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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 19.septembrī.

„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 elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Vasarā

Īpašie gaviļnieki:Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Gaišas domas, priecīgu 
prātu un stipru 

veselību, augusta 
jubilār!

Stipru veselību vēlam 
pagājušā mēneša – 
jūlija – jubilāriem!

jubilār!
Lai tādi paliekam, kā esam – 

Ar savām rūpēm, priekiem, asarām, 
Lai dzīvesprieku allaž sirdī nesam 

Vēl ilgi cauri skaistām vasarām. 
/Ā.Āre/

jūlija – jubilāriem!
Tāds savāds skaistums 
iemirdzas tev acīs, 
Jo gadi ne vien ņem, bet arī dod: 
Ir iegūts tas, ar gudrību kas nācis, 
Ar gadu skrējieniem ir jāsarod!

/J.Tabūne/

LĪGATNES NOVADA VASARAS 
SPORTA SPĒLES

24.augustā
Augšlīgatnē, spēļu laukumā „Pie laivenes”

Līgatnes novada Vasaras sporta spēļu atklāšana plkst.11.50, spēļu sākums plkst.12.00.
Piedalīties aicināts ikviens, komandu reģistrācija notiek no plkst.10.00 līdz plkst.11.00.

Komandu disciplīnas:
1. Volejbols smiltīs plkst.12.00-15.00

Komandā 4 dalībnieki, netiek dalīts pa vecuma grupām. Spēle rit pēc klasiskā volejbola noteikumiem. Sākotnēji 
turnīrs tiek organizēts pēc grupu turnīra shēmas, kas atkarīga no komandu skaita. Pusfi nālā iekļūst katras grupas 
uzvarētājkomanda. Turnīrā tiek spēlēts līdz viena seta uzvarai (15 punktiem). Jāveic iepriekšēja reģistrācija. Tiek 
apbalvotas 3 labākās komandas.

2. Lidojošo šķīvīšu mešana mērķī plkst.15.00-18.00
Komandā 5 dalībnieki. Ir izveidoti statīvi, uz kuriem novietotas pudeles. Uzdevums ir nogāzt šīs pudeles no statī-
viem pēc iespējas ātrāk. Komandai tiek piešķirti 5 lidojošie šķīvīši, kurus komandas dalībnieki izlidina vienlaicīgi. 
Metienus izdara no noteiktas, atzīmētas vietas. Tikai pēc tiesneša atļaujas komandas dalībnieki drīkst savākt li-
dojošos šķīvīšus, lai atkārtotu metienus. Laiks tiek fi ksēts, līdzko pēdējais mērķis tiek nogāzts. Tiek apbalvotas 3 
ātrākās komandas.

3. Virves vilkšana plkst.18.00-20.00
Komandā 6 dalībnieki. Lai uzvarētu cīņā ar pretinieku komandu, nepieciešams 2 reizes pārvilkt atzīmi uz virves pāri 
noteiktai atzīmei uz zemes. Notiek laukumu pušu maiņas. Sākotnēji virves vilkšana notiek pēc grupu turnīra izspē-
les kārtības, turnīrs turpinās pēc izslēgšanas metodes. Jāveic iepriekšēja reģistrācija. Tiek apbalvotas 3 labākās 
komandas.

4. Olu mešana plkst.12.00-17.00
Komandā 2 dalībnieki, nav vecuma ierobežojumu. Komandas dalībnieku uzdevums ir vienam dalībniekam no noteik-
tas atzīmes mest olu tā, lai otrs komandas dalībnieks to noķertu. Laukums tiek sadalīts pa atzīmēm, kas nosaka 
attālumu. Olu var mest tik ilgi, kamēr tās saplīst. Uzvar komandas, kas nesaplīsušu olu noķer vistālāk. Tiek apbal-
votas 3 labākās komandas.

5. Strītbols plkst.15.00-18.00
Komandā 4 dalībnieki, uz laukuma 3 dalībnieki. Spēles ilgums 7 min. Komandas tiks sadalītas grupās, katras grupas 
uzvarētājkomanda tiks pusfi nālā. Komandas jāreģistrē pie galvenā tiesneša. Tiek apbalvotas 3 labākās komandas.

6. Tautas bumba plkst.12.00-15.00
Komandā 5 dalībnieki (4 dalībnieki laukumā un 1 kapteinis). Spēle notiek pēc tautas bumbas noteikumiem. Katras 
grupas uzvarētāji iekļūst pusfi nālā. Komandas jāreģistrē pie galvenā tiesneša. Tiek apbalvotas 3 labākās komandas.

Individuālās disciplīnas:
1. Šautriņas plkst.12.00-17.00. Puiši/meitenes līdz 10 gadiem, no 11 gadiem un vecāki.
2. Pievilkšanās plkst.12.00-17.00.  Puiši līdz 10 gadiem, no 11 gadiem un vecāki.
3. Svara bumbu celšana plkst.12.00-17.00. Ceļ, cik var, bez laika limita. 16 kg līdz 18 gadiem, 

24 kg no 19 gadiem un vecāki.
4. 21-nieks plkst.12.00-17.00. Futbola bumbas dribls uz kājas, neļaujot bumbai pieskarties 

zemei, līdz 10 gadiem un no 11 gadiem un vecāki.
5. Skrējiens apkārt „Laivenei” plkst.15.00-16.00
 Puiši un meitenes līdz 8 gadiem skrien vienu apli, 9–14 gadu veci bērni skrien 2 apļus, no 15 

gadiem un vecāki skrien 3 apļus! Katrā vecuma grupā apbalvo 3 labākos puišus un meite-
nes.

6. Zābaka mešana tālumā plkst.12.00-17.00. Puiši, meitenes līdz 12 gadiem, no 13 gadiem un vecāki.
7. Izturīgās dāmas plkst.12.00-17.00
 Meitenes saliektās rokās karājas pievilkšanās stienī, cik ilgi var. Ar laika kontroli. Tiek apbalvotas 3 labākās.
8. Jautrais velobrauciens plkst.12.00-15.00. Puiši, meitenes līdz 10 gadiem, no 11 gadiem un vecāki. Katram dalībniekam ar 

personīgo velosipēdu jāveic šķēršļu josla, 3 ātrākie katrā vecuma grupā tiks apbalvoti.
9. Basketbola soda metieni plkst.12.00-15.00. Puiši un meitenes līdz 12 gadiem, no 13 gadiem un vecāki. Dalībniekiem 

jāmet grozā bumba no soda metienu atzīmes 10 reizes.
10. Zolīte plkst.12.00-15.00

Tiek izspēlētas 3 kārtas, katra ilgst 1 h vai 24 partijas. 3 labākie tiek apbalvoti.
Visās disciplīnās tiek apbalvoti 3 labākie dalībnieki noteiktajā vecuma grupā.

11. Bumbiņas metieni pēc saldumiem 
Katram dalībniekam ir iespēja mest fl orbola bumbiņu uz vārtiem, kuros iekarināti dažādi našķi. Dalībnieks 
saņem to, pa kuru ir trāpījis. Dalībnieki drīkst piedalīties vairākas reizes, tikai ir jāizstāv atkārtoti dalīb-
nieku rinda. 

Sacensību galvenais tiesnesis Juris Pīpkalējs 

Gita Andersone
Jurijs Bieziņš

Voldemārs Čurkins
Vera Greble

Oļegs Kateriničs
Zaiga Kūriņa
Aldis Lazdiņš
Egīls Missa

Jurijs Sviklis
Valda Ķauķīte

Vera Ponomarjova
Jānis Tormanis

Andrejs Lavenieks
Anita Osīte

Anita Ādmine
Līga Īzare

Grigorijs Kirillovs
Skaidrīte Klints
Māris Dulinskis

Broņislava Osīte
Mairita Pavlovska

Uldis Apinis
Marta Kalniņa
Dzidra Šteina
Jānis Zaķis
Kārlis Grebis

Voldemārs Krūmiņš
Austra Cirīte

Marija Vēženiece
Aina Bendža

Vilma Jermane
Lilija Viktorova
Maiga Leikarte
Velta Pumpura

Tālivaldis Vītols
Imants Indriksons

Elvira Ince
Velta Ozola

Jānis Auziņš
Marija Drozda
Erna Strazdiņa

Elvīra Šmite

Dace Bērziņa 
Daiga Kačanova 

Anna Skerba
Lilija Tokere

Ritums Upītis
Sandra Vimba
Ineta Bērziņa
Ilze Valtere
Nellija Inta

Vija Meņģele 
Vizma Zvirbule 

Elena Gradovska 
Peters Hamčanovskis

Anna Nereta
Irisa Zommere
Uldis Boguļko

Uldis Bumbieris 
Sandreta Kamša

Olavs Skuba
Ausma Stūrniece 

Velta Zurģe 
Lauma Jansone 
Vera Martinova 
Dzidra Vanaga
Silvija Viņķele
Ārija Baumane 

Broņislavs Gusaks
Broņislavs Klušs 
Arvīds Akmentiņš 

Jānis Kļaviņš
Marija Matjušenko 

Diāna Kazaka
Valdis Liepiņš
Aina Plūmīte

Silvija Emberga 
Lotārs Incis

Jēkabs Bemberis
Jānis Petrovičs

Velta Krumberga
Aneļa Mortuļeva
Nanija Bērziņa

Broņislava Pāvulāne
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Š.g. jūlijā noslēdzās projekta „Ju-
riskonsulta piesaiste Līgatnes novada 
domes administratīvās kapacitātes 
stiprināšanai” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/
IPIA/VRAA/004) īstenošana ar Eiro-
pas Sociālā fonda atbalstu. Saskaņā 
ar projektā izvirzītajiem noteikumiem, 
pašvaldība, piesaistot savu finansēju-

mu, nodrošina minētās amata vietas 
saglabāšanu vēl sešus mēnešus. Pro-
jekta mērķis – paaugstināt novada 
pašvaldības administratīvo kapacitāti.

Pašvaldības juriskonsulta darbs 
saistīts ar lēmumprojektu sagatavo-
šanu, saistošo noteikumu sagatavoša-
nu, līgumprojektu izstrādāšanu, līgu-

mu rediģēšanu, pašvaldības darbinieku 
konsultēšanu dokumentu izstrādē, ie-
dzīvotāju konsultēšanu jautājumos, 
kas saistīti ar pašvaldības darbību un 
atbilstību normatīvajiem aktiem, ties-
vedības dokumentu sagatavošanu un 
pašvaldības interešu pārstāvēšana 
tiesas procesos, kā arī ar citu juridisku 
dokumentu sagatavošanu par novada 
pašvaldības kompetencē esošajiem 
jautājumiem.

Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir LVL 9526,57, kuras 100% 
finansē Eiropas Sociālais fonds.

Informāciju sagatavoja projekta 
koordinatore Vineta Lapsele  

Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 
2013.gada 16.jūlijā, protokols Nr.9

Izskatītie jautājumi:
1. Par grozījumiem 2011.gada 14.jūnija Līgatnes novada domes ārkārtas sēdes 

lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība 
Līgatnes novada „Skaļupēs”” un investīciju projekta finanšu plāna apstiprinā-
šanu (protokols Nr.8, 1.§).

Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 
2013.gada 19.jūlijā, protokols Nr.10

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģio-

na Attīstības padomē.

Līgatnes novada domes sēde 2013.gada 
25.jūlijā, protokols Nr.11

Informatīvā daļa:
1. Par Valsts kontroles revīzijas lietas ieviešanas gaitu.
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas atskaite par pašvaldības budžeta stāvokli.
3. Informācija par SIA „Līgatnes nami”. 

Izskatītie jautājumi:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
2. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
3. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
5. Par personu iekļaušanu Palīdzības reģistrā saskaņā ar Līgatnes novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek 
sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas 
personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvoja-
mās telpas”.

6. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Līgatnes novada domes kapitālsabiedrī-
bu SIA „Līgatnes nami”.

7. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3 
un Nr.6 „Andricēnos”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, atsavināšanas pro-
cesa uzsākšanu.

8. Par parāda norakstīšanu sakarā ar īrnieka nāvi.
9. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par 

Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2013.gada 1.janvāra”.

10. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par 
Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2013.gada 1.janvāra”.

11. Par Līgatnes novada domes deputātu iesnieguma izskatīšanu.
12. Par budžeta grozījumiem Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē.
13. Par Līgatnes novada domes 2013.gada 28.marta lēmuma „Par Līgatnes nova-

da domes 2013.gada 28.februāra lēmuma Nr.2, 4.§ izpildi un Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, rekonstrukcijas projekta tālāko virzību” atcelšanu.

14. Par Līgatnes novada domes ārkārtas sēdes 2013.gada 31.maija lēmuma „Par 
Līgatnes novada domes dalību Eiropas Kopienas vides finanšu apakšprogram-
mas „LIFE + Vides politika un pārvaldība” projektā „Integrēta pieeja zālāju dzī-
votspējai (LIFE Viva Grass!)”” atcelšanu.

15. Par karstā ūdens tarifa Līgatnes novada pašvaldības centralizētajai siltumap-
gādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā noteikšanu.

16. Par Ētikas komisijas izveidošanu.
17. Par rīcības plāna izstrādi saistībā ar debitoru parādu palielināšanos.

Ar Līgatnes novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties Līgatnes novada 
domē, Līgatnes pagasta pārvaldē, kā arī novada mājas lapā www.ligatne.lv.

 Informāciju sagatavoja Līgatnes novada kancelejas vadītāja  
Ilze Goba  

Ir īstenots projekts „Līgatnes 
zaļais tirgus” (Nr.12-09-LL29-
L413101-000002) Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratē-
ģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 
Projekta ietvaros ir izbūvēta drenāža, 
izvietoti tirdzniecības galdi ar soliem, 
nodrošinot ne mazāk kā deviņas tirdz-

niecības vietas. 
Ir ierīkota vie-
ta tirdzniecībai 

no automašīnām. Laukuma pamatnes 
sastāvs: grants – šķembu segums.

Tirgotājiem tiek piedāvāts realizēt 
savu produkciju labiekārtotās tirdz-
niecības vietās ar nojumēm un galdiem. 
Zaļā tirgus izveide būs ne tikai infra-
struktūras elements, bet arī atbalsts 
apkārtnes mājražotāju uzņēmējdar-
bībai. Sakārtotā infrastruktūra un pa-

stāvīgā tūristu plūsma veicinās vietējo 
iedzīvotāju iesaistīšanos mājražošanā 
un saražotās produkcijas realizēšanā.

Būvdarbu veicējs bija SIA „Warss +”, 
projektu izstrādāja un autoruzraudzību 
veica SIA „DG Baltic”, bet būvuzraudzī-
bu nodrošināja Aivars Vēzītis.

Projekta kopējās izmaksas ir 
LVL 18 882,07 (t.sk. PVN),  ar ie-
spēju saņemt publisko finansējumu 
LVL 8189,86. Atbalsta intensitāte ir 
75% no projekta kopējās attiecināmo  
izmaksu summas.

Informāciju sagatavoja  
Vineta Lapsele, Līgatnes novada 

domes projektu vadītāja   

Līgatnes novada deju kolektīvs „Zeperi” 
uzņem jaunus dalībniekus ar vismaz  
nelielām priekšzināšanām dejošanā.

Vēlamais vecums: 25 līdz 
40 gadi.

Gaidīsim visus 27.augustā 
plkst.20.00 Līgatnes novada 
kultūras namā, līdzi jāņem 
dejošanas tērps un deju apavi.

Tuvāka informācija:
e-pasts  

iveta.petersone@riga.lv;
tālr.29233855  

DOMES SĒDĒS

Līgatnes zaļais tirgus

Jaunievēlētā dome no iepriekšējās domes ir saņēmusi 
mantojumā daudz grūti atrisināmu problēmu. Kopš 2010.
gada Gaujasmalas dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas grupa sa-
rakstē ar domi ir centusies risināt problēmu par komunālo 
maksājumu tarifu nepamatotu sadārdzinājumu. Šādu prob-
lēmu konstatēja arī Valsts kontroles revīzija 2012.gadā. Ie-
priekšējā dome šo problēmu nerisināja un turpināja iekasēt 
nepamatoti sadārdzinātus maksājumus. Šobrīd intensīvi 
strādā tarifu jautājuma risināšanai izveidotā darba grupa, 
kas rūpīgi izvērtē un precizē pakalpojumu ražošanai nepie-
ciešamā darba, materiālu un citu resursu uzskaiti un izmak-
sas, lai varētu noteikt tādus tarifu apjomus, kas pēc iespējas 
precīzi atbilst faktiskajām pakalpojumu izmaksām.

Ir „svaiga” informācija Gaujasmalas dzīvojamo māju 
mikrorajona iedzīvotājiem par apkures tarifos iekļautajiem 
kredīta maksājumiem gāzes apkures ierīkošanai. Kā zināms, 
pusgada garumā notikusī sarakste ar pašvaldību 2012.gadā 
izbeidzās bez rezultāta. Dome nespēja sniegt atbildi uz 
mūsu ļoti vienkāršo, bet būtisko jautājumu: cik izmaksāja 
gāzes apkures ierīkošana Gaujasmalā 2003./2004.gadā, lai 
mēs varētu būt pārliecināti, ka tarifos iekļautie maksājumi – 
Ls 3270 gadā, kas sastāda Ls 0,045 uz 1 m2 mēnesī, ir atbil-
stoši reālajām apkures ierīkošanas izmaksām.

Jaunievēlētā dome, pateicoties izpilddirektora Egila Kurp-
nieka aktīvai un mērķtiecīgai rīcībai, ar arhīvu starpniecību 
ir noskaidrojusi un dara mums zināmu, ka automātiskās 
gāzes katlumājas Līgatnē, Gaujas ielā 21, kopējās izmak-
sas ir Ls 48 786 (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 
04.03.2004.). Tas ir ļoti tuvu tarifos iekļautajiem maksāju-
miem, bet nesakrīt ar tiem skopajiem datiem, ko mums 
sniedza sarakste ar iepriekšējo domi. No arhīva saņemtajos 
dokumentos redzams, ka dome vairākkārt mainījusi gadā 
atmaksājamo summu (ko iekļauj tarifos), piem., tie bijuši 
gan Ls 3800, gan Ls 3500. Jānoskaidro, cik liela summa ir 
atmaksāta pagājušajos 10 gados un cik atlicis maksāt at-
likušajos 5 gados. Grāmatvedības dokumenti nesniedz arī 
precīzu informāciju, kāda daļa no pamatlīdzekļu apjoma 
iekļauta tarifos un par cik lielu daļu tiek prasīts pamatlī-
dzekļu nolietojuma maksājums. Gan šie un citi neskaidrie 
jautājumi tiks precizēti un rezultāti publicēti.

Ļoti liela un grūti risināma problēma domei ir dramatiskā 
situācija pašvaldības uzņēmumā SIA „Līgatnes nami”. Kā 
zināms, iedzīvotāju maksātā māju apsaimniekošanas nau-
da ir bezatbildīgi un pretlikumīgi izsaimniekota, izmaksājot 
algās ievērojami vairāk par iekasēto pārvaldīšanas naudu 
(0,08 Ls/m²). Tāpat tika segti komunālo maksājumu parādi 
no apsaimniekošanas naudas uzkrājuma (ko likums aizliedz), 
nevis strādājot pie parādu piedzīšanas, kas bija darbinieku 

pienākums un par ko viņiem iedzīvotāji maksāja. Turklāt 
trīs savos pastāvēšanas gados „Līgatnes nami” apsaimnie-
košanas darbus veikuši nepietiekamā apjomā un kvalitātē. 
Pārvēlot pašvaldību, „Līgatnes namos” nebija ne naudas, ne 
cilvēku, kas gribētu un spētu kvalitatīvi strādāt.

„Līgatnes namos” notiek reorganizācija. Tas ir lēns un 
sarežģīts process, jo jāspēj iekļauties likumdošanas ie-
tvaros. Māju apsaimniekošanas darbi praktiski nenotiek. 
Taču situācija nav bezcerīga. Ir pārtraukta neattaisnojamā 
iedzīvotāju naudas izsaimniekošana un naudiņa kontos 
pamazām krājas, jo iedzīvotāji savus ikmēneša maksājumus 
turpina. Diemžēl pašvaldība, pat ja to gribētu un spētu (arī 
pašvaldības finansiālā situācija ir drūma), nevar vienkārši 
labot iepriekšējās pašvaldības nelikumības un ieskaitīt 
kontos izšķērdēto summu, jo to nepieļauj likumdošana: tā 
savukārt būtu pašvaldības naudas izšķērdēšana nelikumīgu 
darījumu nosegšanai. Protams, agrāk vai vēlāk pašvaldība 
atradīs likumīgas iespējas mīkstināt „Līgatnes namos” no-
tikušās naudas afēras sekas. Septembrī plānots pabeigt 

„Līgatnes namu” reorganizāciju, tur strādās godprātīgi rīko-
ties spējīgi darbinieki ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju 
(„Līgatnes namos” līdz šim nav bijuši darbinieki ar likumam 
atbilstošu profesionālās kvalifikācijas līmeni), respektējot 
likumos noteikto no iedzīvotājiem iekasēto naudas līdzekļu 
izlietojuma regulējumu.

Paliek jautājums par iedzīvotāju naudas nelikumīgā iz-
saimniekošanā vainīgās personas vai personu saukšanu pie 
atbildības. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu 
iecirkņa policijā tika iesniegta prasība šajā jautājumā. Cēsu 
policija prasību noraidīja. Lēmums ir pārsūdzēts Cēsu proku-
ratūrā. Ja sekos noraidījums, tālākais ceļš būs uz Vidzemes 
reģiona institūcijām un tad uz Rīgu. Tas būs ilgstošs process, 
bet tas ir jādara. Pagaidām to dara viena deputāte – Baiba 
Pelse. Es aicinu citus iedzīvotājus arī iesaistīties šajā pro-
cesā. Nav loģiski samierināties ar to, ka atņemta nauda, un 
necensties to atgūt. Man personīgi gan nauda nav izkrāpta, 
jo mūsu daudzdzīvokļu māju Gaujas ielā 21A ar š.g. februāri 
savā apsaimniekošanā līdz ar naudas uzkrājumu pārņēma 
dzīvokļu īpašnieku biedrība „Gaujasmala 21A”. Es šo taisnī-
bas meklēšanas ceļu eju, aizstāvot apkrāpto iedzīvotāju in-
tereses, jo uzskatu to par savu deputātes pienākumu. Būtu 
ļoti labi, ja iedzīvotāji palīdzētu un arī rakstītu iesniegumus 
tiesībsargājošajām iestādēm.

Dzīvosim ar cerību, ka visas problēmas, gan augstāk mi-
nētās, gan citas, agrāk vai vēlāk tiks atrisinātas. Sekojiet 
informācijai nākamajos izdevumos.

Līgatnes novada domes deputāte 
Baiba Pelse  

Speciālista piesaistes projekta īstenošana

Jaunā dome risina pārmantotās problēmas
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Līgatnes novada pirmsskolas izglī-
tības iestāde šajā vasarā ir strādāju-
si, nodrošinot vietu ikvienam bērnam, 
kura vecāks strādā vai arī kādu citu 
iemeslu dēļ bija nolēmis uzticēt savu 
atvasi profesionālu pedagogu aprūpei. 
Esam gandarīti par mazuļiem, kuri 
vasaras mēnešos uzsāka bērnudārza 
gaitas, jo vērojām un secinājām, ka 
šo bērnu adaptācija norisinājās vieg-
lāk nekā septembrī, kad grupiņā ie-
nāk desmit un vairāk jaunu bērnu. Tas 
skaidrojams ar to, ka skolotājām un 
skolotāju palīdzēm ir vairāk iespēju 
bērnu paņemt klēpī, viņam pievērst 
vairāk uzmanības, jo pārējie bērni jau ir 
iedzīvojušies un bērnudārzā jūtas labi 
un droši.

Lai arī visu vasaru bērnudārzs ir 
strādājis, tomēr abās mājās ir veikti 
remontdarbi, padarot tās skaistākas, 
bērniem funkcionāli pielāgotākas un 
drošākas. Pirmsskolas izglītības ies-
tādes ēkā Gaujas ielā 7, Līgatnē, tika 
veikti lieli remontdarbi, mainot ieejas 
kāpnes. Vecās kāpnes, kuras bija 
tikpat senas kā bērnudārza ēka, jau 
labu laiku bija skāris laika zobs, iz-

graužot pakāpienos lielus robus, kas 
ļoti apdraudēja mūsu mazo audzēkņu 
drošību un veselību. Kāpņu rekons-
trukcijas darbus ar lielu atbildības 
sajūtu veica firma „Akmens Stils” un 
to izmaksas bija Ls 5272,19. Ēkā 
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, būtiski 
uzlabojumi veikti „Pelēnu” un „Lācēnu” 
grupiņās, kurās ir veikts kosmētiskais 
remonts, iegādātas jaunas gultiņas. 
Grupu telpu remontdarbus veica mūsu 
remontstrādnieks Pēteris Bondars. 
Esam priecīgi un pateicīgi, ka katrai 
grupas telpai pielāgotas gultiņas 
gatavoja mūsu novada galdnieki Agris 
Billis un Uldis Kauliņš.

Lai uzlabotu mūsu iestādes kon-
kurētspēju ar citām apkārt esošajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm, no 
2013.gada 1.septembra plānojam mai-
nīt mūsu iestādes darba laiku. Līdz 
šim abas bērnudārza ēkas strādāja no 
plkst.7.30 līdz 18.00. Daudziem vecā-
kiem tas sagādāja problēmas, jo viņu 
darba vietas ir ārpus Līgatnes robe-
žām un ierasties darbā plkst.8.00 vai 
arī laikus izņemt bērnu no bērnudārza 
bija neiespējami. Tāpēc esmu ierosinā-

jusi Līgatnes novada domei rast iespē-
ju mainīt darba laiku:
• pirmsskolas izglītības iestādes ēkā 

Gaujas ielā 7, Līgatnē, no plkst.7.00 
līdz 18.00;

• pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkā Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, no 
plkst.7.00 līdz 19.00.
Ja 22.augusta domes sēdē priekš-

likums tiks apstiprināts, tad no 2013.
gada 1.septembra laikā no plkst.7.00 
līdz 7.30 (abās PII ēkās) un no 

plkst.18.00 līdz 19.00 (PII ēkā Augšlī-
gatnē, Sporta ielā 14) strādās dežūr-
grupas, kurās uzņems bērnus, kuru 
vecākiem darba laika dēļ tas ir nepie-
ciešams.

No 2013.gada 1.septembra plāno-
jam arī ēdināšanas izmaksu izmaiņas. 
Jau vairākus gadus ēdināšanas izmak-
sas, kaloriju un uzturvērtību daudzumu 
mūsu iestādē aprēķina ar ēdināšanas 
datorprogrammas „Rausītis” palīdzību. 
Esam secinājuši, ka līdz šim noteikta-

jās brokastu un launaga izmaksās ir 
grūti iekļauties, tāpēc, pamatojoties 
uz izstrādātajām ēdienkartēm un pa-
gājušā mācību gada aprēķiniem, esam 
ierosinājuši mainīt ēdināšanas izmak-
sas, nosakot ēdināšanas maksu vie-
nam bērnam dienā šādā apmērā: 
• brokastis – Ls 0,34 (līdz šim bija Ls 

0,46),
• pusdienas – Ls 0,77,
• launags – Ls 0,42 (līdz šim bija Ls 

0,30).
Bērniem, kuri bērnudārzā ēd visas 

trīs ēdienreizes, ēdināšanas maksa 
nemainās, tā joprojām ir Ls 1,53 dienā. 
Arī šim ierosinājumam gaidām apstip-
rinājumu 22.augusta domes sēdē.

Pēc šī brīža datiem, 1.septembrī 
mūsu iestādi apmeklēs 135 bērni. Vēl 
abās ēkās ir dažas brīvas vietas, tāpēc 
ikviens bērns, kurš ir sasniedzis 1,5 
gadu vecumu, bet vēl nav skolēns, var 
kļūt par Līgatnes bērnudārza audzēkni. 

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā, 
kuru šogad uzsāksim 2.septembrī, tie-
koties ar veciem un jauniem draugiem, 
dāvājot apkārtējiem prieku, bet pats 
galvenais – tiksimies ar pārliecību, ka 
nekur nav tik labi kā LĪGATNES BĒR-
NUDĀRZĀ!

Vadītāja Gunita Liepiņa  

PAZIŅOJUMS
Mācību gada sākums Līgatnes 

novada izglītības iestādēs  
2013.gada 2.septembrī:

• Plkst.8.00 – Līgatnes novada 
PII, „Zvaniņi”, Sporta iela 14, 
Līgatnes pagasts,

• Plkst.9.00 – Līgatnes novada 
vidusskola, Pamatskolas ēka, 
Līgatnes pagasts,

• Plkst.10.00 – Līgatnes novada 
PII, Gaujas iela 7, Līgatnes 
pilsēta,

• Plkst.11.00 – Līgatnes novada 
vidusskola, Strautu iela 4, 
Līgatnes pilsēta,

• Plkst.13.00 – Līgatnes mūzikas 
un mākslas skola, „Zvani-
ņi”, Sporta iela 14, Līgatnes 

pagasts.

Tev nav vidējās izglītības ates-
tāta? Pamatskola pabeigta pirms 
vairākiem gadiem? Gribi mācīties? 
Tad šis piedāvājums domāts tieši 
tev!

Ja tu strādā, atrodies dekrēta 
atvaļinājumā un audzini mājās bēr-
niņu vai arī citu iemeslu dēļ neva-
ri iegūt vidējo izglītību, mācoties 
dienas vidusskolā, vai arī, ja nav 
pabeigta vidējā izglītība, to vari ie-
gūt, mācoties vakarskolā. Izmanto 
iespēju, nāc un piesakies!

Jau divus gadus Līgatnes novada 
vidusskola piedāvā iespēju turpināt 
izglītību un iegūt vidējo izglītību da-
žāda vecuma personām pēc ilgāka 
pārtraukuma. 2011./2012.m.g. pirmie 
16 interesenti uzsāka apgūt vispārē-
jās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena vakara (maiņu) programmu 
10. un 12.klasē, gada noslēgumā viņi 
pozitīvi novērtēja doto iespēju mācī-
ties iespējami tuvu dzīves vietai, mā-
cību procesu un sadarbību ar skolotā-
jiem. Pirmie seši 12.klases skolēni jau 
sekmīgi beiguši mācības, saņēmuši 
vidējās izglītības atestātus, trīs no 
viņiem iestājušies augstskolā un tur-
pina izglītoties.

Arī 2013./2014.mācību gadā sko-
lā varēs apgūt vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena 
vakara (maiņu) programmu.

Vakara (maiņu) programmā uzņem 
10., 11. un 12.klasē, ņemot vērā ie-
priekš iegūto izglītību. Lai mācītos 

skolā, nav vecuma ierobežojuma. Mā-
cības ir bez maksas.

Piesakoties mācībām Līgatnes no-
vada vidusskolā vakara (maiņu) prog-
rammā, jāiesniedz šādi dokumenti:
• skolas direktorei adresēts iesnie-

gums (tajā jānorāda izglītojamā per-
sonas kods, izglītojamā deklarētā un
 faktiskā dzīvesvieta mācību laikā, 
tālrunis, elektroniskā pasta adrese, 
izvēlētā  izglītības programma);

• iepriekšējās izglītības dokumenta 
un sekmju izraksta kopijas (uzrādot 
oriģinālu);

• pases kopija (ar norādi „Kopija pare-
dzēta iesniegšanai Līgatnes novada 
vidusskolā”);

• ģimenes ārsta izziņa (ne vecāka par 
1 gadu);

• izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
• izglītojamā personas lieta (ja pārnāk 

no citas izglītības iestādes).
Dokumentus pieņem:

• darbdienās Strautu ielā 4 un pa-
matskolas ēkā Augšlīgatnē no 
plkst.9.00 līdz 13.00, tālr. uzziņām 
26361250; iepriekš noteikti piezva-
nīt un vienoties par laiku.
Skolas adrese: Strautu iela 4, Lī-

gatne, Līgatnes novads, LV–4110, un 
„Skola”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, LV–4108.

Mācīties nekad nav par vēlu!
Laipni aicinām un gaidām visus mācī-

ties gribētājus!
Līgatnes novada vidusskolas 

skolotāja Dzintra Upīte 

Laiks: 2013.gada 21. un 22.septembris plkst.10.00; sagaidīšana no plkst.9.00.
Vieta: Līgatnes kultūras nams, Līgatne, Spriņģu iela 4
Ieskats tēmās:

• „Pilskalni – vizuāli visievērojamākās Latvijas senvietas” (prof. J.Urtāns);
• „Dižkoku svētums un spēks” (pētnieks, publicists G.Eniņš);
• „Akmeņi starp sakrālo – rituālo un utilitāro – noderīgo” (prof. V.Segliņš);
• „Mainīgā lietu pasaule” (vēstures doktors M.Kuplais)
• un vēl citi stāstījumi.

21.septembra vakara noslēgumā plkst.17.00 koncerts – tautasdziesmas kok-
les skaņās Ingas Karpičas izpildījumā. Saulgriežu uguns rituāls. Senlatviešu rotu, 
grāmatu, zāļu tēju tirdziņš.

Maksa par lekcijām abām dienām un koncertu – Ls 15. Biļešu iegāde tikai in-
ternetā: e-pastā stastijumi@inbox.lv. Lūdzu norādīt arī savu tālruņa numuru. Pie-
sakot citus, jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis. E-pastā tiks nosūtīti 
bankas rekvizīti un informācija par pusdienošanas iespējām. 

Īsajos starpbrīžos darbosies kafejnīca. Laikā no plkst.14 līdz 15 pusdienas 
kultūras nama kafejnīcā tikai tiem, kas iepriekš pieteikušies, izvēlējušies un sa-
maksājuši, jo vietu skaits kafejnīcā ierobežots. Uz pusdienām pieteikties e-pastā 
stastijumi@inbox.lv.

Rīko kultūrvēsturniece Ilze Liepiņa, atbalsta Līgatnes novada Kultūras un tū-
risma centrs. Vairāk info, rakstot uz e-pastu stastijumi@inbox.lv.

Ekskursijas Līgatnē
22.septembrī no plkst.15.00 ekskur-

sijas pa Līgatni (pieteikšanās savlaicī-
ga, apmaksa par ekskursijām pasāku-
ma dienā).

Ekskursiju piedāvājumi:
1) Ekskursija uz Līgatnes papīrfabri-

ku – Ls 2,00/pieaug. – 1h,
2) Ekskursija pa pilsētas kultūrvēstu-

risko centru un alu pagrabiem – pa-
staiga kājām pa Līgatnes kalniem, 
apskatot klintis, slūžas, vēsturis-
kos tiltiņus, sabiedriskās celtnes un 
rindu mājas – Ls 1,50/cilv. – 1h,

Līgatnes vīna darītavas produkcijas 
degustācija Lustūža klints alā (pie 
koka galdiem sveču gaismā) – 3 vei-
du vīni un 3 veidu sieri. Ls 3,50/cilv.,

3) Amatniecības centrs (Skolaskalnā) – 
vietējo amatnieku darbu izstāde, 
stāstījums ar amatnieku piedalīša-
nos (audēji, tāšu pinēji, karošu greb-
šana) – Ls 1,70 līdz Ls 2,00 (atkarī-
bā no interesentu skaita) – 1,5h,

4) Vienkoču parks – pastaigu taka, 
aplūkojot dažādu dabas mate-
riālu, galvenokārt koka, izmanto-
šanu – koka laivas, smilšu maisu 

māja, vēsturisku ēku maketi – ieeja 
Ls 1,50, laiks 1h, gids grupai – Ls 
8,00.

*papīrfabrikā vienā grupā var iet līdz 
30 cilv. ar 0,5h intervālu

*pa pilsētu vienlaicīgi var iet vairākas 
grupas (25–30 cilv.)

*Amatniecības centrā 2 grupas pa 20 
cilv.

Ekskursijām pieteikties  
Līgatnes tūrisma informācijas centrā:  
tālr.: 64153169, 29189707;  
e-pasts: info@visitligatne.lv   

Atjaunotais ZAĻAIS TIRGUS gleznainajā Līgatnē gaida amatniekus,  
mājražotājus un citus tirgoties gribētājus! Jau pavisam drīz...

ZAĻĀ TIRGUS ATKLĀŠANAS SVĒTKI
Nealojies! Rezervē tirdzniecības vietu jau tagad!

22.septembrī no plkst.10.00 līdz 17.00
Ļoti īpaši aicinām piedalīties Līgatnes novada mājražotājus un amatniekus 

ar savu produkciju!
Līgatnes novadā dzīvojošajiem ir paredzētas bezmaksas tirdzniecības vietas.  

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, rakstiet!
Vairāk informācijas:

e-pasts: info@visitligatne.lv
tālr.64153169

Latvija aizvadījusi greznus Papī-
ra svētkus, kas jau otro reizi notika 
Latvijas papīra dzimtajā vietā Līgat-
nē.

Šogad Papīra svētkus akcentēja 
roku darbi un meistardarbnīcas, kas 
bija nemitīgi pārpildītas ar intere-
sentiem. Papīra liešana, ko varēja iz-
mēģināt gluži kā sendienās, kad pa-
pīru lēja ar rokām, kvillinga darbnīca, 

pergamenta amatniecības meistar-
klases – tās bija dažas no darbnīcām, 
kurās savu prasmi izmēģināja svētku 
dalībnieki. Arī meistarklašu veidotāji 
neslēpa gandarījumu par paveikto 
un priecājās par lielo interesi!

Papīrfabrika „Līgatne”, gatavojo-
ties svētkiem, piedāvāja interesen-
tiem aplūkot izstādi „Papīrs ar devi-
ņām dzīvībām”. Ievērības cienīgs bija 

zīmējumu teātris izrādē „Vilks” un 
vokālā ansambļa „Putnu dārzs” uz-
stāšanās. Ģimenes ar bērniem varēja 
pavadīt 10.augusta sestdienu Līgat-
nē, baudot un izzinot papīra vēsturi, 
nozīmi un mākslu no sendienām līdz 
mūsdienām.

Tiksimies nākamgad III Latvijas 
Papīra svētkos, un pēc tiem jau pavi-
sam tuvu Līgatnes divsimtgade!

Līgatnes Kultūras un tūrisma cen-
tra Kultūras pasākumu organizatore 

Katrīna Šteina 

Jauno mācību gadu gaidot

Ieejas kāpņu remontdarbus pie ēkas Gaujas ielā 7 veica 
Elmārs Boguļko un Mārcis Gaušis.
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Vakarskola aicinaStāstījumi par Latviju „Vidzeme – diža, diža tēvu zeme”

Papīra svētki izdevušies
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9. un 10.augustā Jaunpiebal-
gas novadā notika starptautiskā 
projekta „Senie amati mūsdienās” 
4.posms. Līgatnes Amatu centrs 
tika pārstāvēts jau projekta 1.pos-
mā Lietuvā, par ko rakstījām „Līgat-
nes Novada Ziņu” aprīļa izlaidumā. 
Šajā posmā Jaunpiebalgā Līgatni 
pārstāvēja Amatu centra vadītāja 
un leļļu meistare Daina Klints un 
Līgatnes amatnieki – karošu meis-
tars Edgars Viņķelis, kokapstrādes 
meistars Nauris Baumanis un papī-
ra liešanas meistare Diāna Gustava.

Projekts iesākās ar semināru – 
konferenci Jaunpiebalgas tautsko-
lā. Ar amatnieku aktivitātēm un līdz 
mūsdienām saglabātajiem senajiem 
amatiem savās prezentācijās ie-
pazīstināja Amatas Amatu mājas 
pārstāve Baiba Roze un Līgatnes 
Amatu centra vadītāja Daina Klints.

Līgatnes Amatu centrā jau otro 
gadu tiek piedāvāta iespēja dažā-
dām paaudzēm apgūt senos amatus 
projekta „Amatu skola” ietvaros. Ir 
bijusi iespēja apgūt dziju krāsošanu 
ar augu krāsvielām, krēslu pīšanu, 
celaiņu aušanu, vilnas velšanu, tāšu 
cibu pīšanu, kūku cepšanu, puzuru 
vēršanu, pastalu darināšanu, leļļu 

šūšanu, cimdu adīšanu dubultadī-
jumā, aušanu, zedeņu žogu pīšanu, 
putraimdesu vārīšanu un citus ama-
tus.

Amatnieka prasmes un darbs aiz-
vien vairāk tiek novērtēts, jo kvali-
tatīva darba rezultātā, izmantojot 
dabīgus materiālus, tiek radīts ne-
atkārtojams produkts ar darinātāja 
personības un enerģijas klātbūtni. 
Apkārtējos novados ir vairāki pie-
mēri, kā no vecākās paaudzes pār-
mantotie senie amata noslēpumi, 
tehnoloģijas pielāgojot mūsdienu 
apstākļiem, kļūst par pamatu jaunai 
uzņēmējdarbībai, piemēram, maizes 
cepšana, siera siešana, olu nūdeļu 
gatavošana, krēslu pīšana un citi 
amati.

Līgatnes novadā aktīvie amat-
nieki ir vienkoču meistars Rihards 
Vidzickis, tāšu pinēji Vizma un Pēte-
ris Zvirbuļi, tautas mūzikas instru-
mentu izgatavotājs Eduards Klints, 
kokgriezējs Edgars Viņķelis, karošu 
meistars un vīna darītājs Ainars Va-
nags, leļļu darināšanas amata meis-

tare Daina Klints, kokapstrādes 
meistars Juris Raudiņš, briežu raga 
rotu gatavotājs Intars Vasiļjevs, ro-
taslietu darinātāja Anita Zazerina 
u.c. Tāpat aktīvi savā amatā dar-
bojas audējas, kūku cepējas, gro-
zu pinēji, kurpnieks, zedeņu žoga 
pinējs, frizieri, drēbnieki. Līgatnes 
amatnieki savas amata prasmes 
demonstrē dažādos pasākumos, 
gan pie Lustūža klints alām, Zie-
massvētku darbnīcu laikā un katru 
gadu Vislatvijas mēroga pasākumā 

„Satiec savu meistaru”, kad Amatu 
centrā ikviens interesents var satikt 
amata meistarus, apgūt prasmes un 
izzināt meistara knifus.

Atgriežoties pie konferences 
satura – varējām iepazīties arī ar 
Jaunpiebalgas novada amatnie-
kiem un Lietuvas Svenčionis rajona 
amatnieku aktivitātēm.

Pasākuma pirmā diena bija aiz-
pildīta ar trīs lieliem darbnīcu blo-
kiem – 1.Koks un papīrs, 2.Pārtika, 
3.Tekstils. Semināra dalībniekiem 
bija iespēja pabūt vairākās lauku 

saimniecībās Jaunpiebalgas no-
vadā un iepazīt uzņēmīgus amat-
niekus. Koka un papīra darbnīca 
notika kokgriezēja Ērika Blūma 
saimniecībā „Uzvaras kalni”. Tur se-
mināra dalībniekus sagaidīja krēslu 
pinējs Zigmunds Kaspržeks, mācot 
izgatavot krēslu no lazdu klūgām, 
un trīs Līgatnes amatnieki. Edgars 
Viņķelis demonstrēja karošu greb-
šanas prasmes, stāstīja par amata 
stiķiem, cītīgākajiem ļāva piedalī-
ties un izgatavot pašiem savu karoti. 
Kokapstrādes meistars Nauris Bau-
manis vadīja koka dekoru gatavoša-
nas darbnīcu, Diāna Gustava prie-
cēja ar interesantu stāstījumu par 
papīra liešanas vēsturi un iespējām 
un ierādīja papīra liešanas tehnolo-
ģiju, ļaujot izliet katram savu īpašo 
papīru.

Pārtikas darbnīca notika zemnie-
ku saimniecībā „Kalna Pakalnieši” 
Rankā pie viesmīlīgas saimnieces 
Guntas Kalniņas. Uzņēmuma  SIA 

„Eko Mako” vadītāja Linda Sīlīte 
mācīja iejaukt mīklu mājās gatavo-

tām nūdelēm. Nūdeļu gatavošanas 
recepti Linda mācījusies no savas 
vecmāmiņas, tagad atvērusi plašu 
ražotni ekoloģisku nūdeļu gatavo-
šanai.

Tekstila darbnīca notika gan 
Drustu tautskolā „99 Balti Zirgi”, 
kur meistare demonstrēja aušanas 
prasmes, gan zemnieku saimniecībā 

„Mazvieķi”, kur audzē, kopj un uztur 
apmēram 100 aitu lielu ganāmpulku. 
Ko dara ar aitu vilnu? Vieni siltina 
māju, citi liek bēniņos kaudzē, bet 

„Mazvieķos” cērp, darina čības un 
vestes, ada cimdus, ģērē aitādas. 
Saimnieki prasmīgi izmanto jau no 
seniem laikiem pārbaudītās ārstnie-
ciskās īpašības, ko sniedz patīka-
mais aitas vilnas siltums.

Līgatnes meistares Dainas Klints 
vadībā katrs varēja pagatavot savu 
mīļlellīti. 

Līgatnes amatnieki pateicas Cēsu 
rajona lauku partnerībai par iespēju 
piedalīties šajā nozīmīgajā projektā 
un cer uz turpmāku sadarbību.

Līgatnes novada Dienas un 
interešu centra,

Amatu centra vadītāja  
Daina Klints 

Pasaku stāstīšanai vajadzīgi do-
tumi, tās ir prasmes, kas jāattīsta 
un jāpilnveido. Vairums bērnu vēlas 
daudz runāt un stāstīt. Ja šos do-
tumus attīsta un virza uz tematisku 
stāstīšanu – izveidojas labs stāst-
nieks. Ikviens piekritīs, ka klausīties 
labā anekdošu stāstītājā ir daudz 
patīkamāk nekā stostīgā runātājā.

Jau vairākus gadus Latvijā no-
tiek „Stāstnieku konkursi” bērniem 
un jauniešiem, kuru laikā tiek ie-
pazīti arvien jauni talanti. Viens no 
konkursa žūrijas locekļiem ir filolo-
ģijas doktors, Zinātņu akadēmijas 
Latviešu folkloras krātuves pasaku 
pētnieks Guntis Pakalns, kurš pats 
ļoti interesanti un aizraujoši prot 
stāstīt. Vilinoši ir tas, ka viņam pa-
tīk stāstīt spoku stāstus. 

Šīs vasaras sākumā Kultūr-
kapitāla fonda finansiāli atbalstītā 

projekta „Meistardarbnīcas 
Līgatnē” ietvaros Līgatnes 

„Pasaku mājā” viesojās Guntis 
Pakalns un Džūkstes Pasaku 
muzeja darbiniece Ausma Lūse. 
Kā klausītāji uz pasākumu bija 
ieradušies Līgatnes vidusskolas 
Dienas nometnes bērni.

Guntis Pakalns bija sagatavo-
jis vairākus aizraujošus stāstus, 
kuros aktīvi piedalīties ļāva arī 
sanākušajiem klausītājiem. Stāst-
nieks uzvilka savu melno parūku, 
kad klausītāji bija gatavi baisajiem 
spoku stāstiem. Stāsti bija viens 
par otru baisāki. 

Kopā ar Džūkstes Pasaku muze-
ja darbinieci Ausmu Lūsi Līgatnes 
bērni iestudēja un rādīja leļļu teāt-
ri par lapsu, kaķi un vārnu. 

„Pasaku Mājas” saimniece Di-
āna Gustava bērniem izrādīja Pa-
saku māju, iepazīstināja ar tās 
iemītniekiem – raganu, pūķi, kaķi 
u.c., deva iespēju izmēģināt seno 
rakstīšanas veidu ar putna spalvu. 
Lielu pārsteigumu sagādāja 
Brīnumu skapja atvēršana, jo 
ikviens varēja pārtapt par karali, 
karalieni, prinčiem un princesēm.

Līgatnes novada Dienas un inte-
rešu centra vadītāja  

Daina Klints  

Ko rakstīja  
laikrakstos  
augustā?
Līgatnieši vinnējuši 
20 000 Ls

Sarkanā Krusta naudas loterijas 
izlozes 15.dienā no laimes rata va-
kar izvilka 10 000 Ls vinnestu lozei 
Nr.142671. Laimīgās lozes abas 
sērijas kopā ar citām lozēm pārdo-
tas Neimaņa pārtikas preču veikalā 
Līgatnē. Lozes A sēriju nopircis Nei-
maņa autotransporta šoferis, 28 g.v. 
Hermanis Nerķis, bet B sēriju – 24 
g.v. strādnieks Herberts Gailis. Šo-
feris Nerķis ir ģimenes cilvēks, bet 
Gailis neprecējies. Laimas māmuļa 
Līgatnes apkārtni tagad apciemoju-
si otru reizi, jo priekš dažiem gadiem 
2 līgatnieši Sark. krusta loterijā vin-
nēja 20 000 Ls.

„Jaunākās Ziņas”, 1937.gada 
27.augustā 

Līgatnes vecākie 
papīra ražotāji

Lielu un svarīgu darbu veic Līgat-
nes papīrfabrikas kolektīvs. Tā ražo-
tā produkcija izpelnījusies atzinību 
ne vien mūsu zemē, bet arī ārzemēs.

Uz papīra ar šīs fabrikas marku 
iespiesta PSKP vēsture, daudzas 
zinātniskās un daiļliteratūras grā-
matas. Mūsu skolēni uz tā apgūst 
pareizrakstību, risina matemātikas 
uzdevumus, raksta sacerējumus. Bet 
fabrikā papīrs nerodas automātiski. 
Tanī ielikts daudz vienkāršo strād-
nieku, meistaru, visa kolektīva pūliņu, 
zināšanu un izdomas.

Fabrikā ir ne mazums cilvēku, kas 
tur strādā jau daudzus gadus un savā 
kolektīvā izpelnījušies autoritāti un 
cieņu. Viens no tādiem fabrikas vete-
rāniem ir pirmā papīrražošanas ceha 

priekšnieks Jānis Gulbis, kas strādā 
tur jau 41 gadu.

– Pirmo rei-
zi es pārkāpu 
ceha slieksni 
piecpadsmit 
gadu vecumā, 
bet tagad 
man aiz mu-
guras ir jau 
56 gadi, – 
stāsta viņš. – 
S ā k u m ā 
s t r ā d ā j u 

par mašīnu eļļotāju, pēc tam 
par presētāju, papīra uztinēju un 
žāvētāju, kamēr beidzot kļuvu par 
mašīnas vadītāju.

Pēdējos divpadsmit gadus J.Gulbis 
ir ceha priekšnieks. Daudzu gadu lai-
kā viņš sīki iepazinis visus fabrikas 
darbus un papīra ražošanas procesu. 
Der salīdzināt agrākos darba apstāk-
ļus ar tagadējiem.

– Buržuāziskajos laikos fabrika 
piederēja vācu akcionāriem, – tur-
pina b.Gulbis. – Viņi piesavinājās 
strādnieku darba algas lielāko tiesu. 
Strādniekiem daudzmaz maksāja, 
bet tiesību nebija it nekādu. Pietika 
tikai kādam neizdarīt kaut ko pa prā-
tam īpašnieku pārstāvim, lai to tūlīt 
izraidītu aiz vārtiem.

Tagad strādnieki ir sava uzņēmuma 
saimnieki un caur savu arodbiedrības 
komiteju viņi paši lemj par vienu vai 
otru lietu. Arī darba apstākļi ir daudz 
labāki. Kapitālistiem strādnieki pa-
rasti kalpoja astoņas stundas dienā, 
bet dažreiz arī 16 stundas. Tagad ir 
tikai septiņu stundu darba diena. To-
reiz vācu meistari par vienādu darbu 
saņēma krietni lielāku algu nekā lat-
viešu meistari. Veselību zaudējušie 
strādnieki tika sūtīti uz nespējnieku 
namu, kur dzīve viņiem bija ļoti rūgta.

Tagad veci un slimi cilvēki saņem 
pensijas. Viņi var dzīvot turpat, kur 

agrāk. Mazāk jāmaksā par dzīvokli 
un elektrību.

Cilvēkiem pie mums dotas plašas 
iespējas apmeklēt sarīkojumus un 
kinoizrādes klubā, darboties māks-
linieciskās pašdarbības pulciņos 
un kolektīvos. Fabrikas direktors 
J.Gustsons arvien atbalsta visus kul-
tūras pasākumus.

Strādnieku vairākumam pie mums 
ir ģimenes mājas ar augļu un sakņu 
dārziem. Pēc darba fabrikā ir ļoti pa-
tīkami pabūt svaigā gaisā pie augļu 
kokiem un ogulājiem.

Ar lielu sir-
snību J.Gulbis 
stāsta par 
saviem dar-
ba biedriem, 
par izcilo bri-
gadieri Zen-
tu Vērmani. 
Fabrikā viņa 
strādā no 
1935.gada, un 
pašlaik ir vienīgā sieviete, kas vada 
papīrmašīnu. Viņas brigāde mēneša 
uzdevumu parasti izpilda par 120 
procentiem. Z.Vērmane ir ļoti izpa-
līdzīga un iejūtīga. Viņa ir arodbied-
rības ceha grupas organizatore un 
vietējās komitejas locekle.

Pie vecākās strādnieku maiņas 
pieder arī ceha priekšnieka viet-
nieks Pēteris Viļumsons. Fabrikā 
viņš strādā no 1930.gada un tāpat 
kā J.Gulbis darba gaitas sācis kā 
mašīnu eļļotājs.

Šie trīs cilvēki apmācījuši daudzus 
jauniešus papīra ražošanā un pieder 
pie ceha un visa fabrikas kolektīva 
kodola. Līgatnes papīra kvalitātes 
celšanā un produkcijas labās slavas 
kaldināšanā daudz darījuši šie strā-
dīgie un pieredzes bagātie cilvēki.

J.Kleša teksts un foto
Laikraksts „Padomju Druva”, 

1964.gada 11.augustā  

Senie amati mūsdienās

Pasaku 
stāstnieks 
Līgatnē

LĪGATNE LAIKU LOKOS
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Pirmā papīrražoša-
nas ceha brigadiere 
Zenta Vērmane

Pirmā papīrražoša-
nas ceha priekšnieks 
Jānis Gulbis
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Ieva Karlsberga
teksts un foto

Gaujas krastā pie Līgatnes pār-
celtuves kopš jūnija apskatāma 
unikāla ekspozīcija – zvejnieku 
šķūnī tapis Tautas zvejniecības 
aroda muzejs, kurā var aplūkot da-
žāda veida zivju ķeršanas rīkus, no 
kuriem lielākā daļa konfi scēti ma-
luzvejniekiem.

Muzeja idejas autori ir līgatnie-
ši un siguldieši – tas tapis, patei-
coties biedrības „Līgatnes krasti” 
zivju sargāšanas entuziastu īste-
notajai iecerei izglītot sabiedrību 
par maluzvejniecības nodarīto kai-
tējumu zivju resursiem.

Kā pirmajam ideja par šāda muze-
ja tapšanu ienākusi prātā ilggadējam 
Gaujas nacionālā parka darbiniekam, 

tagad brīvprātīgajam vides inspek-
toram, siguldietim Mārim Mitrevicam, 
kurš ar tā palīdzību vēlējies vērst cil-
vēku uzmanību uz to, cik lielu kaitēju-
mu maluzvejniecība nodara dabai.

„Protams, ka tādam muzejam bija 
jābūt Līgatnē,” saka līgatnietis un 
viens no muzeja dibinātājiem Ainārs 
Šteins un piebilst, ka Līgatnē malu-
zvejniecības tradīcijas ir ļoti senas. 

„Ne velti Māris Mitrevics kādā no 
saviem apcerējumiem ir minējis, ka 
ikkatrs līgatnietis piedzimis ar šū-
pulī ieliktu žebērklīti,” joko A.Šteins 
un stāsta, ka, ģenerējot ideju par šo 
muzeju, entuziastu lokā sapratuši, ka 
daudzas zivju ķeršanas metodes, kas 
šobrīd skaitās nelikumīgas, senākos 
laikos bijušas pavisam legāli zivju ie-
guves veidi. Tieši tāpēc Līgatnē mur-
du, žebērkļu un citu zivju ķeršanas 

piederumu izgatavošanu var saukt 
par tautas amatniecību. „Ideja par 
maluzvejniecības muzeju transfor-
mējās par Tautas zvejniecības aroda 
muzeju, kur daudzi eksponāti ir pat 
vairāk nekā simts gadus veci un pa-
rāda, kādā veidā latvieši ieguva zivis 
pat pirms vairākiem simtiem gadu,” 
stāsta A.Šteins.

Muzejs ierīkots par Eiropas Savie-
nības līdzekļiem speciāli celtā zvejnie-
ku šķūnī, kādā savulaik tika uzglabāti 
zvejas piederumi un rīki. Tajā aplū-
kojamas maluzvejniekiem atņemtās 
zivju ķeršanas ierīces un piederumi – 
tīkli, murdi, žebērkļi, apgaismes ierī-
ces un citi „maliķu” dar-
ba rīki. Muzejā 
galveno-
kārt ap-
skatāmi 

eksponāti, ko tam dāvājis Valsts vi-
des dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu 
pārvaldes Iekšējo ūdeņu kontroles 
daļas vecākais inspektors Uldis Lenc-
bergs. Muzejs tapis ar Eiropas Savie-
nības fi nansējuma atbalstu, pateico-
ties milzīgam entuziastu darbam.

Kā atzīst M.Mitrevics, ne jau ideja 
ir vissvarīgākā, bet gan cilvēki, kuri 
to realizē: „Vislielāko darbu muzeja 
iekārtošanā un uzturēšanā paveicis 
biedrības „Līgatnes krasti” valdes 
priekšsēdētājs, līgatnietis Gunars 
Šķēle.”

Muzejā visvairāk eksponātu ir tieši 
no Gaujas. Un lielākoties tās ir vides 
inspektoru trofejas, kas atņemtas arī 
līgatniešiem.

Mārim Mitrevicam pēc 40 gadu 
darba dabas aizsardzībā, tostarp 
maluzvejnieku ķeršanā, ir daudz pie-
dzīvojumu un stāstu, ko atstāt vēs-
turei. Kā pēdējo viņš atvedis baumu 
no Siguldas: „Netālu no šī muzeja 
dzīvo populārais maluzvejnieks, ko lī-

gatnieši pazīst kā Kartupeli. Bauma 
ir tāda, ka viņam ir šī muzeja durvju 
kodi un atslēga. Viņš vakarā atnākot 
un paņemot nepieciešamos rīkus, pa 
nakti pastrādājot Gaujā, bet no rīta 
tos, nožāvētus un nopūstus ar aero-
solu, rūpīgi noliek atpakaļ.”

Biedrības „Līgatnes krasti” valdes 
priekšsēdētājs Gunars Šķēle teic, ka 
muzeja ekspozīcija joprojām tiek 
papildināta, tāpēc ikviens ir aicināts 
dāvāt muzejam lietas, kas stāsta par 
tautas zvejniecības arodu. Tāpat tiek 
gaidīti dažādi stāsti par zvejniecības 
rīku pielietojumu gan mūsdienās, gan 
agrāk.

Apmeklētāji garākam stāstījumam 
par muzeju var pieteikties Līgatnes 
tūrisma centrā. Mēs piedāvājam īsu 
ieskatu muzeja eksponātos. 

Muzejs pret „maliķiem”

M.Mitrevics pie lielā murda: „Re, te ir tik smalks linums, 
ka tas noteikti domāts nēģu ķeršanai,”. 

„Laši un taimiņi visintensīvāk nār-
sto naktīs. Dienās, protams, arī, 
bet tad viņi ir piesardzīgāki un vi-

ņiem ir grūtāk piekļūt. Tādēļ arī 
mūsu senči zivis gāja durt tieši nak-

tīs. Lai kaut ko ūdenī varētu redzēt, 
ir vajadzīga gaisma. Piemēram, karbīda lampa ir vis-

labākais gaismeklis zivju redzēšanai, jo no šīs dabīgās 
gaismas zivis nebaidās. Mīnuss ir tas, ka karbīda lampa 
dod milzīgu spožumu un, ja kāds neuzmanīgāks maluzvej-
nieks mazliet to paceļ uz augšu, visa meža pamale kļūst 
tik gaiša kā ne no viena cita gaismekļa. Tad inspektoriem 
ir iespēja piefi ksēt blēžu darbības pa lielu gabalu,” stāsta 
M.Mitrevics.

M.Mitrevics dalās pār-
domās, ka visgodīgā-
kais zvejas rīks Latvijā 
ir murds: „Jo murdā 
jebkura zivs ieiet dzīva 
un paliek dzīva un ne-
skarta. Dzīve sastāv no 
pretrunām. Kam ir tais-
nība? Vai spiningotājam, 
kurš ar āķi izrauj zivij 
lūpas, acis un iekšas, 
vai murda licējam, kurš 
paņem tikai to zivi, kas 
viņam liekas pietieka-
mi liela un pie tam tā 
ir neskarta un to tāpat 
kā pārējās no murda var 
atlaist neskatru atpa-
kaļ ūdenī?”

Muzejā apskatāmi daudz un dažādi 
žebērkļi, no kuriem vecākais ir ar uz-
rakstu – 1905.gads. Tas šobrīd ir nele-
gāls instruments, bet 1905.gadā ar to 
legāli ieguva zivis, un, iespējams, toreizējais tā 
īpašnieks to turēja rokās, ejot svilināt baronu 
muižas. Žebērkļi ir ļoti sens latviešu tautas zvejas 
rīks. „Dzīve ir pilna pretrunu. Muzejs ir ļoti divdomīgs. 
To veidojot, par to nemitīgi domājām, jo vīri var smelties 
idejas, kā pagatavot nelikumīgos zivju ķeršanas rīkus,” 
saka M.Mitrevics, kurš pērn noķēris divus „maliķus” ar 
šādu žebērkli. Viens  no viņiem, uzņemoties abu vainu, 
tika notiesāts.

V i s t a u t i s k ā -
kā makšķere, 
kāda zivju in-
spektoriem ir 
trāpījusies. Šī 
klasiskā Līgat-

nes upītes foreļu 
makšķere tika at-

ņemta vīriem, kuri 
par vienu neliku-
mīgi noķertu fo-
relīti bija spiesti 
parakstīt „kvīti” 

par summu 550 lati.

Šo duramo muzeja dibinā-
tāji sauc par meistardarbu. 
Šis zivju ieguves nelikumī-
gais rīks savulaik izgata-
vots rūpnīcā „VEF”, un ar 

to divi visnotaļ cienī-
jami un sportiski 
vīri Alauksta eze-
rā bija iepeldējuši 

durt zušus. Tajā 
brīdī, kad inspek-
tors viņus paņēmis 
ciet, viņiem pie jos-
tas bijuši vienam 
seši un otram asto-
ņi zuši, bet lielākais 
zaudējums viņiem 
bijis, ka ticis at-

ņemts tieši šis 
instruments.

„Līgatnes maluzvejnieki ar īpašu rūpību bija 
piestrādājuši pie šiem riepu duramajiem un 
inspektoram sagandēja četras riepas. Go-
dāti vīri, kas Līgatnē savulaik nodarbojās 
vai pat vēl nodarbojas ar nelegālu zivju ie-
guvi, šādu rīcību nosodīja. Viņi teica, ka tas 
ir pār pārēm, tā godīgi pretinieki nerīkojas,” 
par „maliķu” izdomu un metodēm stāsta 
A.Šteins.

„Šī ir ķesele no elektrozvejas aparāta, ko 
sauc par „Ļeņina makšķeri”, ar kuru dar-
bojoties var iznīcināt ūdenstilpni un var 
sabojāt arī savu dzīvi, jo šobrīd krimināl-
atbildība par tāda lietošanu ir pieci gadi 
cietumā,” norāda A.Šteins.

„Laši un taimiņi visintensīvāk nār-
sto naktīs. Dienās, protams, arī, 
bet tad viņi ir piesardzīgāki un vi-

ņiem ir grūtāk piekļūt. Tādēļ arī 
mūsu senči zivis gāja durt tieši nak-

tīs. Lai kaut ko ūdenī varētu redzēt, 
ir vajadzīga gaisma. Piemēram, karbīda lampa ir vis-

jebkura zivs ieiet dzīva 
un paliek dzīva un ne-

V i s t a u t i s k ā -
kā makšķere, 
kāda zivju in-
spektoriem ir 
trāpījusies. Šī 
klasiskā Līgat-

nes upītes foreļu 
makšķere tika at-

ņemta vīriem, kuri 
par vienu neliku-
mīgi noķertu fo-

par summu 550 lati.

tos, nožāvētus un nopūstus ar aero-

jami un sportiski 
vīri Alauksta eze-
rā bija iepeldējuši 

durt zušus. Tajā 
brīdī, kad inspek-
tors viņus paņēmis 
ciet, viņiem pie jos-
tas bijuši vienam 
seši un otram asto-
ņi zuši, bet lielākais 
zaudējums viņiem 
bijis, ka ticis at-

tīkli, murdi, žebērkļi, apgaismes ierī-
ces un citi „maliķu” dar-
ba rīki. Muzejā 
galveno-
kārt ap-
skatāmi 

Muzejā apskatāmi daudz un dažādi 
žebērkļi, no kuriem vecākais ir ar uz-
rakstu – 1905.gads. Tas šobrīd ir nele-
gāls instruments, bet 1905.gadā ar to 
legāli ieguva zivis, un, iespējams, toreizējais tā 
īpašnieks to turēja rokās, ejot svilināt baronu 
muižas. Žebērkļi ir ļoti sens latviešu tautas zvejas 
rīks. „Dzīve ir pilna pretrunu. Muzejs ir ļoti divdomīgs. 

„Līgatnes maluzvejnieki ar īpašu rūpību bija 
piestrādājuši pie šiem riepu duramajiem un 
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