
Jau septīto reizi Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 
un Valsts Lauku tīkls jaunajiem lauku 
uzņēmējiem rīkoja mācības, kurās 
varēja apgūt uzņēmējdarbības 
un mārketinga pamatus, attīstīt 
savu biznesa ideju, veikt tirgus un 
konkurentu izpēti, kā arī finanšu 
aprēķinus.

Pēc mācībām ikviens varēja 
piedalīties konkursā “Laukiem 
būt!” un cīnīties par naudas balvām 
savu biznesa ideju īstenošanai.

Tieši tā ceļu uz panākumiem 
un savas biznesa idejas attīstīšanu 
sācis līgatnietis Māris Skujiņš, kura 
ideja par savvaļas briežu vērošanas 
stacijas izveidi Līgatnes novadā 
2019. gada 29. martā ieguva pirmo 
vietu un galveno balvu – 2 400 
eiro - konkursa “Laukiem būt!” 
kategorijā “Uzņēmējdarbības 
ideja nelauksaimniecības nozarē - 
pakalpojumu sniegšanā”.

Par mācībām un konkursu “Laukiem 
būt!”

“Konkursā “Laukiem būt!” piedalījos 
pirmo reizi. Par konkursu Māris uzzināja 
no sievas māsas Sintijas Elstes, kas 2018. 
gadā konkursā “Laukiem būt!” kategorijā 
“Lauksaimniecība” ieguva pirmo vietu. 
Viņas iecere bija piedāvāt restorāniem 

mikrodārzeņus, zaļumus un ēdamās puķes.  
Šobrīd Sintijas ģimene palēnām īsteno 
savu ieceri. “Pēc Sintijas gūtās pieredzes 

sapratām, ka konkurss, vai, pareizāk sakot, 
panākumi tajā, varētu dot nelielu atspērienu 
manas idejas realizēšanā,” stāsta Māris 
Skujiņš.

Māris atklāj, ka “Laukiem būt!” 
izglītojošās piecu dienu mācības 
palīdzējušas sakārtot domas un saprast 
katru nākamo soli ceļā uz finanšu plāna 
rakstīšanu. Tomēr Māris atzīst: “Ja mācību 

forma un saturs bija vienkārši, uztverami 
un saprotami, tad finanšu pieteikuma forma 
“paķēra uz izbrīnu”. Pasākuma autori to 

nodēvējuši par biznesa 
idejas plānu, īstenībā 
nācās plānot izdevumus 
pret ienākumiem. Veicot 
aprēķinus, tu savu ideju 
ieliec noteiktā perspektīvā, 
paturpinot domu, cik 
tā būs ilgtspējīga un 
vai idejai būs arī tālāka 
nākotne.”

Māris atklāj, ka šāda 
modelēšana viņam ir 
pazīstama un, viņaprāt, 
“cilvēks, kurš nav gatavs 
ieguldīt savu laiku idejas 
izpētē, nav pelnījis ideju 
realizēt”.

Arī šajā gadā SIA 
LLKC Cēsu konsultāciju 
centrs plāno mācību kursu 
jauniešiem no 18 līdz 40 

gadiem savas idejas īstenošanai. Mācību 
sākums  būs rudens pusē - oktobrī. Gaidīsim 
jaunu, domājošu un darīt gribošu  cilvēku 
pieteikumus Cēsu konsultāciju birojā.

(vairāk lasiet mājaslapā www.ligatne.lv)

Autori:  Monika Sproģe (reģionālais 
laikraksts “Druva”), Līga Zaķe, Cēsu KB 
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Laimīgā 
zeme

Notici tam, ka esi kā saule,
Sasildi visus ar savu elpu,

Piepildi sevi ar mīļumu maigu,
Kā saule piepilda telpu. 

Notici tam, ka esi brīnums!
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Šogad, gatavojoties Lielajai talkai, kas 
notiks 27. aprīlī, aicinājām iedzīvotājus 
iesūtīt idejas, kuras Līgatnes novada ainavas 
šogad būtu sakopjamas un labiekārtojamas. 
Pateicamies visiem, kas izrādīja iniciatīvu 
un dalījās ar mums savās domās. Apkopojot 
un izvērtējot aktuālākās vajadzības, esam 
nolēmuši šogad organizēt darbus šādās 
vietās:

1. Augšlīgatnes Jaunā sākumskola: 
upes takas sakopšana. 

Šajā talkā demontēsim veco, sabrukušo 
taciņu un, ja pietiks laika, uzbūvēsim jaunu 
tiltiņu uz saliņu. Gaidīsim palīgus. Lūdzam 
ņemt līdzi zāģus un āmurus. 

Atbildīgais: Ēriks Liepiņš
Kontaktinformācija: 29181845;  

eriksliepins7@gmail.com

2. Augšlīgatnes Ošu ielas bērnu 
rotaļlaukums: sētas remonts.

Šajā talkā pabeigsim sētas uzstādīšanu un 
remontu. Gaidīsim palīgus. Lūdzam ņemt 
līdzi zāģus un āmurus. 

Atbildīgais: Pēteris Kaļva
Kontaktinformācija: 26108278; 
peteris.kalva@skolotajs.lv

3. Nogāze pie Gaujas ielas Līgatnē, 
iepretim bērnudārzam: atkritumu 
savākšana. 

Savulaik šeit atradies tiltiņš Hugo, pa 
kuru ikdienas gaitās devušies papīrfabrikas 

strādnieki. Šobrīd graviņā sakrājies liels 
daudzums atkritumu. Gaidīsim palīgus 
sakopšanas darbos. Lūdzam ņemt līdzi 
grābekļus un cimdus. 

Atbildīgais: Egils Kurpnieks
Kontaktinformācija: 22005965; 
egils.kurpnieks@ligatne.lv

4. Lustūzis: Taciņa no Lustūža augšas 
uz Skolaskalnu: sakopšana un laipiņu 
atjaunošana. 

Šajā talkā atjaunosim laipiņas pār 
slīkšņām uz taciņas, kas no Lustūža augšas 
ved uz Skolaskalnu. Gaidīsim palīgus 
sakopšanas darbos. Lūdzam ņemt līdzi 
zāģus un āmurus. 

Atbildīgais: Dāvis Lācis
Kontaktinformācija: 25622678; 
davis.lacis@gmail.com

Gaidīsim talkā! Talkas sākums plkst. 
9.00. Ja radušies jautājumi vai ierosinājumi 
saistībā ar padarāmajiem darbiem, aicinām 
sazināties ar atbildīgajiem par katru talku. 

Sakarā ar to, ka turpmāk atkritumu 
pārstrādes uzņēmums talkas atkritumu 
savākšanu vairs neveic bez maksas, Līgatnes 
novada pašvaldība organizēs un veiks 
apmaksu par atkritumu savākšanu tikai no 
iepriekš minētajiem domes noteiktajiem 
talkošanas objektiem.

SIA “ZAAO” kontaktinformācija 
atkritumu savākšanas pieteikšanai:

64281250; 26515556; zaao@zaao.lv

Lielā talka Līgatnē

Līgatnietis Māris Skujiņš uzvar jauno 
uzņēmēju konkursā “Laukiem būt!”

Konkursa “Laukiem būt!” uzvarētājs Māris Skujiņš
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Dažādu talku tradīcijām latviskajā 
dzīvesziņā ir sena vēsture. Tas daudzviet 
atainots folkloras krājumos, un visbiežāk 
talka saistās ar reizēm, kad cits citam 
izlīdzam dažādos mājas un saimnieciskajos 
darbos.

Ekur lieli tīrumiņi,
Kā manam bāliņam:
Trīs dieniņas talkā pļāva,
Vēl maliņas neredzēj’.

Šodien šāda veida palīdzības sniegšana 
daudzviet kļuvusi bīstama, jo dzirdēts 
ne viens vien patiess nostāsts, kad 
talkas organizētājs ar talciniekiem nav 
noslēdzis darba līgumu un samaksājis 
valstij paredzētos nodokļus. Taču stāsts 
ne par to, kā dažbrīd ierēdniecība izprot 
vienkāršas dzīves situācija, bet gan par to, 
kā mainījusies pašu talku tradīcija.

Lielā talka, kas kā liels notikums tika 
iedibināta 2008. gadā ar mērķi “padarīt 
Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko 
vietu pasaules kartē”, manā skatījumā bija 
lieliska ideja, bet tai pašā laikā neatstāj 
doma, ka šis pasākums ir pārmantots no 
lielās ikgadējās ļeņiniskās talkas. Tāpat 
samulsums rodas, kad iedomājos – visu gadu 
drazojam, lai vienā dienā tīrītu. Manuprāt, 
šeit kaut kas nav īsti kārtībā, bet saprotu, ka 
savādāk šai brīdī nevaram.

Ziņās lasu, ka Ogres novada pašvaldība 
šogad Lielajā talkā nepiedalīsies, jo, 
viņuprāt, talkas ideja sevi ir izsmēlusi. 
Pie līdzīga viedokļa diskusiju gaitā esam 
nonākuši arī Līgatnē un uzskatām, ka 
nepieciešams mainīt talkas fokusu no 
netīrumu vākšanas uz izveidošanu un 
atjaunošanu. Mēs, līgatnieši, esam bagāti 
ar ainaviskajām vērtībām. Kur vien raugies, 
visapkārt ainavas, kas ir kā gleznas, kuras 
jāsaudzē un jākopj. Un kopējiem spēkiem 
mēs to varam paveikt!

Aicinu līgatniešus iesaistīties talkas 
pasākumos, ko pašvaldība organizē 
Līgatnes novadā. Tās ir publiskas vietas, ko 
katrs vairāk vai mazāk izmantojam ikdienā, 
ko rādām saviem ciemiņiem un viesiem. 
Attīstīsim talkas ideju tālāk, lai padarītu 
Latviju ne tikai par tīrāko, bet arī skaistāko 
un sakoptāko! 

	

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Aicinu talkā 
Līgatnes novadam 1. maijā stājas spēkā jauni centralizētās kanalizācijas 

notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas un centralizētā 
dzeramā ūdens tarifi

Vēlamies jūs informēt, ka 2019. gada 1. maijā saskaņā 
ar Līgatnes novada domes 2019. gada 28. marta lēmumu 
Nr. 11 „Par Līgatnes pašvaldības centralizētā 
kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvaldes 
un attīrīšanas tarifa apstiprināšanu klientiem, 
kam pakalpojumu nodrošina SIA “Līgatnes 
komunālserviss” (Protokols Nr. 3) un Līgatnes 
novada domes 2019. gada 28. marta lēmumu 
Nr. 12  „Par Līgatnes pašvaldības centralizētā 
dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifa 

apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA 
“Līgatnes komunālserviss” (Protokols Nr. 3) stājas spēkā jauni 
centralizētās kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades 
un attīrīšanas un centralizētā dzeramā ūdens tarifi, nosakot: 

1. maijā stājas spēkā jauni centralizētās kanalizācijas notekūdeņu 
savākšanas, pārvades un attīrīšanas un centralizētā dzeramā ūdens tarifi

Godātie lasītāji!   
Vēlos pateikties tiem lasītājiem, kuri atsaucās manai publikācijai 

iepriekšējā Līgatnes novada ziņu numurā “Par paģirām un citām 
lietām” un atbalstīja manu rakstā pausto viedokli. Biju patīkami 
pārsteigta par manas publikācijas parādīšanos pašvaldības izdevumā, 
jo ne vienmēr domes priekšsēdētājs pieļauj manu rakstu publicēšanu. 
Februāra domes sēdē kārtējo reizi pēc mana priekšlikuma deputāti 
izskatīja kārtējo Tiesībsarga vēstuli ar skaidrojumu un norādījumu 
par nepieciešamību publicēt pašvaldības izdevumā arī citu deputātu 
viedokli, ne tikai domes priekšsēdētāja, un vairāki deputāti 
Tiesībsarga pausto viedokli atbalstīja. Domāju, ka tas rosināja 
priekšsēdētāju pieļaut mana raksta publicēšanu marta numurā.

Kā darvas karote medus mucā šajā patīkamajā notikumā ir turpat 
priekšsēdētāja rakstā “Kad redz un dzird tikai to, ko vēlas” minētie 
“fakti”, kas neatbilst patiesībai. Es neesmu rakstījusi rakstus, kuros 
noķengāju priekšsēdētāju, un nejūtu nekādu iekšēju aicinājumu 

to darīt, tādi raksti nav bijuši publicēti “Līgatnes Novada Ziņās” 
– neviens konkrēts raksts netiek minēts. Tāpat nav notikusi kāda 
mana raksta, “kas saturējis klaji aizskarošu, neobjektīvu un melīgu 
faktu interpretējumu”, izvērtēšana: “visiem deputātiem, izņemot B. 
Pelsi, bija vienprātīgs viedoklis, ka šāds raksts nav publicējams”. 
Šis raksts netiek nosaukts, nav arī atsauces uz deputātu viedokļu 
noskaidrošanu ne domes sēdē, ne kā citādi, nav arī dokumenta, 
kas to apliecinātu. Piekrītu priekšsēdētājam, ka “Līgatnes Novada 
Ziņas” nav jāpārvērš par “ķengu lapeli” (nekas tāds nav manāms), 
taču ne arī par melu lapeli.

Ja priekšsēdētājs pieļaus, nākamajā “Līgatnes Novada Ziņu” 
numurā varēsiet lasīt manu viedokli par kādu no aktuālām šī brīža 
problēmām domes darbā. Ja nepieļaus -  nelasīsiet.

Ar saulainu, pavasarīgu Lieldienu 
sveicienu – Baiba Pelse

DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Nr.p.k.
1.

2.

 Komunālie pakalpojumi
centralizētā dzeramā ūdens 
sagatavošana un piegāde
centralizētā kanalizācijas 
notekūdeņu savākšana, pārvalde un 
attīrīšana

Mērvienība
1 m³

1 m³

 EUR bez PVN *
1,17 EUR

1,74 EUR

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā šādas Līgatnes pārceltuves 
biļešu cenas, kas apstiprinātas 2019. gada 28. marta domes sēdē 
(Protokols Nr. 3):

Brauciena biļete vienā virzienā:
• kājnieki, velo braucēji, motorollers, mopēds, pajūgs  - EUR 

1.00*
• kravas auto, mikroautobuss, traktors, vieglais auto ar piekabi 

(tai skaitā pasažieri) - EUR 7.00*
• vieglais auto, motocikls, kvadracikls (tai skaitā pasažieri) - 

EUR 5.00* 

Brauciena biļete turp un atpakaļ (izmantojot pārceltuvi 
vienā dienā):

• kājnieki, velo braucēji,  motorollers, mopēds, pajūgs - EUR 
1.50*

• kravas auto, mikroautobuss, traktors, vieglais auto ar piekabi 
(tai skaitā pasažieri) - EUR 10.00*

• vieglais auto, motocikls, kvadracikls (tai skaitā pašažieri) - 
EUR 7.00* 

Mēneša abonements:
• kājnieki /velo braucēji - EUR 15.00
• vieglais auto, motocikls, kvadracikls, mopēds - EUR 40.00 

Pārceltuves izmantošana tūrisma un svinību grupas 
braucienam:

• grupas brauciens turp un atpakaļ (nenokāpjot no pārceltuves)-  
EUR 10.00 

*Līgatnieša privilēģiju kartes īpašniekam pārcelšanai 50% 
atlaide. 

Līgatnes pārceltuvi bez maksas var izmantot:
• valsts un pašvaldību atbilstoši marķēts operatīvais transports
izpildot darba pienākumus (saskaņā ar iepriekšēju rakstisku 

vienošanos):
• Valsts vides dienesta inspektori
• Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori
• Līgatnes un Pārgaujas novados deklarētas personas, 

kurām pašvaldība izsniegusi Līgatnes pārceltuves bezmaksas 
izmantošanas atļauju

• Bērni līdz 7 gadu vecumam, izņemot tūrisma un svinību  grupas 
braucienos.

1. maijā stāsies spēkā jaunas 
Līgatnes pārceltuves biļešu cenas

Par pieteikšanos uz 1. klasi
Līdz 30. aprīlim varēs elektroniski pieteikt bērnu 

uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada vispārējās izglītības 
iestādēs.

Pieteikt savu bērnu uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada 
vidusskolā un Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā varēs 
elektroniski līdz 30. aprīļa plkst. 16.00.

Reģistrācijas pieteikumu vecāks aizpilda elektroniski 
pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv sadaļā Izglītība 
- Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē vispārējās 
izglītības iestādēs Līgatnes novadā.

Vecāki, kuriem nav iespējas veikt reģistrāciju no sava 
datora mājās, var izmantot publiskās interneta pieejas vietas 
vai ierasties personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu 
dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (uzrādīšanai), 
un aizpildīt pieteikuma anketu bērna uzņemšanai 1. klasē 
pie izglītības un jaunatnes lietu speciālistes Daces Bērziņas 
Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē (9. 

kabinetā), iepriekš piesakoties – tālr.: 26866855. 
Ar kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē 

Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs var iepazīties 
mājaslapā www.ligatne.lv.

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājaslapā, vecāks 
ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku 
reģistrācijas formā, kur:

1. Izvēlas vienu no Līgatnes novada vispārējās izglītības 
iestādēm, ieraksta bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, bērna faktisko 
dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās;

2.  Norāda teritoriālo piederību:
• bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības 

administratīvajā teritorijā;
• bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 
3. Papildus uzstādījumos atzīmē atbilstošo:

• kurā no Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēm 
bērns apguvis pirmsskolas izglītības programmu;

• bērns, kuram izglītības iestādē mācās vismaz viens 
brālis vai māsa, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu;

• konkrētās izvēlētās izglītības iestādes darbinieka bērns.
4. Vecāks veic atzīmi attiecīgajā lodziņā par bērnam 

piemēroto izglītības programmu (vispārējā vai speciālā). 
Svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju. 
Pieteikuma iesniedzējs ievada informāciju par sevi, 

norādot vārdu, uzvārdu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, 
e-pasta adresi, kurā līdz 15. maijam tiks sniegta atbilde uz 
pieteikumu.  

	
Dace Bērziņa

Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste
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Nule apritējuši pieci gadi, kopš Līgatnes 
dabas taku vadībā ir smaidīgā rīdziniece 
Inta Lange. Aicinājām viņu uz sarunu 
par to, kā pa šo laiku klājies un kādas ir 
ieceres dabu taku nākotnei. 

Tev kā vadītājai ir ļoti interesanti 
pienākumi. Pirmkārt, tu vadi nelielo 
Līgatnes dabas taku darbinieku kolektīvu. 
Tad ir četrkājainais un spārnotais 
kolektīvs, kas arī jāpieskata. Tad vēl ir 
Dabas aizsardzības pārvalde ar savu 
neizbēgamo valsts iestādes birokrātijas 
daļu. Ļoti raibs un dažāds pienākumu 
klāsts. Kā tu nonāci līdz šim amatam? 

Ar dzīvnieku lietām esmu bijusi saistīta 
jau kopš skolas vecuma.  Apmēram 12 
gadu vecumā izlēmu, ka iešu strādāt uz 
zoodārzu. Dzirdēju, ka notiek uzņemšana 
jauno naturālistu pulciņā. Iestājos. Tad nu 
mums bija iespēja iet par palīgiem pastrādāt, 
un es to ļoti cītīgi arī darīju. Var teikt, ka 
esmu izaugusi ar dzīvniekiem un starp 
cilvēkiem, kas rūpējas par dzīvniekiem. 
Protams, tad, kad bija jāiet studēt, man bija 
pilnīgi skaidrs, kas tā ir par jomu. Tiesa gan, 
izglītības man ir divas. Pēc izglītības esmu 
arī ergoterapeits, bet tas tikai papildina šo 
visu lietu, jo šajā darbā vairāk biju saistīta 
ar vides pieejamības risinājumiem. Līdz ar 
to, atnākot šeit uz Līgatnes dabas takām, tas, 
protams, ir milzīgs izaicinājums, redzot šo 
vidi - paugurus un gravas, un līkumainās 
takas, un ceļus. Daudzās kāpnes nozīmē, 
ka vienai daļai cilvēku tās ir nepieejamas. 
Piemēram, mammām ar bērnu ratiem, kas, 
var teikt, ir viena no pamatauditorijām. Tā 
man bija laba motivācija - iekārtot visu 
tā, lai cilvēks var izstaigāt mežu, nenesot 
ratiņus rokās. 

Pēc tam izmācījos par zoologu, kļuvu 
par diplomētu zoologu un paralēli turpināju 
strādāt Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Un tad 
dzīvē sanāca dažādi pavērsieni, tāds pārdomu 
brīdis, kad īsti nesaprotu, kurā virzienā 
turpināt, neturpināt. Tieši tad pilnīgi nejauši 
vai likumsakarīgi gadījās, ka šeit, Līgatnes 
dabas takās, meklēja vadītāju. Puspajokam, 
pusnopietni es pieteicos. Izšķirties nebija 
viegli. Pati dzīvoju Rīgā, darbs - Līgatnes 
dabas takās. Tas bija pamatīgs izaicinājums. 
Arī bērni vēl bija ļoti mazi. 

Toreiz šeit bija ļoti sarežģīta situācija ar 
vadības maiņu un nelaimes gadījumiem. 
Droši vien bija vajadzīga arī liela drosme 
un apņēmība, lai tādā brīdī stātos šajā 
amatā.  

Protams, tajos laikos, kad šeit bija jukas, 
es visam sekoju līdzi. Pat ja es tajā brīdī 
nestrādāju zoodārzā un nestrādāju ar 
dzīvniekiem, interese par šo jomu saglabājās. 
Virtuves puse bija ļoti labi zināma. Bet 
pieteikšanās notika ļoti strauji un bez lielām 
pārdomām. Pēc tam es nodomāju, tāds pirmā 
aprīļa joks sanāca, jo mana pirmā darba diena 
bija pirmais aprīlis. Nu jau akurāt pieci gadi 
apritējuši. Toreiz es gadiem nebiju bijusi 
Līgatnes dabas takās. Nu pilnīgi skaidrs: ja 
es būtu pirms tam šeit bijusi, nezinu, vai es 
būtu pieteikusies darbā. Bet no otras puses, 
man bija doma, ka pamēģināt es taču varu. It 
kā jau bija skaidrs, ar ko sākt, jo tik daudzas 
lietas pēc juku gadiem bija jāsakārto. Bija 
skaidrs, ka te visiem ir klājies grūti: gan 
vietai, gan cilvēkiem, un apkārt nekārtība. 
Tas jau pats sevi liecina par to, ka ir tāds 
depresīvais periods. Bet, sākot kaut ko darīt 
un saņemot kolēģu atbalstu, visu pamazām 
sakopām, un radās sajūta, ka nu viss iet 
uz augšu. Laiki dabas takām ir visādi pāri 
gājuši. Ir bijuši ziedu laiki, ir bijuši ne tik labi 
laiki, bet tomēr takas pastāv, un tieši tāpēc 
man šķiet, ka arī grūtākie brīži ir vienkārši 
jāpārdzīvo. Mums ir jādara pēc labākās 
sirdsapziņas, tas, kas mums šķiet pareizi. 
Profesionāļu komanda mums šeit it ļoti laba. 
Ar to es varu lepoties. Mani kolēģi ir cilvēki 
īstajā vietā. Viņi saprot, ko viņi dara, viņiem 

ir pieredze, viņiem ir zināšanas, un viņiem ir 
ļoti dziļa interese.  

Kamēr runājam par Dabas aizsardzības 
pārvaldi, varbūt tu vari dažos teikumos 
izstāstīt, kāda tagad ir organizatoriskā 
sistēma: Kas ir Līgatnes dabas takas, kas 
ir Dabas aizsardzības pārvalde, ko dara 
ministrija un Gaujas Nacionālais parks? 

Kad atbrauc apmeklētāji, lielākajai daļai 
vispār neinteresē, kas mēs esam. Viena daļa 
uzskata, ka mēs esam privāta organizācija. 
Viena daļa uzskata, ka mēs piederam 
“Latvijas valsts mežiem”, bet patiesība 
ir tāda, ka mēs esam valsts iestāde. Esam 
padoti Vides ministrijai, kuras pakļautībā 
ir Dabas aizsardzības pārvalde. 2009. 
gadā, veicot reorganizāciju, visi nacionālie 
parki tika apvienoti vienā iestādē - Dabas 
aizsardzības pārvaldē. Līdz ar to Gaujas 
Nacionālais parks kā nacionālais parks 
pastāv, bet atsevišķas vadības tam nav. 
Savukārt Dabas aizsardzības pārvalde 
sīkāk sadalās atsevišķos reģionos. Līgatnes 
dabas takas ietilpst Vidzemes reģionā. Visas 
lietas, ko šeit darām, mums jāsaskaņo ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi, kas savukārt 
darbojas Vides ministrijas uzdevumā ar 
dabas aizsardzības stratēģiju un saviem 
darbiniekiem. Nevaram teikt, ka esam ļoti 
autonomi. Lai kādas mums būtu idejas, es 
ļoti priecājos tajos brīžos, kad tās akceptē 
un atbalsta. Reizēm mēs nesaņemam tādu 
atbalstu, kā gribētos. 

Grūtības lielākoties sagādā tas, ka darbs 
ar dzīvniekiem un zoodārziem ir ārkārtīgi 
specifiska joma, kurā Latvijā darbiniekus 
neapmāca. Savvaļas dzīvnieki nekad nebūs 
mājdzīvnieki. Mums jāievēro īpašas regulas 
un labturības normas. Otra lieta ir tas, 
ka mēs jau paši atrodamies aizsargājamā 
dabas teritorijā. Tad ir nākamās lietas, ko 
mēs vispār varam atļauties, ko - nevaram. 
Dzīvniekiem ir dažādas vajadzības. No tā 
visa ir atkarīgs, kādus dzīvniekus mēs šobrīd 
varam ņemt, kādus nevaram. 

Apmeklētāji ļoti grib redzēt vilkus, bet 
mums nav piemērotas mītnes, kur viņus turēt. 
Arī dzīvnieku turēšanas standarti ar laiku 
noveco. Agrāk Līgatnes dabas takās bija vilki, 
bet nu viņu neatbilst mūsdienu standartiem. 
Ja mēs gribam turēt patiešām īstus vilks, tas 
nozīmē, ka šī māja ir jāpārbūvē. Jādomā arī 
par darbinieku drošību, kuriem par vilkiem 
jārūpējas, jānodrošina veterinārā uzraudzība 
un vajadzības gadījumā tie jānoķer. Vēl 
ļoti svarīga lieta ir arī apmeklētāju drošība. 
Tāpēc šobrīd tie ir tālākas nākotnes plāni. 
Protams, mums gribas, lai viss notiek ātrāk 
un labāk, un tā, lai pašiem ir prieks. Bet, tā kā 
esam valsts iestāde, gandrīz simtprocentīgi 
esam atkarīgi no tā finansējuma, ko mums 
var piešķirt. Es reizēm smejos, ka patiesībā 
dzīvniekiem uzbūvēt vienu kārtīgu mītni ir 
gandrīz tikpat dārgi kā privātmāju Pierīgā. Tas 
tāpēc, ka dzīvnieku mītnēm ir vajadzīgi īpaši 
materiāli, kas atbilst drošības un izturības 
nosacījumiem. Mēs gribam tādas mītnes, lai 
dzīvnieki justos labi. Zvērnīcas tipa mājas ar 
minimālajām prasībām režģu krātiņiem jau 
var uztaisīt. Bet mēs tā negribam. Līgatnes 
dabas takās tādos apstākļos dzīvnieki nekad 
nav dzīvojuši, un mēs to negribam. 

Tu mini gan, ka vajadzētu naudu, lai 
būvētu vairāk un ātrāk, bet patiesībā jau 
pa šiem pieciem gadiem ir daudz paveikts. 
Ir jauna lāču māja, jauna pūču māja. Tu 
noteikti vari pastāstīt, kas vēl ir paveikts.

Pirms pieciem gadiem, lielākā daļa 
dzīvnieku voljēru bija nolietojušies, un 
arī turēšanas standarti bija mainījušies. 
Tāpēc mēs sākām pārbūvēt voljērus. 
Atjaunojām lūšu, stirnu, mežacūku, aļņu 
un lapsu voljērus - pilnībā pēc jaunajiem 
standartiem. Es teiktu, ka ir ļoti, ļoti daudz 
izdarīts, un šobrīd katastrofālā situācijā nav 
pilnīgi neviena dzīvnieku mītne. Arī daļa 
apmeklētāju takas ir atjaunotas. Mēs sākām 

veidot vides pieejamību pēc universālā 
dizaina principiem: ar serpentīniem, nevis 
kāpnēm, lai cilvēki var tik pa pauguriem 
augšā lejā. Protams, plānu šobrīd ir vairāk, 
nekā vispār spējam izdarīt, līdz ar to arī 
jaunā vāveru māja pagaidām kavējas. Ļoti 
ceru, ka šogad to paveiksim, bet tas atkal ir 
naudas jautājums. Iecerēts arī mazo plēsēju 
mītni pārvietot uz citu vietu, lai mēs varam 
uztaisīt plašāku un modernāku kompleksu 
un paņemt vairāk sugu. Arī āpšiem, kas šeit 
mīt no pagājušā gada, gribas jaunu māju.

Resursus mēs iedalām arī otram savam 
uzdevumam - cilvēku izglītošanas jomai, kas 
ir viens no Līgatnes dabas taku pamatiem. 
Lai cilvēki ne tikai nāktu papriecāties par 
dabu un dzīvniekiem, bet arī aizietu kaut 
kripatiņu gudrāki, saprotot to, kāpēc tādas 
vietas ir un kā dzīvnieki mūsdienu Latvijā 
un pasaulē dzīvo un kāpēc ir jāaizsargā dabā, 
kāpēc par to visu ir jārūpējas. Šobrīd mēs 
arī diezgan intensīvi organizējām dažādus 
izglītojošus pasākumus. 

Cik nu zinu, dzīvnieki šeit nonāk 
dažnedažādos veidos. Pārsvarā tie bijuši 
savainoti, atrasti, atvesti. Kā tas notiek 
šobrīd un kas plānots nākotnē? 

Šī ir mūsu sirdslieta, jo, protams, arī tādi 
savainoti dzīvnieki vai dzīvnieku mazuļi pie 
mums nonāk. Tiesa gan, mēs neņemam pretī 
pilnīgi visus.  Mēs ņemam pretī tikai tos, 
par ko mums ir pilnīgi skaidrs, ka tie jutīsies 
komfortabli mūsu apstākļos, un tad ja mums 
ir vieta, kur viņus ievietot. Ļoti mazos 
un pagaidu būros mēs dzīvniekus nemaz 
neliekam iekšā. Vēl viena daļa dzīvnieku ir 
apzināti meklēti no dažādiem zoodārziem 
un dzīvnieku kolekcijām. Mēs neturam 
šeit dzīvniekus no meža. Reizēm cilvēki 
nāk un vaicā, vai jūs nevarat noķert un 
ielikt te kādu dzīvnieku. Nē!  Mēs neķeram 
dzīvniekus. Nu, kāpēc lai mēs viņus padarītu 
par cietumniekiem? Un vispār noķert meža 
dzīvnieku, kas pieradis dzīvot citos apstākļos 
un kas baidās no cilvēka, un ielikt viņu vietā, 
kur cilvēki nāk uz viņiem skatās, tas būtu 
nežēlīgākais, ko var izdarīt. Līdz ar to mums 
ir dzīvnieki, kas jau ir dzimuši un auguši 
nebrīvē, jau paaudzēm dzīvo zoodārzos un 
kas dzīvnieku mītnes uzskata par savām 
mājām. Otra lieta, protams, ir tie dzīvnieku 
mazuļi, nabadziņi, kurus mēs pēdiņās varētu 
nosaukt par izglābtajiem. Jo cilvēkiem 
liekas, ka nabadziņš pamests mežā viens 
pats, jāņem ciet un jānes mājās. Tādi parasti 
nonāk dzīvnieku patversmēs, savukārt no 
turienes zvana mums. Paņemot savvaļas 
dzīvnieku, tas nozīmē to, ka viņi būs īpašā 
veidā jābaro, ka viņiem būs vajadzīgi 
īpaši apstākļi. Ja mums ir vieta, mēs viņus 
pieņemam. 

Mums ir arī kāds tālejošs plāns: Latvijā 
īsti nav vietas, kur šos paceltos un ievainotos 
dzīvniekus nomitināt. Arī Rīgas zoodārzā 
ne vienmēr pietiek vietas. Tā kā mums ir 
ārkārtīgi zinošs un specializēts personāls 
un arī plašums apkārt, varbūt ar laiku 
mēs varēsim īstenot ideju par dzīvnieku 
rehabilitācijas centru. Doma ir par centru 
dzīvniekiem, ko mēs varam pēc tam palaist 
atpakaļ mežā. Jo svarīgi ir ne tikai viņus 
paņemt un padarīt par cietumniekiem, bet 
pareizā veidā barot, lai viņi nepierod pie 
cilvēkiem un pēc tam atkal spēj izdzīvot 
dabā. 

Zinu, ka šeit ļoti daudz laika pavada arī 
tavi bērni. Vai viņiem un arī tev pašai ir 
kādi īpašie mīluļi?  

Kad es strādāju zoodārzā, man ārkārtīgi 
patika brieži, tie man likās tādi sapņu 
dzīvnieki. Šobrīd simpātijas esmu mainījusi, 
un izcili dzīvnieki man šķiet lūši. Sevišķi 
zinot to, ka viņi ir kaķi, ka viņi ir ārkārtīgi 
neatkarīgi, viņiem ir sava ģimene, sava dzīve, 
man liekas ārkārtīgs gods, ka no rītiem, kad 
es tur klusiņām eju, lūšu ciltsmāte Leonora 
nāk man līdzi, izseko un runājas savā lūšu 
valodā. To es novērtēju.   

Ne kurš katrs apmeklētājs lūšus vispār 
ierauga... 

Lūši ir sezonas dzīvnieki, viņi ārkārtīgi 
mīl ziemu. Ja tiešām gribas redzēt lūsi, 
jābrauc šurp rudenī un ziemā, jo tad viņi 
tur sniegā vārtās un priecājas, bet vasarā 
viņiem ir par karstu. Tad viņi ielien krūmos, 
kaut kur ēnā un izlien pašā vakarā.  Cilvēki, 
labi izgulējušies, atbrauc pa dienas vidu un 
lielu daļu no dzīvniekiem nemaz neredz. 
Dzīvniekiem, tāpat kā maziem bērniem 
bērnudārzā, ir pusdienlaiks. Bet, runājot par 
manu bērnu mīļāko dzīvnieku, viennozīmīgi 
tas ir melnais kaķis Moris, kas visus 
apmeklētājus sagaida un pavada šeit pie 
“Pauguriem”. Reizēm apskatoties cilvēku 
fotogalerijas feisbukā, ir skaidrs, kurš te ir 
centrālā persona un pasākuma nagla. 

Ir skaidrs, ka nevajadzētu ilgi gulēt un 
braukt šurp dienas tveicē, bet varbūt tev 
ir vēl kāds padoms ģimenēm, ko stāstīt 
bērniem, braucot šurp ciemos? 

Vienmēr jāatceras, ka Līgatnes dabas takās 
atšķirībā no klasiska zooloģiskā dārza liela 
daļa dzīvnieku dzīvo tādos kā pussavvaļas 
apstākļos, un, ja mēs paraugāmies uz Latvijas 
dzīvniekiem, viņu kažoks un dzīvesveids ir 
radīts, lai viņi maskētos. Tāpēc es parasti 
ierosinu spēlēt spēli, kurš pirmais ieraudzīs. 
Tā kā mūsu dzīvniekiem ir ļoti daudz ko 
darīt savos voljēros un viņiem ir ārkārtīgi 
intensīva privātā dzīve, skaidrs, ka gluži gar 
apmeklētāju skatu vietu viņi nedzīvosies, bet 
ar pacietību viņi ir ieraugāmi. Nākamā lieta 
ir tāda, ka mūsu mežā var ļoti labi ieraudzīt 
savvaļas dzīvniekus. Mums ir lieliski 
vairāki stirnu bariņi, kas šeit dzīvo uz vietas 
Protams, ir staltbrieži, kas regulāri piestaigā. 
Ir ārkārtīgi daudz vāveru. Es teiktu, ka tikpat 
daudz arī caunu. Tāpat lapsas un jenotsuņi, 
un āpši. Mēs jau smejamies, ka visi vietējie 
dzīvnieki lieliski zina, cikos atveras 
restorāns. Jautājums ir, cik mēs paši esam 
uzmanīgi, cik mēs esam vērīgi, cik mēs labi 
to visu varam ieraudzīt. 

Tad droši vien nobeigumā jānovēl, 
lai Tev un pārējiem darbiniekiem šeit 
joprojām būtu interesanti, lai izdodas 
piesaistīt naudu un pārliecināt naudas 
devējus, kur un kāpēc tā jāiegulda.  Lai 
izdodas! 

Paldies. Es nobeigumā gribētu teikt, ka 
ļoti priecājos, ka Līgatnes dabas takām ir 
atbalstītāji, ka ir cilvēki, kas mūs dažādos 
veidos atbalsta un kas pasaka paldies 
pēc pastaigas. Jo vairāk mēs jutīsim viņu 
atbalstu, jo labāk arī mums ies. Paldies 
apmeklētājam, kuri šeit brauc, jūtas labi un 
aiziet ar gandarījumu.  

Interviju sagatavoja Inese Okonova

Saruna ar Līgatnes dabas taku vadītāju Intu Langi

Līgatnes dabas taku vadītāja Inta 
Lange ar vistu vanagu. Foto no Intas 

personīgā arhīva



Lindiņi. Pirmajā rindā no labās sēž - Pēteris, 
Felikss. Otrajā rindā no labās stāv – Ādolfs 

un Rūdolfs. Uzņēmums izgatavots Rīgā, 
Viļa Rīdzenieka fotosalonā “Kilo” (no Ilzes 

Struņķes ģimenes arhīva).
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Avīzes, Nr.2 (31.01.1870)

7   Misione - Evaņģēlija pasludināšana, ko 
kristietis veic, pamatojoties uz Kristus pavēli.

8    Čārlzs Hedons Sperdžens (1834. gada 
19. jūnijs - 1892. gada 31. janvāris) bija britu 
reformātu baptistu sludinātājs. Sperdžens 
vēl joprojām saglabā lielu ietekmi kristiešu 
vidū mūsdienās, kuru vidū viņš ir pazīstams 
kā “Sludinātāju Princis”. Sperdžens ir autors 
daudzām grāmatām, komentāriem, svētrunām, 
autobiogrāfijai, žurnāliem, dzejām un dziesmām.

9  br. – brālis

Līgatnes krogs un zāģētavas sardzes namiņš

Avots, 20.06.2007.Lai gūtu iespējami lielāku priekšstatu 
par seniem laikiem, tad tomēr negribas 
steidzīguma dēļ atteikties no tādu seno rakstu 
pārpublicēšanas, kuri it kā atkārto jau iepriekš 
rakstīto vai arī nav sevišķi svarīgi, raugoties no 
mūsdienu skatupunkta.  Tā tomēr ir Līgatnes 
vēsture. 

Iesākumā varu paust prieku, ka par 
Līgatnes sendienām interesējas arī citu pilsētu 
iedzīvotāji. Tagad pilnībā citēšu valmierietes 
Ilzes Struņķes kundzes vēstuli, kurai nekādi 
plašāki izskaidrojumi nav nepieciešami.  

Labdien, Cīruļa kungs! Ar lielu interesi sekoju 
Jūsu ikmēneša rakstiem par arī man tik mīļo 
Līgatni. Pāris gadus esmu aizrāvusies ar savu 
radurakstu pētniecību. Daudzi publikācijās 
pieminētie fakti tieši saistīti ar maniem 
priekštečiem, kuri šajā apkārtnē dzīvojuši 
vismaz no 18. gs. vidus. 

Jūs 2018. gada marta numurā rakstāt par 
Ligates krodzinieku Pēteri, kurš jau 1783. gadā 
atpircis sevi un dēlu Jāni no barona Petera fon 
Boijes. Paltemales privātmuižas 1795. gada 
dvēseļu revīzijā1 var lasīt, ka brīvs ticis arī 
pieņemtais bērns Dāvis. Viņiem dots uzvārds 
Linde, kā arī visi devušies uz Rīgu.

Pēc viņiem Paltmales muižas īpašnieks 
Ligates krogā par krodzinieku ielicis manu 
vecvecvec… tēvu Kārli. Uz turieni devušies 
arī sieva Anne, meita un abi viņa dēli – mans 
sencis Anss un Jāns. Vecākā meita Babbe 
izprecināta Siguldas privātmuižas stārasta 
dēlam uz turpat netālu esošajām Grīvnieku 
mājām. Tagad par vecsaimniecības kādreizējo 
esamību liecina tikai ielas nosaukums kartē, 
un tā iemūžināta leģendārajā pirmajā latviešu 
skaņu filmā „Gauja” (1934). 

Vēlāk ģimene, kurai 1826. gadā deva uzvārdu 
Augstroze, pārcēlusies uz Paltmales Ķigariem. 
2019. gada februāra rakstā šo māju Jūs minat 
kā vietu, kur hernhūtiešu garā audzis misionārs 
Aleksandrs Kļaviņš. 

Šeit vietā atminēties, ka tieši šogad aprit 
200 gadu, kopš “Slaņos, Paltmales valstī 
iesākta” Brāļu draudze2. Bez Matīsa Kaudzītes 
grāmatas “Brāļu draudze Vidzemē” citur gan 
apstiprinājumu šim faktam neesmu atradusi. 
Nav zināms, kurš bijis tik ļoti Hernhūtes 
brāļu mācības aizrauts, ka spējis sludināt un 
“modināt” arī citus. Taču jaunuzceltā Slaņu 
Brāļu draudzes lūgšanu nama iesvētīšana 
1821. gada Otrajās Lieldienās, lielam ļaužu 
pulkam klātesot, aprakstīta Siguldas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas hronikā3. Esmu pārliecināta, 
ka pats tā laika Slaņu saimnieks Anss Ikner 
bijis sacītājtētiņš un jau pašā 19. gs. sākumā 
pratis pat rakstīt. Vismaz savu vārdu uzrakstīt, 
kamēr lielākā daļa pagasta valdības vīru 
vilkuši kārtīgus trīs krustus. Ikner un Augstrožu 
ģimenes vairākās paaudzēs cieši saradojušās. 
Rūpējušās gan par draudzi, gan lūgšanu namu. 
Vēl viena liecība atrodama 1868. gada 4. oktobra 
“kuntraktā”, ar kuru tēvs un dēls Kalēji Slaņu 
saimniecību pirkuši no Paltmales muižas. Tajā 

rakstīts: “Pie tas brahludraudzes luhgshanas 
mahjes nedabbu pircehjs nekahdu ihpashumu 
bet palauj ka tahpati vina mahjas rohbesha 
paleek” 4. 1926. gadā nams ticis pārbūvēts 
un plaši nosvinēta Līgatnes Brāļu draudzes 
simtgade. Ģimenes arhīvā saglabājusies 
fotoliecība par to dienu. Lai gan Slaņus nav 
piemeklējis daudzu vecsaimniecību bēdīgais 
liktenis – pilnīga iznīcība, tomēr Paltmales 
Brāļu draudzes saiešanas nams kolhoza laiku 
meliorēšanas darbos nopostīts. Būtu patiesi 
priecīga saņemt jebkuras ziņas vai atmiņas par 
to, kā Līgatnē ir darbojusies šī pirmā latviešu 
nacionālā organizācija. 

Vēl piedāvāju savu versiju par Paltemales 
valsts vecāko A. Lindiņu – 2018. gada februāra 
numurā aprakstītās Ķempju baznīcas atrašanās 
vietas meklētāju diskusijas dalībnieku. Tas 
varētu būt Pētera Lindiņa brālis Ansis vai Ancis, 
dzimis 1841. gadā Paltmales Slaņos5. Tātad 
diskusijas laikā bijis 34 gadus vecs. “Vidzemes 
Latviešu Avīzes”, Nr. 2 (31.01.1870.) izsludināts, 
ka abi brāļi ar mācītāja gaspažu Soņu Punšel, 
dzimušu baronieti Vrangel, slēguši līgumu par 
Jānēnu mājas izpirkšanu6. 

Par kartēm. 1681. gada Siguldas draudzes 
karti var atrast LNB krājumos. Izdevumā “Der 
grosse schwedische Kataster in Livland 1681-
1710” (Grāmatas Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar 72. sējums, 
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien). Autors Edgars Dunsdorfs, izdevējs 
“Wahlström & Widstrand” (1950.). Gan Ligates 
Krogs, gan citas vecsaimniecības tajā viegli 
atrodamas.

Ar nepacietību gaidīšu turpinājumus!
Ilze Struņķe
Valmierā

Turpinot Ilzes Struņķes ierosināto tēmu, 
laikrakstā Avots Nr.30 (25.07.1907) lasīsim 
rakstu par vietējo baptistu draudzi.  

No Paltmales. Šī draudzīte jebšu samērā 
necik liela, spējusi no sava vidus izaudzēt 
četrus atklātībā pazīstamus Tēva valstības 
strādniekus: A. Kļaviņu, K. Andermani, P. 
Laubertu un I. Kursīti. Tas liecina kaut ko labu. 

Svētdien 8. jūlijā Paltmales Jauniešu biedrība 
svinēja savus gada svētkus, uz kuriem viesi 
un sūtņi bija ieradušies no Sv Rīgas Mateja 
draudzes jaunekļu un Jaunavu biedrībām un 
no Cēsu Not. Kristīgu Jauniešu pulciņa, kā arī 
mīļais Vidzemes evaņģēlists br. Pūcīts. Daži 
aicinātie neesot varējuši ierasties. Jauka laika 
dēļ svētku programma tapa izpildīta zem zilās 
debess telts, Ozoliņu māju pagalma skaistajās 
zaļumos, kur bij ierīkoti ērti sēdekļi. Svētkus 
atklāja un vadīja vietējais sludinātājs br. I. 
Andermanis.

Ievadā viņš aizrādīja uz jauko sabiedrību, kura 
minēta Jāņ. 12, 1-3, un izsacīja vēlēšanos, kaut 
arī šie svētki būtu tādi, kur „viss nams top pilns 
no tās sālu smaržas” t. i., Jēzus mīlestības un 
katrs no klātesošiem varētu priekā izsaukties: 
še mums ir labi! Priekšnesumu pasniedzēji bij 
tikai jaunieši. Arī klausītāju starpā atradās daudz 
ziedošu vaigu. No tam redzams, ka Kristam 

netrūkst pakaļstaigātāju arī šinī laikā, kur tik 
daudz jaunekļu un jaunavu akli skrien postam 
pretī. Netrūka arī dziesmu skaņu, kuras patīkami 
viļņojās dzidrajā gaisā. Jūs, zaļās koku lapiņas 
un daiļās puķītes. Vai arī jūs gribat pievienoties 
mūsu kopīgai slavas dziesmai, spēcinot viņas 
akordus? Atbildes vietā jūs, puķītes, pazemīgi 
nolieciet galviņas un lapiņas liegi notrīsiet… 
Mēs saprotam šo jūsu mēmo valodu, kura īsos 
vārdos skan: Gods lai ir Radītājam augstībā! - 

Pēc svētku beigām daļa no viesiem gāja 
pastaigāties zaļajā mežā. Daba šo apkārtni 
skaisti izrotājusi. Kādā augstākā pakalnā kopīgi 
locījām ceļus lūgšanā un nodziedājām dažas 
pateicības dziesmiņas tam Kungam par godu. 
Vēlāk apmeklējām Brāļu draudzes saiešanas 
kambari” (nav tik vien “kambaris”, bet brāļa 
istaba). Tik žēl, ka šīs durvis beidzamā laika 
tik reti atveras priekš Tēva vārda sludināšanas, 
kurpretī agrākos gados šejienes brāļu draudzes 
locekļos bijusi nomanāma ļoti spirgta garīga 
dzīvība. Taču jācerē, ka pestīšanas karogs tiks 
vēlreiz še augstu pacelts, iekams „ausīs jaunās 
dienas spožais rīts.” Dažas priecīgas zīmes jau 
parādās. Vidzemes misione7 attīstās lēnām, 
bet droši. No daudz vietām esot dzirdami 
maķedoniešu saucieni: nāciet, palīdziet mums! 
Atliek tikai lūgt, lai tas Kungs izsūta pļaujamā 
laikā strādniekus savā vīna kalnā. 

Paltmales brāļiem un māsām sirsnīgi 
pateicos par parādīto viesmīlību. Mīļais Dievs 
lai spēcina jūs darbā, ka variet arī turpmāk čakli 
strādāt Vidzemes misionē. 

O. Legzdiņš.

Šķetinot to pavedienu tālāk, mēs varam 
atgādināt iepriekš stāstīto, ka 1863. gada 13. 
februārī darbu sāka Paltmales pagasta skola 
Skudrukalnā. Tā atradās netālu no Blodziņiem 
un tika celta uz Paltmales un Jaunķempju 
pagasta robežas, lai būtu pieejama abu pagastu 
bērniem. Arī šeit vēlāk darbojās baptisti. 
No vēstures aizmirstības varam izcelt visai 
neparastus personāžus. Šinā gadījumā runa ir 
par Kārli Odiņu, kas mūža nogalē Skudrukalnā 
iemitinās. Man ļoti interesants likās apraksts 
par šo savdabīgo cilvēku, jo tas stāstījums kā 
glezna attēlo notikumus pirms vairāk nekā 
simts gadiem. Ļoti naivi un ļoti sirsnīgi. 
Apraksts atrodams žurnālā Avots 1907. gada 9. 
maijā, Nr. 19. Citēts tikai daļēji, lai gan gribējās 
ielikt visu rakstu. 

Neaizmirstamais Sperdžens8 bieži teica, 
ka ar salauztiem ieročiem tas Kungs mēdzot 
savus lielākos darbus pastrādāt. Viens tāds 
salauzts ierocis bija nelaiķis Odiņš sava 
Kunga un Meistara rokā. Vārgu veselību, 
pamazinātu spēju, bez laicīgas mantas, bez 
skolas izglītības, pazemīgs un bikls — salauzts 
miesā un garā - tāds dusēja, br.9 Odiņš gluži 
kā Kunga svētās rokās, klausīja bez kādām 
ierunām Tēva vārdiem un Sv. Gara glezniem 
mājieniem un redzi, - nepilnu divu gadu laikā 
viņš pastrādāja tā Kunga druvā veselu mūža 
darbu. Viņa vārds neizdzēšamām mīlestības 
rakstu zīmēm paliek ierakstīts ne vien daudzu 
ticīgajo sirdīs, bet arī Vidzemes evaņģelizācijas 
vēsturē. Pamodināšanas darbs, pie kura brālis 
Odiņš ar tik lielu ticību un arīdzan redzamiem 
panākumiem kā celmlauzis strādāja, nevar 
izdzist kā kādas krītošas zvaigznes spīdums; 
bet tam vajag spīdēt kā svecei tumšā vietā, 
iekams gaisma aust un rīta zvaigzne uzlec 
tūkstošu vidzemnieku sirdīs.

Ak, lielais Dievs, Tu to vari nelaiķa atlikušiem 
darba biedriem likt pieredzēt pēc savas 
žēlastības! 

Kārlis Odiņš, kā to pēc viņa paglabāšanas 
apjautādamies dabūju zināt, dzimis apmēram 41 
gadu atpakaļ Dzērbenes pagastā, Aulu Apadu 
mājās, kā šo māju rentnieka dēls. Trūcīgos 
apstākļos uzaugdams, tas skolu apmeklējis 
tikai 3 ziemas. Līdz savam 21 gadam viņš 
bija savu vecāku palīgs zemkopības darbos. 
Klusajā zēnā snauda kāda slepena tiekšanās 
pēc amata; viņš apbrīnoja mašīnu mehānismus. 
Viņš sāka savu interesi apmierināt pie 
pulksteņa iekšām. Vienu nedēļu, dienās lauku 
darbus strādādams un naktīs negulēdams, viņš 
izlaboja kādu sabojātu šujmašīnu. Lai kaut ko 
no tādām lietam iemācītos, viņš pieņēma pie 
sevīm mājās apkārtceļotāju pulksteņtaisītāju. 
No tā viņš divi mēnešus ilgi mācījās amatu. Tā 
visa viņa skola. Vēlāk viņš atvēra mehānisku 
darbnīcu uz laukiem un viņam nenāca priekšā 
neviens daikts, ko viņš nebūtu pratis sataisīt 
jeb izlabot. Pat ērģeles viņš būvēja. Klavieru 
tīrskaņošanu viņu iepazīstināja jeb veda 
satiksmē ar baptistiem, kuram atgadījumam 
bija liela nozīme priekš visas viņa vēlākās 
dzīves gaitas.

Jaunekļa gars jau no pašas bērnības bija 
modināts meklēt draudzību ar Dievu. Viņam 
bija mātes māte, kura to kā bērnu mācīja lūgt 
Dievu un tam stāstīja par Jēzus mīlestību. 
Baznīcā viņš gāja čakli un sprediķi uzklausīja 
ar lielu vērību, pilns svētas kārošanas, saprast 
Dieva vārdu. Bez kādas sevišķas satiksmes ar 
kādu ticīgo Dieva Gars caur svētiem rakstiem 
patiesības meklētāju jaunekli ievadīja grēku 
atzīšanā. Nereti nakts vidū stundām ilgi viņš 
cīnījās lūgšanās, slāpdams pēc dvēseles miera. 
Pēc vienas tādas cīņu pilnas nakts, miers kas 
nāk caur ticību uz Jēzus dārgo nopelnu, ieplūda 
viņa sirdī un no tās dienas nav viņu vairāk 
atstājis. 

No šī laika viņš sevī nesa atjaunotu sirdi, un 
sajutās kā apžēlots grēcinieks; bet šī sirds nu 
arī ilgojas pēc citām tādām sirdīm, kuras varētu 
just ar viņu vienādi. No kāda apkārtceļojoša 
kristīgu rakstu kolportiera viņš dabūja zināt, 
ka esot gan vietām vēl vairāk tādi ļaudis, kuri 
ticot un arī cenšoties tā dzīvot, kā Bībelē stāv 
rakstīts. Svētu ilgu skubināts Odiņu Kārlis 
saliek savus darba rīkus somiņa un dodas ceļā, 
lai strādādams, pa mājām iedams uzmeklētu 
sevīm domu biedrus. 

Kādā dienā ienāk Paltmales Skudrukalna 
mājās kāds amatnieks un apvaicējas pēc darba. 
Istabā klavieres ieraudzījis, jautā, vaj nevajagot 
tās saskaņot. 

Darbs top atvēlēts. Kad klavieres saskaņotas, 
saimnieka bērni nāk spēlēt un tūdaļ spēlē 
savas iemīlētās koru dziesmas par Jēzu un 
Viņa dārgām asinīm. Svešnieks, kurš nebija 
neviens cits kā Odiņš, klausās aizgrābts, 
it kā debesu jaukumā pacelts. Saruna sāk 
grozīties ap to vienu lietu, kuras vajaga, un 
mūsu ceļinieks ir atradis tos ļaudis, pēc kuriem 
viņa gars tā ilgojies. Ka šos ļaudis citi sauc 
par baptistiem, tas viņu nebūt netraucē. Viņš 
apmetās Skudrukalnā uz dzīvi, jumta istabiņā, 
ierīkodams savu darbnīcu, un laimīgs nodzīvo 
tur vairākus gadus.

No Blodziņiem tagad pavirzīsimies Līgates 
virzienā. 1907. gada vasarā Ķempju baznīcā 
notika sirdi aizgrābjošs koncerts – vismaz tā 
domā recenzents, kura atsauksme publicēta 
laikrakstā Vēstnesis 1907. gada 20. jūnijā Nr. 
19. 

Līgate. Svētdien 17. jūnijā viesojās pie mums 
Ance Lindberg jkdze, dodama Ķempu baznīcā 
garīgu koncertu M. Guben jkdzes pavadībā uz 
ērģelēm. Šis retais garīgais baudījums paliks 
koncerta apmeklētājiem ilgā atmiņā, jo iespaids 
bija patīkams. Neskatoties uz dziedātājas balss 
plašumu un piemīlību, kā arī teksta pilnīgi 

skaidro izrunu, mēs it sevišķi atrodam par 
vajadzīgu uzsvērt, ka iz jaunās mākslinieces 
baiss izverd daudz jūtu. Iz programmas ir 
sevišķi uzsveramas dziesmas: “Mūsu Tēvs” 
— Krebsa un „Shlage doch” - Bacha, kuros 
priekšnesumos publika bij aizkustināta līdz 
asarām. No daudziem bij dzirdama vēlēšanās, 
lai viņa drīz mūs atkal apciemotu. Kas zīmējas uz 
M. Guben jkdzes priekšnesumiem no ērģelēm, 
tad tie pilnīgi attaisno viņas līdzšinīgo slavu, jo 
pie visa nelāgā šajā instrumentā, kāds mūsu 
baznīcā atrodas, klausītāji bij apmierināti. 

Klausītāji.

Toties rudenī tika ziņots par teātra izrādi. 
Dzimtenes Vēstnesis 1907. gada 3. novembrī, 
Nr. 3, rakstīja: 

No Ligates. Sestdien, 10. novembrī, Ligates 
papīru fabrikas Viesīgās biedrības zālē būs 
teātra izrāde. Viesosies Rīgas aktieri ar 
Hausleitera 8-cēlienu joku lugu „Telefona 
noslēpumi”. Jautrība un atjautīgi joki seko lugā 
viens pēc otra, kādēļ jautrības mīļotājiem tiks 
sniegts patīkams vakars. Pēc priekšnesumiem 
- Mārtiņu balle. Tuvākas ziņas sludinājumos un 
afišās. 

S.

Tagad sevi iepriecināsim ar kārtējo Līgates 
slavinājumu. Tas publicēts laikrakstā Zemkopis 
1907. gada 24. oktobrī, Nr. 43. 

No Ligates. Te ierīkotā papīru fabrika 
nodarbina 300 strādnieku. Strādnieku stāvoklis 
te liekas diezgan palabs: katram atsevišķs 
dzīvokļu nams uz kraujiem Ligates upes 
krastiem, pie katras mājas ir dārziņš. Katram 
strādniekam kraujos klinšu krastos iecirsts 
pagrabs, pieliekamas vietas, kas dod oriģinelu 
izskatu. Bērniem brīva skolas mācība, slimības 
gadījumā visiem strādniekiem bez maksas 
ārsta palīdzība, ierīkota dzemdētava.

Tas pats laikraksts iepriekš bija publicējis 
jaunumus no Ķempju Biškopības biedrības. 
Zemkopis, 1907. gada 20. jūnijā, Nr. 25.

No Paltmales. Kempu biškopības biedrība 
noturēja 3. jūnijā labi apmeklētu sapulci pie 
biedrības priekšnieka I. Ozola, kura bišu dārzā 
izdarīja mākslīgu spietošanu. Maija beidzamās 
dienās biedrība saņēmusi no akcīzes valdes 
rakstu bezakcīzes cukura lietā, ka cukura 
izsniegšanas termiņš beidzoties 1. jūnijā. Bet 
ja gribot dabūt cukuru, tad lai vēl pasteidzoties 
iesūtīt kādas augstākas iestādes apliecību, cik 
bišu saimju trūkumā, tad priekš katras tādas 
saimes dabūšot 5 mārc. cukura (bet nevis 15 
mārc.). Tik īsā laikā vairs nekas nebija iespējams, 
un tādēļ arī šogad nekas neiznāca no cukura 
dabūšanas. 

„28.”

Kamēr citur Latvijā nodarbojās ar revolūciju, 
līgatnieši vienā vēsā mierā risināja pavisam 
ikdienišķus jautājumus. Lūk, piemēram, sprieda 
par apdrošināšanas problēmām. Zemkopis, 1906. 
gada 12. jūlijā, Nr. 27. 

No Ķempiem. Vietējā ugunsapdrošināšanas 
biedrība savā sapulcē 6. jūlija Kempu 
Ķikutos pieņēma jaunus statūtus par mantas 
apdrošināšanu pret ugunsgrēku gadījumiem. 17. 
un 18. jūlijā valde apvērtēs pa jaunam māju ēkas 
un uzņems mantas: lauksaimniecības mašīnas, 
zemkopības rīkus, labību, linus, lopbarību u. 
c. apdrošināšana. Zaudējuma gadījumā caur 
ugunsgrēku biedriem izmaksās ¾ (trīs ceturtās 
daļas) no lietas aptaksētās vērtības.

Medicīna vēl bija tikai attīstības stadijā, tāpēc 
cilvēki nedzīvoja pārāk ilgi, smagi slimoja, 
mocījās. Lūk, viens šāds gadījums aprakstīts 
presē. Avots, 1907. gada 7. martā, Nr. 10. 

Pakauša krampja sērga Vidzemē. Siguldas 
draudzes skola parādījusies pie dažiem 
skolniekiem visai bīstama slimība - pakauša 
krampis, ar kuru saslima 28. februārī Siguldas 
pasta un telegrāfa priekšnieka Jakoviča meitene 
un kāda cita skolniece no Paltmales pagasta. 
Uz abu skolnieču izveseļošanos neesot cerību. 
Skola pagaidām slēgta.

Un šīsdienas apskata noslēgumā maziņš 
kriminālgabaliņš no Latviešu Avīzēm 1909. gada 
11. martā, Nr. 20. 

No Līgates. Triju kapeiku dēļ svētdien, 22. 
februāri Līgates krogā, kurš atronās netāļ no 
Līgates papīra fabrikas, salasījās labi daudz 
cilvēku. Citi bija fabrikas strādnieki un daži no 
tuvējā meža strādniekiem. Sāka visi iemest 
no baltā un brūnā. Krogus vietā jau nekad 
nepaiet šādas sapulces bez tādiem atsevišķiem 
gadījumiem. Kā galviņas sāk iereibt, tā jau iet 
vaļā citas valodas, citas darīšanas. Līgates krogā 
ir tāds paradums, ka par izdzertajām šņabja 
pudelītēm krodznieks nemaksā vis naudu, 
bet iedot vai nu cigoru, papirosu vai glāzi alus. 
Kaimiņu cilvēki ar to ir apraduši, viņi ar to ir mierā. 
Bet šoreiz no meža strādniekiem bij iegadījušies 
rīdzinieki un tie labi Rīgas rektes zinādami, 
prasījuši, lai par pudeli šis maksā 3 kapeikas. 
Izcēlās strīdus starp minētiem strādniekiem un 
komiju. Beigās pudelītes īpašnieks iesvieda 
to komijam ģīmī, to ieskrambādams. Iesākās 
plūkšanās un tā kā komijam draugu daudz, 
meža strādnieki stipri tika piekauti. Vienam 
sadauzīta galva, otram - mugura. Pirmais 
ārstam aizmaksāji pusotra rubļa, otrais - rubli. 
Te nu bija visa gudrība. Triju kapeiku dēļ tādi 
zaudējumi. To dara sīvais un miezītis. Abi 
sadauzītie nav varējuši ilgi strādāt. 

G. 

Turpinājums sekos



Lindiņi. Pirmajā rindā no labās sēž - Pēteris, 
Felikss. Otrajā rindā no labās stāv – Ādolfs 

un Rūdolfs. Uzņēmums izgatavots Rīgā, 
Viļa Rīdzenieka fotosalonā “Kilo” (no Ilzes 

Struņķes ģimenes arhīva).

52019. gada APRĪLIS LĪGATNES NOVADA ZIŅAS4 2019. gada APRĪLISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
55. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2019. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3

1		http://www.lvva-raduraksti.lv
2 Kaudzīte M. Brāļu draudze Vidzemē. // Rīga: 

1877. 136 lpp. 
3 http://www.lvva-raduraksti.lv un Sloka L., J.  

Vidzemes draudžu hronikas. 3. daļa  // Rīga: Valsts 
arhīvs, 1927. 231 lpp. 

Zemkopis, Nr. 43 (24.10.1907)

“Pārbūvētais Slāņu lūgšanas nams. 1926. g.” Tā vēsta uzraksts fotogrāfijas aizmugurē (no Ilzes 
Struņķes ģimenes arhīva).

Latviešu Avīzes, Nr. 20 (11.03.1909)

Avots, Nr. 19 (09.05.1907)

Avots, Nr. 10 (07.03.1907)

4  “Pie tās brāļu draudzes lūgšanu mājas nedabū 
pircējs nekādu īpašumu, bet paļauj, ka tāpat viņa 
robežā paliek”. No LVVA dokumentiem.

5  http://www.lvva-raduraksti.lv
6  https://periodika.lndb.lv Vidzemes Latviešu 

Avīzes, Nr.2 (31.01.1870)

7   Misione - Evaņģēlija pasludināšana, ko 
kristietis veic, pamatojoties uz Kristus pavēli.

8    Čārlzs Hedons Sperdžens (1834. gada 
19. jūnijs - 1892. gada 31. janvāris) bija britu 
reformātu baptistu sludinātājs. Sperdžens 
vēl joprojām saglabā lielu ietekmi kristiešu 
vidū mūsdienās, kuru vidū viņš ir pazīstams 
kā “Sludinātāju Princis”. Sperdžens ir autors 
daudzām grāmatām, komentāriem, svētrunām, 
autobiogrāfijai, žurnāliem, dzejām un dziesmām.

9  br. – brālis

Līgatnes krogs un zāģētavas sardzes namiņš

Avots, 20.06.2007.Lai gūtu iespējami lielāku priekšstatu 
par seniem laikiem, tad tomēr negribas 
steidzīguma dēļ atteikties no tādu seno rakstu 
pārpublicēšanas, kuri it kā atkārto jau iepriekš 
rakstīto vai arī nav sevišķi svarīgi, raugoties no 
mūsdienu skatupunkta.  Tā tomēr ir Līgatnes 
vēsture. 

Iesākumā varu paust prieku, ka par 
Līgatnes sendienām interesējas arī citu pilsētu 
iedzīvotāji. Tagad pilnībā citēšu valmierietes 
Ilzes Struņķes kundzes vēstuli, kurai nekādi 
plašāki izskaidrojumi nav nepieciešami.  

Labdien, Cīruļa kungs! Ar lielu interesi sekoju 
Jūsu ikmēneša rakstiem par arī man tik mīļo 
Līgatni. Pāris gadus esmu aizrāvusies ar savu 
radurakstu pētniecību. Daudzi publikācijās 
pieminētie fakti tieši saistīti ar maniem 
priekštečiem, kuri šajā apkārtnē dzīvojuši 
vismaz no 18. gs. vidus. 

Jūs 2018. gada marta numurā rakstāt par 
Ligates krodzinieku Pēteri, kurš jau 1783. gadā 
atpircis sevi un dēlu Jāni no barona Petera fon 
Boijes. Paltemales privātmuižas 1795. gada 
dvēseļu revīzijā1 var lasīt, ka brīvs ticis arī 
pieņemtais bērns Dāvis. Viņiem dots uzvārds 
Linde, kā arī visi devušies uz Rīgu.

Pēc viņiem Paltmales muižas īpašnieks 
Ligates krogā par krodzinieku ielicis manu 
vecvecvec… tēvu Kārli. Uz turieni devušies 
arī sieva Anne, meita un abi viņa dēli – mans 
sencis Anss un Jāns. Vecākā meita Babbe 
izprecināta Siguldas privātmuižas stārasta 
dēlam uz turpat netālu esošajām Grīvnieku 
mājām. Tagad par vecsaimniecības kādreizējo 
esamību liecina tikai ielas nosaukums kartē, 
un tā iemūžināta leģendārajā pirmajā latviešu 
skaņu filmā „Gauja” (1934). 

Vēlāk ģimene, kurai 1826. gadā deva uzvārdu 
Augstroze, pārcēlusies uz Paltmales Ķigariem. 
2019. gada februāra rakstā šo māju Jūs minat 
kā vietu, kur hernhūtiešu garā audzis misionārs 
Aleksandrs Kļaviņš. 

Šeit vietā atminēties, ka tieši šogad aprit 
200 gadu, kopš “Slaņos, Paltmales valstī 
iesākta” Brāļu draudze2. Bez Matīsa Kaudzītes 
grāmatas “Brāļu draudze Vidzemē” citur gan 
apstiprinājumu šim faktam neesmu atradusi. 
Nav zināms, kurš bijis tik ļoti Hernhūtes 
brāļu mācības aizrauts, ka spējis sludināt un 
“modināt” arī citus. Taču jaunuzceltā Slaņu 
Brāļu draudzes lūgšanu nama iesvētīšana 
1821. gada Otrajās Lieldienās, lielam ļaužu 
pulkam klātesot, aprakstīta Siguldas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas hronikā3. Esmu pārliecināta, 
ka pats tā laika Slaņu saimnieks Anss Ikner 
bijis sacītājtētiņš un jau pašā 19. gs. sākumā 
pratis pat rakstīt. Vismaz savu vārdu uzrakstīt, 
kamēr lielākā daļa pagasta valdības vīru 
vilkuši kārtīgus trīs krustus. Ikner un Augstrožu 
ģimenes vairākās paaudzēs cieši saradojušās. 
Rūpējušās gan par draudzi, gan lūgšanu namu. 
Vēl viena liecība atrodama 1868. gada 4. oktobra 
“kuntraktā”, ar kuru tēvs un dēls Kalēji Slaņu 
saimniecību pirkuši no Paltmales muižas. Tajā 

rakstīts: “Pie tas brahludraudzes luhgshanas 
mahjes nedabbu pircehjs nekahdu ihpashumu 
bet palauj ka tahpati vina mahjas rohbesha 
paleek” 4. 1926. gadā nams ticis pārbūvēts 
un plaši nosvinēta Līgatnes Brāļu draudzes 
simtgade. Ģimenes arhīvā saglabājusies 
fotoliecība par to dienu. Lai gan Slaņus nav 
piemeklējis daudzu vecsaimniecību bēdīgais 
liktenis – pilnīga iznīcība, tomēr Paltmales 
Brāļu draudzes saiešanas nams kolhoza laiku 
meliorēšanas darbos nopostīts. Būtu patiesi 
priecīga saņemt jebkuras ziņas vai atmiņas par 
to, kā Līgatnē ir darbojusies šī pirmā latviešu 
nacionālā organizācija. 

Vēl piedāvāju savu versiju par Paltemales 
valsts vecāko A. Lindiņu – 2018. gada februāra 
numurā aprakstītās Ķempju baznīcas atrašanās 
vietas meklētāju diskusijas dalībnieku. Tas 
varētu būt Pētera Lindiņa brālis Ansis vai Ancis, 
dzimis 1841. gadā Paltmales Slaņos5. Tātad 
diskusijas laikā bijis 34 gadus vecs. “Vidzemes 
Latviešu Avīzes”, Nr. 2 (31.01.1870.) izsludināts, 
ka abi brāļi ar mācītāja gaspažu Soņu Punšel, 
dzimušu baronieti Vrangel, slēguši līgumu par 
Jānēnu mājas izpirkšanu6. 

Par kartēm. 1681. gada Siguldas draudzes 
karti var atrast LNB krājumos. Izdevumā “Der 
grosse schwedische Kataster in Livland 1681-
1710” (Grāmatas Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar 72. sējums, 
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien). Autors Edgars Dunsdorfs, izdevējs 
“Wahlström & Widstrand” (1950.). Gan Ligates 
Krogs, gan citas vecsaimniecības tajā viegli 
atrodamas.

Ar nepacietību gaidīšu turpinājumus!
Ilze Struņķe
Valmierā

Turpinot Ilzes Struņķes ierosināto tēmu, 
laikrakstā Avots Nr.30 (25.07.1907) lasīsim 
rakstu par vietējo baptistu draudzi.  

No Paltmales. Šī draudzīte jebšu samērā 
necik liela, spējusi no sava vidus izaudzēt 
četrus atklātībā pazīstamus Tēva valstības 
strādniekus: A. Kļaviņu, K. Andermani, P. 
Laubertu un I. Kursīti. Tas liecina kaut ko labu. 

Svētdien 8. jūlijā Paltmales Jauniešu biedrība 
svinēja savus gada svētkus, uz kuriem viesi 
un sūtņi bija ieradušies no Sv Rīgas Mateja 
draudzes jaunekļu un Jaunavu biedrībām un 
no Cēsu Not. Kristīgu Jauniešu pulciņa, kā arī 
mīļais Vidzemes evaņģēlists br. Pūcīts. Daži 
aicinātie neesot varējuši ierasties. Jauka laika 
dēļ svētku programma tapa izpildīta zem zilās 
debess telts, Ozoliņu māju pagalma skaistajās 
zaļumos, kur bij ierīkoti ērti sēdekļi. Svētkus 
atklāja un vadīja vietējais sludinātājs br. I. 
Andermanis.

Ievadā viņš aizrādīja uz jauko sabiedrību, kura 
minēta Jāņ. 12, 1-3, un izsacīja vēlēšanos, kaut 
arī šie svētki būtu tādi, kur „viss nams top pilns 
no tās sālu smaržas” t. i., Jēzus mīlestības un 
katrs no klātesošiem varētu priekā izsaukties: 
še mums ir labi! Priekšnesumu pasniedzēji bij 
tikai jaunieši. Arī klausītāju starpā atradās daudz 
ziedošu vaigu. No tam redzams, ka Kristam 

netrūkst pakaļstaigātāju arī šinī laikā, kur tik 
daudz jaunekļu un jaunavu akli skrien postam 
pretī. Netrūka arī dziesmu skaņu, kuras patīkami 
viļņojās dzidrajā gaisā. Jūs, zaļās koku lapiņas 
un daiļās puķītes. Vai arī jūs gribat pievienoties 
mūsu kopīgai slavas dziesmai, spēcinot viņas 
akordus? Atbildes vietā jūs, puķītes, pazemīgi 
nolieciet galviņas un lapiņas liegi notrīsiet… 
Mēs saprotam šo jūsu mēmo valodu, kura īsos 
vārdos skan: Gods lai ir Radītājam augstībā! - 

Pēc svētku beigām daļa no viesiem gāja 
pastaigāties zaļajā mežā. Daba šo apkārtni 
skaisti izrotājusi. Kādā augstākā pakalnā kopīgi 
locījām ceļus lūgšanā un nodziedājām dažas 
pateicības dziesmiņas tam Kungam par godu. 
Vēlāk apmeklējām Brāļu draudzes saiešanas 
kambari” (nav tik vien “kambaris”, bet brāļa 
istaba). Tik žēl, ka šīs durvis beidzamā laika 
tik reti atveras priekš Tēva vārda sludināšanas, 
kurpretī agrākos gados šejienes brāļu draudzes 
locekļos bijusi nomanāma ļoti spirgta garīga 
dzīvība. Taču jācerē, ka pestīšanas karogs tiks 
vēlreiz še augstu pacelts, iekams „ausīs jaunās 
dienas spožais rīts.” Dažas priecīgas zīmes jau 
parādās. Vidzemes misione7 attīstās lēnām, 
bet droši. No daudz vietām esot dzirdami 
maķedoniešu saucieni: nāciet, palīdziet mums! 
Atliek tikai lūgt, lai tas Kungs izsūta pļaujamā 
laikā strādniekus savā vīna kalnā. 

Paltmales brāļiem un māsām sirsnīgi 
pateicos par parādīto viesmīlību. Mīļais Dievs 
lai spēcina jūs darbā, ka variet arī turpmāk čakli 
strādāt Vidzemes misionē. 

O. Legzdiņš.

Šķetinot to pavedienu tālāk, mēs varam 
atgādināt iepriekš stāstīto, ka 1863. gada 13. 
februārī darbu sāka Paltmales pagasta skola 
Skudrukalnā. Tā atradās netālu no Blodziņiem 
un tika celta uz Paltmales un Jaunķempju 
pagasta robežas, lai būtu pieejama abu pagastu 
bērniem. Arī šeit vēlāk darbojās baptisti. 
No vēstures aizmirstības varam izcelt visai 
neparastus personāžus. Šinā gadījumā runa ir 
par Kārli Odiņu, kas mūža nogalē Skudrukalnā 
iemitinās. Man ļoti interesants likās apraksts 
par šo savdabīgo cilvēku, jo tas stāstījums kā 
glezna attēlo notikumus pirms vairāk nekā 
simts gadiem. Ļoti naivi un ļoti sirsnīgi. 
Apraksts atrodams žurnālā Avots 1907. gada 9. 
maijā, Nr. 19. Citēts tikai daļēji, lai gan gribējās 
ielikt visu rakstu. 

Neaizmirstamais Sperdžens8 bieži teica, 
ka ar salauztiem ieročiem tas Kungs mēdzot 
savus lielākos darbus pastrādāt. Viens tāds 
salauzts ierocis bija nelaiķis Odiņš sava 
Kunga un Meistara rokā. Vārgu veselību, 
pamazinātu spēju, bez laicīgas mantas, bez 
skolas izglītības, pazemīgs un bikls — salauzts 
miesā un garā - tāds dusēja, br.9 Odiņš gluži 
kā Kunga svētās rokās, klausīja bez kādām 
ierunām Tēva vārdiem un Sv. Gara glezniem 
mājieniem un redzi, - nepilnu divu gadu laikā 
viņš pastrādāja tā Kunga druvā veselu mūža 
darbu. Viņa vārds neizdzēšamām mīlestības 
rakstu zīmēm paliek ierakstīts ne vien daudzu 
ticīgajo sirdīs, bet arī Vidzemes evaņģelizācijas 
vēsturē. Pamodināšanas darbs, pie kura brālis 
Odiņš ar tik lielu ticību un arīdzan redzamiem 
panākumiem kā celmlauzis strādāja, nevar 
izdzist kā kādas krītošas zvaigznes spīdums; 
bet tam vajag spīdēt kā svecei tumšā vietā, 
iekams gaisma aust un rīta zvaigzne uzlec 
tūkstošu vidzemnieku sirdīs.

Ak, lielais Dievs, Tu to vari nelaiķa atlikušiem 
darba biedriem likt pieredzēt pēc savas 
žēlastības! 

Kārlis Odiņš, kā to pēc viņa paglabāšanas 
apjautādamies dabūju zināt, dzimis apmēram 41 
gadu atpakaļ Dzērbenes pagastā, Aulu Apadu 
mājās, kā šo māju rentnieka dēls. Trūcīgos 
apstākļos uzaugdams, tas skolu apmeklējis 
tikai 3 ziemas. Līdz savam 21 gadam viņš 
bija savu vecāku palīgs zemkopības darbos. 
Klusajā zēnā snauda kāda slepena tiekšanās 
pēc amata; viņš apbrīnoja mašīnu mehānismus. 
Viņš sāka savu interesi apmierināt pie 
pulksteņa iekšām. Vienu nedēļu, dienās lauku 
darbus strādādams un naktīs negulēdams, viņš 
izlaboja kādu sabojātu šujmašīnu. Lai kaut ko 
no tādām lietam iemācītos, viņš pieņēma pie 
sevīm mājās apkārtceļotāju pulksteņtaisītāju. 
No tā viņš divi mēnešus ilgi mācījās amatu. Tā 
visa viņa skola. Vēlāk viņš atvēra mehānisku 
darbnīcu uz laukiem un viņam nenāca priekšā 
neviens daikts, ko viņš nebūtu pratis sataisīt 
jeb izlabot. Pat ērģeles viņš būvēja. Klavieru 
tīrskaņošanu viņu iepazīstināja jeb veda 
satiksmē ar baptistiem, kuram atgadījumam 
bija liela nozīme priekš visas viņa vēlākās 
dzīves gaitas.

Jaunekļa gars jau no pašas bērnības bija 
modināts meklēt draudzību ar Dievu. Viņam 
bija mātes māte, kura to kā bērnu mācīja lūgt 
Dievu un tam stāstīja par Jēzus mīlestību. 
Baznīcā viņš gāja čakli un sprediķi uzklausīja 
ar lielu vērību, pilns svētas kārošanas, saprast 
Dieva vārdu. Bez kādas sevišķas satiksmes ar 
kādu ticīgo Dieva Gars caur svētiem rakstiem 
patiesības meklētāju jaunekli ievadīja grēku 
atzīšanā. Nereti nakts vidū stundām ilgi viņš 
cīnījās lūgšanās, slāpdams pēc dvēseles miera. 
Pēc vienas tādas cīņu pilnas nakts, miers kas 
nāk caur ticību uz Jēzus dārgo nopelnu, ieplūda 
viņa sirdī un no tās dienas nav viņu vairāk 
atstājis. 

No šī laika viņš sevī nesa atjaunotu sirdi, un 
sajutās kā apžēlots grēcinieks; bet šī sirds nu 
arī ilgojas pēc citām tādām sirdīm, kuras varētu 
just ar viņu vienādi. No kāda apkārtceļojoša 
kristīgu rakstu kolportiera viņš dabūja zināt, 
ka esot gan vietām vēl vairāk tādi ļaudis, kuri 
ticot un arī cenšoties tā dzīvot, kā Bībelē stāv 
rakstīts. Svētu ilgu skubināts Odiņu Kārlis 
saliek savus darba rīkus somiņa un dodas ceļā, 
lai strādādams, pa mājām iedams uzmeklētu 
sevīm domu biedrus. 

Kādā dienā ienāk Paltmales Skudrukalna 
mājās kāds amatnieks un apvaicējas pēc darba. 
Istabā klavieres ieraudzījis, jautā, vaj nevajagot 
tās saskaņot. 

Darbs top atvēlēts. Kad klavieres saskaņotas, 
saimnieka bērni nāk spēlēt un tūdaļ spēlē 
savas iemīlētās koru dziesmas par Jēzu un 
Viņa dārgām asinīm. Svešnieks, kurš nebija 
neviens cits kā Odiņš, klausās aizgrābts, 
it kā debesu jaukumā pacelts. Saruna sāk 
grozīties ap to vienu lietu, kuras vajaga, un 
mūsu ceļinieks ir atradis tos ļaudis, pēc kuriem 
viņa gars tā ilgojies. Ka šos ļaudis citi sauc 
par baptistiem, tas viņu nebūt netraucē. Viņš 
apmetās Skudrukalnā uz dzīvi, jumta istabiņā, 
ierīkodams savu darbnīcu, un laimīgs nodzīvo 
tur vairākus gadus.

No Blodziņiem tagad pavirzīsimies Līgates 
virzienā. 1907. gada vasarā Ķempju baznīcā 
notika sirdi aizgrābjošs koncerts – vismaz tā 
domā recenzents, kura atsauksme publicēta 
laikrakstā Vēstnesis 1907. gada 20. jūnijā Nr. 
19. 

Līgate. Svētdien 17. jūnijā viesojās pie mums 
Ance Lindberg jkdze, dodama Ķempu baznīcā 
garīgu koncertu M. Guben jkdzes pavadībā uz 
ērģelēm. Šis retais garīgais baudījums paliks 
koncerta apmeklētājiem ilgā atmiņā, jo iespaids 
bija patīkams. Neskatoties uz dziedātājas balss 
plašumu un piemīlību, kā arī teksta pilnīgi 

skaidro izrunu, mēs it sevišķi atrodam par 
vajadzīgu uzsvērt, ka iz jaunās mākslinieces 
baiss izverd daudz jūtu. Iz programmas ir 
sevišķi uzsveramas dziesmas: “Mūsu Tēvs” 
— Krebsa un „Shlage doch” - Bacha, kuros 
priekšnesumos publika bij aizkustināta līdz 
asarām. No daudziem bij dzirdama vēlēšanās, 
lai viņa drīz mūs atkal apciemotu. Kas zīmējas uz 
M. Guben jkdzes priekšnesumiem no ērģelēm, 
tad tie pilnīgi attaisno viņas līdzšinīgo slavu, jo 
pie visa nelāgā šajā instrumentā, kāds mūsu 
baznīcā atrodas, klausītāji bij apmierināti. 

Klausītāji.

Toties rudenī tika ziņots par teātra izrādi. 
Dzimtenes Vēstnesis 1907. gada 3. novembrī, 
Nr. 3, rakstīja: 

No Ligates. Sestdien, 10. novembrī, Ligates 
papīru fabrikas Viesīgās biedrības zālē būs 
teātra izrāde. Viesosies Rīgas aktieri ar 
Hausleitera 8-cēlienu joku lugu „Telefona 
noslēpumi”. Jautrība un atjautīgi joki seko lugā 
viens pēc otra, kādēļ jautrības mīļotājiem tiks 
sniegts patīkams vakars. Pēc priekšnesumiem 
- Mārtiņu balle. Tuvākas ziņas sludinājumos un 
afišās. 

S.

Tagad sevi iepriecināsim ar kārtējo Līgates 
slavinājumu. Tas publicēts laikrakstā Zemkopis 
1907. gada 24. oktobrī, Nr. 43. 

No Ligates. Te ierīkotā papīru fabrika 
nodarbina 300 strādnieku. Strādnieku stāvoklis 
te liekas diezgan palabs: katram atsevišķs 
dzīvokļu nams uz kraujiem Ligates upes 
krastiem, pie katras mājas ir dārziņš. Katram 
strādniekam kraujos klinšu krastos iecirsts 
pagrabs, pieliekamas vietas, kas dod oriģinelu 
izskatu. Bērniem brīva skolas mācība, slimības 
gadījumā visiem strādniekiem bez maksas 
ārsta palīdzība, ierīkota dzemdētava.

Tas pats laikraksts iepriekš bija publicējis 
jaunumus no Ķempju Biškopības biedrības. 
Zemkopis, 1907. gada 20. jūnijā, Nr. 25.

No Paltmales. Kempu biškopības biedrība 
noturēja 3. jūnijā labi apmeklētu sapulci pie 
biedrības priekšnieka I. Ozola, kura bišu dārzā 
izdarīja mākslīgu spietošanu. Maija beidzamās 
dienās biedrība saņēmusi no akcīzes valdes 
rakstu bezakcīzes cukura lietā, ka cukura 
izsniegšanas termiņš beidzoties 1. jūnijā. Bet 
ja gribot dabūt cukuru, tad lai vēl pasteidzoties 
iesūtīt kādas augstākas iestādes apliecību, cik 
bišu saimju trūkumā, tad priekš katras tādas 
saimes dabūšot 5 mārc. cukura (bet nevis 15 
mārc.). Tik īsā laikā vairs nekas nebija iespējams, 
un tādēļ arī šogad nekas neiznāca no cukura 
dabūšanas. 

„28.”

Kamēr citur Latvijā nodarbojās ar revolūciju, 
līgatnieši vienā vēsā mierā risināja pavisam 
ikdienišķus jautājumus. Lūk, piemēram, sprieda 
par apdrošināšanas problēmām. Zemkopis, 1906. 
gada 12. jūlijā, Nr. 27. 

No Ķempiem. Vietējā ugunsapdrošināšanas 
biedrība savā sapulcē 6. jūlija Kempu 
Ķikutos pieņēma jaunus statūtus par mantas 
apdrošināšanu pret ugunsgrēku gadījumiem. 17. 
un 18. jūlijā valde apvērtēs pa jaunam māju ēkas 
un uzņems mantas: lauksaimniecības mašīnas, 
zemkopības rīkus, labību, linus, lopbarību u. 
c. apdrošināšana. Zaudējuma gadījumā caur 
ugunsgrēku biedriem izmaksās ¾ (trīs ceturtās 
daļas) no lietas aptaksētās vērtības.

Medicīna vēl bija tikai attīstības stadijā, tāpēc 
cilvēki nedzīvoja pārāk ilgi, smagi slimoja, 
mocījās. Lūk, viens šāds gadījums aprakstīts 
presē. Avots, 1907. gada 7. martā, Nr. 10. 

Pakauša krampja sērga Vidzemē. Siguldas 
draudzes skola parādījusies pie dažiem 
skolniekiem visai bīstama slimība - pakauša 
krampis, ar kuru saslima 28. februārī Siguldas 
pasta un telegrāfa priekšnieka Jakoviča meitene 
un kāda cita skolniece no Paltmales pagasta. 
Uz abu skolnieču izveseļošanos neesot cerību. 
Skola pagaidām slēgta.

Un šīsdienas apskata noslēgumā maziņš 
kriminālgabaliņš no Latviešu Avīzēm 1909. gada 
11. martā, Nr. 20. 

No Līgates. Triju kapeiku dēļ svētdien, 22. 
februāri Līgates krogā, kurš atronās netāļ no 
Līgates papīra fabrikas, salasījās labi daudz 
cilvēku. Citi bija fabrikas strādnieki un daži no 
tuvējā meža strādniekiem. Sāka visi iemest 
no baltā un brūnā. Krogus vietā jau nekad 
nepaiet šādas sapulces bez tādiem atsevišķiem 
gadījumiem. Kā galviņas sāk iereibt, tā jau iet 
vaļā citas valodas, citas darīšanas. Līgates krogā 
ir tāds paradums, ka par izdzertajām šņabja 
pudelītēm krodznieks nemaksā vis naudu, 
bet iedot vai nu cigoru, papirosu vai glāzi alus. 
Kaimiņu cilvēki ar to ir apraduši, viņi ar to ir mierā. 
Bet šoreiz no meža strādniekiem bij iegadījušies 
rīdzinieki un tie labi Rīgas rektes zinādami, 
prasījuši, lai par pudeli šis maksā 3 kapeikas. 
Izcēlās strīdus starp minētiem strādniekiem un 
komiju. Beigās pudelītes īpašnieks iesvieda 
to komijam ģīmī, to ieskrambādams. Iesākās 
plūkšanās un tā kā komijam draugu daudz, 
meža strādnieki stipri tika piekauti. Vienam 
sadauzīta galva, otram - mugura. Pirmais 
ārstam aizmaksāji pusotra rubļa, otrais - rubli. 
Te nu bija visa gudrība. Triju kapeiku dēļ tādi 
zaudējumi. To dara sīvais un miezītis. Abi 
sadauzītie nav varējuši ilgi strādāt. 

G. 

Turpinājums sekos
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Domājot par pēdējo laiku straujajām 
laikmeta pārmaiņām, jau kopš 2012. 
gada Līgatnes pirmsskolas pedagogi ir 
apmeklējuši konferences, seminārus, 
meklējuši informāciju par pieejām bērna 
personības dziļākai izpratnei un veiksmīgai 
sadarbībai ar bērnu. Mums ir svarīgi, lai 
bērni, vecāki un darbinieki mūsu iestādē 
justos labi, lai katram būtu iespējas 
attīstīties. Tā pamazām nonācām līdz  
humānajai pedagoģijai. Tā ir pedagoģija, 
kura atklāj ceļu uz cilvēka sirdi, audzina tajā 

vispārcilvēciskas vērtības, tā ir cieņpilna 
attieksme pret ikvienu - mazu vai lielu, jo 
abi ir cilvēki, tikai ar atšķirīgu pieredzi.

Humānās pedagoģijas idejas sasaucas 
arī ar jauno izglītības virzienu Latvijā 
– kompetenču izglītību, kuras mērķis ir 
radoša, brīva un atbildīga personība, kura 
atrod sevī labāko un ir motivēta izglītoties 
visa mūža garumā. Tā ir pedagoģija, kas 
balstās uz tikumiem un vērtībām, kuras 
iekļautas jaunajās izglītības programmās - 
godīgumu, atbildību, laipnību, līdzcietību, 
savaldību u.c.

Nevaram apgalvot, ka ejot šo ceļu, viss 
izdodas gludi un esam saņēmuši atbildes 

uz visiem jautājumiem, jo pedagogam tas 
ir liels darbs pašam ar sevi. Pieņemt otru 
tādu, kāds viņš ir, iedziļināties, saprast, 
nenosodīt, bet atbalstīt. Mācām paši ar 
savu paraugu, un nespējam otram iedot 
to, kā pašos nav. Ikvienai domai ir milzīgs 
spēks, un, ko domājam par bērnu, tāds viņš 
veidojas. Meklējam skaisto ap sevi, mācām 
to ieraudzīt bērniem, esam pateicīgi par 
visu, kas mums pieder, par to, ka varam būt 
daļa no mūsu bērnu un līdzcilvēku dzīves. 
Tas ir ceļš mūža garumā, esam to aizsākuši 
un turpinām iet!

No 22. līdz 24. martam Rīgā notika 
18. starptautiskā humānās pedagoģijas 

konference, kurā šogad piedalījās 
septiņas Līgatnes pirmsskolas skolotājas. 
Konferencē saņēmām negaidītu atzinību 
- Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Zvaniņi” tika atzīta par humānās 
pedagoģijas izglītības iestādi.

Saprotam, ka tā ir ļoti liela atbildība 
- nest šo vārdu ikdienā, darboties ar 
cieņpilnu attieksmi pret ikvienu, izglītojot 
un audzinot mums uzticētos bērnus. Mēs to 
nespētu bez iestādes darbinieku un vecāku 
atbalsta. Pateicamies, ka esat šajā ceļā kopā 
ar mums, jo visi kopā mēs augam! 

Ejot humānās pedagoģijas ceļu
Silvija Rijniece
Augšlīgatnes PII “Zvaniņi” metodiķe 

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada 28. marta sēdē
(protokols Nr. 3,9.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 19/2  „Līgatnes novada 

pašvaldības pamatbudžets un speciālais 
budžets 2019. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 82.1panta 1. daļas 

2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un 
likuma

 “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
ieņēmumus 3 999 978 EUR apmērā un 
sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā 
ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
izdevumus 4 074 553 EUR apmērā saskaņā 
ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

3. Apstiprināt Līgatnes novada domes 
speciālā budžeta 2019. gada ieņēmumu 
daļu 128 436 EUR apmērā un izdevumu 
daļu 126 500 EUR apmērā saskaņā ar 4. 
pielikumu.

4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, 
galvojumu un citu saistību apmēru saskaņā 
ar 5. pielikumu.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par 
Līgatnes novada pašvaldības 2019. gada 
budžetu saskaņā ar 6. pielikumu.

6. Noteikt, ka budžeta izpildītāji:
 6.1. ir atbildīgi par to, lai izdevumi 

saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz 
attiecīgajai programmai/pasākumam 
tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām;

  6.2. organizējot iestādes, nodaļas un 
struktūrvienības funkciju izpildi, ir atbildīgi 

par iepirkuma procedūras ievērošanu 
atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

  6.3. pamatbudžeta ieņēmumus, kā 
arī speciālā budžeta ieņēmumus (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem), kas 
pārsniedz pašvaldības plānoto apjomu, ar 
Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt 
budžetā paredzētās programmas izdevumu 
papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu 
apstiprināšanas Līgatnes novada domē. 

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 

Ainārs Šteins

2019. gada 28. marta sēdē ir apstiprināts 
Līgatnes novada pašvaldības 2019. gada 
budžets. Pamatbudžeta ieņēmumi (1.att.) 
tiek plānoti EUR 3 999 978 apmērā, kas ir 
par EUR 138 915 vairāk nekā 2018. gadā.

Nodokļu ieņēmumi 2019. 
gadā, salīdzinot ar 2018. gada 
faktisko izpildi, noteikti par 
EUR 52 967 mazāki. Ieņēmumu 
samazinājums ir skaidrojums 
ar to, ka 2019. gadā Valsts 
vērtētā nodokļu ieņēmumu 
prognoze ir mazāka par 2018. 
gada faktisko izpildi. 

Nenodokļu ieņēmumi 
šoreiz ir plānoti par EUR 
6 562 mazāki nekā 2018. 
gadā. Šos ieņēmumus veido 
dažādas nodevas, kas tiek 
ieskaitītas pašvaldības budžetā, 
soda naudas, kā arī ieņēmumi, 
kas rodas no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumu 
samazinājums plānots sakarā ar 
samazinātu pašvaldības īpašuma 
pārdošanu, kā arī ieņēmumu 
samazinājumu no valsts nodevas 
par apliecinājumiem un citu 
funkciju pildīšanu bāriņtiesā 
sakarā ar bāriņtiesas funkciju 
nodošanu apvienotajai Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas 
un Raunas novadu bāriņtiesai. 
Maksas pakalpojumu un citu 
pašu ieņēmumu sadaļā paredzēts 
ieņēmumu palielinājums EUR 43 114 apjomā 
pret 2018. gadu sakarā ar inženierbūvju 
nomu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA 
“Līgatnes komunālserviss”. 

Transfertu ieņēmumu sadaļā plānots 
pieaugums EUR 155 131 sakarā ar 
lielāku dotāciju no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda un Lauku atbalsta 
dienesta apstiprināto finansējumu grants 
ceļu pārbūvei. Šos ieņēmumus galvenokārt 
veido valsts budžeta mērķdotācijas, dotācija 
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, 
kā arī pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītību. 

Pašvaldības budžeta izdevumi (2.att.) 
2019. gadā tiek plānoti EUR 4 074 553 

apmērā, kas ir par EUR 54 880 vairāk 
nekā 2018. gadā. Budžeta plāns veidots 
iepriekšējā pārskata gada izmaksu robežās, 
balstoties uz faktisko nepieciešamību. 

Galvenā vērība 2019. gadā tiek pievērsta 

izglītībai, lai sasniegtu novada izglītības 
sistēmas reorganizācijas plānā noteiktos 
mērķus. Plānots turpināt izglītības iestāžu 
ēku un telpu remontdarbus, kā arī teritorijas 
labiekārtošanas darbus, lai spētu nodrošināt 
audzēkņiem mūsdienīgus, drošus un ērtus 
mācību apstākļus. Tiks turpināti izglītības 
iestāžu virzītie projekti profesionālās 
izglītības ievirzes jomā, kā arī plānots 
papildu atbalsts jauniešu iniciatīvu izpildei 
un pašpārvaldes funkcijas nodrošināšanai. 
Izglītības sistēmas uzturēšanā 2019. gadā 
pašvaldība plāno ieguldīt EUR 1 507 210, 
kas ir par EUR 40 081 vairāk nekā 2018. 
gadā. 

Paralēli 2019. gadā tiks turpināta 

pašvaldības nozīmīgu, 
sliktā tehniskā stāvoklī 
esošu ielu atjaunošana 
un atjaunošanas projektu 
izstrāde. Tiks pabeigta 
Līgatnes Ķempju ielas 
atjaunošana, Augšlīgatnes 
Upes ielas pārbūve, kā 
arī veikta Augšlīgatnes 
Skolas ielas pārbūves 
projekta izstrāde un grants 
ceļu Blodziņi-Vaisuļi-
Asaru ceļš un Ratnieki-
Rūpnieki pārbūve ~5,5 
km kopgarumā. Tāpat 
plānots uzsākt Līgatnes 
Gaujas ielas atjaunošanas 
koncepcijas izstrādi un 
kritiskāko daļu projektēšanu.

Speciālā budžeta ieņēmumi
Līgatnes novada domes 2019. gada 

speciālā budžeta ieņēmumi kopā ar 
atlikumu no iepriekšējā gada plānoti 
EUR 128 436 apmērā, kas sastāv 
no speciāliem mērķiem paredzētiem 
līdzekļiem – dabas resursu nodokļa 
EUR 6 500 apmērā un mērķdotācijas 
no valsts budžeta pašvaldības autoceļu 
uzturēšanai EUR 105 865 apmērā. 

Speciālā budžeta izdevumi
Līgatnes novada domes 2019. gada 

speciālā budžeta izdevumi ir EUR 126 
500, tai skaitā EUR 6 500 no dabas 
resursu nodokļa fonda un EUR 120 
000 no mērķdotācijas pašvaldības 

autoceļiem (3.att.). 
Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 

plānots izlietot meža augsnes sagatavošanai, 
stādu iegādei un meža stādījumu kopšanai, 
kopā EUR 6 500. Mērķdotāciju pašvaldības 
autoceļiem plānots izlietot ceļu un ielu 
projektēšanai un ekspertu pakalpojumiem, 
ceļu un ielu uzturēšanai un atjaunošanai 
(3.att.).

Pašvaldība veic aktivitāšu plānošanu 
trīs gadu budžeta perspektīvā. Aktivitātes 
tiek veiktas pēc projektu vadības principa, 
un to finansiālais segums ir atkarīgs no 
periodā pieejamiem finanšu resursiem 
– ES struktūrfondu līdzfinansējuma, 
aizņēmumiem Valsts kasē, pašvaldības 

budžeta iespējām.
No 2019. līdz 2021. gadam plānots 

turpināt vai uzsākt darbu pie šādām 
svarīgākajām aktivitātēm:

• Pašvaldības īpašumā esošo ēku (telpu 
un fasādes atjaunošana) un piegulošo 
teritoriju sakārtošana, energoefektivitātes 
pasākumu veikšana;

• Pašvaldības ielu un ceļu tehniskā 
stāvokļa uzlabošana;

• Izglītības sistēmas stiprināšana;
• Pašvaldības teritoriju uzturēšana, zaļo 

zonu, parku, rotaļu un sporta laukumu 
atpūtas zonu un tūrisma infrastruktūras 
objektu attīstīšana;

• Darbības ar nekustamo īpašumu 
– zemes apbūves iespēju, teritorijas 
plānošanas jautājumu aktīva risināšana 
un citas mērķtiecīgas darbības uzņēmēju, 
darbavietu un iedzīvotāju kopskaita 
palielināšanai Līgatnes novadā;

• Līgatnes novada domes administratīvās 
kapacitātes stiprināšana, nodrošinot 
darba vidi vienā administratīvā ēkā, un 
kvalitatīva nepieciešamā pakalpojumu 
klāsta nodrošināšana pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā.

Sīkāks pašvaldības budžeta skaitlisko 
pozīciju izklāsts pieejams Līgatnes novada 
mājaslapā.

Līgatnes novada domes izpilddirektors
Egils Kurpnieks

Par pašvaldības budžetu 2019. gadam

1.att. Līgatnes novada domes 2019. gada pamatbudžeta 
ieņēmumu procentuālais sadalījums

2.att. Līgatnes novada domes pamatbudžeta izdevumu 
struktūra pa funkcionālajām kategorijām

3. att. Mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem izdevumu 
sadalījums 2019. gadā



Kad meitai priekšauts pagriezies uz 
sāniem, tad viņas brūtgāns domā par citu 
meitu. 

/P. Zeltiņa, Ikšķile./ 

Divus priekšautus reizē nevajaga siet, jo 
tad būs divi vīri. 

/E. Jēpe, Palsmane./ 

Priekšauts ir sena, taču mūsdienās 
vēl arvien aktuāla un interesanta tērpa 
sastāvdaļa. 

16.-18.gs. zīmējumos, kuros attēlotas 
latvietes, priekšauts redzams ļoti 
nepārprotami. Arī termins “priekšauts” 
– auts, ko sien priekšā, - liecina par šī 
apģērba gabala senumu. 

Mūsdienās, kad priekšauta valkāšanas 
nozīmi vairāk saista ar praktisko – pasargāt 
apģērbu no nosmērēšanas, nedaudz tiek 
piemirsta tā dekoratīvā un 
simboliskā nozīme. 

Izstāde “Priekšauts 
ar stāstu” ir projekta 
„Priekšauta stāsts” otrā daļa 
Tās mērķis ir aktualizēt 
tēmu “Priekšauts”, tā 
simbolisko un praktisko 
nozīmi, darināšanas un 
valkāšanas tradīcijas no 
tautastērpa līdz mūsdienu 
tērpam, no profesionāla 
apģērba līdz dizaina un 
konceptuālas mākslas 
priekšmetam. 

Līgatnes kultūras namā 
apskatāmi Vidzemes 
etnogrāfisko, laikmeta, stila 
priekšautu atdarinājumi 
un variācijas. Savukārt 
atpūtas kompleksā Zeit	
skatāmi darbi, kuros tēma 
„Priekšauts” risināta 
gan pavisam praktiski – 
meklējot ideālo priekšautu 
konkrēta aroda pārstāvim, 
gan caur šo, šķietami 
ikdienišķo priekšmetu, 
risinot konceptuālas idejas. 
Pievienotie stāsti rosina 

domāt par priekšautu kā informācijas 
nesēju, kur “Priekšauts” un “Stāsts” ir 
līdzvērtīgi “spēlētāji”. Līdzās pieredzējušu 
meistaru darbiem izstādē varam aplūkot 
bērnu radītos priekšautus. “Mans pirmais 
priekšauts” - tēma, kas risināta bērnu 
priekšautu kolekcijās un individuālajos 
darbos. Krāsaini, drosmīgi un izaicinoši 
- tieši tādi, kādiem jābūt topošajiem 
meistariem un māksliniekiem. 

2019. gada augustā Limbažos durvis 
vērs izstāde “Priekšauts stāsta”, kurā būs 
apskatāmi priekšauti no vidzemnieku pūra 
lādēm – katrs ar savu stāstu, kopā veidojot 
ieskatu 18.-20.gs. vidzemnieku sadzīvē un 
vēsturiskajos notikumos. 

Izstādes kuratore:  Areta Raudzepa
Mākslinieki - izstādes iekārtotāji: Baiba 

Vaivare, Dace Pudāne, Juris Leitāns. 
Grafiskais dizains: Aiva Bumbure. 
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Pasākumi Līgatnes novadā
Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Galda spēļu pēcpusdiena lieliem un maziem

17. aprīlī
 plkst. 15.00 

Ķempju baznīcā
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 

18. aprīlī 
plkst. 18.00 

Ķempju baznīcā
Lielās Piektdienas dievkalpojums

19. aprīlī 
plkst. 11.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

19. aprīlī 
plkst. 20.00 

Ķempju baznīcā
Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

22. aprīlī 
plkst. 11.00 

Līgatnes novadā
“Lieldienu autobuss”- pavasara ieskandēšana:
• plkst. 12.00 Fabriciusā
• plkst. 12.30 pie “Zvaniņiem”
• plkst. 13.00 Gaujasmalā
• plkst. 13.30 pie Līgatnes kultūras nama

22. aprīlī 

atpūtas kompleksā “Zeit”
Stāstnieku vakariņas. Dalība: 15 eiro

25. aprīlī 
plkst. 19.00

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

26. aprīlī 
plkst. 20.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Maksima Trivaškeviča stand-up komēdija “Humors pa 
latviski”.  Biļetes: 2 eiro

27. aprīlī 
plkst. 17.00 

IZSTĀDES
No 1. līdz 26. aprīlim Augšlīgatnes kultūras namā

Dārtas Raudzepas fotoizstāde “Daļa no visa”

No 1. līdz 30. aprīlim Līgatnes pagasta bibliotēkā
Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks” 

Valdas Bomikas darbu izstāde “Hobijs – čunčināšana” 
“Līgatnes pagasta bibliotēkas vēsture” – novadpētniecības materiālu izstāde

No 6. aprīļa līdz 9. jūnijam Līgatnes kultūras namā un Zeit izstāžu zālē
mākslas un amatniecības izstāde “Priekšauts ar stāstu”

No 8. līdz 30. aprīlim Līgatnes pilsētas bibliotēkā
“Kas to Lieldienu iešūpoja”

“Māras Cielēnas darbi un nedarbi” – grāmatu izstāde bērniem
“Līgatnes pilsētas bibliotēkas vēsture” – novadpētniecības materiālu izstāde

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

atpūtas kompleksā “Zeit”
Seminārs “Cilvēka priekšstats par sevi un attieksme pret 
citiem”. Dalība: 5 eiro

26. aprīlī 
plkst. 11.00

atpūtas kompleksā “Zeit”
Tikšanās ar psihologu. Dalība: 5 eiro

26. aprīlī 
plkst. 15.00

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

3. maijā 
plkst. 20.00 

Baltā galdauta svētki. “Gada kaimiņa” godināšana. Konkurss 
“Svētku plācenis”

4. maijā

atpūtas kompleksā “Zeit”
Ģimenes joga. Dalība: 4 eiro 

28. aprīlī 
plkst. 11.00 

10. maijā 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

18. maijā Līgatnes novada un Vidzemes pūtēju orķestru svētki

Jau septīto gadu Līgatnes novadā no 1. 
jūnija līdz 31. augustam Līgatnes novada 
pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties 
konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju 
apgūt nepieciešamās pamatprasmes un 
iemaņas.

Saskaņā ar “Noteikumiem par kārtību, 
kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 
līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā” (2019. 
gada 28. februāra domes lēmums, protokols 
Nr. 2), (2019. gada 28. februāra domes 
lēmums, prot. Nr.2, 2.§.) līdz 30. aprīlim 
gaidām pašvaldībā rakstisku iesniegumu 
un ārsta izziņu, kurā norādīts, ka jaunietim 
atļauts strādāt algotu darbu (Pielikums Nr. 
2 norādītajos noteikumos, aizpilda skolēns 
un vecāks, ja skolēns ir nepilngadīgs):

• Līgatnes pakalpojumu centrā, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē (sekretārei Anitai 
Jaunzemei);

• Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, 
Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā (sekretārei Līvijai Andersonei).

Jaunumi!
• Jaunietim tiek dota iespēja strādāt 

mēnesi, nevis 2 nedēļas, kā iepriekš.
• Atbilstoši Darba likumam nodarbinātības 

pasākumos iesaistītie jaunieši, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Līgatnes novadā 
un kuri mācās vispārizglītojošās vai 
profesionālās izglītības iestādēs, strādā: 

o 2.1. no 13 līdz 14 gadiem - ne vairāk 
kā 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā;

o 2.2.  no 15 līdz 17 gadiem - ne vairāk 
kā 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā;

o 2.3. No 18 gadiem - ne vairāk kā 8 
stundas dienā un 40 stundas nedēļā. 

Lūgums jauniešiem!
Saplānosim savu laiku vasarā, saprotot, 

ka visiem nebūs iespēja nodrošināt darbu 
jūnijā un jūlijā, būs jāstrādā arī augustā.

Dace Bērziņa
Līgatnes novada izglītības un jaunatnes 

lietu speciāliste 
Kontakttālrunis informācijai: 26866855 

(Dace Bērziņa) 

Aicinām jauniešus 
pieteikties darbam 

vasarā

Priekšauti ar stāstu
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  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.

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2019. gada 15. maijā

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dokumentālās īsfilmas veidošanai tiek meklēti senioru pāri vecumā no 
62 gadiem, kas tuvākajā laikā - aprīlī, maijā - plāno noslēgt laulības un 

sarakstīties. Aicinu kļūt par filmas galvenajiem varoņiem!
Filmu veido Latvijas Kultūras akadēmijas kino 

režijas studente Ludmila Roziņa. 
Pieteikšanās un informācija pa telefonu 26049892. 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds - 

Tas nezūd. Tas paliek. 

Marta Melbārde – 28. februārī
Tadeušs Lakevičs – 2. martā

Edgars Lācis – 4. martā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Martā mūžībā aizgājuši: 

Lai Jūsu mazā meitenīte 
Ir kā saules purenīte. 
Izaugs liela, tad būs viņa 
Saules takas mijējiņa. 

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

Martā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 

divas meitenītes: 
Dārta Annija un Jolanta

24. aprīlī un 8. maijā Augšlīgatnes kultūras 
namā notiks seminārs lauksaimniekiem 
un konsultācijas par platību maksājumu 
pieteikumu iesniegšanu

Programma:
24. aprīlī:

• Plkst. 10.00-11.00 Aktualitātes par 
platību maksājumiem 2019. gadā, ZVRLP 
speciāliste;
• Plkst. 11.00-11.30 Informācija par atbalstiem, 
projektiem u.c. aktualitātēm Cēsu konsultāciju 
centrā. SIA LLKC Cēsu KB, Dace Kalniņa;
• No plkst. 11.30 praktiskās konsultācijas par 
platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu 
EPS.

8. maijā: konsultācijas platību 
maksājumu pieteikumiem

• Plkst. 10.00-16.00 praktiskas konsultācijas 
platību maksājumu aizpildīšanai. 

Karšu aizpildītājiem līdz jāņem savi LAD 
reģistrācijas dati un paroles. 

Kontaktiem un sīkākai informācijai: Dace 
Brēmane; tel. Nr. 26343817

27. aprīlī Augšlīgatnes kultūras namā 
notiks komiķa Maksima Trivaškeviča 
soloizrāde “Humors pa latviski”. 

Maksims Trivaškevičs ir viens no 
aktīvākajiem vietējā komēdijas žanra 
pārstāvjiem, kurš nemitīgi priecē 
skatītājus visā Latvijā. Pamanījies 
uzstāties gandrīz visās Latvijas pilsētās, 
lielākajos Latvijas mūzikas un mākslas 
festivālos, kā arī saņēmis ovācijas 
ārzemju auditorijās, nu pirmo reizi 
viesojas Augšlīgatnē.    

Autora iepriekšējo soloizrādi “Stand- 
up izrāde latviešu valodā” apmeklējuši 
vairāk kā četri tūkstoši pozitīvu lādiņu 
guvuši skatītāji. Izrādē “Humors pa 
latviski” iekļauti atkal jauni joki. 

Sākums: plkst. 17.00
Ieeja: 2 eiro

Stand-Up komēdijas izrāde 
Augšlīgatnes kultūras namā

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes 
deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” tika 
atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā 
Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas 
Republikas suverenitāti. Tāpat kā valsts dibināšana, arī šis bija 
drosmīgs solis, radot jaunu varoņu paaudzi.

Jau ceturto gadu, pieminot šo nozīmīgo dienu Latvijai, mēs 
svinēsim Baltā galdauta svētkus. Tā ir diena, kad uzklājam baltu 
galdautu un kopīgi ar ģimeni, draugiem un kaimiņiem svinam 
svētkus.

Līgatnes novadā par labu tradīciju ir kļuvis šajā dienā godināt 
savus kaimiņus. Tāpēc arī šogad aicinām līdz 1. maijam pastāstīt 
par saviem kaimiņiem mājaslapā www.ligatne.lv.

Vēl viena laba tradīcija šajos svētkos ir godināt novada saimnieces. 
Ir ceptas kūkas, pīrāgi, plātsmaizes, nu kārta plāceņiem. Nolikums 
un pieteikuma anketa Līgatnes novada bibliotēkās un mājaslapā 
www.ligatne.lv.

Šogad aicinām uzsākt jaunu tradīciju - uzklāt baltu galdautu un 
baudīt svētku brokastis kopā ar saviem kaimiņiem daudzdzīvokļu 
māju pagalmos vai savā mājas sētā.

4. maijā plkst. 14.00 aicinām visus novada iedzīvotājus uz 
Baltā galdauta svētkiem Kangarkalnā pie karoga. Godināsim 
kaimiņus, garšosim plāceņus, svinēsim ar dziesmām un dejām, 
baudīsim svētku cienastu. Aicinām paņemt līdzi arī savu cienastu.

Svinēsim svētkus kopā!

Baltā galdauta svētki 
Līgatnes novadā


