
JĒZUS STATUJA LIMBIĶU KAPOS
Šajā dokumentā esam apkopojuši informāciju par ieceri uzstādīt Jēzus statuju Limbiķu kapos.

Mārtiņa Urdzes pēdējā vēlēšanās
2021.  gada  1.  maijā  mācītājs  Mārtiņš  Urdze  tika  apbedīts  Limbiķu  kapos.  Limbiķu  kapsētas  tuvumā  atrodas

sociālais  aprūpes  centrs  "Iļģi”,  par  kura  iedzīvotājiem Mārtiņš  daudzus gadus rūpējās.  Viņš  sev  izvēlējās  vietu

kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti "Iļģi” iemītnieki.

Pēdējais projekts, ko viņš uzdeva, ir uzstādīt pieminekli šajā kapu nodalījumā. 

Kopš Mārtiņa aiziešanas 2021. gada 23. aprīlī jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo

ieceri.

Par Mārtiņu Urdzi
Mārtiņš dzima 1960. gadā Oldenburgā Vācijā. 1995. gadā viņš pārcēlās uz dzīvi

Latvijā,  kur  kalpoja  kā mācītājs  Liepājas  Krustu un Saraiķu  draudzēs,  kā arī

vadīja Liepājas Diakonijas centru.  Vairāk par Mārtiņa dzīvi  un to, cik dziļi  un

plaši  viņš ir  uzrunājis  cilvēkus,  var  izlasīt  atmiņās,  kas ir  iesūtītas  mājaslapā

martins.urdze.lv. 

Piemēram, viņa draudze raksta:  

Tu prati ieraudzīt tos, kam sāp, kam ir grūti. Tev bija drosme teikt patiesību un cīnīties pret netaisnību

un liekulību. Tu aicināji uz to arī citus. Tev nebija svarīgas hierarhijas un ārēja izrādīšanās. Tu centies

izlīdzināt robežas starp tiem, kam ir vara, un vienkāršajiem ļaudīm, tādējādi dodot vietu uzklausīšanai,

sadzirdēšanai un cilvēcībai. Galvenais bija ieraudzīt Mazo cilvēku un kaut ko labu ikvienā.

"Iļģi" iemītnieki un darbinieki raksta:

VSAC Kurzeme, filiāles “Iļģi” iemītniekiem mācītājs Mārtiņš Urdze bija īpašs cilvēks. Cilvēks, kurš atrada

laiku ikvienam, kurš nāca pretī, lai sasveicinātos un vienkārši aprunātos.

Visi  ar  nepacietību  katru  mēnesi  gaidīja  to  dienu,  kad  ieradīsies  Mārtiņš  lai  varētu  doties  uz

dievkalpojumu.

Mūsu atmiņās Mārtiņš paliks kā vienkāršs, smaidīgs, patiess un sirsnīgs cilvēks……

Par pieminekli
Izvēloties sev šo kapvietu, Mārtiņš Urdze gribēja padarīt redzamu savu kopību ar "Iļģi" iedzīvotājiem. Viņam bija

svarīga cieņa pret katru cilvēku; it īpaši viņam rūpēja neaizsargātie, trauslie, no sabiedrības izstumtie cilvēki. Par

viņiem gādāt  un  viņiem dot  vietu  -  tā  bija  Mārtiņa kristīgā  pārliecība,  un  tā  viņš  pildīja  savu mācītāja  amatu

diakoniskā draudzē.

Sev un "Iļģi" iedzīvotājiem viņš šai  kapsētas daļā vēlējās uzstādīt Jēzus statuju ar aicinošām, atvērtām rokām,

iekļaujot vārdus no Mateja evaņģēlija:

"Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

https://martins.urdze.lv/


Mārtiņam bija svarīgi, lai šī doma būtu ikvienam uzrunājoša, saprotama, pieejama. Mākslas stils un materiāls nav

noteikts, un esam atvērti pret dažādām idejām. Svarīgākais ir,  lai tā atveidotu Jēzu kā aicinošu un līdzjūtīgu tēlu,

nevis  radīt  “Riodežaneiro  tipa”  Jēzus  statuju.  Un  arī  jādomā  par  to,  kā  tā  iekļausies  Limbiķu  kapu  “nabagu

nodalījumā”.

Par Limbiķu kapiem
Limbiķu kapi atrodas Grobiņas nomalē (skat.   k  arti  ).

Aiz parastiem kapiem ir liels areāls, kurā tiek apbedīti aprūpes centra "Iļģi" iedzīvotāji.

Šis  viņiem nozīmētais  zemes gabals sadalās divās  daļās:  vecākā daļā  ir  lieli  koki,  pirms dažiem gadiem,  zemi

iesvētot, pa vidu uzstādīts apm 3 metrus augsts koka krusts. Atsevišķiem kapiem ir vēl saglabājušies kapakmeņi. Šī

daļa  organiski  savienojas  ar  pārējo  „normālo“  kapsētu.  Jaunākajā  nodalījumā,  aiz  zema  krūmu  žoga,  atrodas

klajums.  Tur staigājot,  kapu vietas var  vairāk nojaust  nekā atšķirt.  Celiņu nav.  Tikai  retiem kapiem ir  uzstādīti

kapakmeņi. Tālākajā nostūrī atrodas vairākas rindas ar neseniem apbedījumiem. Vienai rindai ir uzliktas mazas

baltas piemiņas plāksnes. Atšķirībā no pārējās kapsētas, kuru ietver koka sēta, šim nodalījumam apkārt ir uzstādīts

tikai stiepļu žogs.

Kad 1962. gadā Grobiņas pašvaldība šo zemi piešķīra aprūpes centram "Iļģi" savu iemītnieku apglabāšanai, tā reizē

centram uzlika arī atbildību par kapu kopšanu. Resursi, kas jau knapi pietiek dzīvajo aprūpei, padara kapu kopšanu

praktiski neiespējamu. Ik pa laikam tiek organizētas talkas.

Mācītāja Mārtiņa Urdzes kapa vieta atrodas šīs otrās daļas centrā. Blakus aug dažas priedes. 

        

Nākamajos attēlos ir redzama aptuvenā pieminekļa atrašanās vieta: 

https://www.google.com/maps/place/Limbi%C4%B7u+kapi/@56.5279673,21.1711041,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x46faa9a8692db5d9:0x3f2a154ee5fe8ffb!8m2!3d56.5280287!4d21.175155
https://www.google.com/maps/place/Limbi%C4%B7u+kapi/@56.5279673,21.1711041,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x46faa9a8692db5d9:0x3f2a154ee5fe8ffb!8m2!3d56.5280287!4d21.175155
https://www.google.com/maps/place/Limbi%C4%B7u+kapi/@56.5279673,21.1711041,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x46faa9a8692db5d9:0x3f2a154ee5fe8ffb!8m2!3d56.5280287!4d21.175155


    

Par aprūpes centru "Iļģi"
Valsts sociālās aprūpes centra ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' atrodas Grobiņas novadā, Grobiņas pagastā ''Iļģos''- muižas

pilī. Pili projektējis arhitekts Markoni Henriks (1792-1863). Projektējot Iļģu pili, Markoni idejiski rosinājusi Teitoņu

ordeņa mestra māja Malborkas cietoksnī Prūsijā. Arhitekts respektē Latvijas muižu vācisko vidi un īpašnieka vēlmi

saglabāt savas etniskās saites ar tēvzemi. Tās īpašnieki bijuši D.Br. fon Ofenbergi. 

Šajā ēkā pagājušā gadsimta divdesmitajos gados darbojās lauksaimniecības skola, kuras darbību pārtrauca Otrais

pasaules  karš.  Kara  laikā  pils  ēkā  atradās  vācu  armijas  lazarete  un  ''Kurzemes  katla''  laikā  tā  cieta  artilērijas

apšaudē.  Pēc  kara  ēku  atjaunoja,  veicot  pārbūvi,  kā  vēsturisks  arhitektūras  piemineklis  ir  saglabājušās  tikai

balkona margas, kuras ir iekļautas valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu sarakstā. 

No 1948. gada vietas nosaukums ''Iļģi'' ir saistīts ar sociālo aprūpi. Vispirms šeit izveidoja Liepājas pilsētas invalīdu

namu, kuru vēlāk pārveidoja par Liepājas apriņķa veco ļaužu pansionātu.  Pansionāts atšķīrās no citām šāda veida

iestādēm, jo tajā bija izmitināti cilvēki ar psihiskiem traucējumiem. 20. gs. sešdesmitajos gados ar LPSR Sociālās

nodrošināšanas ministrijas rīkojumu ''Iļģi'' kļuva par psihoneiroloģisko pansionātu, tika realizēta jaunā korpusa

būvniecība, tādējādi palielinot klientu vietu skaitu. 

Šobrīd iestādē, kuras oficiālais nosaukums ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme’’ filiāle ”Iļģi,  savas mājas

raduši 270 cilvēki ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 18 gadiem līdz sirmam vecumam. Cilvēku

funkcionālais stāvoklis ir ļoti atšķirīgs. Ikdienā iemītniekiem ir iespēja nodarboties ar rokdarbiem, vizuālo mākslu,

kokapstrādi,  floristiku,  keramiku,  dziedāt,  dejot,  spēlēt  teātri,  iekopt  mazdārziņu.  Tāpat  aprūpes  centrā  tiek

organizēti dažādi kultūras pasākumi, kā arī cilvēkus apmeklē dažādu konfesiju mācītāji. Daļai mūsu centra klientu

ir tuvinieki un ar tiem tiek uzturētas attiecības, taču lielākais vairums ir vieni paši un par tiem rūpējas tikai valsts un

apkārtējo cilvēku, t.sk. darbinieku sirds siltums.
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