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 Viss tik balts, tik balts, tik 
balts! Tā gribas iesaukties, ie-
nākot Līgatnes kultūras nama 
mazajā zālē. Tur līdz 23. feb-
ruārim aplūkojama rokdarbu 
izstāde „BALTS zvaigžņu 
sniegputenis”. Tik daudz bal-
tās krāsas nianšu segās, spil-
venos, dvieļos, galdsedziņās, 
lakatos, šallēs, apģērbos, ak-
sesuāros, gobelēnos, paklājos, 
keramikas traukos, fotogrāfi-
jās! Darbos tik daudz faktūru 
un tehniku: austi, adīti, tambo-
rēti, šūti, izšūti, pērļoti.
 Izstādē eksponēti apmē-
ram 760 darbi, kurus iesūtījuši  
333 autori no 48 tautas lietiš-
ķās mākslas studijām, pulci-
ņiem vai kopām no visdažā-
dākajām Latvijas pilsētām un 

pagastiem. 
 Piedalās: l TLMS „Sigul-
da”, l Siguldas dāmu klubs 
„Madaras”, l Siguldas „Alī-
das Lindes studija”, l Sigul-
das TLMS „Vīgrieze”, l TLMS 
„Krimulda”, l Drabešu muižas 
Amatu mājas rokdarbnieki,  
l Valmieras Valsts ģimnāzijas 
LMS „Riekums”, l TLMS „Val-

miera”, l TLMS „Rencēni”,  
l TLMS „Smiltene”, l Dobeles 
TLMS „Avoti”, l TLMS „Baus-
ka”, l TLMS „Rota”, l Car-
nikavas TLMS „Auseklītis”,  
l Limbažu TLMS „Dzilna”, 
l Lizuma amatnieku kopa 
„Laipa”, l Gulbenes TLMS 
„Sagša”, l Alūksnes TLMS 
„Kalme”, l Lauberes pagasta 
LM kopa „Noskaņa”, l TLMS 
„Mazsalaca”, l Tīnūžu LMS 
„Tīna”, l Ķekavas novada 
rokdarbu pulciņš „Labieši”,  
l Ogres TLMS „Saiva”, l Māl-
pils TLMS „Urga”, l Kerami-
kas studija „Māl-pils”, l VEF 
kultūras pils TLMS „Māra”,  
l Inčukalna novada DC „Van-
gaži” Amatnieku kopa, l TLMS 
„Ulbroka”, l Pamatskolas „Rī-

dze” filcēšanas pulciņš, l Tek-
stilmākslas studija „Jautrais 
zirneklītis”, l Gaismas inter-
nātpamatskolas audēju pulciņš 
„Atspolīte”, l Rīgas Kultūras 
centra „Iļģuciems” radošie ko-
lektīvi: TLMS „Austra”, TLMS 
„Rītausma”, TLMS „Ataudze”, 
TLMS „Ceplis”, TLMS „Pudu-
ris”, TLMS „Irbi”, l Talsu nova-
da Spāres tautas nama TLMK 
„Nāmetiņš”, l TLMS „Staice-
le”, l Saulkrastu audēju kopa 
„Kodaļa”, l Saulkrastu rokdar-
bu pulciņš, l TLMS „Saldus”, 
l Jelgavas nov., Līvbērzes pag. 
TLMS „Līve”, l Jelgavas nov., 
Valgundes pag. TLMS „Valgun-
de”, l Jelgavas nov., Glūdas 
pag. TLMS „Nākotne”, l TLMS 
„Līgatne”, l Līgatnes Amatu 

centra adītāju pulciņš, l Līgat-
nes pagasta adītāju pulciņš un 
vairāki individuāli autori.

 Balts ir mūsu tautas likteņ-
krāsa, jo ne velti mūs dēvē par 
vienu no baltu tautām. Baltā 
krāsa sevī apvieno visu krāsu 
spektru. Varbūt tāpēc, aplū-
kojot izstādi, rodas dīvaina sa- 
jūta – CIK BALTAIS VAR BŪT 
KRĀSAINS!
 Paldies par izturību un ra-
došumu visiem izstādes da-
lībniekliem, jo īpaši izstādes 
iekārtotājiem Lailai Šteinber-
gai, Aivaram Šteinbergam un 
Dainai Birnei.

Daina Klints, 
Līgatnes Amatu centra 

vadītāja

Viss tik balts... Rokdarbu izstāde Līgatnes kultūras namā

 Ir trešdiena, 3.  februāra 
vakars, un Zvaniņu zālē no-
tiek kora mēģinājums. Bet 
šis mēģinājums nedaudz at-
šķiras no ierastā - ir sadegtas 
svecītes skaitļa „30” formā, 
skan apsveikuma dziesmas un 
ir uzklāts simbolisks svētku 
galds. Tā koris šogad atzīmē-
ja dienu, kad pirms 30 gadiem 
Augšlīgatnes kultūras nama 
zālē sanāca kopā dziedātāji 
un tika dibināts koris, kas tajā 
laikā saucās par J. Fabriciusa 
vārdā nosauktās šķirnes put-
nu fabrikas jaukto kori. Jā, 
šogad koris svin savu 30 gadu 
jubileju, kas uz Līgatnes nova-
da kora dziedāšanas tradīciju 
fona nav ilgs laiks. Toties tas 
ir mūsu laiks. Šajā laikā tika 
iedziedātas mūsu valsts neat-
karības atjaunošanas pirmās 
skaņas, izdziedāts simtiem 
dziesmu, koncertējot gan Lat-
vijā, gan ārzemēs, Līgatnes 
vārds vairākkārt ievīts Dzies-
mu svētku kopkora skanēju-
mā. 
 Lai vēlreiz izjustu un at-
cerētos šo izdziedāto gadu 

Jauktais koris „Līgatne” 2015. gadā muzicē Horvātijā.

Jauktajam korim “Līgatne” - 30!

burvību, aicinām visus, bet it 
sevišķi tos, kuri ielikuši savu 
sirdi un balsi kora dziesmota-
jā trīsdesmitgadē, 27. febru-
ārī plkst. 18 Līgatnes kultūras 
namā apmeklēt jauktā kora 
„Līgatne” 30 gadu jubilejas 
koncertu. Tajā parādīsim pē-

dējo 5 gadu lielākos muzikālos 
darbus, kā arī dziesmās izdzie-
dāsim kora 30 gadu vēsturi un 
sumināsim kora prezidentus. 
Koncerta skanējumu kuplinās 
draugu kori no Vecpiebalgas 
novada un no Rietavas pilsē-
tas Lietuvā.

 No Augšlīgatnes un Gau-
jasmalas uz koncertu vedīs 
autobuss. Plkst. 17.15 „Elvi”, 
17.20 „Zvaniņi” un 17.45 Gau-
jasmala. Pēc koncerta atpakaļ.

Mārcis Katajs, 
jauktā kora „Līgatne” 

diriģents

 28. janvārī Līgatnes novada 
dome pieņēma 2016. gada bu-
džetu. Pamatbudžeta ieņēmu-
mi plānoti 3 157 158 eiro, bet 
izdevumi 3 245 036 eiro apmē-
rā. Speciālā budžeta ieņēmumi 
106 476 eiro, izdevumi - 112 
743 eiro.
 Ieņēmumos 58,75% veido 
nodokļu ieņēmumi, 30,88% ir  
transferti, 7,40% – maksas 
pakalpojumi un citi pašu ie-
ņēmumi, 2,97% – nenodokļu 
ieņēmumi. No nodokļu ieņē-
mumiem vislielākais īpatsvars 
ir iedzīvotāju ienākuma no-
doklim – 91,43%, seko nekus-
tamā īpašuma nodoklis (NĪN) 
par zemi – 5,14%, NĪN par  

ēkām – 2,86%, NĪN par mājok-
ļiem 0,57%.
 Lielākie izdevumi paredzēti 
izglītībai – 38,34%, vispārējo 
vadības dienestu nodrošinā-
šanai – 16,5%, teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai –  
13,6%, kultūrai – 12,27%; eko-
nomiskajai darbībai – 7,87%, 
sociālajai aizsardzībai – 7,79%, 
sabiedriskajai kārtībai un dro-
šībai – 3,54%, veselībai (kas 
nav pašvaldības funkcija) – 
0,11%.
 Budžeta sadalījums iestā-
dēm un struktūrvienībām, lai 
nodrošinātu ikdienas darbu, 
ir līdzvērtīgs 2015. gada fak-
tiskajiem rādītājiem. Budže-

ta izstrādes gaitā ar katras 
iestādes vadītājiem detalizēti 
izvērtētas visas nepieciešamī-
bas, lai ritētu normāls darbs, 
bet tai pašā laikā, lai tas būtu 
maksimāli efektīvs. Rezultātā 
izveidojās būtisks finanšu at-
likums, ko paredzēt attīstības 
projektiem.
 Līgatnes novada vidusskolā 
dažādos remonta un attīstības 
projektos paredzēts ieguldīt 
22 500 eiro. Papildus plānots 
veikt vidusskolas ēkas Līgatnē, 
Strautu ielā 4, otrā un trešā 
stāva gaiteņu un klašu kapitā-
lo remontu, kas tiks finansēts 
ar Valsts kases aizņēmumu.
 Līgatnes novada pirmssko-

las izglītības iestādei dažādiem 
attīstības projektiem budžetā 
paredzēti 32 700 eiro. Būtis-
kākais budžeta ieguldījums 
plānots, lai Augšlīgatnes ēkā 
atvērtu vēl vienu jaunu grupu. 
Tas ļaus arī 2016. gadā visiem 
bērnudārza bērniem apmek-
lēt pašu dārziņu. Papildus no-
rit darbs pie diviem Eiropas 
struktūrfondu projektiem – Lī-
gatnes bērnudārza ēkas kapi-
tālais remonts, paredzot ēkas 
siltināšanu, un Augšlīgatnes 
bērnudārza ēkas siltināšana, 
paredzot tās daļēju pārbūvi, 
lai perspektīvā nodrošinātu vēl 
jaunu grupu izveidi.

Turpinājums 2.lpp.

Budžets attīstībai un izaugsmei
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Priekšsēdētāja sleja Budžets attīstībai un izaugsmei

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Sākums 1.lpp.
 Līgatnes novada mūzi-
kas un mākslas skolā par  
4700 eiro tiks kapitāli remon-
tēti vai iegādāti jauni instru-
menti, bet 2000 eiro ieguldīs 
ēkas “Kārkliņi” iekštelpu re-
montos. Paralēli strādājam pie 
“Kārkliņu” ēkas siltināšanas 
projekta, kas tiks īstenots ar 
Eiropas struktūrfondu līdzfi-
nansējumu vai citiem pieeja-
miem resursiem.
 Pašvaldības policija šogad 
saņems jaunu operatīvo trans-
portu, kura iegādei dome ņem 
aizņēmumu Valsts kasē. Auto-
mašīna būs tāda, kas nodro-
šinās ātru un drošu nokļuvi 
visa novada teritorijā jebkā-
dos laikapstākļos. Tās vērtība  
31 260 eiro.
 Kultūras pasākumiem 2016. 
gadā paredzēts 30  515 eiro 
liels budžets. Kā lielākie pa-
sākumi plānoti atjaunotie Pū-
tēju orķestru svētki, Masku 
balle un Ražas svētki Augšlī-
gatnes kultūras namā, tāpat 
tradicionālie Papīra svētki. 
Bet visbūtiskākais ieguldī-
jums tiks veikts Augšlīgatnes 
kultūras nama rekonstruk-
cijā. Pašvaldības budžetā šī 
kultūras nama iekštelpu re-
montam un izbūvei paredzēti  
100 000 eiro. Iepirkuma proce-
dūra parādīs, cik daudz par šo 
summu šogad varēsim paveikt, 
bet ir pilna apņemšanās, ka 
jau rudens pusē sāks funkcio-
nēt ēkas 1. stāvs, kurā atradī-
sies dienas un interešu centrs, 
kamerzāle un labierīcības.
 Pašvaldības aģentūra “Lī-
gatnes novada kultūras un tū-
risma centrs” noslēgusi līgumu 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi 
par Gaujas Nacionālā parka 
informācijas centra “Līgatnes 
dabas takas” iznomāšanu. At-
tiecīgi aģentūra apsaimniekos 
šo informācijas centru, iegul-
dot 5% no ienākumiem, kas 
gūta par ieeju Līgatnes dabas 
takās, šī tūrisma objekta popu-
larizēšanā. Kopumā Līgatnes 
dabas taku informācijas centra 
budžetā plānoti 133 700 EUR 
ienākumi un 127 623,34 EUR 
izdevumi. 

 Kopumā Līgatnes novada 
kā tūrisma galamērķa popu-
larizēšanā plānots ieguldīt 
vēl 12  411 EUR, no kuriem  
2609 EUR paredzēti dalībai 
starptautiskajās tūrisma izstā-
dēs Nīderlandē, Vācijā, Lietu-
vā, Igaunijā un Baltkrievijā, 
6000 EUR dalībai Gaujas Na-
cionālā parka tūrisma klastera 
“Enter Gauja” aktivitātēs, bet 
3802 EUR Līgatnes tūrisma 
bukleta izdošanai 6 valodās 
(papildus šogad bukletu izdos 
lietuviešu un igauņu valodā) 
un Līgatnes dalībai tūrisma 
izstādē “Balttour 2016”. Buk-
leta izdošanu un dalību izstādē 
“Balttour” līzfinansē novada 
tūrisma uzņēmēji.
 Dienas, interešu un amat-
nieku centrā paredzēts iegul-
dīt lielākus līdzekļus interešu 
un mūžizglītības piedāvājuma 
attīstībā, papildus organizējot 
keramikas studiju pieauguša-
jiem, kā arī organizējot regu-
lāras Līgatnes Māmiņu kluba 
nodarbības Augšlīgatnē un Lī-
gatnē. 
 Gatavojoties Latvijas simt-
gades Vispārējiem Dziesmu 
un deju svētkiem, 2016. gadā 
paredzēts daļēji atjaunot tau-
tastērpus jauktajam korim 
“Līgatne” un tautas deju ko-
lektīvam “Zeperi” kopumā par  
7455 EUR. 
 Budžetā paredzēts, ka arī 
šogad tiks nodrošināti visi so-
ciālās aizsardzības un aprūpes 
pakalpojumi iepriekšējā gada 
līmenī, kad to klāsts daudzās 
kategorijās tika būtiski palie-
lināts. Sadarbībā ar SIA “Re-
habilitācijas centrs “Līgatne”” 
turpinām attīstīt sociālās ap-
rūpes centru “Senioru māja”. 
Budžetā šī centra turpmākai 
labiekārošanai paredzētas  
16 000 eiro investīcijas. Pa-
kāpeniski meklējam risināju-
mus bijušās pansionāta ēkas 
labiekārtošanai un attīstībai. 
Tajā jau šobrīd pakalpojumus 
sniedz sociālais dienests un 
bāriņtiesa.
 Papildus dažādiem projek-
tiem, kas tiks realizēti pašval-
dības iestādēs, esam raduši 
iespējas 65 000 eiro finan-

sējumu ieguldīt pašvaldības 
ielu un ceļu uzturēšanai. Šai 
jomā būtiskākais projekts ir 
asfalta seguma atjaunošana 
Līgatnes pilsētā posmā no 
Zanderu kapiem Brīvības ielā 
līdz Spriņgu ielai, turpināju-
mā pa Spriņģu un Cēsu ielu 
līdz pilsētas robežai. Budžetā 
projekta realizācijai paredzēts  
40 000 eiro līdzfinansējums, 
pārējo summu piesaistot kre-
dītā no Valsts kases. Vēl plā-
nojam veikt būtisku asfaltse-
guma remontu Jumpravas ielai 
(no Dārza ielas līdz Līgatnes 
dabas taku stāvlaukumam), kā 
arī paredzēt 10 000 eiro līdzfi-
nansējumu pašvaldības grants 
seguma ceļu uzturēšanai.  
3000 eiro līdzfinansējums 
paredzēts “Zivju fonda” pro-
jektiem, 4000 eiro paredzam 
videonovērošanas sistēmu iz-
veidei.
 Papildus budžetā aprakstī-
tajam turpinām meklēt risinā-
jumus dažādu citu projektu īs-
tenošanai. Joprojām aktuāli ir 
satiksmes drošības uzlaboša-
nas projekti pie skolām Augš-
līgatnē un Līgatnē, mērķtiecīgi 
tiek realizēti projekti ielas ap-
gaismojuma sistēmas izveidei 
Augšlīgatnē – Ziedu, Vildogas, 
Stacijas un Mākslas ielā.
 Budžets attīstībai un izaugs-
mei paredz daudzu infrastruk-
tūras projektu realizāciju. Tas 
prasīs maksimālu darbinieku 
iesaisti – enerģiju un entuzi-
asmu. Lai to saglabātu, paš-
valdības budžetā 45 000 ei - 
ro paredzēti darbinieku moti-
vācijai. Tas kopumā ļauj kaut 
nedaudz palielināt darbinie-
kiem algas, kas daudziem nav 
mainījušās kopš 2009. gada. 
 Šāda finansējuma piesais-
te daudzo projektu realizāci-
jai ir iespējama, pateicoties 
pagājušajā gadā veiktajām 
reorganizācijām un veiksmī-
gi pabeigtajam 2015. finanšu 
gadam, kas ļāva jauno budže-
ta gadu sākt ar vairāk nekā  
300 000 eiro atlikumu.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

	 2016. gada 28. janvārī Lī-
gatnes novada domes sēdē 
apstiprināts Līgatnes novada 
pašvaldības pamatbudžets un 
speciālais budžets 2016.  ga-
dam.
  Pateicoties veiksmīgai bu-
džeta plānošanai un budže-
ta ieņēmumu pieaugumam  
2015. gadā, izdevies gūt lī-
dzekļu pārpalikumu, kas šajā 
gadā ļaus realizēt virkni nozī-
mīgu aktivitāšu Līgatnes no-
vada izglītības iestādēs, paš-
valdības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanā, pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu ap-
saimniekošanā, sabiedriskās 
kārtības un drošības nodroši-
nāšanā, kultūras, tūrisma un 
sporta jomās. Sīkāk - Līgatnes 
novada domes priekšsēdētāja 
Aināra Šteina izklāstā. 
 Nozīmīga, jauna sadaļa tu-

vākās nākotnes pašvaldības 
budžeta plānošanā ir pašval-
dības līdzfinansējums valsts 
piešķirtajai dotācijai pašval-
dības ielu un ceļu fondā. Ar 
valsts piešķirto finansējumu 
nespējam veikt pašvaldības 
ielu un ceļu uzturēšanu pie-
tiekamā kvalitātē un apjomā. 
Papildus 102 876 EUR valsts 
dotācijai pašvaldība šogad 
ieplānojusi 65 000 EUR, kas 
paredzēti pašvaldības ceļu un 
ielu periodiskai atjaunošanai, 
kā arī aizņēmuma Valsts kasē 
līdzfinansējuma nodrošināša-
nai Brīvības, Spriņģu un Cēsu 
ielas seguma remontam. Paš-
valdības ielu un ceļu fonda lī-
dzekļu apjoms kopā šajā gadā, 
ieskaitot fonda līdzekļu pār-
palikumu no iepriekšējā gada, 
sasniedz 176  740,2 EUR, ko 
plānots izlietot:

l ceļu un ielu projektēšanai - 
2%;
l ceļu un ielu ikdienas uztu-
rēšanai - 33%;
l ceļu un ielu periodiskai at-
jaunošanai - 40%;
l pamatlīdzekļu iegādei (ceļa 
seguma rekonstrukcija, trans-
porta būves) - 25%.

 Izbeigta iepirkuma proce-
dūra „Būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība Ķempju ielas 
seguma atjaunošanas darbos 
Līgatnē, Līgatnes novadā”, jo 
pretendentu piedāvātā zemā-
kā cena pārsniedz Līgatnes 
novada domes finansiālās ie-
spējas. Pārskatīsim plānoto 
darbu apjomus un meklēsim 
citus risinājumus būvprojekta 
izstrādē.

 Izsludināts atklāts kon-

kurss „Pārtikas produktu pie-
gāde Līgatnes novada izglītī-
bas iestādēm”.

 Izsludināts iepirkums „Lī-
gatnes novada vidusskolas 
skolēnu apmācība profesio-
nālās pilnveides programmā 
„Projektu vadība””.

 Izsludināts iepirkums „Lī-
gatnes novada pašvaldības 
darbinieku veselības apdroši-
nāšana”.

 Noslēdzies iepirkums „Ope-
ratīvā transporta piegāde Lī-
gatnes novada pašvaldības 
policijas vajadzībām”. Piegā-
des līgums tiks slēgts ar SIA 
„Skandi Motors” par piedāvā-
juma summu 25  834,38 EUR 
(divdesmit pieci tūkstoši asto-
ņi simti trīsdesmit četri euro 

un 38 centi) bez PVN. Domes 
sēdē 28. janvārī ir pieņemts 
lēmums par aizdevuma ņem-
šanu Valsts kasē minētā trans-
portlīdzekļa iegādei ar 5 gadu 
atmaksas termiņu.

 Lūdzu novada iedzīvotājus 
būt pacietīgiem un saproto-
šiem, vērtējot grants ceļu vir-
smas šībrīža tehnisko stāvok-
li. Esošie laikapstākļi neļauj 
veikt kvalitatīvu ceļa iesēdu-
mu un bedrīšu labošanas dar-
bus. Esam apsekojuši kritiskā-
kos grants ceļu posmus, kur 
ceļa virskārtā veidojas rises 
un dubļi, un prioritārā kārtībā 
veicam mitruma novadīšanas 
vai pat ceļa virskārtas laboša-
nas darbus. 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes februārī
 

 Bēgļu tematika ir aktuāla 
visā pasaulē. Droši vien arī 
mēs daždien aizdomājamies, 
vai Gaujasmalā līgodziesmas 
nebūs jādala ar Allah Akbar. 
Tas, ka daudzās zemēs ie-
rastā kultūrvide jau gadiem 
stipri mainījusies, nav nekāds 
noslēpums tiem, kas bijuši 
Eiropā vai Skandināvijā. Kas 
sagaida mūs? Vai tie solītie 
500 vai 700 Latvijā būs vie-
nīgie? Vai nav sagaidāms, ka 
Latviju pārpludinās desmiti 
un simti tūkstošu? Es domā-
ju, ka skaisti latviskā Līgatne 
labi izdzīvos arī bez bēgļiem. 
Man personīgi pēc vņiem nav 
nekādas vajadzības.
 Valdība pašvaldībām neko 
nav uzspiedusi. Un Līgatnes 
novadā nav izdots neviens 
normatīvais akts, kas bēgļiem 
dotu jebkādas priekšrocības 
(kamēr esmu domes priekš-
sēdētājs, darīšu visu iespēja-
mo, lai nekas tāds nenotiktu). 
Tomēr to, ka arī Līgatnes no-
vadā varētu apmesties kāda 
bēgļu ģimene, nevar izslēgt. 
Pastāstīšu, kāda ir sistēma.
 Valdības institūciju atla-
sītie bēgļi ierodas Latvijā un 
apmetas Mucenieku centrā. 
Tur trīs mēnešu laikā tiek de-
talizēti pārbaudīta viņu iden-
titāte un piešķirts bēgļa vai 
alternatīvais statuss. Šai lai-
kā bēgļiem intensīvi mācīšot 
latviešu valodu (šeit drusku 
pasmaidu), ar viņiem strādās 
mentors. Šo trīs mēnešu laikā 
bēgļiem pašiem vai ar men-
tora palīdzību jāatrod vieta, 
kur deklarēt savu turpmāko 

dzīvesvietu. Tāpat jācenšas 
atrast darbu. 
 Pēc trīs mēnešiem bēg-
ļi Mucenieku centru pamet. 
Viņi apmetas uz dzīvi Lat-
vijā atrastā vietā, bet tāpat 
tie drīkst doties arī uz citām 
Eiropas Savienības valstīm 
(esmu drošs – vairums rīko-
sies tieši tā). 
 Līgatnes novadā bēglis 
teorētiski var deklarēt dzī-
vesvietu pie kādas privātper-
sonas. Tad tiešām viņš kļūst 
par mūsu novada iedzīvotāju. 
Un, ja bēglis atradis vietu Lī-
gatnē, tad viņam kā novada 
iedzīvotājam pienāksies visa 
sociālā palīdzības pakete, kas 
ir trūcīgām personām - ne 
vairāk, ne mazāk (jo, vistica-
māk, viņi visi būs atbilstoši 
trūcīgas personas statusam). 
Tomēr viens ir atrast pie kura 
deklarēt dzīvesvietu, bet pa-
visam cits – kur dzīvot.
 Potenciālais bēglis, Līgat-
nes novada iedzīvotājs kā trū-
cīga persona var lūgt pašval-
dībai dzīvokli. Un, visticamāk, 
nebūs nekāda iegansta, lai šo 
bēgli neuzņemtu rindā. Un 
šeit gribu vēlreiz precizēt –  
uzņemtu rindā.
 Pašvaldībai dzīvokļu ir ļoti 
maz, tajos dzīvo īrnieki, un 
rinda ir gara. Uzņemot rindā, 
bēglis būtu tās beigu galā. 
Un zinot, cik rinda ātri virzās, 
viņš savu kārtu varētu sagai-
dīt pēc vairākiem gadiem.
 Tas tad arī īsi viss – teorē-
tiski bēgļi varētu šeit ieras-
ties, bet viņiem nav nekādu 
privilēģiju.
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 Līgatnes novada dome  
28. janvārī apstiprināja domes 
darbinieku jaunu štatu un algu 
sarakstu (pašvaldības struk-
tūrvienības, ieskaitot aģentūru 
„Kultūras un tūrisma centrs”, 
izņemot pedagogus, kuriem 
algu maksā valsts). Domes 
struktūrvienībās no 104 darbi-
niekiem alga tika paaugstināta 
57 personām, netika paaugsti-
nāta 47 personām, kopā pieau-
gums 45 000 EUR gadā. 
 Algu paaugstināšana ir ļoti 
jūtīgs un ļoti būtisks process, 
kas skar (vai arī neskar) ne 
vien pašvaldības darbiniekus, 
bet visus novada iedzīvotā-
jus, jo dalīta tiek iedzīvotāju 
nauda, ko viņi maksā saviem 
darba ņēmējiem – domes dar-
biniekiem. Šī procesa īste-
notāji ir iedzīvotāju uzticības 
personas - domes deputāti, ku-
riem iedzīvotāji uzticējuši savu 
naudu un iespēju rīkoties ar 
to iedzīvotāju interesēs. Tādēļ 
vēlos publiski informēt par šī 
procesa norisi mūsu mājās – 
mūsu pašvaldībā.
 Lai nerastos pārpratumi, 
vēlos nepārprotami apliecināt, 
ka es neiebilstu pret algu palie-
lināšanu domes darbiniekiem 
principā. Atalgojuma apjoms 
ir cilvēka darba vērtējums. 
Pašvaldībā šis vērtējums norit 
atbilstoši vērtētāju (deputātu) 

taisnīguma un godīguma iz-
pratnei, tomēr tam jāiekļaujas 
ne vien ētiskajās, bet arī tiesis-
kajās normās. Tā nenotika.
 1. Pirms procesa uzsākša-
nas dome nav lēmusi, ka jāveic 
kolektīva algu paaugstināšana 
domes darbiniekiem. 
 2. Dome nav lēmusi par lī-
dzekļu apjomu, kāds no budže-
ta atvēlams algu paaugstināju-
mam. 
 3. Dome nebija apstiprinā-
jusi konkrētu un caurskatāmu 
sistēmu, saskaņā ar ko veikt 
algu izmaiņas: ne vienotus 
principus, ne kritērijus, ne pa-
matojumu, kam palielināt, kam 
ne, par cik palielināt.
 4. Nebija arī izveidota un 
apstiprināta struktūra (komisi-
ja, darba grupa) procesa veik-
šanai 3. punktā minētās sistē-
mas izstrādāšanai un konkrētu 
algu koriģēšanai saskaņā ar 
to.
 Visas iepriekš minētās funk-
cijas vienpersoniski veica do-
mes priekšsēdētājs atbilstoši 
savai izpratnei un subjektīva-
jām vēlmēm. Kad viņa modelis 
algu palielināšanai bija „iz-
strādāts” un nonāca līdz ap-
stiprināšanai, deputātiem tika 
skaidrots, ka bijusi priekšsēdē-
tāja mutiski uzaicināta darba 
grupa, kas šo modeli apsprie-
dusi un akceptējusi, taču nav 

nekādu dokumentu, kas lieci-
nātu par tādas grupas darbību 
un darba rezultātiem.
 Šokējošs ir fakts, ka šī dar-
ba grupa bijusi slepena, depu-
tāti par tās pastāvēšanu netika 
informēti. Kad es (pieļaujot, 
ka darba grupa vai komisija 
pastāv, jo tāda likumiski bija 
nepieciešama) mēģināju to 
„atrast”, ne izpilddirektors, ne 
kancelejas sekretāre man ne-
kādu informāciju par mistisko 
objektu nevarēja sniegt. 
 Priekšsēdētājs vēlāk elek-
troniskajā vēstulē deputātiem 
atzina, ka (citēju): „(..) Pelses 
kundze nevarēja saņemt nekā-
du informāciju par komisijas 
darbu”.
 Komisiju jeb darba grupu 
meklēju sakarā ar konkrētu 
nepieciešamību, jo kopš sep-
tembra komiteju sēdēs virzīju 
priekšlikumu salāgot darbinie-
ku algas ar valstī darbojošos 
amatu klasifikācijas sistēmu, 
kas izstrādāta, lai valsts un 
pašvaldību pārvaldes darbi-
nieku algas atbilstoši ieņema-
majam amatam tiktu noteik-
tas pēc vienotiem principiem. 
Manu priekšlikumu izskatīja 
un apsprieda Finanšu komi-
tejas sēdē decembrī. Vieno-
jāmies šo jautājumu izskatīt 
kopā ar 2016. gada budžetu. 
Diemžēl tā nenotika. Kā jau 

minēju, man nebija iespēju vir-
zīt savu priekšlikumu apsprie-
šanai, tādēļ rakstīju iesniegu-
mu ar mana varianta piedā-
vājumu visiem deputātiem. 
Atbildes nav. Apstiprināšanai 
janvāra domes sēdē tika piedā-
vāts viens (vienīgais pareizais) 
variants – domes priekšsēdētā-
ja sastādītais modelis, kas pēc 
priekšsēdētāja teiktā balstīts 
uz „precīzu un pamatotu sistē-
mu”, bet faktiski nav pamatos 
ar jebkādu sistēmu – kam, par 
cik un kādēļ paaugstina algu.
 Kaut gan decembra domes 
sēdē deputāti apstiprināja 
mūsu pašvaldības darbinieku 
izkārtojumu minētajā amatu 
klasifikācijas sistēmā atbil-
stoši Ministru Kabineta notei-
kumiem, domes priekšsēdē-
tājs pasludināja to par mūsu 
pašvaldībai nepieņemamu un 
nepiemērotu. Pieļauju, ka šis 
priekšsēdētāja subjektīvais 
viedoklis bija pamats patva-
ļīgai rīcībai – nepieļaut mana 
priekšlikuma izskatīšanu, lai 
tādā veidā izslēgtu jebkādu tā 
pielietojumu algu izmaiņu pro-
jektā un netraucētu priekšsē-
dētāja subjektīvo vēlmju īste-
nošanu.
 Algu izmaiņu projektā 
priekšsēdētājs bija paredzē-
jis arī savas algas pielikumu. 
Ar atsevišķu balsojumu (tika 

ievērots likums – priekšsēdē-
tājs par sevi nebalsoja): „par” 
balsoja Pēteris Lideris, „pret” 
Guntars Pīpkalējs un Baiba 
Pelse, atturējās Guntis Zicma-
nis, Jurijs Daģis, Viktors Cīru-
lis, Gunita Liepiņa, Rihards Vi-
dzickis, tādēļ deputāti nolēma 
priekšsēdētājam algu nepalie-
lināt.
 5. februārī deputātiem tika 
izplatīts personāllietu speciā-
listes rakstīts iesniegums, ar 
kuru tika lūgts priekšsēdētāja 
algu tomēr palielināt, pama-
tojoties uz nolikumu, kas it kā 
apstiprināts ar domes lēmumu 
pērnā gada 5. maijā. Likums 
„Par pašvaldībām” paredz, 
ka iekšējos normatīvos aktus 
(noteikumi, nolikumi, instruk-
cijas) pieņem dome. Taču no-
skaidrojās, ka minētais noli-
kums apstiprināts ar domes 
priekšsēdētāja parakstu, nevis 
ar domes lēmumu, tātad tas ir 
fiktīvs dokuments, un priekš-
sēdētāja alga pagaidām paliek 
līdzšinējā.
 Nobeigumā gribu piebilst, 
ka saskaņā ar likumdošanu mi-
nētā algu izmaiņu procesa or-
ganizētājs teorētiski ir pašval-
dības Izpilddirektors kā domes 
administrācijas vadītājs.

Baiba Pelse, 
domes deputāte no vēlētāju 
apvienības „Mēs Līgatnei”

Deputāta viedoklis par algu palielinājumu domes darbiniekiem

Līgatnes novada domes priekšsēdētāja viedoklis
 Atsaucoties uz deputātes B. 
Pelses rakstu “Deputāta vie-
doklis par algu palielinājumu 
domes darbiniekiem” un pie-
vienojoties deputātes viedok-
lim, ka šis ir jūtīgs un būtisks 
process, atzīstot, ka katram 
ir tiesības uz savu viedokli, 
Līgatnes novada dome saistī-
bā ar deputātes rakstu un lē-
mumu “Par Līgatnes novada 
pašvaldības darbinieku štatu 
sarakstu un amata atalgoju-
ma noteikšanu no 2016. gada  
1. februāra” sniedz šādu infor-
māciju.
 Līgatnes novada pašvaldībā 
iepriekš līdzīgs lēmums tika 
pieņemts 2012. gadā, kad da-
ļēji tika pārskatītas darbinieku 
algas, tās paaugstinot zemu 
atalgotajiem darbiniekiem un 
daļēji vienādojot iestāžu vadī-
tājiem. Pārējiem darbiniekiem 
algas palikušas praktiski ne-
mainīgas kopš 2009. gada, kad 
tika izveidots Līgatnes novads. 
Krīzes gados darbinieku algas, 
izņemot domes priekšsēdētā-
jam un izpilddirektoram, neti-
ka samazinātas. Tai pašā laikā 
to paaugstināšanai, lai seko-
tu līdzi minimālās un vidējās 
darba algas kāpumam valstī, 
pašvaldībai līdz 2012. gadam 
līdzekļu nepietika. Tādējādi 
daudziem augstākās kvalifikā-
cijas speciālistiem darba algas 
bija 2009. gada līmenī.
 Laikā no 2009. līdz 2016. 
gadam minimālā darba alga 
valstī palielinājusies par 
44,46%, bet vidējā darba 
alga sabiedriskajā sektorā no  
2009. gada līdz 2015. gadam 
palielinājusies par 20,03%. 
 Apzinoties, ka, nesekojot 
darba tirgus tendencēm, Lī-
gatnes pašvaldība var zaudēt 
visu līmeņu speciālistus, kas 
būtiski ietekmētu pašvaldības 
rīcībspēju, finanšu komitejas 

sēdē pērn novembrī tika sāk-
tas diskusijas par nepiecie-
šamību pārskatīt darbinieku 
algas. Uz šo diskusiju fona de-
putāte B.  Pelse jau decembra 
sociālo lietu un finanšu komi-
tejas sēdēs sāka dedzīgi aizstā-
vēt būtisku darba algas palieli-
nājumu Sociālā dienesta darbi-
niekiem, piedāvājot tās palieli-
nāt pat par 39%. Saprotot, ka 
šāda apjoma algu pieaugums 
pašvaldības budžetam nav pa 
spēkam, bet izdalīt atsevišķus 
darbiniekus nebūtu pareizi, 
deputāti nolēma darbinieku 
algu jautājumu skatīt kontek-
stā ar 2016. gada budžetu. De-
putātes B. Pelses apgalvojums, 
ka deputāti iepriekš par to nav 
lēmuši, nav patiess.
 Līdzekļu apjoms algu fon-
da palielināšanai tika skatīts 
2016. gada budžeta ietvarā. 
Darbinieku darba alga tika 
definēta kā pirmā prioritāte, 
tomēr pašvaldībā ir arī daudz 
citu prioritāšu, tāpēc algu pa-
lielinājums varēja būt tikai tik 
liels, lai neciestu izglītība, kul-
tūra, sociālie jautājumi utt.
 B. Pelses apgalvojums, ka 
dome nebija apstiprinājusi 
konkrētu sistēmu, nav pa-
tiess, jo jaunā sistēma ir pre-
cīzs 2012. gadā un pirms tam 
2009. gadā domes apstiprinā-
tais darbinieku štatu saraksts. 
Līgatnes pašvaldībā ieviesta 
vertikālā darba samaksas sis-
tēma. Tāpat patiesībai neat-
bilst apgalvojums, ka nebi-
ja izveidota un apstiprināta 
komisija vai darba grupa, jo 
šādas komisijas esamība nav 
nepieciešama. Darbu veic 
darbinieki, kam šo jautājumu 
risināšana ir ikdienas darba 
pienākumos.
 Domes priekšsēdētājs, ņe-
mot vērā viņam uzliktos amata 
pienākumus, uzņēmās inicia-

tīvu darba algas jautājuma ri-
sināšanā, uzaicinot atbildīgos 
speciālistus – izpilddirektoru, 
personāllietu speciālisti un 
pieaicinot pirmsskolas izglī-
tības iestādes vadītāju -, lai 
kopīgu izprastu situāciju, ie-
spējas un turpmāko rīcību. Tā 
ir procedūra, kāda pašvaldī-
bā notiek ikdienas darbs, kad 
daudzu jautājumu apsprieša-
nai sanāk kopā speciālisti, lai 
vienotos par rīcību. Ja depu-
tātam domes administrācijas 
darbinieku darbs vieš neuzti-
cību un viņam pašam ir vēlme 
piedalīties ikdienas darba pro-
cesos, tad viņam ir visas tiesī-
bas dibināt komisijas un darba 
grupas.
 Jau 2010. gadā pašvaldībā 
veikta daļēja darbinieku novēr-
tēšana. Tās mērķis ir paralēli 
vertikālajai algu sistēmai izvei-
dot horizontālo, kur attiecīgi 
labākie darbinieki ir labāk mo-
tivēti. Tas ir salīdzinoši darbie-
tilpīgs pienākums, kas prasa 
visu darbinieku un to vadītāju 
vairāku līmeņu aptauju veik-
šanu. Pirms sešiem gadiem šis 
darbs tika pārtraukts, jo nebija 
resursu ne tā turpināšanai, ne 
sekojošai horizontālās darba 
samaksas sistēmas ieviešanai. 
Šobrīd pašvaldība uzskata, 
ka pienācis laiks šo sistēmu 
ieviest, bet tai pašā laikā ap-
zinās, kas tas ir laikietilpīgs 
process, bet daudzu darbinie-
ku šodienas attalgojums ir kri-
tisks. Tāpēc bija pašsaprotams 
risinājums doties divos virzie-
nos – piedāvāt domei lemt par 
darbinieku attalgojumu palie-
linājumu pēc 2012. gada ap-
stiprinātā štatu saraksta prin-
cipa un uzsākt darbu, lai līdz  
2017. gadam veiktu visu dar-
binieku individuālo novērtēju-
mu, paralēli izveidojot jaunu 
atalgojuma sistēmu.

 Sekojoši domes adminis-
trācijas sagatavotais algu 
piedāvājums tika virzīts ap-
spriešanai Apvienoto komi-
teju sēdē, kurā piedalījās visi 
deputāti, izņemot B. Pelsi un 
G. Zicmani. Domes komitejas 
sēdes ir tā institūcija, kur de-
putāti aizrautīgi aizstāv savus 
viedokļus, savu vēlētāju inte-
reses un vajadzības. Katram 
domes deputātam ir tiesības 
iesniegt lēmumprojektus vai 
debašu gaitā aizstāvēt savu 
viedokli, cenšoties pārliecināt 
citus kolēģus. Tradicionāli bu-
džeta apspriešanā tiek veido-
ta Apvienoto komiteju sēde, 
lai būtu iespējas piedalīties 
un izteikties ikvienam deputā- 
tam. 
 Apvienoto komiteju sēdē 
domes priekšsēdētājs, kurš 
atbilstoši likumam ir šīs sēdes 
vadītājs, deputātiem detalizē-
ti izskaidroja principus, pēc 
kādiem veikts algu paaugsti-
nājuma piedāvājums. Vidējais 
algas palielinājums darbinie-
kiem ir 6,1%, kas pamatots 
ar vidējās darba algas pieau-
gumu sabiedriskajā sektorā 
2014. gadā. Nākamā kategori-
ja ir tie darbinieki, kuru algu 
lielums attiecībā pret darba 
tirgus prasībām ir kritisks. 
Šiem darbiniekiem, kuru vidū 
ir sociālie darbinieki, bērnu-
dārzu skolotāju palīgi, Dienas 
un interešu centra vadītāja un 
vēl daži, algas palielinājums 
tika piedāvāts 13 – 14% ro-
bežās. Nākamā kategorija ir 
tie darbinieki, kuru algas ar 
atsevišķiem lēmumiem jau ti-
kušas pārskatītas pēdējo divu 
gadu laikā, un darbinieki, kas 
piesaistīti minimālajai algai. 
Šiem darbiniekiem algu palie-
linājuma nebija, jo tas vai nu 
nesen veikts (piemēram, grā-
matvežiem), vai to regulē val-

stī noteiktā minimālā alga (ap-
kopēji, palīgstrādnieki). Šāda 
sistēma visiem klātesošajiem 
deputātiem bija pieņemama, 
un lēmums tika pieņemts vien-
balsīgi.
 Valsts un pašvaldības darbi-
nieku amata algu klasifikators 
ir tas, kas nosaka maksimālās 
algas ierobežojumus. Tas vai-
rāk ticis veidots valsts pārval-
dei un tajā trūkst daudz nozī-
mīgu pašvaldības darbinieku 
amatu saimju. Tad trūkstošie 
amati tiek pielīdzināti kaut 
kam līdzīgam. Tas veido situā-
ciju, ka, piemēram, skolotāju 
palīgu atalgojumam būtu jā-
būt augstākam par skolotāju 
atalgojumu. Jau ilgstoši tiek 
diskutēts, lai šis klasifikators 
nebūtu saistošs pašvaldībām, 
jo pašvaldības nevar pēc tā 
izveidot algu sistēmas, bet pa-
gaidām likumdevējs šo normu 
nav izslēdzis.
 Domes vadības – priekšsē-
dētāja un izpilddirektora - al-
gas izmaiņas, līdzīgi kā citiem 
darbiniekiem, bija paredzētas 
amatu štatu sarakstā. Domes 
deputāti atbalstīja ieceri pa-
augstināt izpilddirektora algu, 
bet attiecībā uz priekšsēdētāja 
algas izmaiņām lēmums neti-
ka pieņemts. 
 2015. gada 5. maijā Līgat-
nes novada domes priekšsē-
dētājs apstiprināja “Līgatnes 
novada domes un tās padotībā 
esošo iestāžu amatpersonu 
un darbinieku atalgojuma no-
likumu”. Esošais dokuments 
izstrādāts un apstiprināts at-
bilstoši spēkā esošajai likum-
došanai un saskaņots Valsts 
kontrolē. Deputātes B. Pelses 
apgalvojumam, ka dokuments 
ir fiktīvs, nav nekāda pama-
ta, kaut no tāda viedokļa, ka 
Valsts kontrole fiktīvus doku-
mentus nesaskaņo.
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Andrejs Cīrulis

Skola un 
fabrika
 Iepriekšējā reizē savu stās-
tījumu beidzu, pieminēdams 
Ivara Kupča grāmatu “Laiks 
un ļaudis”, kas izdota ļoti ne-
lielā – tikai 250 eksemplāru –
tirāžā. Tas ir privāts izdevums 
un sākotnēji domāts tikai radi-
niekiem un viņu radiniekiem.
 Par to niecīgo metienu tie-
šām ļoti žēl, jo tik labi uzraks-
tītu laikmeta liecību reti kad 
nācies lasīt. Vislabākais tas, ka 
Ivars Kupčs rakstījis pats, un, 
pateicoties izglītībai un man-
totajai, kā arī paša kaldinātajai 
inteliģencei, izdarījis to izci-
li. Ja kāds gribētu labi iepazīt 
Latvijas vēsturi daudzās pē-
dējās desmitgadēs, labs veids 
būtu Ivara Kupča grāmatas 
“Laiks un ļaudis” lasīšana.
 Jau rakstīju, ka iepriekš ap-
ņēmos jums par šo grāmatu 
pastāstīt, raugoties no līgat-
niešu viedokļa. Ārpus šī apska-
ta paliks daudzas jo daudzas 
tēmas un fakti, lai gan sevišķi 
interesantām lietām man būs 
grūti vienaldzīgi paiet garām. 
Tāpēc šajā ziņā reizēm grē-
košu. Un tāpat - ja apstākļi 
būs labvēlīgi, vismaz pāris 
šīs aizraujošās grāmatas no-
daļu tiks ievietotas arī vietnē  
www.barikadopedija.lv.
 Bet, lai iesākumā jums būtu 
vispārējs priekšstats, ievietošu 
satura rādītāju nevis tradici-
onālajā stabiņā, bet vienkārša 
teksta rindā, lappuses liekot 
iekavās. Tad gan pārskatāmī-
ba veidosies, gan vieta taupī-
sies. Tāpat arī atgādināšu, ka 
tipogrāfijā lūgsim Ivara Kupča 
tekstu salikt citādā šriftā (citā-
diem burtiem), lai tas atšķirtos 
un lasītājiem būtu ērtāk.

Ievads (9). 
Pirmā daļa – LAIKS. Senči (15), 
20. gadsimta sākums (20), Pir-
mais pasaules karš un brīvības 
cīņas (27), Pirmā brīvvalsts (31), 
Ulmaņlaiks (46), Baigais gads 
(68), Lielvācijas paēnā (77), 
Kopīgā cīņā pret boļševismu! 
(99), Bēgļu gaitas (120), Ventiņi 
(149), Mazpilsētas nostūrī (183), 
Universitāte (212). 
Otrā daļa – ĻAUDIS (299). 
Pirmā celtne – atomreaktors 
(300), Starp fiziķiem (348), Pie 
biologiem (394), Cits darba 
lauks (432), Organiskās sintēzes 
eksperimentālā rūpnīca (442), 
Neorganiskās sintēzes ķīmijas 
institūtā (460), Uz pārbūves viļ-
ņa (499), Uz barikādēm! (528), 
Atjaunotā brīvvalsts (542), Post 
scriptum (585), Kupču un Ķeņģu 
dzimtas 20. gadsimtā (586).

 Bet iesākumā īpaši jāru-
nā par to, ar ko grāmata bei- 

dzas, – ar ģenealoģiju jeb cilts-
koka izpēti, lai gan abi šie 
vārdi grāmatā nav pieminēti 
vispār. Un labi, ka tā, jo šie 
jēdzieni ir tik sarežģīti, ar tik 
samežģītiem skaidrojumiem 
gan literatūrā, gan internetā, 
ka liels daudzums cilvēku šī 
grūtā uzdevuma priekšā vien-
kārši saļimst, viņiem nolaižas 
rokas, un tādējādi ļoti daudzas 
ģimenes paliek tukšā – vecie 
nomirst, un jaunajiem nav bi-
jis pacietības uzrakstīt savas 
dzimtas vēsturi. Daudzas atmi-
ņas un dzīvesstāsti aiziet zem 
velēnām.
 Un te nu gribētos ieteikt 
ikvienam – uzrakstiet vismaz 
to, ko zināt. Un neveidojiet 
nekādas sarežģītās shēmas. 
Ieskatam pārpublicēšu dažus 
piemērus no Ivara Kupča grā-
matas. Te būs runa par līgat-
niešiem - labi zināmiem cil-
vēkiem. Tā ar vienu šāvienu 
trāpīšu diviem zaķiem – gan 
sniegšu saprotamu pārskatu 
par mūs interesējošajiem grā-
matas varoņiem, gan samācī-
šu jūs un pats sevi, kā veidot 
dzimtas ciltskoku. (Papildus 
iekavās par to šaušanu piebil-
dīšu, ka patiesībā es savā dzīvē 
neesmu noslaktējis itin neko, 
kas lielāks par mušu.) 
 Un vēl viens skaidrojums. 
Pirms katra citāta kvadrātie-
kavās tiks ierakstīta tā grāma-
tas lappuse, kur citāta sākums. 
Šinī gadījumā - [586. lpp.]. 

Tēva ģimene
Artūrs Kupčs, mans tēvs  
(1899 – 1955), agronoms. 
1929.g. beidzis LVU. Latvijas 
Lauksaimniecības kameras Lop-
kopības nodaļas vadītājs, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Grā-
matas „Par jaunlopu ēdināšanu” 
autors. Piedalījies Brīvības cīņās. 
Apglabāts Rīgā, Meža kapos. 
Vera Kupča, dz. Ķeņģe, mana 
māte (1902 – 1991). 1924.g. 
beigusi Mājturības institūtu, 
kaucmindiete. Vairāku rakstu un 
grāmatu līdzautore. Ģimenē dzi-
musi meita Valda (1930) un dēli 
Ivars (1933) (grāmatas autors) 
un Jānis (1940). Apglabāta Rīgā, 
Meža kapos.

Mana ģimene
Ivars Kupčs (1933) – Artūra 
un Veras dēls, grāmatas autors. 
Beidzis LVU, būvinženieris.
1. laulība (1957) – Dzidra Kup-
ča, dz. Knauere (1933). Beigusi 
LVFKI, trenere, PSRS sporta 
meistare paukošanā, PSRS 
čempione. Ģimenē dzimis dēls 
Valdis (1961).
2. laulība (1964) – Roze Kupča, 
dz. Lukstraupe (1943). Beigusi 
Rīgas Horeogrāfijas skolu, tautas 
deju horeogrāfe, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavaliere. Ģimenē dzimis 
dēls Māris (1966). 
3. laulība (1979) – Inese Kupča, 
dz. Katkovska (1948). Beigusi 
Rīgas Celtniecības tehnikumu. 

Abu ģimenē augusi Ineses meita 
Sigita (1969).

Māsas ģimene
Valda Norīte, dz. Kupča (1930). 
Beigusi LVU (1955), ķīmiķe, 
Līgatnes papīrfabrikas eksperi-
mentālās nodaļas vadītāja, grā-
matas „Poligrāfija” līdzautore.
Ilmārs Norītis (1931). Beidzis 
LVU (1955), ķīmiķis. Ilggadējs 
Līgatnes papīrfabrikas direktors. 
Abu ģimenē dzimuši dēli Andris 
(1957), Dainis (1959) un meita 
Baiba (1964).

Brāļa ģimene
Jānis Kupčs (1940 –1995). 
Beidzis RMI (1964). Medicīnas 
zinātņu doktors, profesors, Latvi-
jas galvenais neiroķirurgs, Paula 
Stradiņa Neiroķirurģijas centra 
vadītājs, Neiroķirurgu biedrības 
priekšsēdētājs, LOK Antidopinga 
komisijas priekšsēdētājs, LPSR 
Valsts prēmijas laureāts. Apgla-
bāts Rīgā, Meža kapos.
Biruta Kupča, dz. Dupāte 
(1939). Beigusi RMI (1964). 
Pasniedzēja, medicīnas zinātņu 
doktore, asociēta profesore. 
Abu ģimenē dzimuši dēli Kārlis 
(1969) un Edgars (1973).

Mana māsasdēla Andra 
ģimene
Andris Norītis – Ilmāra un Val-
das dēls (1957). Beidzis LMA, di-
zainers, uzņēmējs. Bijis Ventspils 
pilsētas galvenais mākslinieks.
Liāna Norīte, dz. Vimba (1961). 
Beigusi Mākslas skolu, stiliste. 
Ģimenē dzimuši dēli Oskars 
(1982), Roberts (1984) un mei-
ta Māra (1986).

Mana māsasdēla Daiņa 
ģimene
Dainis Norītis – Ilmāra un Val-
das dēls, mans krustdēls (1959). 
Beidzis RPI, inženieris mehā-
niķis. Bijis vairāku autofirmu 
pārstāvis Latvijā. Turpina tēva 
gaitas Līgatnes papīrfabrikā kā 
tehniskais direktors.
Inta Norīte, dz. Spukte (1958). 
Beigusi RPI, ekonomiste. Ģimenē 
dzimis dēls Reinis (1984) un 
meita Ieva (1986).

Manas māsasmeitas Baibas 
ģimene
Baiba Lapsiņa-Norīte,  
dz. Norīte – Ilmāra un Valdas 
meita (1964). Beigusi RMI, bērnu 
psihiatre Rīgas bērnu slimnīcā.
Alvis Lapsiņš (1968), uzņē-
mējs. Ģimenē dzimusi meita 
Elīna (1998).

 Protams, laiks iet uz priek-
šu, daudz kas mainās. Izrādās, 
ka Andris un Dainis, kuri manā 
vidusskolas beigšanas gadā 
bija pavisam mazi, ņipri pirms-
skolas puisīši, tagad ir vectēvi. 
Protams, ka man tas šķiet ļoti 
jocīgi, neticami un neiedomā-
jami. Tāpat Dainis vairs nav 
Līgatnes papīrfabrikas tehnis-
kais direktors, par ko strādāja 
Ivara Kupča grāmatas rakstī-
šanas laikā. Bet ieraksti dzim-
tas vēsturē visu loģiski sakārto 

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

1977. gada bildē 1. rindā no kreisās: Valda, Baiba, Ilmārs, 2. rindā no kreisās 
Andris, Dainis. Foto no Norīšu ģimenes arhīva. 1988. gada bildē 1. rindā Liāna (Andra sieva), klēpī meita Māra, Vera Kupče (Valdas māte), 

Inta ( Daiņa sieva), klēpī meita Ieva, Andris, klēpī dēls Roberts, 2. rindā Dainis tur dēlu Reini, 
Baiba, Valda, Ilmārs tur Andra dēlu Oskaru. Foto no Norīšu ģimenes arhīva.

divi dēli – Jānis un mans vectēvs 
Pēteris. Pēdējais arī kļuvis par 
„Lācīšu” mājas mantinieku.

 Līdzīgi paveicies arī ar Val-
das, Ivara un Jāņa Kupču mā-
tes senču pētījumiem. Pavisam 
iepriecinošā kārtā te atrasta 
saistība ar Līgatni. Ivars grā-
matā raksta: [17. lpp.]

 Manas mātes dzimta ir Ķeņģi 
un Branti. Arī par viņiem Ēveles 
pusē, Vidzemes guberņā, sagla
bājušies pieraksti. Tie atrasti 
pagājušā gadsimta 20. gados 
kādas kaimiņu pagasta mājas 
bēniņos. Kā tur nonākuši, ziņu 
nav. 
 18. gs. sākumā Vidzemē, 
Līgatnes pusē, mežos dzīvojis 
kāds vīrs, dedzinājis ogles un 
tecinājis darvu. Cik var noprast, 
tad arī viņam uzvārds Brandts 
(vēlāk Brants) piešķirts, atvasi-
not no vācu vārda “brennen”. 
Ogļdeģim dzimuši seši dēli. 
Viens palicis Līgatnē, bet pārējie 
devušies pasaulē. Aptuve-
nas ziņas par viņiem minētas 
Suntažu, Madonas un Smiltenes 
pusē, bet viens apmeties Ēveles 
pagasta „Milku” mājās. Jānis 
Brants tad arī nopircis „Vecpīp-
ju” mājas Ēvelē. 
 Iepirktā saimniecība robežo-
jusies ar Sedas upi. Platība liela, 
bet purvaina. No 150 hektāriem 
zemes tikai augstākajās vietās 
līsti meži un iekoptas aramze-
mes platības. Purvainie plašu-
mi tā arī palikuši neizmantoti. 
Ģimenē bijušas četras meitas: 
Līze, Anna, Kristīne un Trīne, kā 
arī dēls Indriķis. Nav ziņu par 
Indriķi, bet māju mantojusi ve-
cākā meita Līze (1825 – 1893). 
Vecvecmamma tad arī apprecē-
jusies ar manu vecvectēvu Jāni 
Ķeņģi. 
 Jānis Ķeņģis (1817 – 1870) 
nācis no Valmieras puses 
Brenguļiem. Domājams, ka 
viņa dzimta bijusi saistīta ar 
hernhūtiešu kustību, kur šādi 
uzvārdi minēti. Pateicoties dažu 
izglītotu muižnieku atbalstam, 
viņi Vidzemē sevišķi aktīvi 
darbojušies 18.gs. vidū. Sava 
viedokļa veidošanās jau laikam 
bija tas iemesls, ka tieši viņi 
vēlāk, 1802. gadā, piedalījušies 
Kauguru nemieros Valmierā. Bet 
konkrētu ziņu par tieši šīs Ķeņģu 
dzimtas līdzdalību nemieros nav. 
 Jāņa un Līzes Ķeņģu ģimenē 
dzimuši trīs bērni: dēls Jānis un 
divas meitas – Līze un Kristīne. 
Meitas izdotas pie vīra, bet 
Jānis, mans vectēvs, ir palicis 
„Vecpīpjos” par saimnieku. 
 Te jāmin, ka „Vecpīpju” zeme 
mantiniekiem netika dalīta. Vid

zemē stingri ievērots princips –  
saimniecību starp bērniem ne-
dalīt un zemes platību saglabāt. 
Svarīga bijusi arī īpašnieka uz-
vārda uzturēšana – mantojuma 
tiesības pienācās vecākajam dē-
lam vai vismaz dēlam. Pārējiem 
dota izglītība, un tie mantojuma 
daļu saņēmuši naudā. Ar to arī 
izskaidrojams, ka Vidzemē saim-
niecības saglabājušās lielākas 
un līdz ar to rentablākas. 

 Grāmatas tālākajās lappu-
sēs ar interesi lasāms par svi-
nīgumu 1900. gada sagaidīša-
nā. Un arī par to neziņu, ka ne-
kas neliecināja par milzīgajiem 
notikumiem, kas sākās jau pēc 
dažiem gadiem. Tāpat kā mēs 
tagad nevaram iedomāties, 
kas notiks nākamajos gados, 
arī toreiz nevienam pat prātā 
nenāca, ka revolūcijas bangās 
sabruks Krievijas impērija, ka 
Baltija atšķelsies, nodibinot 
trīs neatkarīgas valstis. Ka pa 
Eiropu klīstošais komunisma 
rēgs, par ko kaut kur tālu Vāci-
jā rakstīja Kārlis Markss, māj-
vietu atradīs plašajā Krievijā, 
izveidojot milzīgu ļaunuma 
impēriju, pirms Otrā pasaules 
kara atkal pakļaujot Baltijas 
valstis un vai pusi Eiropas pār-
veidojot pēc sava prāta.
 Bet tikmēr… [30. lpp.]

 Kā gadsimtu miju sagaidīja 
mana tēva dzimta Aiviekstē 
un mammas Ēvelē? Kopīgam 
ieskatam, atceroties nostāstus, 
centīšos ieskicēt 20. gadsimta 
sākumu. Apraksts varētu būt 
pat diezgan tuvs patiesībai. 
 Bet Vitebskas guberņas „Lācī-
šu” mājās Aiviekstes pusē pirms 
pašas gadsimtu mijas Kupču ģi-
menē piedzimis ceturtais puika. 
Oficiāli notikums dokumentēts 
šādi: ”Krustpils ev. lut. draudzes 
1899. gadā dzimušo un kristīto 
reģistrā ar nr. 291 ierakstīts 
Artūrs Kupčs, saimnieka – 37 ga-
dus vecā Pētera Kupča un viņa 
sievas – 35 gadus vecās Jūles, 
dz. Ezergaile, dēls, dzimis 1899. 
gada 19. augustā (1. septembrī 
pēc jaunā stila) Ungurmuižas 
pagasta „Lācīšos”. Šis četrus 
mēnešus vecais puisēns tad arī 
ir mans tēvs. 
 Kupči vispār nav bijuši lieli 
ciemos gājēji. Šī iemesla dēļ 
pieņemu, ka Pēteris un Jūle  
20. gadsimtu sagaidīja ģimenes 
lokā kopā ar saviem dēliem – 
divpadsmitgadīgo Jāni, septiņga-
dīgo Robertu, trīsgadīgo Ādolfu, 
kuriem nu vēl piepulcējies arī 
mazais Artūrs. 

 Tai laikā Latvijā ziemas vēl 
bargas un sniegainas, sevišķi 
jau Madonas pusē. Cik vien at-
cerējās tētis, tieši biezā sniega 
dēļ nelielais mājas pagalms 
vienmēr bijis pilns ar augstām 
sniega grēdām, jo celiņi uz kūti, 
pagrabu un šķūņiem vienmēr 
bijuši notīrīti un nokaisīti ar 
smiltīm. Pēteris ar Jūli mīlējuši 
kārtību. Vectēva uzskati bijuši 
strikti – dēli pieradināmi darbam 
jau no mazotnes. Tīrs pagalms 
bijis darbs, kas darāms dēliem. 
Lielajā aukstumā, kāds Latvijā 
bijis, laikam jau zēniem nācies 
ņipri vien kustēties. Un vai  
šai Vecgada vakarā bijis savā-
dāk? 
 Ārā auksts, bet mājā iekurts 
pavards un mājīgs siltums. 
Vecmāmiņa bijusi laba saimnie-
ce. Mājā darbus var darīt tikai 
pēcpusdienā, jo diena paiet, 
kopjot lopus. Ziemas dienas ir 
īsas. Kad sāk krēslot, virtuvē 
tiek iedegta petrolejas lampa. 
Droši vien šai reizē Jūle gata-
vo ģimenes svētku mielastu, 
un istabas pamazām pildās ar 
ceptu pīrāgu un svētku cepeša 
smaržu. Šai mājīgajā klusumā 
manam tēvam vēl tikai mēneši.

 Tālāk seko rimts stāstījums 
par ikdienas norisēm, kas uz-
bur gandrīz vai idilli. Tāpat 
skaista ikdienišķība un mie-
rīgs dzīves ritējums valdījis arī 
Ēvelē. Strādāts no rīta līdz va-
karam, mājas turētas tīras un 
sakoptas, bet galvenā misija 
tomēr bija bērnu audzināšana, 
kas sevī bez visādām valdības 
deklarācijām un ministriju no-
rādēm ietilpināja, mūsdienu 
terminoloģijā runājot, visap-
tverošu pasākumu komplek-
su gudru, norūdītu un čaklu 
bērnu tapšanai par cilvēkiem, 
kas spēj tikt galā ar dzīves 
grūtībām. Lai atrisinātu tās 
grūtās problēmas, ar ko tagad 
galvu lauza viss ar ierēdņiem 
pārblīvētais Izglītības ministri-
jas nams, tolaik tika atrisināts 
vienkārši [23. lpp.]:

 Lielajā istabā pastāvīgi stā-
vējis ratiņš un stelles. Uz tām 
ziemā Jūle audusi pelēku vad-
malu, šūdinājusi dēliem apģērbu 
un adījusi zeķes. Uz skolu puikas 
gājuši vectēva darinātās pasta-
lās, bet vasarā apavi aizmirsti. 
Staigāts tikai basām kājām. 
 Tētis arī atcerējās, ka pui-
kām, vēl maziem esot, vecmā-
miņa rītos parasti ļāvusi laukā 
izskrieties. Tās vislielākās izprie-
cas – ziemas salā plikām kājām 

un izskaidro. Tie pat nav jāla-
bo, tikai jāpapildina.
 Man ļoti patīk pats grāma-
tas sākums, kurā sniedz pār-
skatu pār laika posmu, kas 
vairākkārt pārsniedz cilvēka 
mūža garumus. Es to pat salī-
dzinātu ar dronu, bet man bail 
to darīt, jo tad daudziem jo 
daudziem interneta nelietotā-
jiem man nāksies skaidrot, kas 
ir drons.
 Jau izlasot pirmo teikumu, 
krūtis iekņudas patriotisma 
nots [15. lpp.].

 Mēs esam latvieši! Šī patiesī-
ba, ka esam tauta, apzīmējama 
ar kopības piederību noteiktai 
vietai, kultūrai un mentalitātei. 
No kurienes tā cēlusies? Esam 
sena nācija, taču gandrīz visi, 
kas pētījuši savu dzimtas koku, 
laikam jau pirmos reālos senčus 
varējuši atrast tikai pēc Lielā 
Ziemeļu kara (1700 – 1721). 
Karš un tam sekojošais mēris 
dzēsis jebkādas ziņas par mūsu 
priekšgājējiem. Sevišķi jau Vi-
dzemē, kur bojā gājis gandrīz vai 
katrs trešais iedzīvotājs. Pavisam 
maz tādu, kuri kādu informā-
ciju atraduši arī par senākiem 
laikiem.

 Tālākajā stāstījumā Ivars 
Kupčs raksta, ka ar dzimtas 
vēstures rakstīšanu labi pavei-
cies tāpēc, ka daudz ko izpētī-
jis viņa krusttēvs, tēva brālis 
Ādolfs, kurš bijis Lācīšu mājas 
saimnieks un kurš bija pieda-
lījies Brīvības cīņās, Lāčplēša 
ordeņa kavalieris. Tā kā viņš 
bijis Aiviekstes pagasta aiz-
sargu nodaļas priekšsēdētājs, 
padomju vara 1944. gadā viņu 
apcietināja un izsūtīja uz Vor-
kutu, kur viņš tomēr izdzīvoja 
un varēja atgriezties Latvijā. 
 Ādolfa pētījuma sākums ie-
stiepjas grūti pārredzamā pa-
gātnē [15. lpp.]

 18. gs. sākumā Krustpils mui-
žā dzīvojis kāds dzimtcilvēks, 
bet izkalpojies par toreizējā 
barona Korfa personīgo kučie-
ri. Darbā centīgs un sadzīvē 
saticīgs. Tā par ilgu un nevaino-
jamu darbu savas dzīves nogalē 
barons vīram piešķīris mūža lie-
tošanā 60 desetīnu lielu zemes 
gabalu muižas attālā nostūrī, 
Aiviekstes upes krastā.
 Piešķirto platību klājis biežs 
mežs. Klaji bijuši vienīgi upes 
līči, kur leknas pļavas. Lai 
iekoptu zemi, cirsti meži un līsts 
līdums. Mežos toreiz mituši arī 
vilki un lāči. Mazā auguma dēļ 
tie iesaukti par “skudru lāčiem”.

 Saimniecības teritoriju šķēr-
sojis braucamais ceļš. Tas nācis 
no tālākiem Vidzemes apvidiem, 
gājis līdztekus Aiviekstes upei 
uz Pļaviņām un tālāk uz Rīgu. 
Bābupīti daudzie vezumnieki 
šķērsojuši pāri braslam turpat 
pie mājām. Ap braslu auguši 
lieli un vareni vītoli. Tie vietai 
piešķīruši īpatnēju zīmīgu aina-
vu. Iespējams, tieši šīs ainavas, 
kā arī daudzo lāču dēļ vietējie 
un garāmbraucēji vietai devuši 
nosaukumu “Ivušku Lācīši”.

 Un te seko stāstījums par 
mežu līšanu, cīnīšanos ar ne-
gantajiem meža zvēriem, ze-
mes tālāko pārdalīšanu man-
tiniekiem, līdz nonākam līdz 
diviem brīnišķīgiem atklāju-
miem – kā uzradusies pirmā 
biznesa iespēja un kā nonākts 
līdz uzvārdam Kupčs [16. lpp.].

 Pirmais konkrēti minētais 
dzimtas pārstāvis Juris (1755 
– 1826) dzīvojis šais Krustpils 
muižas „Ivušku Lācīšu” mājās. 
Pa ceļu jau sākusies dzīva ve-
zumnieku kustība. Vidzemnieki, 
pārsvarā no Kalsnavas, Sāvie-
nas, Ļaudonas, Madonas un 
Lubānas, veduši uz Rīgu savus 
lauksaimniecības ražojumus: 
linus, linsēklas, labību, sviestu, 
gaļu un citus produktus, bet 
atceļā – Rīgā sapirktās mantas: 
sāli, cukuru, drānas un lietas, 
kas nepieciešamas saimniecībā. 
 Attāluma vai citu apstākļu dēļ 
tālajiem braucējiem pamazām 
izveidojies ieradums tieši Lācīšu 
mājas apkārtnē pārnakšņot un 
atpūtināt zirgus. Reizēm vezum-
nieku saradies tik daudz, ka uz 
trim hektāriem zemes novie-
tojušies vezums pie vezuma. 
Apkārtnē pat uzcelti četri krogi. 
Bet īstais „atpūtas placis” tā arī 
palicis uz Jura zemes. Viņš „da-
rījumus” sācis ar barības sagādi 
zirgiem, tad cepis maizi, žāvējis 
gaļu un mainījis to naudā vai 
graudā. Vēlāk uztaisījis dēļu 
nojumi un iekārtojis arī savu 
„šņabja brūzi”. Kā šodien saka, 
nodrošinājis braucējiem „pilnu 
servisu”. Uzņēmums plaucis un 
nesis Jurim prāvus ienākumus. 
 Kad Krievijas valdība veikusi 
tautas skaitīšanu un katram 
iedzīvotājam dots uzvārds, tad, 
laikam pateicoties tieši Jura 
„biznesam”, „Ivušku Lācīšu” ļau-
dis izvēlējušies uzvārdu KUPČS 
(krieviski – tirgotājs). 
 Jurim bijuši četri dēli un divas 
meitas. Ģimene dzīvojusi pārti-
cībā. Bērniem pieaugot, vecākie 
dēli devušies pasaulē, meitas 
izdotas pie vīra. Bet jaunākais 
dēls Andrejs (1816 – 1885) pali-
cis saimniekot „Lācīšos”. Viņam 
ģimenē augusi meita Maija un 

skriet ap māju un pikoties. Piko-
jušies, kamēr pēdas vairs nejūt.

 Grāmatā daudzas lappuses 
veltītas tam, kā vecāki sūri un 
grūti cīnījušies, lai bērni tiktu 
pie labas izglītības. Ka tas nav 
bijis viegli, liecina šis fragmen-
tiņš [25. lpp.].

 Rudeņos tēvs vienmēr 
visus bērnus vedis uz skolu un 
pavasaros atpakaļ. Mājās bijuši 
arī Ziemassvētkos. Kā mamma 
atceras, rudeņos pajūgs uz skolu 
vienmēr bijis nokrauts kā čigānu 
vezums. Tur grozi, produktu 
saiņi, kartupeļu maisi un starp 
tiem, protams, arī paši braucēji.

 Tālāk Ivara Kupča grāmatā 
ir izvērsts stāstījums par Brīvī-
bas cīņām. Šīs rindas es lasīju 
mazliet rūpīgāk, jo tuvojas Lat-
vijas simtgade. [27. lpp.].

 Kopumā jau karoja sešus 
gadus. Bet, skaidrības labad, 
gribas atgādināt, ka Pirmais 
pasaules karš sākās 1914. gada 
1. augustā un ilga 4 gadus – līdz 
1918. gada novembrim. Kad  
18. novembrī proklamēja Lat-
vijas valsts neatkarību, sākās 
Brīvības cīņas. Tās turpinājās 
līdz 1920. gada februārim. Tikai 
1920. gada 11. augustā tika 
parakstīts miera līgums starp 
Latviju un Padomju Krieviju. 
Tas nozīmēja, ka Latvija kļuvusi 
brīva valsts un beidzot iestājies 
miers.
 Tā bija sanācis, ka Pirmā 
pasaules kara sākumu manu 
vecāku paaudze, izņemot pašus 
vecākos, sagaidījusi, būdami pa-
visam jauni, skolu tikko beiguši 
vai vēl skolas solos sēdēdami. 
Taču seši gadi ir pietiekami ilgs 
laiks. Tā pamazām karadarbībā 
iesaistījušies un vēlākās Brīvības 
cīņās piedalījušies gandrīz visi 
abu dzimtu vīrieši.

 Atklāti sakot, man tagad ir 
briesmīgas pārdomu mokas – 
vai visu iepriekšējo vajadzēja 
šeit rakstīt, ja tur tikai vienu 
vienīgu reizi pieminēta Līgat-
ne. Par attaisnojumu varu mi-
nēt tikai dzelžainu argumen- 
tu – tas ir šausmīgi interesanti. 
 Bet nu esam atkļuvuši līdz 
rindkopai, kam ar Līgatni sa-
kars ir ciešāks par ciešu – līdz 
Valdas Norītes piedzimšanas 
mirklim. [41. lpp.]

 Mana māsa Valda dzimusi 
1930. gada rudenī. Tad arī klusā 
idille Karlīnes ielā beigusies. 
Kristību ceremonijā Valdai tiek 
reģistrēti krustvecāki, par krust-
tēvu kļūst Jūlijs, bet par krust-
māti Osja. 
 Par bērnu sākuma gaitām 
apmēram līdz 5 gadu vecumam 
mamma rakstījusi dienasgrāma-
tu. Katram iekārtota atsevišķa 
rūtiņu burtnīca. Apbrīnojami, kā 
šīs burtnīcas viņa saglabājusi 
gan bēgļu gaitās, gan visus pēc-
kara gadus. Mums tās izdalīja 
tikai īsi pirms nāves. 
 Spriežot pēc mammas ierak-
stiem, Valda mūža pirmo vasaru 
pavadījusi Priekuļos. Tur tētis 
vadījis Lopkopības skolu. Un, cik 
var noprast, meitiņas audzināša-
nas pirmie mēneši mammai nav 
bijuši viegli. Laikam jau teorē-
tiskās zināšanas „par pareizu zī-
daiņa kopšanu un audzināšanu” 
nav atbildušas praksei. Burtnīcā 
minēti tādi jēdzieni kā tumes, 
sulas, putras, bērna svara pieau-
gums, neliels klepus, atgrūšana 
utt. To visu lasot, nevar nejūs-
mot par apbrīnojamo pacietību.

 Zīmīgas ir arī šādas rindas, 
kas rāda, ka pasaulē nāca ļoti 
izcila personība, kas guva ie-
vērību pat visā Padomju Savie-
nībā, - medicīnas zinātņu dok-
tors, profesors, Latvijas galve-
nais neiroķirurgs Jānis Kupčs. 
Taču redzams, ka grāmatas 
autors Ivars Kupčs tādai izci-
lai nākotnes autoritātei sevišķi 
lielu vērību nav piegriezis, bet 
vairāk domājis tikai par savām 
blēņām. [64. lpp.]

 Bet tad vecāki mums paziņo, 
ka pašiem arī būšot māsiņa vai 
brālītis. Tāda esot mode. Laikam 
arī atsaukušies Ulmaņa aicinā-
jumam, ka katrā ģimenē jābūt 
vismaz trim bērniem, bet mēs 
tikai divi. 
 Iet bērnudārzā man patika. 
Tur mēs dziedājām, dejojām, 
un laiks pagāja ātri. Un kā lai 
iztiek bez dažādām maiņām un 
tirgošanos zēnu starpā? Laikam 
jau visos laikos puikām savs 
„bizness” sācies tieši bērnudār-
zā. 
 Tolaik populāras bija papirosu 
Bauda paciņās ielīmētās bildī-
tes. Tās jākrāj līdzīgi pastmar-
kām, lai veidotos kolekcijas – 
atsevišķi par putniem, zvēriem, 
gaisa baloniem, lidmašīnām, 
automašīnām, ieročiem, valsts-
vīriem, pilsētām utt. Savācot 
šādu kolekciju pilnībā, varēja 
tikt pie laimesta. Tad nu mums, 
lai savāktu, nācās ar attēliem 
mainīties. 
 Šajā ziņā man necerēti 
laimējās. Mājās Jāņonkulis 
bija kārtīgs pīpmanis. 
Laikam jau radošā darbā no 
šī netikuma neizvairījās arī 
toreiz. Onkulis skaitījās žurnāla 
„Lauksaimnieks” redaktors, 
un, kad viņš strādāja, istaba 
pilna ar dūmiem. Un pīpēja 
viņš tieši papirosus Bauda. Tad 
nu man atlika tikai skriet uz 
kiosku, nest paciņas un viņu 
kārtīgi „nopīpināt”. Tā man 
izdevās sakrāt diezgan lielu 
bilžu kolekciju. Bet līdz lielajam 
laimestam vēl nācās krāt. 
 Bērnudārzā mainījāmies 
ne tikai ar bildēm, bet arī ar 
pantiņiem. No puikām iemācījos 
dzejolīšus, taču zināju, ka mājās 
tādus skaitīt nedrīkst. Viens no 
tiem, kā izsaukt ugunsdzēsējus 
pa telefona automātu. Un kā lai 
neatceras? „Izsit lodziņ’! Pie-
spied podziņ’! Atbrauc septiņ’ 
pažarniek’. Paceļ kājiņ’! Apmīž 
mājiņ’! Aizbrauc septiņ’ pažar-
niek’!”

 Kamēr Ivars dzīvojas pa 
bērnudārzu, mums zināmā Val-
da Norīte jau kļuvusi par pavi-
sam lielu meiteni. [55. lpp.]

 Bet Valdai jau pirmās skolas 
gaitas. Viņa izturēja konkursu un 
tika uzņemta Jelgavas Skolotāju 
institūta paraugpamatskolas 
pirmsskolas klasē. Skolā jau 
mācījās Drosmis un Aija. Nu 
Valda bija „ābečnieks” un lepni 
staigāja skolnieces formā ar 
melnu samta bereti, kuru rotāja 
emblēma JSI, tāpat kā Aijai. Šai 
skolā mācīja arī klavierspēli. Tā 
nu mājās uz mammas klavie-
rēm katru dienu tika atskaņota 
„klasiskā mūzika” – lēni gammu 
vingrinājumi. 
 Bērnudārzu apguvu ātri. 
No ilgās iešanas pēc māsas šo 
iestādi jau pazinu. Sēdējām tai 
pašā telpā, kur savulaik Valda. 
Ar soliem un tāfeli. Dārziņā 
mums jāzīmē, jāgriež un jā-
raksta burtiņi. Tos audzinātāja 
zīmēja uz tāfeles.

Turpinājums sekos
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Nr.p.k. Būvniecības process
Nodevas 
apmērs
(EUR)

1 2 3
Ēkas

4.1. I grupas ēkas jauna būvniecība 20,00
4.2. I grupas ēkas vai tās daļas atjaunošana, ja ēka nav 

kultūras piemineklis
20,00

4.3. I grupas ēkas vai tās daļas pārbūve 20,00
4.4. I grupas ēkas nojaukšana 20,00
4.5. I grupas ēkas vai tās daļas restaurācija, ja ēka ir 

kultūras piemineklis
40,00

4.6. II grupas ēkas jauna būvniecība, novietošana, ēkas vai 
tās daļas restaurācija, atjaunošana, pārbūve

60,00

4.7. III grupas ēkas jauna būvniecība, novietošana, ēkas vai 
tās daļas restaurācija, atjaunošana, pārbūve

120,00

4.8. II vai III grupas ēkas nojaukšana 40,00
4.9. II grupas ēkas nojaukšana, ja tā nav pieslēgta ārējiem 

inženiertīkliem
20,00

4.10. I, II vai III grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida 
maiņa bez pārbūves

20,00

4.11. I grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un 
ciemos), II vai III grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota 
atjaunošana

20,00

4.12. I (pilsētās un ciemos), II vai III grupas ēkas vienkāršota 
fasādes atjaunošana

20,00

4.13. Ēkas konservācija 20,00
Autoceļi un ielas

4.14. I grupas jauna māju ceļa būvniecība, esoša māju ceļa 
pārbūve vai nojaukšana

20,00

4.15. Ceļa un ielas atjaunošana vai nojaukšana 20,00
4.16. Jauna ceļa un ielas būvniecība vai esoša ceļa un ielas 

pārbūve 
120,00

Inženierbūves
4.17. I grupas inženierbūves jauna būvniecība, ierīkošana, 

nojaukšana, novietošana, pārbūve vai restaurācija
20,00

4.18. I grupas inženiertīklu jauna būvniecība, atjaunošana, 
ierīkošana, nojaukšana vai pārbūve objektiem

20,00

4.19. Inženierbūves konservācija 20,00
4.20. II grupas inženierbūves būvniecība 60,00
4.21. III grupas inženierbūves būvniecība 120,00

Meliorācijas būves
4.22. I grupas meliorācijas būves jauna būvniecība, 

atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
20,00

4.23. Meliorācijas būves konservācija 20,00
4.24. II grupas meliorācijas būves jauna būvniecība, 

atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
60,00

4.25. III grupas meliorācijas būves jauna būvniecība, 
atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve

120,00

5.  Nodeva par būvatļaujas sa-
ņemšanu 50% apmērā maksā-
jama pēc būvatļaujas saņemša-
nas būvvaldes noteiktajā termi-
ņā. Atlikušie 50% no nodevas 
maksājami pirms dokumentu 
iesniegšanas būvvaldē par būv-
atļaujā ietverto projektēšanas 
nosacījumu izpildi. Ja būvatļau-
jas nosacījumi netiek izpildīti 
vai būvatļauja netiek realizēta, 
iekasētā pašvaldības nodeva ne-
tiek atmaksāta.
6. Nodeva par būvniecības iece-
res akcepta saņemšanu, izdarot 
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 
apliecinājuma kartē, 100% ap-
mērā maksājama pēc akcepta 
saņemšanas būvvaldes noteikta-
jā termiņā.
7.  Ja viena būvatļauja vai būv-
niecības ieceres akcepts, izda-
rot atzīmi paskaidrojuma rakstā 
vai apliecinājuma kartē, tiek sa-
ņemts vienlaikus par vairākiem 
būvniecības objektiem, kopējo 
nodevas apmēru veido atsevišķu 
objektu nodevu summa. 
8.  Nodeva par būvatļaujas pār-
reģistrāciju vai termiņa pagari-
nāšanu tiek noteikta 20,00 EUR 
apmērā par katru reizi.
9.  Ja būvniecības process uz-
sākts pirms 2014. gada 1. oktob-
ra, ir samaksāta daļa no iepriekš 
noteiktās nodevas par būvat-
ļaujas saņemšanu 40% apmērā 
un būvniecības ierosinātājam ir 
tiesības saņemt būvatļauju atbil-
stoši spēkā esošam būvniecības 
regulējumam, būvniecības iero-
sinātājs atlikušo nodevas daļu 
60% apmērā no iepriekš noteik-
tās nodevas maksā:
9.1. pirms dokumentu iesniegša-
nas būvatļaujas saņemšanai, ja 
būvniecības ierosinātājs lūdz iz-
dot būvatļauju ar atzīmi par pro-
jektēšanas nosacījumu izpildi; 
9.2.  pirms dokumentu par būv-
atļaujā ietverto projektēšanas 
nosacījumu izpildi iesniegšanas, 
ja pasūtītājs lūdz izsniegt būv-
atļauju ar atzīmi par projektē-

šanas un būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi. 
10. Saņemot būvatļauju, būvnie-
cības ierosinātājs uzrāda maksā-
jumu apliecinošu dokumentu. 
11.  No nodevas samaksas tiek 
atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji:
11.1. Līgatnes novada pašvaldī-
ba un tās iestādes;
11.2.  Līgatnes novada pašval-
dības pilnvarotas personas, ja 
būvniecība tiek realizēta par Lī-
gatnes novada pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem;
11.3. politiski represētas perso-
nas;
11.4.  I un II grupas invalīdi, ja 
būvniecība tiek realizēta viņiem 
piederošā dzīvokļa īpašumā, 
viendzīvokļa dzīvojamajā mājā 
vai saimniecības ēkā. 
12.  Nodeva tiek iemaksāta Lī-
gatnes novada domes kasē vai 
Līgatnes novada domes norādī-
tajā bankas kontā.
13. Iekasētā nodeva tiek izman-
tota būvvaldes darba nodrošinā-
šanai. 
14. Kontroli par nodevas nomak-
su pilnā apmērā veic būvvaldes 
darbinieks, kurš izsniedz piepra-
sīto dokumentu.
15.  Kontroli par saistošo notei-
kumu izpildi veic Līgatnes nova-
da domes Būvvaldes vadītājs. 
16.  Ar šo saistošo noteikumu 
stāšanos spēkā zaudē spēku 
Līgatnes novada domes 2011. 
gada 19. maija saistošie notei-
kumi Nr. 9/11 “Par pašvaldības 
nodevu par būvatļaujas saņem-
šanu” un 2013. gada 28. no-
vembra saistošie noteikumi Nr. 
14/60 „Grozījumi Līgatnes nova-
da domes 2011. gada 19. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 9/11 
“Par pašvaldības nodevu par 
būvatļaujas saņemšanu”.
17.  Saistošie noteikumi stājas 
spēkā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Līgatnes Novada Ziņas”.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

 Līgatnes novada dome  
2015. gada 27. novembrī ir iz-
skatījusi un akceptējusi izstrā-
dāto saistošo noteikumu projek-
tu „Par pašvaldības nodevu par 
būvatļaujas saņemšanu vai būv-
niecības ieceres akceptu Līgat-
nes novada būvvaldē”.
 Saistošie noteikumi nosaka 
nodevas apmēru, atvieglojumus 
un kārtību, kādā maksājama 
nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu vai būvniecības ieceres 
akcepta saņemšanu, izdarot at-

zīmi paskaidrojuma rakstā vai 
apliecinājuma kartē, būvniecību 
reglamentējošo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā, Līgatnes no-
vada būvvaldē.
 Saistošo noteikumu izstrādes 
gaitā iedzīvotāju aptauja nav 
veikta.
 Ar šo saistošo noteikumu stā-
šanos spēkā zaudēs spēku Līgat-
nes novada domes 2011. gada 
19. maija saistošie noteikumi  
Nr. 9/11 “Par pašvaldības node-
vu par būvatļaujas saņemšanu” 

un 2013. gada 28. novembra 
saistošie noteikumi Nr. 14/60 
„Grozījumi Līgatnes novada do-
mes 2011. gada 19. maija sais-
tošajos noteikumos Nr. 9/11 “Par 
pašvaldības nodevu par būvat-
ļaujas saņemšanu”.
 Saistošo noteikumu piemēro-
šana nepalielinās Līgatnes no-
vada pašvaldības budžeta neno-
dokļu ieņēmumus.
 Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts ievie-
tots Līgatnes novada domes mā-

jaslapā www.ligatne.lv. 
 Pēc pozitīva atzinuma sa-
ņemšanas no Vides aizsardzības 
un reģionālas attīstības minis-
trijas saistošie noteikumi „Par 
pašvaldības nodevu par būvat-
ļaujas saņemšanu vai būvnie-
cības ieceres akceptu Līgatnes 
novada būvvaldē” tiks publicēti 
laikrakstā „Līgatnes Novada Zi-
ņas”.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15/23  
„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai  
būvniecības ieceres akceptu Līgatnes novada būvvaldē”
APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 2015. gada 27. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 19, 14. §)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu 

1.  Saistošie noteikumi nosaka 
Līgatnes novada domes noteikto 
nodevu par būvatļaujas saņem-
šanu vai būvniecības ieceres ak-
cepta saņemšanu, izdarot atzīmi 
paskaidrojuma rakstā vai aplie-
cinājuma kartē, būvniecību reg-
lamentējošo normatīvo aktu no-
teiktajā kārtībā Līgatnes novada 
būvvaldē un nodevas apmēru.
2.  Pašvaldības nodevu maksā 
fiziskas un juridiskas personas, 
kuras, saskaņojot būvniecību 
Būvniecības likuma un Latvi-
jas Republikas Ministru kabi-
neta 2014. gada 19. augusta 
noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” noteiktajā kārtī-

bā, saņem no Līgatnes novada 
būvvaldes būvatļauju vai atzīmi 
par būvniecības ieceres akceptu 
paskaidrojuma rakstā vai aplie-
cinājuma kartē.
3.  Šajos noteikumos ēku un 
būvju iedalījums grupās pie-
mērots atbilstoši Latvijas Re-
publikas Ministru kabineta  
2014. gada 19. augusta noteiku-
mu Nr.  500 “Vispārīgie būvno-
teikumi” 1. pielikumam.
4.  Nodeva par būvatļaujas sa-
ņemšanu vai būvniecības iece-
res akcepta saņemšanu, izdarot 
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 
apliecinājuma kartē, tiek noteik-
ta šādā apmērā:

Energoapgādes objekti
4.26. I grupas energoapgādes objektu būvniecība 20,00
4.27. II un III grupas energoapgādes objektu būve, pārbūve 

vai atjaunošana ārpus energoapgādes komersantu 
norobežotām teritorijām, A klases hidroelektrostaciju 
hidrotehnisko būvju atjaunošana

20,00

4.28. II grupas energoapgādes objektu jauna būvniecība 60,00
4.29. III grupas energoapgādes objektu jauna būvniecība 120,00

Elektronisko sakaru tīkli
4.30. Elektronisko sakaru tīklu pievadi 20,00
4.31. Piekārto kabeļu līniju ierīkošana 60,00
4.32. Elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšana esošā kabeļu 

kanalizācijā, sakaru tīkla iekārtu izvietošana iekārtu 
konteineros

60,00

4.33. Elektronisko sakaru tīklu pārbūve 60,00

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 15/23 
„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības 
ieceres akceptu Līgatnes novada būvvaldē”

1. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 
pa matbudžetu ieņēmumos  
EUR 3 157 158 apmērā un sa-
dalījumu pa ieņēmumu veidiem 
saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 
pa matbudžetu izdevumos  
EUR 3 245 036 apmērā sa-
skaņā ar 2. pielikumu un 3. pie-
likumu.
3. Apstiprināt Līgatnes nova-
da domes speciālā budžeta  
2016. gada ieņēmumu daļu 
EUR 106 476 apmērā un izde-
vumu daļu EUR 112 743 apmē-
rā saskaņā ar 4. pielikumu.
4. Apstiprināt atmaksājamo 
aizņēmumu, galvojumu un citu 
saistību apmēru saskaņā ar  
5. pielikumu.
6. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par Līgatnes novada paš-
valdības 2016. gada budžetu sa-
skaņā ar 6. pielikumu.
7. Noteikt, ka budžeta izpildītā-
ji:
7.1. ir atbildīgi par to, lai izde-
vumi saskaņā ar naudas plūsmu 
nepārsniedz attiecīgajai prog-
rammai/pasākumam tāmē ap-
stiprinātos un plānotos budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomis-
kajām kategorijām;
7.2. organizējot iestādes, noda-
ļas un struktūrvienības funkciju 
izpildi, ir atbildīgi par iepirku-
ma procedūras ievērošanu at-
bilstoši Publisko iepirkumu liku- 
mam;
7.3. pamatbudžeta ieņēmumus, 
kā arī speciālā budžeta ieņē-
mumus (bez ziedojumiem un 
dāvinājumiem), kas pārsniedz 
pašvaldības plānoto apjomu, 
ar Finanšu komitejas atzinumu 
var novirzīt budžetā paredzētās 
programmas izdevumu papildu 
finansēšanai pēc budžeta grozī-
jumu apstiprināšanas Līgatnes 
novada domē. 

Ainārs Šteins,
sēdes vadītājs, Līgatnes novada 

domes priekšsēdētājs

Līgatnes 
novada domes 
saistošie 
noteikumi  
Nr. 16/2 
„Līgatnes 
novada 
pašvaldības 
pamatbudžets 
un speciālais 
budžets  
2016. gadam”
APSTIPRINĀTI  
Līgatnes novada domes 
2016. gada 28. janvāra sēdē 
(protokols Nr. 1, 22. §)

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 

http://www.ligatne.lv/
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 Līgatnes pilsētas bibliotē-
ka no Latvijas Nacionālā kino 
centra (LNKC) dāvinājumā sa-
ņēmusi Latvijas filmu izlases 
kolekciju. 
 LNKC sadarbībā ar Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savie-
nības (ES) Padomē sekreta-
riātu realizējis projektu “Lat-
vijas filmu izlase” – apjomīgu 
filmu kolekciju DVD formātā  
(25 diski), kurā apkopotas Lat-
vijas kinovēstures būtiskākās 
parādības un spilgti mūsdienu 
kinomākslas paraugi.  Izlasē 
ievietotas 70 Latvijas filmas –  
10 spēlfilmas, 16 dokumen-
tālās filmas un 44 animācijas 
filmas. Tās grupētas divos 
hronoloģiskos periodos - kla-
siskais kino un mūsdienas. 
Izlases 25 DVD diskiem pie-
vienots izsmeļošs informatīvi 
izglītojošs bilingvāls katalogs 
(latviešu un angļu valodā) par 
visām filmām un to autoriem.
 Šī izlase ir pirmā tik apjo-
mīgā Latvijas kino reprezen-

tācija DVD formātā, to pare-
dzēts izplatīt gan Eiropā un 
citās valstīs, kurās ir Latvijas 
vēstniecības un pārstāvniecī-
bas, prezentējot Latvijas kā 
ES prezidējušās valsts audio-
vizuālās kultūras bagātības, 
gan arī Latvijas mācību iestā-
dēs un bibliotēkās, nodrošinot 
bagātīgu informāciju par Lat-
vijas kinovēstures un mūsdie-
nu kinoprocesa nozīmīgāka-
jām tendencēm.
 Dāvinājuma mērķis - izlasē 
iekļautās filmas padarīt pie-
ejamas ikvienam iedzīvotājam 
un izmantot tās mācību pro-
cesā skolās, nodrošinot bagā-
tīgu informāciju par Latvijas 
kinovēstures un mūsdienu 
kinoprocesa nozīmīgākajām 
tendencēm.
 Visi interesenti ar „Latvijas 
filmu izlasi” var iepazīties Lī-
gatnes pilsētas bibliotēkā.

Laima Timermane,
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 

vadītāja

1

2
3

4

5

Līgatnes pilsētas bibliotēkas ziņas

Aktualitātes Sporta centrā

Latvijas filmu 
izlase 
Līgatnes pilsētas 
bibliotēkā

 22. janvārī Krimuldas no-
vada peldbaseinā norisinājās 
Krimuldas atklātās peldēša-
nas sacensības jauniešiem. No 
Līgatnes Sporta centra peldē-
šanas treniņgrupas piedalījās  
4 audzēkņi, kas ir labs rādī-
tājs, jo trenēties sākām tikai 
oktobrī. Sportisti uzrādīja 
atzīstamus rezultātus - 3. un  
4.  - 6. vietu. Treneris izteicās: 
„Tas ir tikai sākums…”

Līgatnes vīriešu volej-
bola komanda janvārī 

aizvadījusi spraigas cīņas. 
Ar 3:2 uzvarēta Straupes ko-
manda, ar 3:0 - Vecpiebalgas 
komanda un ar 3:0 - arī Cēsu 
komanda “FONO”.

„Ugunskristības” 
Līgatnes peldētājiem

Peldēšanas sacensību 
dalībnieki. No kreisās:  
Emīls Pīlēģis, Pēteris 
Pīlēģis, Dāvis Zicmanis, 
Estere Serkova.

Vīriešu volejbola komanda.

Vīriešu florbola komanda.

Slēpošanas sacensību 
pjedestāls. Pirmais no 
kreisās - Viesturs Dumpis.

Līgatnes vīriešu florbo-
la komanda janvārī un 

februārī ar mainīgām sekmēm 
turpina dalību Latvijas čem-
pionātā florbolā. Tika zaudē-
tas spēles pret komandām 

„Rubene” (6:11), „Valmiera” 
(3:6), bet uzvarētas spēles 

pret FK „Rīga” (10:9) un ko-
mandu “Pēdu nav ”(5:4).

Jau otro gadu visās Lī-
gatnes izglītības iestā-

dēs norisinājās Starptautiskā 
vispasaules sniega diena. Spī-
tējot aukstumam, gan bērnu-
dārzos, gan skolās norisinājās 
sportiskas aktivitātes svaigā 
gaisā. Katrs Sniega dienas 
dalībnieks saņēma apliecinā-
jumu par aktīvu līdzdalību pa-
sākumā.
 Sporta centra jaunajiem 
florbolistiem Sniega diena iz-
vērtās par pārbaudījumu viņu 
fiziskajai varēšanai. Sākumā 
florbolistiem nācās apgūt ie-
maņas distanču slēpošanā un 
pēc tam piedalīties florbola 
sacensībās, kur startēja divas 

Līgatnes jauniešu komandas 
un attiecīgi tika izcīnītas 2. un 
4. vieta.
 Līgatnes sporta centrs saka 
lielu paldies Līgatnes sporta 
klubam, konkrēti Guntim Zic-
manim par slēpju un to inven-
tāra izmantošanu.
 Paldies visiem atbalstī-
tājiem, labvēļiem, Līgatnes 
novada domei un visiem, vi-
siem...

Viesturs Dumpis,
Līgatnes Sporta centra 

vadītājs

 Janvāra izskaņā nori-
sinājās Siguldas tautas 

slēpojums. Līgatnes nova-
da godu aizstāvēja Viesturs 
Dumpis, izcīnot 2. vietu, nie-
ka 1,2 sekundes atpaliekot  
no uzvarētāja. Diemžēl sniega 
sega mūs nelutina, bet gai-
dām...

Foto: Viesturs Dumpis

Filmas sadalītas vairākās grupās:
Spēlfilmu klasika:
  1.DVD - Purva bridējs,
  2.DVD - Četri balti krekli,
  3.DVD - Pie bagātās kundzes,
  4.DVD - Ezera sonāte,
  5.DVD - Limuzīns Jāņu nakts krāsā.
Dokumentālo filmu klasika:
  6.DVD - Baltie zvani, Krasts, Vecāks par desmit minūtēm,
  7.DVD - Šķērsiela,
  8.DVD – Krustceļš.
Animācijas filmu klasika:
  9.DVD - Arnolda Burova filmas: Ki-ke-ri-gū!, Tīģeris Ņau-ņau, Puķu Ansis, Dullais Dauka, 
  Bums un Piramidons, Vanadziņš,
  10.DVD - Telefilma Rīga filmas: Zelta sietiņš, Skudriņa Tipa, Brīnumputns, 
  Zaķīša pirtiņa, Kabata, Man vienai māsiņai.
Spēlfilmas: 
  11.DVD - Kurpe,
  12.DVD - Ūdensbumba resnajam runcim,
  13.DVD - Sapņu komanda 1935,
  14.DVD - Cilvēki tur,
  15.DVD - Mammu, es tevi mīlu.
Dokumentālās filmas: 
  16.DVD - Lailas Pakalniņas filmas: Veļa, Prāmis, Pasts, Leiputrija,
  17.DVD - Olu kundze, Piejūra, Tramvajs, vārdā kalpotājs, Stacijas,
  18.DVD - Klucis – nepareizais latvietis,
  19.DVD - Dokumentālists,
  20.DVD - Escaping Riga.
Animācijas filmas bērniem:
  21.DVD - Neparastie rīdzinieki, Desas piedzīvojumi, Visi kakti norasoja, Kalado, 
  Aiz deviņi ezeriņi, Pirms aizmieg ūdeņi visi, Kad āboli ripo, Kā brālītis Trusītis uzvarēja 
  lauvu, Ursus, Kā Lupatiņi mazgājās, Kora turneja,
  22.DVD – Lidojam?, Jāņtārpiņš, Redzi, trusi? … Tētis brauc uz Londonu, Jaunā suga, 
  Dzīvais ūdens, Burvīga diena, Korrida, Eži un lielpilsēta.
Animācijas filmas pieaugušajiem:
  23.DVD – Clara Rubinšteins, Latvietis pūš pīlītes, Klucināja, Vai Rīga jau gatava?, 
  Bezmiegs, Latvietis, Spēlēju, dancoju, Norīt krupi, Spārni un airi, Aptumsums, Kiosks,
  24.DVD - Zelta zirgs,
  25.DVD - Akmeņi manās kabatās.



“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 28395513, e-pasts ligatnes.zinas@gmail.com. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. 

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

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

Mazs pumpurs dzīves dārzā plaukst
Un izplaukst mazā sārti baltā ziedā,
Mums visiem gribas zināt, kāds viņš augs,
Būs vēja zieds, vai briedīs augļu briedā

Janvārī Līgatnes novadā 
dzimuši trīs puisīši

Bruno; 
Roberts Kristians 

un Kristers.

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

Un tā pa vienam, un tā pa vienam vien
Pa sārti balto ziedu klāto sniegu
No spožās saules mirdzuma ikdien
Kāds aiziet klusumā uz mūža miegu.

Janvārī mūžībā aizgājuši 
Vilis Bērziņš - 9. janvārī

Aivars Balodis – 17. janvārī
Guntis Vimba – 18. janvārī

Dzintra Ābrama – 22. janvārī
Georgijs Ļipņevičs – 29. janvārī.

Izsakām līdzjūtību!

 Līgatnieši labi pazīst mūsu 
kultūras nama pastāvīgo ie-
mītnieku - Amazones papa-
gaili Kešu, kas, atraitņa kārtā 
nonācis, bija palicis arī bez 
mājām un ieguva jaunu ap-
mešanās vietu Spriņģu ielā 
4. Šomēnes Keša, pateicoties 
savu draugu saziedotajiem lī-
dzekļiem, ticis arī pie jauna, 
lielāka dzīvokļa - būrīša.
 Kā jau svētkos pienākas, 
Kešu jurģos sveikt bija iera-

dušies arī viesi - Dienas un 
amatnieku centra folkloras 
pulciņa mazie audzēkņi sko-
lotājas Aigas Auziņas vadībā. 
Tiesa gan, latviešu folkloras 
apcirkņos dziesmas par pa-
pagaiļiem neatradās, bet par 
citiem putniem dziesmu ir 
gana. Koncerts izdevās.

Inese Okonova,
PA “ Līgatnes Kultūras un 
tūrisma centrs” direktore

Keša pārceļas uz jaunām mājām

Keša jaunajās mājās. 
Foto: Daina Klints

Dienas un amatnieku centra folkloras pulciņa audzēkņi sveic Kešu jaunajās mājās.

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

Dienas centru darba laiks:
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4 – katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz 18.00,
Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2 – katru darba dienu no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Pirmdien 16.30  17.30 Kokapstrāde Sk. Juris Bērziņš
Otrdien 16.00  17.00 Folklora Sk. Aiga Auziņa
Trešdien 16.30  17.30 Zīmēšana un gleznošana Sk. Ārija Bērze
Ceturtdien 16.00  17.00 Papīra plastika Sk. Diāna Gustava

Otrdien 16.00 18.00 Radošie darbi Sk. Antra Strazdiņa

Pirmdien 15.00  17.00 Adīšana un tamborēšana bezmaksas Sk. Diāna Gustava
Otrdien 17.00  18.30

18.30  20.00
Vācu valoda (iesācējiem)
Vācu valoda (pamatgrupa)

EUR 3,00
EUR 3,00

Sk. Ilona Rodina

Trešdien 18.00  20.00 Gleznošanas un zīmēšanas 
studija

EUR 3,00 Sk. Ārija Bērze

Ceturtdien 10.30  12.00 Māmiņu klubs bezmaksas Vada Natālija Juškova

Otrdien 18.00  20.00 Adīšana un tamborēšana bezmaksas Sk. Ārija Bērze

Līgatnes novada Dienas, interešu un 
amatu centra „Saulespuķe” 

pulciņu piedāvājums 2015./16.mācību gadā
Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem:
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4)
  Radošā skola: mūzika, māksla, amatu mācība

Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2)

Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2)

Piedāvājums pieaugušajiem:
Līgatnes pilsētā

 Jau ceturto gadu Līgat-
nes novadā no 1. jūnija līdz  
26. augustam pašvaldība dod 
iespēju jauniešiem (vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem) praktis-
ki sagatavoties konkurētspē-
jai darba tirgū, radot iespēju 
apgūt nepieciešamās pamat-
prasmes un iemaņas.
 Aicinām Līgatnes nova-
da domes struktūrvienī-
bas, komersantus, kapi-
tālsabiedrības, zemnieku 
saimniecības u.c. saimnie-
ciskās darbības veicējus, 
piedāvājot darbu vasaras 
brīvlaikā, saskaņā ar “Notei-
kumiem par kārtību, kādā or-
ganizējama jauniešu (vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem) vasaras 
prakse brīvlaikā Līgatnes no-
vadā” (2012. gada 27. sep-
tembra domes lēmums, prot. 
Nr. 12, 67. §., ar grozījumiem 

2013. gada 25. aprīlī, prot. 
Nr. 4, 9.  §. un 2014. gada  
23. janvārī, prot. Nr. 1, 26. §.) 
l sniegt jauniešiem izpratni 
par profesijām un nepiecie-
šamo zināšanu līmeni tajā, 
darba saturu, pienākumiem, 
perspektīvu; 
l sniegt iespēju gūt pirmo 
praktisko darba pieredzi pro-
fesionāļu uzraudzībā. 
 Līdz 31. martam gaidām 
rakstiskus pieteikumus  Lī-
gatnes pakalpojumu centrā, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai 
Augšlīgatnes pakalpojumu 
centrā, Nītaures ielā 6, Augš-
līgatnē, Līgatnes pagastā. 
Kontakttālrunis informācijai: 
26866855 (Dace Bērziņa).

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

Aicinājums darba 
devējiem par 
jauniešu vasaras 
praksēm brīvlaikā

  Nu pilna krūze, pilna dvēsele
  Ar gadiem ilgi sakrāto.
  Nu es jums nestu, es jums dotu,
  Bet nevaru vairs pacelt to.
       (M. Zālīte)

Dziļā pateicībā par Aivara Baloža mūža darbu un 
ieguldījumu Līgatnes vēstures pētniecībā izsakām 
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, Aivaru mūžībā pavadot.

Līgatnes Kultūras un tūrisma centra darbinieki


