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Oktobrī

Sarkanas lapas šūpojas zaros,
Gaida, kad balti vēji tās nesīs.
Gaida, kad dzērves 

pacelsies baros,
Piekliegtas kļūs padebesis.
Rudens lapas grib 

sarkanas kvēlot
Un iekrist cilvēkam plaukstā.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību oktobra 

jubilāriem!
Igors Bieziņš
Lolita Bujāne

Mārtiņš Melnis
Ivars Ramža
Iveta Upīte

Tatjana Arsentjeva
Iveta Ābola

Uldis Bērziņš
Edvīns Birkhāns
Ainārs Dreijers

Eduards Krūmiņš
Jānis Pundurs
Zitta Voiciša
Līga Zicmane
Valda Bomika

Daira Kreičmane
Iraida Krūma
Inita Lidere
Modris Sika
Alda Sūruma

Raimonds Trubačs
Sergejs Lipskis
Lilita Boreiko
Tekla Osīte

Vilnis Vītoliņš
Inta Libeka
Agris Rencis

Austra Čemme
Maija Janke

Elga Lopenova
Raisa Nilova
Valda Veļķere
Ņina Žuikova

Skaidrīte Bukovska
Velta Brante

Ausma Bergmane
Tatjana Jankovska

Jānis Bundža
Gaida Ozoliņa

Marija Andžāne
Jūsma Ābele

Jeļena Terentjeva
Alfreds Konrads
Velta Meistere

Mirdza Gradovska

“Zeperi” pēc rudens ražas tirdziņa Līgatnē 9. oktobrī. Foto: Liene Fridberga.

 “Latviešiem ir sena esamī-
bas vēsture, bet īsa valstiskā 
vēsture. Bet šī īsā valstisku-
ma vēsture ir arī mūsu izde-
vība, jo tas nozīmē, ka mūsu 
vēsture ir kā balta lapa. Mēs 
varam tajā rakstīt, un mums 
ir iespējas to iespaidot. Tas 
dod tādu brīvību, kādas mūsu 
senčiem ilgus gadsimtus ne-
bija. Un mēs nedrīkstam to 
aizmirst. (..) Valstiskā neat-
karība paver citus apvāršņus. 
Tā sniedz iespēju attīstīt savu 
kultūru, saglabāt savu valodu, 
ko ir ļoti grūti saglabāt citos 
apstākļos. Tādēļ mēs nedrīk - 
stam nicināt savu valstisku-
mu. Es domāju, ka mums ir 
jāmīl sava valsts tikpat ļoti, 

cik mēs mīlam savu zemi.” Šie 
vārdi pieder kādreizējai Valsts 
prezidentei Vairai Vīķei-Frei-
bergai. 
 Raimonda Tigula mūzikas 
pavadībā tie skan preziden-
tes pētītajām Saules dainām 
veltītajā albumā “Vaira”. Tieši 
to par sava jubilejas koncerta 
vadmotīvu izvēlējies Līgatnes 
novada deju kolektīvs “Zepe-
ri” Lienes Fridbergas vadībā. 
Tradicionālie rudens danči 
Lustūzī šogad notiks valsts 
svētku nedēļā, 12. novembrī, 
un šā gada koncertam dots 
nosaukums «Pa sauli, zem 
saules». 
 Koncertā «Zeperi» kopā ar 
viesu kolektīviem  caur mūsu 

tautasdziesmām izdejos lat-
viešu tautas dzīves gājumu 
un mīlestību pret savu zemi. 
Īpaši šim koncertam dejotāji 
sagatavojuši vairākas jaunas 
un iepriekš neredzētas dejas - 
«Bērzgales danci», «Metenīša 
vakarā» un «Visi sīki kukainī-
ši». Uz skatuves redzēsim arī 
«Viedos Zeperus» - dejotājus, 
kas bijuši kolektīva dalībnieki 
šo 16 gadu garumā, bet paš-
laik jau beiguši aktīvās deju 
gaitas. 
 Savukārt viesu kolektīvu 
vidū būs «Zeperu» ilggadējās 
vadītājas Ivetas Pētersones-
Lazdānes vadītais deju kolek-
tīvs «Daiļrade», kas uz Līgat-
ni vedīs arī slaveno Agra Da-

ņiļeviča deju «Aiz Daugavas 
vara dārzs», kas tika radīta 
Pasaules koru olimpiādei un 
nesen izpelnījās lielu sajūsmu 
arī Lietuvas televīzijas tautas 
deju šovā. 
 Pie «Zeperiem» ciemosies 
arī deju kolektīvi «Saime», 
«Agrā rūsa», «Dzirnu senči», 
«Grieži», «Jumis», «Marma-
le», «Nebēda», «Olysta» un 
«Svīta».
 Tautas deju kolektīvs «Ze-
peri» aicina jūs uz koncertu 
«Rudens danči Lustūzī. Ar 
sauli, zem saules» Līgatnes 
kultūras namā 12. novembrī 
plkst. 18, lai  kopīgi baudītu 
latviešu tautas deju priekpil-
no spēku!

“Zeperi” rudens koncertā izdejos 
latviešu tautas dzīves gājumu un 
mīlestību pret savu zemi

	 Aicinām	visus	Līgatnes	novada	iedzīvotājus	uz	Latvijas	Neatkarības	proklamēša-
nas	dienas	svinībām:
l 17. novembrī plkst. 19 koncerts	 “No	 dziesmas	 dvēsle	 spēku	 smeļ”	 Augšlīgatnes	
“Zvaniņu”	zālē.	Muzicē	Kaspars	Gulbis	kopā	ar	muzikāliem	domubiedriem. Ieeja bez 
maksas;
l 18. novembrī plkst. 18 svētku	koncerts	Līgatnes	kultūras	namā.	Svētkos mūs priecēs 
Artis	Gāga	ar	draugiem	programmā	“Latvijas	sentiments”. Svētku noslēgumā salūts. 
Ieeja bez maksas.
 Svētku	pasākuma	laikā	sveiksim	Līgatnes	Gada	cilvēku	2016.	Aicinām visus novada 
iedzīvotājus līdz oktobra beigām iesaistīties Līgatnes Gada cilvēka izvēlēšanā. Tā ir mūsu ie-
spēja pateikt paldies saviem līdzcilvēkiem, kuri ar nesavtīgu un radošu darbu iesaistās Līgat-
nes attīstībā un neatsaka palīdzību, kad mums tā nepieciešama grūtā brīdī. Tie ir cilvēki, kuri 
padara vairāk nekā no viņiem sagaida, cilvēki, kurus cienām un no kuriem iedvesmojamies. 
 Balsot par Gada cilvēku iespējams Līgatnes un Augšlīgatnes pakalpojumu centros, vi-
dusskolas un bērnudārza ēkās, tūrisma informācijas centrā un novada interneta vietnē  
www.ligatne.lv.

Lāčplēša dienas 
pasākumi 
Līgatnes novadā

 Aicinām	visus	Līgatnes	novada	 iedzīvotājus	svinēt	Lāčplēša	dienu,	piedaloties	
Brīvības	cīņām	veltītos	piemiņas	pasākumos	11.	novembrī:
l piemiņas brīdis plkst. 17 Līgatnes pilsētas centrā, pie ezera. Piedalās Līgatnes pūtēju 
orķestris;
l plkst. 19 lāpu gājiens no “Zvaniņiem” uz Paltmales kapsētu. Piemiņas pasākums Paltma-
les kapsētā pie pieminekļa Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem. Piedalās 
jauktais koris «Līgatne». 

Latvijas 
Neatkarības 
proklamēšanas 
dienas svinības 
Līgatnes novadā
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Novada gada cilvēki 
ir starp mums

 Ik gadu 18. novembrī su-
minām novada gada cilvēkus, 
kuru devums novadam izpel-
nījies vislielāko sabiedrības 
uzmanību. Novada gada cil-
vēku iesaka iedzīvotāji, rak-
stot motivācijas vēstuli, kurā 
apcerēts konkrētas personas 
devums. Domes komisija ie-
pazīstas ar visām anketām un 
pieņem lēmumu par nominā-
cijām un galveno, reizēm vis-
sarežģītāko lēmumu - par Lī-
gatnes novada gada cilvēku.
 Līgatnes novada gada cil-
vēka pasākumā parasti ir 
vairākas nominācijas. Esmu 
dzirdējis viedokļus, ka ļaudis 
vēlas izteikt pateicību par 
vienu vai otru cilvēku, par 
viņu devumu novadam, bet 
tad it kā apraujas, jo “vai gan 
tas ir liels notikums”. Manu-

prāt, nav mazu vai lielu noti-
kumu, bet ir tādi, kurus pa-
manām plaši un arī tādi, kas 
paliek nepamanīti, bet tie nav 
mazāk svarīgi un nozīmīgi. 
Uzskatu, ka svarīgi atzīmēt 
ikkatra devumu, jo īpaši tos, 
kas svarīgi lielākam pulkam 
novada iedzīvotāju. Un 
mums ir bijuši piemēri, kad 
Līgatnes novada gada cilvēka 
nominācijās cildinām ļaudis, 
kas varbūt ikdienā nav pārāk 
pamanāmi, bet kuru veikums 
daudzu līdzcilvēku sirdīs bijis 
saskatāms un ievērības cie-
nīgs. 
 Arī šogad, turpinot šo tra-
dīciju, aicinu novada iedzīvo-
tājus būt aktīviem un izteikt 
savu viedokli par līdzcilvē-
kiem, kuru ieguldījums, jūsu-
prāt, ir atzīmēšanas vērts. 

 Izsludināts iepirkums “Lī-
gatnes novada grants ceļu 
pārbūves būvprojektu izstrā-
de un autoruzraudzība”. Plā-
nota pašvaldības grants ceļu 
“Ratnieki - Rūpnieki” un “Blo-
dziņi (Vaisuļi) - Asaru ceļš” at-
jaunošana Eiropas Savienības 
fondu pasākumā “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos”. 
 Izsludināts iepirkums “Ielu 
un ceļu mehanizēta tīrīšana 
2016./2017. gada ziemas se-
zonā”. Ja nepieciešama snie-
ga tīrīšana ar traktortehniku 
privātīpašumā Augšlīgatnē un 
Līgatnē, iespējams vienoties 
ar SIA “Līgatnes komunālser-
viss”, lauku apvidos - gan ar 
SIA “Līgatnes komunālser-
viss”, gan minētā iepirkuma 
uzvarētāju (iepirkuma rezul-
tāti tiks publicēti novada mā-
jaslapā un avīzes izdevumā). 
 Noslēdzies iepirkums 
“Kancelejas preču piegāde 
Līgatnes novada domes un 
tās iestāžu vajadzībām”. Lī-
guma slēgšanas tiesības par 
kopējo pakalpojuma summu 

16 720,79 EUR bez PVN pie-
šķirtas SIA “Hermess”, reģ. 
Nr. 40003057181.
 Noslēdzies iepirkums 
“Traktortehnikas ar papild-
aprīkojumu iegāde finanšu 
līzingā SIA “Līgatnes ko-
munālserviss” vajadzībām”. 
Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA “KONO”, reģ.  
Nr. 40003275189. Finanšu 
līzingā tiks iegādāta jauna 
traktortehnika ar papildap-
rīkojumu par 46  175,13 EUR 
bez PVN. Tas palīdzēs kapi-
tālsabiedrībai pilnveidot un 
efektivizēt traktortehnikas pa-
kalpojumu klāstu ceļu uzturē-
šanas, teritoriju kopšanas un 
pļaušanas, kā arī kraušanas 
pakalpojumu jomā.
 Noslēdzies iepirkums “Sil-
tummezglu komplektējošo 
detaļu piegāde SIA “Līgat-
nes nami” vajadzībām”. Lī-
guma slēgšanas tiesības par 
12 803,04 EUR bez PVN pie-
šķirtas SIA “Santehnikas Re-
sursi”, reģ. Nr. 40003718369. 
Šis uzņēmums piegādājis 
siltumpatēriņa uzskaites ie-

kārtas daudzdzīvokļu dzīvoja-
majām mājām Augšlīgatnē un 
Līgatnē SIA ”Līgatnes komu-
nālserviss” apkalpes zonā. 
  Noslēdzies iepirkums “Mē-
beļu izgatavošana, piegāde 
un montāža Līgatnes pagas-
ta kultūras namam Nītaures 
ielā 4, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā”. 
Līguma slēgšanas tiesības 
par 21  555,60 EUR bez PVN 
piešķirtas SIA “AJ Furniture”, 
reģ. Nr. 54103100991. Iegā-
dātās mēbeles tiks izvietotas 
ēkas pirmā stāva atjaunotajās 
telpās. 
 Izsakām pateicību Līgatnes 
novada Ražas svētku un Zaļā 
tirgus noslēguma lustu orga-
nizatoriem un dalībniekiem. 
Ar katru gadu apmeklētāju 
un dalībnieku skaits aug, un 
atbilstoši cenšamies šos jau 
tradicionālos pasākumus pa-
darīt plašākus, atraktīvākus 
un krāšņākus. 

Egils	Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes oktobrī

I.	Vispārīgie	jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā Līgatnes novadā piemēro 
nekustamā īpašuma nodokļa lik-
mes un nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus, kārtību, kādā 
ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25 m2, vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cil-
vēku drošību apdraudošas būves, 
būves, kuru būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais ko-
pējais būvdarbu veikšanas ilgums, 
zemes vienības, kuras netiek uz-
turētas atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, kā arī kārtību, kādā no-
saka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa 
administrācijas funkcijas veic Lī-
gatnes novada domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa.
II.	Nekustamā	īpašuma	
nodokļa	likmes
3. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to da-
ļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 
un kas netiek izmantotas saimnie-
ciskās darbības veikšanai (izņemot 
garāžas), ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliek.
4. Būvei, kas klasificēta kā vidi de-
gradējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša, ar nākamo 
mēnesi pēc būves klasificēšanas 
attiecīgajā būvju kategorijā, pie-
mēro nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3% apmērā no lielākās turp-
māk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadas-
trālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Zemes vienībai vai zemes vienī-
bas daļai, kas netiek uzturēta at-
bilstoši normatīvajos aktos noteik-
tajai kārtībai, piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā. 
Ja zemes vienības daļa, kas netiek 
uzturēta atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai, reģis-
trēta attiecīgā kopīpašnieka lieto-

šanā, paaugstināta nodokļa likme 
tiek piemērota attiecīgā kopīpaš-
nieka īpašumā esošajai domājama-
jai daļai.
6. Lēmumu par būves klasificēša-
nu par vidi degradējošu, sagruvu-
šu vai cilvēku drošību apdraudošu, 
vai lēmumu par attiecīga statusa 
atcelšanu pieņem Līgatnes novada 
dome. Domes lēmums ir nododams 
Līgatnes novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai turpmā-
kam darbam ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc tā galīgas 
noformēšanas, par to atsevišķi in-
formējot būves īpašnieku.
7. Līgatnes novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa, saņe-
mot saistošo noteikumu 6. punkta 
kārtībā pieņemto lēmumu, veic 
nekustamā īpašuma nodokļa pār-
rēķinu ar nākamo mēnesi un nosū-
ta maksāšanas paziņojumu būves 
īpašniekam.
8. Būvei, kuras būvniecībā pār-
sniegts normatīvajos aktos noteik-
tais kopējais būvdarbu veikšanas 
ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būv-
niecības termiņa izbeigšanās līdz 
mēnesim, kad parakstīts akts par 
būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
nekustamā īpašuma nodokļa likme 
ir 3% apmērā no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības:
8.1. būvei piekritīgas zemes kadas-
trālās vērtības;
8.2. būves kadastrālās vērtības.
9. Līgatnes novada būvvalde ap-
kopo informāciju par būvēm, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatīva-
jos aktos noteiktais kopējais būv-
darbu veikšanas ilgums un divas 
reizes gadā – līdz 25. janvārim un 
25. jūlijam – iesniedz nodokļu ad-
ministrācijai.
10. Līgatnes novada Pašvaldības 
policija apkopo informāciju par ze-
mes vienībām vai zemes vienības 
daļām, kas netiek uzturētas atbil-
stoši normatīvajos aktos noteik-
tajai kārtībai un iesniedz nodokļu 
administrācijai divas reizes gadā –  
līdz 25. janvārim un 25. jūlijam.

11. Saistošo noteikumu 5. un  
8. punktā minētajos gadījumos pa-
augstināto nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi piemēro un nekustamā 
īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, 
sākot ar nākamo mēnesi pēc infor-
mācijas saņemšanas no Būvvaldes 
un Pašvaldības policijas.
12. Ja objekts atbilst vairākiem 
saistošo noteikumu 4., 5. un  
8. pun ktā minētajiem nosacīju-
miem, objektam piemēro lielāko 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi.
13. Nekustamā īpašuma nodokli 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu), kas ierakstīta Zemes-
grāmatā uz pašvaldības vārda, un 
pašvaldībai piederošo vai piekritī-
go zemi, uz kuras šī māja atrodas, 
maksā pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki 
un nomnieki, kuriem īres un nomas 
līgumi slēgti ar pašvaldību, vai per-
sonas, kuru īpašumtiesības uz dzī-
vojamo māju (tās daļu) ieguvušas 
līdz dzīvojamo māju privatizācijai, 
vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie val-
dītāji (līdz nekustamā īpašuma re-
ģistrēšanai Zemesgrāmatā).
III.	Nekustamā	īpašuma	
nodokļa	maksātāju	kategorijas	
un	atvieglojumu	apmērs
14. Atvieglojumus no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas piešķir 
personai, kurai pašai (vai kopā ar 
laulāto) vai tās laulātajam ir:
14.1. 3 (trīs) bērni vecumā līdz  
18 gadiem (arī aizbildniecībā eso-
ši vai audžuģimenē ievietoti bērni 
līdz pilngadības sasniegšanai) – 
50% apmērā;
14.2. 4 (četri) vai vairāk bērni ve-
cumā līdz 18 gadiem (arī aizbild-
niecībā esoši vai audžuģimenē 
ievietoti bērni līdz pilngadības sa-
sniegšanai) – 70% apmērā;
Ja katram vienu un to pašu 3 (trīs) 
vai 4 (četru) un vairāk bērnu ve-
cākam (aizbildnim) saskaņā ar 
likuma “Par nekustamā īpašuma  

 3.lpp.

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 13. oktobra sēdē (protokols Nr. 13, 1. §)

LĪGATNES NOVADA DOMES 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/15
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Līgatnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta pirmo daļu,
1.4, 1.5, 1.6 daļu, 5. panta trešo daļu, 9. panta otro daļu

1. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2016. gada pamatbu-
džetu ieņēmumos EUR 3 229 926 
apmērā un sadalījumu pa ieņēmu-
mu veidiem saskaņā ar 1. pieliku-
mu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada 

pašvaldības 2016. gada pamatbu-
džetu izdevumos EUR 3 505 440 
apmērā saskaņā ar 2. un 3. pieli-
kumu.

Ainārs	Šteins,
sēdes vadītājs, Līgatnes novada 

domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 
2016. gada 22. septembra lēmumu (protokols Nr. 12, 3.§)
Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 16/13 „Grozījumi  
Līgatnes novada pašvaldības  
saistošajos noteikumos Nr. 14/16  
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un 
15. panta pirmās daļas 4. punktu, Izglītības likuma 12. panta 21. daļu

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes  
2016. gada 22. septembra sēdē (protokols Nr. 12, 3.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 16/11 „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 1. daļas 2. punktu, 
46. panta 1. un 2. daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

 Veikt Līgatnes novada paš-
valdības saistošajos noteikumos  
Nr. 14/16 „Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolā” (apstip-
rināts ar Līgatnes novada domes  
2012. gada 26. janvāra lēmumu 
(protokols Nr. 1, 17.§) šādus gro-
zījumus:
1. Noteikumu 13. punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
“13. Izglītojamiem, kuru vecāki 
likumā noteiktā kārtībā ir iegu-
vuši trūcīgās personas vai ģi-

menes statusu, kā arī izglītoja-
miem no daudzbērnu ģimenēm 
līdzfinansējuma apjoms tiek 
noteikts 25% apjomā no pilnās 
maksājuma summas.”. 
2. Noteikumu 16. punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
“16. No līdzfinansējuma maksas 
tiek atbrīvoti bērni invalīdi, bērni 
bāreņi un bērni, kuri nodoti aprū-
pei audžuģimenē.”. 

A.	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs
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nodokli” 2. panta pirmo daļu ir 
īpašumā, tiesiskā valdījumā vai 
lietošanā nekustamais īpašums 
kopīpašumā, tad katram šo bērnu 
vecākam (aizbildnim) ir tiesības 
saņemt nodokļu atvieglojumus par 
savu kopīpašuma daļu.
Pārējos gadījumos nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojums tiek 
piešķirts tikai vienam no vienu un 
to pašu 3 (trīs) vai 4 (četru) un vai-
rāk bērnu vecākam (aizbildnim).
Atvieglojumus vecāks (aizbildnis) 
var pieprasīt tad, ja pieprasītājs ir 
deklarējis savu dzīvesvietu Līgat-
nes novada administratīvajā teri-
torijā.
15. Atvieglojumus no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas piešķir 
saimnieciskās darbības veicējiem 
(ražošanas, tirdzniecības un pa-
kalpojumu sniegšanas jomā), kuri 
veic saimniecisko darbību Līgat-
nes novada administratīvajā teri-
torijā esošā nekustamā īpašumā, 
Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā reģistrējuši savu juridis-
ko adresi (fiziskās personas – saim-
niecisko darbības vietu) un kuriem 
iepriekšējā gadā ir noteikts darba 
ņēmēju skaits (nodarbinātības ap-
joms 1 cilvēkam visa perioda laikā 
nav mazāks par 960 stundām) šādā 
apmērā:
15.1. no 5 līdz 10 darba ņēmē- 
jiem – nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaide 20% apmērā;
15.2. no 11 līdz 20 darba ņēmē- 
jiem – nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaide 30% apmērā;
15.3. no 21 līdz 40 darba ņēmē-
jiem - nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaide 40% apmērā;
15.4. 41 un vairāk darba ņēmēji –
nekustamā īpašuma nodokļa atlai-
de 60% apmērā.
Ja atvieglojumu pieprasītājam 
pieder vairāki nekustamie īpašu-
mi, nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi tiek piešķirti par to 
nekustamo īpašumu, kurā faktis-
ki ir nodarbināti darba ņēmēji un 
notiek saimnieciskā darbība. Saim-
nieciskās darbības veicējam – at-
vieglojumu pieprasītājam nedrīkst 
būt nodokļu parādi.
16. Atvieglojumus no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas piešķir 
jaundibinātām juridiskām un fi-
ziskām personām, kas veic saim-
niecisko darbību Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā esošā 
nekustamā īpašumā, savu juridis-
ko adresi (fiziskās personas gadīju-
mā – saimnieciskās darbības vietu) 
ir reģistrējušas Līgatnes novada 
teritorijā, saimniecisko darbību/
komercdarbību ir reģistrējušas 
iepriekšējā taksācijas gadā un no-
darbina vismaz 5 darba ņēmējus – 
50% apmērā.
17. Nodokļa maksātājiem, kuri 
ir saimnieciskas darbības vei-
cēji, nodokļa atvieglojumi pie-
šķirami saskaņā ar Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulu 
(ES)  Nr. 1407/2013  par  Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
107.  un  108.  panta piemēroša-
nu  de minimis  atbalstam (Eiro-
pas Savienības  Oficiālais Vēstne-
sis, 2013. gada 24. decembris,  
Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas 
regula  Nr. 1407/2013), ievērojot, 
ka:
17.1. atbalstu nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojuma veidā nevar 
piemērot, ja nodokļu maksātājam 
ar tiesas spriedumu ir pasludi-
nāts maksātnespējas process vai 
ar tiesas spriedumu tiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process, vai 
ar tiesas lēmumu tiek īstenots ār-
pustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, tam uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai 
mierizlīgums vai tā saimnieciskā 
darbība ir izbeigta vai tas atbilst 
valsts tiesību aktos noteiktiem 
kritērijiem, lai tam pēc kreditoru 
pieprasījuma piemērotu maksāt-
nespējas procedūru;
17.2. de minimis  atbalstu pie-
šķir, ievērojot Komisijas regulas   

Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā 
minētos nozaru un darbības iero-
bežojumus;
17.3. saņemto atbalstu var apvie-
not ar citu atbalsta pro grammu 
vai individuālā atbalsta projekta 
ietvaros saņemto  de minimis  at-
balstu, nepārsniedzot Komisijas 
regulas Nr.  1407/2013  3. panta  
2. punktā noteiktos ierobežojumus 
triju fiskālo gadu periodā viena 
vienota uzņēmuma līmenī. Viens 
vienots uzņēmums atbilst Komisi-
jas regulas Nr. 1407/2013 2. panta  
2. punktā, noteiktajai “viena vieno-
ta uzņēmuma” definīcijai;
17.4. ja nodokļu maksātājs, kuram 
piemēro atbalstu nodokļu atvieg-
lojuma veidā, darbojas arī noza-
rēs, kas minētas Komisijas regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta 
“a”, “b” vai “c” apakšpunktā, tas 
nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu no tām dar-
bībām, kurām piešķirts  de mini-
mis atbalsts nodokļu atvieglojuma 
veidā;
17.5. lēmumu par atbalsta piešķir-
šanu saskaņā ar Komisijas regu-
lu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz 
šīs regulas darbības beigām jeb 
2021. gada 30. jūnijam;
17.6. nekustamā īpašuma nodokļa 
atbalsta sniedzējs un atbalsta sa-
ņēmējs datus par de minimis atbal-
sta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, 
sākot no dienas, kurā saskaņā ar 
šo shēmu piešķirts pēdējais indivi-
duālais atbalsts.
18. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus piemēro un pārrē-
ķinu veic ar nākamo mēnesi pēc 
iesnieguma saņemšanas ģimenēm, 
kurām piedzimis (adoptēts, pie-
ņemts aizbildniecībā vai audžu-
ģimenē) attiecīgi trešais vai ce-
turtais bērns (saistošo noteikumu  
14. punkta apakšpunkti).
IV.	Kārtība,	kādā	tiek	iesniegts	
pieprasījums	atvieglojumu	
saņemšanai
19. Lai saņemtu atvieglojumus, at-
vieglojumu prasītājam jāiesniedz 
Līgatnes novada domē iesniegums, 
kas noformēts atbilstoši Noteiku-
mu pielikumam un tam jāpievieno 
nepieciešamie dokumenti.
20. Noteikumu 14. un 15. punktā 
minētajiem atvieglojumu prasītā-
jiem iesniegums un tam pievieno-
tie dokumenti jāiesniedz Līgatnes 
novada domē līdz 31. martam.
21. Iesniegumā norādīto ziņu pār-
baudi savas kompetences ietvaros 
veic pašvaldības Finanšu un grā-
matvedības nodaļa.
22. Iesniegums netiek izskatīts pēc 
būtības un pašvaldība sagatavo 
attiecīgu atbildi, ja atvieglojumu 
prasītājs:
22.1. iesniegumā nav norādījis 
visas ziņas atbilstoši Noteikumu 
pielikumam, vai ir norādījis nepa-
tiesas ziņas;
22.2. iesniegumam nav pievienojis 
visus dokumentus;
22.3. iesniegumu un/vai tam pie-
vienojamos dokumentus iesnie-
dzis pēc Noteikumos norādītā ter- 
miņa.
23. Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas darbiniekiem, kuru kom-
petencē ir lēmuma sagatavošana, 
ir tiesības pieprasīt no atviegloju-
mu pieprasītājiem pa pildu infor-
māciju (tai skaitā dokumentus), 
kas nepieciešama atvieglojumu 
pieprasītāja atbil stības nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju ka-
tegorijām un citu ar atvieglojumu 
piemērošanu saistītu nosacījumu 
izvērtēšanai. Atvieglojumu pie-
prasītājam ir pienākums sniegt ar 
atvieglojumu piemērošanu saistītu 
papildu informāciju.
V.	Atvieglojumu	saņemšanas	
pieprasījumam	iesniedzamie	
dokumenti
24. Atvieglojumu pieprasītājam 
vienlaicīgi ar Noteikumu 19. pun-
ktā noteikto iesniegumu Līgatnes 
novada domē jāiesniedz:
24.1. Noteikumu 13. punktā norā-
dītajām personām:
24.1.1. pašrocīgi parakstīts aplie-
cinājums, ka nekustamais īpašums 
netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā;

24.1.2. audžuģimenēm – Bāriņtie-
sas lēmums, ja šāds lēmums nav 
atvieglojumu prasītāja rīcībā un 
to ir pieņēmusi Līgatnes novada 
Bāriņtiesa, pašvaldība to pieprasa 
pati;
24.1.3. dokumenta kopija, kas ap-
liecina aizbildniecības tiesības, ja 
šāds dokuments nav atvieglojumu 
prasītāja rīcībā un to ir izstrādājusi 
Līgatnes novada Bāriņtiesa, paš-
valdība to pieprasa pati;
24.2. Noteikumu 14. punktā norā-
dītajām personām:
24.2.1. izziņa no Valsts ieņēmumu 
dienesta par pastāvīgi strādājošo 
darbinieku skaitu. Izziņa derīga  
1 mēnesi;
24.2.2. izziņa no Valsts ieņēmumu 
dienesta par to, ka saimnieciskās 
darbības veicējam nav nodokļu pa-
rādu. Izziņa derīga 1 mēnesi;
24.2.3. uzskaites veidlapa par sa-
ņemto de minimis atbalstu (Minis-
tru kabineta 2014. gada 2. decem-
bra noteikumi Nr. 740 “De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība un uzskaites veidlapu pa-
raugi”);
24.3. Noteikumu 15. punktā norā-
dītajām personām:
24.3.1. izziņa no Valsts ieņēmumu 
dienesta par pastāvīgi strādājošo 
darbinieku skaitu. Izziņa derīga  
1 mēnesi;
24.3.2. izziņa no Valsts ieņēmumu 
dienesta par to, ka saimnieciskās 
darbības veicējam nav nodokļu pa-
rādi. Izziņa derīga 1 mēnesi;
24.3.3. uzskaites veidlapa par sa-
ņemto de minimis atbalstu (Minis-
tru kabineta 2014. gada 2. decem-
bra noteikumi Nr. 740 “De minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtība un uzskaites veidlapu pa-
raugi”);
24.3.4. uzņēmuma reģistrācijas 
apliecības kopija.
25. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs 
iesniegts arī citus dokumentus, 
ko tas uzskata par nepieciešamu 
pievienot, lai pierādītu nodokļa 
atvieglojuma saņemšanas pamato-
jumu.
VI.	Tiesību	zaudēšana	uz	at-
vieglojumiem
25. Personai, kurai Noteikumos 
paredzētajā kārtībā un apmērā 
piemēroti nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumi, tiesības uz at-
vieglojumiem izbeidzas, ja:
25.1. iestājas apstākļi, sakarā ar 
kuriem atvieglojumu saņēmējs 
zaudē tiesības uz atvieglojumiem;
25.2. Noteikumu 13. punktā norā-
dīto personu īpašumā tiek uzsākta 
saimnieciskā darbība;
25.3. sniegtas nepatiesas ziņas, 
pamatojoties uz kurām, atvieglo-
jums piemērots.
26. Atvieglojumu saņēmējam ir 
pienākums viena mēneša laikā 
rakstveidā paziņot Līgatnes nova-
da domei par tādu apstākļu iestā-
šanos, kas liedz personai saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus.
27. Ja atvieglojumu saņēmējs ne-
ievēro Noteikumu 26. punkta pra-
sības, Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa lemj par tiesību zaudēšanu 
uz atvieglojumiem un atteikumu 
atvieglojumu piemērošanai ar No-
teikumu 25. punktā norādīto ap-
stākļu iestāšanās brīdi.
28. Finanšu un grāmatvedības no-
daļa aprēķina nekustamā īpašu-
ma nodokli nepamatoti piemēroto 
atvieglojumu apmērā, aprēķināto 
nodokļa summu sadalot likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajos maksāšanas termiņos.
VII.	Nobeiguma	jautājumi
29. Nekustamā īpašuma maksāša-
nas paziņojuma piespiedu izpilde 
tiek veikta septiņu gadu laikā no 
nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņa iestāšanās brīža.
30. Lēmumu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumiem var 
apstrīdēt Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājam.
31. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā 2017. gada 1. janvārī.

A. Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

IESNIEGUMS
Par	nekustamā	īpašuma	nodokļa	atvieglojumu	piemērošanu

______________________________________________
(dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums)
_______________________________
           (datums) 

Līgatnes novada domei
Ziņas par atvieglojumu pieprasītāju:
Vārds, uzvārds/nosaukums ________________________________, 
personas kods/reģistrācijas numurs ____________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese
_____________________________________________________________________________________

Ziņas par vienu nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustamā īpašuma
adrese ______________________________________________________________________________
Kadastra numurs____________________________________, platība _______________________

Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu (atbilstošo atzīmēt ar X):
 3 (trīs) bērnu vecāks (aizbildnis);
 4 (četri) vai vairāk bērnu vecāks (aizbildnis);
 fiziskā vai juridiskā persona, kas Līgatnes novadā veic saimniecisko
 darbību un iepriekšējā gadā ir nodarbinājusi:
    5 - 10 darba ņēmējus;
    11 - 20 darba ņēmējus;
    21 - 40 darba ņēmējus;
    41 un vairāk darba ņēmējus;
 fiziskā vai juridiskā persona, kas iepriekšējā gadā ir uzsākusi savu 
 saimniecisko darbību un nodarbinājusi vismaz 5 darba ņēmējus.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums, ka iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas 
un saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. ___ “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Līgatnes novadā” esmu tiesīgs iegūt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
_______________________________
(paraksts)
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav 
iznomāts, nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums (aiz-
pilda, ja nepieciešams šāds apliecinājums)
_______________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepiecieša-
majās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās
_______________________________
(paraksts)

Līgatnes novada domes 2016. gada 13. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 16/15
„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Līgatnes novadā” pielikums

Saistošo noteikumu Nr. 16/15
„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Līgatnes novadā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta ne-
pieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas  
9.1 punktu, 3. panta pirmo daļu, 1.4, 1.5, 1.6 daļu, 5. panta 
trešo daļu, 9. panta otro daļu. Pašvaldībai tiek deleģētas 
tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu at-
sevišķos gadījumos, kā arī par to personu loku, kam ir 
tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, attiecīgi izdodot sais-
tošos noteikumus.

2. Īss projekta 
raksturojums

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Līgatnes novadā piemēro 
nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumus, kārtību, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru pla-
tība pārsniedz 25 m2, vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecī-
bā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būv-
darbu veikšanas ilgums, ēkas, kas konservētas būvdarbu 
pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, zemes vienības, 
kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
kā arī kārtību, kādā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Uz noteikumu apstiprināšanas brīdi konkrētus aprēķinus 
nav iespējams veikt, jo saistošo noteikumu izstrādes un 
pieņemšanas brīdī nav iespējams objektīvi prognozēt ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmērus 2017. gadā.
Ievērojot faktu, ka saistošajos noteikumos ir paredzētas 
mērķgrupas, kurām ir tiesības uz atvieglojumiem, bet arī 
apstākļi, kuriem iestājoties, tiek piemērota paaugstināta 
nodokļa likme, sagaidāms, ka pašvaldības budžetu sais-
tošie noteikumi būtiski neietekmēs un paaugstinātās no-
dokļa likmes finanšu ziņā līdzsvaros piemērotos nodokļa 
atvieglojumus.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz uzņēmēj-
darbības vidi 
pašvaldības 
teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
(lietojumā) ir nekustamais īpašums Krimuldas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi ietekmēs po-
zitīvi, jo uzņēmējiem, kuri saimniecisko darbību veic Lī-
gatnes novadā, tiks nedaudz samazināts nodokļu slogs. 
Piešķirtais pašvaldības atbalsta apmērs (nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojums) saimnieciskās darbības 
veicējiem ir neliels, jo tas būtiski neietekmē tirdzniecību 
starp ES dalībvalstīm un nerada vai nedraud radīt konku-
rences ierobežojumus.

5. Informācija 
par administra-
tīvajām proce-
dūrām

Institūcija, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanā, ir Līgatnes novada pašvaldība. Saistošo noteikumu 
projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 
līdzšinējo kārtību privātpersonu veicamām darbībām.

6.Informācija 
par konsultāci-
jām ar privāt-
personām

Nav notikušas.

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

1990. gadā Anglijā. No kreisās: grāmatas autors Ivars Kupčs, 
Marija Ķeņģe (Osja) un profesors Jānis Kupčs. 

Grāmatas “Alberts Kauls triumfā un 
traģismā” vāks. Māksliniece Līga Kreže, 
izmantojot Valda Semjonova foto. 

Ieraksts Andrejam Cīrulim dāvinātās 
grāmatas eksemplārā. Parakstījis Jānis 
Streičs, Ēriks Hānbergs un Aivars Andersons.

Alberta Kaula kaps. Foto: Anita Jaunzeme.

Andrejs	Cīrulis

 Turpinām lasīt Ivara Kupča 
grāmatu “Laiks un ļaudis”. 
 Iepriekšējā reizē mēs uzzi-
nājām, ka Mihails Gorbačovs, 
viesojoties Latvijā, ārkārtī-
gi augstu novērtēja Alberta 
Kaula sasniegumus Ādažos 
un aicināja viņu kļūt par 
PSRS Lauksaimniecības mi-
nistru. 
 Tāpat no Ivara Kupča grā-
matas mēs varam iegūt skaid-
rību arī par vienu no teik-
smainākajām personām, par 
kuru visu deviņdesmito gadu 
laikā no dāmu puses skanēja 
tādi kā valdzinoši un noslē-
pumaini čuksti: “Lučanskis! 
Lučanskis!”. Tajā pašā laikā 
par viņu tika publicēti vis-
pretrunīgākā satura raksti 
dažādākā kalibra un nokrā-
sas laikrakstos. Izrādījās, ka 
bijušais Latvijas republikā-
niskās studentu vienības ko-
mandieris, LĻKJS СК Revīzi-
jas komisijas priekšsēdētājs, 
Latvijas Valsts universitātes 
administratīvi saimnieciskās 
pārvaldes prorektors Grigo-
rijs Lučanskis par spīti LKP 
CK pirmā sekretāra Borisa 
Pugo aizliegumam negaidīti 
bija kļuvis par Alberta Kaula 
vietnieku “Ādažos”. Un te pēc 
M. Gorbačova vizītes notiek 
pārmaiņas. [503. lpp.]. 

 Ādaži iegūst vēl vienu 
peļņas avotu – ekskluzīvas 
tiesības būt visā valstī vie-
nīgajiem minerālmēslu eks-
portētājiem uz ārzemēm. Šī 
projekta vadību Kauls uztic 
savam vietniekam Lučan
skim. 

 Nemanāmi pienāk no-
pietns likteņa pavērsiens. 
Grāmatas lasītāji par to gan 
tiek skaidrībā pēc kādām seš-
desmit grāmatas lappusēm 
[567. lpp.]:

 Tikai tagad uzzināju, ka 
patiesībā Ādažu priekšsē-
dētājs kļuvis par upuri pats 
savam vietniekam. Kamēr 
Kauls tikšanās reizē ar PSRS 
prezidentu 1987. gadā sa-
darbojās ar Gorbačovu un cī-
nījās par augstiem amatiem, 
Lučanskis veiksmīgi ekspor-
tēja minerālmēslus. Impēri-
jai sabrūkot, Lučan skis jau 
miljonārs, bet Kauls? Kas Lu-
čanskim vairs bijušais saim-
nieks? Sēd Vīnē, bet Kauls 
Rīgā. Pats zirgā, bet bijuša-
jam saimniekam pat naudu 
vēlēšanu kampaņai nedod. 
Laiki mainījušies.

 Alberts Kauls ir biežs vir-
tuālais viesis mūsu pārlūkota-

jā Ivara Kupča grāmatā. Viņu 
abu sadarbība tajos gados 
bijusi ļoti cieša. Kad Kauls 
kļuva par Latvijas Republikas 
lauksaimniecības ministru un 
premjera biedru, Ivars Kupčs 
tika iecelts par ministra pa-
domnieku. 
 Tomēr dramatiskie deviņ-
desmitie gadi, ko bija ļoti 
grūti pārdzīvot daudziem, 
kļuva par klupšanas akmeni 
spožajam, gudrajam un talan-
tīgajam Albertam Kaulam. 
 Bijušais PSRS preziden-
ta padomnieks, Sociālistiskā 
Darba varonis Alberts Kauls 
pēc daudzām grūtībām un 
totālām neveiksmēm no po-
litikas aizgāja vispār. Deviņ-
desmitajos gados viņš uzcēla 
māju pie Amatas un kļuva 
gandrīz vai par līgatnieti – 
viņa saimniecība bija cieši 
blakus Līgatnes novada robe-
žai.
 Albertu Kaulu vajāja draus-
mīgi triecieni, jo viens pēc 
otra nomira divi viņa mīļie 
dēli Alberts un Armands. Abi 
jaunie vīrieši tika apbedīti Lī-
gatnes Zanderu kapos. 
 Kaula priekštecis “Ādažu” 
priekšsēdētāja amatā Josifs 
Kukielis piemiņas pasākumā 
ar asarām acīs teica, ka Al-
bertam Kaulam piešķirtais 
liktenis bijis sevišķi skarbs 
un ļoti nežēlīgs. Alberts Kauls 
nomira 2008. gada 24. sep-
tembrī – tikai trīs nedēļas 
pirms septiņdesmitās dzimša-
nas dienas. (Visur literatūrā 
rakstīts, ka viņš miris 2008. 
gada 24. septembrī, bet uz 
kapa plāksnes ir 23. septem-
bris.) Viņš tika apglabāts 
Līgatnē, Zanderu kapos, un 
Alberta Kaula atdusas vieta 
ir starp abu dēlu kapu ko- 
piņām. 
 Par visu to es daudz deta-
lizētāk nekā iepriekš uzzinā-
ju 2010. gadā, kad saņēmu 
uzaicinājumu uzrakstīt savas 
atmiņu epizodes par Albertu 
Kaulu. Tās tika ievietotas iz-
devniecības “Jumava” izdota-
jā piemiņas grāmatā “Alberts 
Kauls triumfā un traģismā”. 
Grāmatas ierosinātājs bija 
Jānis Streičs, sakārtotājs – 
Ēriks Hānbergs, apsaimnie-
kotājs – Aivars Andersons un 
izdevējs – Juris Visockis. 
 Mana raksta virsraksts 
bija “Omulīgais Kauls kļu-
va dusmīgs”. Tajā aprakstīju  
1988. gada vasaras notiku-
mus, ieskaitot Radošo savie-
nību plēnumu, 14. jūnija mī-
tiņu un gājienu uz Brīvības 
pieminekli, bet jo īpaši – šiem 
notikumiem sekojošo Latvijas 
Komunistiskās partijas CK  
18. jūnija plēnumu, kura die-
naskārtībā bija viens jautā-

jums: „Par politisko situāci-
ju republikā”. Plēnums bija 
slepens, jo situācija Latvijā 
faktiski bija sprādzienbīsta-
ma – to sarežģīja apstāklis, 
ka Baltijas kara apgabala 
vadība bija pamatīgi nokaiti - 
nāta.
 Rakstā “Omulīgais Kauls 
kļuva dusmīgs” par visiem 
šiem notikumiem es pastās-
tīju samērā detalizēti, lai la-
sītāji šo situācijas nopietnību 
izprastu. 
 Kareivīgāk noskaņoto plē-
numa dalībnieku uzbrukuma 
galvenais mērķis bija radošā 
inteliģence un žurnālisti. 
 CK pirmā sekretāra Bori-
sa Pugo runa faktiski iesā-
kās ar “Padomju Jaunatnes” 
un redaktora Andreja Cīruļa 
piesaukšanu. Daudz kritisku 
vārdu veltīja “Sovetskaja mo-
lodjož” (Aleksandram Bļino-
vam), “Literatūrai un Māks-
lai” (Mārim Čaklajam), bet jo 
īpaši – Latvijas PSR Televīzi-
jas un radioraidījumu komi-
tejas priekšsēdētājam Jānim 
Lejam. Es nosaucu visus čet-
rus vislielākos grēciniekus, 
ko plēnums sauca vārdā vai-
rākkārt un pamatīgi kauni-
nāja. 
 Tajā pašā laikā, piemēram, 
LKP CK Revīzijas komisijas 
loceklis, Liepājas mašīnbūves 
virpotājs V. Lieģis atzina, ka 
prese kļuvusi ļoti interesan-
ta: „Nekad agrāk presi tā nav 
lasījuši kā tagad”. Taču šādai 
pozitīvai noskaņai neparko 
nebija ar mieru pievienoties 
citi plēnuma dalībnieki. Daļa 
bija noskaņoti ļoti nikni, bet 
absolūti lielākā daļa bija dzī-
ves rūdīti, uzvedās diplomā-
tiski un neteica itin neko. 
Sajūta bija tāda, ka vēsture 
iekustējusies un kaut kādi 
grieži būs. Tikai vēl nebija sa-
protams, kas notiks. 
 Plēnuma tālākajā gaitā 
LKP Rīgas pilsētas komitejas 
pirmais sekretārs  Ar nolds 
Klaucēns taisnojās, kāpēc 
viņš nevar ieviest kārtību 
„Rīgas Balsī”, Latvijas PSR 
Valsts Drošības komitejas 
priekšsēdētājs Staņislavs Zu-
kulis pauda neapmierinātību 
ar „Brīvās Eiropas” un „ Ame-
rikas Balss” raidījumiem. 
 LKP Maskavas rajona ko-
mitejas pirmais sekretārs 
Valfrīds Ozoliņš Plēnuma da-
lībnieku milzīgo interesi par 
presi, radio un televīziju ilus-
trēja ar anekdoti: „Ar ko var 
nosist mušu un direktoru?” 
Un pareizā atbilde ir: „Ar avī-
zi”. Un ar savu partijas dar-
binieka pieredzi viņš izdarīja 
secinājumu no „Rīgas Balss” 
publikācijām – ir sākusies po-
litiskā cīņa par varu. 

 Arī Latvijas PSR Kokap-
strādes un papīrrūpniecības 
ministrs V. Ošs un LKP Oktob-
ra rajona komitejas pirmais 
sekretārs Vasīlijs Terehovs 
bija ļoti strikti uzstādījumā, 
ka no masu informācijas lī-
dzekļiem jāprasa stingra 
atbildība. Īpaši V. Terehovu 
satrieca tas, ka iznīcinošas 
kritikas vietā „Sovetskaja 
molodjož” bija atļāvusies lie-
tot definīciju: „Biedrs Vulf-
sons izteica oriģinālu, nepa-
rastu viedokli par 40. gada 
notikumiem.” Tāpat viņu no-
kaitināja fakts, ka 1988. ga - 
da 14. jūnija mītiņā pirmo 
reizi pēckara periodā tika  
nests sarkanbaltsarkanais ka-
rogs. 
 Regīna Ezera, runājot plē-
numā, pauda cerību, ka viņa 
netiks uzskatīta par nacionā-
listi, jo runāšot latviski. Viņa 
esošos procesus salīdzināja 
ar ūdens krānu, no kura vis-
pirms nāk duļķains ūdens, 
un tikai tad skaidrais. Rī-
gas pilsētas izpildkomitejas 
priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks 
aizbāza viņai muti, paskaid-
rodams, ka ūdenskrāna vietā 
jāliek šķiriskās pozīcijas. 
 Latvijas PSR prokurors Jā-
nis Dzenītis, Valsts Drošības 
komitejas priekšsēdētājs Sta-
ņislavs Zukulis un citi bija ļoti 
kategoriski un kritiski. Bet Al-
bertu Kaulu aizskāra Arnolda 
Klaucēna it kā citētie, it kā 
paša teiktie vārdi: „Saasinā-
jums? Jā, saasinājums. Bet ko 
baidīties? Lai ir saasinājums. 
Mums Ādažos ir tanki. Ko bai-
dīties?”
 Un tad tribīnē kāpa Alberts 
Kauls, kas arī runāja latviski. 
Taču neparasti skaļi, tādā 
toņkārtā, ka visi saspringa. 
Alberts Kauls runāja tā, kā ie-
priekš nekad viņu nebija dzir-
dējuši runājam. 
 „Cienījamie partijas līde-
ri! Šodien notiek neparasts 
plēnums. Man ir tas gods 
piedalīties. Un, vērojot no 
malas, es tomēr nevarēju no-
ciesties, neprasījis vārdu, lai 
izteiktu savas domas. Biedri, 
vai mēs šodien, runājot par 
notikumiem, kas ir mūsu gal-
vaspilsētā, varam teikt, ka 
mēs šodien runājam ar vēsu 
prātu un karstu sirdi? Vai 
mums šodien galvās karstais 
nav ņēmis virsroku? Vai viens 
otrs no šīs tribīnes nemēģi-
nāja atkal taisīt politisku kar- 
jeru?„ 

 Daudz kritisku vārdu Al-
berts Kauls veltīja gan poli-
tiķiem, gan vēsturniekiem, 
kuri savu darbu nav veikuši 
pietiekami kvalitatīvi.
 Zālē valdīja absolūts klu-
sums, un tad Ādažu paraug-
saimniecības vadītājs, LKP 
CK loceklis teica tādus vār-
dus, ko varēja uzskatīt par 
tiešiem draudiem republikas 
partijas vadībai: „Jo neaiz-
mirstiet, biedri, ka mūsu lau-
ku cilvēku rokās ir nopietns 
spēks, un mēs šo spēku va-
ram izmantot jebkurā brīdī, 
jebkur, kur tas būs vajadzīgs. 
Tā, biedri, ir pārtika.” 
 Visi CK biroja locekļi, arī 
klātesošie Baltijas Kara ap-
gabala ģenerāļi sēdēja kā ap-
stulbuši. Neko tādu viņi ne-
bija gaidījuši. Un no kā – no 
paša Kaula, LKP CK locekļa, 
Sociālistiskā Darba varoņa!
 Es nezinu, kā būtu attīs-
tījusies Latvijas neatkarības 
gaita, ja nebūtu bijusi Alberta 
Kaula runa!
 LKP CK plēnuma lēmums 
kļuva stipri vispārīgs: „uzla-
bot”, „paplašināt”, „padziļi-
nāt”, „novērst” un tā tālāk.  
 Alberta Kaula runa izglāba 
Latvijas progresīvo presi, te-
levīziju un radio. Tātad – Lat-
vijas neatkarību!
 Jau pēc četriem mēnešiem 
Albertu Kaulu ievēlēja par 
Latvijas Tautas frontes pir-
mās Domes locekli. 
 Ivars Kupčs savā grāmatā 
stāsta par daudzām Trešās 
atmodas laika norisēm, pie-
min PSRS tautas deputātu 
un LR Augstākās Padomes 
vēlēšanas, visus tālākos noti-
kumus, bet īpaši atzīmē žur-
nālistus. Šis fragments man ir 
ļoti patīkams. [505. lpp.]

 Pirmajā Atmodas posmā 
visaktīvākā un lasītākā avīze 
kļuva „Padomju Jaunatne”. 
Varēja tikai apbrīnot tās re-
daktoru Andreju Cīruli un 
sevišķi talantīgo jauno žur-
nālisti, daudzu rakstu autori 
Elitu Veidemani. 1988. gada 
sākumā šiem drosmīgajiem 
rakstiem pievienojās arī te-
levīzijas raidījums „Labva-
kar”. Trīs pavisam jauni žur-
nālisti – Edvīns Inkēns, Ojārs 
Rubenis un Jānis Šipkevics –  
dzīvajā ēterā vadīja prog-
rammu par aktuālām prob-
lēmām. Sākumā tēmas it kā 
nevainīgas – patiesība par 
latviešu strēlniekiem vai Jura 

Podnieka filmu par jauniešu 
uzvedību Ogrē, par etniska-
jiem kariem un izsūtīšanām 
Kaukāzā. 
 Ar laiku tēmas kļuva arvien 
drosmīgākas. Nu jau tika ap-
spriests arī MolotovaRiben-
tropa pakts, Katiņas traģē-
dija un citi pirmskara noslē-
pumi. Raidījuma „Labvakar” 
skatīšanās kļuva par svētu 
lietu katrā ģimenē. Dažādus 
Kremļa noslēpumus sāka at-
klāt arī Krievijas centrālās 
televīzijas raidījums, ko va-
dīja jaunais žurnālists Ļubi-
movs. Arī tur demokrātiskie 
spēki sāka runāt atklāti, un 
šos raidījumus gaidījām ar 
nepacietību. 
 Fakts, ka tieši jaunieši sā-
kuši cilāt nepatīkamas lietas, 
satracināja veco kliķi. Kurp 
virzās komunistiskās parti-
jas nākotnes avangards? Nu 
jau pārāk aizrāvušies ar rie-
tumu ideoloģiju un demago-
ģiskiem nacionāliem izlēcie-
niem. 

 Un tālāk – viens pēc otra – 
divi skumji stāsti. 
 Vienīgi tik lasītājiem jā-
atgādina, ka Osja, kas bieži 
tiks pieminēta, ir Ivara Kupča 
un Valdas Norītes mammas 
Veras Kupčas brāļa sieva.  
[534. lpp.]

 Ir 1991. gada februāris. 
Manai mammai jau astoņ-
desmit deviņi gadi. Šī paau-
dze savu mūžu nodzīvojusi. 
Vienmēr esmu domājis, kā 
būtu veidojies atgūtās Lat-
vijas brīvvalsts liktenis, ja 
PSRS būtu sabrukusi pirms 
20 – 30 gadiem? Anglijā re-
dzētais un dzirdētais nera-
dīja šaubas, ka šī paaudze, 
kura emigrācijā gadiem ilgi 
lolojusi sapni par atkal brī-
vu Latviju, būtu atgriezu-
sies un aktīvi iesaistījusies 
valsts atjaunošanas proce-
sā. Nu šis sapnis kļūst reāls, 
bet viņiem jau pāri astoņ 
desmit... 
 Ej nu zini, kur sākās un kur 
beidzās cilvēka saprašanas 
robeža? Kā liecina mammas 
rakstītās vēstules Osjai, viņa 
līdz pat pēdējam dzīves brī-
dim ar savu jaunības drau-
dzeni dalījās domās un ar iz-
pratni rakstīja par radio dzir-
dēto un televīzijā redzēto. 
Arī tad, kad jau radās nopiet-
nas problēmas ar runāšanu, 
mamma klusēja, bet jopro-
jām saglabāja skaidru domā-
šanu. Arī viņa gaidīja brīvu 
Latviju un rakstīja Osjai, ka 
nu jau esot drošāks, arī viņa 
varot braukt pie mums. Osjai 
arī jau astoņdesmit seši, bet 
pavasarī gatavojās braukt uz 
Latviju, lai tiktos ar jaunības 
dienu draudzeni. 
 Taču liktenis lēma savā-
dāk. Mamma brīvas Latvijas 
atjaunošanu it kā piedzīvoja, 
bet līdz galam nesagaidīja. 
Katram šai dzīvē dots laiks. 
Pārstāja ēst, atsacījās dzert 
zāles, uzrakstīja māsiņai zī-
mīti, lai potēt vairs nenāk, 
un viss! Izvadījām viņu no 
Līgatnes 1991. gada feb-
ruārī un apglabājām Rīgā –  
Meža kapos blakus tētim. 
Pavadītāju sanāca daudz –  
bērni, mazbērni un viņas 
draugi. 
 Osja atbrauca maijā un 
mammai kapos varēja nolikt 
tikai balto rozi. Nu jau ār-
zemju latvieši drīkstēja ap-
mesties arī pie radiem. Osja 
apmetās pie mums. Tantes 
atgriešanās Latvijā izvērsās 

par veselu kustību. Mājās 
katru dienu viesojās bijušās 
kaucmindietes. Brauca pat 
cilvēki no Latgales, lai tikai 
satiktu Mariju Ķeņģi. Kauc-
mindes atjaunotā biedrība 
viņu izvēlējusies par savu 
goda prezidenti. Toreiz Lat-
vijas Lauksaimniecības aka-
dēmijā bija atjaunota Mājtu-
rības fakultāte un to vadīja 
Ināra Melngaile. Biežs viesis 
bija arī Aina Kļaviņa, kura sa-
rakstījusi vairākas grāmatas 
par ēdināšanu. Mana tante 
pārvietojās ratiņos, bet jop-
rojām idejām bagāta – kopā 
ar manu sievu Inesi viņa re-
diģēšot savulaik izdoto grā-
matu par klasiskajiem lat-
viešu ēdieniem, jo veselīgi 
ēdieni – stipra tauta. 
 Mamma un Osja. Vienmēr 
esmu domājis par sievie-
tes sūtību. Viena savu dzīvi 
veltījusi ģimenei, bērniem, 
mazbērniem, otra – sabied-
rībai. Kurai dzīves vērtī-
ba augstāka? Kas sievietei 
svarīgāks – sabiedrība vai 
ģimene? Mammai apkārt bi-
jām mēs, bērni un mazbērni. 
Vienmēr aizņemta, tomēr 
paspēja iemācīt līgatnietēm 
aust tautiskās segas, pati 
kļuva par Tautas daiļamata 
meistari. Otra ziedoja sevi ti-
kai sabiedriskām darbībām. 
Jau pirmās brīvvalsts laikā 
Osja saņēma Triju Zvaigžņu 
ordeni, bet emigrācijā par 
mūža ieguldījumu Latvijas 
valsts 75 gadu pastāvēšanas 
jubilejā viņai piešķīra arī Pa-
saules Brīvās latviešu apvie-
nības (PBLA) Tautas balvu. 
Par grāmatu „Kaucmindes 
mājturības seminārs” viņa 
saņēmusi Krišjāņa Barona 
prēmiju. Par šo mūžīgo ne-
vaļu atlicināt laiku ģimenei 
un bērniem viņai pārmeta 
dēli. Mamma viņiem kļuvu-
si sveša. Mūža nogalē Osja 
to smagi pārdzīvoja. Viņa 
pat nevarēja pateikt, kā 
sauc katru mazbērnu, kuri 
dzīvo Kanādā. Divas kauc
mindietes un Latvijas pat-
riotes, abas dzīvi aizsākušas 
vienādi, katrai bijusi sava 
dzīves misija, taču kura ir  
pareizā?

 Tautā jau bieži mēdz runāt, 
ka veca cilvēka aiziešana ir 
dabiska, bet sirds plīst pušu 
tad, ja nomirst jauns, spēcīgs, 
gudrs, varošs un labs. Tad nu 
gan izmisumā asaras žņaudz 
nost. [569. lpp.]

 1995. gada 24. augusts ir 
Jāņa dzimšanas diena. Esam 
sabraukuši Tīnūžos, jo jubi-
leja apaļa – manam maza-
jam brālim jau 55 gadi! Arī 
viņš sašutis par notiekošo. 
Viss uz grunti vien iet. Kur te 
vairs demokrātiska republi-
ka? Katrs tikai rauj, ko spēj. 
Viņš piekrīt, ka man jāiet 
politikā. Tikai izsaka šaubas, 
vai Kauls ir tas īstais, ar kuru 
esmu sapinies. Abi nesam 
malkas bluķus ugunskuram, 
un brālis sūdzas par sāpēm 
mugurā. Nevarot nest. Bet 
man 62 un jāķeras resnajā 
galā. „Kas tu par dakteri?” 
smēju, „Citiem muguras ār-
stē, bet pats?” Pats? Kurp-
nieks arī staigājot ar noplī-
sušām zolēm. 
 Vēl četras dienas un brālis 
miris. Profesors atrasts savā 
darba kabinetā sagumis pie 
galda ar paceltu telefona 
klausuli rokā. Un pats jau 
laikam vainīgs. No rīta darbā 
ieradies, bet mugura jopro-
jām sāpējusi. Iedevis zāles 
kolēģim un lūdzis izdarīt mu-
guras punkciju. Pacientiem 
gan stingri noteikts, ka pēc 
šādas procedūras obligāti jā-
guļ vismaz 20 minūtes. Taču 
uz profesoriem šādas norā-
des acīmredzot neattiecas. 
Izgājis rīta vizīti un, cik var 
saprast, kabinetā uz kušetes 
atgūlies tikai ap pusdienas 
laiku.
 Personālam jau šķitis dī-
vaini, ka profesors Kupčs 
pazudis. Auto stāv, bet pašu 
neviens nav redzējis. Pie ka-
bineta durvīm izklauvējies 
arī kolēģis – kardiologs pro-
fesors Volokolakovs. Likte-
ņa ironija – sirds ķirurgs pie 
durvīm, bet durvis slēgtas. 
Mirušu viņu atrada tikai ap-
kopēja pašās darba dienas 
beigās. Atkal sirds! 
 Tētis un Jancis  abiem bija 
tieši 55 gadi. Sakritība, ie-
dzimtība vai pārpūle? Abiem 
dzīvē bija izvirzīti augsti 
mērķi. Varbūt sasniegšanai 
ziedots pārāk daudz, arī mā-
cījušies ne jau labākajos sa-
dzīves apstākļos. 
 Brāļa nekrologs satrieca 
daudzus: 1995. gada 28. au-
gustā pēkšņi miris Latvijas 
galvenais neiroķirurgs, Paula 
Stradiņa Neiroķirurģijas cen-
tra vadītājs, Neiroķirurģijas 
biedrības priekšsēdētājs, 
LOK Antidopinga komisijas 
priekšsēdētājs, LPSR Valsts 
prēmija laureāts, medicīnas 
zinātņu doktors profesors 
Jānis Kupčs. Nekrologs sa-
biedrībai, bet man? Tālajos 
ceļos pats pirmais aizgājis 
mans mazais brālītis, kuru 
toreiz uz Tukuma ceļa bēgļu 
ratos, lai sargātu no lietus 
un aukstuma, abi ar māsu 
slēpām un sildījām zem ve-
zuma pārklāja. Brālītis, par 
kura panākumiem vienmēr 
priecājāmies. 
 Jāņa bēru diena – 1. sep-
tembris. Izvadīšanā no slim-
nīcas piedalījās viss Paula 
Stradiņa slimnīcas perso-
nāls. Ielas, pa kurām uz  
2. Meža kapiem cauri pil-
sētai virzījās bēru auto ko-
lonna, uz laiku tika slēgtas. 
Kapsētā visā alejas garumā 

stāvēja medmāsu godasar-
dze un sadegtas svecītes. 
 Jāni pēdējā gaitā pavadī-
ja kolēģi, draugi, paziņas, 
sporta biedri, kā arī gluži 
sveši cilvēki, kurus laikam 
jau pats izglābis no šī pē-
dējā atvadu ceļa. Tā arī tei 
ca – citus glāba, bet sevi ne-
spēja. 
 „No zemes Tu esi nācis, 
par zemi Tev jāpaliek!” Šos 
atvadu vārdus pie vēl neaiz-
bērtā kapa aizgājējam teica 
gluži sirms mācītājs. Tikai 
nedaudzi no klātesošajiem 
zināja, ka tas ir tas pats jau-
nais, staltais mācītājs Ko-
vals, kurš pirms 52 gadiem 
Ēveles baznīcā kristījis mazu 
zēnu – Jāni. 
 Zaudējums smags mums 
visiem. Vēl jau daudz ko va-
rēja izdarīt. Viņš bija ne tikai 
iejūtīgs ārsts, bet arī radošs 
zinātnieks ar pamatīgu ek-
sperimentētāja potenciālu. 
Tādu, kas šo uzdrošināšanās 
riska pakāpi patiešām sajūt, 
nav daudz. Te jādarbojas arī 
nekļūdīgai intuīcijai.

 Ivara Kupča grāmatā ir 
vēl viena nodaļa – “Atjauno-
tā brīvvalsts”. Bet šī nu ir, kā 
varētu teikt, gandrīz vai ora-
torija, kur prieks par atjau-
noto brīvvalsti jaucas kopā ar 
prihvatizēšanas nejaucībām, 
negausību un citām nelāgām 
lietām. 
 Un tagad, atvadoties no 
Ivara Kupča lieliskās grāma-
tas, ļausimies romantiskam 
noskaņojumam. [584. lpp.]

 Pienācis 2000. gads. Simt-
gade apmetusi spirāles loku. 
Saules sistēmā tāds nieks 
vien ir, bet cilvēces ritumā? 
Šoreiz atskan ne tikai baz-
nīcu zvanu skaņas. Tomēr 
vienlaikus un visur. Stāvu 
pie Brīvības pieminekļa, 
aizrit pēdējās 20. gadsim-
ta sekundes. „Par nākamī-
bu!” Visā krāšņumā gaisā 
izšaujas raķešu puķes, cita 
par citu skaistāka. Apkārt 
paukšķ šampaniešu korķi. 
Millenium! Arī mēs ar Ine-
si saskandinām šampanieti 
glāzēs, kuras viņa paņēmusi 
līdz... Pilsēta krāsojas spilgto 
raķešu gaismā. Visiem rokās 
mobilie telefoni, un sveicam 
cits citu. Iestājies 21. gad-
simts!
 Pagājušais ir manas pa-
audzes gadsimts. Brīvības 
piemineklis! Paceļu galvu un 
paveros trīs zvaigznēs. Gais-
mas staru kūlī tās spoži at-
mirdz debesīs! Kā filmā acu 
priekšā aizslīd piedzīvotais. 
Vai man dzīvē veicies? Droši 
vien! 

 Arī man liekas, ka mums 
visiem dzīvē veicies. Mums 
ir krietni labāk nekā dažām 
paaudzēm iepriekš. Ja kāds 
teiksmains pasaku gaišreģis 
viņiem izstāstītu, kā mēs ta-
gad dzīvojam, tie senie cilvēki 
tad teiktu: “Jā! Tā ir paradī-
ze!”
 Novērtēsim to! 
 Paldies Ivaram Kupčam 
par lielisko grāmatu!

Turpinājums sekos
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Līgatnes bibliotēkas jaunā vadītāja Agnese Bināne.

Nu	jau	mēnesi	Līgatnes	
pilsētas	bibliotēkā	apmek-
lētājus	sagaida	jauna	bib-
liotekāre	Agnese	Bināne.	
“Līgatnes	Novada	Ziņas”	
devās	ciemos,	lai	noskaid-
rotu,	kādi	ir	Agneses	pir-
mie	iespaidi	jaunajā	darbā.	

 -	 Kā	 nonāci	 Līgatnes	
bibliotēkas	 vadītājas	 ama-
tā?
 - Esmu līgatniete, šeit uzau-
gu, tad kādu laiku biju prom, 
bet atgriezos, jo kāda iekšēja 
sajūta mani aicināja mājās. 
Tā kā izlēmu dzīvot Līgatnē, 
meklēju arī darbu. Līgatnes 
mājaslapā tika izsludināta va-
kance uz bibliotēkas vadītājas 
vietu, pieteicos, un tad jau 
viss sekojošais, intervija, un 
tiku pieņemta darbā.
 -	 Kāds	 Tev	 bija	 priekš-
stats	 par	 bibliotekāra	 dar-
bu?	Kas	no	tā	ir	apstiprinā-
jies,	bet	kas	varbūt	ir	pavi-
sam	citādi?
 - Domāju, ka bibliotēkā ir 
klusi un dažkārt pat garlaicīgi, 
ka Līgatnē jau nav daudz lasī-
tāju. Kļūdījos. Īpaši nedēļas 
sākumā bibliotēka ir ļoti pie-
prasīta. Tomēr tam, ka biblio-
tekāram šodien jābūt aktīvam 
pasākumu organizatoram, šis 
tas jāsaprot no sabiedriskām 
attiecībām un arvien ir, ko 
mācīties, es biju gatava. Bet 
pats jaukākais ir tas, ka man 
visapkārt ir grāmatas un man 
nekur nav jāiet, lai izvēlētos, 
ko lasīt. 
	 -	Kas	un	kāds	ir	Līgatnes	
bibliotēkas	pastāvīgais	 ap-
meklētājs?
 - Tāda tipiska apmeklētāja 
jau nemaz nav, viņi ir gaužām 
dažādi. Vienīgais, kas viņus 
vieno, ir lasītvēlme kā dzī-
vesveida svarīga sastāvdaļa – 
vienalga, vai viņi nāk pēc daiļ-
literatūras, lasa periodiku vai 
jaunumus internetā, viņi visi 
alkst lasīt un uzzināt. 
 -	 Kādas	 grāmatas	 līgat-
nieši	lasa	visvairāk?
 - Visiecienītākās ir vēstu-

Pirmie iespaidi Līgatnes pilsētas 
bibliotēkā

riski, biogrāfiski, kā arī mīlas 
romāni. Šajā gadā vislasītākās 
grāmatas - Noras Ikstenas 
“Mātes piens”, Māra Bērziņa 
“Svina garša”, Līgas Blauas 
“Harijs Spanovskis”, Džordžo 
Mojas “Pirms atkal tiksimies”. 
Dzeja ir vismazāk pieprasīta, 
tomēr arī tā tiek lasīta.
 -	 Kādas	 grāmatas	 pašai	
patīk?
 - Visiecienītākā man ir ro-
mantisma un reālisma laika 
literatūra, piemēram, tādi au-
tori kā Viktors Igo, Stendāls, 
Heinrihs Heine, Ļevs Tolstojs, 
Fjodors Dostojevskis. Tas lai-
kam ar tādu nostalģiju vēl no 
vidusskolas laikiem. Man pa-
tīk arī mūsdienu autoru darbi -  
romāni, biogrāfiskie romāni, 
ezoterika, psiholoģija. Pro-
tams, mēdzu lasīt arī krimi-
nālromānus un mīlas romā-

nus, viss atkarīgs no dvēseles 
stāvokļa. Vienīgā tēma, par ko 
nespēju lasīt, ir karš, man tā ir 
par smagu. 
 -	Man	vienmēr	licies,	ka	
bibliotekāra	darbā	pats	 la-
bākais	 ir	 iespēja	 izvēlēties	
un	 nopirkt	 grāmatas.	 Vai	
jau	 ir	 sanācis	 to	darīt?	Kā	
Tu	izvēlies	grāmatas	biblio-
tēkai?
 - Diemžēl pagaidām nav nā-
cies iegādāties grāmatas bib-
liotēkai, bet teju būs pienācis 
brīdis to darīt. Tas nebūt ne-
būs viegli, jo negribas nevienu 
apdalīt. Proti, lasītāju vēlmes 
ir ļoti dažādas, un tas noteikti 
būs primārais kritērijs manā 
izvēlē. Vēl, protams, jāiegā-
dājas šībrīža populārākās grā-
matas. Un tomēr neizbēgami 
izšķirošais kritērijs būs mana 
subjektīvā gaume un kritika. 

 -	Pastāsti,	lūdzu,	par	jau-
nākajām	grāmatām,	 kas	 ir	
mūsu	 bibliotēkā	 un	 ko	 Tu	
ieteiktu	 līgatniešiem	 izla-
sīt!
 - Jaunākās grāmatas (kas 
vairs nav gluži jaunas) ir jau 
minētā Noras Ikstenas “Mātes 
piens”, Intas Blūmas “Ardievu, 
karma!”, Gundegas Repšes 
“Bogene”, Ingunas Baueres 
“Grēksūdze”, Laimas Kotas 
“Mierielas vilkme”. No ārzem-
ju daiļliteratūras - Lūsindas 
Railijas “Septiņas māsas”, 
Lorāna Gunela “Dievs vien-
mēr ceļo”. Kriminālromānu 
cienītājiem - Samuela Bjorka 
“Es ceļoju viena”, Čingiza Ab-
dullajeva “Ačgārnā realitāte”. 
Un, protams, jaunākās dzejas 
grāmatas - Kornēlijas Apš-
krūmas “Saules pieskāriens”, 
Raiņa “Puķu lodziņš”, Justīnes 

Janpaules “Tālsaruna”.
 Katram lasītājam es droši 
vien ieteiktu ko citu, tomēr, 
ja jāizvēlas, tad - Ingas Gai-
les “Stikli”, Noras Ikstenas 
“Mātes piens” un Gundegas 
Repšes “Bogene”, jo šīs ir par 
mums, latviešiem. Skarbas, 
bet tik labi pazīstamas.

 Sakot jo lielu paldies ilgga-
dējai līgatniešu iemīļotai bib-
liotekārei Laimai Timermanei 
un novēlot veiksmi Agnesei, 
atgādinām, ka Līgatnes pilsē-
tas bibliotēka ir atvērta kat-
ru darbdienu no plkst. 8.30. 
Pirmdienās, otrdienās, ceturt-
dienās līdz plkst. 16.30, treš-
dienās līdz plkst. 18.00, bet 
piektdienās līdz plkst. 15.00.

Interviju sagatavoja 
Inese	Okonova

 Turpinot doties humānās 
pedagoģijas atziņu virzienā, 
Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības pedagogi izmantoja 
iespēju augusta nogalē pieda-
līties trīs dienu humānās pe-
dagoģijas seminārā Blīdenes 
pamatskolā. Tā ir skola, kura 
jau labu laiku īsteno humānās 
pedagoģijas idejas ikdienas 
praksē. Skolā šogad mācības 
sāka turpat 100 audzēkņi. 
 Jau atverot skolas durvis, 
mūs sagaida kā sengaidītus, 
mīļus ciemiņus. Te valda īpašs 
miers un harmonija, kur katrs 
tās darbinieks jūtas atbildīgs 
gan par skolas gaumīgo un 
māksliniecisko vidi, gan to, kā 
te jūtas bērns un ikviens pie-

augušais. Pirmajā brīdī liekas, 
ka nesen skola ir glīti izre-
montēta, bet vēlāk saprotam, 
ka tas noticis jau pirms teju 
10 gadiem, tikai bērniem tiek 
mācīts to uzturēt tīru un kārtī-
gu, regulāri iesaistīties skolas 
labiekārtošanas darbos. Sko-
las teritorijā ir krāšņas rožu 
dobes, dažādi interesanti ko-
šumaugi. Skolas vidi rada visi 
tur strādājošie darbinieki, arī 
pedagogi darbojas kā viena 
spēcīga komanda. Ikviens ir 
ieinteresēts bērna izaugsmē 
un sasniegumos, jo „bērni ir 
kā taureņi vējā, daži spēj lidot 
augstāk nekā citi, bet katrs 
no viņiem lido tik labi, cik 
spēj. Kāpēc salīdzināt citu ar 

citu? Katrs ir atšķirīgs! Katrs 
ir īpašs! Katrs ir skaists!”  
(M. Montesori). To var sajust 
un ieraudzīt, izstaigājot skolas 
gaiteņus, kur lielajā „zinību un 
sasniegumu kokā” katrs skolas 
bērns atradis savu īpašo vie-
tu, bet kopā visi var „zaļot” kā 
viens vesels.
 Dienas paskrēja nemanot, 
semināra programma bija ļoti 
piesātināta un tēmas aktuālas. 
Izzinājām dažādas lietas - savu 
spēju un spēka apzināšanos, 
mūsdienu vajadzības un ie-
spējas mācīšanās procesā, hu-
mānās pedagoģijas ideju pie-
lietošanu. Bija iespēja dzirdēt 
lekcijas un iesaistīties diskusi-
jās ar zinošiem speciālistiem: 

Ivetu Aunīti, psihoterapeiti 
Nikolu Dzinu, mūžizglītības un 
kultūras institūta Vitae vadītā-
ju Rolandu Ozolu, Siguldas no-
vada jaunrades centra vadītāju 
Ilzi Šulti, kustības par latvisku 
kultūru izglītībā vadītāju Sol-
vitu Lodiņu, „Iespējamās misi-
jas” skolotāju Santu Prancāni, 
kā arī vebinārā tikties ar psi-
hologu Kasparu Bikši. Domā-
jām par jautājumiem, kā rodas 
zināšanas, kā veiksmīgāk ko-
municēt, vai vienmēr ir svarīgi 
uz visiem jautājumiem saņemt 
atbildes, kā veidojas kompe-
tences, kas mēs gribam būt?
 Blīdenes pamatskolas skolo-
tāji dalījās ar idejām, kā savā 
mācību priekšmetā strādāt ar 

bērniem humānās pedagoģi-
jas izpratnē, notika praktiska 
darbošanās. Semināru noslē-
dza „Kalna svētību kopienas” 
dibinātājs priesteris Andrejs 
Mediņš.
 Atbildes uz jautājumiem tur-
pināsim meklēt, esot Līgatnē, 
domājot par savu darbu, par 
bērniem, kuru audzināšana un 
izglītošana mums uzticēta, par 
nākotnes vīziju. Paldies semi-
nāra organizētājiem par izcili 
paveikto darbu! Lai radošs un 
idejām bagāts jaunais mācību 
gads ikvienā izglītības iestādē!

Silvija	Rijniece,
Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes metodiķe

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības pedagogi 
piedalās humānās pedagoģijas dienās
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 Ar šādu moto šogad Līgat-
nes novada vidusskolas skolē-
ni pavadīs visu mācību gadu. 
Septembra otrā nedēļa mūsu 
skolā bija ļoti aktīva. Otro 
gadu pēc kārtas skola pie-
dalās Eiropas sporta nedēļā. 
Mūsu skolas skolēni nedēļas 
gaitā ļoti aktīvi piedalījās da-
žādās sporta aktivitātēs, bet 
nedēļas nogalē tika organizē-
ta sporta diena. Bērniem tajā 
tika piedāvātas dažādas aiz-
raujošas un jautras stafetes. 
Šo pasākumu palīdzēja orga-
nizēt un vadīt 10. un 11. klašu 
skolēni.
 21. septembrī, turpinot 
sportiskās aktivitātes, 9. kla-
se ar klases audzinātāju Aiju 
Ziediņu piedalījās kroketa 
turnīra U18 grupā. 
 23. septembrī 8. klases 
skolēni kopā ar saviem drau-
giem no 9. un 11. klases aktī-
vi piedalījās peintbolā, kā arī 
pludmales volejbolā un fut-
bolā. 
 4. oktobrī Līgatnes novada 
vidusskolas skolēni piedalījās 
krosa sacensībās. Tās notika 
Cēsīs, pils parkā. Līgatnes 
dalībnieki: D grupas skolēni 
Kristiāns Nils Ekerts, Endijs 
Ramāns, Anna Roma un Sa-
nija Poceviča; C grupas skolē- 
ni – Kristers Kristaps Cel-
miņš, Viktorija Jarullina, Pau-

la Pīlēģe un Paula Amanda 
Niejgoda; B grupas – Eduards 
Vācers un A grupā Samanta 
Biezēka. Kā jau katru gadu, 
konkurence bija ļoti liela, un 
mūsu skolas sportisti arī sevi 
parādīja no labās puses. Kon-
kurencē starp 50 sportistiem 
D grupā meitenēm Sanija 
Poceviča ieguva 2., bet Anna 
Roma – 6. vietu. Puišiem 
bija vēl lielāka konkurence –  
96 dalībnieki. Mūsu Kristiāns 
Nils Ekerts palika 50., bet En-
dijs Ramāns - 88. vietā. D gru-
pā no 47 meitenēm Viktorija 
Jarullina atpalika no 3. vietas 
par 1,1 sekundi un ieguva  
4. vietu, Paula Amanda Niej-
goda – 16. un Paula Pīlēģe – 
20. vietu. No 60 sportistiem 
C grupā zēniem Kristers Kris-
taps Celmiņš ieguva 13. vie-
tu. B grupā Eduards Vācers 
palika 45. no 58 sportistiem, 
savukārt A grupā Saman-
tai Biezēkai bija 10. vieta no  
18 dalībniecēm.
 Lepojamies ar saviem spor-
tistiem un vēlam daudz panā-
kumu. Katru Līgatnes novada 
iedzīvotāju aicinām veidot un 
izbaudīt veselīgu, aktīvu un 
panākumiem bagātu dzīves-
veidu.

Beāte	Kobilinska,
Līgatnes novada vidusskolas 

sporta skolotāja

Esi vesels, 
aktīvs, 
dzīvespriecīgs!

Līgatnes krosa dalībnieki. Foto: Aija Ziediņa un Beāte Kobilinska.

Peintbola dalībnieki. Foto: Aija Ziediņa un Beāte Kobilinska.

 Līgatnes novada dome sa-
ņēmusi vairāku iedzīvotāju 
jautājumus par jaunajiem ap-
kures tarifiem, kur cita star-
pā tiek minēts, ka maksa par 
apkuri būtiski palielināšoties. 
Tāpat izskanējis viedoklis, ka 
apkures tarifi esot pieņemti 
bez ekonomiskā pamatojuma 
un domes deputātiem neesot 
bijusi iespēja iepazīties ar ta-
rifos iekļautajiem skaitliska-
jiem lielumiem. Lai kliedētu 
neziņu un atspēkotu atseviš-
ķu cilvēku izplatītos melus 
un dezinformāciju, Līgatnes 
novada dome informē par ko-
munālo pakalpojumu tarifu 
pieņemšanas procedūru.
 Komunālo pakalpojumu ta-
rifus izstrādā SIA “Līgatnes 
komunālserviss”, pamatojo-
ties uz Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas 
apstiprināto komunālo pakal-
pojumu aprēķina metodiku. 
Lai domes deputātiem būtu 
izsmeļoša informācija par 
tarifos iekļautajiem skaitlis-
kajiem lielumiem un to pa-
matotību, 2016. gada mai-
jā notika apvienotā domes 
komiteju sēde, kuras laikā  
SIA “Līgatnes komunālser-

viss” vadība domes deputātus 
iepazīstināja ar katras izmak-
su pozīcijas detalizētu pama-
tojumu. Sēdes laikā uzņēmu-
ma vadība atbildēja uz depu-
tātu uzdotajiem jautājumiem 
un saņēma atzinumu, ka  
SIA “Līgatnes komunālser-
viss” nodrošina precīzu un 
caurskatāmu izdevumu uz-
skaiti un tarifos iekļautās 
izmaksu pozīcijas ir ekono-
miski pamatotas un saprota-
mas trešajām personām. Par 
apstiprinājumu šim apgal-
vojumam kalpo Valsts kon-
troles 2016. gada 6. oktobra 
vēstule Nr. 11-2.3.1/1121 
“Par Valsts kontroles ieteiku-
mu ieviešanu revīzijas lietā  
Nr. 5.1-2-8/2012”, kurā arī 
teikts: “Izvērtējot Līgatnes 
novada domes sniegto infor-
māciju par ieteikuma ievie-
šanu, secinām, ka ieteikums 
Nr. 2  “Lai nodrošinātu eko-
nomiski pamatotu komunālo 
pakalpojumu tarifu noteikša-
nu, nodalīt izdevumu uzskaiti 
katram komunālo pakalpoju-
mu veidam, aktualizēt paš-
valdības sniegto komunālo 
pakalpojumu tarifu aprēķinā-
šanas metodiku, precīzi nosa-

kot tarifu aprēķinos iekļauja-
mo skaitlisko vērtību pama-
tojumu un izvērtēt komunālo 
pakalpojumu sniegšanā ie-
saistīto darbinieku darba sa-
maksas apmēru” ir ieviests” 
(..). “Līgatnes novada pašval-
dība līdz ar to ieviesusi visus 
likumības revīzijā “Līgatnes 
novada pašvaldības rīcības 
atbilstība normatīvo aktu 
prasībām, organizējot iedzī-
votājiem komunālos pakalpo-
jumus” sniegtos ieteikumus.”
 Sekojoši SIA “Līgatnes ko-
munālserviss” domei iesniedz 
tarifu lēmumprojektu, ar klāt-
pievienotu izmaksu pozīciju 
atšifrējumu, un lēmumu par 
tarifu apstiprināšanu pieņem 
novada domes deputāti.
 Jaunajā apkures sezonā 
SIA “Līgatnes komunālser-
viss” siltumenerģiju pārdod 
konkrētajai mājai par piegā-
dātajām megavatstundām, 
tāpēc līdz 1. oktobrim siltuma 
saņēmējiem bija jānodrošina 
ēku aprīkošana ar siltuma 
skaitītājiem. Turpmāk dzīvo-
jamās mājas īpašnieki maksās 
tikai par konkrētajā mājā pa-
tērēto siltumu, bet, ja dzīvok-
ļu īpašnieki vēlēsies maksāt 

izlīdzinātu summu visa gada 
garumā, tad šis jautājums 
lemjams dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcē. Visa informācija 
par iespējām saņemama pie 
dzīvojamās mājas pārvald-
nieka.
 Lai nodrošinātu siltuma 
piegādes nepārtrauktību, SIA 
“Līgatnes komunālserviss” 
2016. gadā veicis ievēroja-
mas investīcijas Augšlīgatnes 
katlumājas siltumražošanas 
iekārtu atjaunošanā. Šīm 
investīcijām iepriekšējo pe-
riodu tarifos nav ticis veikts 
uzkrājums, tomēr SIA “Līgat-
nes komunālserviss” ir radu-
si iespēju šīs izmaksas pēc 
amortizācijas principa iekļaut 
tarifos. Tas nozīmē, ka pakal-
pojuma saņēmējiem netieši 
tiek piešķirts bezprocentu 
aizdevums līdz pat trīsdesmit 
gadiem. Tādējādi gadiem sa-
milzusī problēma ar Augšlī-
gatnes katlumāju ir atrisinā-
ta, un tas panākts ar minimā-
lu tarifu palielinājumu.
 Fakti par apkures tarifiem 
un to salīdzinājums ar ie-
priekšējiem periodiem.
 Gan Līgatnē (-16,49%), 
gan Skaļupēs (-11,51%), sa-

līdzinot ar iepriekšējo apku-
res sezonu, ir būtisks cenas 
samazinājums, bet Augšlī-
gatnē saistībā ar veiktajiem 
ieguldījumiem katlumājas re-
konstrukcijā ir neliels cenas 
kāpums, salīdzinot ar 2015. 
gadu (+5,6%). Tomēr, salīdzi-
not ar 2014. gadu, Augšlīgat-
nē tarifs ir par 8,30% zemāks.
 Salīdzināšanai apkures ta-
rifs pa gadiem (eiro/mWh): 
Līgatne – 62,40 (2014.g.); 
58,96 (2015.g.); 50.61 
(2016.g.); Augšlīgatne – 58,94 
(2014.g.); 51,18 (2015.g.); 
54,05 (2016.g.); Skaļ upes –  
73,26 (2014.g.); 66,87 
(2015.g.); 59,17 (2016.g.).
 Pēc jaunās apmaksas kārtī-
bas maksa par patērēto siltu-
mu dažādās mājās var būtiski 
atšķirties. Paredzams, ka da-
ļēji nosiltinātās vai nosiltinā-
tās mājās tā būs ievērojami 
zemāka. Tāpat par siltumu 
maksās mazāk to māju īpaš-
nieki, kas kontrolēs nepie-
ciešamo siltuma patēriņu. Lī-
gatnes novads – drošas mājas 
laimīgai dzīvei!

A.	Šteins, 
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Par jaunajiem apkures tarifiem



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

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

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2016. gada 16. novembrī.

2016. gada OKTOBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Kad šodien jūsu rokās dusam,
Mēs, vecāki, jums gribējām tik ļoti
Mīļus vārdus pateikt klusi,
Par katru glāstu, ko mums dosiet.
Bet vārdus nemākam vēl sacīt,
Lai tos mums iemāciet, vēl gaidām.
Un tamdēļ teiksim jums ar acīm,
Ar savām rociņām un smaidu.

Septembrī	Līgatnes	novadā	piedzimušas	
četras	meitenītes	un	divi	puisīši	-
Ieva,	Alija,	Karlīna,	Amēlija,	

Dominiks	un	Everts.
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai bērni aug veseli un laimīgi!

Es tev izdziedāšu zelta rozi,
Kad aiz loga vēlīns rudens līs,
Izdziedāšu žuburainu osi,
Kura zaros zvaigzne ligzdu vīs.

Septembrī	Līgatnes	novada	
dzimtsarakstu	nodaļā	jāvārdu	teikuši	

četri	pāri:
Juris	un	Signe,
Gatis	un	Maija,
Oskars	un	Ieva,
Ainārs	un	Rudīte.

Sveicam jaunās ģimenes!

Aiz zemes malas nogurst gara diena,
Būs vakars vēls un zvaigznēm pilna nakts.
Būs mūsu vidū viena tukša vieta,
Viens dzīves mūžs būs baltām smiltīm segts.

Septembrī	mūžībā	aizgājuši:	
Leo	Balodis	-	9.	septembrī,

Juzefa	Pupkeviča	–	15.	septembrī.
Izsakām līdzjūtību!

22. oktobrī plkst. 17.00
Līgatnes kultūras namā
Mores amatierteātra “Oga” izrāde 
Jānis Jaunsudrabiņš LATVIEŠI.
Biļetes  2 EUR.

5. novembrī plkst. 17.00 Līgatnes kultūras namā
Mālpils amatierteātra “Vēji” izrāde IEDZIMTAIS GRĒKS
pēc Īvandes Kaijas tāda paša nosaukuma romāna. Biļetes  2 EUR.

 Līgatnes Mūzikas un māk-
slas skola pirmo mācību gada 
mēnesi nopietni gatavojās  
1. oktobra Ražas svētkiem no-
vadā. Sākotnēji cerējām, ka 
mums ļaus ieskandināt jauno 
Amatu centra zāli, tad būtu 
centušies organizēt arī nelielu 
koncertu. Tā kā visas aktivitā-
tes tomēr notika mūsu pašu 
mājā Mākslas ielā 2, izveido-
jām skolotāju “lauku kapelu”. 
Tajā muzicēja Ingrīda Zum-
berga (vijole), Lauma Liepi-
ņa (čells), Vineta Golubkova 
(akordeons), Irita Merga un 
Juris Bindemanis (sitamins-
trumenti). Tās pavadībā Deju 
svētku virsvadītāju asistents 
(mūsu skolas ritmikas nodar-
bību un deju studijas vadītājs) 
Andis Kozaks veica 16 deju 

iestudēšanu. Pateicoties la-
bajam laikam, dejas Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas 
pagalmā norisinājās nepār-
traukti no pl. 16 līdz 17. Tur-
pat bija skatāma arī mākslas 
skolas audzēkņu mālā veidoto 
dārzeņu un augļu izstāde. Sa-
vukārt skolas mākslas klasē  
2. stāvā izveidota mākslas 
skolas un mākslas skolas stu-
dijas audzēkņu ainavu izstā-
de. Tajā skatāmi 40 dažādās 
tehnikās veidoti darbi, un tā 
būs pieejama apmeklētājiem 
vēl vismaz mēnesi darbdienās 
no pl. 15 līdz 20 un sestdienās 
no 11 līdz 16.

Marlēna	Lapiņa,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas klavierspēles skolotāja, 
direktora p.i.

Ražas svētki 
Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas pedagogi muzicē Ražas svētkos. Foto: Irita Merga.

Dejo Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Marlēna 
Lapiņa un deju skolotājs 
Andris Kozaks.  
Foto: Irita Merga.

Līgatnes novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus – dzīvokļus:
l Rīgas iela 1-15, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
 ar nosacīto cenu - 320 EUR;
l Rīgas iela 1-16, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
 ar nosacīto cenu - 320 EUR;
l Siguldas iela 1-5, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
 ar nosacīto cenu – 400 EUR;
l “Jaunvēveri-2”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, 
 ar nosacīto cenu - 480 EUR.

 Izsole notiks 31. oktobrī plkst. 10 Līgatnes novada Līgat-
nes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pa-
gastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta 
pārvaldē Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā darbdienās līdz 
28. oktobra plkst. 15. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
nosacītās cenas jāiemaksā līdz reģistrācijai izsolei. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes 
sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā un Līgatnes no-
vada pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. Tālrunis uzzi-
ņām 29181845.

http://www.ligatne.lv

