
„Gods Dievam augstībā, un miers 
virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.”

(Lūkas ev. 2:10-14)

Jau pavisam drīz dienas kļūs gai-
šākas, un, kaut ziemas aukstākais 
spelgonis vēl tikai priekšā, zinām – 
pēc Ziemassvētkiem ejam pretī pa-
vasarim.

Pagājušais gads bijis pārmaiņu, 
uztraukumu un raižu pilns. Bet tajā 
bijuši arī prieka un laimes mirkļi, 
kas kā zelta zīda pavedieni vijušies 
caur raibo gada seģeni, kurā ieaus-
tas visas krāsas. Dzīve bez krāsām 
būtu pelēcīgi vienmuļa, tāpēc uz 
gada mākslinieka paletes ir atroda-
mas gan gaišās, gan tumšās krāsas.

Līgatnes novada ļaudis 2014. 
gadā ir ražīgi strādājuši, kopjot sa-
vas mājas, savu novadu, izkopjot 
savas tautas garīgās vērtības. Tas 
bijis darbs uzņēmumos un uz lau-
ka, kopā būšana ar saviem mīļajiem, 
aktīva darbošanās visas sabiedrī-
bas labā. Esam kļuvuši vienotāki, 
jo apzināmies, ka, esot kopā, mēs 
spēsim pastāvēt par savām mājām 
un savu novadu. 

Ziemassvētki ir klusuma, pārdomu 
un atmiņu laiks. Šis ir laiks, kad, pār-

lapojot senos bilžu albumus, atcerē-
ties savus mīļos, savas dzīves skais-
tākās dienas. Ziemassvētki ir kopā 
būšanas laiks, kad sanākam, svei-
cam un priecājamies. Ziemassvētki ir 
cerību un rītdienas laiks, kad klusās 

domās gribam kļūt labāki, vēlam 
labu līdzcilvēkiem, kad ceram – nā-
kamais gads būs labāks par aizejošo.

Novēlu visiem novada iedzīvo-
tājiem un visiem tiem, kas sirdī ir 
līgatnieši, priecīgus un gaišus Zie-

massvētkus un visu labo sapņu pie-
pildījumu Jaunajā gadā!

Ainārs Šteins
Līgatnes novada domes  

priekšsēdētājs  
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ZIEMĀ

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un 
stipru veselību, 

decembra jubilār!

Labam cilvēkam ir saule plaukstā,
Ar viņu nesalst arī ziemā aukstā,
Visapkārt darbi paveicas un zied,

Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.
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Informāciju no Iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja 

Līvija Andersone

Īpašie gaviļnieki:
Līgatne ziemā, skats no Lustūža klints. 

Ko rūķītis dara, kad zēniem
Un meitenēm acis ciet?

Varbūt pats laižas snaudā lēni
Vai vientulīgs staigāt iet?

Nav laika, lai snaustu vai skumtu,
Viņš acu neaizver:

Viņš ar tauriņu tīklu uz jumta
Krītošas zvaigznes ķer.

Sveiciens visiem līgatniešiem –  
lieliem un maziem – Ziemassvētkos!

Cerību piepildījumu,  
darbīgu jauno gadu! 

Līgatnes novada domes Izglītības 
un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa

Ir baltais Ziemassvētku laiks. Ir 
dažādas emocijas – miers, svinīgums, 
prieks, labestība. Tas ir laiks, kad 
gaidām gaismas atgriešanos. Laika 
ritējums ir neapturams. Rau, jau gada 
pēdējais mēnesis tuvojas izskaņai! Vēl 
tikai ziemas saulgrieži – Ziemassvētki, 
un pulkstenis jau iezvanīs 2015. gadu.

Dienas pirms Ziemassvētkiem un 
gadu mija allaž rosina izvētīt paveikto, 
un vairāk kā citkārt gribas teikt paldies 
par kopā piedzīvoto un sasniegto. Šis 
gads Līgatnes novada vidusskolā ir 
aizritējis „Comenius” zīmē, realizējot 
projektu „Vide un kultūra”, kas paver 
iespējas ikvienam apzināt sevi, savas 
tautas vērtības un tradīcijas citu zem-
ju un tautu saimē. 

Mīlestības pilnu paldies saku visām 
centīgajām, apzinīgajām un radošuma 
pilnajām Līgatnes novada vidusskolas 
skolotājām, čaklajām un kārtīgajām 
apkopējām, rūpīgajiem teritorijas ko-
pējiem, akurātajām virtuves darbi-
niecēm, laipnajam un izpalīdzīgajam 

skolēnu autobusa šoferim, gādīgajai 
medmāsiņai un visiem tuvu un tālu 
esošiem ar labām domām par mūsu 
skolu cilvēkiem. 

Ziemassvētki ir miera, pārdomu un 
cerību laiks, kad nākas saskarties ar 
apjausmu, kāda sūtība mums katram ir 

dota un vai šo devumu mēs tā pa īstam 
novērtējam.

Lai Ziemassvētku laiks mudina mūs 
apstāties. Lai ātrais laiks – ikdienas 
steiga, darbi, informācijas gūzma, rū-
pes un raizes – kļūst par lēno laiku. 
Lēno laiku – brīžiem, kad zūd laika 

izjūta, tiek piedzīvoti prieka un laimes 
mirkļi kopā ar saviem mīļajiem un tu-
vajiem cilvēkiem, cepot piparkūciņas, 
pošot Ziemassvētku eglīti, dodoties 
pastaigā pa sniegotu mežu, ķerot 
plaukstā sniegpārslas, apjaušot Kris-
tus dzimšanas prieku, baudot baznīcas 
svētsvinīgo noskaņu u.c., vārdu sakot, 
izjūtot Ziemassvētku mieru sevī no-
nākt kontaktā pašam ar sevi, ar savām 
domām un jūtām un apzināties, cik dzī-
ve ir skaista!

Atvērsim savas sirdis priekā un dā-
vāsim sirds siltumu tiem, kam tā trūkst. 
Dosim savu mīlestību cilvēkiem, kam 
tās ir maz! Būsim saprotoši! Lai reizē 
ar Ziemassvētku prieku atnāk sajūta 
par labi pavadītu gadu un tur – tajā 
mazajā mirklī no Ziemassvētkiem līdz 
Jaunajam gadam – katrā no jums kāds 
sapnis plaukst, ko gribas piepildīt! 

Ar mīlestību sirdī
Līgatnes novada  

vidusskolas direktore 
Kintija Blūmentāle  
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Līgatne ziemā. 

No jauna mēs ejam pretim Jaunam gadam – 
Kā vienmēr – smaidot, dziedot, gaidot,
Gaidot – brīnumu kādu,
Gaidot – kaut ko jaunu un neparastu,
Gaidot – laimi un mīlestību,
Gaidot – svētkus un saticību.
No jauna mēs izejam pretim Jaunajam gadam – 
Gaišākam, labākam, savādākam.

Gaišus, mīļus Ziemassvētkus! 
Visiem Līgatnes novada iedzīvotājiem 
laimi, veselību Jaunajā 2015. gadā! 

Līgatnes novada dome
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Informatīvā daļa:
1. Zivju resursu aizsardzība Līgatnes novadā/ 

U.Lencbergs – VRVP vecākais inspektors.
2. Deputātes B.Pelses iesniegums. 
3. Par deputātes B.Pelses iesnieguma pievie-

nošanu 2014. gada 23. oktobra sēdes pro-
tokolam/ I.Goba

Izskatītie jautājumi:
1. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 

2012. gada 27. decembra lēmumā „Par Lī-
gatnes novada domes un tās struktūrvienī-
bu darbinieku štata sarakstu un atalgoju-
mu no 2013. gada 1. janvāra”.

2. Par Līgatnes novada pašvaldības aģentū-
ras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs” darbinieku štatu saraksta apstipri-
nāšanu un atalgojuma noteikšanu no 2015. 
gada 1. janvāra. 

3. Par Līgatnes novada pašvaldības aģentū-
ras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs” struktūras apstiprināšanu. 

4. Par Līgatnes novada domes saistošo no-
teikumu Nr.14/84 „Grozījumi Līgatnes 
novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” 
apstiprināšanu. 

5. Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašu-
mā „Dreimaņi” Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā, ar kadastra apzīmējumu 4262 001 
0053.

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi ne-
kustamam īpašumam „Priedoli”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 
4262 011 0056 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4262 011 0056. 

7. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanu. 

8. Par platības apstiprināšanu nekustamam 
īpašumam ceļam „Ķikuti–Lielincēni”, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

9. Par nekustamā īpašuma „Strautvijas”, Lī-
gatnes pagasts, Līgatnes novads, ar ka-
dastra Nr. 4262 011 0048 sadalīšanu, jau-
na īpašuma – zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4262 011 0048 – izveidošanu, 
nosaukuma apstiprināšanu un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

10. Par grozījumu Līgatnes novada domes 
2014. gada 26. jūnija lēmumā „Par Līgatnes 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnie-
ka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu”. 

11. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 
2013. gada 19. decembra lēmumā „Par Lī-
gatnes novada domes Amatu klasificēša-
nas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu”. 

12. Par Līgatnes novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrības SIA „Līgatnes komunālserviss” 
dibināšanu un statūtu apstiprināšanu.

13. Līgatnes novada pašvaldības kapitālsa-
biedrības SIA „Līgatnes komunālserviss” 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja apstipri-
nāšanu. 

14. Līgatnes novada pašvaldības kapitālsa-
biedrības SIA „Līgatnes komunālserviss” 
valdes locekļa atalgojuma noteikšanu. 

15. Par Līgatnes novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrības SIA „Līgatnes komunālserviss” 
valdes locekļa amata pretendentu atlases 
konkursa nolikuma apstiprināšanu.

16. Par Līgatnes novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrības SIA „Līgatnes komunālserviss” 
valdes locekļa amata pretendentu atlases 
konkursa komisijas apstiprināšanu. 

17. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 
2011. gada 18. augusta lēmumā „Par mal-
kas novietņu apsaimniekošanas un uzturē-
šanas maksu”.

18. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar paš-
valdības īpašumā esošu dzīvokļu apsaim-
niekotājiem.

19. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/85 „Grozījumi 2014. 
gada 18. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.14/74 „Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais budžets 
2014. gadam”” apstiprināšanu.

20. Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem 
par Līgatnes novada domes izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014. 
gadā apstiprināšanu. 

21. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/86 „Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs” maksas pa-
kalpojumi” apstiprināšanu.

22. Par finansējuma piešķiršanu biedrības 
„Latvijas Samariešu apvienība” sniegto 
pakalpojumu apmaksai. 

23. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 
2012. gada 27. decembra lēmumā „Par 
Līgatnes novada domes un tās struktūr-
vienību darbinieku štata sarakstu un atal-
gojumu no 2013. gada 1. janvāra”.

24. Par finansējuma piešķiršanu Līgatnes 
novada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai. 

25. Par aizņēmumu Līgatnes novada paš-
valdības projekta „Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija Līgatnes pilsētā” īsteno-
šanai.

26. Par grozījumiem ar 2012. gada 27. de-
cembra Līgatnes novada domes lēmumu 
pieņemtajā Atkritumu konteineru novie-
tošanas laukuma nomas maksas aprēķina 
metodikā. 

27. Par Līgatnes novada domes kustamās 
mantas – cirsmu atsavināšanu.

28. Par Ineses Okonovas apstiprināšanu 
pašvaldības aģentūras „Līgatnes nova-
da Kultūras un tūrisma centrs” direktora 
amatā. 

29. Par Siltumenerģijas tarifu apstiprināša-
nu Augšlīgatnes dzīvojamā mikrorajonā 
klientiem, kam pakalpojumu nodrošina 
Līgatnes novada domes Komunālo pa-
kalpojumu un teritoriju labiekārtošanas 
nodaļa.

30. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināša-
nu Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 
klientiem, kam pakalpojumu nodrošina 
Līgatnes novada domes Komunālo pa-
kalpojumu un teritoriju labiekārtošanas 
nodaļa. 

31. Par siltumenerģijas tarifa apstiprināša-
nu „Skaļupēs”, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā, klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada domes Komu-
nālo pakalpojumu un teritoriju labiekārto-
šanas nodaļa. 

32. Par Līgatnes pašvaldības centralizētā 
kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, 
pārvades un attīrīšanas tarifa apstiprinā-
šanu klientiem, kam pakalpojumu nodro-
šina Līgatnes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labiekārtoša-
nas nodaļa.

33. Par Līgatnes pašvaldības centralizētā 
dzeramā ūdens sagatavošanas un piegā-
des tarifa apstiprināšanu klientiem, kam 
pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada 
domes Komunālo pakalpojumu un terito-
riju labiekārtošanas nodaļa. 

Informāciju sagatavoja Līgatnes novada 
domes kancelejas vadītāja  

Ilze Goba  

Līgatnes novada dome izsludina pretendentu  
pieteikšanos vakancei – autobusa vadītājs uz noteiktu 
laiku (mācību gads) ar nepilnu darba laiku (0,5 slodzes) 
Galvenie pienākumi:
Veikt drošu pasažieru (skolēnu) pārvadāšanu ar skolēnu autobusu saskaņā ar grafiku. 

Prasības pretendentam:
• vidējā izglītība,
• D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālajām zināšanām 

(95. kods),
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes,
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām,
• vēlams D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs vismaz divi gadi.

Piedāvājam:
Interesantu un radošu darbu;
Stabilu atalgojumu (bruto EUR 336,16) un sociālās garantijas. 
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt:  
e-pasts: novadadome@ligatne.lv  vai fakss 64153176.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2014. gada 19. decembrim. 
Līgatnes novada dome – Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110.

Līgatnes novada vidusskola aicina pieteikties  
uz vakanto sociālā pedagoga amatu 
Darba apraksts: sociālpedagoģiskās darbības skolā plānošana, organizēšana, nodrošināšana.

Galvenie darba pienākumi:
• diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu integrēša-

nos skolā, sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
• sniegt izglītojamajiem sociāli pedagoģisko un psiholoģisko atbalstu;
• veikt pasākumus izglītojamo tiesību nodrošināšanai, interešu ievērošanai;
• nepieciešamības gadījumā sadarboties ar izglītojamo ģimenēm;
• veicināt ģimeņu un pedagogu izglītošanu par bērnu un jauniešu sociālās pieredzes veidošanu 

un korekciju, sniegt sociālpedagoģiskās konsultācijas;
• sadarboties ar izglītojamo dzīvesvietu pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Prasības kandidātam:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata alga EUR 640,00 mēnesī.
CV un pieteikuma vēstuli līdz 2014. gada 19. decembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu:  

vidusskola@ligatne.lv. Tālrunis uzziņām 26361250.

Līgatnes novada domes sēde  
2014. gada 27. novembrī, protokols Nr. 23

Līgatnes novada pašvaldības aģentūra  
„Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” aicina 
pieteikties uz galvenā grāmatveža amatu

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt pašvaldības aģentūras pilnu grāmatvedības uzskaites ciklu;
• Sagatavot gada pārskatus saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• Nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un kontroli;
• Sagatavot ikmēneša finanšu, statistikas un citas atskaites vadībai un valsts institūcijām sa-

skaņā ar LR spēkā esošās likumdošanas prasībām;
• Īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība (finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā);
• Vēlama darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā pašvaldībā vai valsts iestādē;
• Nodokļu likumdošanas pārzināšana;
• Labas komunikācijas spējas;
• Labas datorzināšanas;
• Priekšroka var tikt dota kandidātam ar zināšanām grāmatvedības programmā Horizon;
• Prasme organizēt un plānot savu darbu 
Piedāvājam:
Interesantu darbu;
Stabilu atalgojumu (bruto EUR 860,00) un sociālās garantijas;
Draudzīgus un izpalīdzīgus darba kolēģus;
Iespējas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apmācības iespējas.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 19. decembris plkst. 12.00.
Pieteikumā ietilpst: CV, pieteikuma vēstule un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikumu iesniegt Līgatnes novada domes kancelejā Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, vai 

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, vai e-pastā: novadadome@ligatne.lv. 
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SIA „Līgatnes nami” apsaimnie-
koto māju iedzīvotājus ir nepatīkami 
pārsteidzis un pat saniknojis paziņo-
jums, ka ar 2015. gada 1. janvāri tiek 
paaugstināta pārvaldīšanas nauda 
no 0,11 EUR uz 0,18 EUR mēnesī par 
dzīvojamās platības kvadrātmetru. 
Šajā sakarā 2014. gada 22. decem-
brī plkst. 18.00 Līgatnes kultūras 
namā un plkst. 19.30  Augšlīgatnē, 
domes ēkā Nītaures ielā 6,  2. stā-
va Mazajā zālē, tiek aicināti  iein-
teresētie iedzīvotāji  uz tikšanos ar 
domes priekšsēdētāju Aināru Štei-
nu, māju pārvaldnieku Dāvi Lāci un 
citām atbildīgajām amatpersonām, 
lai noskaidrotu un apspriestu sa-
dārdzinājuma iemeslus un saņemtu 
tiešas atbildes uz neskaidriem jau-
tājumiem.

Māju pārvaldīšanas maksa nav 
paaugstināta kopš 2005. gada. Nodi-
binoties SIA „Līgatnes nami” 2010. g. 
1. jūlijā, pārvaldīšanas maksa nemai-
nījās (palika Ls 0,08 jeb 0,11 EUR). Šī 
summa nekad nav pilnībā nosegusi 
visus ar māju apsaimniekošanas dar-
bībām saistītos izdevumus, tas radījis 
un turpina radīt lielas problēmas Lī-
gatnes namiem un pašvaldībai.

Kas ir „pārvaldīšanas nauda”, un 
kādiem mērķiem tā tiek izlietota? Ja 
ģimenes mājas īpašnieks savu privāt-
māju apsaimnieko pats, viņš, protams, 
sev par to neko nemaksā. Arī daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekošana ir 
mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) 
pašu pienākums, to nosaka likumdo-
šana. Kopš privatizēto daudzdzīvokļu 
māju nodošanas dzīvokļu īpašnieku 
valdījumā māju apsaimniekošana 
vairs nav pašvaldības pienākums. 
Īpašnieku kopums var vai nu māju 
apsaimniekot paši, nodibinot dzīvokļu 
īpašnieku biedrību, vai arī uz noslēgta 
pārvaldīšanas līguma pamata uzti-
cēt to darīt citai fiziskai vai juridiskai 
personai. Līgumā tiek saskaņots, par 
kādu summu pārvaldnieks apņe-
mas veikt mājas apsaimniekošanas 
(pārvaldīšanas) darbus. Ja īpašnieki 
nespēj ar pārvaldnieku vienoties par 
samaksu, jāmeklē cits pārvaldnieks.

Juridiskā persona SIA „Līgatnes 
nami” apsaimnieko 48 daudzdzīvok-
ļu mājas ar kopējo platību 27 215,5 
kv.m Līgatnes novadā. Apsaimnieko-
šanas nauda 0,11 EUR par kv.m sanāk 
2993,70 EUR mēnesī. Tabulā redzams, 
cik un kādām vajadzībām nauda tiek 
izlietota, pie nosacījuma, ja tā 100% 
tiek iemaksāta, kas nekad nenotiek, 
jo paliek parādi. No nepieciešamās 
summas 4646,70 EUR iespējams ie-
kasēt tikai 2993,70 EUR (ja nebūtu 
parādnieku). 

Rezultāts ir tāds, ka „Līgatnes 
nami” katru gadu beidz ar zaudēju-
miem: 

• 2011.g – 13387 EUR, 
• 2012.g. – 22954 EUR,
• 2013.g. – 30209 EUR, 
• 2014.g prognozētie zaudējumi 

35 000 EUR. 

Acīmredzams, ka pārvaldīšanas 
naudu vajadzēja palielināt jau iepriek-
šējos gados, bet tas netika darīts. 
SIA „Līgatnes nami” nav citas naudas, 
ar ko nosegt zaudējumus. Situāciju 

„glābj” pašvaldība, bet pašvaldībai nav 
iespēju un tā nedrīkst ilgstoši „kre-
ditēt” daudzdzīvokļu māju īpašnieku 
nenosegtos pārvaldīšanas izdevumus. 
Pašvaldības rīcībā nav citas naudas, 
kā vien ar iedzīvotāju nodokļiem ieka-
sētā, kas jāizlieto, maksimāli taisnīgi 
sadalot starp visu iedzīvotāju intere-

sēm, neizceļot kādu atsevišķu kate-
goriju, šajā gadījumā „Līgatnes namu” 
pārvaldīto māju dzīvokļu īpašnieku 
intereses.

Pievienoju māju pārvaldnieka Dāv-
ja Lāča sagatavoto informāciju par 

„Līgatnes namu” veicamām māju ap-
saimniekošanas darbībām.

Uzņēmumā ir 3,5 darba slodzes:
1. Valdes loceklis – pārvaldnieks, 
kura pienākumi:
visu darbinieku darba  
organizēšana;
darbu plānošana; 
materiālu iepirkšana;
iepirkumu organizēšana;
sapulču organizēšana, vadīšana;
remontdarbu tāmju sastādīšana un 
remontu vadīšana;
klientu pieņemšana.
2. Rēķinu grāmatvede, arhivāre, 
lietvede, kuras pienākumi:
ūdens uzskaite katram dzīvoklim 
pa mēnešiem;
rēķinu sagatavošana katram  
iedzīvotājam /kopā ik mēnesi 
izdrukājam 800 rēķinu/;
lietvedības vešana;
ikgadēja dokumentu nodošana 
glabāšanai arhīvā;
sarakste ar iedzīvotājiem.
3. Bilances grāmatvede, strādā 
pusslodzi, kuras pienākumi:
mājas naudas līdzekļu uzkrājumu 
administrēšana par katru māju;
grāmatvedības dokumentu  
kārtošana;
atskaišu sagatavošana un nodoša-
na valsts iestādēm un pašvaldībai.
4. Remontstrādnieks,  
kura pienākumi:
24 h (diennakts) avārijas izsaukumi;
remontu veikšana;
ūdens zudumu pārbaude  
un problēmas meklēšana;
aktu un atskaišu sastādīšana.
Citi darbi, kas prasa papildu izde-
vumus:
1. Aktīvi darbojamies parādu piedzi-
ņas lietā, kur liela nauda jāmaksā 
tiesai par lietas iesniegšanu, šogad 
esam piedzinuši no vairāk nekā 

30 ilgstošiem parādniekiem visu 
summu, un ir tiesas spriedumi 10 
piedziņas lietās.
2.  Piesaistām papildus darba 
veicējus daudziem ieilgušiem re-
montdarbiem, piemēram, skursteņu 
pārmūrēšanai, jumtu remontiem, 
durvju un logu maiņai kāpņu telpās, 
kāpņu telpas kosmētiskajiem 
remontiem, noteksistēmas maiņai 
mājām u.c. 

Komunālo pakalpojumu tarifu jau-
tājumā esam nonākuši pie iespējami 
labvēlīgākā un taisnīgākā risinājuma: 
kā solīts, novembra domes sēdē de-
putāti veica labojumus administratīvo 
izdevumu aprēķinos, un visi tarifi ar 
decembri būs nedaudz zemāki. Mēģi-
nāsim noskaņot sevi pēc iespējas mie-
rīgākai radušās problēmas pārciešanai, 
kura, protams, ir sāpīga iedzīvotāju 
vairākuma plānajiem naudas maciņiem, 
bet nav novēršama. Tā nav pašvaldī-
bas vaina, bet valsts politikas izraisīta 
nelaime, ka iedzīvotāju izdzīvošana 
nekļūst lētāka, bet gluži pretēji. Tomēr 
Ziemassvētki strauji tuvojas, tie ir bi-
juši un vienmēr būs gaiši svētki mūsu 
sirdīs, neļausimies grūtsirdībai, Zie-
massvētkus gaidot. Ar nākamo gadu 
paredzēti daži uzlabojumi sociālās ap-
rūpes jomā, par ko rakstīšu nākamajā 
avīzes numurā.

Novēlu visiem Līgatnes novada ie-
dzīvotājiem, lai nākamais gads būtu 
vismaz nedaudz, bet tomēr jūtami la-
bāks, cerīgāks, veiksmīgāks un laimī-
gāks nekā aizejošais.

Ar patiesi sirsnīgu 
un gaišu sveicienu – Baiba Pelse,

Līgatnes novada 
domes deputāte  

Līgatnes novada dome aicina pieteikties uz Līgatnes novada 
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Līgatnes komunālserviss” 
valdes locekļa amatu

Galvenie pienākumi:
Organizēt un vadīt kapitālsabiedrību SIA „Līgatnes komunālserviss”.
Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa augstākā izglītība, priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību ekonomikā, uzņēmējdar-

bībā vai inženierzinātnēs; 
• latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr. 733 noteiktajam 

C līmenis 1. pakāpe), krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī; 
•  vismaz 3 (trīs) gadu pieredze vadošā amatā;
• izpratne par uzņēmumu saimniecisko darbību; 
• labas datorprasmes Microsoft Office (MS World, MS Excel), MS Windows;
• laba reputācija, atbildības sajūta un precizitāte, labas organizatoriskās un komunikācijas spējas, radoša 

pieeja darbam;
• auto transporta vadītāja apliecība (B kategorija).
Piedāvājam:
• dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;
• atlīdzību (mēnešalga 1400,00 EUR (bruto)), sociālās garantijas un tehnisko nodrošinājumu.
Pieteikšanās amata vakancei:
Līdz 2014. gada 30. decembra plkst. 12.00 jāiesniedz pretendenta sagatavots pieteikums saskaņā ar 

konkursa Nolikumu. 
Ar konkursa Nolikumu var iepazīties Līgatnes novada domes mājas lapā: www.ligatne.lv sadaļā Vakances.

Līgatnes novada dome izīrē labiekārtotu 
divu istabu dzīvokli. 

Adrese: „Skaļupes 1” dz. Nr.27, „Skaļupēs”, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā, LV-4108.

Līgatnes novada dome, reģistrācijas numurs: 90000057333, juridiskā 
adres: Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110, telefons/fakss: 
64153176; e-pasts: novadadome@ligatne.lv, izīrē labiekārtotu divu istabu 
dzīvokli:

Adrese: „Skaļupes 1” dz. Nr.27, „Skaļupēs”, Līgatnes pagastā, Lī-
gatnes novadā, LV-4108.

Dzīvokļa kopējā platība: 53,6 m2.
Īres izmaksas: sakarā ar mājas renovāciju īres maksa 1,39 EUR kvad-

rātmetrā.
Komunālie maksājumi: 80,00 EUR mēnesī (aptuvenais aprēķins vienai 

personai, ieskaitot apkures, karstā un aukstā ūdens, kanalizācijas, atkri-
tumu izvešanas maksājumus, teritorijas apkopšanu un elektrības patēriņu 
koplietošanas telpās).

Minimālais izīrēšanas termiņš: 1 gads.
Maksimālais izīrēšanas termiņš: 12 gadi.
Zvanīt: 64153118.
Piezīme: Dzīvokļa īres laikā var mainīties īres maksa, komunālo pakal-

pojumu maksa, kā arī citi izdevumi, kas saistīti ar dzīvojamās mājas eks-
pluatāciju.

SIA „LĪGATNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz 2014. gada 
24. novembra dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu (protokols 

Nr.13), no 2015. gada 1. janvāra tiks paaugstināta mājas pār-
valdīšanas maksa – atlīdzība pārvaldniekam no 0,11 EUR (nulle 
euro un 11 centu) uz 0,18 EUR (nulle euro un 18 centu) par vienu 

dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru.

SIA „Līgatnes nami” valdes loceklis Dāvis Lācis

Deputāta viedoklis par māju pārvaldīšanas maksu

Nr. Pozīcijas nosaukums Summa EUR/ 
mēnesī

 Darbinieku algas  

1 Valdes loceklis – pārvaldnieks 991,01

2 Rēķinu grāmatvedis 711,44

3 Bilances grāmatvedis 440,00

4 Remontstrādnieks 640,29

5 Kasieri 102,90

6 Kapitāldaļu turētāja pārstāvis 56,91

5 Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% 694,15

 Pakalpojumi, citi izdevumi  

6 Juridiskie pakalpojumi, tiesu izdevumi 150,00

7 Degvielas izdevumi 190,00

8 IT nodrošinājums un pakalpojumi 145,00

9 Telpu noma 25,00

10 Kanceleja un saimnieciskie izdevumi 70,00

11 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 100,00

12 Iepriekšējo periodu parādu dzēšanai 180,00

13 Citi – banku pakalpojumi, revīzijas u.tml. 150,00

 Kopā summa 4646,70

SIA „Līgatnes nami” administratīvie un pārvaldes izdevumi  
2015. gada 1 mēnesim
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Divas dienas pēc tam, kad Latvi-
jā uzsniga pirmais sniegs, Līgatnes 
novada vidusskolas „Comenius” 
skolu sadarbības projekta „Kultūra 
un vide” koordinatore Aija Ziediņa, 
skolotāja Liene Pīlēģe, 8.a kla-
ses skolniece Linda Tralle un 9.b 
klases skolniece Laura Freimane 
devās piektajā projekta darba vi-
zītē uz Spāniju. Devāmies pie jau 
iepazītiem draugiem, tāpēc uztrau-
kums bija mazāks nekā pirmajās 
tikšanās reizēs. Izbaudījām pat +24 
grādu siltumu un kā brīnumpasaku 
stāstījām mūsu spāņu un grieķu 

draugiem par sniegu un dāvinājām 
skolēnu darinātās papīra snieg-
pārsliņas. Tās arī iemācījām gata-
vot dažiem projekta partneriem.

Mūsu sadarbības skola atrodas 
Andalūzijā, Olivares pilsētā, 19 
km no Seviļas, kurp no Madrides 
devāmies ar mašīnu, lai izbaudītu 
Spānijas reljefu un dabasskatus. 
Skola, kurā mācās 1200 skolēnu, 
ir slavena visā valstī ar saviem 
vertikālajiem dārziem. To veidoša-
nu apguva arī Rumānijas, Turcijas, 
Latvijas, Francijas, Vācijas un Grie-
ķijas jaunieši Eiropas klases ietva-

ros. Lielais 
skolēnu skaits 
prasa arī īpa-
šus drošības 
p a s ā k u m u s 
skolā, taču mums ļoti dīvaini šķita 
žogi, restes pie logiem un atslēgas 
tualetēs. Taču priecājāmies par 
mūziku skolas zvana vietā visos 
starpbrīžos un to, ka Latvijas vie-
siem par godu skanēja arī dziesmas 
latviešu valodā. Katras valsts sko-
lēni stāstīja par draudiem dabas un 
kultūras pieminekļiem, bet pēdējā 
dienā tika nofilmēts video ar aici-

nājumu valstu valdībām saudzēt 
vidi. Bet Olivares skolas dārzā ta-
gad augs „Comenius” projekta da-
lībnieku iestādītais olīvkoks.

Apmeklējām Donjanas nacio-
nālo parku, kur satikām ne tikai 
flamingo, bet arī baltos stārķus, 
kas ziemas pavada siltajās ze-
mēs. Jauka bija pēcpusdiena pie 
Atlantijas okeāna ar pastaigām, 

gliemežvāku meklēšanu un dažu 
drosmīgāko projekta dalībnieku 
peldi. Un tagad visi zina, kas ir 
spāņu tradicionālais ēdiens pael-
ja un kā dejo flamenko. Iepazinām 
arī saules enerģijas spēkstacijas 
darbību.

Andalūzija ir Spānijas lauksaim-
niecības reģions, redzējām milzī-
gas zemeņu siltumnīcu plantāci-
jas, olīvkoku, mandarīnu, apelsīnu 
un citronu dārzus. Spāņiem mūsu 
sajūsma par citrusaugļiem šķita 
tikpat dīvaina, tāpat kā mums 
viņu pārsteigums par āboliem Lī-
gatnes vidusskolas dārzā. Taču 
Ziemassvētku dekorāciju virtenes 
apelsīnkokos ar oranžiem augļiem 
izskatās lieliski!

Seviļā iepazinām krāšņo Spāni-
jas laukumu un karaļa pili Alkaza-
ru ar tās brīnišķīgajiem dārziem, 
kā arī apskatījām Seviļas kated-
rāli un Kristofora  Kolumba apbe-
dījumu tajā.  Meitenes, dzīvojot 
viesģimenēs, slavēja viesmīlību, 
atsaucību un laipnību. Šķirties 
bija tik grūti, taču jaunieši jau 
saplānojuši nākamo viesošanos 
Andalūzijā. Ir iegūts daudz jaunu 
draugu, un sākam jau domāt par 
nākamo projekta darba tikšanos 
Francijā.

Aija Ziediņa,
„Comenius”  

projekta koordinatore  

IZGLĪTĪBA

Iedegta svētku egle. Tuvojas Ziemassvētki. Būs aiz-
skrējis atkal viens gads. Daudzus gadus mēroju ceļu uz 
Spriņģu kalnu, kur atrodas mūsu novada Sociālās ap-
rūpes centrs (agrāk šeit bija Līgatnes slimnīca). Bieži 
domāju, kas ir šie ļaudis, kuriem mājas ir šeit. Katram 
no viņiem bija dzimtā vieta, ģimene, darbs, radi, draugi, 
atmiņas. Viņi visi kopā noveco. Kāds no viņiem neredz, 
nedzird, nespēj sevi aprūpēt. Bet katrs spēj just, vēlas, 
lai uzklausa, mierina, palīdz, atbalsta, iepriecina. Zinu 
droši, ka ikviens aprūpes centra iemītnieks priecātos 
klātienē satikt savus bijušos kaimiņus, kolēģus, vien-
kārši pazīstamus cilvēkus.

Atnāciet, parunājieties, uzmundriniet! Tās būs „zāles” il-
gam laikam, lai acis atkal iemirdzētos un sirdij kļūtu siltāk.

Vēlos pateikt paldies katram, kas atsūtījis vecajiem 
ļaudīm siltu apģērbu, ābolus vai dārza ziedus, apsvei-
kumu dzimšanas dienā vai citādi atcerējies.

Paldies bērniem, skolniekiem, kas vairākkārt ieprieci-
nājuši ar sirsnīgiem koncertiem. Paldies par Veco ļaužu 
dienu. Paldies par garīgo stiprinājumu. Paldies visiem, 
kas rūpējas par siltumu, garšīgu ēdienu, aprūpi un dro-
šību.

Labām domām, vārdiem un darbiem ir spēks.
Labais vienmēr iet caur sirdi.
Stipru veselību Jaunajā 2015. gadā!

Ārija Akmentiņa,  
Līgatnes novada aprūpes centra ārste  

Informācija par pasākumiem Līgatnes  
novada  Sporta centrā 2014. gada  
decembrī un 2015. gada janvārī
• 20. decembrī – volejbola turnīrs. 
• 21. decembrī – Adventes turnīrs florbolā pieaugušajiem.
• Janvārī notiks „Sniega diena 2015” sadarbībā ar Latvijas slēpošanas 

savienību.
Pasākumos iedzīvotāji aicināti piedalīties gan kā dalībnieki, gan atbal-

stītāji.
Sekojiet aktuālākajai informācijai Līgatnes novada mājas lapā, sociāla-

jos tīklos Twitter un Facebook-ligatnessportacentrs.
Līgatnes novada Sporta centrs novēl  

priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Līgatnes novada Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis  

Labais vienmēr iet caur sirdi

„Comenius” projekta darba tikšanās Spānijā

Laura un Linda Alkazara pilī. 

Skolotājas Seviļā pie citruskokiem.

Septiņu valstu skolēni, gatavojoties filmēt aicinājumu valstu valdībām. 
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Savus darinājumus iedzīvotāju vērtējumam nodevuši amatnieki, zeļļi un mācekļi.
Šī ir lieliska vieta, kur iegādāties dāvanas tuviniekiem un draugiem, lai mīļi viņus iepriecinātu svētkos.
Piedāvājumā – austas segas, lakati un grīdas celiņi. Filcētas cepures un ziepes. Tāpat arī adīti cimdi, zeķes, ce-

pures un šalles. Šūtas bērnu rotaļlietas, somas un dvielīši. Arī vēderpriekam Līgatnes āboli, zāļu tējas un citi našķi.
Šī ir vieta, kur satiekas radīšanas mūza ar dāvināšanas prieku, lai kopā dāvātu mums Ziemassvētku brīnumu. 

Iegriezies arī tu!
Izstādes organizatore Daina Birne  

Līgatnes novada dome ir uzsā-
kusi projekta „Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija Līgatnes pilsētā” 
realizāciju, ko līdzfinansē Latvijas 
vides aizsardzības fonds.

Šis projekts tiek realizēts, jo SIA 
„Papīrfabrika „Līgatne””, ar kuru ir 
noslēgts līgums par daļas pilsētas 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīša-
nu, ir savu darbību pārtraukusi un 
atrodas maksātnespējas procesā, 
un savas līgumsaistības attiecībā 
uz notekūdeņu attīrīšanu vairs ne-
pilda.

Ilgtermiņā Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas būvprojekts paš-
valdībai ir ekonomiski izdevīgākais 
variants, jo, realizējot projektu, ne 
vien būs iespējams neatkarīgi no 
papīrfabrikas nekustamā īpašuma 
jauno īpašnieku nākotnes plāniem 
attiecībā uz papīrfabriku attīrīt 
Līgatnes novada kanalizācijas 
ūdeņus un notekūdeņus, bet arī 
palielināt attīrīšanas iekārtu jau-
du, tajās novadod notekūdeņus no 
citām šobrīd novadā esošām attī-
rīšanas iekārtām. Tādējādi būs ie-
spēja slēgt mazās novada attīrīša-
nas iekārtas, kā rezultātā ne vien 

būtiski samazi-
nāsies vides riski, 
bet arī novadā 
izbūvētā kana-
lizācijas un notekūdeņu sistēma 
ļaus pašvaldībai efektīvi, ar iespē-
jami mazākiem finanšu resursiem 
veikt normatīvajos aktos noteikto 
funkciju – organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus.

Projekta ietvaros tiek veikti seko-
joši pasākumi: 

1. Esošās kanalizācijas sūkņu 
stacijas Brīvības ielā 1, Līgat-
nē, pārbūve;

2. Esošo kanalizācijas spiedva-
du rekonstrukcija ar sacilpo-
juma izveidi Līgatnes papīr-
fabrikas teritorijā un jaunas 
spiediena dzēšanas akas 
izveide pirms kanalizācijas 
sūkņu stacijas Brīvības ielā 1;

3. Jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas Dārza ielā 1a izvei-
de;

4. Jauna spiedvada tīkla izvei-
de no esošās kanalizācijas 
sūkņu stacijas Brīvības ielā 
1 līdz Gaujas ielai 7 (aptuve-
ni 530 m); 

5. Jauns spiediena dzēšanas 
mezgls Gaujas ielā 7; 

6. Jauni spiedvada tīkli no 
projektējamās KSS Dārza 
ielā 1a līdz nogāzei Dār-
za ielā, pārejot uzkalna 
reljefu aptuveni 100 m. 
Jauns spiediena dzēšanas  
mezgls Dārza ielā;

7. Jauni pašteces tīkli Dārza 
ielā līdz pieslēguma vietai 
pie esošajiem tīkliem Gau-
jas ielā, aptuveni 690 m.

Projekta plānotais realizācijas 
laiks ir 2015. gada februāris.

Projekts „Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija Līgatnē” ir ilgter-
miņa problēmas risinājums Līgat-
nes pilsētai. 

Informāciju sagatavoja  
Līgatnes novada domes

projektu vadītāja  
Daina Tērauda  

„Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
Līgatnes pilsētā”

Līgatnes novada kultūras namā 
durvis ir vērusi gadskārtējā  
Ziemassvētku izstāde –tirdziņš

Pašvaldības darba laiks 2014. gada  
nogalē un 2015. gada sākumā

Informējam par Līgatnes novada domes darba laiku decembrī un janvārī 
saistībā ar svētku dienām.

23. decembrī – no plkst. 8.00 līdz 15.30; 
24., 25., 26., 27., 28. decembris – brīvs;
30. decembrī – no plkst. 8.00 līdz 15.30;
no 2014. gada 31. decembra līdz 2015. gada 1. janvārim – brīvs;
2. janvārī no plkst. 8.00 līdz 15.00;
2015. gada 10. janvāris – brīvs.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas  
vienlīdzīgas visiem arī Līgatnes novadā

God. uzņēmēji un citi aktīvie līgatnieši! 
Viens no uzdevumiem Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politi-

kas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam” īstenošanai ir attīstīt ģimenei drau-
dzīgas vietas iniciatīvu.

Veidojot jaunas atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem, īpaši svarīgi, lai visi tur 
justos labi. Atpūtas vietai jābūt drošai un pieejamai iespējami plašam apmeklē-
tāju lokam, tostarp arī personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši viņu 
individuālajām vajadzībām un vēlmēm. Tādējādi ļoti svarīgi turpināt darbu pie 
vides un pakalpojumu attīstīšanas pēc universālā dizaina principiem.

 Veidosim kopīgi ģimenēm ar bērniem, īpaši ģimenēm ar bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem, draudzīgas atpūtas vietas arī Līgatnes novadā!

Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Dace Bērziņa  

Adventes laiks saistās ar diviem atslēgas vārdiem – atnākšana un gai-
dīšana. Līgatnes Tūrisma informācijas centrā ar šiem atslēgas vārdiem ir 
saistīta ikdiena. Ik dienas gaidām gan Līgatnes novada viesus, lai tiem iz-

rādītu mūsu skaistākās vietas, ar kurām lepojamies, 
gan novada iedzīvotājus, lai uzklausītu viņu idejas 
un ierosinājumus.

Vēlamies teikt lielu paldies visiem novada ie-
dzīvotājiem un tūrisma uzņēmējiem par veiksmīgo 
sadarbību un Līgatnes tēla veidošanu! Arvien sa-
ņemam uzslavas par Līgatnes sakopto vidi un laip-
najiem līgatniešiem. Lai arī nākamajā gadā ikviens 
viesis būtu laipni gaidīts!

Līgatnes Tūrisma informācijas centra vadītāja v.i.
Ieva Timermane  

Donoru diena  
notiks:
2015. gada 15. janvārī no 
plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 
Līgatnes kultūras namā 
(Spriņģu ielā 4,  
Līgatnē, Līgatnes novadā).

Kultūras nama saimnieks Ingus Korņejevs un izstādes organizatore Daina Birne. 
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Mana mīļā Līgatne
(5. turpinājums. Sākums LNZ, jūnijs, Nr. 6, augusts, Nr. 7;  
septembris, Nr. 8; oktobris, Nr.9, novembris, Nr.10)



Andrejs Cīrulis

SKoLA (5) 
Rakstot atmiņas par „seniem lai-

kiem”, ir grūti izšķirt, kas ir uzmanī-
bas cienīgs un kas – pats par sevi sa-
protams un nav pieminēšanas vērts. 
Bet, kad izrunājas ar manu atmiņu 
lasītājiem, tad izrādās, ka aprakstī-
šanas vērts ir itin viss. 

Par mani dažus gadus vecākie 
skolas biedri, piemēram, Jānis Gul-
bis, Rasma Vanaga, Laimonis Bičulis, 
brīnās vienā baltā gabalā: – Nu kā tu 
tik smalkas detaļas un nianses vari 
atcerēties? 

Tāpat arī Andrejs Gecs: – Pilnīgi 
biju aizmirsis, bet tā tas bija gan. Viss 
pareizi.

Bet, kad sāk stāstīt paši, tad iz-
rādās, ka arī viņu prātos iekritušas 
tādas nianses, kas lieliski raksturo 
tos „senos laikus” – tas ir, laiku pirms 
nepilna pusgadsimta. 

Piemēram, milzīgos portfeļus. Grū-
ti saprast, kā mūsdienās pedagoģes 
nes labojamās burtnīcas, bet „sena-
jos laikos” bija dabiski redzēt, ka ele-
gantas sievietes graciozi pārvietojas 
ar milzīgiem gan īstās ādas, gan 
dermatīna portfeļiem, nesot tos bez 
jebkādas redzamas piepūles. Kat-
ram bija skaidrs – tās ir skolotājas ar 
grandiozajām un smagajām burtnīcu 
pakām. 

Bet vistrakākais bija tas, ka ar 
milzīgajiem portfeļiem staipījās mazi 
bērni. Kādas piecas, sešas vai septi-
ņas biezas mācībgrāmatas, burtnīcas, 
treniņtērps, penālis, rasetne, tintes 
trauks, kā arī visādi mīļi krāmi, – ap-
mēram tāds bija maza meitentiņa 
portfeļa saturs.

Mūsdienās esmu noskatījies, ka 
lielas skolēnu uzmanības vērti bija 
skaitāmie kauliņi (attēlā), ja tādi ne-
jauši iekļūst viņu redzeslokā. Turpat 
Līgatnē, Skaļupes 
bunkurā, ekskursijas 
laikā es nesen Rīgas 
skolēnu grupai tīrās 
sagadīšanās pēc no-
demonstrēju, kā uz 
skaitāmajiem kauli-
ņiem uzlikt skaitli – 
2438. Un kā pieskaitīt 
674. Un kā nolasīt re-
zultātu. Mūsu ekskur-
sijas gide no tumšā 
gaiteņa nāca atpakaļ 
pētīt – ar ko svešais onkulis tā pēk-
šņi ieinteresējis skolēnus, ka tie barā 
aplipuši galdam un galvas kārstīja 
cits virs cita? Un tad turpat es varēju 
arī parādīt, kā darbojas aritmometrs. 
Ar metāla sviriņām uzliku reizināmo 
skaitli un tad, griežot rokturi, ar mil-
zīgu žļerkstošu troksni veicu reizinā-
šanas procesu. Mūsdienu bērniem aiz 
brīnuma pilnīgi elpa bija aizrāvusies, 
un ekskursijas tālākajā gaitā viņi pret 
mani izturējās ar tādu kā īpaši paus-
tu cieņu. 

Bet sendienās skaitāmie kauliņi 
bija goda vietā visos veikalos, ie-
stādēs, kā arī daudzos dzīvokļos. 
Pārdevējām bija tāds paradums iz-
strādājies – kā letei pietuvojās jauns 
pircējs, skaitīkļu kreisā puse tika pa-
rauta uz augšu, lai kauliņi aizskrietu 
pa labi un būtu sagatavoti jauniem 
rēķiniem. Aritmometri gan bija tikai 
valsts iestādēs un tikai grāmatve-
žiem, jo neviena ģimene jau nebija tik 
traka, ka gāztu ārā milzu naudu, jo… 

galu galā – ja jau nu bija kas tik ļoti 
reizināms, to varēja sareizināt uz pa-
rastas papīra lapas. 

Kalkulatori, mobilie tālruņi un da-
tori tolaik bija tik neiedomājamas 
lietas, ka nav sastopamas ne tā laika 
pasaku tēlos, un ārkārtīgi reti – fan-
tastiskajā literatūrā. Viena no datora 
vīzijām gan sastopama kādā no Le-
onardo da Vinči zīmējumiem, bet tas 
ir milzīgs izņēmums. Pirmo kalku-
latoru 80. gadu otrajā pusē redzēju 
kāda ārzemju tūrista rokās, pirmo 
lielformāta datoru – ekskursijas lai-
kā 1985. gadā Universitātes Skait-
ļošanas centrā Rīgā, Raiņa bulvārī 
19, bet datora mūsdienu izpratnē vēl 

nebija pat Latvijas Tautas frontes II 
kongresa balsu skaitīšanas komisijai 
1989. gada oktobrī. 

Bet, ja jūs mūsdienās gribat kādu 
nostādīt kutelīgā situācijā, tad palū-
dziet, lai viņš, teiksim, 1674 pareizi-
na ar 48 vai arī 2715 izdala ar 38,4. 
BET – BEZ KALKULATORA. Uz papīra. 
Viņš braši ķersies pie darba, bet pēc 

kāda brītiņa sapratīs, ka 
darbību secība saputro-
jusies un arī reizesrēķins 
vietumis pagaisis no at-
miņas. Iespējams, ka pie 
pozitīva rezultāta viņš 
nonāks, bet būs manāmi 
sapīcis, piesarcis un sa-
nervozējies. Bet „senajos 
laikos” tas nebija nekas 
īpašs.

Skaitīkļi bija grāmat-
veža svētums. Man labā 

piemiņā Līgatnes papīrfabrikas biju-
šais galvenais grāmatvedis Rihards 
Veiskats – pedantisma etalons. Viņš 
proponēja, ka labam grāmatvedim, 
ieraugot ciparu stabiņu ar summu 
apakšā, tas obligāti jāpārskaita. 

Vismaz mūsu laikā ikviens Līgat-
nes vidusskolas audzēknis sekmīgi 
tiktu galā, jo skolā valdīja tāds gars, 
kas lika pret mācībām izturēties ar 
lielu atbildības sajūtu. Ne visi to spē-
ja izturēt, un sanāca tā, ka vidussko-
lu beidza katrs trešais. To var redzēt 
avīzes „Līgatnes Novada Ziņas” šī 
gada maija numura 6. lappusē, kur 
publicēti absolventu saraksti. Man 
šķiet, ka nav tādu pētījumu, kas no-
teiktu, cik skolēnu pārgāja uz citām 
skolām, tai skaitā profesionāli teh-
niskajām, cik pārcēlās uz Rīgu vai 
citām lielajām Latvijas pilsētām, cik 
pameta mācīšanos vispār. Bet bū-
tiski bija tas, ka ļoti daudzi Līgatnes 
vidusskolas absolventi izturēja spē-
cīgus konkursus un vēlāk ieguva aug-

stāko izglītību. Parasti 7. klasē bija 
ap četrdesmit audzēkņu, bet skolu 
beidza stipri mazāk. 

Liekas, ka mācību kvalitātei stipri 
palīdzēja skolā ieviestā mācību ka-
binetu sistēma. Vecajā skolā nekas 

tāds nebūtu iespējams, jo tur va-
jadzēja priecāties par to, ka vispār 
jumts virs galvas un visiem klases 
telpā vietas pietiek. Jaunajā skolas 
namā telpu bija daudz, un tāpēc, pie-
mēram, mums pat bija iespējamas 
paralēlklases. Vienīgā neērtība gan 
bija tāda, ka daudzu klašu telpas 

vienlaicīgi bija arī kaut kāda priekš-
meta kabinets. Mēs, piemēram, bi-
jām ķīmijas kabinetā. Es jau iepriekš 
stāstīju, ka mēs vienīgie bijām pir-
majā stāvā, kur varējām iztrakoties 
līdz sirds patikšanai. Bet mēs arī bi-
jām pakļauti nemitīgajiem migrācijas 
procesiem. 

Kā tik kādā klasē daudzmaz no-
pietnāka ķīmijas stunda, mums ar 
visu savu mantību bija jādodas uz 
viņu klasi un nākamajā starpbrīdī 

jānāk atpakaļ. Ja mums nopietnāka 
fizikas stunda, bija jāceļo uz fizikas 
kabinetu, bet šamējiem bija jānāk uz 
mūsu klasi. 

Bet tā ceļošana bija tikai tajās rei-
zēs, kad mācību viela patiešām prasī-
ja izmantot tādus uzskates līdzekļus, 
ar ko konkrētā priekšmeta kabinetā 
aizslēgtie skapji bija piebāzti līdz ma-
lām un visas malu malas apkarinātas 
shēmām, diagrammām un attēliem. 
Joprojām acu priekšā ir cilvēka ma-
kets ar iekraujamajām iekšām – zar-
nas, sirds, plaušas, aknas, nieres 
bija naturālos izmēros. Kādā no ie-
priekšējiem absolventu salidojumiem 
daudzos viesus stipri apstulbināja 
sen redzētais, bet pilnīgi aizmirstais 
plika vīrieša šķērsgriezuma attēls, 
kas salidojuma dalībniekiem bija 
apskatāms mācību kabineta pašā 
visredzamākajā vietā. Man izskatījās, 
ka paši līgatnieši pie šī attēla bija tik 
ļoti pieraduši, ka viņiem pat prātā 
neiešāvās ideja to noslēpt kaut kur 
dziļāk, lai tik ļoti nesamulsinātu sa-
lidojuma viesus. 

Reti kurš nepiekristu tam, ka mā-
cību vielas vizualizācija ir tā, kas pro-
cesus padara saprotamākus un prātā 
paliekošus. 

Piemēram, par cilvēku zarnu ko-
pējo garumu atceros, pateicoties 
divu zēnu kautiņam, kurā abi tika pie 
zilām acīm. Zigurds, kājās piecelts, 

mocījās ar atbildes meklēšanu, bet 
blakussēdētājs ar pirkstu uz sola 
virsmas rakstīja: „6 – 8”. Zigurda at-
bilde: „Cilvēku zarnu kopējais garums 
ir sešdesmit astoņi metri,” bija gan 
skaļa, gan liktenīga – viņš kļuva par 
visas skolas meiteņu nežēlīgas ķirci-
nāšanas objektu. Blakussēdētāja cie-
šanas par uzsisto zilo aci bija pilnīgi 
nepamatotas, jo viņš taču labu bija 
gribējis. 

Es, piemēram, joprojām atceros 
skolotāja Ojāra Pakalna stāstījumus 
par četrtaktu dzinēja uzbūvi un dar-
bības principiem. Viņš mums stāstīja 
un skaidroja, un tad ķērās pie rādī-
šanas. Tas motora modelis bija caur-
spīdīgs, un, lai saprastu par benzīnu 
un gāzēm, kā tās ceļo un kas ar tām 
notiek, procesa būtiskās vielas kaut 
kā vajadzēja iekrāsot. Un skolotājs 
Pakalns izvilka stipri nobružātu „Be-
lomorkanal” (attēlā) papirosu paciņu 

un izvilka vienu, kā tautā sauca, zār-
ka naglu. 

Mēs visi tur gandrīz vai noģībām. 
Pirmkārt, skolotājs Pakalns nekad 

pats nesmēķēja, bet gan bija kaislīgs 
smēķēšanas apkarotājs. 

Otrkārt, lai nu ko, bet… „Belomor-
kanal” papirosu!... Fui! Tas bija tik 
neglīti! Prasti! Jau sen neviens tādas 
pagātnes paliekas nesmēķēja. Galve-
nokārt – neciešamās smirdoņas dēļ. 

Skolotājs Pakalns audzēkņus no-
mierināja, izskaidrojot, ka joprojām 

pats nepīpējot un smēķēšanu neciešot. 
Nobružāto „Belomorkanal” papirosu 
paciņu viņš Rīgas Centrāltirgū esot 
atradis ar lielām mokām un to taupot 
tikai šī demonstrējuma dēļ. Viņam krā-
jumā esot vēl viena, glabājot slepenā 
un drošā vietā, jo dzīve esot izveidoju-
sies tā, ka minēto uzskates līdzekli var 
darbināt un demonstrēt tikai un vienīgi 
ar šī veida papirosu. Kā beigsies arī tā 
otra paciņa, tā vairs nebūs iespējams 
jauniešiem viest skaidrību par 

Aroniju lasīšana. 

Andrejs Cīrulis un skolotāja Zigrīda Jansone, 60. gadi. 
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četrtaktu dzinēja uzbūvi un darbības 
principiem.

Klase pastiprināti bija jāvēdina arī 
kādā citā gadījumā – kāda no atnāku-
šajām klasēm mūsu ķīmijas kabinetā 
nebija pienācīgi klausījusi skolotāju 
Zigrīdu Jansoni, bet bija vieglprātīgi rī-
kojušies ar visādām ķīmiskām vielām, 
kas vienubrīd uzsprāga, izraisot baltu 
dūmu mākoni un radot stipri sapuvušu 
olu smaku. 

Lai ko arī kritisku nerunātu par 
pagātni, tomēr jāatzīmē, ka padomju 
laikā naudas izglītībai, kā par brīnumu, 
pietika. Ja neiedeva valsts, tad visu ko 
varēja dabūt no šefiem – pirmkārt, no 
Līgatnes papīrfabrikas un, otrkārt, no 
abiem sovhoziem – Līgatnes un Fab-
riciusa. 

Tiesa, vidusskola pati bija šefe jeb 
šefiene kolhozam „Draudzība” – tas 
bija Nītaurē un Zaubē, kur, izņemot 
dabas skaistuma, nekā cita īpaši ap-
jūsmojama tolaik nebija. 

Mūsdienās cilvēki jau pilnīgi aiz-
mirsuši, ka visā plašajā Padomju Sa-
vienībā bija gadu gadiem iedibināta 
un darbojās dzelžaina tradīcija, kas 
tika pārtraukta tikai pēc 1991. gada 
puča, – pēc svinīgā 1. septembra, ko ar 
laiku nodēvēja par Zinību dienu, sākās 
kartupeļu rakšana kolhozos un sovho-
zos, kurā tika iesaistīti studenti, inte-
liģence, rūpnīcu un fabriku strādnieki 
un inženiertehniskie darbinieki, kā arī 
vecāko klašu skolēni.

Mēs, līgatnieši, braucām uz kolhozu 
„Draudzība”, kas sasniedzams, braucot 
pa Nītaures ceļu. Gan fabrikas ļaudis, 
gan vidusskolas vecāko klašu sko-
lēni. Reizēm pat uz vairākām dienām 
ar nakšņošanu uz vietas. Retu reizi 
tikām pie smalkākiem darbiem, teik-
sim, ābolu lasīšanas. Bet tā – mūžīgie 
kartupeļi. Dūša aptecējās, kad tie bija 
sīciņi un reti. Visaizvainojošākais bija 
tas, ka mūsu salasīto pavisam vulgāri 
aizveda uz cūku fermu un pēc nomaz-
gāšanas bēra silēs. 

Daudz izsmalcinātāki darbi bija 
Līgatnes sovhozā, kas ražoja avenes, 
aronijas un vēl viskautkādas ogas 

„Latvijas Balzama” vajadzībām. 
Par padarīto mēs parasti tikām at-

algoti ar garšīgām pusdienām un ar 

mašīnām ekskursijām. Autobuss bija 
tikai fabrikai, bet sovhozi mums deva 
kravas mašīnas ar paaugstinātajiem 
bortiem. 

Es jau iepriekš rakstīju, ka parasti 
tajos gados cilvēku grupas ekskursi-
jās brauca smago automašīnu kravu 
kastēs ar bleķa ribām. Lietus gadīju-
mā tām tika pārvilkts brezenta jumts. 
Stiprā pretvēja dēļ sēdēt vajadzēja ar 
skatu uz aizmuguri. Un vajadzēja būt 
uzrakstam: „Люди”. Latviski varēja 
nerakstīt neko. Mēs izbraukājām visu 
Latviju un bijām ieskrējuši arī Lietuvas 
PSR un Igaunijas PSR. 

Ir viena jocīga lieta, ko joprojām ne-
varu saprast. Tā saistīta ar vestibulāro 
aparātu un tā izraisīto reiboni. Tagad 
nekas tāds nenotiek, bet pēckara bēr-
ni braucienu laikos bieži vien mocījās 
ar vemšanu. Ne tikai mazajās lidma-
šīnās (kā toreiz teica „kukuruzņikos”), 
bet pat normālā autobusā.

Milzīgi pārdzīvojumi skolēniem 
bija ekskursijās, teiksim, pa Pieb-

algu. Bezkaunīgā-
kie puikas, braucot 
kalnā, maskētā korī 
sauca: „Ūūūūūū!” Bet 
strauji dodoties lejup: 

„Ēēēēē!” Meitenes bija 
novēmušās zaļas, bet 
skolotāja – pilnīgi 
pārskaitusies. 

Sešdesmito gadu 
sākumā mēs, vidus-
skola, paši arī tikām 
pie milzīgas saim-
niecības, kas nonāca 
mantojumā no Līgat-
nes papīrfabrikas. Bija 
tā, ka kaut kāda PSRS 
vadošā un lemjošā 
iestāde (tajā laikā 
Sovnarkomi – Tautas 
saimniecības pado-
mes – tad gan vēl 
nebija) bija izspriedusi, 
ka rūpnīcām un fab-
rikām nekādas palīg-
saimniecības vairs būt 
nevar. 

Bet Līgatnes papīr-
fabrikai palīgsaimnie-

cība bija bijusi mūžīgi mūžos – vēl no 
iepriekšējā gadsimteņa – un bija pil-
nīgi pieaugusi pie sirds katram līgat-
nietim. Bet papīrfabrika sev to vairs 
nedrīkstēja paturēt – bija kaut kam 
jāatdod. Un tad dzima lēmums to visu 
mantību atdot vidusskolai. Tā teikt, 
pašu cilvēkiem. Īstenībā fabrikai jau to 
zemesgabalu bija krietni vairāk – kaut 
kur tur Vildogas virzienā, bet ar tiem 
zemesgabaliem skolu neapgrūtinā-
ja, tos atdeva sovhoziem. Tie sovhozi 
tajos laikos jau arī nesaprotami mainī-
jās – vispirms Fabriciusa saimniecība 
bija milzīga un Līgatnes sovhozs ma-
ziņš, bet vēlāk atkal otrādi, kad Fabri-
ciusa saimniecība saspecializējās šķir-
nes putnu audzēšanā un Nītaures ceļa 
malā uzcēla milzīgu fermu kompleksu 
un dzīvojamās mājas, kur mitinājās arī 
mani vecāki. 

Te jāietilpina viena rindkopa, kas 
varētu būt šokējošs atklājums lielai lī-
gatniešu daļai, kas nemaz nezina, kas 
tas Fabriciuss tāds ir. Viens man pat 

izteicās, ka tas esot saistīts ar seno 
Grieķiju, bet cits atkal par Fabriciu-
su dzimtu bija lasījis Imanta Ziedoņa 

„Kurzemītē”. Līgatnes sovhozs bija no-
saukts par godu latviešu strēlniekam, 
Sarkanās Armijas komisāram, pirma-
jam komandierim Sarkanajā Armijā, 
kurš tika apbalvots ar četriem Sarka-
nā Karoga ordeņiem. Jānis Fabriciuss 
Staļina represijas nepiedzīvoja, jo gāja 
bojā lidmašīnas katastrofā netālu no 
Sočiem 1929. gadā. Imants Ziedonis 
bija pieminējis viņa tuviniekus Vents-
pils apkaimē. Neparastākā lieta visā 
šajā sakarā ir tā, ka Jānim Fabriciu-
sam ar Līgatni nav bijis nekāda sakara, 
un saimniecības nosaukšana viņa vār-
dā ir neizskaidrojams un nesaprotams 
notikums.

Bet Lejaslīgatnē vidusskolai tika 
visa lielā dārzniecība ar milzīgajām 
siltumnīcām, kur saimniekoja dārz-
nieks Jansons (vēlāk sovhozlaikā tur 
darbojās Pēteris Straume ar savu 
sievu Dzidru), kā arī lielā govju ferma 
ar 18 govīm, par kurām rūpējās divas 
slaucējas, kā arī Ulmaņa laika trak-
tors „Lanc – Buldog”, kas bija iedar-
bināms ļoti jocīgā veidā, ar lodlampu 
priekšpusē uzsildot kvēlgalvu un tad 
iegriežot lielo spara ratu. Tautas at-
miņā palicis skolotājas Ošupes mīlulis 
zirgs Māris. Mācību saimniecībā tika 
darbināti arī divi brīnišķīgi Fordsona 
traktori, kam aizmugurē, pārkāpjot 
jebkādus drošības noteikumus, mēdza 
sakāpt liels skolēnu daudzums, kam 
bija slinkums iet ar kājām uz patālo 
tīrumu zem mūsu stādīto augļu koku 
terasēm.

Gan siltumnīcu priekšpusē, gan pie 
fermas risinājās rosīga tirdzniecība 
ar reizēm pat ļoti garām rindām. No-
teiktos laikos gan no rīta, gan vakarā 
ar kanniņām nesteidzīgi, kā uz svētu 
rituālu, sanāca vietējie iedzīvotāji un 
visu pienu izpirka līdz pēdējam pilie-
nam – pienotavai netika itin nekas. 
Starp citu, turpat blakus bija arī skāb-
barības bedres un siena šķūnis. Skolas 
īpašums.

Ja kāda govs vairs nebija ilgāk tu-
rama, vidusskolas darbinieku štatos 
esošais Darviņonkulis to nokāva, ādu 

iesālīja, iztīrītās zarnas salika spaiņos, 
bet svaigo gaļu iztirgoja tirgus lauku-
mā – lejā pie ezera, pretī vietējā mi-
liča Arvīda Rauzenberga mājai. Visas 
apkārtnes iedzīvotāji lopu kaušanas 
saskaņoja ar Darviņonkuli, jo gaļas 
plūsmai bija jābūt saprātīgai un apjo-
mīgo ledusskapju taču nebija.

Siltumnīcas kioskā vietējie parasti 
pie Ritas Jaunzemes pirka gan gurķus, 
gan kāpostus, gan puķes, bet pavasarī 
milzīgs noiets bija visa veida dārzeņu 
stādiem. Un ar to stādu piķēšanu mo-
cījās skolnieki, aiz sīksīkās lapiņas uz-
manīgi paņemot mikroskopisko augu 
(audziņu), ieliekot to izstādāmajā 
melnzemes kastē un ar lāpstiņu maigi 
piespiežot. Nekāda tenkošana, ne riņķī 
skatīšanās vai, pasarg’ Dievs, delve-
rēšanās nebija iespējama, jo procesu 
uzraudzīja pats galvenais priekšnieks 
dārznieks Jansons, kas bija mūžam 
pārskaities un kas kārtības ievieša-
nai lietoja pērkondimdošu balsi. Īpašu 
respektu ieviesa viņa tumši sārtā seja 
un dzēlīgais acu skats. Tagad jau to 
biedru Jansonu var saprast – viņš bija 
rēķinājies, ka varēs produktīvi strādāt 
ar normāliem strādniekiem, bet te – 
katru dienu nāk sīki un nepaklausīgi 
vārguļi, kas činkst par stīviem kakliem 
un nogurušiem pirkstiem un kam ne-
mitīgi jāskrien uz tualeti jeb, izsako-
ties precīzāk, ateju. 

Nabaga Laimonim Rācenājam – vi-
dusskolas direktoram, kas Līgatnē 
bija pavisam svaigs ienācējs, – uz 
kakla uzkrāva ne tik vien jauno skolas 
namu, saglabājot arī vecās skolas tel-
pas, bet arī šo milzīgo saimniecību. 

Par vidusskolas mācību saimniecī-
bas vadītāju kļuva biedrs Bendža, ko 
neatceras neviens manis aptaujātais 
līgatnietis. Tā kā mācību saimniecības 
bija gluži jauna lieta, Tautas izglītības 
ministrija rīkoja kursus. Bet manis 
iepriekš pieminētais Bendža klusībā 
kala plānus, kā lai no šīs ķēpas tiek 
vaļā. Kursos viņš bija noskatījis pavi-
sam jaunu un smuku puisi Andri Čakari, 
kas pēc Bulduru Dārzkopības sovhoz-
tehnikuma beigšanas bija nosūtīts uz 
tālo Liepnu pašā Krievijas pierobežā. 
Andris Čakaris Liepnā nebija laimīgs, 
un tā sanāca, ka Bendža viņam bija 
lielais glābējs.

Direktoram Laimonim Rācenājam 
Bendža stādīja priekšā jaunekli, kas 
gan bija pāris gadus vecāks par 11. 
klases skolēnu, bet kam cienīgu un 
gudru izskatu piedeva brilles un pras-
me glīti ģērbties, ar optimistiskāka-
jiem vārdiem, ka tas esot viņa pēcte-
cis, jo pats Bendža, lūk, no Līgatnes 
došoties prom pavisam un uz visiem 
laikiem. 

Mēs, protams, nezinām, vai Laimo-
nis Rācenājs bija laimīgs vai nelaimīgs, 
bet Andris Čakaris lielā ātrumā kļuva 
par īstu līgatnieti, un savās atmiņās 
es pie viņa atgriezīšos vēl vairākas 
reizes. 

Te vietā paskaidrot, ka Andris Čaka-
ris vēlāk pabeidza Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmiju un apprecēšanās 
reizē nomainīja savu uzvārdu. Vēlāk 
Andris Birze bija Augšlīgatnes, kā to-
laik pat avīzēs rakstīja, pagastvecis. 
Pie viņa kundzes Rīgā es esmu zobus 
dakterējis un neparastas sagadīšanās 
dēļ arī ciemojies pie viņa radinieka 
Māra Čakara Ņujorkā (ASV).

Turpinājums sekos  

Andris Birze ar skolotāju Vilhelmīni Ošupi, 1963. gads, spriež par apstādījumu ierīkošanu 
pie Līgatnes vidusskolas. 

Fo
to

 n
o 

M
ai

ja
s 

/J
au

nz
em

es
/ L

au
be

rt
es

 p
er

so
nī

gā
 a

rh
īv

a

Fo
to

 n
o 

A.
Bi

rz
es

 p
er

so
nī

gā
 a

rh
īv

a



2013.gada 17.oktobris8 2014. gada DECEMBRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2015. gada 20. janvārī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr. 64153176, e-pasts: novadadome@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā: www.ligatne.lv.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 
2014. gada novembrī veiktajām reģistrācijām

Esi sveicināts, bērniņ!
Mazs bērniņš balts kā Dieviņš 
Stāv man klāt.
Tik gaišs kā zvaigznīte, tik neaizsargāts,
Bet spējīgs mani lielu pasargāt.

/M.Briede/

Novembrī Līgatnes novadā piedzimuši: 
3 meitenītes – Marta, Līva, Sāra
2 zēni – Olafs, Jānis

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

Es izgāju pa durvīm
Zelta zvaigznes lūkoties;
Zelta zvaigzne noskanēja,
Pie Dieviņa uziedama.

/Latviešu  
tautasdziesma/

2014. gada novembrī mū-
žībā aizgājuši 6 Līgatnes 
novada iedzīvotāji. 

Līgatnes novada dome  
izsaka visdziļāko līdzjūtību  

aizgājēju tuviniekiem.

Uzmanību!
2014. gada 22. decembrī 

• plkst. 18.00 Līgatnes kultūras 
namā un 

• plkst. 19.30 Augšlīgatnē, 
domes ēkā, Nītaures ielā 6, 2. 
stāva Mazajā zālē, 

tiek aicināti ieinteresētie ie-
dzīvotāji uz tikšanos ar domes 
priekšsēdētāju Aināru Šteinu, 
māju pārvaldnieku Dāvi Lāci un ci-
tām atbildīgajām amatpersonām, 
lai noskaidrotu un apspriestu SIA 

„LĪGATNES NAMI” /mājas pārvaldī-
šanas maksa – atlīdzība pārvald-
niekam/ sadārdzinājuma iemeslus 
un saņemtu tiešas atbildes uz ne-
skaidriem jautājumiem.

Bet eņģelis uz tiem sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas vi-
siem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs.”

Lūkas evaņģēlijs 2:10-11

Kristus dzimšanas svētku vakara 
dievkalpojums Ķempju baznīcā no-
tiks 2014. gada 24. decembrī plkst. 
17.00. Dievkalpojumā ar mūziku mūs 
priecēs Līgatnes novada jauktais ko-
ris. Pirms un pēc dievkalpojuma kur-
sēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.

Ķempju ev. luteriskā draudze
www.kempji.lv

2014. gada 21. decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku eglīte novada  

bērniem „1 gads kopā ar Ziemassvētku 
vecīša aģentiem”!

Līgatnes kultūras centra Lielajā zālē aicināti visi 
Līgatnes novada bērni uz piedzīvojumiem bagāto Zie-
massvētku viesizrādi. Pēc izrādes varēs satikt Ziemas-
svētku vecīti, izgatavot savus eglīšu rotājumus rado-
šajā darbnīcā un spēlēt jautras lielformāta spēles. 

Ieeja bez maksas.

2014. gada 27. decembrī plkst. 21.00
Vecgada balle pie galdiņiem

 „Baltā pērļu nakts” 
Jautras spēles un atrakcijas kopā ar vakara va-

dītāju Katrīnu Šteinu un dejas līdz rītam ar neat-
kārtojamo muzikālo grupu „Vēja radītie”.

Spožākos vakara mirkļus būs iespējams iemūži-
nāt „Mārītes fotostudijas” fotostūrī.

Biļešu cenas:
• no 9. decembra līdz 22. decembrim: 5,- eiro
• pasākuma nedēļā no 22. decembra līdz 23. 

decembrim: 7,- eiro
• pasākuma dienā 8,- eiro (pieejamas tikai 

stāvvietas). 
Biļešu iegāde un galdiņu rezervācija iespēja-

ma Līgatnes pakalpojumu centru kasēs (kultūras 
namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē,  un pagasta pārval-
dē, Nītaures ielā 6, „Birzēs”, Augšlīgatnē). 

Apģērba kods: balts, sudrabots, mirdzošs.

Informāciju no Dzimtsarakstu nodaļas reģistra sagatavoja Līvija Andersone  

Paldies līgatniešiem – maniem izpa-
līdzētājiem visādos dzīves gadījumos: 
veselībā, manā bezspēkā... Īpašs paldies 
Līgatnes pagasta veikala „Centrs” ko-
lektīvam par palīdzību pārtikas groza 
sarūpēšanā.

Visiem Līgatnes novada iedzīvotājiem 
novēlu svētīgus Ziemassvētkus un veik-
smīgu Jauno 2015. gadu!

 Ilga Vorslova,
„Mežciemos”, Līgatnes pagastā


