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Oktobrī

Ar ziedu vainagu galvā
Pa dārzu dālija iet,
Pat koki jau piekusuši,
Bet viņa vēl plaukst un zied,
Jo viņa vēl pierūgusi
Ar pumpuriem pilna 

līdz malām,
Bet nežēlojas nevienam,
Ka vasara aizgājusi…
Stāv dālija oktobra vārtos
Un pretī rudenim smej…
Un liekas – no tādām kā viņa
Kļūst vieglāk šai pasaulei.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību oktobra 

jubilāriem!
Juris Jonāns

Viktors Pjahns
Mārīte Villere
Andris Vītols
Iveta Bērziņa

Sandra Rudzīte
Gunārs Eglītis

Valdis Pāvulāns
Juris Lencis
Aļa Strihele

Eugenija Evertovska
Ināra Peiča

Dace Salmane
Ilmars Buķis
Rita Mudule
Aina Ķiņķere
Ināra Liepiņa
Maija Janke

Elga Lopenova
Raisa Nilova
Valda Veļķere
Ņina Žuikova

Skaidrīte Bukovska
Velta Brante

Raimonda Gablika
Ausma Bergmane
Tatjana Jankovska

Jānis Bundža
Gaida Ozoliņa

Jeļena Terentjeva
Marija Andžāne
Alfreds Konrads
Velta Meistere

 Par Līgatnes “Gada cilvēku 2017” var 
kļūt ikviens, kurš ar savu veikumu ir pa-
raugs līdzcilvēkiem, kura darbs šogad 
visvairāk sekmējis Līgatnes novada attīs-
tību un veicinājis sabiedrisko aktivitāti.
	 Dariet	to	zināmu!

 Aptauja notiek līdz 30. oktobrim. Ap-
taujas anketas aizpildīšanai izvietotas 
Līgatnes un Augšlīgatnes iedzīvotāju 
apkalpošanas centros, Līgatnes tūrisma 
informācijas centrā, Līgatnes pirmssko-
las izglītības iestādē, Līgatnes novada 

vidusskolā un elektroniski – novada in-
terneta vietnes www.ligatne.lv jaunumu 
sadaļā. 
 Līgatnes Gada cilvēku sveiksim Lat-
vijas Republikas proklamēšanas dienā  
18. novembrī Līgatnes kultūras namā.

Aicinām izraudzīties Līgatnes Gada cilvēku!

 24. augusta Līgatnes nova-
da domes sēdē deputāti pie-
ņēma lēmumu “Par Līgatnes 
novada pašvaldības izglītības 
sistēmas reorganizācijas pro-
jekta izstrādes darba grupas 
apstiprināšanu un līdzekļu 
piešķiršanu no Līgatnes no-
vada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem neparedzētajiem 
gadījumiem tās darbības no-
drošināšanai”. Lēmumā ir 
definēti uzdevumi, mērķi un 
darba grupas atskaitīšanās 
kārtība – progresa ziņojumi. 
Mērķis – līdz 2018. gada jan-
vārim izstrādāt un iesniegt 
Līgatnes novada domei nova-
da izglītības sistēmas reorga-
nizācijas plānu, kas tālāk tiks 
iesniegts saskaņošanai Izglī-

tības un zinātnes ministrijā 
un kura īstenošana paredzē-
ta no 2018.  gada 1.  septem - 
bra.
 Pēc pirmā progresa ziņoju-
ma, ko darba grupas vadītāja 
sniedza domes deputātiem, 
ir pārliecība, ka darba grupa 
strādā konstruktīvi un mērķ-
tiecīgi. Ir izstrādāta attīstības 
vīzija, definēti mērķi, notiek 
darbs pie stratēģijas un tak-
tikas risinājumiem, izveidots 
veicamo darbu un aktivitāšu 
plāns. Paralēli notiek savstar-
pējās diskusijas ar pašval-
dības izglītības struktūrām 
un jomas profesionāļiem, ir 
veikts mācībspēku, struktū-
ras un materiāli tehniskais 
novērtējums. 

 Darba procesā plānotas 
paplašinātas esošo skolēnu, 
skolotāju un vecāku aptaujas, 
kā arī to vecāku aptauja, kuru 
bērni vēl nemācās. Visa ap-
rakstītā mērķis ir noskaidrot, 
kādu rītdienas skolu sagaida 
bērni un kādas profesionālās 
iemaņas saviem bērniem vēl 
viņu vecāki.
 Novembrī plānots diezgan 
skaidrs redzējums, kāda varē-
tu būt turpmākā Līgatnes no-
vada izglītības sistēma. Varē-
tu būt pat līdz trīs atšķirīgiem 
modeļiem, bet jau šobrīd pro-
jekta darba grupā, ko pilnībā 
atbalsta jomas profesionāļi, ir 
vienprātība, ka necentīsimies 
“uzfrišināt” vakardienas mo-
deļus, bet radīsim tādu, lai 

novada bērniem nodrošinātu 
augstas kvalitātes izglītību un 
prasmes turpmākajai dzīvei.
 Tāpat ir skaidrs, ka skolas 
tiks saglabātas gan Līgatnē, 
gan Augšlīgatnē, bet to dar-
bība tiks balstīta ar mūsdie-
nīgām un progresīvām darba 
metodēm.
 Decembrī izstrādātos reor-
ganizācijas modeļus plānots 
nodot sabiedriskajai apsprie-
šanai, un tieši sabiedrības 
viedoklim būs nozīmīga loma, 
kurš no tiem tiks virzīts ap-
stiprināšanai novada domē un 
saskaņošanai ministrijā.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Par Līgatnes novada izglītības sistēmas 
reorganizācijas plānu

 28. oktobrī aicinām visus 
bijušos un esošos kultūras 
nama darbiniekus, pašdarb-
niekus un skatītājus kopā svi-
nēt Līgatnes kultūras nama 
120. jubileju.
 Svētkus sāksim plkst. 14.00,  
atklājot Tautas lietišķās māk-
slas studijas “Līgatne” 50 ga-
du jubilejai veltīto rokdarbu 
izstādi “No pūra lādes”. 
 Plkst. 15.00 dosimies atmi-
ņu ceļojumā koncertā “Cau-
ri laikiem”. Dziesmas, dejas, 
mūzika, atmiņas, video. 
 Kā jau kārtīgos svētkos būs 
arī balle, kur par mūziku gā-
dās grupa “Lauku muzikanti”.
 Darbosies bufete. Ieeja bez 
maksas.

Vecais 
ratiņ, 
cik jauki 
gan būtu
Senā 
jaunībā 
atgriezties 
vēl.
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Priekšsēdētāja sleja

Mūsu spēks saliedētībā
Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

 Latviešu folklorā un lite-
ratūrā ir neskaitāmi piemēri, 
kur aprakstīts spēks, ko dod 
saliedētība. Mūsu tautas jau-
no laiku vēsturē tas vislabāk 
redzams Barikāžu laika noti-
kumos. Katrs varam atcerē-
ties daudzus piemērus, kad, 
sanākot kopā, kļuvis iespē-
jams paveikt to, kas vienam 
nav bijis pa spēkam. Kopābū-
šanā un saliedētībā ir spēks!
 Līgatnes novads, gribam 
to vai ne, tika izveidots 2009. 
gadā. Kopš tā laika mums tiek 
piedāvātas plašākas iespējas, 
saliekot kopā vairāk resursu, 
veidot savu dzīvi labāku. Arī 
ekonomikas ābecē ir teikts, 
ka, apvienojot resursus, iespē-
jams gūt lielāku efektivitāti 

un labumu. Tas, vai mēs to iz-
mantojam, ir tikai mūsu pašu 
ziņā. 
 Uzskatu, ka ir jāmeklē ik-
viena iespēja, lai pēc iespējas 
racionālāk izmantotu mums 
pieejamos resursus, un jāveic 
secīgi ieguldījumi visur, kur 
tas sabiedrībai ir nepiecie-
šams. Turpinot skatīties uz 
mirkļa izdevīgumu savai mā-
jai, ielai, ciemam vai pilsētai 
un aizmirstot par rītdienu, 
mēs neizmantojam tās iespē-
jas, kas mums ir dotas.
 Domājot par rītdienu, rei-
zēm ir vērts izkāpt no savas 
komforta zonas un iet talkā 
otram. Tad ir liela cerība, ka 
vajadzīgā brīdī tas otrais palī-
dzēs arī tev. Tā ir saliedētība! 
Domājot, ka “vispirms apēdī-
sim tavu maizi, pēc tam katrs 
savu”, nekas labs nesanāks...
 Mēs visi esam līgatnieši, 
un jo vairāk to pieņemsim, jo 
stiprāki būsim! 
 “Tas spēks, ko neredz pilie-
nā, Top liels un varens kopu-
mā”. (Rainis) 

Izsludināti	iepirkumi:
t LND/2017/24, Ielu un 
ceļu mehanizēta tīrīšana 
2017./2018. gada ziemas se-
zonā. Šajā ziemas periodā 
esam papildus paredzējuši 
Augšlīgatnes ciema asfaltēto 
ielu posmu kaisīšanu ar pret-
slīdes materiāliem (sāli), kā 
arī paredzējuši papildu apjo-
mus lauku ceļu bīstamo (stā-
vo) posmu kaisīšanai ar smil-
ti. 

Citas	aktualitātes:
t Tiek realizēti projekti Ei-
ropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam apakš-
pasākumā „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”:
 “Pārveidojamu pludmales 
volejbola laukumu izveide Lī-
gatnē”. Projektā tiks iegādāts 
pludmales volejbola laukumu 
aprīkojums. Projekta attieci-
nāmās izmaksas ir 2212 EUR, 
kur publiskais finansējums ir 
1991,18 EUR;
 “Krēslu iegāde Līgatnes 
kultūras namam” – projektā 
paredzēts iegādāties jaunus 
un ērtus krēslus Līgatnes 
kultūras namam. Projekta pa-
redzamās kopējās izmaksas 
ir 42  000 EUR, attiecināmās 
izmaksas – 16  661,51 EUR, 
publiskais finansējums ir 
14 995,36 EUR;
 projekts “Skrituļošanas 
laukuma izbūve Augšlīgatnē”. 
Šobrīd tiek būvēts betonēts 
laukums “Laivenes” parka te-
ritorijā Augšlīgatnē atbilstoši 
esošajam parka projektam. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
24 179,07 EUR, attiecināmās 
izmaksas – 17 000 EUR. Pub-
liskais finansējums – 15  300 
EUR.
t Atgādinām, ka ir veikts pir-
mais Līgatnes novada kapsē-
tu digitalizācijas posms. Elek-
troniskā vidē www.cemety.lv 
ir ievietoti un publiski pieeja-
mi precīzi uzmērīti Spriņģu 
un Paltmales kapsētu apbedī-
jumu izvietojuma dati, kā arī 
minētajās kapsētās apbedīto 
personu publiskojamie dati 
(vārds, uzvārds, dzimšanas 
un miršanas datumi). Ir no-
drošināta apbedījuma vietas 

atrašana pēc vārda un uzvār-
da. Turpmāk atbildīgie darbi-
nieki Līgatnes novada kapsē-
tu administratīvo pārvaldību 
un plānošanu veiks šajā sistē-
mā. Tas būtiski atvieglos datu 
precizitātes un informācijas 
apmaiņas procesu. Šobrīd 
tiek veikta ievadītās informā-
cijas pārbaude un jauno datu 
ievadīšana. Lūdzam vietnē 
aplūkot sev zināmos apbedī-
jumus un sniegt informāciju 
par atzīmētām neidentificē-
tām apbedījuma vietām vai, 
ja nepieciešams, sniegt infor-
māciju par precizējamiem da-
tiem.

Par	jauniem	
siltumenerģijas	piegādes	
pakalpojuma	tarifiem:
 Atbildot uz iedzīvotāju jau-
tājumiem par siltumenerģijas 
piegādes pakalpojumu tarifu 
sadārdzinājuma iemesliem 
2017./2018. gada apkures se-
zonai, skaidrojam, ka tiešām 
pakalpojuma nodrošināšanas 
izmaksas ir samazinājušās 
sakarā ar augstu vidējo gai-
sa temperatūru iepriekšējā 
ziemas periodā, tāpat šajā ap-
rēķinā par 2% ir samazināta 
SIA “Līgatnes komunālser-
viss” peļņas daļa. Neskato-
ties uz to, izmaksas par vie-
nu megavatstundu (MWh) ir 
pieaugušas. Jāņem vērā ļoti 
būtisks apstāklis. Pagājuša-
jā gadā, rēķinot maksu par 
vienu piegādāto MWh, vēl 
nebija zināms precīzs pie-
gādātais siltumenerģijas ap-
joms, jo lielākā daļa klientu 
vēl neveica siltumenerģijas 
uzskaiti savā īpašumā. Piegā-
dātais apjoms tika iegūts pēc 
aprēķina, ņemot vērā apku-
res katlu jaudu, apkurināmās 
platības un citus zināmus rā-
dītājus. Šobrīd mums precīzi 
zināms pārdotās siltumener-
ģijas apjoms, kas ir mazāks, 
nekā bija iepriekš aprēķināts. 
Līdz ar to apkures nodrošinā-
šanas izmaksas, kaut arī ma-
zākas, tiek sadalītas uz mazā-
ku patēriņa apjomu. Tas arī 
veido siltumenerģijas tarifu 
sadārdzinājumu. Turpmāk sil-
tumenerģijas tarifu aprēķina 
salīdzinājums šajā un pagāju-
šā gadā, ņemot par piemēru 
Līgatnes apkalpes zonu atse-
višķi:

 2. slejā redzam, ka pagāju-
šā gada tarifu aprēķinos bija 
iekļauts izrēķinātais patēriņš, 
kas ir par 185,63 MWh lielāks 
nekā reālais šī gada tarifa ap-
rēķinā iekļautais precīzi uz-
skaitītais. 4. slejā, piemēram, 
ir veikts aprēķins, ja piegādā-
to MWh apjoms būtu palicis 
tāds pats kā iepriekš.
 Turpinot ar Līgatnes piemē-
ru, ņemot vērā esošo iekārtu 
jaudu, klienti varētu izmantot 
vairāk siltumenerģijas. Visās 
daudzdzīvokļu mājās nav ierī-
kota siltā ūdens apgādes sis-
tēma, līdz ar to vairums māju 
saņem tikai nelielu daļu no 
iespējamās siltumenerģijas un 
to izmanto tikai telpu apkurei. 
Karstā ūdens apgādes tīklu 
daudzdzīvokļu mājās šobrīd ie-
rīkot ir salīdzinoši vienkārši, jo 
karsto ūdeni var sagatavot tur-
pat siltummaiņas iekārtās kat-
ras mājas pagrabstāvā. Šādā 
veidā iedzīvotāji iegūtu lielā-
ku lietderīgu siltumenerģijas 
patēriņu, palielinot piegādāto 
MWh skaitu, tādējādi samazi-
not sev siltumenerģijas pakal-
pojuma tarifu nākamajā sezo-
nā, un ietaupītu elektroenerģi-
jas izmaksas boileru darbības 
nodrošināšanai dzīvoklī. 
 Tāpat apskatītajā piemē-
rā redzams, cik ļoti katras 
izmaiņas atsevišķā apkalpes 
zonā ietekmē pakalpojuma 
tarifu. Tas ir viens no iemes-
liem, kāpēc šogad ar domes 
lēmumu apstiprināts vienots 
siltumenerģijas pakalpoju-
mu tarifs visās trīs apkal-
pes zonās Līgatnes novadā  
(54,67  EUR/1 MWh + PVN). 
Lielākais risks, saglabājot vēs-
turiski dalīto aprēķinu, ir zau-
dēt konkurētspējīgu, klien-
tiem pieejamu pakalpojuma 
cenu, veicot būtiskus, neatlie-
kamus ieguldījumus atseviš-
ķā apkures sistēmā. Jebkurā 
gadījumā šobrīd tiek sagla-
bāta atsevišķa energoresursu 
uzskaite katrā apkalpes zonā 
un precīza piegādātā pakalpo-
juma uzskaite, kā arī regulāri 
tiek veikta katras apkalpes 
zonas tehniskā uzraudzība, 
nodrošinot lietderīgu iekārtu 
darbību. 

Raženu un saulainu rudeni 
vēlot – Egils	Kurpnieks,

Līgatnes novada domes 
izpilddirektors

Aktualitātes oktobrī

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 
 1. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžeta ieņēmumus  
3 394 088 EUR apmērā un 
sadalījumu pa ieņēmumu vei-
diem saskaņā ar 1. pielikumu.

 2. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2017. gada 
pamatbudžeta izdevumus  
3 532 882 EUR apmērā saska-

ņā ar 2. un 3. pielikumu.
Ainārs	Šteins,

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs 

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 28. septembra sēdē (protokols Nr. 14, 21.§)
Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/23 „Grozījumi 2017. gada 26. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 17/4 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais 
budžets 2017. gadam””

Līgatnes novada dome (reģ. Nr. 90000057333)
izsludina atklātu konkursu vakancei - 
Līgatnes novada vidusskolas 
direktors 
(klasifikatora kods 1345 08)
Galvenie pienākumi:
	 nodrošināt	skolas	darbību	saskaņā	ar	pastāvošo	likumdošanu.	
	 Vadīt	un	nodrošināt	skolas	saimniecisko	darbību.
Prasības pretendentam:
 l	 izglītība	atbilst	Izglītības	likumā	un	Ministru	kabineta	
	 	 noteikumos	par	pedagogiem	nepieciešamo	izglītību	un	
	 	 profesionālo	kvalifikāciju	un	profesionālās	pilnveides	kārtību	
	 	 noteiktajām	prasībām;
 l	 vismaz	triju	gadu	darba	pieredze	izglītības	jomā	vai	izglītības	
	 	 vadības	darbā;
 l	 par	priekšrocību	tiks	uzskatīta	darba	pieredze	vispārējās	
	 	 izglītības	iestādes	vadīšanā;
 l	 valsts	valodas	prasmes	augstākajā	līmenī	atbilstoši	
	 	 Valsts	valodas	likuma	prasībām	un	vismaz	vienas	
	 	 Eiropas	Savienības	oficiālās	valodas	prasmes	profesionālajai	
	 	 darbībai	nepieciešamajā	apjomā;
 l	 vispārējās	izglītības	iestādes	darbību	reglamentējošo	
	 	 normatīvo	aktu	pārzināšana;
 l	 prasmes	darbā	ar	datoru	(MS Office	programmas);
 l	 prasme	sagatavot	un	noformēt	dokumentus	un	zināšanas	
	 	 izglītības	iestāžu	finansēšanas	jautājumos;
 l	 prasme	izteikt,	aizstāvēt	viedokli,	patstāvīgi	pieņemt	
	 	 lēmumus,	strādāt	komandā	un	paaugstinātas	intensitātes	
	 	 apstākļos.
Piedāvājam:
 l	 interesantu	un	radošu	darbu;
 l	 stabilu	atalgojumu	un	sociālās	garantijas. 

Pieteikumu	iesniegšanas	termiņš	–	30.	oktobra	plkst.	12.00.
Pieteikumā	ietilpst:	anketa,	eseja	un	izglītību	apliecinošu	
dokumentu	kopijas.	(www.ligatne.lv	–	atklātā	konkursa	nolikums	un	
pieteikuma	anketa).
Pieteikumu	iesniegt	personiski	vai	pa	pastu	Spriņģu	ielā	4,	Līgatnē,	
Līgatnes	novadā,	LV-4110,	vai	Nītaures	ielā	6,	Augšlīgatnē,	
Līgatnes	pagastā,	LV-4108	vai	pa	e-pastu	novadadome@ligatne.lv.

http://www.cemety.lv/
http://www.ligatne.lv
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SIA “Līgatnes komunālserviss”
SNIEGTO PAKALPOJUMU 
CENRĀDIS
spēkā no 2017. gada 22. septembra

1. Komunālie pakalpojumi Mēr
vienība

EUR 
bez PVN *

1.1. Aukstais	ūdens mᵌ 0,88	EUR
1.2. Kanalizācija mᵌ 1,56	EUR
1.3. Kanalizācijas	tīklu	tīrīšana *	Samaksa	pēc	

kalkulācijas
1.4. Asenizācija (1	cisterna	5	m³) 1x 50,00	EUR
1.5. Asenizācijas	pakalpojumi	(ārpus	

Līgatnes	novada	teritorijas)
*	Cena	pēc	
vienošanās

2. Pakalpojumu izcenojumi
2.1. Ūdens	patēriņa	skaitītāja	

demontāža/montāža	un	plombē-
šana	(bez	materiāliem)

gab. 10,00	EUR

2.2. Ūdens	patēriņa	skaitītāja	
demontāža/montāža	un	plom	bē-
šana	(ja	izmantoti	materiāli)

*	Samaksa	pēc	
kalkulācijas

2.3. Ūdens	skaitītāja	filtra	tīrīšana	un	
plombēšana

5,00	EUR

2.4. Santehniķa	pakalpojumi	un	san-
tehniskie	darbi

*	Samaksa	pēc	
kalkulācijas

3. Transporta pakalpojuma 
izmaksas

3.1. Traktortehnikas	Belarus	MTZ	82.1	
pakalpojums

h 28,30	EUR

3.2. Traktortehnikas	New	Holland	 
TL-100A	pakalpojums

h 28,30	EUR

3.3. Universālā	pašgājēja	mašīna	
BOBCAT	S450	ar	rotējošu	birsti/	
kausu	–	pakalpojums

h 18,00	EUR

3.4. Traktortehnikas	Belarus	MTZ	82.1	
sniega	tīrīšana	ar	lāpstu	–	 
pakalpojums

h 24,08	EUR

3.5. Traktortehnikas	NewHoland	 
TL-100A	sniega	tīrīšana	ar	 
lāpstu	–	pakalpojums

h 24,08	EUR

3.6. Kravas	furgona	VW	LT	35	pakal-
pojums

h	+	km 0,60	EUR/km	
+	7,77	EUR/h

3.7. Augstspiediena	tīrīšanas	iekārtas	
pakalpojums

1	stun-
da*

50,00	EUR

4. Pļaušanas pakalpojumi
4.1. Zāles	pļaušana	ar	trimmeri	–	pa-

kalpojums
h 10,65	EUR

4.2. Zāles	pļaušana	ar	trimmeri	īpaši	
aizaugušās	platībās	–	pakalpojums

*	Cena	pēc	
vienošanās

4.3. Zāles	pļaušana	ar	raideri	–	pakal-
pojums

h 11,20	EUR

4.4. Traktortehnikas	New	Holland	 
TL-100A	zāles	pļaušana-smalcinā-
šana	–	pakalpojums

h 30,00	EUR

4.5. Zāles	pļaušana	ar	universālo	paš-
gājēja	mašīnu	BOBCAT	S450

h 20,00	EUR

6. Labiekārtošanas pakalpojumi
6.1. Dzīvžoga	apgriešanas	pakalpojums h 10,65	EUR
6.2. Motorzāģa	pakalpojums h 10,65	EUR
6.3. Koku	zaru	zāģēšanas	pakalpojums h *	Cena	pēc	

vienošanās
7. Speciālistu/transporta 

pakalpojumi
7.1. Tehniskā	strādnieka	pakalpojums h 7,77	EUR
7.2. Elektromontiera	pakalpojums h 7,77	EUR
7.3. Metinātāja	pakalpojums h 12,71EUR
7.4. Nobrauktā	kilometra	cena km 0,60	EUR

* Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri 
nosakāmi vienojoties pēc atsevišķas tāmes.
1 stunda*  – minimālais laika dalījums – pusstunda.
www.ligatne.lv – tel. 64153509 - komunalserviss@ligatne.lv

 Līgatnes novada Bāriņtiesa 
atgādina, ka Bērnu tiesību aiz-
sardzības likuma 73. panta pir-
majā daļā teikts, ka “katra ie-
dzīvotāja pienākums ir sargāt 
savu un citu bērnu drošību, ne 
vēlāk kā tajā pašā dienā ziņo-
jot policijai, bāriņtiesai vai ci-
tai bērnu tiesību aizsardzības 
institūcijai par jebkādu var-
darbību un noziedzīgu noda-
rījumu vai administratīvu pār-
kāpumu pret bērnu, par viņa 
tiesību pārkāpumu vai citādu 
apdraudējumu, kā arī tad, ja 
personai ir aizdomas, ka bēr-

nam ir priekšmeti, vielas vai 
materiāli, kas var apdraudēt 
paša bērna vai citu personu 
dzīvību vai veselību”.
	 Bāriņtiesa	 lūdz	pašvaldī-
bas	 iedzīvotājus	 ziņot	 par	
iespējamiem	 bērnu	 tiesību	
pārkāpumiem,	 kā	 arī	 bēr-
niem	 vērsties	 bāriņtiesā	
gadījumos,	kad	nepiecieša-
ma	palīdzība,	pret	viņiem	ir	
vērsta	vardarbība,	 tiek	aiz-
skartas	viņu	tiesības.
 Bāriņtiesas pieņemšanas 
laiki Nītaures ielā 6, Augšlī-
gatnē:

l pirmdienās 9.00—12.00;
l ceturtdienās 13.00—16.00.
 Ārpus pieņemšanas laika in-
formācija vai ziņojumi tiek pie-
ņemta telefoniski – 64155640 
(ja bāriņtiesas darbinieks ir 
kabinetā) vai 26422362.
 Lai risinātu būtiskus un ne-
atliekamus bērnu tiesību jau-
tājumus, bāriņtiesas priekšsē-
dētāja vai bāriņtiesas priekšsē-
dētājas vietniece pieejamas arī 
ārpus darba laika, zvanot uz 
mobilo telefonu nr. 26422362. 
 Pašvaldības iedzīvotājiem 
vienmēr pieejams Līgatnes no-

vada pašvaldības policijas te-
lefona nr. 26545908. Pašvaldī-
bas policija, saņemot informā-
ciju, veiks pārbaudi un nepie-
ciešamības gadījumā informēs 
par to Līgatnes novada Sociālo 
dienestu vai/un bāriņtiesu.
 Ja pašvaldības iedzīvotāji 
ārpus pašvaldības institūciju 
darbalaika ir konstatējuši ie-
spējamu bērnu tiesību pārkā-
pumu vai vardarbības gadīju-
mu, lūdzu zvanīt Valsts polici-
jai – 110.
 Pēc pēdējo mēnešu notiku-
miem, kad bojā gājuši vai var-

darbībā smagi cietuši bērni, 
būtiski pieaugusi sabiedrības 
aktivitāte, sniedzot informāciju 
par bērnu tiesību iespējamiem 
pārkāpumiem. Ir svarīgi, lai 
ikviens novada iedzīvotājs ie-
saistās bērnu tiesību problēmu 
risināšanā, un tikai kopīgiem 
spēkiem mēs spēsim nodroši-
nāt mūsu bērniem drošus, sa-
kārtotus dzīves apstākļus, lai 
bērni neciestu no vardarbības 
ģimenē un sabiedrībā. 

Sandra	Upmale,
Līgatnes novada Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 

Par bērnu drošības veicināšanu

 Pamatojoties uz Līgatnes 
un Ahmetas (Gruzija) sadar-
bības līgumu, no 29. septem-
bra līdz 5. oktobrim Līgatnes 
novada kultūras un oficiālā 
delegācija (14 cilvēku) vieso-
jās Kahetijas reģiona Ahmetas 
municipalitātē.
 Oficiālajās tikšanās reizēs 
ar Ahmetas pārstāvjiem pār-
runājām gruzīnus iepriekš ļoti 
ieinteresējušo sociālā darba, 
pabalstu sistēmu abās pašval-
dībās. Bāriņtiesas priekšsē-
dētāja Sandra Upmale dalījās 
pieredzē par bērnu vai citas 
rīcībnespējīgas personas in-
terešu aizstāvības praksi Lat-
vijā. Tika pārrunāti izglītības 
jomas jautājumi par bērnudār-
zos un skolās īstenojamajām 
izglītības programmām. Arī 
Ahmetas, Telavi mācībspēki 
savās skolās aktīvi popularizē 
Eiropas Savienības (ES) pa-
matideju, kultūras vērtības, 
kā arī īsteno projektus, kas 
veltīti ES tēmai. Mēs iepazīsti-
nājām ar pāreju uz kompeten-
ču izglītību Latvijas izglītības 
sistēmā.
 Vairāku tikšanos ar Gru-
zijas parlamenta un Ahme-
tas pašvaldības deputātiem 
un amatpersonām laikā tika 
pārrunātas turpmākās sa-
darbības perspektīvas izglītī-
bas, jauniešu nodarbinātības, 
kultūras, ekonomiskās un vi-
des aizsardzības jomā. Tāpat 
tika pārrunāti jautājumi par 
sabiedrisko demokrātiju, ve-
selības aizsardzības sistēmu 
un ES vadlīnijām šajā jomā, 
sabiedriskās līdzdalības veici-
nāšanu. Arī kopīgajā tikšanās 
reizē ar Lietuvas delegāciju 
no Panevēžas tika pārrunātas 
valstu, kā arī konkrēto reģio-
nu sabiedriskās un ekonomis-
kās aktualitātes.
 30.  septembrī Pankisi iele-
jā pēc reģionālā gubernatora 
iniciatīvas tika rīkoti vērienīgi 
valsts nozīmes svētki Pankiso-
ba 2017, kuros piedalījāmies 
kā goda viesi. Šī vieta atrodas 
netālu no kalnu upes Alazani. 
Pasākumā dažādas ministrijas 
demonstrēja savas program-
mas, piemēram, Iekšlietu mi-
nistrija – savu drošības pro-
grammu. Piedalījās arī sporta 

klubs “MIA FORCE”, uguns-
dzēsēju brigāde, glābšanas 
dienests, eksperti kriminālis-
ti, drošības policija, patruļas 
un citas struktūras. Bija arī 
dažādas tehnikas demonstrē-
jumi.
 Kultūras un pieminekļu aiz-
sardzības ministrija organizē-
ja savu meistarklasi. Gruzijas 
Izglītības un zinātnes minis-
trija bija sarīkojusi profesio-
nālo izglītības iestāžu izstādi 
(zīmējumi, 3D rasējumi, zi-
nātniskais “pikniks”, filcēju-
mi u.c.) kopā ar Darba devēju 
asociāciju. Interesanti šķita 
dažādu jomu zinātņu virtuālie 
demonstrējumi.
 Vides un dabas resursu mi-
nistrija deva iespēju ielūkoties 
Sarkanajā sarakstā iekļauto 
koku izstādē, uzzināt, kā mēra 
gaisa piesārņojumu.
 Zemkopības ministrija pie-
dāvāja aplūkot mobilās vie-
nības liellopu audzēšanas un 
biškopības jomā. Braucot pa 
Gruzijas ceļiem, šad un tad 
ceļu malās redzamas “bišu 
kopmītnes”.
 Tika piedāvātas arī dažāda 
veida sieru, medus un citu vie-
tējo ražojumu degustācijas.
 Pasākuma laikā apbalvoja 
dažādu dienestu pārstāvjus. 
Pasniegt medaļas sportistiem 
tika uzaicināts Līgatnes nova-
da domes priekšsēdētājs Ai-
nārs Šteins.
 Koncertēja vietējie māksli-
nieki, arī ansamblis “Bahtrio-
ni”, un noslēgumā mums bija 
unikāla iespēja redzēt leģen-
dārā Gruzijas valsts akadēmis-
kā dziesmu un deju ansambļa 
“Erisioni” uzstāšanos.
 1.  oktobrī Ahmetā tika 
svinēta Bidzina Čolokašvili, 
viena no Bahtrioni nemieru 
līderiem, diena valsts svētkos 
“Bidzinaoba 2017”. Pasākumā 
piedalījās vairāku ministriju 
pārstāvji, kā arī Ahmetas paš-
valdības parlamentārais depu-
tāts Gela Samharauli. Pilsētas 
centrā bija ministriju un vietē-
jo izstāžu paviljoni un aktivi-
tātes, Gruzijas Bruņoto spēku 
dažādu struktūrvienību mili-
tārā aprīkojuma izstāde. Varē-
jām apskatīt robežsardzes un 
drošības policijas transportu 

un aprīkojumu. Tika prezen-
tēti un pārdoti dažādi vietējie 
produkti. Bērni varēja pieda-
līties dažādās atrakcijās, no-
kārtot teorētisko un praktisko 
eksāmenu velosipēda vadītāja 
tiesībām. Ļoti interesanta bija 
iespēja bērniem piedalīties 
“112 kosmosa kuģī”, kurā, 
izmantojot mūsdienu tehnolo-
ģijas, radītas īpašas datorspē-
les.
 Pasākumā piedalījās vēl 
viena Ahmetas sadraudzības 
delegācija no Lietuvas pilsē-
tas Panevēžas. Ar kolēģiem no 
Lietuvas dalījāmies pieredzē 
par dažādiem ekonomiski po-
litiskiem jautājumiem.
 Plašā svētku programmā 
izskanēja koncerts, kurā uz-
stājās gruzīni un pusstundas 
garumā arī Līgatnes novada 
mākslinieki iepazīstināja klāt-
esošos ar Latvijas kultūru. 
Pasākuma noslēgumā baudī-
jām gruzīnu etnodžeza grupas 
“Egari” un dziedātājas Ekas 
Kvaliašvili koncertu.
 3.  oktobrī Ahmetas kultū-
ras namā speciāli šim brau-
cienam izveidotā Līgatnes no-
vada profesionāļu dziesmu un 
deju grupa “Lustūzis” sniedza 
savu koncertu. Pasākumā pie-
dalījās Ahmetas pašvaldības 
parlamentārais deputāts Gela 
Samharauli un dažādu die-
nestu departamentu pārstāv-
ji. Iepazīstinājām gruzīnus ar 
tradicionālo latviešu kultūru 
– tautasdziesmām un dejām. 
Ahmetas publikai ļoti patika 
latviešu koncerts, izskanēja 
sirsnīgi aplausi, tika dāvināti 
ziedi.
 Sirsnīgs paldies visiem, kas 
uzņēma mūsu delegāciju Ka-
hetijas reģionā! Liels paldies 
ansambļa “Lustūzis” dalībnie-
kiem Kasparam Gulbim, Da-
cei Bicānei, Ingūnai Millerei, 
Oskaram Okonovam, Justam 
Liepiņam, Audaram Kārlim 
Klintim, Kristīnei Gailītei, Ine-
tai Žagarei, Ralfam Šulcam 
un Mikum Melnim par skaisto 
koncertu Ahmetas municipali-
tātē!

Dace	Bērziņa,
Līgatnes - Ahmetas 

sadarbības līguma projektu 
koordinatore

Līgatnieši “Bidzinaoba 2017”  
svētkos Ahmetas 
municipalitātē Gruzijā



4 2017. gada OKTOBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”  
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 
3. panta pirmo daļu, 1.4 daļu,  
5. panta trešo daļu, 
9. panta otro daļu 

I.	Vispārīgie	jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-
māk tekstā – Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā Līgatnes novadā 
piemēro nekustamā īpašuma 
nodokļa likmes un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus, 
kārtību, kādā ar nekustamā īpa-
šuma nodokli apliek dzīvojamo 
ēku palīgēkas, kuru platība pār-
sniedz 25 m2, vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves, kā arī kār-
tību, kādā nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa 
administrācijas funkcijas veic 
Līgatnes novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa.

II.	Nekustamā	īpašuma	
nodokļa	likmes
3. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to 
daļas), kuru platība pārsniedz 
25 m2 un kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikša-
nai (izņemot garāžas), ar nekus-
tamā īpašuma nodokli neapliek.
4. Būvei, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, sagruvusi vai 
cilvēku drošību apdraudoša, 
piemēro nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3% apmērā no lie-
lākās turpmāk minētās kadas-
trālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes ka-
dastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Lēmumu par būves klasificē-
šanu par vidi degradējošu, sa-
gruvušu vai cilvēku drošību ap-
draudošu vai lēmumu par attie-
cīga statusa atcelšanu pieņem 
Līgatnes novada dome. Domes 
lēmums ir nododams Līgatnes 
novada domes Finanšu un grā-
matvedības nodaļai turpmākam 
darbam ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc tā galīgas 
noformēšanas, par to atsevišķi 
informējot būves īpašnieku.
6. Noteikumu 5. punktā minēta-
jos gadījumos paaugstināto ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmi 
piemēro un nekustamā īpašuma 
nodokļa pārrēķinu veic, sākot 
ar nākamo mēnesi pēc informā-
cijas saņemšanas Finanšu un 
grāmatvedības nodaļā.
 7. Nekustamā īpašuma no-
dokli par daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju (tās daļu), kas ie-
rakstīta zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda, un pašvaldībai 
piederošo vai piekritīgo zemi, 
uz kuras šī māja atrodas, maksā 
pašvaldības daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas (tās daļu) īrnie-
ki un nomnieki, kuriem īres un 
nomas līgumi slēgti ar pašvaldī-
bu, vai personas, kuru īpašum-
tiesības uz dzīvojamo māju (tās 
daļu) ieguvušas līdz dzīvojamo 
māju privatizācijai, vai dzīvokļu 
īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz 
nekustamā īpašuma reģistrēša-

nai zemesgrāmatā).
8. Nekustamā īpašuma nodok-
ļa likmes – 0,2% no kadastrā-
lās vērtības, kas nepārsniedz  
56 915 EUR, 0,4% no kadas-
trālās vērtības, kas pārsniedz  
56 915 EUR, bet nepārsniedz 
106 715 EUR, un 0,6% no ka-
dastrālās vērtības daļas, kas 
pārsniedz 106 715 EUR, pie-
mēro dzīvokļa īpašuma sastāvā 
esošai ēkas daļai, kuras lieto-
šanas veids ir dzīvošana, un šai 
daļai piekrītošajai koplietošanas 
telpu platībai un viena, divu vai 
vairāku dzīvokļu mājām, ja šie 
nekustamā īpašuma nodokļa ob-
jekti (turpmāk – objekti) netiek 
izmantoti saimnieciskās darbī-
bas veikšanai, izņemot valsts, 
pašvaldības un pašvaldības ka-
pitālsabiedrību īpašumā vai val-
dījumā esošos objektus:
8.1. fiziskām personām, ja ob-
jektā taksācijas gada 1. janvārī 
plkst. 0.00 dzīvesvieta dekla-
rēta vismaz vienai personai. 
Pārējos gadījumos piemēro ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmi  
1,5% apmērā no objekta kadas-
trālās vērtības;
8.2. juridiskām personām, in-
dividuālajiem komersantiem, 
ārvalstu komersantiem un to 
pārstāvniecībām, ja objekts ir 
izīrēts dzīvošanai, no nākamā 
mēneša pēc īres tiesību nostip-
rināšanas zemesgrāmatā, un 
ja taksācijas gada 1. janvārī  
plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir 
deklarēta vismaz vienai perso-
nai. Pārējos gadījumos piemē-
ro nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5% apmērā no objekta 
kadastrālās vērtības.
9. Noteikumu 8.1. apakšpunktā 
minētajām fiziskajām personām, 
ja vismaz viena persona objektā 
tiek deklarēta taksācijas gada 
laikā, ar nākamo mēnesi tiek 
piemērota nodokļa likme – 0,2% 
no kadastrālās vērtības, kas ne-
pārsniedz 56 915 EUR, 0,4% no 
kadastrālās vērtības, kas pār-
sniedz 56 915 EUR, bet nepār-
sniedz 106 715 EUR, un 0,6% no 
kadastrālās vērtības daļas, kas 
pārsniedz 106 715 EUR.
10. Noteikumu 9. punktā minē-
tajā gadījumā, ja persona taksā-
cijas gada laikā tiek izdeklarēta 
no objekta, fiziskai personai ar 
nākamo mēnesi tiek piemērota 
nodokļa likme – 1,5% no objekta 
kadastrālās vērtības.
11. Noteikumu 9., 10. punktā 
minētajos gadījumos pašvaldība 
veic nekustamā īpašuma nodok-
ļa pārrēķinu.
12. Noteikumu 8.2. apakšpun-
ktā noteiktajā gadījumā nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmi 
1,5% apmērā no objekta kadas-
trālās vērtības piemēro ar nāka-
mo mēnesi pēc tam kad:
12.1. dzēsts zemesgrāmatas no-
stiprinājums par īres tiesībām 
objektā;
12.2. izbeidzies zemesgrāma-
tas nostiprinājumā norādītais 
objekta īres tiesību termiņš, ja 
zemesgrāmatā nav iesniegta in-
formācija par īres tiesību termi-
ņa pagarinājumu vai dzēšanu;
12.3. izbeidzies par objektu no-

slēgtais īres līgums, ja tas izbei-
dzies pirms zemesgrāmatas no-
stiprinājumā norādītā īres tiesī-
bu termiņa. Šādā gadījumā no-
dokļa maksātājam ir pienākums 
viena mēneša laikā pēc līguma 
izbeigšanās informēt pašvaldī-
bu par īres līguma izbeigšanos 
pirms termiņa.
13. Ja Līgatnes novadā deklarē-
tai personai pieder īpašums vai 
vairāki īpašumi novada adminis-
tratīvajā teritorijā, tad nekusta-
mā īpašuma nodoklis jāmaksā 
likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktā kārtībā.
14. Ja objekts atbilst vairākiem 
Noteikumos minētajiem nosacī-
jumiem, objektam piemēro lielā-
ko nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi.
15. Nekustamā īpašuma mak-
sāšanas paziņojuma piespiedu 
izpilde tiek veikta septiņu gadu 
laikā no nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņa iestā-
šanās brīža.

III.	Nekustamā	īpašuma	
nodokļa	maksātāju	
kategorijas	un	atvieglojumu	
apmērs
16. Atvieglojumus no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas pie-
šķir personai, kurai pašai (vai 
kopā ar laulāto) vai tās laulāta-
jam ir:
16.1. 3 (trīs) bērni vecumā līdz 
18 gadiem (arī aizbildniecībā 
esoši vai audžuģimenē ievietoti 
bērni līdz pilngadības sasnieg-
šanai) vai bērni līdz 24	 gadu	
vecumam, kuri iegūst vispā-
rējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību, un ja personai vai tās 
laulātajam šajā objektā ir dekla-
rēta dzīvesvieta kopā ar visiem 
trim bērniem – 50% apmērā;
16.2. 4 (četri) vai vairāk bēr-
ni vecumā līdz 18 gadiem (arī 
aizbildniecībā esoši vai audžu-
ģimenē ievietoti bērni līdz piln-
gadības sasniegšanai) vai bērni 
līdz 24	 gadu	 vecumam, kuri 
iegūst vispārējo, profesionā-
lo vai augstāko izglītību, un ja 
personai vai tās laulātajam šajā 
objektā ir deklarēta dzīvesvieta 
kopā ar vismaz trim no minēta-
jiem bērniem – 70% apmērā.
17. Ja katrs vienu un to pašu 
3 (trīs) vai 4 (četru) un vairāk 
bērnu vecāks (aizbildnis) ir kop-
īpašnieks vienam un tam pašam 
nekustamā īpašuma objektam, 
tad katram šo bērnu vecākam 
(aizbildnim) ir tiesības saņemt 
nodokļu atvieglojumus par savu 
kopīpašuma daļu. Pārējos gadī-
jumos nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojums tiek piešķirts 
tikai vienam no vienu un to pašu 
3 (trīs) vai 4 (četru) un vairāk 
bērnu vecākam (aizbildnim). At-
vieglojumus vecāks (aizbildnis) 
var pieprasīt tad, ja pieprasītājs 
ir deklarējis savu dzīvesvietu Lī-
gatnes novada administratīvajā 
teritorijā.
18. Atvieglojumus no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekusta-
mā īpašuma nodokļa summas 
piešķir saimnieciskās darbības 
veicējiem (ražošanas, tirdznie-

cības un pakalpojumu sniegša-
nas jomā), kuri veic saimnie-
cisko darbību Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā esošā 
nekustamā īpašumā, Līgatnes 
novada administratīvajā terito-
rijā ir reģistrējuši savu juridisko 
adresi (fiziskās personas – saim-
niecisko darbības vietu) un ku-
riem iepriekšējā gadā noteikts 
darba ņēmēju skaits (nodarbi-
nātības apjoms 1 cilvēkam visa 
perioda laikā nav mazāks par 
960 stundām) šādā apmērā:
18.1. no 5 līdz 10 darba ņēmē-
jiem – nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaide 20% apmērā;
18.2. no 11 līdz 20 darba ņēmē-
jiem – nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaide 30% apmērā;
18.3. no 21 līdz 40 darba ņēmē-
jiem nekustamā īpašuma nodok-
ļa atlaide 40% apmērā;
18.4. no 41 un vairāk darba ņē-
mējiem nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaide 60% apmērā.
Ja atvieglojumu pieprasītājam 
pieder vairāki nekustamie īpa-
šumi, nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumi tiek piešķir-
ti par to nekustamo īpašumu, 
kurā faktiski ir nodarbināti dar-
ba ņēmēji un notiek saimniecis-
kā darbība.
Saimnieciskās darbības veicē-
jam – atvieglojumu pieprasītā-
jam nedrīkst būt nodokļu parā-
di.
19. Atvieglojumus no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas pie-
šķir jaundibinātām juridiskām 
un fiziskām personām, kas veic 
saimniecisko darbību Līgatnes 
novada administratīvajā terito-
rijā esošā nekustamā īpašumā, 
savu juridisko adresi (fiziskās 
personas gadījumā – saimnie-
ciskās darbības vietu) ir reģis-
trējušas Līgatnes novada teri-
torijā, saimniecisko darbību/
komercdarbību ir reģistrējušas 
iepriekšējā taksācijas gadā un 
nodarbina vismaz 5 darba ņē-
mējus – 50% apmērā.
20. Nodokļa maksātājiem, kuri 
ir saimnieciskas darbības veicē-
ji, nodokļa atvieglojumi piešķi-
rami 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 Vēst-
nesis, 2013. gada 24. decem-
bris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Ko-
misijas regula  Nr. 1407/2013), 
ievērojot, ka:
20.1. atbalstu nekustamā īpa-
šuma nodokļu atvieglojuma 
veidā nevar piemērot, ja no-
dokļu maksātājam ar tiesas 
spriedumu ir pasludināts mak-
sātnespējas process vai ar tie-
sas spriedumu tiek īstenots 
tiesiskās aizsardzības process, 
vai ar tiesas lēmumu tiek īste-
nots ārpustiesas tiesiskās aiz-
sardzības process, tam uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota 
sanācija vai mierizlīgums vai tā 
saimnieciskā darbība ir izbeig-
ta, vai tas atbilst valsts tiesību 
aktos noteiktiem kritērijiem, lai 

tam pēc kreditoru pieprasījuma 
piemērotu maksātnespējas pro-
cedūru;
20.2. de minimis  atbalstu pie-
šķir, ievērojot Komisijas Re-
gulas  Nr. 1407/2013 1. panta  
1. punktā minētos nozaru un 
darbības ierobežojumus;
20.3. saņemto atbalstu var ap-
vienot ar citu atbalsta program-
mu vai individuālā atbalsta pro-
jekta ietvaros saņemto de mini-
mis atbalstu, nepārsniedzot Ko-
misijas Regulas Nr.  1407/2013   
3. panta 2. punktā noteiktos ie-
robežojumus triju fiskālo gadu 
periodā viena vienota uzņēmu-
ma līmenī. Viens vienots uzņē-
mums atbilst Komisijas Regulas 
Nr. 1407/2013 2. panta 2. pun-
ktā noteiktajai “viena vienota 
uzņēmuma” definīcijai;
20.4. ja nodokļu maksātājs, ku-
ram piemēro atbalstu nodokļu 
atvieglojuma veidā, darbojas arī 
nozarēs, kas minētas Komisijas 
Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 
1. punkta “a”, “b” vai “c” apakš-
punktā, tas nodrošina šo nozaru 
darbību vai izmaksu nodalīšanu 
no tām darbībām, kurām pie-
šķirts  de minimis  atbalsts no-
dokļu atvieglojuma veidā;
20.5. lēmumu par atbalsta pie-
šķiršanu saskaņā ar Komisijas 
Regulu  Nr. 1407/2013 var pie-
ņemt līdz šīs regulas darbības 
beigām jeb līdz 2021. gada  
30. jūnijam;
20.6. nekustamā īpašuma no-
dokļa atbalsta sniedzējs un at-
balsta saņēmējs datus par de 
minimis atbalsta shēmu glabā 
10 fiskālos gadus, sākot no die-
nas, kurā saskaņā ar šo shēmu 
piešķirts pēdējais individuālais 
atbalsts.
21. Nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumus piemēro un 
pārrēķinu veic ar nākošo mēnesi 
pēc pieteikuma saņemšanas ģi-
menēm, kurām piedzimis (adop-
tēts, pieņemts aizbildniecībā vai 
audžuģimenē) attiecīgi trešais 
vai ceturtais bērns (Noteikumu 
16. punkta apakšpunkti).
22. Lēmumu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumiem 
var apstrīdēt Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājam.

IV.	Kārtība,	kādā	tiek	
iesniegts	pieprasījums	
atvieglojumu	saņemšanai
23. Lai saņemtu atvieglojumus, 
atvieglojumu prasītājam jāie-
sniedz Līgatnes novada domē 
pieteikums, kas noformēts atbil-
stoši Noteikumu pielikumam un 
tam jāpievieno nepieciešamie 
dokumenti.
24. Noteikumu 18. punktā minē-
tajiem atvieglojumu prasītājiem 
pieteikums un tam pievienotie 
dokumenti jāiesniedz Līgat-
nes novada domē līdz 31. mar - 
tam.
25. Pieteikumā norādīto ziņu 
pārbaudi savas kompetences ie-
tvaros veic pašvaldības Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa.
26. Pieteikums netiek izskatīts 
pēc būtības un pašvaldība saga-
tavo attiecīgu atbildi, ja atvieg-
lojumu prasītājs:

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 28. septembra sēdē (protokols Nr. 14, 20.§)

LĪGATNES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/22

Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Līgatnes novadā

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
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26.1. pieteikumā nav norādījis 
visas ziņas atbilstoši Noteikumu 
pielikumam vai ir norādījis ne-
patiesas ziņas;
26.2. pieteikumam nav pievie-
nojis visus dokumentus;
26.3. pieteikumu un tam pievie-
nojamos dokumentus iesniedzis 
pēc Noteikumos norādītā termi-
ņa.
27. Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas darbiniekiem, kuru 
kompetencē ir lēmuma sagata-
vošana, gadījumā, kad nepiecie-
šamā informācija nav pašvaldī-
bas rīcībā, ir tiesības pieprasīt 
no atvieglojumu pieprasītājiem 
papildu informāciju (tai skaitā 
dokumentus), kas nepiecieša-
ma atvieglojumu pieprasītāja 
atbilstības nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām 
un citu ar atvieglojumu pie-
mērošanu saistītu nosacījumu 
izvērtēšanai. Atvieglojumu pie-
prasītājam ir pienākums sniegt 
ar atvieglojumu piemērošanu 
saistītu papildu informāciju.

V.	Atvieglojumu	saņemšanas	
pieprasījumam	iesniedzamie	
dokumenti
28. Atvieglojumu pieprasītā-

jam vienlaikus ar Noteikumu  
23. punktā noteikto pieteiku-
mu Līgatnes novada domē jāie-
sniedz:
28.1. Noteikumu 16. punktā no-
rādītajām personām:
28.1.1. pieteikums un parak-
stīts apliecinājums, ka īpašumā 
nenotiek saimnieciskā darbība;
28.1.2. audžuģimenēm Bāriņtie-
sas lēmuma kopija, ja to ir pie-
ņēmusi Līgatnes novada Bāriņ-
tiesa, tad pašvaldība to pieprasa 
pati;
28.1.3. dokumenta kopija, kas 
apliecina aizbildniecības tiesī-
bas, ja to ir izstrādājusi Līgat-
nes novada Bāriņtiesa, tad paš-
valdība to pieprasa pati;
28.1.4. pēc 18 gadu sasniegša-
nas izziņa no mācību iestādes, 
kas apliecina, ka bērns turpina 
mācīties pilna laika augstākās, 
vispārējās, profesionālās vai 
speciālās izglītības iestādēs;
28.2. Noteikumu 18. punktā no-
rādītajām personām:
28.2.1. izziņa no Valsts ieņēmu-
mu dienesta par pastāvīgi strā-
dājošo darbinieku skaitu. Izziņa 
derīga 1 mēnesi;
28.2.2. izziņa no Valsts ieņēmu-
mu dienesta par to, ka saimnie-

ciskās darbības veicējam nav 
nodokļu parādi. Izziņa derīga  
1 mēnesi;
28.2.3. uzskaites veidlapa par 
saņemto de minimis atbalstu 
(Ministru kabineta 2014. gada 
2. decembra noteikumi Nr. 740 
“De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība un uz-
skaites veidlapu paraugi”);
28.3. Noteikumu 19. punktā no-
rādītajām personām:
28.3.1. izziņa no Valsts ieņēmu-
mu dienesta par pastāvīgi strā-
dājošo darbinieku skaitu. Izziņa 
derīga 1 mēnesi;
28.3.2. izziņa no Valsts ieņēmu-
mu dienesta par to, ka saimnie-
ciskās darbības veicējam nav 
nodokļu parādi. Izziņa derīga  
1 mēnesi;
28.3.3. uzskaites veidlapa par 
saņemto de minimis atbalstu 
(Ministru kabineta 2014. gada 
2. decembra noteikumi Nr. 740 
“De minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtība un uz-
skaites veidlapu paraugi”);
28.3.4. uzņēmuma reģistrācijas 
apliecības kopija.
29. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs 
iesniegt arī citus dokumentus, 
ko tas uzskata par nepiecieša-

mu pievienot, lai pierādītu no-
dokļa atvieglojuma saņemšanas 
pamatojumu.

VI.	Tiesību	zaudēšana	uz	
atvieglojumiem
30. Personai, kurai Noteikumos 
paredzētajā kārtībā un apmērā 
piemēroti nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi, tiesības 
uz atvieglojumiem izbeidzas, ja:
30.1. iestājas apstākļi, sakarā 
ar kuriem atvieglojumu saņē-
mējs zaudē tiesības uz atvieglo-
jumiem;
30.2. Noteikumu 16. punktā no-
rādīto personu īpašumā tiek uz-
sākta saimnieciskā darbība;
30.3. sniegtas nepatiesas ziņas, 
pamatojoties uz kurām atvieglo-
jums piemērots.
31. Atvieglojumu saņēmējam ir 
pienākums viena mēneša laikā, 
rakstveidā paziņot Līgatnes no-
vada domei par tādu apstākļu 
iestāšanos, kas liedz personai 
saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus.
32. Ja atvieglojumu saņēmējs 
neievēro Noteikumu 31. punkta 
prasības, Finanšu un grāmat-
vedības nodaļa lemj par tiesību 
zaudēšanu uz atvieglojumiem un 

atteikumu atvieglojumu piemē-
rošanai ar Noteikumu 30. pun-
ktā norādīto apstākļu iestāšanās 
brīdi.
33. Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa aprēķina nekustamā 
īpašuma nodokli nepamatoti 
piemēroto atvieglojumu apmē-
rā, aprēķināto nodokļa summu 
sadalot likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajos 
maksāšanas termiņos.

VII.	Noslēguma	jautājumi
34. Noteikumi stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī.
35. Ar šo Noteikumu spēkā stā-
šanos dienu spēku zaudē Līgat-
nes novada domes 2016. gada 
13. oktobra saistošie noteikumi 
Nr. 16/15 „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Līgatnes novadā” 
un 2012. gada 23. augusta sais-
tošie noteikumi Nr. 14/24 „Kārtī-
ba, kādā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku apdrau-
došas būves Līgatnes novadā”. 

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Līgatnes novada domes 2017. gada 24. augusta 
saistošo noteikumu Nr. 17/19
„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā” 
pielikums
PIETEIKUMS
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;
	 fiziskā	persona,	kuras	nekustamajā	īpašumā	šā	gada	1.	janvārī	plkst.	0.00	ir	deklarēta	vismaz	viena	
	 persona;
	 juridiskā	persona,	individuālais	komersants,	ārvalstu	komersants,	kura	nekustamais	īpašums	ir	
	 izīrēts	dzīvošanai	un	šā	gada	1.	janvārī	plkst.	0.00	tajā	ir	deklarēta	vismaz	viena	persona.

Iesniegumam	pievienoju	šādus	dokumentus:	_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Ar	 šo	 apliecinu,	 ka	 iesniegumā	 norādītās	 ziņas	 ir	 patiesas	 un	 saskaņā	 ar	 Līgatnes	 novada	 domes	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	17/22	“Par	nekustamā	īpašuma	nodokli	un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
atvieglojumu	piemērošanu	Līgatnes	novadā”	esmu	tiesīgs	iegūt	nekustamā	īpašuma	nodokļa	atvieg-
lojumus

____________________________
(paraksts)

Ar	šo	apliecinu,	ka	nekustamais	īpašums	netiek	izmantots	saimnieciskā	darbībā,	nav	iznomāts,	nodots	
lietošanā	citām	personām,	par	to	nav	noslēgts	uztura	līgums	(aizpilda,	ja	nepieciešams	šāds	apliecinā-
jums)

____________________________
(paraksts)

Neiebilstu,	ka	 iesnieguma	izvērtēšanai	norādītās	ziņas	tiks	pārbaudītas	nepieciešamajās	datu	bāzēs,	
iestādēs	un	institūcijās

____________________________
(paraksts)

1. Projekta	
nepieciešamības	
pamatojums

Saistošie	 noteikumi	 izdoti,	 pamatojoties	 uz	
likuma	 “Par	 nekustamā	 īpašuma	 nodokli”	 
1.	panta	otrās	daļas	9.1	punktu,	3.	panta	pir-
mo	daļu,	1.4,	1.5,	1.6	daļu,	5.	panta	trešo	daļu,	
9.	panta	otro	daļu.	Pašvaldībai	tiek	deleģētas	
tiesības	pieņemt	lēmumu	par	nodokļa	piemē-
rošanu	 atsevišķos	 gadījumos,	 kā	 arī	 par	 to	
personu	 loku,	 kam	 ir	 tiesības	 uz	 nodokļa	 at-
vieglojumiem,	 attiecīgi	 izdodot	 saistošos	 no-
teikumus.

2. Īss	projekta	
raksturojums

Noteikumi	 nosaka	 kārtību,	 kādā	 Līgatnes	 no-
vadā	 piemēro	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
likmes	un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	atvieg-
lojumus,	kārtību,	kādā	ar	nekustamā	īpašuma	
nodokli	 apliek	dzīvojamo	ēku	palīgēkas,	 kuru	
platība	 pārsniedz	 25	 m2,	 vidi	 degradējošas,	
sagruvušas	 vai	 cilvēku	 drošību	 apdraudošas	
būves,	kā	arī	kārtību,	kādā	nosaka	nekustamā	
īpašuma	nodokļa	maksāšanas	paziņojumu	pie-
spiedu	izpildes	termiņu.

3.	Informācija	
par	plānoto	
projekta	ietekmi	
uz	pašvaldības	
budžetu

Uz	noteikumu	apstiprināšanas	brīdi	konkrētus	
aprēķinus	nav	iespējams	veikt,	jo	saistošo	no-
teikumu	 izstrādes	 un	 pieņemšanas	 brīdī	 nav	
iespējams	objektīvi	prognozēt	nekustamā	īpa-
šuma	nodokļa	apmērus	2018.	gadā.	
Ievērojot	 faktu,	 ka	 saistošajos	 noteikumos	 ir	
paredzētas	mērķgrupas,	 kurām	 ir	 tiesības	 uz	
atvieglojumiem,	bet	arī	apstākļi,	kam	iestājo-
ties,	tiek	piemērota	paaugstināta	nodokļa	lik-
me,	sagaidāms,	ka	pašvaldības	budžetu	sais-
tošie	noteikumi	būtiski	neietekmēs	un	paaug-
stinātās	nodokļa	likmes	finanšu	ziņā	līdzsvaros	
piemērotos	nodokļa	atvieglojumus.

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

Sabiedrības	 mērķgrupas,	 uz	 kurām	 attieci-
nāms	 saistošo	 noteikumu	 tiesiskais	 regulē-
jums,	 ir	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 mak-
sātāji,	 kuru	 īpašumā	 vai	 tiesiskajā	 valdījumā	
(lietojumā)	 ir	 nekustamais	 īpašums	 Līgatnes	
novada	pašvaldības	administratīvajā	teritorijā.
Saistošie	 noteikumi	 uzņēmējdarbības	 vidi	
ietekmēs	 pozitīvi,	 jo	 uzņēmējiem,	 kuri	 saim-
niecisko	 darbību	 veic	 Līgatnes	 novadā,	 tiks	
nedaudz	 samazināts	 nodokļu	 slogs.	 Piešķir-
tais	pašvaldības	atbalsta	apmērs	(nekustamā	
īpašuma	nodokļa	atvieglojums)	saimnieciskās	
darbības	veicējiem	ir	neliels,	jo	tas	būtiski	ne-
ietekmē	tirdzniecību	starp	ES	dalībvalstīm	un	
nerada	vai	nedraud	radīt	konkurences	ierobe-
žojumus.

5.	Informācija	par	
administratīvajām	
procedūrām

Institūcija,	kurā	var	vērsties	saistošo	noteiku-
mu	piemērošanā,	ir	Līgatnes	novada	pašvaldī-
ba.	Saistošo	noteikumu	projekts	neskar	admi-
nistratīvās	 procedūras	 un	 nemaina	 līdzšinējo	
kārtību	privātpersonu	veicamajām	darbībām.

6.	Informācija	par	
konsultācijām	ar	
privātpersonām

Nav	notikušas.

Saistošo noteikumu Nr. 17/22
„Par nekustamā īpašuma nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Līgatnes 
novadā” paskaidrojuma raksts

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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Māras Federes-Japiņas meita māksliniece Zane Sutra  
kopā ar bērniem vienā no savām personālizstādēm Īrijā.  
No kreisās: Karlīna Sutra, Zane Sutra, Margarita Sutra, 
savulaik Īrijas skaistumkonkursa uzvarētāja “Mis Īrija” 
Teodora Sutra un jaunais tētis Ēriks Roberts Timotejs Sutra. 
Foto no Sutru ģimenes arhīva.

Raksta autors kopā ar sava stāstījuma varoņiem, viesojoties 
Līgatnes novada domē 2017. gada 31. jūlijā. No kreisās: 
Andrejs Cīrulis, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 
Ainārs Šteins, Māra Federe-Japiņa un Jānis Gulbis (juniors). 
Anitas Jaunzemes foto. Latvijas Operas un baleta 

teātra izrāžu vadītāja 
Milda Norīte – Līgatnes 
papīrfabrikas direktora 
Ilmāra Norīša māte. 
Foto no ģimenes arhīva.

Māra Federe-Japiņa 
(augšpusē) un Ilze Federe 
Latvijā sešdesmitajos gados. 
Inta Federa foto

Divi ilggadēji Līgatnes papīrfabrikas 
papīrražošanas meistari Jānis Gulbis un 
Pēteris Apinis.

Šis rīkojums apliecina, ka jau 1949. gada 
aprīlī Jānim Gulbim pat uzticēja galvenā 
inženiera pienākumus.

Unikāls dokuments, kas izsniegts uzreiz pēc kara. Līgatnes 
papīrfabrikas veidlapa steigā veidota latviešu un krievu 
valodā. Gan veidlapas galviņa, gan tekstā un arī zīmogā lietots 
vārds Līgate (bez “n”). Izziņa rakstīta krievu valodā. Parakstā 
nodrukāts toreizējais direktors Jānis Buks, bet faktiski 
parakstījis toreizējais galvenais inženieris Dāvis Strazds. Un 
arī D. Strazda paraksts ir krievu valodā. Tas izsniegts fabrikas 
darbinieka Jāņa Gulbja sievai Veltai Gulbei, lai viņai piešķirtu 
dzelzceļa biļeti uz Rīgu, jo tur milicijā bija jāsaņem personu 
apliecinošais dokuments. Vienīgi mulsumu var radīt fakts, 
ka pats Jānis Gulbis fabrikā tobrīd vēl nestrādāja, bet bija 
ievietots filtrācijas nometnē. Izziņas izsniedzēji acīmredzot 
uzskatīja, ka ar mukšanu uz Sudetiju Jānis Gulbis darba 
attiecības oficiāli nebija pārtraucis, un tāpēc tādu papīru tajos 
nedrošajos laikos atļāvās izsniegt.

Jānis Gulbis (juniors) pie Miškas mājas 2017. gada 31. jūlijā, kur viņš nebija 
bijis gandrīz vai 70 gadus. Pieskaroties durvju rokturiem, Jānis gandrīz vai 
apraudājās. A. Cīruļa foto.

Nemitīgas balles un iedzeršanas tika rīkotas arī klubā.  
Līgatnē varēja atļauties to, ko citur neiedrošinātos, – padomju 
laikā oficiālā koncerta laikā koris dziedāja komunismu 
slavinošas dziesmas, bet ballīšu laikā rāva vaļā “Še, kur līgo 
priežu meži!” un citas tolaik neatļautas melodijas. Aizmugurē 
redzamas skatītāju krēslu rindas, kas sakrautas gar lielās 
zāles malām, lai vairāk vietas būtu galdiem un dejošanai,  
kas bija obligāta katra saieta sastāvdaļa. No kreisās:  
1. papīrražošanas ceha priekšnieka vietnieks Pēteris 
Viļumsons, papīra apdares nodaļas vecākā meistare Elga 
Rodovica, 1. papīrražošanas ceha priekšnieks Jānis Gulbis un 
centrālās laboratorijas priekšniece Ilga Kalniņa.

Skats skvērā ar slaveno “balto sportistu” Cēsu un bijušās  
1. Maija (tagad Ķempju) ielas krustojumā. Aizmugurē 
redzama Aueru māja, kurā padomju laikā darbojās 
rūpniecības preču pārdotava, ko tautā sauca par Mergupa 
veikalu. Pēc kara mājas pagalmā darbojās maizes ceptuve, 
kas visu Līgatni apgādāja ar siltu maizi. Šajā mājā dzīvoja 
arī Veltas Gulbes māsa Anna Šmite ar ģimeni, kas arī bija 
bijusi bēgļu gaitās Sudetijā. Te patafona pavadījumā notika 
daudzas ballītes, kurās neiztrūkstoši viesi bijuši direktors 
Leonards Volgins un papīrražošanas meistars Jānis Gulbis. 
Būtu labi, ja kāds varētu kaut ko pastāstīt par attēlā 
redzamajām dāmām.

Mana mīļā 
Līgatne
37. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: 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; 
oktobris, Nr. 10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 
2017. gads: februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; 
jūnijs, Nr. 6; jūlijs, Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9
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Andrejs	Cīrulis

 Iepriekšējā laikraksta nu-
murā Māras Federes-Japiņas 
stāstījumu pārtraucām tad, kad 
daļa no Līgatnes bēgļiem pēc 
neveiksmīga aizmukšanas mē-
ģinājuma atgriezās Freiheitā 
(Svoboda), papīrfabrikā. 

	 Pieaugušie	uzzināja,	ka	starp-
tautiskā	 katoļu	 organizācija	
“Charity”	 (Žēlsirdība)	 organizē	
vāciešu	 aizbraukšanu	 uz	 ame-
rikāņu	zonu.	Gaujmalieši	pietei-
cās	 un	 saņēma	 preču	 vagonu,	
ko	 piekabināja	 vācu	 ešelonam.	
Nelielajā	vagonā,	kurā	bija	koka	
nāras	 un	 malkas	 krāsniņa,	 sa-
spiedās	 Gulbju,	 Cīruļu,	 Zariņu,	
Zirņu,	 Bērziņu,	 mūsu	 un	 vēl	
kādas	 ģimenes.	 Šauri,	 bet	 tālu	
jau	 nav	 jābrauc!	 Naktī	 vilciens	
stāvēja	Pilzenes	stacijā.	Ārā	at-
skanēja	skarba	balss:	”Latiši, es-
tonci, ļitovci, vihodite!”(latvieši,	
igauņi,	 lietuvieši,	 izkāpiet!	 	 –	
krievu	 val.).	 Klusējām,	 bet	 ārā	
nekāpām.	Gaismiņā	māmiņa	ar	
Annastanti	 gāja	 izlūkos.	 Mūsu	
vagons	 atkabināts!	 Uzzināja,	
ka	 varam	 ar	 vienu	 koferi	 pār-
iet	 uz	 priekšējiem	 vagoniem	
un	braukt	tālāk.	Māte,	Anna	un	
mēs,	 trīs	 bērni,	 klusi	 gājām	 uz	
priekšējiem	 “vagoniem”.	 Tās	
bija	 vaļējas	 platformas	 ar	 dēļu	
sēdekļiem,	 uz	 kuriem	 drūmām	
sejām	klusi	sēdēja	vācieši.	Māte	
piekodināja	 runāt	 tikai	 vāciski,	
vēl	labāk	–	klusēt.	Rātni	nosēdā-
mies,	 kad	māte	 iesaucās:	 “Wo 
ist Int?”,	(kur	ir	Ints?	–	vācu	val.)	
un	 skrēja	 atpakaļ	 uz	 preču	 va-
gonu.	Pie	tā	Ints	(13	gadi!)	kopā	
ar	 Ozola	 un	 Baltiņa	 kungiem	
(viņi	 bija	 no	 Rīgas	 aizvesti	 bez	
ģimenēm)	 stāvēja	 un	 teica,	 ka	
braukšot	 uz	 Rīgu	 ar	 šiem	 kun-
giem.	Māte	atnāca	pie	mums	uz	
platformu	un	teica:	“Visus	mūsu	
ģimenes	 vīriešus	 boļševiki	 ir	
nobendējuši,	es	negribu	zaudēt	
pēdējo.”	Tā	Ints	pārtrauca	mūsu	
trešo	 (!)	 bēgšanu	 no	 boļševi-
kiem.	 Uz	 Rietumiem	 aizbrauca	
tikai	Zariņu	ģimene	–	vecāki,	Jā-
nis	un	Pēteris.	Vecāmāte	palika	
mūsu	vagonā.
	 Nonācām	Brno	 lielā	 labiekār-
totā	nometnē,	iespējams,	bijušā	
militārās	apmācības	centrā.	Pla-
šā	parkā	glītas	dzīvojamās	ēkas	
lieliem	 logiem,	 ēdnīca,	 klubs,	
sporta	 zāle,	 hospitālis.	 Vaka-
ros	parkā	uz	 liela	ekrāna	rādīja	
vācu	 “trofejfilmas”.	 Tās	 pašas,	
ko	 Johannisbādes	 “kūrmājā”.	
Skatījāmies	estrādes	mākslinie-
ku	uzstāšanos,	arī	latviešu	cirka	
māksliniekus	–	akrobātisko	deju	
pāri	 un	 gaisa	 vingrotāju	 pāri.	
Kad	 vingrotāja	 bija	 augstu	 gai-
sā,	un	publikā	kāds	 latviski	 tei-

ca:	“Šausmīgi!”,	tad	sapratu,	ka	
mājās	braucēju	pulks	pieaug.
	 “Poļitruks”	pulcināja	baltiešus	
klubā	uz	“politmācībām”.	Latvi-
ja,	Lietuva	un	Igaunija	atkal	esot	
brīvas,	 neatkarīgas	 valstis	 ar	
nacionālu	valdību,	iekārtu	un	ci-
tiem	senajiem	labumiem.	Daudz	
vēlāk	sapratām,	ka	tie	bija	kār-
tējie	krievu	meli,	 lai	mēs	pade-
vīgi	kā	aitas	atkal	kāptu	lopu	va-
gonos	un	mūs	atkal	vestu...	Tad	
bijām	laimīgi	–	braucam	uz	brīvo	
Latviju!
	 Baltiešu	 bēgļu	 ešelonā	 bija	
aptuveni	 desmit	 vagonu,	 kat-
rā	 nāras,	 divi	 aizrestoti	 lodziņi,	
krāsniņa,	 tualetes	 spainis.	 Un	
sākās	ceļš	uz...	nē,	ne	uz	mājām,	
bet	taisnā	ceļā	uz	Sibīriju!	Caur	
“Zelta	 Prāgu”,	 romantisko	 Vīni,	
krāšņo	 Rumāniju	 un...	 Ukrainu.	
Vilciens	 stāvēja	 Staļino	 (liktenī-
gi	 –	 tagad	 Donbasa)	 dzelzceļa	
šķirotavā.	Māte	 ar	 enerģiskiem	
vīriem	aizgāja	uz	partijas	komi-
teju.	 Tēva	 foto	 atkal	 tika	 likts	
lietā,	un	 lāga	vīrs,	ukraiņu	par-
torgs,	 noteicis:	 “Sibīrija	 iztiks	
bez	 jums,	 tur	 jau	 ir	 pārpildīts.	
Brauciet	mājās	zemi	art!”

 Ar to vagonu, ko Māra Fede-
re-Japiņa pieminēja, caur Uk-
rainu uz Latviju atbrauca:
l grāmatvede Anna Indrikso-
ne ar māsu Elzu Federi un vi-
ņas bērniem Intu, Māru un Ilzi;
l jurists Zirnis ar sievu un 
dēlu Aivaru;
l papīrmeistars Jānis Gulbis 
ar māti Alvīni, sievu Veltu, dēlu 
Jāni (jun.) un meitu Ilzi;
l ķīmijas inženieris Fricis Cī-
rulis1 ar sievu, meitām Adrianu 
un Ilzi;
l kantoriste Milda Vīksne ar 
māsu Alīdi Bērziņu, svaini Jāni 
(?) un viņu meita Rudīte;
l rakstvedis Jūlijs Šmits ar sie-
vu Annu un dēlu Ojāru;
l aptiekas vadītāja Zariņa 
māte;
l J. Baltiņš;
l Ozols.
 Latvijā atgriezās tikai mazā-
kā daļa aizbēgušo. Pārējie ne-
noticēja boļševiku aģitatoriem 
un devās tālajos trimdas ceļos. 
 Kā jau lasījām – pavisam ne-
daudz pietrūka, lai uz Latviju 
braucošie (visi šajā sarakstā 
minētie) nokļūtu Sibīrijas šaus-
mās un moku ceļos.

*   *   *
 Arī pēc atgriešanās Latvijā 
bēgļiem nemaz tik viegli neklā-
jās.
 Piemēram, grāmatvede An-
na Indriksone ar māsu Elzu 

Federi un viņas bērniem Intu, 
Māru un Ilzi Rīgā devās uz 
Baložu ielu, kur Elzai bija dzī-
voklis. Durvis atvēra Padomju 
Armijas virsnieks, kurš paziņo-
ja, ka viņš dzīvokli nopircis ar 
visām mēbelēm un citu iedzīvi, 
nepaskaidrojot, no kā viņš to 
iegādājies, cik un kam maksā-
jis. Asarainie lūgumi vismaz at-
ļaut paņemt bērnu drēbītes un 
skolas piederumus, palikuši ne-
dzirdēti. Durvis aizcirtušās ne-
laimīgo sieviešu un bērnu acu 
priekšā. Vēlāk nācis gaismā, 
ka tas bijis NKVD virsnieks, 
Krievijas latvietis. Krievijas lat-
vieši padomju varas apstākļos 
vienmēr bija galvas tiesu pārā-
ki par parastajiem latviešiem, 
represētos nemaz nepieminot. 
Tā kā pirmsokupācijas Latvijā 
Elza bija labā amatā, dzīvoklis 

bija izsmalcināti iekārtots ar 
pirmšķirīgām mēbelēm un citā-
diem labumiem. Aizkari bija tik 
teicami, ka abos logos, kas pa-
vērās uz Baložu ielas pusi, tie 
netika mainīti vismaz vēl div-
desmit gadus pēc kara beigām. 
Minētā virsnieka meita vēlāk 
strādājusi Latvijas Televīzijā, 
kur nejauši iepazinusies ar Intu 
Federu. Meita par notikušo bi-
jusi gauži nelaimīga, bet nekā-
das skaidrošanās starp abām 
ģimenēm tā arī nav notikušas. 
Māra Federe-Japiņa to katego-
riski negribēja un arī pat tagad 
nezina šīs ģimenes uzvārdu. 
 Tad mammas māsa Annas-
tante izdomājusi pamēģināt 
laimi, dodoties uz viņas bijušo 
dienesta dzīvokli mums jau zi-
nāmajā Aldaru ielā 12/14. Tur 
paveicies, jo šīs telpas pēckara 

juceklī vēl neviens nebija iekā-
rojis. 
 Tā bija Līgatnes papīr fab ri-
kas ēka, tādēļ dzīvošanu Aldaru 
ielā 12/14 vajadzēja kaut kā at-
taisnot, tāpat bija nepieciešams 
nodrošināt turpmākās palikša-
nas iespējas. Tāpēc Elza Fede-
re atrada darbu PSRS Papīra 
un kokapstrādes rūpniecības 
ministrijas Rietumu rajonu ce-
lulozes un papīra rūpniecības 
galvenās pārvaldes Latvijas ce-
lulozes un papīra rūpniecības 
trestā «Latvijas papīra trests», 
ko ērtības dēļ saīsināti sauca 
par Latbumpromu. Šis Latbum-
proms atradās netālu esošajā 
Smilšu ielā 5 un pastāvēja līdz 
1955. gadam. Tas priekšnieku 
kantoris daudzreiz tika reorga-
nizēts, un ar izbrīnu jāsecina 
ka Latbumproma vārds atkal 

mēt, ka tajā pašā laikā te strā-
dājusi vēl viena dāma, kam arī 
liela saistība ar Līgatni. Un tā 
ir Milda Norīte, kas visu mūžu 
strādājusi Operā gan par ko-
risti, gan izrāžu vadītāju. Viņa 
tagad jau mirusi, bet mazmeita 
Baiba atceras, ka vecmāmuļa 
vēl 78 gadu vecumā, akla būda-
ma, gājusi vadīt izrādi “Gulbju 
ezers”, ko zinājusi no galvas. 
Mildas Norītes dēls Ilmārs 
kopš 1968. gada bija Līgatnes 
papīrfabrikas direktors. 
 Protams, ka ar Operu saistīti 
arī bijušie līgatnieši – pasaul-
slavenais solists Egils Siliņš un 
bijušais galvenais režisors Gun-
tis Gailītis, kurš līdz 2006. ga-
dam bija izveidojis režiju vairāk 
nekā 50 operu iestudējumiem.
 No Čehijas atbraukušie bēr-
ni turpinājuši skolas gaitas. Un 
te arī vairākas interesantas 
detaļas. Jau rakstīju, ka bēg-
ļu gaitās Čehijā Māras brālis 
Ints Feders mācījās Trutnovas 
(Trutnov) vidusskolas 7. kla-
sē, bet mazākos bērnus līdz  
5. klasei kolonijā “Gaujmalieši” 
mācīja pulkvežleitnanta Arvīda 
Rekes atraitne, bijusī Valda Zā-
līša pamatskolas skolotāja, kas 
arī bija devusies bēgļu gaitās. 
 Rīgā pēc atbraukšanas Māra 

ar māsu Ilzīti tika iekārtotas 
Valda Zālīša pamatskolā, kas 
arī pēckara gados bija sagla-
bājusi prestižo meiteņu skolas 
statusu un kas viņām bija pa-
zīstama no trimdā palikušās 
pulkvežleitnanta Arvīda Rekes 
atraitnes stāstījumiem. Vienā 
klasē ar Māru Federi mācījās 
arī vēlākā Līgatnes papīrfab-
rikas direktora Jāņa Gustsona 
meita Brigita, bet vienu klasi 
augstāk – tautā iemīļotā skatu-
ves māksliniece Baiba Indrik-
sone, kā arī tolaik ļoti slavenās 
aktrises Lilitas Bērziņas meita 
Lolita, tāpat primabalerīna Inā-
ra Gintere. Vēl šajā pašā klasē 
mācījās no bēgļu gaitām mājup 
atbraukusī ķīmijas inženiera 
Friča Cīruļa meita Adriana, 
un šeit to interesanti pieminēt 
tāpēc, ka vēlāk Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijā kā darba 
kolēģi satikušies divi Sudetijā 
bijušie līgatnieši – Adriana Cī-
rule un Jānis Gulbis (juniors). 
 Un tagad pievērsīsimies 
Gulbju ģimenei, kas Līgatnei 
bija īpaši svarīga papīrražoša-
nas meistara Jāņa zināšanu dēļ. 
 Kad iepriekšminētais vil-
ciens no Staļino (Donbasa) sta-
cijas bija atkļuvis Rīgā, stacijā 
ģimenes galvu uzreiz arestēja, 

atstājot mammu Veltu ar gados 
veco vīramāti Alvīni un abiem 
bērniem neziņā un izmisumā. 
Veltas māsa Anna Šmite ar vīru 
Jūliju un dēlu Ojāru atkūlās uz 
Līgatni, kur mājvietu atrada 
Spriņģos Aueru mājā (te vēlāk 
bija populārais tā saucamais 
Mergupa veikals). 
 Gulbju ģimeni paglāba vec-
māmiņas Alvīnes brālis Edu-
ards Jēkabsons, kas dzīvoja 
“Aurniekos” pie Ramas muižas. 
Tagad uz turieni ved ceļš no 
Rīgas kalna uz Ratniekiem. Kā 
dārga piemiņa no Sudetijas te 
tika atvestas bērnu ragaviņas, 
kuru attēlu publicējām iepriek-
šējā numurā. Jānim Gulbim 
(junioram) prātā palicis, ka pie 
mājas saimnieka ciemos pēc 
pārtikas reizēm bija nākuši vai-
rāki nerunīgi onkuļi. Tikai pēc 
daudziem gadiem viņš sapratis, 
ka īstenībā tie bijuši mežabrāļi. 
Vēlāk Jāņa Gulbja sieva Velta ar 
vīramāti Alvīni un bērniem Ilzi 
un Jāni tikuši pie maza dzīvok-
līša Līgatnē, Cēsu ielā Miškas 
mājā. Abas Miškam piederēju-
šās mājas bija nacionalizētas, 
sadalītas dzīvoklīšos un piepil-
dītas ar iemītniekiem.
 Kad mazais Jānis kopā ar ci-
tiem bērniem bija spēlējies sa-
grautā kluba drupās, viņš reiz 
bija redzējis, kā četri ar šaute-
nēm bruņoti karavīri no Spriņ-
ģu kalna ved rokudzelžos sa-
slēgto Iru Ceipu, kas esot bijusi 
“mežabrāļu draudzene”. Viņa 
bija dzīvojusi vientuļā mājā aiz 
Plučukalna, un kāds bija izse-
kojis un ziņojis. 
 Apcietinātais tēvs Jānis Gul-
bis tika turēts Rīgā kaut kādā 
padomju filtrācijas nometnē un 
nodarbināts celtniecības dar-
bos. Mājnieki viņam pat drīk-
stēja nest paciņas ar ēdamo. 
Pavisam jocīgi bijis, ka oficiālā 
adrese skaitījusies Līgatnes 
iela Rīgā, lai gan šajās dienās 
gan esot grūti saprast, par 
kuru māju bijusi runa. Pēc ci-
tām ziņām tā uzturēšanās vieta 
bijusi Mīlgrāvī. Vēl neparastā-
ka bijusi kāda cita atklāsme – 
lasot izsniegtos dokumentus, 
noskaidrojies, ka Jānis Gulbis 
bijis nevis apcietinājumā, bet 
gan dienējis Padomju Armijā, 
lai gan faktiski no agra rīta līdz 
vēlam vakaram veicis celtnie-
cības darbus. Arī šī detaļa ir 
kā neizskaidrojams vēstures 
noslēpums. Tā vai citādi, bet 
1946. gada decembrī dēliņa 
Jāņa katru vakaru skaitītā Tēv-
reize un lūgšanas bija piepildī-
jušās – viņš pirmais ielas galā 
ieraudzījis vīrieti garajā šinelī, 
kas izrādījies viņa mīļais tētis. 
 Laikraksts “Cīņa” 1946. ga-
da 4. jūlijā rakstīja: 

	 Jaunais	 Līgates	 papīrfabri-
kas  direktors  biedrs	 L.	 Volgins	
nav	vēl	paspējis	novilkt	karavīra	
tērpu,	ko	rotā	Tēvijas	kara	orde-
ņi.	Partija	un	valdība	viņu	sūtījusi	
uz	šo	ļoti	svarīgo	rūpniecības	uz-
ņēmumu,	būdama	pārliecināta,	
ka	 viņš	 spēs	 veikt	 visgrūtākos	
uzdevumus.	Enerģiski,	ar	vērīgu	
saimnieka	 aci	 viņš	 cenšas	 visu	
apskatīt	un	izdibināt.	Apspriežas	
ar	 fabrikas	 komiteju,	 galveno	
inženieri	un	citiem	saviem	palī-
giem. 

 Un, lūk, tāpēc papīrfabrikas 
direktors Leonards Volgins Jāni 

Gulbi bija sagaidījis atplestām 
rokām – atradies gan darbs, 
gan amats un pēc dažiem ga-
diem arī piešķirts paplašāks 
dzīvoklis Rīgaskalnā. 
 Jānim Gulbim (junioram) ie-
priekš pieminētā Miškas māja 
ļoti palikusi prātā. Tajā biju-
šas lielas vīna mucas un plaša 
telpa, kurā varēja mazgāties... 
Mājā dzīvojuši samērā nepa-
rasti cilvēki, no kuriem tagad 
dzīvs ir tikai Ivars Grostiņš. In-
teresantas iemītnieces bijušas 
čaklās adītājas māsas Iknēras, 
kurām bija arī stelles. Viņas 
apgalvoja, ka strādājušas sek-
retariātā pie paša Staļina. Pār-
liecinoši stāstījušas, ka Staļins 
bijis bakurētains, rupjš, maza 
auguma utt. Jānis Gulbis (ju-
niors) tās runas bija ņēmis no-
pietni, tāpēc mamma tika sauk-
ta uz pārrunām skolā. Labi, ka 
mutes palaišana beigusies tikai 
ar pirksta pakratīšanu, bet va-
rēja būt daudz sliktāk. Vēl tajā 
mājā dzīvojusi tāda interesanta 
personība kā Andrejs Lāsums, 
kas esot bijis māsu Iknēru au-
džudēls, bet par viņu rakstīsim 
kaut kad vēlāk.
 Pateicoties zināšanām un 
iepriekšējai pieredzei, Jānis 
Gulbis tika iecelts par vecāko 
meistaru un vēlāk ceha priekš-
nieku, bijušas tādas reizes, kad 
viņš pat aizvietoja fabrikas gal-
veno inženieri. Vismaz tā lieci-
na apdzeltējušie dokumenti, ko 
mēs šodien nododam lasītāju 
vērtējumam. 
 Līgatnes papīrfabrikas di-
rektors Leonards Volgins lī-
gatniešu acīs bija leģendārs 
ļoti daudzu iemeslu dēļ. Viens 
no tiem bija varonība, ar kādu 
viņš 1949. gada 25. martā no 
izsūtīšanas paglāba papīrfab-
rikas strādniekus un vietējos 
iedzīvotājus. Šajā ziņā viņu ļoti 
atbalstīja kadru daļas priekš-
nieks Semjons Rutkins, kas 
pats toreiz skaitījās istrebiķeļs 
(iznīcinātājs – krievu val.). 
 Tieši Semjonam Rutkinam 
bija īpaša nozīme Gulbju ģi-
menes izglābšanā no izsūtī-
šanas. Rutkins ikreiz Gulbjus 
brīdināja, ka nākamajā naktī 
iespējama izvešana. Ģimene ar 
iepriekš sagatavoto sakaltētās 
maizes maisu slēpās krūmos 
kalnā virs Miškas mājas. Un 
katru reizi Melnā Berta ar če-
kistiem tiešām bija atbraukusi, 
un ģimene vēl tumsā varēja at-
griezties savā mājā. 1951. gadā 
Semjons Rutkins no Līgatnes 
aizbrauca, jo viņu iecēla par 
Rankas kartona fabrikas direk-
toru. Jānis Gulbis (juniors) vēl 
šovasar kāpa Rīgaskalna mājas 
bēniņos apskatīt to sakaltētās 
maizes maisu, bet izrādās, ka 
tāds pats nodoms bijis kaut 
kādiem kukaiņiem, kas visu to 
mantību ēduši nost. Bēniņu tī-
rītāja Liene bez žēlastības vēs-
turisko relikviju izmetusi atkri-
tumos, un Jānis, to uzzinot, bijis 
gaužām bēdīgs.
 Visi Līgatnes vēstures pārzi-
nātāji stāsta, ka Leonards Vol-
gins bijis liels ballētājs un jaut-
rībnieks, kam nemitīgi paticis 
dzīt jokus. Bet par to jau esmu 
rakstījis agrāk.
 Tagad liksim punktu vēstīju-
mam par līgatniešu bēgļu gai-
tām Sudetijā. 

Turpinājums sekos

atdzima vēl vienu reizi kantorī 
ar izkārtni: “Latvijas PSR Valsts 
rūpniecības komitejas Latvijas 
celulozes un papīra rūpniecības 
ražošanas apvienība «Latbum-
prom»”, kas eksistēja no 1968. 
līdz 1988. gadam, vēlāk pārvei-
dojoties par Latvijas celulozes 
un papīra ražošanas apvienību 
“Latvijas papīrrūpniecība”. In-
teresanti, ka 1968. gadā, kad 
tas otrais Latbumproms tika 
organizēts, par tā galveno inže-
nieri iecēla toreizējo Līgatnes 
papīrfabrikas direktoru Leonu 
Kalniņu, kuram nācās pārcel-
ties uz Rīgu. Līgatnes papīr-
fabrikas bērnudārzs un kluba 
deju kolektīvs palika bez savas 
iemīļotās pianistes Ausmas Kal-
niņas. Rindkopas noslēgumā 
vien varu piemetināt bēdīgo 
vēsti, ka tagad Latvijā vairs nav 
nevienas celulozes, kokmasas, 
papīra un kartona ražotnes, un 
itin nekāds Latbumproms ne-
vienam vairs nav vajadzīgs.
 Līgatnes papīrfabrikas bijusī 
galvenā grāmatvede Anna In-
driksone – Māras Federes-Japi-
ņas mammas māsa – iekārtojās 
par grāmatvedi Latvijas Operas 
namā. Tolaik tā nosaukums bija 
Ar Darba Sarkanā Karoga Or-
deni apbalvotais Latvijas PSR 
Valsts Akadēmiskais operas un 
baleta teātris. Interesanti atzī-

1	 Ar	šo	Cīruļu	dzimtu	radinieki	
neesam	(paskaidroju,	jo	man	
bieži	vaicā).	Andrejs Cīrulis
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 Ar jautrām bērnu čalām, 
jauniem notikumiem un drau-
dzīgu kopā būšanu ir iesācies 
jaunais mācību gads Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādē. Šogad bērnudārza 
gaitas abās ēkās kopā uzsāka 
156 bērni. Augšlīgatnē piecās 
grupās 104 bērni, Līgatnē trīs 
grupās 52 bērni. Esam aiz-
vadījuši pirmo mācību gada 
mēnesi un redzam, ka labi ie-
jutušies visi bērni, arī paši ma-
zākie, kuri šogad pirmo reizi 
vēruši bērnudārza durvis.
 Bērni ir paguvuši labi „iz-
sportoties” Olimpiskajā die-
nā, kur dienas galvenajam 
varonim Ezītim bija daudz ko 
pamācīties no mazajiem bērn-
dārzniekiem. Līdzsvara gā-
jiens, svaru cilāšana, lekšana 
maisos „pāri vagām”, gumij-
zābakatālmešana – tas viss 
Ezim jāapgūst līdz nākamajai 
reizei, lai nepaliktu kaunā. 
Kopumā jautrības netrūka un 

visiem bija ko darīt. Paldies 
Līgatnes novada Sporta cen-
tram par atbalstu un līdzdar-
bošanos!
 Ir nosvinēta Miķeļdiena, 
uzzināts daudz interesanta no 
tautas ticējumiem, minētas 
mīklas, dziedātas dziesmas, 
iets rotaļās. Arī rudens veltes 
mūsu bērnu ģimeņu piemājas 
dārziņos izaugušas varenas. 
Kopā ar vecākiem bērni vei-
dojuši rudens kompozīcijas un 
atnesuši laukumiņā pie bēr-
nudārza. Katru rītu, nākot uz 
dārziņu, bērni sasveicinās ar 
savu dārzeņu draugu, bet va-
karos no tā atvadās. Tā paiet 
dienas. Bērns mācās caur ro-
taļu, tā ir viņa ikdiena. Iegū-
tās prasmes tūlīt pat tiek lik-
tas lietā, atnestie dārzeņi un 
augļi pārtop gardos, pašu sa-
grieztos salātos, burkāni tiek 
sarīvēti uz sakņu rīves. Darot 
rodas saprašana, kā rodas 
sula, kur paliek biezumi, bet 

visu vēlreiz atkārtojot mājās, 
tā jau ir kompetence. Dažs pat 
pamanās pamācīt mājiniekus, 
kā viss pareizi darāms!  Bērns 
mācās arī caur emocionālu 
piedzīvojumu un, jo tas pozi-
tīvi spilgtāks, jo labāk. Tu to 
vari, tev tas izdosies! Tie ir 
labākie pamudinājuma vārdi 
un motivācija, lai rastos vēlme 
darbību atkārtot vēl un vēl, 
līdz tā izdodas pavisam labi.
 5—6 gadus vecie bērni cī-
tīgi vingrinās burtu un ciparu 
prasmēs, mācās apkārtnes li-
kumsakarības, labprāt nodar-
bojas ar tēlojošām darbībām.
 Esam saņēmuši akreditāci-
ju Eiropas brīvprātīgo darba 
projektam un gatavojamies 
jau no 1. novembra sākt sa-
darbību ar jaunieti, kurš mūsu 
iestādē veiks brīvprātīgā dar-
bu. Šī projekta mērķis ir ikdie-
nas komunikācija ar bērniem 
angļu valodā. Tās ir rotaļas, 
spēles un citas kopīgas aktivi-

Iesākot jauno mācību gadu Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības iestādē

tātes, kas mūsu bērniem palī-
dzēs labāk apgūt svešvalodu, 
iepazīt citas valsts kultūru un 
tradīcijas. Aicināsim arī vecā-
kus būt atsaucīgiem, palīdzēt 
brīvprātīgajam jaunietim iepa-
zīt Latviju, tās ievērojamākās 
vietas, mūsu viesmīlību. Ce-
ram uz veiksmīgu sadarbību!
 Mūsu iestādes pedagogu 
lielākā atzinība ir mirdzums 

bērnu acīs, prieks ik rītu satie-
koties, vēlēšanās rīt atkal būt 
kopā. Tāpat tā ir drošība un 
paļāvība vecāku sirdīs un ie-
drošinājums, ka viss būs kār-
tībā. Lai mums visiem kopā 
radošs, veiksmīgs un notiku-
miem bagāts šis mācību gads!

Silvija	Rijniece,
Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes metodiķe

Lapsēnu grupas bērni gatavo augļu salātus. 
Silvijas Rijnieces foto.

Silvijas Rijnieces foto.

Ezītis – skolotāja Agnese Gulbe – un Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis kopā ar bērniem 
Olimpiskajā dienā. Silvijas Rijnieces foto.

Olimpiskā diena bērnudārzā Augšlīgatnē. Silvijas Rijnieces foto.
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buks”. Arī mūsu skolēni kopā 
ar pedagogiem un vecākiem 
izveidoja savu komandu „Lī-
gatne var” un startēja kopā 
ar vairāk nekā 3000 dalībnie-
kiem. „Stirnu buka” organi-
zatori deva mums fantastisku 
iespēju izbaudīt šo jauko pa-
sākumu, kurā mēs piedalījā-
mies distancē „Vāvere” (6 km) 
un ļoti interesanti pavadījām 
laiku. 
 Liels paldies skolas direkto-
ra v.i. Mudītei Gravai, kura arī 
piedalījās šajā pasākumā, Lie-
nei Pīlēģei (gandrīz visa viņas 
audzināma klase tika iesais-
tīti skrējienā), kā arī paldies 
bērnu vecākiem, jo bez viņu 
atbalsta un atsaucības mēs 

nevarētu būt tik kuplā skaitā.
 27.  septembrī Līgatnes 
novada vidusskolā notika 
Orientēšanās sacensības, ko 
organizēja Līgatnes novada 
vidusskola kopā ar Orientēša-
nās federāciju un tās pārstāvi 
A.  Vārnas kungu. Sacensībās 
piedalījās 7.—12. klašu grupa.
 3. oktobrī mūsu skolas sko-
lēni piedalījās starpnovadu sa-
censībās krosā Cēsu pils par-
kā.
 Priekšā nopietns mācību, 
treniņu un jaunu sacensību 
gads!

Beāte	Kobilinska,
Līgatnes novada vidusskolas 

sporta skolotāja

Sports ir cieņā
 Šis mācību gads Līgatnes 
novada vidusskolā sācies dar-
biem pilns.
 Pērn 11.  klases skolnieces 
Annija Sirlaka un Samanta 
Samarina uzrakstīja projektu 
„Līgatnes novada vidusskolas 
sporta laukuma labiekārtoša-
na”. Pateicoties Līgatnes no-
vada domes, kā arī Līgatnes 
novada priekšsēdētāja A. Štei-
na atbalstam, tā īstenošanai 
tika piešķirti 2000 eiro. Au-
gustā sākām realizēt šo pro-
jektu. Tā laikā ir nostiprināti 
volejbola stabi stadionā un pa-
plašināts futbola laukums.
 Šogad, pateicoties 3.a kla-
ses skolēnu vecākiem, skolas 
administrācijai un Līgatnes 
novada domei, 3.a klases sko-
lēni piedalās projektā „Sporto 
visa klase”. Bērniem nedēļas 
garumā projektā notiek piecas 
sporta stundas (divas stun- 
das – valsts standarta stundas, 
viena – kustību rotaļas, fizis- 
kās aktivitātes svaigā gaisā, 
viena  – futbola nodarbība un 
viena – koriģējoša vingro-
šana). Projekta gaitā notiek 
cieša sadarbība ar skolēnu 
vecākiem, kuri iegādājās ap-
drukātos T krekliņus un šor-
tus, kā arī vecākiem turpmāk 
ir iespēja piedalīties dažādos 
pasākumos. 
 Projekta mērķis – audzēkņi 
tiek rosināti veidoties par in-
dividuālām, veselām personī-
bām ar savu dzīves mērķi un 
augstu apziņu, kas spēj pie-
ņemt patstāvīgus lēmumus un 
atbildēt par savas rīcības se-
kām. Tāpat ir iespēja nostipri-
nāt sporta lomu sabiedrībā un 
ģimenēs, pievēršot un motivē-
jot skolēnus regulārām sporta 
nodarbībām un ieinteresējot 
viņus nodarboties ar fiziskām 
aktivitātēm ikdienā.
 12.  septembrī notika „Tū-
risma diena” sākumskolas un 
vidusskolas skolēniem. Vidus-
skolēni varēja iejusties skolo-
tāja lomā, kā arī tuvāk iepazī-
ties ar sākumskolas audzēk-
ņiem. Sākumskolas bērniem 
bija interesants pārgājiens pa 
Gaujas Nacionālo parku. 
 Kā katru gadu, 22. septem-
brī skolā notika Olimpiskā die-
na. Mūsu skolēni aktīvi iesais-
tījās vingrošanas aktivitātēs 
svaigā gaisā.
 23.  septembrī Līgatnē no-
tika taku skrējiens „Stirnu 

 Aigars un Una dzīvo tepat 
līdzās, Siguldā. Ikdienā Una 
ilustrē grāmatas, bet Aigars 
ir mākslinieks-redaktors iz-
devniecībā “Zvaigzne ABC”. 
Abi mācījušies Mākslas aka-
dēmijā – Una glezniecības, 
Aigars grafikas nodaļā. Pirms 
kāda laika pamanījuši, ka abu 
darbi, lai arī ir atšķirīgi, labi 
izskatās kopā. Tie savā ziņā 

paskaidro un papildina viens 
otru. 
 Cilvēki, dzīvojot līdzās, 
viens no otra ietekmējas. Tu 
kļūsti par to, uz ko tu skaties. 
Tādēļ labi, ja līdzās ir labais, 
skaistais un ceļošais. 
	 Aigars	Truhins.	Abstrak-
ta	izteiksmes	forma.
 “Gleznas ir atmiņas. Tās ir 
piezīmes par izjūtām, kas ir iz-

dzīvotas, ainavā tverot krāsu, 
krāsu attiecības un tās pārvei-
dojot, abstrahējot. Abstraktais 
ir skaists un grūti saprotams 
vienlaikus. Bet arī iztēli rosi-
nošs. Kāpēc mana attēloja-
mā forma veidojas no brīvas 
uz vienkāršotu ģeometrisku 
kompozīciju? Kāpēc iedziļino-
ties jūt meditāciju par krāsas 
un gaismas attiecībām? Kāpēc 

Līdzās: Aigara Truhina un 
Unas Leitānes gleznu izstāde 
Augšlīgatnes kultūras namā

krāsu enerģija atdzīvina au-
deklu?”
	 Nāciet	 un	 skatieties	 iz-
stādi	 Augšlīgatnes	 kul-
tūras	 nama	 1.	 stāvā	 līdz	 
15.	decembrim! 

Sakām	paldies	 
Līgatnes novada domes 
sekretārei Līvijai 
Andersonei par ieteikumu 
savākt parakstus, kā arī 
domes izpilddirektoram 
Egilam Kurpniekam un  
SIA “Līgatnes 
Komunālserviss” 
darbiniekiem par atsaucību 
un soliņu uzstādīšanu ceļā 
no Augšlīgatnes centra uz 
Paltmales kapiem.

Fabriciusa un 
visu pensionāru vārdā – 

Ruta	Ādmine

Olimpiskā diena Līgatnes novada vidusskolā.
Antras Strazdiņas foto.

Taku skrējiena “Stirnu buks” dalībnieki pēc finiša. 
Beātes Kobilinskas foto.
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 Līgatnes novada pašvaldība 
piedalās Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) organizētajā 
konkursā “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”. Šajā konkursā 
svarīgs ir arī jūsu viedoklis, 
jo tas var palīdzēt mums uz-
varēt! Balsot	 par	 pašvaldī-
bas	sniegtajiem	pakalpoju-
miem	 ģimenēm	 iespējams	
līdz	 31.  oktobrim	 vietnē	
www.vietagimenei.lv.	
 Lai noteiktu pašvaldības, 
kas nodrošina lielāko atbalstu, 
daudzveidīgākos un pieejamā-
kos pakalpojumus ģimenēm ar 
bērniem, VARAM šogad pirmo 
reizi rīko konkursu „Ģimenei 
draudzīga pašvaldība”. Paš-
valdību sniegto atbalstu ģime-
nēm vērtē gan konkursa komi-
sija, balstoties uz pašvaldību 
iesniegto informāciju, gan ik-
viens Latvijas iedzīvotājs, kura 
viedoklis tiks ņemts vērā, izvē-
loties konkursa uzvarētājus. 
 Līdz 31. oktobrim ikviens 
var novērtēt vienas, divu vai 
pat trīs pašvaldību sniegto 
atbalstu ģimenēm dažādās jo-
mās. Priecāsimies arī par jūsu 
ierosinājumiem, kādu atbalstu 
ģimenēm no mūsu pašvaldī-
bas vēlaties vēl saņemt. To 

varēsiet ierakstīt balsojuma 
an ketā.
 Lai sniegtu vērtējumu, ne-
pieciešams reģistrēties ar savu 
Facebook vai Draugiem.lv  
profilu vai e-pasta adresi. 
Balsot var ne tikai par tām 
55 pašvaldībām, kas piedalās 
konkursā, bet arī par jebkuru 
citu pašvaldību. Šis balsojums 
gan netiks ņemts vērā konkur-
sā, bet noderēs pašvaldībām 
atbalsta pasākumu plānošanā 
ģimenēm ar bērniem. 
 Aktīvi	 balsojot,	 jūs	 arī	
palīdzēsiet	 sev	 un	 savai	
pašvaldībai	 tikt	 pie	 jauna	
rotaļu	laukuma.	To papildus 
 VARAM balvai iegūs kāda no 
tām četrām pašvaldībām, ko 
atzīs par ģimenei draudzīgā-
kajām un kuras iedzīvotāju 
balsotāju īpatsvars būs lielāks 
pret kopējo pašvaldības iedzī-
votāju skaitu. Pašvaldībai tikai 
jāpiemeklē bērniem droša un 
piemērota vide laukuma ierī-
košanai. Laukumu dāvinās SIA 
“Jūrmalas Mežaparki”, kas kā 
ģimenes uzņēmums augstu 
vērtē ģimeniskās vērtības sa-
biedrībā un savos produktos.
 Tāpat katrs,	 kas	 sniegs	
vērtējumu	kaut	vai	par	vie-
nu	 pašvaldību,	 piedalīsies	

Palīdzi noskaidrot ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību un 
laimē vērtīgas balvas savai 
ģimenei

www.vietagimenei.lv
info@vietagimenei.lv

izlozē,	 kurā	 katru	 nedē-
ļu	 var	 laimēt	 dāvanu	 karti	 
50	 eiro	 vērtībā	 ģimenes	
izklaidei	 un	 citas	 jaukas	
balvas.	 Piemēram, katru ne-
dēļu izlozēs trīs mobilo sakaru 
operatora laimīgām ģimenēm 
Amigo dāvātās mobilo tālru-
ņu uzlādes baterijas un divas 
ieejas biļetes (katra diviem 
cilvēkiem) starptautiskajā 
izstādē Baltic Beauty 2017, 
kas notiks 3.—5. novembrī 
Rīgā, Ķīpsalas hallē, kā arī 
trīs Rimi dāvanu kartes (katru  
10 EUR vērtībā). 
 Vietnē www.vietagimenei.
lv atradīsiet informāciju gan 
par mūsu, gan citu pašval-
dību sniegto atbalstu ģime- 
nēm – ne tikai pabalstiem, 
sabiedrisko transportu skolē-
niem, ēdināšanu skolās, bet 

Konkursa	norisi	atbalsta 
lieldraugs – SIA “Jūrmalas 
Mežaparki”, mobilo sakaru 
operators laimīgām ģimenēm 
Amigo, SIA “Rimi Latvia”, 
SIA “ZAAO”, starptautiskā 
izstāde Baltic Beauty, 
“Māmiņu klubs”, Latvijas 
vecāku organizācija 
“Mammamuntetiem.lv”.

arī interešu izglītību, rotaļu 
laukumiem, pasākumiem ģi-
menēm, ēku pieejamību un 
citām pašvaldību iniciatīvām 
ģimeņu atbalstam. Pagaidām 
vietnē pieejamas ziņas tikai 
par tām 85 pašvaldībām, kas 
iesniegušas datus, tomēr in-
formācija tiek regulāri papil-
dināta.

 Gājputniem līdzi aizskrējis 
darbiem bagātais septembris, 
atnācis krāšņajām lapām ba-
gātais oktobris. 
 Ar nopietnu apņemšanos 
labi mācīties un gūt jaunus 
panākumus skolēni uzsākuši 
mācību gadu. Līgatnes novada 
vidusskolā šis laiks bijis ļoti ak-
tīvs, daudziem darbiem piepil-
dīts. Pirmklasnieki iejutušies 
skolas ikdienas ritmā. Pārējie 
veic savus skolas darbus.
 Pirmajās septembra dienās 

skolēni Augšlīgatnē aizvadīja 
kartupeļu dienu, kad novāca 
pavasarī iestādītos kartupe-
ļus, iepazina dažādas ēdienu 
receptes, lasīja un pētīja visu 
par kartupeļiem un mielojās ar 
ugunskurā ceptiem tupeņiem. 
Pasākumā piedalījās arī vecā-
ki. Ar to gan viss vēl nebeidzās 
– bērni devās uz Ādažu čipsu 
ražotni, lai piedalītos Uztur-
klasē par pilnvērtīgu uzturu, 
uzzinātu, kā našķēties veselīgi 
un darbnīcā paši pagatavotu 

savus unikālos čipsus.
 Tradicionāli sākumskolas 
skolēni veido rudens izstādes. 
Arī šogad visu uzmanību pie-
saistīja dažādi dabas mātes 
un pašu veidoti dārzeņu vīriņi, 
mašīnas un pasaku tēli izstādē 
“Jautrais dārzenis” Augšlīgat-
nē. Neiztika arī bez Miķeļdie-
nas tirdziņa, kurā netrūka ne 
pārdevēju, ne pircēju. Visi bija 
centušies sagatavot savu preci 
un padomāt par noformējumu. 
 Savukārt Strautu ielā pie 

1.–4. klašu skolēniem 29. sep-
tembrī ieradās pats Miķelis ar 
lielu sulas spaini. Dāsnais vīrs 
cienāja bērnus ar vitamīniem 
bagātu augļu un dārzeņu sulu, 
bet viņa palīgi (bērnu skolo-
tājas) gādāja, lai sulas spainis 
nestāv tukšs. Pēc tam vadīja 
jautras rotaļas un devās lustī-
gā dancī kopā ar bērniem. No-
slēgumā viņš fotografējās ar 
skolēniem.
 Septembris – Dzejas dienu 
mēnesis. Vidusskolēni piedalī-
jās aktrises un pedagoģes Āri-
jas Stūrnieces vadītajā radoša-
jā meistarklasē Augšlīgatnes 
kultūras namā. Bija interesan-
ti uzzināt, kā vadīt savu elpu, 
kurus vārdus uzsvērt un kā 
mainīt savu balsi uzstājoties. 
Skolēniem bija iespēja lasīt 
dzeju un saņemt profesionālus 
ieteikumus sava priekšnesuma 
uzlabošanai. 
 Vidusskolas 11. un 12. kla-
se devās mācību ekskursijā uz 
Rīgu, kur apmeklēja Saeimu, 

Anatomijas muzeju un Māk-
slas muzeju. Diena bija ne tikai 
saulaina, bet arī īpaši piepildī-
ta ar jaunu informāciju, zināša-
nām un atklājumiem. Tas viss 
lieti noderēs mācību procesā.
 6. oktobrī skolēni un sko-
lotāji bija mainītās lomās.  
9. un 12. klases audzēkņi ieju-
tās skolotāju lomā, vadot mācī-
bu stundas gan skolēniem, gan 
jaunajai skolotāju klasei. Die-
nas atslēgas vārdi bija “drau-
dzība, labsirdība, radošums”. 
Tie izpaudās katrā dienas mir-
klī un darbā – vēstulēs, apsvei-
kumos, mēmajā šovā, svinīgajā 
līnijā teiktajos vārdos. Diena 
noslēdzās ar emocionālu kon-
certu skolotājiem, ko sniedza 
skolēni, parādot, ko viņi prot, 
ko iemācījušies. Paldies visiem 
skolēniem, viņu vecākiem par 
atbalstu Draudzības un labo 
vārdu dienā!

Dzintra	Upīte,
Līgatnes novada vidusskolas 

skolotāja

Darbīgais rudens skolā

Skolotājas Draudzības un labo vārdu dienā. No Dzintras Upītes fotoalbuma.

1.a klase Miķeļdienā. Lienes Pīlēģes foto.

http://www.vietagimenei.lv
http://www.vietagimenei.lv
mailto:info@vietagimenei.lv
http://www.vietagimenei.lv
http://www.vietagimenei.lv
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Šogad	pirmo	reizi	Vides	
zinātniskā	institūta	BIOR	
uzdevumā	lašu	un	taimiņu	
vaislinieku	ieguve	paredzē-
ta	Gaujā	pie	Līgatnes.	Kār-
ļu	un	Braslas	zivjaudzētavu	
direktors	Jānis	Balodis	pa-
stāstīja,	ka	vaislinieki	tiks	
zvejoti	šo	zivjaudzētavu	va-
jadzībām,	lai	turpmāk	zivju	
mazuļus	atgrieztu	Gaujā.	
Kopumā	plānots	iegūt	50	l	
lašu	un	30	l	taimiņu	ikru.	
Darbus	nodrošinās	SIA	
“PriedmalasT”.

 Pēc J. Baloža teiktā, zveja 
Gaujā pie Līgatnes, augšpus 

Spriņģu iežiem, izvēlēta, jo 
iepriekšējos gados vaislinieku 
ieguvei bijis salīdzinoši slikts 
rezultāts. Tas skaidrojams ar 
to, ka Gaujas lejtecē pie Car-
nikavas ir lielas straumes un 
rudens periodā vaislinieku ie-
guve bieži nav iespējama vai 
tā ir mazrezultatīva. Zvejas 
vieta virs Spriņģu iežiem iz-
vēlēta, jo šeit Gaujā straujas 
plūsmas tece robežojas ar at-
straumi un lēnumu.
 Sākotnēji nozvejotie vais-
linieki tiks pārvietoti uz zivj-
audzētavām, kur speciālos 
baseinos tie sagaidīs dzimum-
briedumu. Vēlāk ķertās zivis, 

kas jau būs sasniegušas da-
bīgo dzimumgatavību, tiks 
slauktas uz vietas un atlaistas 
upē.
 Vēl viens pozitīvs rādītājs 
no vaislinieku ieguves Gaujā 
pie Līgatnes ir apstāklis, ka 
zivis jau veikušas būtisku mig-
rācijas ceļu uz upes augšteci. 
Tas nozīmē, ka šīs jau ir “Gau-
jas zivis”, līdz ar to iegūtie 
zivju mazuļi, kas tiks izlaisti 
Gaujā pēc četriem pieciem ga-
diem, ar daudz lielāku varbū-
tību atgriezīsies uz nārstu šai 
pašā upē.
 Lašveidīgo vaislinieku iegu-
ve un to mākslīgā atražošana 

Par lašu vaislinieku ieguvi 
Gaujā pie Līgatnes

23. oktobrī plkst. 17.00 Amatu mājā (Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4) meistardarbnīca. 
Tīmekļošanas,	čunčināšanas	jeb	“crazy	wool” tehnikas	apguve	kopā	ar	meistari	
Laimu	Lupiķi	no	Madonas. 
Aicināts ikviens interesents. 
Līdzi jāņem dziju atgriezumi, diegi, faktūraudumi, efektdzijas. 
Dalības maksa 1,50 eiro + maksa par šķīstošā flizelīna audumu.

Līgatnes novada
Dienas, interešu un 
amatu centra 
„Saulespuķe”
pulciņu piedāvājums 
2017./18.mācību gadā

Interesentus aicinām pieteikties pa tālruni 29123825 DC vadītājai Dainai Klints vai 
personiski Dienas centros.

Dienas centru darba laiks:
l Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4 – katru darbdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00
l Augšlīgatnē, Nītaures ielā 4 – katru darbdienu no plkst. 15.00 līdz 19.00

Pirmdien 11.00—13.00 Māmiņu klubs bezmaksas Natālija	Juškova
Otrdien 18.00—20.00 Adīšanas klubiņš bezmaksas Sk.	Ārija	Bērze
Otrdien 16.45—18.15 Vācu valoda (iesācējiem) EUR 4,00 Sk.	Ilona	Rodina
Trešdien 18.00—20.00 Gleznošanas un zīmēšanas studija EUR 4,00 Sk.	Ārija	Bērze
Ceturtdien 17.00—19.00 JAUNUMS! Šūšanas klubiņš bezmaksas

Augšlīgatnē (Nītaures ielā 4)

Pirmdien 11.00—13.00 Māmiņu klubs bezmaksas Natālija	Juškova
Pirmdien 18.00—20.00 Adīšanas klubiņš bezmaksas Sk.	Diāna	Gustava
Otrdien 18.30—20.00 Vācu valoda (pamatgrupa) EUR 4,00 Sk.	Ilona	Rodina
Mēneša	pēdējā	
svētdiena

10.00—12.00 Reiki meditācija Īrisa	Zommere

Piedāvājums pieaugušajiem:
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4)

Pirmdien 16.00—18.00 Radošie darbi Sk.	Antra	Strazdiņa
Ceturtdien 18.00—20.00 Mūzikas studija Sk.	Anatolijs	

Terentjevs

Augšlīgatnē (Nītaures ielā 4)

Pirmdien 16.30—17.30 Kokapstrāde Sk.	Juris	Bērziņš
Ceturtdien 16.00—17.00 Papīra plastika Sk.	Diāna	Gustava

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem:
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4)

 Turpinās darbs Latvijas-
Igaunijas pārrobežu projektā 
INTERREG EST-LAT “Indus-
trial Heritage for Tourism” 
(“Industriālais mantojums tū-
risma attīstībai”). 4. un 5. ok-
tobrī tikās visi projekta part-
neri, lai apgūtu jaunas zināša-
nas un apmeklētu industriālā 
mantojuma objektus Sāremā 
salā Igaunijā un dalītos ar pro-
jekta laikā gūto pieredzi. 
 Sanāksmes laikā tika ap-
meklēts Lumandas kaļķu 
parks, kur iepazināmies ar 
to, kā darbojas kaļķu cepļi, 
redzējām, kā tiek dedzināts 
kaļķakmens. Interesanti, ka 
šis parks un bizness radies 
vienkāršam mežstrādniekam, 
kurš, cērtot mežu, atradis uz-
kalniņu un sācis pētīt, kas tad 
tur ir apakšā. Turpinot meklē-
jumus, atrasts ļoti daudz šādu 
cepļu. Tūristi tos var apskatīt, 
lai arī tie nav atjaunoti. Tāpat 
tūristiem ir iespēja pašiem pa-
mēģināt izrakt kaļķakmeni, kā 

arī redzēt kaļķa dedzināšanas 
procesu, kas ilgst no 30 līdz 
60 stundām, nemitīgi papildi-
not malku krāsnī. Šīs iemaņas 
un kaļķu ražošanas process 
iegūts no senākiem laikiem, 
kad kaļķi ražoja tieši šādā 
veidā. Ņemot vērā, ka pašlaik 
liels uzsvars tiek likts uz eko-
loģisku dzīvesveidu, šajā par-
kā tiek organizēti arī semināri 
par ekoloģisko celtniecību, kā 
arī apmācība un semināri par 
to, kā lietot kaļķi un to izga-
tavotos produktus renovācijas 
un remonta laikā. Parkā at-
jaunots arī 1879. gadā celtais 
lūgšanu nams, kur pašlaik no-
tiek gan semināri, gan darbnī-
cas. (www.limex.ee/en/luman-
da-lime-park-2/) 
 Projekta dalībniekiem bija 
iespēja noklausīties arī igau-
ņu kolēģes prezentāciju, kā 
uzrunāt klientu, lai piesaistītu 
interesi. Tikām informēti, ka 
jāizpēta apmeklētāju profils, 
tāpat, veidojot piedāvājumu, 

jāskatās ar klienta jeb tūris-
ta acīm. Svarīgi atcerēties, 
ka katram tūrisma objektam 
jāpievieno pieredzes kompo-
nenti, tādi kā piecas maņas, 
apmeklētāju iesaiste, pārstei-
gums, tematiskie stāsti (“su-
percool” stories), suvenīri un 
ir jābūt vietai, kur nofotogra-
fēties.
 Projekta partneru seminārs 
turpinājās Kuresārē, kur ap-
meklējām Pöide alus darītavu, 
kas izveidota vecā industriālā 
angārā. Šis ir labs piemērs, 
kā nevajadzīgu un neizman-
totu ēku pārveidot un atrast 
tai pielietojumu. Šī alus darī-
tava ir ģimenes bizness. Paš-
laik tur strādā sieva un vīrs, 
kas ir dibinātāji, un arī viens 
alus meistars. Šis alus pārsva-
rā tiek pārdots tikai Sāremā 
salā. (www.poidebeer.com/) 
 Vakariņas ieturējām resto-
rānā Saarema Veski, kas izvei-
dots vecās dzirnavās. Patīka-
mi saglabāts senais un izvei-

dota jauka ēdināšanas vieta, 
kur uzmanība pievērsta sīkām 
detaļām. Kā piemēru varu mi-
nēt austās žalūzijas, kas pie-
dod restorānam tautisku un 
mājīgu pieskaņu. (http://sa-
aremaaveski.ee/) 
 Otrajā dienā projekta da-
lībnieki tika iepazīstināti ar 
projekta progresu, kā arī tika 
izrunātas problēmas, jautāju-
mi un nākotnes plāni, tāpat 
noteikti termiņi darbu veikša-
nai. Pārrunājām, kādas prob-
lēmas bijušas atskaitēs un cik 
svarīga nozīme ir objekta rek-
lamēšanai un publicitātei gan 
vietējās mājaslapās, gan so-
ciālajos tīklos. Šeit jāpiebilst, 
ka starp	visiem	partneriem	
Līgatnes	papīrfabrikas	dzī-
voklis	 pašlaik	 facebook 
tīklā	 ir	 līderos	 kā	 projek-
tā	 visvairāk	 popularizētais	
objekts. Aicinu arī jūs sekot 
līdzi un dalīties ar ziņām, ja 
tiek pieminēts Līgatnes Papīr-
fabrikas dzīvoklis! (www.fa ce-

book.com/industrialheritage-
fortourism/)
 Vēl bija iespēja noklausīties 
industriālā mantojuma pārzi-
nātāja Henrija Kuninga teik-
tajā. Viņš iepazīstināja mūs ar 
spilgtiem veiksmes stāstiem, 
kā arī informēja, kur varam 
atrast informāciju par indus-
triālā mantojuma tūrisma ob-
jektiem. (www.erih.neetwww.
industrialheritage.euwww.tic-
cih.org)
 Nobeigumā vēlos piebilst, 
ka ir vērtīgi paskatīties ārpus 
rāmjiem, lai rastos jaunas ide-
jas un entuziasms. Turpināsim 
veiksmīgi realizēt strādnieku 
dzīvokli Līgatnē šajā projek-
tā un jebkurā	 laikā	 esmu	
gatava	 uzklausīt	 idejas	 un	
iebildumus	 par	 to,	 kādu	
mēs	šo	dzīvokli	redzam	un	
kādas	aktivitātes	 te	 varam	
pielāgot.

Daina	Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Turpinās darbs Līgatnes 
papīrfabrikas strādnieku 
dzīvokļa izveidošanai

ir valsts programma. Ik gadu 
Gaujā un tās baseina upēs 
tiek ielaists aptuveni 100 000 
lašu mazuļu, 200 000 taimiņu 
smoltu un 50  000 strauta fo-
reļu mazuļu. Pēdējos gados, 
lai nodrošinātu plašāku zivju 

migrāciju, aizvien vairāk ma-
zuļu izlaiž Gaujas augštecē ap 
Gaujienu un Virešiem.
	 Vaislinieks – dzimumno-
brieduma vecumu sasniegusi 
zivs, kas izmantojama atražo-
šanai. 

Spriņģu iezis.

http://www.limex.ee/en/lumanda-lime-park-2/
http://www.limex.ee/en/lumanda-lime-park-2/
http://www.poidebeer.com/
http://saaremaaveski.ee/
http://saaremaaveski.ee/
http://(www.facebook.com/industrialheritagefortourism/
http://(www.facebook.com/industrialheritagefortourism/
http://(www.facebook.com/industrialheritagefortourism/
http://www.erih.neet/
http://www.industrialheritage.eu/
http://www.industrialheritage.eu/
http://www.ticcih.org/
http://www.ticcih.org/


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

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

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2017. gada 15. novembrī.

2017. gada OKTOBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,
Tu lemta man,
Un tas ir ļoti daudz.
Man citu Tavā vietā neatrast.

Septembrī	Līgatnes	novada	
Dzimtsarakstu	nodaļā	jāvārdu	teikuši	

trīs	pāri:
Ingars	un	Elīna

Kaspars	un	Madara
Roberts	un	Zane.

Divi	pāri	Ķempju	ev. luteriskās	draudzes	
baznīcā

Kārlis	un	Dace
Oto	un	Kristīne.

Sveicam jaunās ģimenes!

Kāds kastanis pavīd zālē,
Kāda vēl nenosārtojusies lapa krīt,
Bet kāds lolo un šūpo rokās mazo puisēniņu! 

Septembrī	Līgatnes	
novadā	piedzimuši	 

divi	puisīši:
Niklass	un	Roberts.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai puisīši aug veseli un laimīgi!

Rudens lapām nav vienalga,
Kad un kur viņas krīt,
Vai uz pēdējās atvadu takas,
Vai uz vaiga, kur asaras rit.

Septembrī	mūžībā	aizgājuši:
Jānis	Elmārs	Bremšmits	–	

24. septembrī,
Arvīds	Saukums	–	26. septembrī.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Līgatnes novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē 
nekustamo īpašumu “Lejas Vēveri”, 
sastāvošu no dzīvojamās mājas 
(kadastra apzīmējums 42620010121001), 
saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 42620010121002) 
un zemes vienības (kadastra apzīmējums 42620010121). 
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14 400 EUR. 

	 Izsole	notiks	14.	novembrī	plkst.	9.30	Līgatnes	novada	Līgatnes	
pagasta	pārvaldes	telpās	Nītaures	ielā	6,	Augšlīgatnē.	Dokumenti	
dalībai	izsolē	jāiesniedz	darbdienās	laikā	no	plkst.	8.00	līdz	12.00	
un	no	plkst. 13.00	līdz	15.00	(trešdienās	līdz	plkst.	18.00)	Līgatnes	
pagasta	pārvaldē	Nītaures	ielā	6,	Augšlīgatnē	(ligatnes.pagasts@
ligatne.lv)	līdz	13.	novembrim. Lai	piedalītos	izsolē,	jāiemaksā	no-
drošinājuma	 nauda	 10%	 apmērā	 no	 nosacītās	 cenas. Ar	 izsoles	
noteikumiem	var	iepazīties	pie	Līgatnes	pagasta	pārvaldes	sekre-
tāres		Nītaures	ielā,	6	Līgatnes	pagastā	un	Līgatnes	novada	pašval-
dības	mājaslapas	www.ligatne.lv sadaļā	“Jaunumi”.
							Kontaktpersona	uzziņām	Ēriks	Liepiņš,	mob.	t.	29181845.

No 28. oktobra Līgatnes 
kultūras namā būs ap-
skatāma Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Līgatne” 
50 gadu jubilejai veltītā 
rokdarbu izstāde “No pūra 
lādes”.

Ikviens bijušais dalībnieks 
aicināts atnest savus da-
rinātos darbus uz Amatu 
māju vai kultūras namu 
līdz 24. oktobrim, lai 
pievienotu tos kopīgajai 
izstādei.

Izstādes	atklāšana	
notiks	Līgatnes	
kultūras	nama	120	gadu	
jubilejas	svinību	dienā	
28. oktobrī	plkst. 14.00.

Ilgus, ilgus, skaistus gadus 
Jums dzīvot, priecāties un smiet!

Dzidrai un
Jānim Zaķiem 

55 gadu 
kāzu jubilejā

no saules – spēku, veselību, 
no mums – mīlestību!

Pensionāru biedrības «Možums» kolektīvs

TLMS 
“Līgatne” 
šogad 
50 gadu 
jubileja

Biļetes – 3 eiro, bērniem un ar Līgatniešu karti – 2 eiro.

http://www.ligatne.lv

