrs, kuri va-
rētu būt Līgatnes teātra aktieri. Bet 
man godīgi jāteic, ka šobrīd tas tīri fi-
ziski nav iespējams, jo šis nav vienīgais 
darbs, ko daru. Es esmu arī Kuldīgas 
amatierteātra aktrise un vadītāja, ak-
trise Siguldas amatierteātrī un režiso-
re Mores amatierteātrī. Un tā kā darbs 
šeit kultūras namā ar katru dienu pa-
ņem aizvien vairāk laika, tad ir tā, ka 
kādu nedēļas vakaru mēģinājumiem 
vēl varbūt varētu atrast, bet brīvdienu, 
kad parādīt izrādes, vairs brīvu vien-
kārši nav. Un strādāt, ja pēc tam nav ie-
spējas izrādes parādīt, arī nav nopietni. 
Domāju, ka tas ir tikai laika jautājums. 
Līgatnē teātris noteikti varētu būt. 
	 	 Ir	 pagājis	 kāds	 laiciņš	 un	 jau	
arī	pirmie	lielie	pasākumi		18.	no-
vembra	 koncerts,	 Ziemassvētki,	
Jaungads.	Kādi	ir	Tavi	iespaidi	par	

Līgatni?	 Vai	 līgatnieši	 kā	 publika	
atšķiras	no	citiem?
 - Tādas lielas atšķirības nemācēšu 
pateikt. Ir, protams, tā īpatnība, ka ir 
divas Līgatnes - Līgatne un Augšlīgat-
ne, katra ar savu publiku. Un tad tāda 
maza, nepatīkama pieredze, ka publika 
pasākumu, koncertu laikā brīvi staigā 
zālē iekšā un ārā no tās. Tas nav patīka-
mi un ir necienīgi pret māksliniekiem. 
Ir taču iespējams sagaidīt priekšnesu-
ma, dziesmas beigas un tad aplausu 
laikā iziet vai ienākt!
	 	Šobrīd	ir	gada	sākums,	kad	tiek	
apstiprināts	budžets	un	plānoti	pa-
sākumi.	 Varbūt	 vari	 ieskicēt,	 kas	
jauns	un	interesants	šogad	plānots.
 - Viena jaunā lieta, kas jau pamanā-
ma afišās, ir, jā, amatierteātru izrādes, 
ko esam iecerējuši vismaz reizi mēnesī. 
Profesionālo teātru izrādes tīri finan-
siāli nevaram atļauties, bet amatier-
teātru iestudējumu būs vairāk. Lai arī 
Līgatnes novadā vēl nav sava teātra, 
tomēr šogad 1. aprīlī svinēsim Teātra 
joku dienu, kad Līgatnes novadā būs 
redzamas vairākas izrādes.
 Tad, protams, jaunums ir jaunās tel-
pas un iespējas Augšlīgatnes kultūras 
namā, kur pagaidām ir pieejama ka-
merzāle, bet maijā plānots, ka būs iz-
remontēts arī 2. stāvs. Un tad, ja viss 
notiks, kā iecerēts, būs Augšlīgatnes 
kultūras nama atklāšana. Jaunums, kas 
tieši saistās ar Augšlīgatnes kultūras 
namu, ir arī cikls “Latvijas dziesminie-
ki”, kur katra mēneša pirmajā piekt-
dienā iecerēta tikšanās ar kādu no 
Latvijas dziesminiekiem. Pirmajā reizē 
tā bija Ieva Akurātere, pēc tam - Varis 
Vētra.
 Tad esam plānojuši, ka katru mē-
nesi Līgatnes kultūras namā būs jau-
na izstāde. Pirmā šogad būs līgatnie-
tes Ilzes Bindemanes grafiku izstāde 
«Sirds sniegs», ko atklāsim 27. janvārī. 
 No tuvākajiem pasākumiem jāpie-
min arī Mīlas dziesmu festivāls, ko 
organizējam Līgatnes kultūras namā. 
Tajā piedalīties aicināti visi, kas vēlas 
izmēģināt, kā ir uzstāties uz lielās kul-
tūras nama skatuves. Ar visiem priekš-
nesums tiks arī izmēģināts. Ja nav pa-
vadījuma, esam gatavi to nodrošināt. 
Ceram, ka izdosies.
 Pēc tam būs arī Valentīndienas balle 
pie galdiņiem. Un šogad esam iecerē-
juši balles rīkot biežāk - vismaz reizi 
divos mēnešos. Ar laiku balles un arī 
amatierteātra izrādes varētu notikt 
galvenokārt Augšlīgatnes kultūras 

namā, kur ir piemērotāka lieluma zāle, 
Līgatnes kultūras namā atstājot lielos 
koncertus lielam skatītāju daudzumam.
 Tāpat plānojam vasarā vairāk iz-
mantot estrādi. Vai tas būs koncerts, 
vai kāda teātra izrāde, vēl jāizdomā, 
bet mēģināsim vismaz pāris reizes mē-
nesī estrādi izmantot.
 Tradicionālie Papīra svētki šogad 
notiks agrāk - 5. augustā - un būs ci-
tādāki kā iepriekšējie. Šobrīd notiek 
sarunas ar pavāru Ēriku Dreibantu par 
divu pasākumu apvienošanu. Domāju, 
ka tas būs ļoti jauks un interesants ne 
tikai līgatniešiem, bet ik vienam Latvi-
jas iedzīvotājam.
 Tad, protams, nu jau tradicionālie 
kalnu svētki rudens pusē. Šogad tie no-
tiks Pluču kalnā.
 Šogad Līgatnes kultūras namam ap-
rit 120 gadi. Oktobrī organizēsim īpašu 
pasākumu par godu tam. Būsim patei-
cīgi, ja līgatnieši varētu padalīties sa-
vās atmiņās par kultūras namu. Varat 
mums rakstīt kultura@ligatne.lv.
 Šogad arī turpināsim decembrī ie-
sākto sarunu ciklu “Kā es pazīstu Lī-
gatni” Papīra muzejā. Tā ir laba iespēja 
sagatavoties maijā plānotajam konkur-
sam par Līgatnes vēsturi.
 No februāra Augšlīgatnes kultūras 
namā katra mēneša pēdējā sestdienā 
plānojam organizēt Ģimeņu rītus, kur 
būs gan praktiskas, gan radošas darbo-
šanās visai ģimenei kopā. Jāseko līdzi 
informācijai Līgatnes novada mājasla-
pā www.ligatne.lv! Vēl kāds jauninā-
jums - no pagājušā gada nogales katra 
mēneša sākumā ikviens var paņemt 
lapiņu, kur rakstīti visi tā mēneša pasā-
kumi Līgatnes novadā
	 	Skatoties	uz	šo	darbu	apjomu,	
rodas	 jautājums,	 kā	 atpūties	 pati.	
Vai	sanāk	laika	aiziet	uz	citiem	pa-
sākumiem,	teātra	izrādēm?
 - Diemžēl tikpat kā ne. Tas, protams, 
nav labi, bet gadās, ka brīvo dienu nav 
nemaz. 
	 	Tad	no	kurienes	smelies	ener-
ģiju	un	spēku,	jo	acīs	mirdzums	ir	
redzams	katru	brīdi?
 - Spēku smeļos ticībā un kalpošanā 
draudzē. 

	 Vēlot	 Ingūnai	 un	 visiem	 viņas	
kolēģiem	 izdevušos	 gadu,	 aicinām	
līgatniešus	 apmeklēt	 pasākumus,	
piedalīties	 un	 gūt	 patiesu	 prieku	
un	enerģiju!

Interviju sagatavoja
Inese	Okonova

 Novembra “Līgatnes Novada Ziņu” numurā jau iepazīstinājām lasītājus ar 
Līgatnes pilsētas jauno bibliotekāri Agnesi Bināni. Bet daudzi mūsu lasītāji no-
teikti būs ievērojuši, ka arī kultūras namā darbojas jauna saimniece - Līgatnes 
Kultūras un tūrisma centra direktores vietniece kultūras jautājumos Ingūna 
Millere. Viņu uzaicinājām uz sarunu par jau gūtajiem iespaidiem un plāniem 
šim gadam.

mailto:kultura@ligatne.lv
http://www.ligatne.lv
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 Dzīve straujiem soļiem 
steidzas uz priekšu, jau labu 
laiku dzīvojam 21. gadsim-
tā ar visām tā priekšrocībām 
un trūkumiem. Bet vai	esam	
pamanījuši	 jaunā	 laika	 sa-
biedrības	 galveno	 iezīmi?	
To,	 ka,	 pašiem	 nemanot,	
esam	pieņēmuši	patērētāju	
kultūru ar tās raksturīgāko 
īpašību - vēlmi iegādāties vei-
kalā arvien jaunākas un skais-
tākas lietas, lai par tām daž-
kārt priecātos vien īsu brīdi? 
Ražotāji par to tikai sajūsmā 
berzē rokas, jo konkurence 
ir milzīga, katrs vēlas pēc ie-
spējas vairāk nopelnīt, visos 
veidos “uzlabojot” savu piedā-
vājumu - gan ar skaistāku ie-
saiņojumu, gan mērķtiecīgāku 
reklāmu. Palūkosimies kaut 
vai uz mūsu visjaunāko paau-
dzi – bērniem! Neatkarīgi no 
vecāku rocības, mazuļu rīcībā 
bieži vien ir vesels arsenāls 
dažnedažādu rotaļlietu. Un kā 
nu ne - mēs taču mīlam savus 
bērnus! Mēs vēlamies viņiem 
dot visu to labāko, bērnību pa-
darīt arvien skaistāku, neaiz-
mirstamāku. 
 Plaukti mūsu skapjos lūst 
no mantu pārpilnības, taču 
dzīves prieku un kvalitāti tas 
gan neuzlabo - tieši otrādi, 
iespējams, tas cilvēku pat no-
gurdina. Arvien biežāk sasto-
pamies ar šī gadsimta popu-
lāro slimību - depresiju, par 
kuras cēloņiem neviens īpaši 
skaļi nerunā. 
 Skoloti psihologi un “dzīves 
gudri cilvēki” piedāvā labsajū-
tu uzlabot, vienkārši izmetot 
vecās un nevajadzīgās lietas, 
kā rezultātā bieži internetā un 

medijos lasāmi saukļi: ”Atbrī-
vojies no 10 lietām, un tu jutī-
sies labāk!”. Kā tad tā - šodien 
pērkam un rīt jau izmetam? It 
kā neloģiski, jo bērnībā vecā-
ki mācīja apieties taupīgi ar 
visiem mūsu rīcībā esošiem 
resursiem. 
 Jā, viena	iespēja	ir	izmest	
lietas, kuras savu funkciju ir 
veikušas, neatkarīgi no tā, vai 
kalpošanas laiks bijis īsāks vai 
garāks. 
 Ir	 arī	 otra	 iespēja	 	 dot	
vecajām	 lietām	 citu	 funk-
ciju	 un	 kvalitāti.	 Proti, lie-
kot lietā izdomu un amatnie-
ciskās zināšanas, iespējams 
izgatavot mākslinieciski un 
funkcionāli augstvērtīgas 
lietas, dodot šai lietai “otro 
elpu”. Viss atkarīgs no darītā-
ja radošuma, mākslinieciskās 
gaumes, kā arī praktiskajām 
zināšanām un prasmēm. To 
mūsdienu valodā sauc par lie-
tu otrreizējo pārstrādi.
 Otrreizējā	 pārstrāde - 
tas ir process, kurā nokalpoju-
šie materiāli tiek savākti, pār-
strādāti un izmantoti jaunu 
produktu ražošanā, tiek lietoti 
vai arī atkārtoti izmantoti kā 
izejmateriālu aizvietotāji. 
 Saimnieciskais	ieguvums	
globāli	 ir	 atkritumu	 dau-
dzuma	samazināšana. Atkri-
tumu izgāztuves aizņem lielas 
platības pilsētu un ciematu tu-
vumā. Iedzīvotāju skaitam pie-
augot, arī atkritumu daudzums 
un resursu patēriņš pieaug, 
bet apdzīvošanai piemērotā 
teritorija nemainās. Izlietota-
jām lietām nonākot izgāztuvē, 
atkritumu sadalīšanās rezultā-
tā rodas cilvēku un dzīvnieku 

veselībai kaitīgas gāzes, tiek 
piesārņots pazemes un virs-
zemes ūdens un degradējas 
augsne. Lietu	pārstrāde	 sa-
mazina	arī	jaunu	sastāvda-
ļu	 ražošanai	 nepieciešamo	
enerģiju,	 tā veicinot piesār-
ņojuma	 un	 dabas	 resursu	
patēriņa	 mazināšanu.	 Līdz 
ar to, ja nerūpēsimies par at-
kritumu daudzuma samazi-
nāšanu, mums proporcionāli 
samazināsies dzīvei atvēlētā 
platība, kā arī gaisa, ūdens un 
augsnes kvalitāte, palielinot 
vispārējo piesārņojumu dabā. 
Dažas Eiropas Savienības (ES) 
valstis jau pārstrādā vairāk 
nekā 50% iesaiņojuma atkri-
tumu, un drīzumā ES palieli-
nās iesaiņojumu pārstrādes 
mērķuzdevumus. Piemēram, 
otrreiz pārstrādājot 1 t  avī-
žu, tiek novērsta 2,5 t oglekļa 
dioksīda izplūde atmosfērā un 
ietaupīti 17 koki, 3 m3 atkritu-
mu pildizgāztuves tilpuma un 
tik daudz enerģijas, lai vidēja 
lieluma māju apkurinātu sešus 
mēnešus! 
 Atkārtoti izmantojot ma-
teriālus ražošanas procesos, 
otrreizējā	 pārstrāde	 no-
drošina	 alternatīvu	 avotu	
resursiem	un	samazina	at-
kritumu	 likvidēšanas	 iz-
maksas.	No izejvielām ražo-
tie jaunie produkti var maksāt 
vairāk nekā tie, kuru ražoša-
nai izmanto otrreizējās pār-
strādes materiālus.
 Salīdzinājumam:	no	pār-
strādāta	kartona un avīzēm 
var izgatavot, piemēram, jau-
nas kastes, vēstuļpapīru, sal-
vetes, papīra dvieļus, tualetes 
papīru, autiņbiksītes, olu kas-

tītes un kabatlakatiņus u.tml. 
Pārstrādāto	 plastmasu  iz-
manto tādu jaunu preču kā 
ūdens cauruļu, paklāju, jaku 
un guļammaisu izolācijas, pu-
deļu un konteineru, automa-
šīnu detaļu un krāsojamo otu 
utt. izgatavošanā. Pārstrādā-
to	stiklu atkal un atkal izman-
to jaunu stikla trauku un stikla 
šķiedras ražošanā.  Nokalpo-
jušos tekstilizstrādājumus 
iespējams pārvērst jaunos au-
dumos, interesantos interjera 
priekšmetos utt. No	pārstrā-
dātā	alumīnija  izgatavo jau-
nas kārbas, tādējādi ietaupot 
95% enerģijas, kas nepiecie-
šama šo kārbu pirmreizējai 
izgatavošanai un novēršot vēl 
daudzu tonnu oglekļa dioksī-
da izplūdi atmosfērā. 
 Otrreizējo pārstrādi var 
veikt lielos apjomos - rūp-
nieciski, iesaistot šai proce-
sā īpaši tam pielāgotas teh-
noloģijas, mazākos apjomos 
amatnieku	darbnīcās,	liekot 
lietā mazākas investīcijas un 
ražojot mazākus apjomus, kā 
arī katrs sabiedrības loceklis 
individuāli,	mājas apstākļos 
izmantojot savu radošumu un 
prasmes, tādējādi dodot iegul-
dījumu tautsaimniecībā un uz-
labojot savu ģimenes budžetu. 
 Jau	 200	 gadu	 Līgatnes	
vārds	 ir	 cieši	 saistīts	 ar	
papīrfabriku.  Tā dibināta 
1815. gadā un darbojās līdz 
pat 2015. gadam. Uzplauku-
ma laikus fabrika piedzīvoja 
19. gadsimta beigās, kad Pē-
terburgā Līgatnes fabrikai 
piešķīra lielo zelta medaļu, 
bet 1896. gadā – Viskrievijas 
Mākslas un rūpniecības izstā-

dē visaugstāko apbalvojumu 
– tiesības uz fabrikas ražoju-
miem attēlot cara ģerboni. 
Krievu-japāņu un Pirmā pa-
saules kara laikā Līgatne bija 
vienīgā fabrika Krievijā, kur 
izgatavoja ļoti vērtīgu papīru 
ģenerālštāba kartēm.  Savas 
darbības pēdējos gados Lī-
gatnes papīrfabrikas specifika 
bija papīra	 otrreizējā	 pār-
strāde,	 proti, šeit vecais pa-
pīrs ieguva “otru dzīvību”. 
 Lai saglabātu divu gadsim-
tu gaitā radušās tradīcijas, 
Līgatnes Amatnieku centrā 
iespējams iemācīties papīra 
ražošanas tehnoloģiju mājas 
apstākļos, izmantojot izlietotu 
papīru. 
 Turpinot un attīstot esošās 
tradīcijas, atbilstoši pašrei-
zējai ekonomiskajai situācijai 
un politiskajām nostādnēm, 
aicinām iesaistīties Līgatnes 
Amatu mājā notiekošajā rado-
šajā projektā “Nederīgs par 
derīgu”!
	 Priekšrocības	un	ieguvu-
mi	projekta	dalībniekiem:	
1) kļūsiet par strauji augošas 
domājošas kustības biedriem;
2) ietaupīsiet savus un ģime-
nes finansiālos līdzekļus;
3) par visiem 100% atbalstī-
siet pārticīgas valsts veidoša-
nas principus;
4) dosiet savu ieguldījumu da-
bas aizsardzībā;
5) priecājoties par sasniegu-
miem, paaugstināsiet savu 
pašvērtējumu.

Laila	Šteinberga,
projekta autore, tautas 

lietišķās mākslas studijas 
„Līgatne” vadītāja

 Pagājušā gada nogalē Ama-
tu mājā tika aizsākts radošais 
projekts “Nederīgs par derī-
gu!”. Projekta laikā notika ra-
došās darbnīcas, kurās dažādi 
meistari un speciālisti mācīja 
pagatavot dizaina vai lietišķās 
mākslas priekšmetus no otr-
reiz pārstrādājamiem mate-

riāliem, piemēram, papīra, au-
dumiem, plastikāta, plēvēm, 
džinsu biksēm u.c. Tika apgū-
ta dekoratīvu kompozīciju un 
gleznu darināšana no audumu 
atgriezumiem, dekoratīvi pi-
numi no papīra, tamborējumi 
no plastikāta un plēvēm, leļļu 
šūšana no audumu atgriezu-

miem vai valkātām drēbēm.
	 No	 3.	 marta	 Līgatnes	
kultūras	 namā	 būs	 apska-
tāma	 projekta	 ietvaros	 iz-
gatavoto	darbu	izstāde.
 Ikviens līgatnietis aicināts 
piedalīties tajā ar saviem dar-
biem. Izstādes noformējumam 
ir vienota koncepcija, tāpēc 

potenciālajiem dalībniekiem 
lūgums iepriekš pieteikties 
(līdz 10. februārim pa tālruni 
29123825 Dainai Klints).
 Projekta turpinājumu un 
tālāku attīstību plānojam arī 
2017. un 2018. gadā, paplaši-
not apgūstamo tehniku klāstu, 
projektam kļūstot starptautis-

kam un pieaicinot dažādus 
speciālistus.
	 Visi	 aicināti	 piedalīties!	
Un	 dodiet	 ziņu,	 ja	 jums	 ir	
kāda	 ideja,	 zināms	 kāds	
speciālists	šajā	jomā.

Daina	Klints,
Līgatnes Amatu mājas 

vadītāja

Būs rokdarbu izstāde “Nederīgs par derīgu”

Par projektu “Nederīgs par derīgu”

Pasākumi Līgatnes novadā
18.	janvārī	plkst.	10.00	
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
  Līgatnes/ Amatas kauss florbolā jauniešiem 
  3. posms. Ieeja bez maksas.
19.	janvārī	plkst.	10.30		12.00 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē 
  Māmiņu klubs. Kēksa cepšana. 
  Ieeja bez maksas.
19.	janvārī	plkst.	18.00	
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  radošās darbnīcas. Filcēšana 
  (vada Diāna Gustava). Biļetes 1,50 eiro.
19.	janvārī	plkst.	18.00 
“Zvaniņos”, Augšlīgatnē, Sporta ielā 14
  Barikāžu piemiņas pasākums. 
  Ieeja bez maksas.
19.	janvārī	plkst.	19.00 
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
  Latvijas čempionāta spēle florbolā: 
  Līgatne – Kalsnava. Ieeja bez maksas.
23.	janvārī	plkst.	18.00 
Amatu mājā, Skolaskalnā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
  meistardarbnīca otrreizējās pārstrādes 

  radošajam projektam “Nederīgs par derīgu”. 
  Dekoratīvi un praktiski darbi no otrreiz 
  pārstrādāta papīra (vada Diāna Gustava). 
  Ieeja bez maksas.
26.	janvārī	plkst.	10.30		12.00	
Līgatnes pilsētas Dienas un interešu centrā, 
Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
  Māmiņu klubs. Ķeblīšu pārvalku 
  meistarošana. Ieeja bez maksas.
26.	janvārī	plkst.	17.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Lasītāju klubiņa pirmā tikšanās. 
  Ieeja bez maksas.
26.	janvārī	plkst.	19.00	
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
  Latvijas čempionāta spēle florbolā: 
  Līgatne – Valmiera. Ieeja bez maksas.
27.	janvārī	plkst.	17.00	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Ilzes Bindemanes personālizstādes atklāšana. 
  Ieeja bez maksas. Skatāma līdz 27. februārim.
29.	janvārī	plkst.	16.00	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Brantu amatierteātra izrāde: G. Priede 
  “Centrifūga”. Biļetes 2 eiro.

2.	februārī	plkst.	19.00	
(par vietu lūdzam sekot līdzi afišai)
  Blomes teātra izrāde: Pauls Putniņš 
  “Pie puķēm, kur ģimenei pulcēties”. 
  Biļetes 2 eiro.
3.	februārī	plkst.	19.00	
Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  ciklā “Latvijas dziesminieki” tikšanās ar 
  Vari Vētru. Biļetes 2,50 eiro, pasākuma 
  dienā – 3 eiro. Tās var iegādāties Līgatnes 
  novada domes kasēs.
11.	februārī	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Mīlas dziesmu festivāls.
14.	februārī	plkst.	18.00	
Papīra muzejā, Spriņģu ielā 1, Līgatnē
  sarunu cikls “Kā es pazīstu Līgatni”. 
  Līgatnes alas, ceļi un dzelzceļš. Biļetes 1 eiro.
17.	februārī	
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Valentīndienas balle pie galdiņiem 
  “Ar mīlestības pinekļiem”.

Sīkāka informācija www.ligatne.lv, 64153180.

http://www.visitligatne.lv/pub/?id=40
http://www.ligatne.lv/
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 Māmiņu klubs Līgatnē 
pavadījis aktīvu un darbīgu 
2016. gada sezonu. Iniciatīvas 
pilnā vadītāja Natālija Juškova 
ieguldījusi gana lielu enerģi-
ju, lai katru ceturtdienas rītu 
Līgatnes jaunajām un aktīva-
jām māmiņām būtu iespēja 
aprunāties, dalīties pieredzē, 
iedvesmoties citai no citas, 
uzklausīt speciālistu viedokli, 
apgūt kādas jaunas prasmes 
un realizēt savu radošumu.
 28.	 decembrī	 Augšlī-
gatnes	Dienas	 un	 interešu	
centra	jaunajās	telpās	noti-
ka	gaišs	un	sirsnīgs	Patei-
cības	 vakars	Ziemassvētku	
noskaņās.	Uz to tika aicināti 
visi kluba atbalstītāji, draugi, 
nodarbību vadītāji. Pateicībā 
māmiņas bija sarūpējušas lie-
lu, greznu, gardu piparkūku 
ar vārdu katram, kas devis 
savu atbalstu kādām aktivitā-
tēm.
 Māmiņu kluba vadītāja bija 
sagatavojusi pārskatu par no-
tikumiem un aktivitātēm visa 
gada garumā. Īpaši pateicības 
vārdi tika teikti pašvaldības 
vadītājam Aināram Šteinam 
un nodarbību vadītājiem Svet-
lanai Birjukovai, Dainai Klints, 
Diānai Klesūnei, Cindy Heas-
ter, Kristīnei Gailītei, Ramonai 
Indriksonei, Anitai Zazerinai, 
Norai Bērtiņai, Agnesei Lau-
derei, Sarmītei Kreitālei, Lie-
nei Korņejevai, Nikolai Kava-
lei.
 Pasākuma atmosfēra bija 
mājīga un sirsnīga, jo īpaši 
tāpēc, ka katram bija iespēja 
piedalīties un līdzdarboties, 

Māmiņu kluba 
Pateicības vakars 
Ziemassvētku 
noskaņās

Sarmīte Kreitāle ar ģimeni. Foto Natālija Juškova

Anita Zazerina un Evita Bullīte. Foto Natālija Juškova

nevis ieņemt pozīciju „nu, kas 
mani tagad izklaidēs?”. Tika 
klāts bagātīgs svētku galds, 
jo viena māmiņa bija izvārījusi 
sātīgu zupu un tradicionālos 
pelēkos zirnīšus, otra izcepusi 
smaržīgas piparkūkas, šokolā-
des desu... Mmm... bērnības 
garša! Cita māmiņa atnesa 
sveces un izdekorēja galdu. 
Vēl viena ģimene sagatavoja 
pasakainu izrādi par rūķiem. 
	 Katra	 ģimene	 tika	 ap-
segta	 ar	 segu.	 Šis	 rituāls	
bija	 kā	 vēlējums,	 lai	 ģi-
mene	 dzīvotu	 saticībā	 un	
mīlestībā,	 kā	 arī,	 lai	 kļūtu	
kuplāka.
 Māmiņu klubs iecerējis 
tikpat aktīvu arī 2017. gadu. 
Gluži tāpat kā iepriekš, katru 
nedēļu ceturtdienās no plkst. 
10.30 līdz 12.00 māmiņas tiek 
aicinātas uz tematiskām no-

darbībām gan Augšlīgatnes 
Dienas un interešu centrā 
(jaunajās telpās Nītaures ielā 
4), gan Līgatnes pilsētas Die-
nas, interešu un amatu centrā 
(Skolaskalnā).
	 Janvāra	nodarbības:
l 19.	janvārī	plkst.	10.30		
12.00	 kēksa	 cepšana	 kopā	
ar	 Kristīni	 Gailīti (Augšlī-
gatnes Dienas un interešu 
centrā, Nītaures ielā 4);
l 26.	janvārī	plkst.	10.30		 
12.00	 ķeblīšu	 pārvalku	
meistarošana	no	valkātiem	
T	krekliem	(Līgatnes pilsētas 
Dienas un interešu centrā, Pil-
soņu ielā 4).

Natālija	Juškova,
Māmiņu kluba vadītāja,

Daina	Klints,
Dienas, interešu un amatu 

centra vadītāja 

	 27.	 janvārī	 plkst.	 17.00	
aicinām	 uz	 Ilzes	 Binde-
manes	grafiku	 izstādes	 at-
klāšanu	 Līgatnes	 kultūras	
namā.	Izstāde	skatāma	līdz	
27.	februārim.

Līgatnes kultūras 
namā būs skatāma 
Ilzes Bindemanes 
grafiku izstāde 
“Sirds sniegs”

 Māksliniece raksta par 
sevi: “Esmu mācījusies Rīgas 
Lietišķās mākslas koledžā - 
stiklnieku un tēlnieku dizaina 
nodaļās, kā arī pie mākslinie-
kiem Kārļa Dobrāja, Bruno 
Celmiņa, Marinas Ainbinde-
res meistardarbnīcās. Man 
patīk zīmēt, rakstīt haikas, 
veidot tērpus, aksesuārus un 
scenogrāfiju teātra izrādēm, 
radīt skaisto, tā ir mana dzīve. 
Es dievinu mirkli, kad dzimst 
māksla.
 Izstādē “Sirds sniegs” re-
dzamie darbi, iespējams, jūs 
mudinās uz pārdomām, kā 
reaģējam uz dažādos dzīves 
mirkļos ap mums notiekošo. 
Tas ir ziemas laiks, kad diena 
ir īsa, bet katrai tumšai dienai 
iziet cauri kāda balta sniega 
pārsla un aukstumu izkausē 
mīlestība.
 Ļoti priecāšos, ja atradīsiet 
laiku apmeklēt manu izstādi”.



“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 2017. gada 15. februārī.

2017. gada JANVĀRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Vairs skaistāku brīžu dzīvē nav,
Kad laime, ko gribēji, tagad ir tava,
Kad divi ceļi par vienu var kļūt,
Un divas sirdis vienotas būt.

Decembrī	Līgatnes	novada	 
Dzimtsarakstu	nodaļā	 
jāvārdu	teica	viens	pāris

Andris	un	Aelita
Sveicam jauno ģimeni!

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

Decembrī	 
Līgatnes	novadā	 

piedzimis	viens	puisītis
Ralfs	Jēkabs

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai puisītis aug vesels un laimīgs!

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Decembrī	mūžībā	aizgājuši:
Ilga	Silvija	Jansone		5.	decembrī
Ingrīda	Indāne	–	7.	decembrī
Kārlis	Rinkevičs	–	16.	decembrī
Ewald	Strasser	–	21.	decembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Ķempju draudzē notiek 
pieteikšanās iesvētes mācībai. 
Nodarbības sāksies 5. februārī 
un notiks katru svētdienu. 
Kristību un iesvētes 
dievkalpojums būs 
Vasarsvētkos, 4. jūnijā.
 Iesvēte ir kā durvis, caur kurām jāieiet, 
lai saņemtu Baznīcas dāvātās svētības pilnā 
mērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var 
nākt pie grēksūdzes un saņemt grēku piedo-
šanas pasludinājumu, kā arī nākt pie Sv. Va-
karēdiena. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi 
var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par 
krustvecākiem. Iesvētes mācība jāiziet arī 
ikvienam skolas  vecumu sasniegušam kris-
tības kandidātam.
 Iesvētes mācības kursam var pieteikties, 
personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpo-
juma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz 
e-pastu ainars@kempji.lv. Pieteikumā snie-
dziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kā-
dēļ vēlaties iepazīt kristīgo ticību. Uz jūsu 
e-pastu saņemsiet visu turpmāko  nepiecie-
šamo informāciju. Jūsu iesniegtā informācija 
būs konfidenciāla. 

Ķempju	evaņģēliski	luteriskā	draudze
www.kempji.lv

Ar izrādi “Ziemas pasaka” 
Līgatnē 31. janvārī 

viesosies 
Rīgas leļļu teātris. 

Izrāde Augšlīgatnē, Sporta ielā 14, plkst. 9.00, 
Līgatnē, Gaujas ielā 7, plkst. 10.30. 

Aicināti visi bērni. Biļetes - 2 eiro.

http://www.kempji.lv

