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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 21.novembrī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu 
un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. „Līgatnes Novada 
Ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot 
aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Rudenī

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja

Līvija Andersone

Pa rudens ziedu klāto gatvi,
Prom aiziet mana vasara...
Un atkal dzīvē uzrakstīta
Ir viena skaista pasaka – 
Par putnu dziesmām
Pieskandētu mežu,
Par brīnumskaisto ziedu
Reibinošo smaržu.
Par tauriņu un bišu
Neprātīgām dejām,
Par manu draugu
Smaidošajām sejām,
Par saules silto
Pieskārienu, glāstu,
Par sirdī ierakstīto
Laimes, prieka stāstu.
Nu gaidu savu – 
Rudens pasaku...

/Brigita Debeļska/

Gaišas domas, priecīgu 
prātu un stipru veselī-

bu, oktobra jubilār!

Šī gada 5.oktobrī notika nu jau 
devītā Uguns nakts. Šogad pasā-
kumu apmeklēja neparasti daudz 
apmeklētāju, kas arī sakrita ar 
skaisto laiku. Pasākumā savu dalī-
bu ņēma arī līgatnieši, kuru vadībā 
notika dzīvo masku krāsošanas 
darbnīca, Edgars Viņķelis darbo-
jās jaunuzceltajā Kokamatniecības 
muzeja ēkā un demonstrēja karo-
šu grebšanas prasmi, Daina Klints 

vadīja vilnas velšanas darbnīcu, 
Līgatnes Pasaku māja iepazīsti-
nāja ar uguns tēmai veltītām pa-
sakām, Ratnieku Sarmīte palīdzēja 
lūkoties nākotnē ar rūnu zīmēm, 
Līgatnes vīna darītava bija sarū-
pējusi īpašo Uguns nakts dzērienu, 
bet „Trīs kūkas” palīdzēja remdēt 
apmeklētāju izsalkumu. Pasāku-
ma laikā varēja vērot kalēja darbu 
Vienkoču parka smēdē, un apvie-

nība „Baltava” dalījās pieredzē ar 
uguns iegūšanas prasmi un citām 
mūsu senču gudrībām. Apvienība 

„Vēsturiski aktīvs” iepazīstināja ar 
viduslaiku bruņinieku dzīvesveidu 
un tā laika dāmu skaistumkopšanu. 
Folkloras kopas „Ore” pavadībā 
ikvienam bija iespēja izdejoties se-
nos latvju dančus pēc sirds patikas. 
Kā jau katru gadu ierasts, pasāku-
ma kulminācija sākās ar lāpu gājie-

nu un noslēdzās ar uguns žonglie-
ru šovu. Uguns šova noslēgumā 
tika iedegts centrālais ugunskurs, 
un folkloras kopa „Delve” vadīja 
uguns rituāla rotaļas.

Uz tikšanos nākamā gada oktob-
ra pirmajā sestdienā, kad svinēsim 
Uguns nakts desmitgadi!

Vienkoču parka veidotājs
Rihards Vidzickis  

Valsts svētku nedēļas kultūras  
pasākumi Līgatnes novadā

11.novembrī plkst.16.00 – Fotoizstādes „Līgatne sērkociņu kastītē” 
atklāšana Līgatnes kultūras namā;
11.novembrī plkst.17.00 – Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Līgatnē. 
Piedalās jauktais koris „Līgatne” un Zemessardzes 27.kājinieku bataljons;
11.novembrī plkst.18.00 – Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no „Zvani-
ņiem” uz Paltmales kapiem, piemiņas brīdis Paltmales kapos pie pieminek-
ļa Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem;
17.novembrī plkst.15.00 – „Dziesmas lai spēcīgi skan”. Ziemeļlatvijas 
kamerorķestra „Livonia” koncerts Augšlīgatnē, „Zvaniņos”;
18.novembrī plkst.16.00 – „Mūsu gaismas pils”. Latvijas Republikas 
dibināšanas 75.gadadienai veltīts koncerts Līgatnes kultūras namā;
18.novembrī pēc koncerta – Jāņa Norda spēlfilma „Mammu, es tevi mīlu” 
Līgatnes kultūras namā.

Līgatniešu kartes īpašniekiem 10% atlaide zobārstniecības pakalpojumiem 
Zobu un mutes veselības centros Siguldā un Cēsīs, uzrādot karti pirms norēķina 
veikšanas. Atlaide visiem zobārstniecības pakalpojumiem, izņemot zobu protezē-
šanu, implantēšanu un ortodontiju. Atlaide nesummējas ar citiem akciju piedāvā-
jumiem. Vairāk par Zobu veselība zobārstniecībām un mutes veselības centriem 
jūs varat uzzināt www.zobuveseliba.lv.
• „Siguldas zobārstniecība” (Sigulda, Ziedu iela 5, 17.kabinets). Pieteikt vizīti 

var, zvanot pa tālruni 28353111. Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 
plkst.8.00–17.00;

• „Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnika” (Palasta iela 13, Cēsis). Pieteikt 
vizīti var, zvanot pa tālruni 64124160 vai 28600038. Darba laiks: no pirmdie-
nas līdz piektdienai plkst.8.00–18.00, sestdien plkst.8.00–14.00;

• „Ziemeļaustrumu Latvijas mutes veselības centrs” (Palasta iela 13, Cēsis). 
Pieteikt vizīti var, zvanot pa tālruni 64124160 vai 28600038.  

Gints Ceips
Gatis Čemme
Aija Ikstena

Vilnis Kreičmanis
Astrīda Jakāne
Māris Pētersons

Edvīns Klūga
Irena Lapiņa

Silvija Ozoliņa
Vaira Saviča

Ivars Vālbergs
Dzintra Dolfija

Biruta Dreimane
Māra Gončare 
Baiba Kākule
Andris Birze

Ļubova Golubkova
Rita Potašova
Atis Zviedris
Velta Brante

Raimonda Gablika
Tamāra Ribakova
Ausma Bergmane

Tatjana Jankovska
Ilga Pranka
Elza Saulīte
Zoja Sparāne

Lidija Ventniece
Vija Graudiņa
Valda Norīte

Grigors Razgalis
Jānis Bundža
Gaida Ozoliņa

Skaidrīte Plūme
Marija Andžāne
Jūsma Ābele

Jeļena Terentjeva
Alfreds Konrads
Jānis Krieviņš
Velta Meistere 
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Aizvadīta gadskārtējā Uguns nakts 
Vienkoču parkā

Līgatnieša karšu īpašniekiem atlaide  
„Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnikā”

Līgatnē top siguldieša ražoti betona dakstiņi
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Līgatnes novada vidusskolā 
4.oktobrī – jau tradicionāli pirms 
Skolotāju dienas – notika Vecāku 
diena, kad vecāki iejutās skolotā-
ju lomā un skolā vadīja stundas 
skolēniem. Tās bija matemātikas, 
vizuālās mākslas, mājturības u.c. 
stundas, kā arī stundas, kurās ve-
cāki iepazīstināja ar savu darbu vai 
vaļasprieku. Skolēni ar lepnumu un 
gandarījumu vēroja savus vecākus 
vai citus radiniekus skolā. Jauki, ka 
ar katru gadu palielinās atsaucīgo 
vecāku skaits. Paldies visiem, kas 
atsaucās pedagogu aicinājumam! 
Īpašs paldies tiem vecākiem, kas 
stundas vadīja otro gadu pēc kār-
tas!

Līgatnes novada vidusskolas 
skolotāja

 Ineta Bērziņa 

Lai, ienākot jaunajā Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā (LNB), pirmais, 
ko redzēsim, būtu grāmatas, lai 
nešaubīgi rastos sajūta, ka esam 
ienākuši bibliotēkā, aicinām līgat-
niešus piedalīties LNB direktora 
Andra Vilka un arhitekta Gunāra Bir-
kerta rosinātajā akcijā „Tautas grā-
matu plaukts” un līdz 1.novembrim 
atnest uz Līgatnes pilsētas vai Lī-
gatnes pagasta bibliotēku kādu sev 
nozīmīgu grāmatu, neatkarīgi no 
satura, biezuma, izskata vai autora. 
Galvenais – neaizmirstiet ierakstīt 
titullapā novēlējumu nākamajām 
lasītāju paaudzēm! Jūsu grāmatas 
nonāks grāmatu plauktā, kas snieg-
sies piecu stāvu augstumā jaunajā 
LNB ēkā.  

Līgatnes novada sākumskolas 
skolēni iesaistījušies Valsts iz-
glītības satura centra, Veselības 
ministrijas, Slimību profilakses 
un kontroles centra un AS „Rīgas 
Dzirnavnieks” organizētajā „Putras 
programmā”. Tās ietvaros soli pa 
solim 1.–4.klases skolēniem ir ie-
spēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst 
putras un kāpēc putras ēd sportis-
ti, mūziķi, aktieri un citi. „Putras 
programma” Latvijas skolās notiek 
Starptautiskās Putras dienas ietva-
ros, kas jau kopš 1994.gada katru 
gadu 10.oktobrī tiek atzīmēta visā 
pasaulē.

Līgatnes novada vidusskolas 
sākumskolas skolēni iepazinās ar 
graudaugiem, uzzināja par graud-
augu labvēlīgo ietekmi uz veselību 
un organismu kopumā. Uzzināja par 
putru kā vienu no veselīga uztura 
sastāvdaļām. Skolēni turpina mek-
lēt vai rakstīt savas putras receptes, 
kā arī mācās tautasdziesmas un 
dziesmas, min krustvārdu mīklas, 
nostiprina un papildina iegūtās zi-
nāšanas. Vēl ir paredzēta putras de-
gustēšana un noslēguma pasākums.

Līgatnes novada vidusskolas 
skolotāja

 Ineta Bērziņa  

Radošo darbu stundu vada Kristiānas Viviānas un Ralfa Ri-
čarda Vīskniņu māmiņa Aira Repše. 

Rihards Vidzickis skolēniem pastāstīja par koka nozīmi 
latviešu kultūrā un sadzīvē.

Baiba Pelse dalījās atmiņās par skolas laikiem 20.gadsim-
ta vidū. 

Matemātikas stundu vada Samantas Bērziņas māmiņa Elī-
na Bērziņa.

„Skolas diena 2013” Līgatnes novada vidusskolā

Vecāku diena skolā

Lai top „Tautas  
grāmatu plaukts”

Kļūsti stiprs un 
drosmīgs kā  
Herkuless!
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No šā gada 16.septembra līdz 
4.oktobrim Pasaules Skolotāju die-
nas ietvaros, ko organizē Pasaules 
un arī Latvijas Izglītības darbinieku 
arodbiedrība, visā Latvijā notika ak-
cija „Skolas diena”, īpašu uzmanību 
pievēršot pedagogu lomai kvalitatī-
vas izglītības nodrošināšanā.

Akcijas mērķis – veidot lielāku 
lēmējvaras un sabiedrības izpratni 
par pedagoga darba pienākumiem, 
rosināt kvalitatīvas diskusijas par 
pedagogu darba vides ietekmi uz iz-
glītības kvalitāti un aicināt deputā-
tus nepieļaut pedagogu darba vides 
pasliktināšanos.

No deviņiem Līgatnes novadā 
ievēlētajiem deputātiem seši pavie-
sojās Līgatnes novada vidusskolā, 
tur novadīja arī mācību stundu un 
sarunājās ar pedagogiem. Viesos 
bija arī divi no Vidzemes ievēlētie 
un „ģeogrāfiski tuvākie” 11.Saei-
mas deputāti – Dzintars Ābiķis un 
Ainars Latkovskis.

Līgatnes novada domes priekš-
sēdētājs Guntars Pīpkalējs novadīja 
mājturības stundas zēniem 5.kla-
sēs. Baiba Pelse 5. un 6.klasēm pa-
sniedza „dzīves stundu” vēsturē par 
20.gs. vidu un to, kā skolēni mācījās 
agrāk, kādi bija sadzīves apstākļi. 
Ainārs Šteins novadīja karjeras iz-
glītības stundas 8.–12.klasēm. Dzī-
vā sarunā skolēni izvērtēja savus 
nākotnes nodomus no dažādiem 

skatu punktiem, pamatojot ar pie-
mēriem no Latvijas vai pasaules 
uzņēmējvides, ekonomiskā izdevī-
guma un maksimālās lietderības 
personīgi sev. Gunita Liepiņa ētikas 
stundā vidusskolēnus mudināja 
pozitīvai saskarsmei ikdienā, kas 
ir daudzu panākumu – gan lielu, 
gan mazu – virzītājspēks. Pēteris 
Lideris, ne tikai deputāts, bet arī 
divkārtējs Pasaules čempions mak-
šķerēšanā, atklāja makšķerēšanas 
noslēpumus pusaudžiem un infor-
mēja, ka ar sabiedrības un nevals-
tisko organizāciju palīdzību drīzumā 

tiks atvērta makšķerēšanas skoliņa, 
kurā savus padomus sniegs arī Mā-
ris Olte. Rihards Vidzickis – ne tikai 
deputāts, bet arī Rīgas Tehniskās 
universitātes inženierzinātņu dok-
tors – skolēniem stāstīja par inte-
resantu starpnozaru tēmu „Koka 
nozīme latviešu kultūrā un sadzīvē”. 
Dzintars Ābiķis netradicionālā stās-
tījumā par dažādām ģeogrāfiskām 
tēmām pierādīja, ka dzīvē ģeogrā-
fiskās zināšanas lieti noder. Ainars 
Latkovskis diskutēja ar skolēniem 
par izglītības nozīmi mūsdienās un 
ar praktiskiem piemēriem pierādīja 
seno patiesību par 1% talanta un 
99% darba.

Skolotāja Aija Ziediņa par tikša-
nos ar deputātiem bija gandarīta: 

„Tas bija ļoti noderīgi jauniešiem – 
padomāt par savu dzīvi un nākotnes 
iespējām, klausīties un diskutēt ar 
cilvēkiem no politikas vides, jo ļoti 
bieži tas, ko saka skolotāji, kļūst 
apnicīgs, taču, ja to pašu saka kāds 
no malas, skolēni ieklausās vairāk.”

Abi 11.Saeimas deputāti atzina, 
ka ar lielu gandarījumu viesojušies 
skolā, bijis arī satraukums pirms 
stundām – kā jaunieši pieņems 
stāstīto, vai veidosies saruna. Pirms 
tam esot saņemti viedi norādījumi 
no ģimenes jauniešiem, lai nerunā-
jot pārāk gudrām frāzēm. 

Pašvaldības deputāte Baiba 
Pelse atzina: „Izjūtas, vadot stun-

das, bija ļoti patīkamas. Atcerējos 
bērnību. Skolotāji laipni, sirsnīgi 
un atsaucīgi. Bērni ļoti jauki, aktī-
vi, ieinteresēti klausījās stāstījumu, 
piedalījās pārrunās, uzdeva jautā-
jumus. Pasākums – ļoti lietderīgs.” 
Gunita Liepiņa: „Liels gandarījums 
par bērniem, kurus ir izdevība satikt 
jau kā atvērtus, gudrus jauniešus, 
gatavus komunikācijai, zināmus no 
bērnudārza laikiem. Ētikas stundā 
vēlreiz guvām apliecinājumu tam, 
cik svarīga ir pozitīva komunikācija.” 
Rihards Vidzickis rosināja: „Lai sa-
vas ieceres realizētu, mums visiem 
kopīgi jāstrādā un par problēmām 
kopīgi jārunā skolotājiem, direkto-
rei, komitejai un pārējiem deputā-
tiem. Ja kaut kur ir aizķeršanās, tad 
jārunā citā secībā, bet problēmas 
ir jārisina. Katrā ziņā man tikšanās 
patika un labprāt ar pedagogiem re-
dzētos biežāk.”

„Ļoti priecājos par iespēju tikties 
ar Līgatnes novada vidusskolas 
skolēniem un pārrunāt tēmu par 
karjeras iespējām. Patīkami pār-
steidza, ka daudziem jauniešiem ir 
zināms mērķis vai vismaz virziens 
un ir izpratne par prioritātēm izvē-
lētā mērķa sasniegšanai. Domāju, 
ka vidusskolā karjeras aspektam un 
izaugsmes iespējām tiek veltīta no-
pietna loma. Man radās sajūta, ka 
8., 9.klašu un vidusskolas audzēkņu 
vairākums labi apzinās karjeras no-
zīmību un pedagogi ir veikuši lielu 
darbu, lai šo it kā pašsaprotamo 
tēmu nestu līdz audzēkņu apziņai,” 
apmierināts bija A.Šteins.

Akcijas „Skolas diena” turpināju-
mā vēl plānojam tikties ar Līgatnes 
novada Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komitejas vadī-
tāju Gunti Zicmani. Sarunas laikā ar 
pedagogiem Ainars Latkovskis un 
Dzintars Ābiķis piedāvāja ekskur-
siju Saeimā viņu vadībā, un tuvākā 
nākotnē skolā varētu ciemoties vēl 
kāds viesis. Ir skaidrs, ka šādas ak-
cijas, kad notiek „dzīvās sarunas” 
starp lēmējvaru un izglītības īste-
notājiem, pedagogiem, ir ļoti nepie-
ciešamas.

Līgatnes novada vidusskolas
arodbiedrības priekšsēdētāja 

Dace Bērziņa  
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27.septembrī arī mazie līgatnieši 
no Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes apvienojās ar 
tiem, kuri bija atsaukušies Latvijas 
Olimpiskās komitejas aicinājumam 
svinēt Olimpisko dienu. Dienas 
moto – „Mēs esam sportiska ģime-
ne!”. Olimpiskā komiteja aicināja 
popularizēt olimpiskās vērtības – 
izcilību, draudzību un cieņu. Tas 
izdevās, jo pēc svinīgās atklāšanas 
ceremonijas bērni ar lielu entuzias-
mu piedalījās daudzveidīgās stafe-
tēs kopā ar „rudens rūķiem”. Te bija 
iespēja parādīt gan veiklību, gan 
izveicību, gan pacietību. To visu viņi 
veica komandā, kur liela loma bija 
draugu atbalstam. Uzvarēja, pro-
tams, draudzība. Milzīgs lepnums 
katram, kurš piedalījās, bija par pir-
mo mūžā saņemto „īsto” olimpisko 
medaļu. Bērni gandarīti devās mā-
jās ar diplomiem un medaļām, kā arī 
ar pārliecību, ka sportot ir jauki. Šīs 
emocijas ilgi paliks bērnu atmiņā.

Olimpiskās dienas programmas 
ietvaros notika arī fotogrāfiju un zī-
mējumu konkurss „Esam sportiska 
ģimene!”, kur katrai audzēkņu ģime-
nei bija iespēja piedalīties, atainojot, 
kādi sporta veidi ģimenē ir cieņā, kā 
notiek kopīga sportošana. Zīmēja 
gan bērni paši, gan ģimenes locekļi. 
Zīmējumi izdevās koši un krāsaini, 
tos kārtojām izstādē, bet labākos 
sūtīsim Olimpiskajai komitejai.

• „Zvaniņu” ēkā (Sporta ielā 14, 
Līgatnes pagastā) visvairāk 
balsis ieguva Alises Kubiles 
ģimenes zīmētais darbs.

• Savukārt Līgatnes PII (Gau-
jas ielā 7, Līgatnē) par spor-
tiskāko tika atzīta Artūra 
Roma ģimene, kura fotogrā-
fijā redzama kā vienota ri-
teņbraucēju komanda.

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes metodiķe

Silvija Rijniece 

29.septembrī Ogrē norisinājās 
2013.gada Latvijas kroketa čem-
pionāta noslēdzošais turnīrs. Par 
Latvijas 2013.gada čempionu kļuva 
Jānis Šteins (kroketa klubs „SIG-
LIG”). Otro vietu ieguva Normunds 
Zelčāns (Ogres kroketa klubs), tre-
šo – Roberts Stafeckis (Ogres kro-
keta klubs) .

2012.gada nogalē Jānis Šteins 
piedalījās Latvijas izlases sastā-
vā Pasaules čempionātā Ēģiptē. 
Latvijas komanda ieguva 8.vietu. 
Šī gada oktobrī Jānis dosies pār-
stāvēt Latviju uz kroketa dzimteni 
Angliju un piedalīsies noslēdzošā 
Anglijas kroketa klubu turnīrā.

Jānis Šteins ir viens no kroke-
ta kluba „SIG-LIG” dibinātājiem. 

Klubs tika dibināts 2010.gada jan-
vārī Ratniekos (Līgatnes novads), 
un ir trešais kroketa klubs Latvijā. 
Klubā apvienojas Līgatnes un Si-
guldas novada spēlētāji. Ratniekos 
2011.gadā septembrī tika atklāti 
pirmie publiskie kroketa laukumi 
Latvijā.

Kroketa turnīri notiek ik pārne-
dēļas, un, lai popularizētu kroke-
ta spēli, klubi organizē turnīrus 
visā Latvijā. Šogad kluba kroketa 
spēlētāji ir spēlējuši ne tikai Lat-
vijā – Siguldā, Ikšķilē, Ogrē, Dikļos, 
Tukumā un Līgatnes novadā,  bet 
arī ārvalstīs – Krievijā, Norvēģijā, 
Itālijā u.c.

Sarmīte Usāne 

Šogad bija ļoti skaists un sportis-
kiem panākumiem bagāts pirmais 
rudens mēnesis. Līgatnes novada 
vidusskolas sportisti piedalījās divu 
novadu – Siguldas un Cēsu – krosa 
sacensībās.

Pirmās sacensības notika 24.sep-
tembrī Siguldā, Raiņa parkā. Starp 

„D” grupas dalībniekiem (43 sportisti) 
mūsu skolas 5.a klases skolēns Edgars 
Pēteris Vilciņš izcīnīja 1.vietu. Starp „B” 
grupas dalībniecēm (18 sportistes) Lī-
gatnes novada vidusskolas 8.a klases 
skolniece Emīlija Krista Grava izcīnīja 
1.vietu un 9.b klases skolniece Renāte 
Strelevica – 2.vietu.

1.oktobrī sacensības notika Cēsīs, 
Pipariņos. Jau pirmajā skrējienā Ed-
gars Pēteris Vilciņš (5.a kl.) pārlieci-

noši uzvarēja, un turpmāko skrējienu 
uzvarētāji nevarēja pietuvoties mūsu 
sportistam. Edgaram Pēterim Vilciņam 
1.vieta „D” grupā starp 54 dalībniekiem. 
Pārliecinoši uzvarēja arī Emīlija Krista 
Grava, iegūstot 1.vietu, un 2.vieta arī 
palika pie Līgatnes novada vidussko-
las skolnieces Renātes Strelevicas 
(dalībnieku skaits – 29).

Ar sasniegto rezultātu iepriecināja 
arī Līgatnes novada vidusskolas 12.a 

klases skolnieks Oskars Īzaks. Savā 
grupā starp 32 sportistiem Oskars iz-
cīnīja 3.vietu.

Mēs lepojamies ar saviem sportis-
tiem un vēlam viņiem vēl daudz un pār-
liecinošas uzvaras!

Līgatnes novada vidusskolas  
sporta skolotāja Beāte Kobilinska 

Līgatnes novada Sporta  
centra pasākumu plāns oktobrī

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

26.10.2013 11.00 Līgatnes kauss volejbolā 
2013/2014. 1.posms 

Līgatnes Sporta centrs

27.10.2013 10.00 Līgatnes kauss futzālā 
2013/2014. 1.posms

Līgatnes Sporta centrs

Florbols bērniem
Grupa Diena Laiks Treneris

Bērniem no 7 līdz 12 
gadiem

Pirmdienās, 
ceturtdienās no 16.00 līdz 17.20 Ēriks Bauers

Bērniem no 12 līdz 14 
gadiem

Pirmdienās, 
ceturtdienās no 17.20 līdz 18.40  Ēriks Bauers

Bērniem no 14 līdz 16 
gadiem

Pirmdienās, 
ceturtdienās no 18.40 līdz 20.00  Ēriks Bauers

Volejbols
Grupa Diena Laiks Treneris

Bērniem no 1. līdz 4.klasei Otrdienās,
piektdienās

No 17.00 līdz 18.00,
no 17.00 līdz 18.00 Mārtiņš Toms

Bērniem no 5. līdz 9.klasei Otrdienās,
piektdienās

No 18.00 līdz 19.30,
no 18.00 līdz 19.30 Mārtiņš Toms

Jaunieši un pieaugušie Otrdienās,
piektdienās

Otrdienās no 19.30 
līdz 21.00 Mārtiņš Toms

24.oktobrī plkst.11.00 Līgatnes 
kultūras namā viesosies Latvijas 
leļļu teātra aktieri, kas mazākos lī-
gatniešus priecēs ar bērnu iemīļoto 
izrādi „Joka pēc alfabēts”. Biļešu 
cena: Ls 1,50 (EUR 2,13). Biļetes 
varēs iegādāties pirms izrādes.

Vai alfabēta mācīšanās var būt 
interesanta un aizraujoša? 2010.
gada decembrī iznākusī mākslinie-
ces Indras Sproģes grāmatiņa „Joka 
pēc alfabēts” pierādīja, ka var gan – 
izrādās, ar burtiem iespējams ļoti 
labi spēlēties. Un šī spēle ļoti patīk 
ne vien bērniem, bet arī leļļu teātra 
aktieriem, kuri kopā ar režisori Viju 
Blūzmu nolēma joka pēc uztaisīt iz-
rādi.

Jaunajā izrādē atdzīvojas grāma-
tas asprātīgie tēli – apaļais ābols, 
kurš bumbierim cep čības, ērglis, 
kurš eglē fotografē gliemežu ģimeni, 
un daudzi citi, kas vizuālā, asociatī-
vā un rotaļīgā veidā palīdz bērniem 
ātri apgūt un atcerēties sarežģīto 
alfabētu.

„Joka pēc alfabēts” tituldzies-
mas autors Renārs Kaupers izrādes 
muzikālā materiāla papildināšanu 
uzticējis komponistam Valtam Pū-
cem – jau ilggadējam Leļļu teātra 
draugam.

Radošā komanda aicina pievieno-
ties alfabēta apgūšanas spēlei bēr-
nus no trīs gadu vecuma un pārlieci-
nāties, ka mācīšanās var būt jautra 
un radoša.

Izrādes radošā komanda: režiso-
re: Vija Blūzma, māksliniece Anita 
Znutiņa-Šēve, komponists Renārs 
Kaupers, Valts Pūce. Lomās: San-
ta Didžus, Dace Vītola, Anrijs Sir-
mais.  

Rehabilitācijas centrs (RC) „Lī-
gatne” atrodas unikālā vietā – Gau-
jas Nacionālā parka teritorijā, tīrā 
un sakoptā vidē, kur daba pati ārstē. 
RC „Līgatne” ir paveicies ar ģeogrā-
fisko novietojumu, jo tas atrodas 
nelielā attālumā no Rīgas, satiks-
me ir laba, viegli pieejams visam 
Vidzemes reģionam. Apkārt valdo-
šais klusums un miers palīdz rem-
dēt stresu un aizmirst sadzīviskās 
problēmas. Ne velti mēdz teikt – vi-
sas slimības sākas galvā, respektīvi, 
tām ir psiholoģiska rakstura cēloņi. 
Esot rehabilitācijas centrā, cilvē-
kiem ir iespēja ievērot daudz mierī-
gāku un saudzējošāku režīmu, veltīt 
laiku sev.

Nav noslēpums, ka cilvēku dzī-
ves ilgums pēdējo 100 gadu laikā 
ir būtiski palielinājies. Līdz ar to 
arvien aktuālāks kļūst jautājums 
par dzīves kvalitātes uzlabošanu un 
saglabāšanu pēc pensijas vecuma 
sasniegšanas. Diemžēl līdz ar gadu 

nastu pieaug arī dažādu saslimšanu 
biežums. Vairāk jārūpējas par savas 
labsajūtas uzturēšanu. Viens no 
svarīgākajiem veselības un labsajū-
tas saglabāšanas (un uzlabošanas) 
aspektiem ir kustība – vingrošana, 
pastaigas, nūjošana u.c.

Daudzu gadu garumā RC „Līgat-
ne” ir bijis kā spēka avots simtiem 
klientu, kam bijusi nepieciešama 
atveseļošanās pēc saslimšanas ar 
centrālās un perifērās nervu sistē-
mas, sirds un asinsvadu sistēmas, 
mugurkaula, locītavu un saistaudu 
slimībām. Centrs ir palīdzējis atgūt 
spēkus un labsajūtu cilvēkiem, kas 
dzīvo ļoti aktīvu, stresa pilnu dzīvi, 
kas izjutuši nogurumu vai kas vien-
kārši vēlas kopt savu ķermeni un ie-
mācīties rūpēties par to.

Šajā rudens/ziemas sezonā RC 
„Līgatne” komanda piedāvā vese-
lības atjaunošanas programmas 
senioriem. Vadoties pēc konkrēta 
klienta vajadzībām un vēlmēm, ir 

iespējams sastādīt arī individuālu 
ārstniecības/profilakses programmu.

RC „Līgatne” joprojām piedāvā 
kvalificētu speciālistu (fiziotera-
peitu, ergoterapeitu, audiologopē-
da, psihologa, uztura speciālista) 
konsultācijas un nodarbības, ūdens 
dziedniecības pakalpojumus, fizi-
kālās terapijas procedūras un ma-
sāžas. Ir iespējams veikt klīniskās 
analīzes (NMS laboratorija), EKG 
kontroli, veloergometriju. Tiek or-
ganizēti koncerti un kino filmu de-
monstrējumi.

Uz tikšanos Līgatnes novada 
Skaļupēs!

Sīkāka informācija pa tālruņiem 
64161917, 26467747 vai  
www.rehcentrsligatne.lv.

Ilze Bērziņa,
SIA „Rehabilitācijas centrs 

„Līgatne””
Fizikālās un rehabilitācijas  

medicīnas ārste  

Skolēni izcīna medaļas

Joka pēc 
alfabēts 
Līgatnē

Īpašs piedāvājums senioriem Līgatnē

Jānis Šteins (vidū) – Latvijas čempions kroketā.

Līgatnietis kļūst par 
Latvijas čempionu 
kroketā

Atzīmēta  
Olimpiskā diena
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Gide Rasma Vanaga

Pamazām Līgatnes papīrfabrikai 
tuvojas 200.gadadiena. Vēl līdz šai ju-
bilejai atlikuši vien 19 mēneši, kas uz-
ņēmuma dzīvē ir pavisam neliels laika 
sprīdis. Līgatnes papīrfabrikas dibi-
nāšanas laiks ir 1815.gada 25.maijs, 
kad divi uzņēmīgi tirgotāji – Konrāds 
Justus Štorhs un Karls Kibers – iegā-
dājās no Paltmales muižas zemi un 
dzirnavas uz tās un sāka ražot pa-
pīru. Pēc tam tika uzcelta Ānfabrika 
(1816.g.), Vidusfabrika (1830.g.) un 
Beiverka (1859.g.). Līdz šodienai pa-
pīru ražo tikai Vidusfabrikā uz vienas 
papīrmašīnas.

Sākumā visi strādājošie dzīvoja Pa-
pīra dzirnavās augšstāvos, Ānfabrikā 
un Vidusfabrikā, kur bija speciāla dzī-
vojamā ēka strādniekiem.

1884.gada naktī no 5. uz 6.janvāri 
nodega Līgatnes papīrfabrikas Vi-
dusfabrika, bet 1884.gada 9.janvā-
rī – Juglas papīrfabrika, kas tajā laikā 
bija tāpat kā Līgatnes papīrfabrika 
Rīgas papīrfabriku akciju sabiedrības 
sastāvā. Akcionāri nolēma vispirms 
atjaunot Līgatnes papīrfabriku.

Projektēšanas darbu veikšanai tika 
nolīgts pirmais latviešu mācītais ar-
hitekts Jānis Fridrihs Baumanis un 
viņa dēls – gleznotājs un zīmētājs 
Arturs Baumanis. Celtniecības dar-
bus veica Cēsu būvuzņēmēja Jāņa 
Meņģeļa vadībā (1829–1903). Bez 
fabrikas ēkas viņa un citu ģimenes 

locekļu vadībā tika pēc vienota stila 
(eklektikas) celta smēde, veltņu slī-
pētava, remontu mehāniskā ceha ēka, 
kantora ēka, aptieka, klubs, slimnīca, 
dzemdību māja, kapliča Centra kapos. 
Visas minētās ēkas celtas no sarkana 
ķieģeļa, izņemot kapliču.

Meņģeļu vadībā tika celtas arī koka 
dzīvojamās mājas ārpus papīrfabrikas. 
Dzīvojamās mājas projektējuši brāļi 
Meņģeļi, piedalījies arī Jānis Kam-
pe. Pavisam tika uzceltas 23 koka 
dzīvojamās mājas, no kurām līdz šai 
dienai ir saglabājušās – 22: Zaķu salā, 
Skolas kalnā, Rīgas kalnā, Pluču kal-
nā un Remdenkalnā. Pirmās mājas ir 
uzceltas Zaķusalā (tagad Brīvības 
iela), sākot ar 1884.gadu, bet pēdējās 
Remdenkalnā (tagad Gaujas ielā) līdz 
1914.gadam. 19.gs. beigās Līgatnes 
papīrfabrikas ciemats bija modernā-
kais strādnieku ciemats Eiropā, tagad 
tas ir vienīgais šāda tipa ciemats Eiro-
pā, kurš gandrīz pilnībā saglabājies un 
tajā rit normāla dzīve.

Interesanta ir Līgatnes projektētāja 
Jāņa Fridriha Baumaņa (1834–1891) 
dzīve. Viņš dzimis Rīgā, Zaķusalā, pār-
cēlāja ģimenē. Iesākumā strādājis par 
galdnieku, vēlāk – arhitekta Heinriha 
Šēla birojā. Studējis Berlīnes Būvaka-
dēmijā un Pēterburgas Mākslas aka-
dēmijā, paralēli no 1870. līdz 1880.ga-
dam veicot Vidzemes guberņas valdes 
arhitekta pienākumus. Baumanis bija 
viens no Rīgas Arhitektu biedrības un 
Rīgas Latviešu biedrības dibinātājiem, 

kā arī aktīvs pirmo latviešu Dziesmu 
svētku organizētājs un dalībnieks.

Pēc Baumaņa projektiem ir uzceltas 
vairāk nekā 17 pareizticīgo baznīcas 
un vairāk nekā 150 dzīvojamās un sa-
biedriskās ēkas, piemēram, Aleksand-
ra ģimnāzija (tagadējā Mūzikas aka-
dēmija), Rīgas cirks, apgabaltiesas 
nams un citas. Baumanis projektējis 
arī estrādes pirmajiem trim Dziesmu 
svētkiem (1873., 1880., 1888.g.), kā arī 
Natālijas Emmas Mencendorfas sav-
rupmāju Raiņa bulvārī 9 (tagad Fran-
cijas Republikas vēstniecības ēka).

Latvijas Republikas Saeimas nams 
(uzcēla no 1964. līdz 1867.gadam) jeb 
bijušais Vidzemes Bruņniecības nams 
ir viens no pirmā latviešu profesionālā 
arhitekta Jāņa Baumaņa spilgtāka-
jiem projektiem, kas realizēts Rīgā 
un saglabājies līdz mūsdienām, kaut 
veikti dažādi pārbūves darbi, arvien 
pielāgojot ēku jaunām vajadzībām, 
bet ēkas ārskatu tas nav mainījis.

Tiesa, šai ēkai ir divi autori – 1863.
gadā Vidzemes bruņniecības izslu-
dinātajā projektu konkursā uzvarēja 
arhitektu Jāņa Baumaņa un Roberta 
Pflūga kopdarbs. Abi arhitekti uzva-
rēja konkursā, būdami Pēterburgas 
Mākslas akadēmijas studenti, turklāt 
Baumanis nedrīkstēja parakstīt pro-
jektu, jo nebija tobrīd vēl nokārtojis 
visus ar diplomdarbu saistītos pār-
baudījumus.

Jānis Frīdrihs Baumanis kļuva arī 
par Rīgas domnieku un ievērojamu 

mecenātu. Sava laika bagātākais lat-
vietis: kad nojauca Rīgas vaļņus, viņš 
aktīvi uzpirka brīvo zemi un būvēja 
ēkas, kuras pēc uzbūvēšanas pārde-
va, viens pats apbūvēja gandrīz visu 
Rīgas bulvāru loku. Kā jaunais latvie-
tis uz vasarnīcu Dubultos brauca ar 
savu personisko vilciena sastāvu, lai 
nevajadzētu mocīties sabiedriskajā 
transportā. Kad 1875.gadā plīsa ne-
kustamā īpašuma burbulis, bija viens 
no pirmajiem tā upuriem, pilnībā 
bankrotējot. Pēc tam atkal pievērsās 
arhitektūrai. 1891.gadā mira dziļā 
nabadzībā – visu pamests pilsētas 
nabagmājā.

Līgatnes papīrfabriku piemeklēja 
vēl viens ugunsgrēks – 1993.gada 
5.novembra vakarpusē. Tā rezultātā 
nodega tipogrāfija, burtnīcu automā-
ti, izdega apdares nodaļa, daļa no 
saiņotavas, cieta arī citas telpas un 
iekārtas. Par laimi uguns tika apturē-

ta un necieta papīrmašīna. Papīrma-
šīna atsāka darbu 1994.gada janvārī. 
Tika atjaunotas un gan uzdāvinātas, 
gan iegādātas nepieciešamās papīra 
apdares iekārtas. Tika atjaunots arī 
burtnīcu ražošanas ēkas jumts un ie-
rīkota tur gatavās produkcijas nolik-
tava. Kādu laiku skolas burtnīcas tika 
ražotas ar rokām, bet papīru linēja 

„Latvijas papīrs” Rīgā, vākus iespie-
da tipogrāfijā „Jāņa sēta” Cēsīs, bet 
sakarā ar pieprasījuma trūkumu un 
dārgajām izmaksām to ražošana tika 
pārtraukta. Tāpat ilgus gadus netika 
ražoti citi papīra izstrādājumi. Pāris 
gadus atpakaļ fabrikas vadība atsāka 
daļēju papīra izstrādājumu ražošanu. 
Kā parasti – oficiālā vēsture klusē par 
ugunsgrēku iemesliem.

Par spīti visām nelaimēm un liks-
tām Līgatnes papīrfabrika ir sagai-
dījusi savu 198.darba gadskārtu un 
turpina darbu.  

No Līgatnes stacijas autobuss aizvi-
zina līdz Gaujmalai. Aiz pakalna kuplu 
egļu sienas ietver ceļu, kas ved uz Lī-
gatnes mācību un atpūtas parku. „Uz-
manību! Jūs atrodaties Gaujas nacio-
nālajā parkā!” – vēstī oranža plāksne 
ar tumši zaļiem burtiem, atgādinot arī, 
ka „Šajā teritorijā aizliegts nobraukt 
no ceļiem, bojāt zemsedzi, piegru-
žot mežu, neatļautās vietās dedzināt 
ugunskurus, traucēt meža dzīvniekus”. 
Vēl pēc gabaliņa – parka shēma, kas 
novietota uz dekoratīva baļķu statīva. 
Tad mežs pašķiras, no kraujā krasta 
atklājas Gaujas ieloki, rudas un zaļas 
saliņas. No upes spārnos paceļas pīles.

Patīkami vērot gaumīgās, košās 
krāsās veidotās norādes un shēmas. 
Pēc tām orientējoties, viegli nokļūt 
līdz izjādes zirgu nomas punktam. Pa 
romantisku, pagaru laipu pārejot upī-
tei, var nokļūt līdz Gaujas nacionālā 
parka Līgatnes zonas labiekārtošanas 
inženieres Edītes Skribas vasaras tipa 
mājiņai. Viņas pārziņā ir taku, tiltiņu, 
kāpņu, skatu platformu, norāžu, at-
pūtas vietu, automašīnu stāvvietu iz-
veidošana – visas daudzās rūpes, kas 
saistītas ar Līgatnes parka iekārtoša-
nu un kārtības uzturēšanu tajā.

Edītes Skribas darbalauku nav tik 
viegli pārredzēt – tur nekas nav kā uz 
delnas. Tikai kad krustu šķērsu pār-
staigāts parks, īsti var pārliecināties, 
cik daudz dabas skaistuma kopšanā un 
saudzēšanā var izdarīt cilvēks, ja vien 
viņam ir vēlēšanās un prasme.

– Es jūs aizvedīšu uz kādu skaistu, 
skaistu vietu, – tūristu grupai saka 
Edīte. – Iesim uz Tītmaņiezi!

Varenais iezis paceļas augstu pāri 
senajai Gaujas gultnei. Stāvajā krastā 
iekārtotas kāpnes.

– Vai zināt, ka uz Tītmaņu klintīm 
aug septiņu vai astoņu sugu papardes, 
bet visā apkaimē to ir pavisam vien-
padsmit sugu? – jautā Edīte.

Viņa ir arī gide, un bieži vien viņu 
sarūgtina tūristu necilā interese par 
parka objektiem. Kaut tikai ātrāk un 
vairāk izbraukāt! Tomēr ne jau visi eks-
kursanti ir tādi. Patieso dabas mīļotāju 
dēļ tiek veidots un kopts Līgatnes mā-
cību un atpūtas parks.

– Spilgti atmiņā palicis 1974.gada 
3.septembris – diena, kad sāku strā-
dāt Gaujas nacionālajā parkā, – at-
ceras Edīte. – Ar kādu aizrautību jau 
toreiz darbojāmies! Tās kāpnes un 
platformas, ko ierīkojām Ērgļu klintīs, 
kalpo vēl tagad. Pirmajos divos gados 
iekārtojām sešpadsmit ūdenstūristu 
apmetnes – līdz pat Valmierai. Septiņ-
padsmito – „Cēsis” – izveidojām pirms 
gadiem četriem pieciem. Tolaik neko 
daudz no namdaru darbiem nesapratu. 
Parka celtnieki, vīri no Siguldas, mācī-
ja mani, strādāja paši. Izraudzījos ie-
kārtojamās vietas, viņi savukārt veica 
vajadzīgos darbus.

Gaujas krastos tika izveidotas ta-
ciņas, kāpnes, tiltiņi. Edīte rūpīgi pār-
domāja to iekārtojumu, lai ainavas 

skatam atsegtos visā krāšņumā. Pāri 
Silavēveru strautam ved „cakains” 
tiltiņš. Mietiņi neesot bijuši vienādā 
garumā. Bet kādēļ nolīdzināt, ja tā-
das robotas malas atgādina žubu-
rainus koku zarus, dažāda resnuma 
stumbrus? Citur izveidots vienkāršs 
dēļu tilts. Pāri mitrai pļaviņai var pār-
iet pa garu, no nelieliem bluķīšiem 
veidotu laipu. Veidojas ainava, kuras 
īpatnības izceltas, tās vaibstos ie-
komponējot jaunus elementus.

Labu darba skolu Edīte Skriba 
guva no namdara Jāņa Andersona, 
kas parkā strādāja tā pirmajos ga-
dos. Viņa taisītās kāpnes un tilti gan 
nolietojušies, jo koka būves kalpo 
tikai gadus septiņus astoņus. Pensijā 
aizgājis arī otrs palīgs – bijušais mež-
sargs Ernests Kalniņš, kas lika pama-
tus „Pauguriem” – guļbaļķu ēkai, kurā 
saimnieko iežogu dzīvnieku apskates 
kompleksa aprūpētāja Velga Vītola, – 
uzcēla kases māju, stalli un ratnīcu 
zirgu nomas punktā.

Tagad parkā galvenokārt nodarbi-
nāti sezonas strādnieki, kuri ne katr-
reiz visu vēlamo grib un prot izpildīt. 
Vajadzīgie kokmateriāli tiek saga-
tavoti gaterī, bet to pārvadāšanai 
divu parka smago mašīnu nepietiek, 
jāmeklē palīgi citur, piemēram, Līgat-
nes papīrfabrikā. Jau ap četrdesmit 

reižu talkās Līgatnes parkā nostrā-
dājuši ražošanas apvienības „Ra-
diotehnika” ļaudis. Daudz palīdzējuši 
arī Mežsaimniecības un mežrūpniecī-
bas ministrijas darbinieki, līdz pat šai 
dienai saglabājies kāpņu posms, kas 
tapis ar ministra vietnieka Jāņa Ru-
beņa atbalstu un Dabas aizsardzības 
nodaļas pārstāvju palīdzību. Noderē-
jis gan viņu darbs, gan radošā izdoma.

Lieliski izskatās klucīšu kāpnes, 
vienīgās šajā zonā. To būvēšana ir 
ļoti darbietilpīga. Pie lapsām Janča 
un Čipolīno ved dēļu kāpnes, pa ie-
rakto bluķīšu kāpnēm var nokļūt pie 
mežacūkām. No dēļiem būvēts inte-
resantais tiltiņš ceļā uz bebru mīt-
nēm. Pie vērienīgās skatu platformas 
var nokļūt pa autoceļu un plākšņu 
celiņiem gājējiem. Sumbri aplūko-
jami no iežoga pretējās puses, pa 
iecirstajām kāpnēm uzkāpjot skatu 
platformā.

Vēl Edītes aprūpē ir ūdenstūristu 
apmetne „Katrīna”, kur vasaras sezo-
nā brīvas vietas pat grūti atrast. Arī 
te bija izveidoti savdabīgi galdiņi un 
soliņi, taču ne godīgi ļaudis tos sade-
dzināja vai iemeta Gaujā, tagadējie no 
jauna iekārtoti tādi paši kā visur.

Edīte Skriba, pēc specialitātes 
dārzkopības agronome, labi pārzina 
ainavas veidošanu un apstādījumu 

iekārtošanu. Visas būves viņa cenšas 
saskaņot ar apkārtējo vidi, lai vēl vai-
rāk izceltu tās skaistumu. Šajā liela-
jā un speciāli atpūtai veidotajā zonā 
pastāvīgi nepieciešama arhitektu un 
celtnieku līdzdalība. Daudz kas vei-
dojams no jauna, līdztekus uzturot 
kārtībā esošo. Daļa objektu gadu 
gaitā nolietojas, tie jāremontē vai 
jāatjauno, un bez kvalificētu namdaru 
atbalsta un zinoša arhitekta padoma 
neiztikt.

Pavasaros tiek atjaunoti virzienu 
rādītāji, bet, skaties vien, daļa atkal 
sadedzināti, kaut gan sausas malkas 
visapkārt diezgan. Visiem ekskursan-
tiem klāt neizstāvēsi. Ne tam, kas 
norādes stabus pagrieza uz citu pusi, 
ne tam, kas no skatu torņa augšējās 
platformas soliņu lejā nometa, ne arī 
tam, kas savus iniciāļus kāpnēs ie-
grieza. Stabiem tagad zemē ierakts 
šķērskoks, izgatavoti jauni soliņi, 
atjaunotas atlauztās norādes, tikai 
nažu gravējumi paliek. Vai te rokām 
nav jānolaižas? Bet Edīte pārvar pā-
restības sajūtu un strādā atkal.

– Uz pagājušajiem desmit gadiem 
patīk atskatīties. Tie ir labākais, kas 
manā dzīvē varēja būt. Un, lai cik 
slikti kādreiz iet, Līgatne tomēr ir pa-
radīzes stūrītis zemes virsū, – atzīst 
Edīte Skriba.

Šī skaistuma dēļ patiesi ir vērts 
dzīvot un strādāt, lai arī citus tuvinā-
tu skaistumam.

Ivonna Bušmane,
Kalendārs sievietēm, 1986.g.

Laikrakstos ieskatījās  
Anita Jaunzeme  

LīgATne LAIKU LoKos

Ko rakstīja laikrakstos oktobrī?

Līgatnes papīrfabrikai – 200.  
Papīrfabrikas celtniecība un ugunsgrēki

Paradīzes stūrītis zemes virsū

Fabrika otrajā dienā pēc ugunsgrēka 1993.gadā.
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DOMES SĒDĒ

Izskatītie jautājumi.
Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības „Dzelmes”, Augšlīgatne, Lī-
gatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra apzīmējumu 4262 004 
0516 – nodošanu dzīvokļu īpašniekiem bez atlīdzības.

2. Par dzīvokļa īpašumu „Dzelzceļa ēka 63.km” Nr.2, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašu-
mam „Elektrocehs”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra apzīmējumu 4262 004 0570.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašu-
mam „Pakalnes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra apzī-
mējumu 4262 003 0030.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašu-
mam „Rožkalni 1”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra apzīmējumu 4262 004 0253.

6. Par Jeļenai Grebežai iznomātās zemes platības palielināšanu.
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamā īpašumā „Centra in-

dividuālās garāžas”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra apzīmējumu 4262 004 0631.

8. Par adrešu datu sakārtošanu nekustamiem īpašumiem Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā.

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
„Upmaļi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads.

10. Par dalības maksas noteikšanu Līgatnes novada pirmsskolas vecuma 
bērnu deju pulciņa dalībniekam no 2014.gada 1.janvāra.

11. Par grozījumu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
12.  Par grozījumu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumos.
13. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012.gada 27.decembra lēmu-

mā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štata 
sarakstu un atalgojumu no 2013.gada 1.janvāra”.

14. Par personu iekļaušanu Palīdzības reģistrā saskaņā ar Līgatnes novada 
domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes 
novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā 
un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas”.

15. Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansē-
juma apmēra noteikšanu no 2014.gada 1.janvāra.

16. Par Līgatnes mūzikas un mākslas skolas instrumentu īres (nomas) mak-
sas noteikšanu no 2014.gada 1.janvāra.

17. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012.gada 27.decembra lēmu-
mā „Par Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēkas lietošanas notei-
kumu apstiprināšanu”.

18. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012.gada 27.decembra lēmu-
mā „Par Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas lietošanas notei-
kumu apstiprināšanu”.

19. Par Līgatnes novada vidusskolas pedagoģes B.Kobilinskas apbalvošanu.
20. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam – zemes vienībai un uz tās 

esošai ēkai Dārza ielā 2A, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra apzī-
mējumu 4211 003 0003.

21. Par atvaļinājuma piešķiršanu Līgatnes novada domes priekšsēdētājam 
Guntaram Pīpkalējam un domes priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinā-
juma laikā.

22. Par vienošanos par sadarbības noslēgšanu ar Līgatnes novada domes 
kapitālsabiedrību SIA „Līgatnes nami”.

23. Par grozījumiem Dienas un interešu centra „Saulespuķe” iekšējās kārtī-
bas noteikumos.

24. Par Līgatnes novada pašvaldības 2012.gada Publiskā gada pārskata ap-
stiprināšanu.

25. Par Viviānas Zipas iesnieguma izskatīšanu.
26. Par Līgatnes novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un tās locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu.

Ar Līgatnes novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties Līgatnes novada 
domē, Līgatnes pagasta pārvaldē, kā arī novada mājas lapā www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas vadītāja Ilze Goba 

Namu pārvaldītāja SIA „Līgatnes 
nami”, kas pastāv kopš 2010.gada, 
neveiksmīgā darbība un pretlikumī-
gā rīcība šobrīd ir pagātne. Pašval-
dības veiktās reorganizācijas rezul-
tātā kopš š.g. septembra „Līgatnes 
nami” ir no domes pilnībā nodalīta 
struktūra un patstāvīgi veic savas 
likumā paredzētās funkcijas. Ar 
domi to saista vienīgi līgumi par 
komunālo pakalpojumu nodrošinā-
šanu iedzīvotājiem.

Algotu darbu veic valdes priekš-
sēdētājs (viņš arī vienīgais valdes 
loceklis) Dāvis Lācis, lietvede – 
grāmatvede Ilze Gasperte un re-
montstrādnieks Vasīlijs Sirbu. Ko-
pējais algu fonds, ieskaitot valstij 
maksājamo darba devēja sociālo 
nodokli, nepārsniedz no komunālo 
pakalpojumu saņēmējiem iekasēja-
mo pārvaldīšanas naudas apjomu – 
Ls 2300 – mēnesī. Kā zināms, iedzī-
votāji šim nolūkam maksā Ls 0,08 
par 1 m2 mēnesī. Līdz ar to iepriekš 
praktizētā apsaimniekošanas uz-
krājuma naudas (Ls 0,15 par 1 m2 
mēnesī) izšķērdēšana darbinieku 
algām nav iespējama un nav nepie-
ciešama.

Lai „Līgatnes nami” varētu veik-
smīgi un likumīgi pildīt savas māju 
pārvaldītāja un apsaimniekotāja 
funkcijas, pirmā nepieciešamība ir 
likumīgu attiecību nodibināšana ar 
apsaimniekojamo māju īpašniekiem, 
t.i., pārvaldīšanas līgumu noslēgša-
na. Iepriekšējā periodā tam netika 
pievērsta uzmanība, un uz likumīgi 
nesakārtotu attiecību pamata nav 
arī sagaidāma veiksmīga sadarbība 
(kā tas ir noticis).

Privatizētas daudzdzīvokļu mā-
jas īpašnieks ir katra privatizētā 
dzīvokļa īpašnieks. Dzīvokļu īpaš-
nieka tiesības un pienākumus regu-
lē galvenokārt divi likumi: „Dzīvokļu 
īpašuma likums” un „Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likums”. Li-
kums nosaka, ka „Dzīvojamās mā-
jas pārvaldīšanas nodrošināšana 
ir mājas īpašnieka pienākums”. 
Viens no veidiem, kas likumā minēti 
mājas pārvaldīšanas nodrošināša-
nai, ir noslēgt pārvaldīšanas līgumu 
un ar to uzdot mājas pārvaldīšanu 
fiziskai vai juridiskai personai – mā-
jas pārvaldniekam. Mūsu gadījumā 
tas ir pašvaldības uzņēmums SIA 

„Līgatnes nami”. Ir ļoti būtiski zināt 
un saprast šo likumsakarību: ne-
viens cits nav atbildīgs, nevienam 
citam nav pienākums gādāt par pri-
vatizētās mājas apsaimniekošanu, 
tikai mājas īpašniekiem. Pārvald-
nieks darbojas uz noslēgtā pārvaldī-
šanas līguma pamata, ievērojot tajā 
ietvertos noteikumus un prasības.

Pārvaldīšanas līgumu neslēdz 
katrs dzīvokļu īpašnieks, to dara 
dzīvokļu īpašnieku kopums. Lai 
kopums jeb visi kopā to varētu iz-
darīt, ir jāsapulcējas uz kopsapulci. 
Kopsapulce var pieņemt lēmumu 
dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā, 

ja tajā piedalās vairāk par pusi no 
īpašniekiem. Ļoti vēlams kopsa-
pulcē ievēlēt mājas vecāko (ja tāds 
vēl nav jūsu mājai) un uzdot viņam 
kārtot lietas ar pārvaldnieku par 
mājas apsaimniekošanas līguma 
slēgšanu un citiem jautājumiem.

Tas ir pirmais darbs, ar ko jāsāk 
dzīvokļu (mājas) īpašniekiem sava 
līdzdalība mājas apsaimniekošanā, 
ja vēlaties, lai šis process turpmāk 
virzītos likumīgi, veiksmīgi un jums 
vēlamā veidā. Sazinieties ar „Lī-
gatnes namu” valdes priekšsēdē-
tāju pa tālruni 25622678, viņš jums 
palīdzēs ar padomu dzīvokļu īpaš-
nieku kopsapulces organizēšanā, 
sapulces norisē un pārvaldīšanas 
līguma slēgšanā. Taču iniciatīvai 
jānāk no jums – dzīvokļu īpašnie-
kiem. Mums visiem ir ļoti bēdīga 
pieredze ar māju pārvaldnieka bez-
atbildīgu rīcību, kuru droši vien 
sekmēja arī dzīvokļu īpašnieku 
vienaldzība, pasivitāte un ieintere-
sētības trūkums savas privatizētās 
mājas pārvaldīšanā.

Jaunajam „Līgatnes namu” sa-
stāvam ir grūts sākuma periods 
māju apsaimniekošanā – daudz 
iekavētu un nepaveiktu darbu, 
naudas maz. Būs kaut nedaudz 
palīdzēts, ja sāksim ar savu liku-
mīgo pienākumu pildīšanu – mājas 
kopsapulces sasaukšanu un mājas 
pārvaldīšanas līguma noslēgšanu.

Vēl viens svarīgs un sāpīgs jau-
tājums ir komunālo maksājumu 
parādi. Tie ir milzīgi – iedzīvotāji ir 
parādā par komunāliem pakalpo-
jumiem Ls 46 000. Iepriekšējā pe-
riodā parādu iekasēšana ir atstāta 
novārtā, kaut gan naudu mēs par 
šīs procedūras veikšanu maksājām. 

„Līgatnes nami” ir uzsākuši šo sa-
režģīto un grūto darbu. Aicinu visus 
godprātīgos maksātājus palīdzēt. 
Gan kopsapulcēs, gan individuālās 
sarunās aiciniet un pieprasiet no 
parādniekiem samaksāt parādus, 
jo viņi ir parādā jums – tiem, kuri 
maksā.

Pirmais aicinājums nemaksātā-
jiem: līdz ar jauna posma sākumu 

„Līgatnes namu” darbībā, lūdzu, 
obligāti apmaksājiet savus ikmē-
neša rēķinus. Tas būs pirmais solis 
pareizajā virzienā! Ja ir iekrājušies 
parādi, nekādā gadījumā nekrā-
jiet tos lielākus, bet nekavējoties 
griezieties „Līgatnes namos” ar 
ierosinājumu kopīgi noslēgt parādu 
atmaksas grafiku ilgākam laika pe-
riodam.  Tas jūs atbrīvos no kavē-
jumu procentu maksājumiem, kas 
nav mazsvarīgi. Un pakāpeniski 
izdosies tikt vaļā arī no parādiem.

Ja jūsu ģimenei ir niecīgi ieņē-
mumi un tādēļ nespējat samaksāt 
rēķinus, varat griezties Sociālajā 
dienestā (tālr.64155587) ar lūgumu 
pēc dzīvokļa pabalsta. Normatīvie 
akti paredz dzīvokļa pabalsta pie-
šķiršanu trūcīgām personām un 
citām, kam tas ir galēji nepiecie-

šams. Jūsu iesniegumi Sociālajā 
dienestā tiks izvērtēti, pabalsts 
būs pieejams atbilstoši likumdo-
šanai un pašvaldības finansiālajām 
iespējām.

Visbēdīgākie gadījumi ir ļaunprā-
tīgie nemaksātāji. Arī tādi ir mūsu 
vidū. Piemēram, cilvēkam īpašumā 
ir dzīvoklis, viņš tajā nedzīvo un 
arī nemaksā. Savā uzrādītajā dzī-
vesvietā ārpus Līgatnes viņš nav 
sastopams. Šajā un līdzīgos gadī-
jumos ar parāda piedziņas prasību 
nāksies vērsties pie starptautiskās 
firmas „Creditreform Latvija”, ku-
ras rīcībā ir iespējas un metodes, 
kā atrast parādnieku un piedzīt pa-
rādu. Taču tās atkal būs papildu iz-
maksas „Līgatnes namiem” un līdz 
ar to godprātīgiem maksātājiem.

Sakarā ar to, ka „Līgatnes nami” 
vairs nepērk nesamērīgi dārgos 
grāmatvedības u.c. pakalpojumus 
no domes, turpmāk komunālo pa-
kalpojumu saņēmējiem, kuri vēlas 
rēķinus apmaksāt skaidrā naudā 
domes kasē, būs par to jāpiemaksā 
daži desmiti santīmu par kases pa-
kalpojumiem. No komunālo pakal-
pojumu tarifiem turpmāk ir izslēgta 
pozīcija „Klientu apkalpošanas iz-
maksas”, jo pakalpojumu sniedzējs 
(dome) klientus neapkalpo. To dara 

„Līgatnes nami”, un izmaksas tiek 
apmaksātas no pārvaldīšanas nau-
das. Ja „Līgatnes nami” pērk pa-
kalpojumus „no ārpuses”, kā tas ir 
ar kases pakalpojumiem, tad tiem, 
kas tos vēlas izmantot, ir jāmaksā. 
Komisijas nauda par rēķinu apmak-
su tiek prasīta arī citās institūci-
jās. Ja cilvēks nevēlas lieki tērēt 
naudu, rēķinu par komunālajiem 
pakalpojumiem iespējams samak-
sāt ar pārskaitījumu (tā norēķinās 
vairums līgatniešu), tas ir iespē-
jams arī bez maksas, ar interneta 
palīdzību, pat neizejot no mājas. 
Kas nepārzina interneta lietošanu, 
var palūgt iesaistīties šajā procesā 
radus vai kaimiņus.

Sākumā minēju, ka neveiksmī-
gais darbības periods „Līgatnes 
namiem” ir pagātne. Taču paliku-
šas sekas no tā. Sakarā ar pārsū-
dzību Cēsu rajona prokurors atcēla 
Cēsu iecirkņa policijas lēmumu par 
atteikšanos uzsākt kriminālpro-
cesu par naudas izsaimniekošanu 

„Līgatnes namos” (par to bija raks-
tīts iepriekšējos avīzes numuros), 
un lieta nodota atkārtotai izska-
tīšanai. Turpinās izmeklēšana šajā 
jautājumā.

„Līgatnes namu” darbinieki ir 
gatavi uzklausīt jūsu vajadzības, 
sūdzības un priekšlikumus un ir 
apņēmības pilni kopīgi risināt visas 
problēmas.

Baiba Pelse,
Līgatnes novada domes  

deputāte, Sociālās aprūpes un 
veselības aizsardzības komitejas 

priekšsēdētāja 

Līgatnes novada domes sēde  
2013.gada 26.septembrī, protokols Nr.14

DEPUTāTU TIKšaNāS
Līgatnes novada domes deputātu tikšanās  

ar iedzīvotājiem notiks:
21.oktobrī plkst.18.00 Līgatnes Kultūras namā, Spriņģu ielā 4;
22.oktobrī plkst.18.00 „Zvaniņos”, Augšlīgatnē, Sporta ielā 14.

Gaidīti visi Līgatnes novada iedzīvotāji.

„Līgatnes nami” uzsāk 
darbu jaunā kvalitātē
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1.Vispārējie  
jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka Lī-

gatnes novada kapsētu iekšējās 
kārtības noteikumus (turpmāk – 
Noteikumi), kapavietu piešķirša-
nas, kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, apbedīšanas kārtību, 
kapliču izmantošanas kārtību, 
kapsētu pārziņu tiesības un pie-
nākumus.

1.2. Noteikumos lietotie termini:
1.2.1. kapsēta – Līgatnes no-
vada domes noteikta īpaša te-
ritorija, kas paredzēta mirušu 
cilvēku apbedīšanai;
1.2.2. kapsētas īpašnieks – 
Līgatnes novada dome;
1.2.3. atvērta kapsēta – kap-
sēta, kurā mirušo apbedīšanai 
tiek ierādītas jaunas kapavie-
tas;
1.2.4. daļēji slēgta kapsēta – 
kapsēta, kurā mirušos apbedī 
esošās ģimeņu kapavietās;
1.2.5. slēgta kapsēta – kap-
sēta, kurā mirušo apbedīšana 
nenotiek;
1.2.6. kapavieta – noteikta 
izmēra zemes vienības daļa 
kapsētā, kas paredzēta mi-
rušo apbedīšanai vai urnas ar 
kremēta mirušā pelniem ap-
glabāšanai un šīs teritorijas 
labiekārtošanai;
1.2.7. ģimenes kapavieta – 
noteikta izmēra zemes vienī-
bas daļa kapsētā, kurā blakus 
esošam apbedījumam ir rezer-
vēta vieta citiem ģimenes ap-
bedījumiem;
1.2.8. kapavietas turētājs – fi-
ziska persona, kurai noteiktā 
kārtībā piešķirta kapavieta vai 
ģimenes kapavieta;
1.2.9. bezpiederīgo mirušais – 
miris cilvēks, kuram nav laulā-
tā, radinieku vai citu personu, 
kuras varētu organizēt mirušā 
apbedīšanu;
1.2.10. neuzraudzīta kapa-
vieta – kapavieta, kas netiek 
kopta;
1.2.11. virsapbedījums – ap-
bedījums, kas noteiktajā kār-
tībā tiek veiks virs jau esoša 
apbedījuma;
1.2.12. kapsētas pārzinis – fi-
ziska persona, kura saskaņā ar 
līgumu ar kapsētas īpašnieku 
veic kapsētu pārraudzību un 
pilda šajos noteikumos no-
teiktos kapsētas pārziņa pie-
nākumus;
1.2.13. kapliča – ēka kapsētas 
teritorijā, kas paredzēta bēru 

ceremoniju norisei un mirušo 
novietošanai līdz apbedīšanai;

1.2.14. apbedīto reģistrs – kapsē-
tā apbedīto personu uzskaites 
dokumentācija, kas sastāv no 
mirušo reģistrācijas grāmatām 
un apbedījumu vietu shēmām.

1.3. Šie noteikumi ir saistoši visām 
fiziskajām un juridiskajām perso-
nām Līgatnes novada administra-
tīvajā teritorijā.

1.4. Kapsētu statusu nosaka un pēc 
nepieciešamības maina Līgatnes 
novada dome. Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā ir at-
vērtas kapsētas:
• Zanderu kapi, 
• Paltmales kapi,
• Ķempju kapi 
un daļēji slēgta kapsēta – Spriņģu 
kapi.

1.5. Izslēgts (ar grozījumiem, kas 
izdarīti Līgatnes novada domes 
2013.gada 23.maija saistošajiem 
noteikumiem Nr.14/46 „Grozīju-
mi Līgatnes novada domes 2013.
gada 28.marta saistošajos no-
teikumos Nr.14/43 „Par kapsētu 
uzturēšanu un izmantošanu Lī-
gatnes novadā””)

2. Kapsētu  
darba laiks
2.1. Kapsētas atvērtas apmeklētā-

jiem bez ierobežojumiem.
2.2.1. Apbedīšana var tikt 
veikta otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās, piektdienās un 
sestdienās no plkst.12.00 līdz 
17.00.

2.3. Valsts svētkos, pirmdienās, 
svētdienās, mirušo atceres die-
nās kapsētas apbedīšanai ir slēg-
tas.

2.4. Apbedīšanas un bēru ceremoni-
jas norises laiku saskaņo ar kap-
sētas pārzini.

3. Kapsētu iekšējās 
kārtības noteikumi
3.1. Kapsētu apmeklētājiem, ne-

atkarīgi no apmeklējuma mērķa, 
kapsētās jāizturas godbijīgi, ne-
pieļaujot kapsētas videi kaitīgas 
un traucējošas darbības, jāievē-
ro šie noteikumi, kā arī citi kap-
sētas pārziņa norādījumi.

3.2. Kapsētās aizliegts:
3.2.1. ievest dzīvniekus, ap-
glabāt mirušus dzīvniekus;
3.2.2. pārvietoties ar slēpēm, 
velosipēdiem, mopēdiem, 
skrituļslidām, motocikliem 
u.tml.;

3.2.3. braukt ar automašīnām, 
citu tehniku, izņemot gadīju-
mus, kad ir saņemta kapu pār-
ziņa atļauja;
3.2.4. atskaņot un spēlēt skaļu 
mūziku, klaigāt, traucēt kap-
sētas apmeklētājus un bēru 
ceremonijas;
3.2.5. tirgoties ar jebkāda vei-
da precēm;
3.2.6. sniegt apbedīšanas un 
kapavietu kopšanas komerc-
pakalpojumus bez kapsētas 
pārziņa saskaņojuma;
3.2.7. stādīt kokus apbedīša-
nai ierādītajās vietās;
3.2.8. ņemt smiltis un zemi ne-
atļautās vietās;
3.2.9. Izslēgts (ar grozīju-
miem, kas izdarīti Līgatnes 
novada domes 2013.gada 
23.maija saistošajiem notei-
kumiem Nr.14/46 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2013.
gada 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.14/43 „Par 
kapsētu uzturēšanu un iz-
mantošanu Līgatnes nova-
dā””)
3.2.10. patvaļīgi mainīt kap-
sētas pārziņa ierādītās kapa-
vietas teritorijas robežas; 
3.2.11. labiekārtojot ģimenes 
kapavietu, aizņemt kapavie-
tai piegulošo celiņu;
3.2.12. kapavietu teritorijas 
redzamās vietās novietot 
kapu kopšanas inventāru;
3.2.13. Izslēgts (ar grozīju-
miem, kas izdarīti Līgatnes 
novada domes 2013.gada 
23.maija saistošajiem notei-
kumiem Nr.14/46 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2013.
gada 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.14/43 „Par 
kapsētu uzturēšanu un iz-
mantošanu Līgatnes nova-
dā””);
3.2.14. Izslēgts (ar grozīju-
miem, kas izdarīti Līgatnes 
novada domes 2013.gada 
23.maija saistošajiem notei-
kumiem Nr.14/46 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2013.
gada 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.14/43 „Par 
kapsētu uzturēšanu un iz-
mantošanu Līgatnes nova-
dā””);
3.2.15. Izslēgts (ar grozīju-
miem, kas izdarīti Līgatnes 
novada domes 2013.gada 
23.maija saistošajiem notei-
kumiem Nr.14/46 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2013.
gada 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.14/43 „Par 

kapsētu uzturēšanu un iz-
mantošanu Līgatnes nova-
dā””). 

3.3. Vecāki, aizbildņi, kā arī perso-
nas, kas aizstāj vecākus, ir admi-
nistratīvi un materiāli atbildīgi 
par bērnu rīcību kapsētā, ja tiek 
pārkāpti šie noteikumi un/vai ra-
dīti materiālie zaudējumi Līgat-
nes novada pašvaldībai, kapa-
vietas uzturētājam vai trešajām 
personām. 

3.4. Šo noteikumu neievērošana 
ir administratīvi sodāms pārkā-
pums.

4. Kapsētu  
īpašnieka pienākumi
4.1. Kapsētu īpašnieks ir atbildīgs 

par zemes vienības, kurā atrodas 
kapsēta, reģistrēšanu Zemes-
grāmatā un kapsētu apsaimnie-
košanu.

4.2. Kapsētas īpašnieka pienākumi 
ir:

4.2.1. nodrošināt kapsētu ēku 
un būvju uzturēšanu;
4.2.2. nodrošināt teritorijas 
labiekārtošanu;
4.2.3. nodrošināt kapsētu 
teritoriju kopšanu, bīstamu 
koku izzāģēšanu, atkritumu 
izvešanu; 
4.2.4. nodrošināt kapsētu 
arhitektūras un ainavas vei-
došanu atbilstoši kultūrvēs-
turiskajām tradīcijām un ap-
stiprinātiem projektiem;
4.2.5. uzstādīt informācijas un 
norādījuma zīmes;
4.2.6. veikt kapsētu topogrā-
fisko un kapavietu vēsturisko 
inventarizāciju;
4.2.4. pēc nepieciešamības 
nodrošināt kapsētu paplaši-
nāšanu un jaunu kapsētu ie-
rīkošanu.

5. Kapsētas pārziņa 
pienākumi
5.1. Kapsētas pārzinis savu darbī-

bu kapu saimniecības jomā veic 
saskaņā ar šiem noteikumiem, 
kā arī ievērojot Līgatnes novada 
domes lēmumus.

5.2. Kapsētas pārzinis kontrolē šo 
noteikumu ievērošanu un par 
pārkāpumiem ziņo kapsētas 
īpašniekam.

5.3. Kapsētas pārziņa pienākumi 
ir:

5.3.1. uzraudzīt kapsētu te-
ritorijā notiekošo darbību li-
kumību;

5.3.2. reģistrēt apbedījumus, 
izveidot un uzturēt apbedīto 
reģistru;
5.3.3. ierādīt kapavietas, no-
drošināt kapavietu uzmērīša-
nu un nospraušanu dabā;
5.3.4. saskaņot kapličas iz-
mantošanas laiku, saskaņot 
bēru ceremoniju un mirušo at-
ceres pasākumu norises laiku;
5.3.5. izsniegt atļaujas ie-
braukšanai kapsētu teritorijā;
5.3.6. izsniegt atļaujas izvest 
no kapsētas pieminekļus, 
kapu plāksnes vai to elemen-
tus;
5.3.7. kopā ar kapsētu īpaš-
nieku izveidot kapsētas ierī-
košanas plānu, kurā norādītas 
jaunu kapavietu teritorijas, to 
izmantošanas secība, celiņu 
tīkls, apstādījumu zonas un 
veids, ēku un būvju izvieto-
jums, nožogojuma veids;
5.3.8. kopā ar kapsētu īpaš-
nieku veikt kapavietu apse-
košanu un sastādīt aktus par 
neuzturētām kapavietām;
5.3.9. nodrošināt kapsētas ap-
meklētājus ar informāciju par 
kapsētu izmantošanas notei-
kumiem;
5.3.10. nodrošināt kapsētas un 
kapličas sakopšanu pēc bēru 
ceremonijas;
5.3.11. izveidot bezpiederīgo 
mirušo kapavietas, labiekār-
tot un kopt tās.

6. Kapavietas  
piešķiršanas kārtība
6.1. Atvērtajās kapsētās brīvās ka-

pavietas tiek piešķirtas mirušo 
apglabāšanai, kuru pēdējā dekla-
rētā dzīves vieta ir bijusi Līgatnes 
novada teritorijā.

6.2. Brīvās kapavietas ar kapsētas 
īpašnieka piekrišanu var tikt pie-
šķirtas mirušo apbedīšanai, kuru 
pēdējā deklarētā dzīves vieta nav 
bijusi Līgatnes novada teritorijā, 
bet kuriem Līgatnes novada kap-
sētās ir apbedīti tuvinieki.

6.3. Kapavietas tiek piešķirtas kapa-
vietu turētājiem, kuru pienākums 
ir organizēt mirušo apglabāšanu, 
kopt un uzturēt kapavietu.

6.4. Atvērtās kapsētās un daļēji 
slēgtās kapsētās iepriekš piešķir-
tā un izveidotā ģimenes kapavie-
tā atļauts apbedīt mirušo neat-
karīgi no tā pēdējās deklarētās 
dzīvesvietas.

6.5. Lai ģimenes kapavietā apbedītu 
mirušo, ir jāsaņem kapavietas tu-
rētāja atļauja.

7. Kapavietas  
kopšana
7.1. Par kapavietas kopšanu un uz-

turēšanu atbildīgs ir kapavietas 
turētājs.

7.2. Kapavieta gada laikā pēc apbe-
dījuma ir jālabiekārto un jāapza-
ļumo.

7.3. Kapavietā var uzstādīt kapu 
apmales, pieminekļus, piemiņas 
plāksnes, soliņus, nožogojumus.

7.4. Dekoratīvie stādījumi vai nožo-
gojumi, kas norobežo kapavietu, 

saistošie noteikumi nr.14/43 
„Par kapsētu uzturēšanu un  
izmantošanu Līgatnes novadā”

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes 2013.gada 28.marta sēdes
lēmumu (prot.Nr.3, 23.§), ar grozījumiem, kas izdarīti ar Līgatnes novada 
domes 2013.gada 23.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas  

16.punktu un 43.panta trešo daļu
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nedrīkst būt augstāki par 50 cm. Tos nedrīkst izvietot ār-
pus kapavietas robežām. 

7.5. Betona vai cita materiāla kapavietas apmales, kas noro-
bežo kapavietu, nedrīkst būt augstākas par 15 cm. 

7.6. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts iz-
mantot būvmateriālu atlikumus, azbestcementa loksnes, 
plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus mate-
riālus.

7.7. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā 
kapsētas pārziņa norādītā un attiecīgi apzīmētā vietā.

7.8. Liekā grunts pēc kapa kopiņas izveidošanas jānogādā 
kapsētas pārziņa norādītā vietā.

7.9. Izvest no kapsētas pieminekļus, kapu plāksnes vai to 
elementus drīkst tikai ar kapsētu pārziņa saskaņojumu.

8. Neuzraudzītas kapavietas  
uzturēšana
8.1. Kapavieta, kas netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, tiek 

atzīta par neuzraudzītu.
8.2. Neuzraudzītas kapavietas statuss tiek noteikts saskaņā 

ar kapsētas īpašnieka un kapsētas pārziņa izveidotas ko-
misijas apsekojuma aktu. Komisija kapavietu apsekojumu 
veic katra gada augustā. 

8.3. Kapsētas īpašnieks un kapsētas pārzinis pieņem lēmu-
mu par neuzraudzītās kapavietas turpmāku izmantošanu, 
pieminekļa vai piemiņas zīmes saglabāšanu vai pārvieto-
šanu.

8.4. Virsapbedījumus neuzraudzītās kapavietās atļauts veikt 
25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

9. Apbedīšanas kārtība
9.1. Lai saņemtu atļauju apbedījuma veikšanai, kapsētas 

pārzinim ir iesniedzama dzimtsarakstu iestādes izdota 
miršanas apliecība vai izziņa.

9.2. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu vai kapu ģimenes ka-
pavietā un saskaņo apbedīšanas laiku.

9.3. Apbedīšanas (izvadīšanas) un kapa rakšanas pakalpoju-
mu sniedzēju izvēlas un par apbedīšanu un kapa rakšanu 
atbilstoši šiem noteikumiem atbild bēru rīkotājs.

9.4. Mirušais tiek apbedīts, ievietots zārkā, bet kremācijas 
gadījumā – urnā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 
m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,8 m līdz zārka vākam. 
Apglabājot bērnus, kapa izmēri var tikt samazināti, izņe-
mot kapa dziļumu. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dzi-
ļumā. Attālumam starp apbedījumiem jābūt vismaz 0,5 m.

9.5. Veicot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazā-
kam par 1,2 m līdz zārka vākam.

9.6. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā eso-
šajā ģimenes kapavietā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama 
vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā.

9.7. No jauna izveidojamu kapavietu izmēri ir noteikti seko-
joši:

Palielinot apbedījumu skaitu kapavietā, par katru nākamo 
apbedījumu kapavietas platums palielināms par 1 m. Ierādā-
mo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz bezpiederīgo mirušo 
un urnu apbedīšanu.
9.8. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc 

apbedīšanas brīža, Latvijas Republikas (LR) normatīvo 
aktu noteiktajā kārtībā. 

9.9. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt LR normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pār-
zini.

10. Kapliču izmantošana
10.1. Kapsētas pārzinis dod atļauju izmantot kapliču bēru rī-

kotājam iezārkota mirušā novietošanai pirms apbedīšanas 
un bēru ceremonijas norisei.

10.2. Piederīgie kapličā var ierasties ar kapsētas pārzini sa-
skaņotā laikā. 

11. Bezpiederīgo mirušo apbedīšana
11.1. Bezpiederīgo mirušie var tikt apglabāti atvērtajās kap-

sētās.
11.2. Kapsētas pārzinis atvērtajās kapsētās izveido speciālu 

sektoru bezpiederīgo mirušo apbedīšanai.
11.2. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu un kopša-

nu nodrošina kapsētas pārzinis.
11.3. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 25 gadus. 

Pēc minētā termiņa beigām bezpiederīgā mirušā kapavie-
tu nolīdzina, un kapsētas pārzinis lemj par virsapbedījumu 
veikšanu.

11.4. Izslēgts (ar grozījumiem, kas izdarīti Līgatnes novada do-
mes 2013.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem Nr.14/46 

„Grozījumi Līgatnes novada domes 2013.gada 28.marta sais-
tošajos noteikumos Nr.14/43 „Par kapsētu uzturēšanu un 
izmantošanu Līgatnes novadā””).

12. Atbildība par noteikumu  
pārkāpšanu
12.1. Noteikumu izpildi kontrolē kapsētas pārzinis.
12.2. Līgatnes Pašvaldības policija ir tiesīga sastādīt adminis-

tratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei.
12.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai pie-

mēro naudas sodu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu.

13. Noslēguma jautājums
14.l. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas”.
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs a.šteins

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.14/43 
„Par kapsētu uzturēšanu un  
izmantošanu”

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes 
2013.gada 23.maija
lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar Līgatnes novada domes
2013.gada 27.jūnija lēmumu
(protokols Nr.8 , 17.§)

1. Vispārīgais jautājums
Saistošie noteikumi Nr.14/44 „Par kārtību, kādā tiek iz-

sniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholis-
ko dzērienu ražošanai” (turpmāk – Noteikumi), nosaka kārtī-
bu, kādā Līgatnes novada dome (turpmāk – Dome) izsniedz 
atļauju komersantam (turpmāk – Atļauja), kurš Domes ad-
ministratīvajā teritorijā pats ražo vīnu, raudzētos dzērienus 
vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai val-
dījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai 
savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu sa-
ražotos alkoholiskos dzērienus, un nepārsniedz Latvijas Re-
publikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto maksi-
mālo produkcijas daudzumu.

2. Atļaujas saņemšanai  
nepieciešamie dokumenti
2.1. Atļaujas saņemšanai komersants Domē iesniedz pa-

rakstītu iesniegumu, kurā norādīts:
2.1.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs 
un juridiskā adrese;
2.1.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments 
un apjoms, un absolūtā alkohola daudzums;
(ar grozījumiem, kas izdarīti Līgatnes novada do-
mes 2013.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem 
Nr.14/47 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2013.
gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/44 „Par 
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai””)
2.1.3. ražošanas vieta (adrese).

2.2. Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:
2.2.1. komersanta reģistrācijas apliecības apliecinā-
ta kopija, uzrādot oriģinālu;
2.2.2. ražošanas vietas lietošanas tiesības apliecino-
ša dokumenta apliecināta kopija, uzrādot oriģinālu;
2.2.3. telpu plāns vai citi dokumenti, kas raksturo ra-
žošanas vietu;
2.2.4. Izslēgts (ar grozījumiem, kas izdarīti Līgat-
nes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajiem 
noteikumiem Nr.14/47 „Grozījumi Līgatnes novada 
domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos 
Nr.14/44 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja 
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzē-
rienu ražošanai””).

Kapavieta Platums [m] Garums [m] Laukums [m2]

Vienvietīga 1,75 3,00 5

Divvietīga 2,50 3,00 9

Trīsvietīga 3,50 3,00 12

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi paredz noteikt 
Līgatnes novada kapsētu iekšējās 
kārtības noteikumus, kapavietu 
piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču 
izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņa 
tiesības un pienākumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka 
visām pašvaldībām ir šāda autonomā 
funkcija: gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību, tai skaitā nodrošināt kapsētu 
izveidošanu un uzturēšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt 
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 16.punktu dome 
var apstiprināt saistošus noteikumus un 
noteikt administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiks noteikti 
Līgatnes novada kapsētu 
iekšējās kārtības noteikumi, kapavietas 
nomas un kopšanas 
kārtība, apbedīšanas kārtība, kapsētu 
pārziņa pienākumi.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmēs, 
noteikumu izpilde tiek nodrošināta 
apstiprinātā budžeta ietvaros.

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi 
neietekmēs.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

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

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā 
nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām.

Saistošie 
noteikumi 
nr.14/44 

„Par kārtību, kādā 
tiek izsniegta  
atļauja vīna, rau-
dzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai”

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 
13.punktu;

Alkoholisko dzērienu aprites 
likuma 8.panta otro daļu

w



3. Atļaujas izsniegšanas  
kārtība
3.1. Dome izskata saņemto komersanta iesnie-

gumu un tam pievienotos dokumentus Atļau-
jas saņemšanai un Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu 
par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu tās 
izsniegšanai.

3.2. Dome atsaka izsniegt Atļauju, ja: 
3.2.1. komersants nav iesniedzis visus No-
teikumu 2.1. un 2.2.punktos minētos doku-
mentus vai nav minējis tajos visu nepiecie-
šamo informāciju;
3.2.2. komersants ir sniedzis nepatiesas 
ziņas;
3.2.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav 
tam pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša 
ventilācija, atkritumu savākšana, kanali-
zācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tel-
pu izmantošanas mērķim; 
3.2.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas 
atrodas:

3.2.4.1. izglītības, sporta, kultūras, 
ārstniecības iestāžu vai citās adminis-
tratīvajās ēkās un to teritorijās;
3.2.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai 
pašvaldības iestādes;

3.2.4.3. daudzdzīvokļu mājā.
3.2.5. ražošana komersanta norādītajā vie-
tā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un 
citu personu tiesību aizsardzību.
(ar grozījumiem, kas izdarīti Līgatnes no-
vada domes 2013.gada 23.maija saisto-
šajiem noteikumiem Nr.14/47 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2013.gada 23.mai-
ja saistošajos noteikumos Nr.14/44 „Par 
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai””)

3.3. Domes lēmums ir apstrīdams Latvijas Re-
publikas spēkā esošajos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

3.4. Dome 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
Noteikumu 4.1.punktā minēto apstākļu kon-
statēšanas ir tiesīga pieņemt lēmumu par iz-
sniegtās Atļaujas atzīšanu par nederīgu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti Līgatnes novada 
domes 2013.gada 23.maija saistošajiem no-
teikumiem Nr.14/47 „Grozījumi Līgatnes no-
vada domes 2013.gada 23.maija saistošajos 
noteikumos Nr.14/44 „Par kārtību, kādā tiek 
izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai””)

4. Atļaujas atzīšana  
par nederīgu
4.1. Izsniegtā Atļauja atzīstama par nederīgu, 

ja:
4.1.1. komersants Atļaujas saņemšanai 
sniedzis nepatiesas ziņas;
4.1.2. ražošana tiek veikta telpās, par ku-
rām nav izsniegta Atļauja;
4.1.3. ražošana Atļaujā norādītajā vietā 
būtiski apdraud sabiedrisko kārtību vai 
citu personu tiesību aizsardzību.

4.2. Par Atļaujas atzīšanu par nederīgu Dome 
nekavējoties rakstveidā paziņo komersantam 
un informāciju publicē mājas lapā internetā, 
kā arī domes informatīvajā izdevumā „Līgat-
nes Novada Ziņas”.

5. Noslēguma  
jautājumi
5.1. Izslēgts.  
5.2. Noteikumi publicējami Domes informatīvajā 

izdevumā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas.

Domes priekšsēdētājs 
ainārs šteins

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS
Līgatnes novada domes 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.14/44 „Par kārtību, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna,  
raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu  
ražošanai”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ārējā normatīvā akta – 
Alkoholisko dzērienu aprites 
likuma:
1) 3.panta (1.³) daļa nosaka 
pašvaldības tiesības 
izsniegt atļauju vīna, 
raudzētu dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai attiecīgās 
pašvaldībās teritorijā;
2) 8.panta otrajā daļā 
ir noteikts pašvaldības 
pienākums izdot saistošos 
noteikumus, kuros 
nosakāma kārtība, kādā 
komersants ir tiesīgs 
saņemt atļauju vīna, 
raudzētu dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai attiecīgās 
pašvaldības teritorijā.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Pašvaldības pilnvarojums 
izdot saistošos noteikumus 
izriet no likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta 
ceturtās daļas par 
pašvaldības tiesībām izdot 
saistošos noteikumus 
par likumā paredzētajiem 
jautājumiem.
Saistošo noteikumu 
izdošanas mērķis ir noteikt 
kārtību, kādā komersants 
ir tiesīgs saņemt atļauju 
vīna, raudzētu dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai attiecīgās 
pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu 
projekta būtība ir noteikt 
vienotu kārtību un 
iesniedzamos dokumentus 
vai to atvasinājumus, kas 
ir nepieciešami atļaujas 
saņemšanai.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Nav

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

Saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējams 
attiecināms uz 
komersantiem, kuri Līgatnes 
novada administratīvajā 
teritorijā nodarbosies ar 
vīna, raudzētu dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanu, sniegs atbalstu 
komersantiem jaunu 
ražotņu izveidē. Saistošo 
noteikumu īstenošana 
ietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
un veicinās jaunu 
komercdarbības veidu 
rašanos.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

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

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu 
izstrādes gaitā nav 
notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām.

17.novembrī plkst.15.00 augšlīgatnē, Sporta ielā 14, „Zvaniņu” zālē, aici-
nām līgatniešus uz koncertu „Dziesmas lai spēcīgi skan”.

Par svinīgu un līksmu noskaņu koncertā gādās Ziemeļlatvijas kamerorķestris 
„Livonia”. Koncertā skanēs fragmenti no Jurjānu Andreja kantātes „Tēvijai”, tautā 
iemīļotas Raimonda Paula, Volfganga Dārziņa un citu latviešu komponistu melodi-
jas, kā arī populāri un pacilātai svētku noskaņai piemēroti G.F.Hendeļa, V.A.Mocarta, 
V.Bellīni skaņdarbi.

Kamerorķestris „Livonia” dibi-
nāts 2006.gadā. Orķestra sastāvā ir 
mūziķi no Latvijas Nacionālās ope-
ras simfoniskā orķestra pūšamins-
trumentu grupām – Elīna Kuduma 
(oboja), Miks Vilsons (flauta), Andris 
Ādamsons (mežrags) un Intars Grīn-
bergs (fagots), kā arī kamerorķes-
tra vadītājs Valdis Drulle (klarnete).

Inese Okonova,
Līgatnes Kultūras un tūrisma 

centra vadītāja  

Sagaidot Latvijas Republikas dibināšanas 
95.gadskārtu, aicinām apmeklēt koncertu „Mūsu 
gaismas pils” 18.novembrī plkst.16.00 Līgatnes 
kultūras namā.

Šajā gadā dzīvojam Dziesmu svētku un Jāzepa Vī-
tola, kurš dzimis pirms 150 gadiem tepat Vidzemē, 
netālu no Valmieras, zīmē. Komponists, kurš, latvietis 
būdams, bērnībā ģimenes lokā runājis vācu – tā laika 
smalko, izglītoto ļaužu – valodā, latviešu tautasdzies-
mas pirmo reizi sadzirdēja Pēterburgā, kur tolaik mācī-
jās un strādāja gaišākie latviešu prāti. Un jau pavisam 
drīz tapa skaņdarbi, bez kuriem nav iedomājami latvie-
šu Dziesmu svētki 21.gadsimtā: „Beverīnas dziedonis”, 

„Gaismas pils”, „Karaļmeita” un daudzi citi. 1918.gadā 
Jāzeps Vītols dibināja Latvijas konservatoriju, aktīvi 
darbojas Dziesmu svētku rīkošanā, bija svētku virsdiriģents. Tāpēc nebūs pārspīlēti 
Oresta Silabrieža vārdiem teikt, ka Jāzeps Vītols ir latviešu profesionālās mūzikas 
patriarhs. 20. un 30.gados profesors bija gan tautas, gan valsts novērtēts un cienīts, 
bet savu autoritāti bieži spiests izmantot, lai cīnītos par finansējumu konservatori-
jas attīstībai un lai pierādītu, cik svarīgi ir ne tikai ātri radīt mūzikas zvaigznes, bet 
gan uzturēt mūzikas vidi un profesionālismu. Vai tas neizklausās gana mūsdienīgi?

Šovasar Dziesmu svētku laikā Latvijas Universitātes Lielajā aulā izskanēja Vī-
tola mūzikai veltīts koncerts, kas ļoti veiksmīgi gan iepazīstināja mūs ar mazāk 
zināmiem Vītola darbiem, gan ļāva izskanēt pašām populārākajām dziesmām un 
iepazīstināja ar Vītolu ne tikai kā ar atzītu klasiķi, bet arī kā ar omulīgu kungu, kas 
piedalījās Latvijas sabiedriskajā dzīvē, bija kaislīgs makšķernieks un nereti kļuva 
par labsirdīgi smejošu karikatūru galveno tēlu.

Jāzeps Vītols ir arī viens no tiem Latvijas godavīriem, kas sava mūža laikā pie-
dzīvojis Latvijas valsts dzimšanu, attīstību, bet mūža nogalē piedzīvojis jaunās 
valsts bojāeju. Cienījama ir sirmā profesora drosme, parakstot Konstantīna Čakstes 
sastādīto Centrālās padomes memorandu rietumu valstīm, kas prasīja palīdzību 
neatkarīgas, demokrātiskas Latvijas atjaunošanai. Taču tam nebija lemts notikt, un 
Jāzeps Vītols mira svešumā – Lībekā.

Godinot Jāzepu Vītolu, kurš ne tikai iedvesmojis, bet ar savu darbu un pārliecību 
veidojis un stiprinājis Latvijas valstiskumu un bagātīgās Latvijas mūzikas tradīcijas, 
šogad 18.novembra koncertu Līgatnē veltīsim Jāzepam Vītolam. Lielu darbu, saga-
tavojot Vītola mūzikas programmu, paveicis mūsu jauktais koris „Līgatne”, kā arī 
novadnieces un iepriekšējās Līgatnes Kultūras un tūrisma centra vadītājas Ilzes Kū-
les vadītais Ogres skolotāju kamerkoris. Koncertā izskanēs gan tādi labi pazīstami 
skaņdarbi kā „Beverīnas dziedonis”, „Upe un cilvēka dzīve” un, protams, „Gaismas 
pils”, gan arī mazāk zināmi vai piemirsti darbi. Īpaši atzīmējama kantāte „Ziemeļ-
blāzma”, komponēta zīmīgajā 1914.gadā, kas iezīmēja vesela laikmeta beigas un 
par spīti milzīgajiem upuriem un postam, ko nesa Pirmais pasaules karš, arī radīja 
iespēju rasties Latvijas valstij. Nozīmīgs notikums būs abu koru vīru balsu priekš-
nesums, izpildot trīs Vītola vīru koriem komponētas dziesmas. Nav noslēpums, ka 
vīru kori, kuriem latviešu kormūzikas vēsturē veltīts jo bagāts un skaists repertuārs, 
šobrīd Latvijā strauji iet mazumā. Tāpēc liels prieks par mūsu un ogrēniešu vīru 
apņemšanos. Tāpat koncertu bagātinās solisti – Ance Purmale un Nauris Indzeris. 
Savukārt koncerta vadītāja būs brīnišķīgā Valmieras teātra aktrise Ieva Puķe.

Pēc koncerta notiks svētku uguņošana, un pēc nelielas pauzes, kad baudīsim 
svētku kūku, kultūras nama Lielajā zālē skatīsimies režisora Jāņa Norda 
 2013.gada spēlfilmu „Mammu, es tevi mīlu”, kas savukārt apliecina, ka arī 
21.gadsimtā Latvijas kultūrā darbojas spējīgi un talantīgi mākslinieki.

Inese Okonova,
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra vadītāja  

„Mūsu gaismas pils”

Tev, dārgā tēvija, tev dziesmas lai spēcīgi skan! 
Valsts svētku ieskaņas koncerts 17.novembrī
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