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Gaišas domas, 
priecīgu prātu un 
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marta jubilār!

Lai varavīksnes krāsās dienas zib,
Lai gadi raženi vēl tālāk zaro,
Lai krāšņi plaukst un ziedēt grib 
It visas cerības, kas dīgst un zaļo!
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Īpašie gaviļnieki:

Līgatnes novada dome ir uzsākusi 
projekta „Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 
Līgatnes pagasta kultūras namā” rea-
lizāciju, ko līdzfinansē Vides investīciju 
fonds. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
146 270,39 EUR. Projekta attiecināmās 
izmaksas ir 86 930,00 EUR, no tām 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
līdzekļi ir 85% un Līgatnes novada do-
mes līdzfinansējums ir 15% no attieci-
nāmajām izmaksām.

Kultūras nama ēka Nītaures ielā 
4, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Lī-
gatnes novadā, ir būvēta pagājušā 
gadsimta 60. gadu sākumā un šobrīd 
neatbilst siltumnoturības normatīva-
jām prasībām, kā arī tās vizuālais tēls 
ir morāli novecojis. Ēkas konstrukciju 
un inženieriekārtu tehniskais stāvoklis 
ir daļēji apmierinošā un neapmierinošā 

stāvoklī. Tādēļ ēkas īpašniece, Līgat-
nes novada dome, ir uzsākusi veikt 
pasākumus ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanā ar mērķi samazināt 
izmaksas. 

Plānotās aktivitātes:
1. cokola un pagraba pārseguma sil-

tināšana;
2. ārsienu renovācija;
3. logu un durvju nomaiņa;
4. bēniņu pārseguma siltināšana un 

jumta seguma nomaiņa;
5. apkures sistēmas renovācija;
6. dabīgās ventilācijas sistēmas reno-

vācija;
7. siltummezgla izveide.

Veicot projekta aktivitāšu komplek-
su, plānots sasniegt CO2 emisiju sa-
mazinājumu 31035,31 kgCO2 gadā un 
kopējās patērētās siltumenerģijas ap-
kurei samazinājumu 117558 kWh gadā. 
Plānotais CO2 emisiju samazinājuma 

efektivitātes rādītājs ir 0,420017594 
kgCO2/€ gadā.

Projekta īstenošana un būvniecības 
darbi neatstās negatīvu ietekmi uz vidi. 
Nav plānotas tādas aktivitātes, kas 
radītu piesārņojumu, paaugstinātu 
troksni vai smakas. Renovācijas darbu 
gaitā tiks uzraudzīta būvmateriālu un 
būvgružu uzglabāšana, būvniecības 
atkritumu utilizācija, pievērsta uzma-
nība ūdens un elektroenerģijas taupī-
gai lietošanai. 

Projekta realizācijas rezultātā tiks 
paaugstināta vides kvalitāte ar sakop-
tu augstvērtīgu arhitektūras objektu 
un tā apkārtni. Tiks paaugstināts ēkas 
ekspluatētāju un apmeklētāju kom-
forta līmenis un drošība. Projektā ie-
tvertās aktivitātes būtiski samazinās 
ēkas kopējo enerģijas patēriņu, kā arī 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apkār-
tējā vidē.

Īstenojot projektu, tiks ievēroti la-
bas pārvaldības principi, pieņemot at-
bildīgus lēmumus, ar mērķi nenodarīt 
kaitējumu apkārtējai videi un neradīt 
neērtības vietējiem iedzīvotājiem un 
ēkas ekspluatētājiem. Projekta īsteno-
šanas gaitā sabiedrība tiks informēta 
par notiekošajām aktivitātēm un ar 
tām saistītajiem iespējamajiem iero-
bežojumiem.

Projekta realizācijas rezultātā tiks 
paaugstināta vides kvalitāte ar sakop-
tu objektu un tā apkārtni. Tiks paaug-
stināts ēkas ekspluatētāju un apmek-
lētāju komforta līmenis un drošība.
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Daina  
Tērauda 

• Noslēdzies iepirkums ID Nr. LND/2015/2 „Renovācijas darbi KPFI 
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazināšanai Līgatnes pagasta kultūras namā” Nr. KPFI-15.4/31 ie-
tvaros”. Ar iepirkuma uzvarētāju – SIA „Erbauer group” 2015. gada 
23. februārī noslēgts līgums par darbu veikšanu (sīkāk – Līgatnes 
novada domes Plānošanas, nekustamo īpašumu un būvniecības 
nodaļas projektu vadītājas Dainas Tēraudas izklāstā). Šobrīd aktīvi 
noris būvdarbi. Darbus plānots pabeigt šī gada 1. jūnijā. Tomēr līdz 
pirmajam valsim atjaunotā Līgatnes pagasta kultūras nama zālē 
paies ilgāks laiks, jo projekta ietvaros iekštelpu remonts netiks 
veikts. To nāksies veikt pašu spēkiem. Jauniegūtajās telpās tuvā 
nākotnē un arī turpmāk plānots organizēt kultūras pasākumus. 
Tiek apspriesta ideja vēlāk visu ēku, ieskaitot pagasta pārvaldes 
daļu, nodot arī Mūzikas un mākslas skolas rīcībā, ļaujot saimniekot 
plašākās, piemērotākās telpās.

• Sakarā ar Augšlīgatnes kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu kritiski lielo noslodzi pavasara atkušņa un ilgstošu lietavu laikā 
tiks meklēti risinājumi, lai lietus un drenāžas ūdens, virszemes un 
gruntsūdeņi nenokļūtu kopējos kanalizācijas notekūdeņu tīklos. Kā 
pirmais darbs tiks veikta visu Augšlīgatnes kanalizācijas aku inven-
tarizācija, veikti kosmētiski remontdarbi un hermetizācija, neļaujot 
virszemes notekūdeņiem un gruntsūdeņiem iekļūt akā, kā arī tiks 
veikta ieplūstošo pievadcauruļu izpēte un, iespējams, noslēgšana. 
Lūdzu privātīpašniekus un daudzdzīvokļu māju pārvaldniekus, kas 
apzināti novada lietus, virszemes un drenāžas ūdeņus centralizēta-
jā kanalizācijas notekūdeņu tīklā (savulaik tas bija atļauts), laikus 
risināt un rast kopīgus risinājumus, lai lietusūdeņus, virszemes un 
drenāžas ūdeņus novadītu citur drenāžas tīklos vai virszemē.

• Jau iepriekš izskanējusi informācija par ievērojamiem ūdens zudu-
miem centralizētajā ūdensapgādes tīklā Augšlīgatnē. Ir veikta tīk-
lu shēmas izpēte un izskatīti dažādi risinājumi. Pamatuzdevums ir 
atrast „vainīgo” ūdensvada tīkla atzaru un, pakāpeniski sašaurinot 
loku, identificēt noplūdes vietu. Diemžēl esošā komunikāciju izbūve 
neļauj ierīkot atbilstošus ūdens patēriņa skaitītājus uz katra atza-
ra, līdz ar to, lai precīzi noteiktu noplūdes vietu, divu mēnešu laikā 
tiks veikta periodiska atsevišķu ūdensapgādes tīklu slēgšana nakts 
laikā, lai kopējā ūdens patēriņa līknes ietvaros identificētu problē-
mu zonas un koncentrēti veiktu izpēti un problēmas novēršanu jau 
konkrētā atzarā. Ceru uz iedzīvotāju sapratni un sadarbību.

Līgatnes novada domes izpilddirektors 
Egils Kurpnieks 

Miglainā 28. februāra rītā Līgatnes pagas-
ta, Līgatnes pilsētas un Nītaures bibliotēku 
čaklie lasītāji – „Bērnu žūrijas” eksperti – ar 
bibliotekārēm devās uz Lielajiem lasīšanas 
svētkiem Ķīpsalā, kur notika „Bērnu žūrijas” 
noslēguma pasākums.

Katru gadu daudz tiek strādāts, lai šī die-
na visiem būtu īsti svētki – interesanti un 
pārsteigumiem bagāti. Daudz jauna ieguvām, 
apmeklējot abas lielās izstādes – „Latvijas 
grāmatu izstāde 2015” un „Skola 2015”.

Uz „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumu 
šogad bija ieradies rekordliels apmeklētāju 
skaits – ap 800 bērnu un pieaugušo. Kā nu 
ne, ja grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtē-
šanā iesaistījās 18 tūkstoši lasītāju no 700 
bibliotēkām.

Ar interesi gaidījām apkopoto anketu 
rezultātus. Pirmo vietu savā vecuma grupā 
ieguva šādas grāmatas: 
Roba Skotona „Runcis Puncis”,
Eduarda Uspenska  

„Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”, 

Maritanas Dimsones „Rozā kvarca brālība”, 
Braiena Selznika „Hugo Kabrē izgudro-
jums” 
Māras Zālītes „Pieci pirksti”.

Svētku dalībniekus priecēja aktieri, 
rakstnieki, grāmatu ilustratori un izdevē-
ji. Pasākuma noslēgumā nelielu koncertu 
sniedza grupa „Triānas Parks”, kas visiem 
ļoti patika. Atmiņai paliks solistes Agneses 
autogrāfi un kopīgi selfiji. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direk-
tors Andris Vilks savā uzrunā apsolīja, ka 
nākamais „Bērnu žūrijas” noslēgums no-
tiks jaunajā „Gaismas pilī”. Gaidīsim jauno 
grāmatu kolekciju, lasīsim, vērtēsim un 
tiksimies atkal!

Izlasītās grāmatas atgriežas bibliotēkās. 
Varbūt arī tu vēlies savu brīvo laiku aizpil-
dīt, izlasot interesantās un krāšņās „Bērnu 
un vecāku žūrijai” sagādātās grāmatas?

Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja
Laima Timermane 

Līgatnieši lasīšanas svētkos ĶīpsalāAktualitātes Līgatnes  
novadā martā

Projekts Nr.KPFI-15.4/31 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Līgatnes pagasta kultūras namā”

Līgatnes pagasta, Līgatnes pilsētas un Nītaures bibliotēku čaklie 
lasītāji – „Bērnu žūrijas” eksperti ar bibliotekārēm pirms Lielajiem 
lasīšanas svētkiem Ķīpsalā.
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Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 
2015. gada 17. februārī, protokols Nr. 2

Līgatnes novada domes sēde 2015. gada 
26. februārī, protokols Nr. 3

Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 
2015. gada 10. martā, protokols Nr. 4

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.15/2 „Līgatnes nova-

da pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015. gadam” ap-
stiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs”. 

Informatīvā daļa:
Plkst. 14.40 ekskursija pa Līgatnes novada vidusskolu. 
1. Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciālistes Daces 

Bērziņas atskaite par paveikto 2014. gadā. 
2. Par deputātes B.Pelses iesniegumu. 
3. Iepazīšanās ar SIA „Komunālserviss” valdes locekļa kandidātu Mārci 

Kalniņu. 

Izskatītie jautājumi:
1. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2014. gada 26. jūnija lēmumā „Par 

Līgatnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas lo-
cekļu ievēlēšanu”.  

2. Par kārtības, kādā organizējams atbalsta pasākums ēdināšanas maksas 
atlaidei Līgatnes novada vidusskolas un Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes izglītojamajiem un audzēkņiem no daudzbērnu ģime-
nēm apstiprināšanu.

3. Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem par Līgatnes novada domes iz-
glītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015. gadā apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 
5. Par Valsts kases aizdevumu procentu likmes maiņu. 
6. Par Līgatnes novada domes nekustamā īpašuma – zemes vienības „Tī-

reļi”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 
42620040254 atsavināšanu.

7. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.15/3 „Par pakalpoju-
ma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Līgatnes novadā” apstiprināšanu. 

8. Par Līgatnes novada domes 2011. gada 21. aprīļa lēmuma „Par Līgatnes 
novada domes Sociālā dienesta aprūpes mājās nolikuma apstiprināšanu” 
atcelšanu.

9. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.15/4 „Par pašval-
dības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 
apstiprināšanu. 

10.  Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības „Andri-
cēnu lauks”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadas-
tra Nr. 4262 004 0452 iznomāšanu. 

11.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
„Skaļupes”, Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 
4262 002 0032, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 002 0032. 

12.  Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.
13.  Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu. 
14.  Par Līgatnes novada domes struktūrvienības Kultūras un tūrisma centra 

un Dienas un interešu centra „Saulespuķe” materiālo vērtību nodošanu 
Līgatnes novada pašvaldības aģentūrai „Kultūras un tūrisma centrs”.

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes 2014. gada 27. novembra lēmuma „Par Lī-

gatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Līgatnes komunāl-
serviss” dibināšanu un statūtu apstiprināšanu” atcelšanu. 

2. Par Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Līgatnes ko-
munālserviss” dibināšanu un statūtu apstiprināšanu. 
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Nākamā Līgatnes novada domes sēde notiks 2015. gada 26. martā plkst. 
15.00 Nītaures ielā – 6 /otrā stāva zālē/, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 

Līgatnes novadā.
Domes sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties ikviens interesents.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas 2. 
punktu, 46. 1. un 2. daļu un likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2015. gada pamat-
budžetu ieņēmumos 3 445 516 
EUR apmērā un sadalījumu pa 
ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. 
pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada paš-
valdības 2015. gada pamatbu-
džetu izdevumos 3 774 142 EUR 
apmērā saskaņā ar 2. pielikumu 
un 3. pielikumu.

3. Apstiprināt Līgatnes novada do-
mes speciālā budžeta 2015. gada 
ieņēmumu daļu 99 959 EUR ap-

mērā un izdevumu daļu 122 613 
EUR apmērā saskaņā ar 4. pieli-
kumu.

4. Apstiprināt atmaksājamo aizņē-
mumu, galvojumu un citu sais-
tību apmēru saskaņā ar 5. pieli-
kumu.

6. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu 
par Līgatnes novada pašvaldī-
bas 2015. gada budžetu saskaņā 
ar 6. pielikumu.

7. Noteikt, ka budžeta izpildītāji:
7.1. ir atbildīgi par to, lai izdevumi 

saskaņā ar naudas plūsmu ne-
pārsniedz attiecīgajai program-
mai/pasākumam tāmē apstip-
rinātos un plānotos budžeta 
izdevumus atbilstoši ekono-
miskajām kategorijām;

7.2. organizējot iestādes, nodaļas 
un struktūrvienības funkciju iz-
pildi, ir atbildīgi par iepirkuma 
procedūras ievērošanu atbilstoši 
Publisko iepirkumu likumam;

7.3. pamatbudžeta ieņēmumus, kā 
arī speciālā budžeta ieņēmumus 
(bez ziedojumiem un dāvināju-
miem), kas pārsniedz pašvaldī-
bas plānoto apjomu, ar Finanšu 
komitejas atzinumu var novirzīt 
budžetā paredzētās programmas 
izdevumu papildu finansēšanai 
pēc budžeta grozījumu apstipri-
nāšanas Līgatnes novada domē. 

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes  

priekšsēdētājs Ainārs Šteins 

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada  

domes priekšsēdētājs

 Līgatnes novada pašvaldības bu-
džets 2015. gadam izstrādāts, ievēro-
jot likumus: „Par pašvaldībām”, „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu 
un finanšu vadību”, kā arī Ministru 
kabineta noteikumus un citus norma-
tīvos aktus, kas attiecas uz budžeta 
sastādīšanu.

Galvenā vērība 2015. gadā tiek pie-
vērsta esošo iestāžu un struktūrvienī-
bu darbības kapacitātes stiprināšanai 
ēku un būvju, ceļu un ielu remontdar-
biem, jaunu investīciju projektu reali-
zācijai.

Iestāžu un struktūrvienību kapa-
citātes stiprināšana sevī ietver iek-
šējo normatīvo dokumentu pakešu 
izveidi, kuru mērķis panākt būtisku 
darba kvalitātes un efektivitātes 
pieaugumu un kontroles mehānismu 
pilnveidošanu par resursu lietderīgu 
ieguldījumu.

Budžeta prioritātēs ir izglītības ie-
stāžu ēku un telpu remonts, lai nodro-
šinātu izglītojamo drošību, harmonis-
ku vidi un telpu piemērotību normatīvo 
aktu prasībām. Piemēram, Augšlīgat-
nē tiks pabeigts avārijas stāvoklī eso-
šā mājturības kabineta remonts, bet 
ēkai, kur atrodas ēdināšanas bloks 
un mācību kabineti, nomainīts jumta 
segums. Tāpat Augšlīgatnes ēkā tiks 
atjaunotas ieejas kāpnes un tai piegu-
lošā teritorija, izremontētas koplieto-
šanas telpas – gaiteņi, kāpņu telpa un 
otrā stāva zāle. Pilsētas skolas ēkai 
plānots atjaunot un modernizēt ven-
tilācijas sistēmu, labiekārtot ģērb-
tuves. Līgatnes PII Augšlīgatnes ēkā 

„Zvaniņi”, lai nodrošinātu normatīva-
jiem aktiem atbilstošas telpas, tiks 
izveidotas nepieciešamās tualešu 
telpas, remontētas ēdamtelpas, lab-
iekārtoti gaiteņi un vestibils. Finan-
sējums šo darbu veikšanai, atbilstoši 
esošajām iespējām, tiks piesaistīts 
kā kredītresursi Valsts kasē. Budžeta 
gada ietvaros būs jāmeklē risinājumi 
Augšlīgatnes bērnudārza grupu skai-
ta palielināšanai, jo šobrīd bērnudār-
zā ir tikai divas brīvas vietas. Diemžēl 
2013. gadā pašvaldības pieņemtais 
lēmums par bērnudārza ēkas papla-
šināšanas projekta apturēšanu jau 
šodien var radīt problēmas novada 
jaunajām ģimenēm. 

2015. gada budžetā ir paredzēts 
uzsākt Līgatnes pagasta kultūras 
nama rekonstrukciju. Šīs ieceres rea-
lizācijai Vides investīciju fondā ir ie-
sniegts un apstiprināts projekts, kura 
realizācijas gaitā plānota ēkas jumta 
seguma un logu nomaiņa, fasādes 
siltināšana, pirmā stāva remontdarbi. 
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem ie-
ceres īstenošanai tiks ņemts kredīts 
Valsts kasē, kas daļēji tiks atmaksāts 
jau šī paša budžeta gadā, saņemot ES 
līdzfinansējumu projekta realizācijai. 
Paredzams, ka šajā ēkas kompleksā 
turpmāk būs kultūras nams, Dienas 
un interešu centrs visām vecuma gru-
pām, Mūzikas un mākslas skola. Tajā 
pašā laikā aizvien aktuālāks kļūst 
jautājums par domes administrāci-
jas un pakalpojumu centra ēku. Tas, 
ka administrācija un pakalpojumu 
pieejamība atrodas gan pilsētā, gan 
Augšlīgatnē, rada papildu izdevumus 
un neērtības gan novada iedzīvotā-
jiem, gan darbiniekiem. Tāpēc šogad 
plānojam uzsākt arī šīs problēmas 
risināšanu. 

Budžeta aktivitāšu plāns paredz 
sistemātisku pašvaldības ielu un 
ceļu sakārtošanas programmas uz-
sākšanu. Šī mērķa sasniegšanai ir 
izstrādāta ceļu un ielu sakārtošanas 
programma tuvākajiem trijiem ga-
diem, kas paredz konkrētu darbu veik-

šanu. 2015. gadā paredzēts turpināt 
agrākos gados aizsākto grants ielu 
apstrādi ar pretputēšanas materiālu, 
nodrošināt ne mazāk kā 4 reizes se-
zonā grantēto ceļu greiderēšanu (at-
bilstoši ceļu stāvoklim un tā izman-
tošanas intensitātei), veikt grantēto 
ceļu virsmas atjaunošanu vismaz 2,5 
km kopgarumā, atsākt sistemātisku 
ceļa grāvju atjaunošanu un caurteku 
sakārtošanu un atjaunošanu. Budže-
ta plānā paredzēta Brīvības ielas, Lī-
gatnē, gājēju ietves atjaunošana un 
Ķempju ielas rekonstrukcijas projek-
ta izstrāde. Tāpat budžetā paredzēti 
līdzekļi asfalta bedrīšu remontam un 
citām ar ceļu un ielu uzturēšanu sais-
tītām aktivitātēm. 

2015. gadā plānots paplašināt 
sociālās palīdzības paketes, īpašu 
uzmanību veltot daudzbērnu ģimeņu 
atbalstam, veselības pieejamības no-
drošināšanai un palīdzības sniegšanai 
gados vecākiem cilvēkiem. Izstrādāti 
jauni kritēriji dzīvokļu un veselības 
pabalsta piešķiršanai, kas pavērs 
iespējas šo pabalstu saņemt arī at-
sevišķi dzīvojošiem pensionāriem. 
Izstrādes stadijā ir citu sociālo pabal-
stu veidu pilnveidošana, lai palīdzību 
saņemtu tie, kam tā visvairāk nepie-
ciešama pēc būtības. Šajā gadā pa-
stiprināti tiks attīstīta aprūpe mājās, 
nodrošinot sadarbības turpināšanu 
un pilnveidošanu ar Latvijas Sama-
riešu apvienību. Sākot ar 2015. gada 
1. septembri, visu novadā deklarēto 
daudzbērnu ģimeņu bērni, kas apmek-
lē Līgatnes novada izglītības iestādes, 
saņems 50% atlaidi ēdināšanas mak-
sai. Papildus esošajiem vienreizējiem 
pabalstiem 2015. gadā 50,00 EUR 
pabalstu saņems visi novada iedzī-
votāji, kuriem šajā gadā aprit 90 un 
vairāk gadu. Kopumā sociālās palīdzī-
bas budžeta izdevumi palielināti par  
12 796,- EUR, salīdzinot ar iepriekšējā 
gada faktu.

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, izvei-
dota pašvaldības aģentūra „Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs”, 

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 2015. gada. 17. februāra ārkārtas sēdē (protokols Nr.2.1.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2 
„Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015. gadam”

Par novada pašvaldības 
2015. gada budžetu
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Sveiciens lasītājiem pirmajā pa-
vasara mēnesī. Šomēnes nav atsā-
kusies dzīvokļa pabalsta izmaksa, 
kā bija plānots. Aizkavēšanās nav 
ne pašvaldības, ne Sociālā dienes-
ta (SD) vaina, turpinās saskaņoša-
na ar attiecīgajām valsts iestādēm, 
par ko rakstīju avīzes iepriekšējā 
numurā.

Līdzīga situācija ir ar pabalsta 
veselības aprūpei izmaksu. Ar šo 
gadu ieviestas izmaiņas pabalsta 
izmaksas kārtībā, par to ir infor-
mācija arī pašvaldības mājas lapā. 
Paplašināts pabalsta saņēmēju 
loks, līdztekus trūcīgajiem (kuri 
saņēma līdz šim) pabalstu varēs 
saņemt nestrādājoši atsevišķi dzī-
vojoši pensionāri un invalīdi, kuru 
mēneša ienākumi (pensijas) ne-
pārsniedz 220 EUR. SD darbinieki 
ir apzinājuši novada pensionāru 
skaitu pa saņemtā pensiju apmēra 
grupām un atbilstoši aprēķinājuši 
šī gada budžeta iespējām atbilsto-
šo pabalstu daudzumu un apjomu. 
Ir izstrādāts pašvaldības normatī-
vais dokuments – Saistošie notei-
kumi par veselības pabalstu, kas 
tiks apstiprināti 26. marta domes 
sēdē (ļoti ceru, ka tiks apstiprinā-
ti), pēc tam dokuments tiks sūtīts 
saskaņošanai uz Vides un reģionā-
lās attīstības ministriju (VARAM), 
mēneša laikā gaidīsim atbildi no 
VARAM (parasti jāgaida ilgāk). Ja 
atbilde būs pozitīva, varēsim sākt 
pabalsta izmaksas, ja ne, turpinā-
sies saskaņošana. Pabalstu izmak-
sa varētu sākties maijā–jūnijā. Ja 
tā aizkavēsies, lūdzu nesatrauk-
ties, iedzīvotājiem zaudējumi ne-
radīsies, ja tiks saglabāti pabalsta 
saņemšanai nepieciešamie doku-
menti – recepšu, ārsta norīkojumu, 
maksājumu dokumentu kopijas par 
medicīniskajiem pakalpojumiem un 
pirkumiem, kuri tiek īstenoti pirms 
pabalsta izmaksas sākuma. Pabal-
stu saņems arī trūcīgās ģimenes 
medicīniskās korekcijas briļļu iegā-
dei bērniem.

Piebildīšu, ka atsevišķi dzīvojo-
šie pensionāri un invalīdi, kuri dzīvo 
pa vienai personai mājsaimniecībā, 
it kā privileģētā stāvoklī tiek izvir-
zīti tādēļ, ka vienatnē dzīvojošam 
cilvēkam ar maziem ienākumiem 
nosegt mājsaimniecības uzturē-
šanai nepieciešamos izdevumus 
(komunālos maksājumus u.c.) ir ne-
salīdzināmi grūtāk nekā cilvēkiem, 
kuri dzīvo pa diviem un vairāk vie-
nā mājsaimniecībā un kuru mazie 
ienākumi tomēr summējas.

Līdz ar pavasara atnākšanu die-
viņš ir veiksmīgi atrisinājis problē-
mu, kuru šī gada īsās un „maigās” 
ziemas garumā nebija pa spēkam 
atrisināt Komunālo pakalpojumu 
un teritoriju labiekārtošanas noda-
ļai (KPTLN) ar tās vadītāju Imantu 
Antonovu – sniega (un ledus, par 
ko pārvērtās sniegs, jo netika tī-
rīts) tīrīšanu autobusu pieturās 
u.c. sabiedriskās vietās. Sākot ar 
janvāri, kad uzsniga pirmā noturī-
gā sniega sega, divu mēnešu ga-
rumā neatlaidīgi tiku mutiski un 
rakstiski informējusi izpilddirek-
toru un domes priekšsēdētāju par 

regulāriem un konkrētiem KPTLN 
pārkāpumiem, nenodrošinot nor-
mālu teritorijas sakoptības līmeni 
ziemas apstākļos, bet bez rezul-
tātiem. Atbildi no izpilddirektora 
saņēmu tikai 25.02.2015., pēc tam, 
kad biju izvirzījusi šo jautājumu ap-
spriešanai domes sēdē 26.02.2015. 
Atbildē uz divām lappusēm satilpi-
nāti dažādi amizanti attaisnojumi 
minētajai darbinieku nolaidībai un 
bezatbildībai, nobeigumā secinot: 

„Tomēr minēto vadošo darbinieku 
rīcība nav vērtējama kā tīša, no-
laidīga, ņemot vērā nodaļas rīcī-
bā esošās tehnikas vienības un 
darbinieku skaitu. Informēsim Jūs 
par darbiniekiem piemērotiem dis-
ciplinārsodiem.” Līdz šim brīdim 
(09.03.2015.) solīto informāciju ne-
esmu saņēmusi.

Konkrētu un nepārprotamu „in-
formāciju” saņēmu 04.03.2015. 
plkst.11.30, kad, braucot uz domi, 
izkāpu Augšlīgatnes autobusa pie-
turā tieši pakusušā sniega „šļurā” 
(naktī bija uzsnidzis sniegs) – auto-
busu pietura nebija tīrīta.

Teritorijas sakopšana nav vie-
nīgā problēma, kas raksturo Ko-
munālo pakalpojumu un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļas atbildīgo 
darbinieku ieilgušo mazspēju god-
prātīgi un atbildīgi pildīt savus 
darba pienākumus. Ilgstošā ne-
spēja nodrošināt caurskatāmu un 
pamatotu komunālo pakalpojumu 
izmaksu noteikšanas kārtību ir 
viens no iemesliem, kas novedis 
pie nepieciešamības nodaļas vie-
tā dibināt pašvaldības uzņēmumu 
SIA „Līgatnes komunālserviss”. Arī 
pārējo KPTLN sniegto pakalpo-
jumu (darbu) izmaksu un resursu 
(darbaspēks, materiāli, inventārs) 
uzskaites process ir neapmierinošs. 
KPTLN darbība ir mazefektīva, ne-
tiek racionāli izmantoti darbaspē-
ka, finanšu u.c. resursi, rezultāts ir 
pašvaldības līdzekļu nepieļaujami 
nelietderīga izlietošana.

Pašvaldības atbildīgajām amat-
personām ir cerība un ticība, ka 
vairums problēmu SIA „Komunāl-
serviss” ietvaros būs atrisināmas, 
kā arī apņēmība to paveikt. Ar 
martu darbu sācis „Komunālser-

visa” vadītājs Mārcis Kalniņš, uz-
sākts uzņēmuma veidošanas pro-
cess. Pagaidām nav aprēķinu par 
to, cik izmaksās „Komunālservisa” 
komplektēšana un darbība, kā 
mainīsies komunālo pakalpojumu 
izmaksas, ko no uzsāktās reorgani-
zācijas naudas izteiksmē iegūs vai 
zaudēs iedzīvotāji un pašvaldība. 
Mums atliek gaidīt, ko nākotne ne-
sīs, paļaujoties, ka viss, kas notiek, 
notiek uz labu. Vienīgi gribu pie-
bilst, lai izvairītos no vilšanās, ne-
pārprotiet divdomīgo apgalvojumu 
izpilddirektora publikācijā avīzes 
februāra numurā: „Izdevumu sama-
zināšana tiešā veidā atsauksies uz 
komunālo pakalpojumu tarifiem.” 
Uzskatu, ka pagaidām nav pama-
tojuma prognozēm par „izdevumu 
samazināšanos”.

Pašvaldība ir sākusi veikt pa-
sākumus, lai celtu skolas presti-
žu, samazinātu un novērstu bērnu 
un jauniešu nevēlēšanos mācīties 
Līgatnē, tā vietā izvēloties citas 
skolas. Tā ir mūsu novadam ļoti ne-
vēlama parādība, jo var novest pie 
skolas (pirmkārt jau vidusskolas) 
zaudēšanas, jo Latvijā skolu lik-
vidācija ir izplatīta. Šī ir problēma, 
kas risināma vienīgi ar pašu bērnu, 
jauniešu un vecāku līdzdalību. Kas 
neapmierina iedzīvotājus attiecībā 
uz izglītību Līgatnē, kas būtu jā-
maina izglītības procesā vai citos 
ar to saistītos apstākļos, kādas 
pārmaiņas, kādi uzlabojumi, kādi 
jauninājumi nepieciešami? Lūdzu, 
nenoklusējiet savu neapmierinā-
tību, savus vērtējumus, priekšli-
kumus, padomus – rakstiet avīzē, 
griezieties pašvaldībā, runājiet ar 
jaunatnes un izglītības lietu spe-
ciālisti Daci Bērziņu, jo tikai kopīgi 
varam rast problēmas pozitīvu risi-
nājumu. Pašvaldībai vienai bez jūsu 
atbalsta un palīdzības tas nebūs 
pa spēkam.

Priecīgas Lieldienas un saulainu 
pavasari vēlot,

Līgatnes novada 
domes deputāte,

Sociālās aprūpes un veselības 
aizsardzības komitejas vadītāja 

Baiba Pelse  

ATGĀDINĀJUMS 
visiem Līgatnes novada pašvaldības  

dzīvokļu īrniekiem un zemes nomniekiem!
Likums Par nekustamā īpašuma nodokli paredz:

1) Nodokļa maksāšanas pienākums noteikts arī lietotājam.
2) 2. panta piektā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokli par paš-

valdības īpašumā esošo zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lieto-
tājs, bet, ja tāda nav, – nomnieks.

3) 7. panta 1. daļas 4. punkts paredz: „Ja valsts vai pašvaldības īpašums 
tiek nodots lietošanā vai nomā, lietotājs vai nomnieks nekustamā īpa-
šuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad radušās lietoša-
nas vai nomas tiesības.”

4) Ja pašvaldībai piederošs dzīvoklis atrodas uz pašvaldībai piederošas 
zemes, dzīvokļa īrniekam ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis arī 
par dzīvoklim attiecīgi piekrītošo zemi.

Lūdzu ievērosim LR likumdošanu un savlaicīgi maksāsim NĪN nodok-
li aprēķinā norādītajos termiņos! Ja vēl neesat saņēmuši NĪN aprēķi-
nu, lūdzu rakstīt uz e-pastu: vineta.karklina@ligatne.lv vai zvanīt pa  
tālr. 64153176.

kas sevī apvieno trīs struktūras – Kul-
tūras centru, Tūrisma informācijas 
centru un Dienas un interešu centru. 
Pašvaldības aģentūras funkcijas un 
mērķi paliek nemainīgi, un piešķirtā 
budžeta dotācija ir tādā apjomā, lai 
nodrošinātu visas tradicionālās kul-
tūras programmas un kolektīvus, kādi 
ir bijuši līdz šim. Tajā pašā laikā paš-
valdības aģentūrai uzdots paplašināt 
ar kultūras infrastruktūru un tūrisma 
pakalpojumiem saistīto pakalpojumu 
klāstu, lai nodrošinātu papildus bu-
džeta ieņēmumus, ko novirzīt jaunu 
kultūras un tradicionālās mākslas 
projektu realizācijai. Kā jauna inicia-
tīva ir kultūras un radošo projektu 
konkurss, kuru norisei piešķirti 4000,- 
EUR un kas dod iespēju ikkatram pie-
teikties, lai saņemtu iespējamo atbal-
stu savu ieceru realizācijai. Kultūras 
un tūrisma centra aktivitātes vairāk 
tiks virzītas visa novada teritorijā, 
izmantojot pieejamo infrastruktūru, 
tai skaitā Līgatnes Sporta centru. Kā 
jauns izaicinājums ir Līgatnes pagas-
ta kultūras nama rekonstrukcija un 
mērķi šīs kultūras iestādes atklāšanai. 

Līgatnes Sporta centra darbības 
programma balstīta uz plašu tautas 
sporta un aktivitāšu nodrošināšanu. 
Tam pamatā ir radoši aktīvās atpūtas 
un sporta pasākumi visa gada garumā 
visām vecuma grupām. Paralēli tiek 
pilnveidota florbola un volejbola – 
tradicionālo Līgatnes sporta veidu – 
attīstība, kam blakus aizvien lielāku 
lomu ieņem atsevišķas konkrētām 
mērķauditorijām paredzētas nodar-
bības – zumba, joga, karatē, TRX u.c. 
Budžetā 1800,- EUR paredzēti nova-
dā esošo sporta laukumu materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanai, par 
kuru uzturēšanu turpmāk atbild Lī-
gatnes Sporta centrs. Tā paredzēta 
sporta laukuma labiekārtošana Ošu 
ielā, izveidojot basketbola laukumu 
un atjaunojot volejbola laukumu. Šeit 
paredzēts izveidot līdzteku stieņus 
un norobežot sporta laukumu no ielas 
braucamās daļas. Gaujasmalas spor-
ta laukumā plānots atjaunot futbola 
laukumu, iegādājoties jaunus vārtu 
tīklus un uzstādot aizsargbarjeras 
meža un upes kraujas pusēs.

Ekonomiskās attīstības jomā 2015. 
gadā iezīmētas vairākas prioritātes 

un veicamie darbi. Turpinās īpašum-
tiesību sakārtošana, lai SIA „Rehabi-
litācijas centrs Līgatne” piesaistītu 
stratēģisko investoru. Kā mehānisms 
šī mērķa sasniegšanai paredzēta pri-
vātā publiskā partnerība. 2015. gada 
budžetā paredzēti līdzekļi pašvaldī-
bas īpašumu (dzīvokļi, zeme) ierakstī-
šanai zemesgrāmatā un pašvaldībai 
nelietderīgo vai nevajadzīgo īpašumu 
atsavināšanai. Budžetā un aktivitāšu 
plānā paredzētas brīvo rūpniecisko 
teritoriju un teritoriju plānojumā pa-
redzēto potenciālo rūpniecisko teri-
toriju „inventarizācija”, lai sadarbībā 
ar LIAA sagatavotu piedāvājumus 
investoriem jaunu biznesa projektu 
attīstībai Līgatnes novadā. Paralēli 
noris darbs brīvo lauksaimniecisko 
pašvaldības īpašumā esošo platību 
sagatavošanā ilgtermiņa nomai un 
brīvo pašvaldības īpašumā esošo 
apbūves teritoriju sagatavošanā at-
savināšanai. Uzņēmējdarbības stipri-
nāšanai ir plānots izveidot uzņēmēju 
padomi, lai ar saviem ieteikumiem un 
prasījumiem stiprinātu uzņēmējdar-
bības vidi novadā. Budžetā paredzēts 
finansējums īpašam pasākumam uz-
ņēmējiem, kas notiks šī gada rudenī. 

2015. gadā pašvaldībā ieviesta 
projektu vadība. Tas nozīmē, ka katra 
joma, kur iesaistīta vairāk nekā viena 
iestāde vai struktūrvienība, tiek de-
finēta kā projekts ar visiem projektu 
vadības elementiem. Tam pamatā ir 
mērķtiecīgas un efektīvas pārvaldes 
ieviešana.

2015. gada budžets un aktivitā-
šu plāni ir veidoti ar trīs gadu per-
spektīvu. Budžeta izveides procesā 
iesaistījās visu pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību darbinieki, un 
budžets veidots ciešā saskaņā ar Lī-
gatnes novada attīstības programmu 
2012.–2018. gadam, kurā iestrādātas 
daudzu līgatniešu idejas un vēlmes.

Ar Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.15/2 „Līgatnes novada 
pašvaldības pamatbudžets un speciā-
lais budžets 2015. gadam” un Līgat-
nes novada pašvaldības 2015. gada 
budžeta paskaidrojuma raksta pilno 
versiju var iepazīties Līgatnes novada 
domes mājas lapā: http://www.ligat-
ne.lv/ligatnes-novada-budzets, kā arī 
abos pakalpojuma centros.

Deputāta viedoklis

Nenotīrīta iebrauktuve Gaujasmalas mikrorajonā  
(no Gaujas ielas pie veikala Gauja). 
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Aicinājums Līgatnes  
novada iedzīvotājiem!

Lai veicinātu ūdenstūrisma attīstību Vidzemes upēs, kas piemērotas lai-
vošanai gan vasarā, gan arī ārpus ierastās sezonas – pavasaros un rude-
ņos –, Vidzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā ūdenstūrisma kartes 
Vidzemes upēm, kas ietvers informāciju par ūdenstūrisma maršrutiem, ap-
skates vietām pie upēm, kā arī informāciju par to, kur laivotājiem meklēt 
nakšņošanas vietas un/vai celt teltis, kā arī baudīt citus Vidzemes labu-
mus. 

Kopumā plānots izdot deviņas Vidzemes upju kartes, tai skaitā arī Līgat-
nes novadā esošās Gaujas karti.

Ja vien dzīvojat pie upes un jums ir piedāvājums laivotājiem, aicinām jūs 
atsaukties, lai vienotos par informāciju, kas iekļaujama kartē. 

Aicinām atsaukties arī tos, kas, iespējams, šobrīd tikai ir apsvēruši iespē-
ju kaut ko veidot upes krastā, bet pietrūkst padoma, ko veidot un piedāvāt 
ūdenstūristiem. Labprāt ar jums sazināsimies!

Gaidīsim no jums informāciju līdz 2015. gada 20. martam!
Kontakti: Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma eksperte Ilze Liepa,  

tālr. 29335677, e-pasts: ilze.liepa@vidzeme.lv. 

Pasaules koksnes dienas tiek rīkotas jau trešo gadu. 
Šo pasākumu rīko Starptautiskā Koka kultūras biedrība 
(„International Wood Culture Society”). Pirmais pasākums 
notika Tanzānijā, bet otrs tika rīkots Ķīnā, kurā piedalījās 
arī Vienkoču parka veidotājs R.Vidzickis. Šogad galvenais 
pasākums notiek Turcijā. Paralēli centrālajam notikumam 
tiek rīkoti mazāki reģionālie pasākumi arī citās valstīs, 
kuras vēlas to darīt. Šogad šāds pasākums no 21. līdz 25. 
martam notiks arī pie mums Latvijā – Vienkoču parkā un 
tajā esošajā Kokamatniecības muzejā. Pasākuma mērķis ir 
popularizēt tradicionālo kokamatniecību un koku kā dabī-
gu un vērtīgu izejmateriālu. Šī pasākuma devīze ir – „Koks 
ir labs” (Wood Is Good).

Notikumu plāns:
21. marts 
10.00 – 17.00 Kokgriešanas demonstrējumi 
10.00 – 17.00 Seno kokapstrādes darbarīku  
demonstrēšana 
17.00 – 19.00 Atskats uz 2014. gada „World Wood Day” 
pasākumu Ķīnā
19.30 – 24.00 Zinātnieku vakars un diskusijas  
(tikai reģistrētiem dalībniekiem)

22. marts 
10.00 – 17.00 Kokgriešanas demonstrējumi
10.00 – 17.00 Seno kokapstrādes darbarīku demonstrēšana 
10.00 – 12.00 RTU studentu ideju ģenerēšana – tēma – 

„Koka lietas bērnu spēļlaukumā”
16.00 – 18.00 Lekcija un diskusijas par vienkoču laivu 
izgatavošanu

23. marts
10.00 – 18.00 Seno kokapstrādes darbarīku demonstrēšana

24. marts
10.00 – 18.00 Seno kokapstrādes darbarīku demonstrēšana
10.00 – 14.00 Koka putnu būrīšu gatavošana un izvietošana 
Vienkoču parkā

25. marts
10.00 – 12.30 Seno kokapstrādes darbarīku demonstrēšana
13.00 – 15.00 Koku stādīšana Vienkoču parkā
Dalībnieki:
Latvijas koktēlnieki, Rīgas Tehniskās universitātes zinātnie-
ki, Latvijas Amatniecības kameras meistari un zeļļi, Rīgas 
Tehniskās universitātes studenti.

Arī šogad tradicionāli, kā iepriek-
šējos mācību gados, mazie un lielie 
visā Līgatnes novada pirmsskolā ve-
selu nedēļu nodevās teātra mākslas 
priekiem. Bērni tika iepazīstināti ar 
dažādiem teātra veidiem (leļļu teāt-

ris, bērnu teātris, muzikālais teātris 
u.c.), kā arī ar to vēsturi.

Grupu skolotājas iestudēja teātra 
izrādes, kuras bērni vēlāk izrādīja 
pārējiem bērnudārzniekiem. Izrādes 
notika abās bērnudārza ēkās.

Teātra māksla vienmēr ir saistījusi 
skatītāju prātus un sirdis neatkarīgi 
no viņu vecuma. Tā ir spējīga uzburt 
pārdzīvojumu, ko nevar aizstāt ne-
viens cits mākslas veids. Tā attīsta 
bērnu psihiskos procesus – domāša-
nu, atmiņu, uzmanību un iztēli.

Teātra māksla ir kolektīva māks-
la, kas attīsta bērnu spēju darboties 
kolektīvā – sadarboties citam ar 
citu, veidojot izrādi, ieklausīties savā 
partnerī, viņa valodā un emocijās. 
Teātra māksla attīsta cilvēku kā per-
sonību, jo māca izpaust savas domas 
un jūtas, izmantojot savu ķermeni, 
valodu un balsi.

Pirmsskolas vecumā teatralizētā 
darbība bērniem palīdz pilnveidot 
sociālās prasmes un iemaņas, jo ie-
studētās izrādes, kas veidotas pēc 
pasaku motīviem, vienmēr ietver kā-
das tikumiskās vērtības (godīgums, 
draudzība, drosme u.c.). Pateicoties 
pasakām, bērns izzina pasauli ne 
tikai ar prātu, bet arī ar sirdi, un ne 
tikai iepazīst, bet arī pauž savu per-
sonīgo attieksmi pret labo un ļauno.

Teatralizētā darbība ļauj bērnam 
risināt problēmsituācijas kāda per-
sonāža lomā. Tas palīdz pārvarēt 
biklumu, nedrošību, kautrību un 

sekmē vispusīgu attīstību.  Bieži ļoti 
kautrīgiem vai intravertiem bērniem 
darbošanās teātrī var palīdzēt atrai-
sīties, arī tad, ja bērns ir ļoti ekstra-
verts, jo teātrī var mācīties sadarbo-
ties ar citiem. Tādēļ šādu darbības 
formu esam iekļāvuši mācību pro-
cesā. Visas iepriekš minētās lietas 
vērojām izrāžu tapšanas gaitā un 
sasniegtajā galarezultātā. Bērniem 
bija radies priekšstats par teātra 
tapšanu, par to, kāda loma ir režiso-
ram, kāda – aktierim, kā tiek veido-
tas dekorācijas, piemeklēta mūzika, 
dziesmas, pat biļešu kontrolieris ir 
nepieciešams! Daudz tika runāts par 
uzvedības noteikumiem, apmeklējot 
teātri (saposties, nesarunāties, iz-
slēgt mobilos tālruņus, nečaukstināt 
konfekšu papīrīšus utt.)

Teātra nedēļas gaitā vecākās 
grupas bērniem bija iespēja pieda-
līties izrādes tapšanā no sava tēla 
radīšanas brīža līdz izrādei. Ar lielu 
aizrautību tika zīmētas lelles un citi 
personāži izrādei „Rausis”, lai varē-
tu darboties aiz pašu veidotās ska-
tuves. Spilgti izpaudās katra bērna 
individualitāte, pacietība, jo vispirms 
tēls bija jāizdomā, tad jāietērpj for-
mā un krāsā, rūpīgi jāpiestiprina pie 

kociņa. Kopīgi darbojoties, tika mā-
cīti teksti un dialogi. Te būtiski bija 
prasmīgi sadarboties, runāt skaidri 
un saprotami, pietiekamā skaļumā 
un ar izteiksmi.

Savukārt mazāko grupu bērniem 
lielu prieku un jautrību radīja ieju-
šanās pasakas tēlā, uzvelkot mas-
ku, atdarinot kādu dzīvnieku. Tā bija 
iespēja bērnus paspilgtināti iepa-
zīstināt ar daiļdarbu, ļaut pašiem 

„izdzīvot” pasakas varoņu darbību. 
„Pelēnu” grupas bērni kopā ar sko-
lotājām iestudēja latviešu tautas 
pasaku „Mājlopi mežā ceļ būdiņu”. 
Pasakas noslēgumā mazuļi cītīgi 
ar pirkstiņiem norādīja: „Māmiņai 
ir jāklausa!” Liels atbalsts bija at-
saucīgie vecāki, kuri bija sarūpējuši 
saviem mazuļiem tēlam atbilstošu 
veidolu.

„Lapsēnu” grupas bērni saviem ska-
tītājiem bija iestudējuši V.Sutejeva 
stāstiņu „Kas teica – ņau?”. Priecēja 
bērnu atraktivitāte, atbildības izjūta, 
drauga atbalsts, lai ludziņa izdotos.

Četrgadīgie bērni „Pūcīšu” grupā 
iejutās pasakas „Vecīša cimdiņš” tē-
los. Bērniem pasaka bija labi zinā-
ma, tādēļ tā bija īpaši mīļa. Pasakas 
teatralizācija veicināja bērnu 

Februāra beigās Līgatnes novada Sporta centrā norisinājās florbola 
turnīrs, kurā pieteicās necerēti liels komandu skaits, lai gan maksimālais 
komandu skaits turnīrā varēja būt tikai 16. Par uzvarētājiem spraigā cīņā 
kļuva: 

1. vieta – Līgatnes komanda FK „Jaunais” (Līgatne)
2. vieta – Sigulda
3. vieta – „Wildogas wild dog (@Līgatne”).
Paldies skatītājiem, sponsoriem par dāvanām uzvarētājiem, un uz tik-

šanos florbola turnīrā maijā.
Līgatnes novada Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis 

Vienkoču parkā un Kokamatniecības muzejā notiks 
„World Wood Day 2015” reģionālais pasākums

Interesenti papildu informāciju var uzzināt, rakstot uz e-pastu: info@vienkoci.lv. 
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Spēlējam teātri!

Teātra nedēļa „Zvaniņos”.
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Mēs lepojamies!
Sestdien, 2015. gada 28. febru-

ārī, Rīgas Stradiņa universitātes 
aulā notika VI Latvijas jauno izpil-
dītāju konkurss „Nāc sadziedāt”, 
kurā piedalījās arī Līgatnes nova-
da pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēknis Gustavs Grinbergs. 

Gustavs izpildīja Andra Sējāna 
dziesmu ar Ineses Zanderes vār-
diem „Abi divi – liels un mazs”. 

Mēs lepojamies par Gustava 
sniegumu konkursā un iegūto žūri-
jas pārstāves Andželas Gobas pie-
šķirto simpātiju titulu. 

IZGLĪTĪBA

Pie La Grand Champ koledžas

Agrāk un tagad
Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

un Līgatnes novada domes atbalstu Līgatnes Vēstures biedrība ir īstenojusi 
LEADER programmas projektu – „Līgatnes Papīra muzeja telpu renovācija”. 
Kādreizējie bēniņi Spriņģu ielā 1, Līgatnē, ar godprātīgu un atbildīgu SIA 

„Cinis” meistaru darbu ir pārtapuši par ekspozīciju telpu ar neatkārtojamu 
vēstures auru, kas iemiesojusies sarkano ķieģeļu mūrī, masīvajās jumta 
koka konstrukcijās un atjaunotajā dēļu grīdā. 

Priekšā darbs pie ekspozīcijas izveides. Tad šīs telpas kļūs par vēl vienu 
apskates vērtu vietu skaistajā Līgatnē.

Dace Gradovska, Līgatnes Vēstures biedrība 

Skolu sadarbības projekta „Kultūra 
un vide” sestā darba tikšanās notika 
marta sākumā Francijā. Turp devās 
skolotājas Dace Zariņa un Dace Bicāne, 
Līgatnes novada vidusskolas skolnie-
ces Hanna Lagone, Beāte Liepiņa-Dan-
dena un Anete Vinķele, kā arī projekta 
koordinatore Aija Ziediņa. Meitenēm 
šis bija piedzīvojumiem bagāts brau-
ciens, jo daudzas lietas viņas piedzīvo-
ja pirmo reizi – lidojumu ar lidmašīnu, 
lāzerspēles, pārgājienu Alpos ar snie-
ga kurpēm. Neparedzēti nācās iepazīt 
Frankfurtes lidostu, jo tehnisku prob-
lēmu dēļ nokavējām lidojumu uz Lionu, 
taču viss beidzās laimīgi!

Rumānijas, Turcijas, Vācijas, Spāni-
jas, Latvijas un Grieķijas skolēni mājas 
darbā bija sagatavojuši prezentācijas 
par „zaļāku” dzīvesveidu. Prieks bija 
dzirdēt, ka turku skolēni atceras mūsu 
skolas telpaugus un Latvijas mežus. 
Savukārt mājinieki – Pont de Cheruy 
skolas skolēni – lepojās ar savām 
ūdens attīrīšanas iekārtām.

Iepazinām Lionu, vienu no Franci-
jas lielākajām pilsētām, kas bijusi arī 
valsts galvaspilsēta. Ar 3D bildēm ap-
gleznotās māju sienas ir pēdējā laika 
aktualitāte, ar ko Liona ir slavena. Un, 
protams, šajā pilsētā ir dzimis Antuāns 

Sent Ekziperī – grāmatas „Mazais prin-
cis” autors.

Ir iegūti jauni draugi, izbaudīta Fran-
cijas kultūra un iepazīta Francijas daba. 
Lai novērtētu to, kas labs ir mums pa-
šiem, jābūt iespējai salīdzināt. Mēs sa-
jūsminājāmies par lielisko skolas ēku 
un modernajiem kabinetiem, bet žogs 
ap skolu neradīja prieku. Un šķiet, ka 
tie, kas nav bijuši Latvijā, joprojām 
mūsu valsti jauks ar Lietuvu līdzīgā 
nosaukuma dēļ.

Aija Ziediņa, „Comenius” projekta 
koordinatore, 2015. gada marts 

Sestdien, 2015. gada 28. martā, no plkst. 12.00 līdz 16.00 arī Līgatnes 
„Amatu centrā”, tāpat kā vēl 170 Latvijas vietās, būs atvērtas meistardarbnīcas, 
kurās varēs apgūt dažādas amatu prasmes, izmēģināt dažādus materiālus, dar-
boties kopā ar zinošiem Līgatnes un Cēsu amata meistariem.

Pie meistares Vizmas Zvirbules varēs mācīties pīt tāšu cibiņas, kopā ar Edgaru 
Viņķeli – grebt koka karotes, kopā ar Anitu Zazerinu – izgatavot savu mīļlellīti, 
papīra darināšanas prasmes varēs iepazīt pie meistares Diānas Gustavas, smeļot 
savu oriģinālo papīru. 

Ciemos būs ieradusies arī Cēsu amata meistaru ģimene – Vidzemes pīto 
krēslu darināšanas meistars Jānis Ēvele un pērlēm rotātu roku sildītāju adī-
šanas meistare Guna Uldriķe.

Mīļi gaidīts ikviens interesents!
Šī ir iespēja paciemoties Amatu centrā ikvienam, kas tur vēl nav bijis, un 

apskatīt to ikvienam, kas vēl nezina, ka Līgatnē, Skolaskalnā, tāds ir!
Līgatnes Amatu centra vadītāja Daina Klints 

skaņu kultūru, intonācijas izvēli un 
dialogu veidošanu.

„Zaķēnu” grupas bērni iestudēja 
krievu tautas pasaku „Kaza un kaz-
lēni”. Neskatoties, ka tie ir mazākie 
bērni, uz skatuves notika aktīva dar-
bošanās un virmoja pozitīvas emoci-
jas.

„Ežuki” rādīja ludziņu pēc 
S.Maršaka pasakas „Divpadsmit mē-
neši”. Bērni attēloja gada divpadsmit 
mēnešus un tiem raksturīgo. Gan 
aktieriem, gan skatītājiem veidojās 
izpratne, ka nedrīkst prasīt no otra 
neiespējamas lietas. 

„Vāverēni,” kā jau nākamie skolnie-
ki, iestudēja ludziņu pēc M.Stārastes 
grāmatas „Tince grib mācīties”. Pa-
mācošs izrādē bija tas, ka uz skolu 
nevar ņemt līdzi visas rotaļlietas, 
vieni paši nevar iet uz nezināmu 
vietu, jo ceļā var gadīties dažādas 
raizes. 

Liels pārsteigums bērniem bija 
darbinieku iestudētā brāļu Grimmu 
pasaka „Sniegbaltīte un septiņi rūķī-
ši”. Bērni ar ļoti lielu interesi sekoja 
visām sižeta līnijām izrādē, kulminā-
cijas brīžos dažiem pat radās vēlme 
ietekmēt pasakas sižetu, lūdzot 
Sniegbaltīti neēst saindēto ābolu. 

Pirmsskolas vecumā bērniem ir 
būtisks pieaugušā paraugs, tādēļ 
darbinieki ar lielu entuziasmu un 
aizrautību bija iestudējuši šo pasa-
ku, domājuši par sava tēla raksturu, 
tērpu, rekvizītiem. Lielākais gan-
darījums bija prieks bērnu acīs un 
atzinības vārdi: „Mums ļoti patika!” 

Teātra nedēļas noslēgumā, 
izmantojot projektoru uz lielā 
ekrāna, noskatījāmies leļļu izrādi 

„Tontons taupa”. Stāstiņš bija ļoti 
pamācošs – par godīgumu, savas 
vainas atzīšanu un piedošanu. Pēc 
izrādes skolotājas grupiņās ar 
bērniem pārrunāja negodīgas rīcī-
bas sekas.

Nedēļa paskrēja nemanot, esam 
emocionāli piepildīti un gandarīti 
par paveikto. Paldies bērnu vecā-
kiem par atbalstu, sarūpējot tērpus 
lomai, palīdzot bērniem iejusties 
tēlos! Mēs priecājamies, ka mūsu 
bērnudārza tradīcijas turpinās un 
bērni ir tie, kas mudina mūs kļūt 
arvien radošākiem un jaunām ide-
jām bagātākiem!

Līgatnes novada PII  
skolotāja–metodiķe  

Silvija Rijniece 

Agrāk
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„Comenius” projekts Francijā

„Satiec savu meistaru” Līgatnē
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Skolas bibliotēkā, lasot grāmatu „Mazais princis”.
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„Comenius” projekta darba grupa Alpu kalnos. 
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Vidzemes pīto krēslu darināšanas meistars Jānis Ēvele.
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Mana mīļā Līgatne
(8. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7;  
septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11;  
2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2)

Andrejs Cīrulis

SKoLA (8)



Iepriekšējā reizē aptiekas 
namu tikai pieminēju, bet nu gan 
gribētos pie šīs ēkas pakavēties 
mazliet vairāk. Rasmas Vanagas 
veidotajās fotogalerijās šis nams 
redzams pavisam senos laikos. 

Es to pamanīju jau uzreiz pēc 
ierašanās Līgatnē kā māju, kur dzī-
voja veseli seši mani skolas biedri: 
Andrejs, Tālis, Astrīda un Biruta 
Geci, kā arī Rūdolfs un Normans 
Tomasi. 

Bet visiem pārējiem līgatniešiem 
tā no senseniem laikiem bija zāļu un 
pārsienamo materiālu tirgotava, ko 
pēckara gados vadīja Osvalds Gecs. 
Aptieķnieka dzīvoklis bija pirmajā 
stāvā, un, kad papīrfabrikas direk-
tors Leonards Volgins uzrunājis 
talantīgo galdnieku Edgaru Gecu 
pārnākt uz Līgatni, tad pilnīgi da-
biskā kārtā viņam piedāvāja tukšo 
dzīvokli pie brāļa – aptiekas mājas 
otrajā stāvā. 

Tas notika 1946. gada oktobrī, 
kas man prātā iekritis tāpēc, ka es 
tajā pašā gadā un mēnesī piedzimu. 
Tiesa gan – tālajā Kurzemē, Vandze-
nes ciemā.

Savukārt 1953. gadā, kad Edga-
ra brālis Osvalds Gecs pārcēlās uz 
Rīgu, par pamatīgiem līgatniešiem 
kļuva Tomasu ģimene, ko man bija 
tā laime iepazīt mazliet plašāk. 

Edgars Gecs bija ārkārtīgi pras-
mīgs galdnieks, kas no koka ga-
tavoja īstus brīnumus – pat sa-
režģītas papīrmašīnu detaļas ar 
visādiem padziļinājumiem, izvirzīju-
miem, izlocījumiem. Tās tad kalpoja 
kā modeļi, un tos izmantoja ģipša 
atlējumiem, lai īsto detaļu varētu 
izgatavot no metāla. Edgara Geca 
zelta rokas bija patiess glābiņš, jo 
Līgatnes vecās papīrmašīnas bija 
unikālas un tām neviens nekur un 
nekādas rezerves daļas neražoja. 
Nu, var jau būt, ka kaut kādās tur 
rietumvalstīs, bet par to nevienam 
līgatnietim nebija ne ziņas un miņas, 
jo neviens jau uz ārzemēm netika. 
Tā situācija reizēm bija ļoti nopietna, 
un no vajadzīgās detaļas izgatavo-
šanas ātruma bija atkarīgs papīr-
mašīnas remonta ilgums. 

Tiem, kas nezina, jāpaskaidro, ka 
papīrražošanas process bija nepār-
traukts – mašīnas strādāja dienām 
un naktīm bez pārtraukuma, bez 
brīvdienām un svētku dienām. Rets 
notikums bija papīrmašīnas ap-
turēšana uz dažām stundām, bet 
apturēšana uz diennakti – ārkārtas 
notikums, par ko satraukti runāja 
visā pilsētciematā gan visās iestā-
dēs un veikalos, gan arī uz ielām un 
dzīvokļos.  

Galdniecības kvalitāte bija ļoti 
augsta, un to apliecināja tās grez-
nās mēbeles, kas īpaši tika izgata-
votas fabrikas direktora kabinetam. 

Par fabrikas citiem direktoriem es 
stāstīšu kādu citu reizi, bet tagad 
tikai pieminēšu Leonu Kalniņu, kura 
laikā Edgara Geca vadībā šīs mēbe-
les arī tika izgatavotas. 

Tā patiesi bija ļoti izcila telpa, un 
direktors tajās mēbelēs izskatījās 
ļoti cienīgi. 

Vienīgi cilvēki ļoti klusiņām ķiķi-
nāja par vienu lietu, par ko tajā lai-
kā skaļi runāt nekādi nedrīkstēja, lai 
neiekultos lielizmēra nepatikšanās. 
Proti, Leons Kalniņš ārkārtīgi atgā-
dināja Ļeņinu bez bārdas – vismaz 
tajā portretā, kas karājās pie sienas 
nepilnu metru virs direktora gal-
vas. Tā līdzība bija ļoti mulsinoša, 
un tāpēc vajadzēja izšķirties, uz ko 
skatīties – uz Kalniņu vai Ļeņinu. Uz 
abiem vienlaicīgi nedrīkstēja, jo tad 
skatītāja seju sāka rotāt smaids vai 
vismaz raustīties lūpu kaktiņi. Tiesa, 
tas gan attiecās uz iebraucējiem, jo 
vietējie jau bija pieraduši. 

Kad 1968. gada 13. oktobrī Ed-
gars Gecs svinēja 60. dzimšanas 
dienu, laikrakstam „Līgatnes Papīr-
nieks” suminājuma rakstu sacerēja 
toreizējais būvremontu ceha priekš-
nieks Dzintars Bagāts, kas atgā-
dināja īpašu faktu – Edgars Gecs 
bija viens no tiem retajiem līgatnie-
šiem, kas bija apbalvots ar Latvijas 
PSR Augstākās Padomes prezidija 
Goda rakstu. Tajā laikā tas bija ļoti 
augsts apbalvojums.

Un sanāca, ka es tiku ielūgts uz 
jubilejas svinēšanu (tajā laikā jau 
strādāju papīrfabrikā). Mans lielais 
draugs – mūžīgais optimists Broņis-
lavs Beķeris –, ar ko kopā darbojā-
mies gan fabrikas komercdaļā, gan 
laikrakstā „Līgatnes Papīrnieks” un 
kas pie viena bija arī dzejnieks Pēte-
ris Sakne, bija sacerējis apsveikuma 
odu par godu Edgaram Gecam. Pats 
Broņislavs Beķeris uz svinībām ne-
tika, jo amata pienākumu dēļ, kā jo-
koja līgatnieši, „allaž dauzījās riņķī 
pa visu plašo Padomju Savienību”. 
Apsveikuma odu viņš uzticēja nola-
sīt man. 

Mantinieks Andrejs Gecs tagad 
to apsveikuma adresi savās mājās 
atrast nevar, bet es to tekstu lasīju 
savos vecajos papīros pirms vairā-
kiem gadiem. Tagad no galvas atce-
ros tikai vairākas veiksmīgas atska-
ņas, kā arī ievadu, kas bija graujošs:

Līgatnē ir kārtīgs galdnieks,
Viņu apsveikt nācis valdnieks.
Tā bija galda dziesma ar priekšā 

teiktiem vārdiem un piedziedāju-
mu: „Tik dēļ jums, daiļās dāmas, dēļ 
jums…” Tās garums bija gandrīz vai 
divdesmit pantu.

Broņislavs Beķeris bija pareģojis, 
ka fabrikas direktors Leons Kalniņš 
jubilejā būs klāt kā galvenais goda 
viesis, bet nebija pareģojis, ka gal-
venais goda viesis tik ļoti samulsīs 

un nosarks. Efektu paspilgtināja visu 
daudzo  klātesošo ciemiņu skaļie, 
ilgstošie un nesavaldīgie smiekli, kā 
arī tas, ka Leons Kalniņš, tāpat kā 
Ļeņins, bija plikgalvis un tāpēc tas 
sarkanums bija sevišķi izteikts – viņš 
izskatījās gluži kā semafors. 

Un tā nu visi smējās un smējās, un 
smējās, līdz allaž smaidošais Leons 
Hofmanis aicināja beigt smiešanos 
un ķerties pie darba, tas ir, pie dzie-
dāšanas. Pats Leons strādāja turpat 
būvremontu cehā par krāsotāju un 
bija azartisks un virtuozs Līgat-
nes estrādes ansambļa „Holenders” 
bundzinieks. (Paskaidrojums nezino-
šajiem – holenders ir agregāts papīra 
masas malšanai.) 

Bet īstenībā Broņislavam Beķerim 
bija liela taisnība – senajos laikos 
papīrfabrikas direktors bija galve-
nais cilvēks Līgatnē. 

Un vēl te der pieminēt to, ka vē-
lākajos gados Edgara dēls Andrejs 
Gecs bija papīrfabrikas komercdirek-
tors, viņa brālis Tālis kopā ar sievu 
izveidojuši kafejnīcu Rīgā, Stradiņa 
slimnīcā, bet Biruta ir advokāta Bru-
no Putniņa kundze. Astrīda jau sen 
viņsaulē. Edgara Geca dzīvesbiedre 
Marta ne vien izaudzināja četrus bēr-
nus, bet ilgus gadus bija arī stingra 
un saimnieciska Līgatnes pilsētcie-
mata namu pārvaldniece. 

Un vēl no tiem laikiem ļoti sirsnīgā 
atmiņā palicis Edgara Geca kolēģis 
Gunārs Veļķeris, kas daudz ko pavei-
cis kluba veidošanā, kā arī gatavoja 
daudzus dažādus suvenīrus nacionālā 
stilā. Īpaši populāras bija viņa veidotās 
aizkaru stangas, ko vēl nesen esmu re-
dzējis citu mājās un kas joprojām ir arī 
man mājās pie loga. Sirds patīkami ie-
sila, runājot pa „Skype” ar Andri Birzi – 
monitorā bija redzams, ka arī viņam 
pie loga Gunāra Veļķera aizkarstanga.

Bet nama pirmajā stāvā saimnieko-
ja Tomasu ģimene. Gan aptieka, gan 
farmaceitu dzīvoklis bija blakus. 

Pret Tomasiem līgatnieši juta dziļu 
bijību un lielu cieņu. Tolaik jau aptie-
kas bija retumis – tuvākās bija Augšlī-
gatnē, Siguldā un Cēsīs. Varbūt, ka bija 
arī Ieriķos, bet uz turieni jau neviens 
nebrauca, jo nesanāca pa ceļam. 

Pats Hermanis allaž bija uzvalkā, 
ar kaklasaiti, ar sterilu halātu. Viņš ne 
tik vien formāli pārdeva medikamen-
tus, bet arī palīdzēja cilvēkiem ar ie-
teikumiem un rūpīgi iedziļinājās katrā 
detaļā, ja vien viņam lūdza padomu. 

Reizēm tas  radīja nedaudz komis-
kas situācijas. Aptiekas vadītājs Her-
manis Tomass dzirdes problēmu dēļ 
reizēm runāja mazliet skaļāk, nekā 
apmeklētājiem gribētos.

Atceros vienu gadījumu. Maza tan-
tīte no Rīgaskalna, sagaidījusi rindu, 
kaut ko diskrēti vaicāja aptieķniekam. 
Pēc ilgas uzklausīšanas Hermanis ne-
gaidīti skaļi ievaicājās: „Ciets vēders 
vai mīksts vēders?” Garā rinda sāka 
klausīties divtik uzmanīgi, lai gan 
maz ko varēja sadzirdēt. Tantīte atkal 
sāka čukstēt un skaidrot. Nu Herma-
nis pa milzīgajām saliekamajām kāp-
nēm uzkāpa virs apmeklētāju galvām 
pie visaugstākajām skapju durtiņām 
un, stikla zāļu pudelītēm šķindot, 
pakrāmējās pa plašā plaukta iekš-
pusi. Tad viņš atliecās un atkal 

Aptieka ap 1949. gadu. 
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Valda Tomase un Aina Rence Līgatnes aptiekā, 60. gadi. 
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Aina Rence, Vija Kļaviņa, Anita Jansone 1961. gadā pie 
aptiekas; aizmugurē klinšu pagrabi. 
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skaļi sauca tantītei: „Ciets vēders 
vai mīksts vēders?” Visu apmeklētā-
ju skati pavērsās augšup. Samulsusī 
večiņa teica, ka zāles esot vajadzī-
gas viņas kaimiņam un ka viņa to ne-
zinot. Nu aptieķnieks no augstajiem 
griestiem sāka skaidrot, ka mīksta 
vēdera gadījumā vajagot vienas zā-
les, bet cieta vēdera gadījumā – ci-
tas zāles, un ka pacienta vecumam 
arī esot nozīme. Tantīte beidzot tika 
izsista no līdzsvara, un ar smagu sir-
di viņa atzinās, ka zāles vajadzīgas 
viņai pašai un ka vēders esot mīksts. 
Rindā stāvētāji sajuta, ka medicīnas 
nozarē viņi kļuvuši stipri izglītotāki. 

Apmeklētāju daudzuma dēļ ap-
tieka strādāja pagarākas stundas, 
darbs bija sasprindzināts, un pir-
cēju apkalpošanas zālē Hermanis 
un Valda regulāri mainījās. Tagad 
aptiekās gandrīz visas zāles jau ir 
gatavas, bet tolaik zāļu lielāko daļu 
no daudzām sastāvdaļām gatavoja 
uz vietas pēc ārstu izrakstītajām 
receptēm. Reizēm aptieķnieki pētīja 
milzīgi biezas izziņu grāmatas, ja ie-
raudzīja kādas kļūdas vai nepilnības 
receptēs, kā arī bez jebkādiem palīg-
instrumentiem veica cenu aprēķinus, 
izmantojot koka skaitīkļus. Zāļu ga-
tavošanā bija nodarbināti vairāki far-
maceiti, un pēc gatavajām zālēm bija 
jānāk pēc kaut kāda laika. Un Tomasi 
ieviesa nerakstītu kārtību, ka tālu 
ceļu mērojošajiem zāles izgatavoja 
vispirms, bet otrām kārtām tiem, kas 
dzīvoja turpat tuvumā un varēja no 
mājas atskriet atkārtoti.

Bija daudzas jomas, kurās Toma-
su ģimene bija unikāla un atšķīrās no 
daudzām citām. 

Skolas laikā gan Rūdolfs, gan 
Normans bija čakli, uzcītīgi un neat-
laidīgi kaut vai tāpēc vien, ka vecāki 
prasībās bija ļoti stingri. Vecāki ne-
pieļāva nekādas atlaides, un kādas 
reizes  par to mēs nedaudz parunā-
jāmies gan ar Rūdolfu, gan Normanu, 
kad viņi paši jau bija padzīvojuši vīri. 

Bija vai nebija par šerpu – to ta-
gad grūti pateikt, jo īpaši tāpēc, ka 
2014. gada jūlija beigās Rūdolfs no-
mira 64 gadu vecumā sacensību laikā 
Igaunijā, Kuresārē. Un tajā pašā lai-
kā jāatzīmē, ka Rūdolfs Tomass bija 
daudzkārtējais republikas čempions 
dambretē un bija izaudzinājis vairā-
kus Eiropas un pasaules čempionus, 
bet viņa audzēkņi dažādās vecu-
ma grupās Latvijas čempionu godā 
bijuši vairākus simtus reižu. Pats 
Rūdolfs Tomass kā sportists bija 
ieguvis starptautiskā meistara kva-
lifikāciju. Arī Rūdolfa sieva Inese un 
dēls Viesturs dambretes jomā daudz 
ko sasnieguši. 

Grūti zināt, vai Rūdolfs būtu tik 
augstu ticis, ja viņa vecāki, īpaši tē-
tis, būtu bijuši maigāki. Katrā ziņā 
Rūdolfs Tomass bija viens no izci-
lākajiem Līgatnes vidusskolas 1968. 
gada absolventiem. 

Interesenti var ieiet Jūtū-
bē (https://www.youtube.com/
watch?v=SmbWzbzhkPc), paklau-
sīties un paskatīties Rūdolfu. Un, ja 
to patiešām izdarītu pavecākie līgat-
nieši, tad viņi teiktu: – Cik viņš bija 
ļoti līdzīgs tēvam!

Hermaņa un Valdas Tomasu ģi-
menei bija arī viena no lielākajām (ja 
ne pati vislielākā) privātā bibliotēka 
toreizējā Siguldas rajonā. Par to pat 

bija liela publikācija kādā no žurnā-
liem un arī tika stāstīts pa radio, ko 
tolaik klausījās daudz vērīgāk nekā 
tagad. Ļaudis cits citam prasīja – kur 
viņi tos daudzos grāmatu tūksto-
šus glabā? Bija dzirdētas pat tādas 
runas, ka tādas bibliotēkas nemaz 
neesot, jo dzīvoklī nekādi grāmatu 
blāķi neesot redzēti… Es par tām 
šaubām biju dzirdējis un, kad reiz 
biju ielūgts pie Tomasiem uz kafiju, 
nolēmu lūgt man tās grāmatas parā-
dīt. Un Valda parādīja unikālu kons-
trukciju. Gar vienu sienu bija iebūvēts 
milzīgs skapis, kur grāmatas bija di-
vās rindās, un vēl divas rindas ietilpa 
atveramajās durvīs, kas bija iekārtas 
virās ar lodīšu gultņiem. Durvjplauk-
tus (tāda vārda gan nav, bet šajā īpa-
šajā reizē tā to varētu lietot!) varēja 
virināt bez čīkstēšanas un jelkādas 
piepūles. Grāmatas bija sakārtotas 
pēc kaut kādas tur sistēmas, kas 
viegli ļāva atrast vajadzīgo. Aiz brī-
numiem man atkārās žoklis vārda 
tiešākajā nozīmē… 

Vēl viens Hermaņa hobijs bija au-
tomašīna. Tomasu ģimene bija viena 
no retajām Līgatnē, kam piederēja 
privātā automašīna „Pobeda”. Her-
manis to par smiekla naudu bija 
dabūjis no viena krievu virsnieka, li-
dotāja, kara varoņa, kas to dzērumā 
bija sadauzījis lupatu lēveros. Un 
mašīnu saķīlēja Antons Lavrinovičs. 
Tomasu ģimene ar mašīnu ļoti lepo-
jās un bieži devās garākos un īsākos 
izglītojošos braucienos, visur ņemot 
līdzi abus puikas. 

Aptiekā Hermanis izskatījās tik 
rāms, ka likās, ka pat mušu no de-
guna nespētu nodzīt, bet, ticis pie 
stūres, uzvedās vēl trakāk nekā ta-
gadējie autorallisti. Līgatnieši pat 
smēja, ka, strauji iegriežoties no ie-
las pagalmā, ārējie riteņi atrāvušies 
no zemes. Garāža Tomasiem bija 
Lustūža piekājes alā, un bija pat ga-
dījumi, kad Hermanis pameta rindu 
gaidot un žigli pārskrēja pagalmam 
uz mirkli parūcināt „Pobedu”, lai 
akumulators nenosēstos. Apmeklē-
tāji naivi ticēja, ka aptieķnieks  tieši 
tobrīd iestrēdzis medikamentu nolik-
tavā. Un, ja kāds arī būtu ko nojautis, 

tik un tā neko neteiktu, jo praktiski 
katra ģimene Tomasiem bija par kaut 
ko pateicīgi… 

Laikraksts „Padomju Druva” 1968. 
gada 7. martā rakstīja: „Tomasu ģi-
mene ir liela ceļotāja. Ar automašīnu 
izbraukāti mūsu un kaimiņu repub-
liku ceļi. Pabūts Aizkarpatos, Krimā, 
Kaukāzā, Arhangeļskā, Murmanskā 
un Kolas pussalā. Hermanis un Val-
da Tomasi ir Rīgas DOSAAF automo-
to kluba biedri, darbojas autotūristu 
sekcijā. Ar Skolotāju nama ceļazīmi 
Valdai Tomasei bija iespēja pieda-
līties ekskursijā pa Tālo Austrumu 
jūrām. Viņa apskatīja Vladivosto-
ku, Petrova salu, Dienvidsahalīnu, 
Kamčatku un Kuriļu salas. Iespaidu 
ir daudz. V.Tomase iemīļojusi Tālo 
Austrumu novadu, tā cilvēkus, kon-
trastainos dabas apstākļus.” 

Sešdesmito gadu beigās sākās 
Valdas Tomases pievēršanās žurnā-
listikai, kas mūža nogalē pat kļuva 
par viņas maizes darbu. „Padomju 

Druvā” tika publicēti garu garie ceļo-
jumu apraksti, kas bija uzrakstīti tā 
laika presei neieraksti dzīvā valodā. 
Tos interesanti lasīt arī tagad. 

Tik liela ceļošana prasīja arī lielu 
vīrišķību. Tolaik pat nemaz nevarēja 
iedomāties, ka var būt tik moderni 
un komfortabli gaisa kuģi, kādi tie ir 
tagad. Toreiz lidoja arī ar grabažām, 
no kurām pa izkritušo skrūvju vietām 
varēja saskatīt debesis. Vismaz no-
maļākajos reisos. Es pats ar tādiem 
lūžņiem esmu lidojis, un šos lidoju-
mus atceros kā dramatiskus piedzī-
vojumus. Gaisa bedres bija pašas par 
sevi saprotamas parādības. 

Valdai Tomasei par to bija bailes 
pavisam citā sakarā. Iedomājieties 
lidojumu caur bieziem melniem mā-
koņiem, spalgu zibeni, pēkšņu un 
negaidītu lidmašīnas krišanu vismaz 
desmit stāvu dzīvojamās mājas dzi-
ļumā, patiesas šausmas visu novē-
mušos pasažieru acīs, un uz šī fona 
nepiedienīgas bija dzīvespriecīgās 

un līksmās Rūdolfiņa un Normaniņa 
balstiņas: „Mammu! Cik jauki! Vai 
būs vēl? Man patika!” Tās radīja lie-
las dusmas ceļabiedros, kam sejas 
bija izmocītas, saraudātas un gluži 
zaļas. Pārējie ceļotāji lidmašīnas 
mētāšanu neuztvēra kā jauku atrak-
ciju un aiz dusmām bija gatavi abus 
puikas gandrīz vai sist nost. 

1970. gada decembrī Hermaņa dzī-
ves ceļš pārrāvās, uz Līgatni atnāca 
jaunā provizore Maija Egle, kas laika 
gaitā pārtapa par Maiju Šūmani, ta-
gad ir gan aptiekas priekšniece, gan 
īpašniece, gan darbiniece…

Bet īpaši man gribas pieminēt 
aptiekas nama darbinieci un iedzī-
votāju – brīnišķīgo Ainu Renci –, kas 
kā Aina Zariņa Līgatnes vidusskolā 
1960. gadā absolvēja skolotājas Ol-
gas Vītolas audzināto klasi. 

Viņa tāpat bija brīnišķīga aktrise 
Margas Mežances vadītajā drāmas 
ansamblī un visu mūžu darbojusies 
kādā no kluba pašdarbības kolek-
tīviem. Mans vecākais, jau ļoti sen 
Murmanskā mirušais brālis Jānis 
bija lielos draugos ar Ainas vīru Jāni 
Renci, kas arī tagad atdusas Zanderu 
kapos. Pēdējo reizi Jāni Renci satiku 
pirms kādiem pieciem gadiem, kad 
viņš ratiņkrēslā pie ezera it kā mak-
šķerēja. Es atliku automašīnu nostāk 
ēnā, un tad nu mēs abi izklačojāmies 
līdz sirds patikšanai. 

Bet pats galvenais, jo jums visiem 
vajag iegaumēt – Aina Rence Līgat-
nes aptiekā nostrādājusi 55 (piec-
desmit piecus) gadus!!! Vai jūs kaut 
ko tādu spējat iedomāties? Vai jums 
jūsu ģimenes, radu, draugu un paziņu 
lokā ir kaut viens cilvēks, kas vienā 
darba vietā nostrādājis tik daudzus 
gadus? Es domāju, ka nav. 

Un vai Līgatnē vispār ir kāds, kas 
vienā darbavietā sasniedzis tik garu 
stāžu? 

Domāju, ka tāda īpaša izcilniece ir 
tikai un vienīgi Līgatnes vidusskolas 
1960. gada absolvente Aina Rence!

Un visā Latvijā, kad pārdzīvoti tie 
kardinālie laiku grieži?

Turpinājums sekos  

Rūdolfs Tomass Līgatnes vidusskolas izlaidumā 1968. gada 28. jūnijā, visa ģimene kopā. 
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Ainas un Jāņa Renču kāzas Līgatnes izpildkomitejā 1964. gada 25. janvārī, vedēji Valda 
un Hermanis Tomasi, laulību reģistrē izpildkomitejas priekšsēdētāja Olga Cvetkova. 
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Pasākumi Līgatnes novada Sporta centrā
Sestdien, 2015. gada 21. martā, Līgatnes novada Sporta centrā  

Atklātais Līgatnes volejbola turnīrs „4:4”.

Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2015. gada 21. aprīlī.

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

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

Līdzjūtība
Tik daudz vēl nepateiktā 
No dzīvē izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.

(V. Kokle-Līviņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Gulbim, dēlu Erlandu pēkšņi zaudējot
Draugi Līgatnē

Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija par 2015. gada februārī veik-
tajām reģistrācijām 

Esi sveicināts, 
bērniņ!

Nez no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīt’s mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Februārī Līgatnes novadā piedzimušas 3 meitenītes:
 Elza, Keitija, Alise

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!  
Lai meitenes aug veselas un laimīgas!

Saule nenodzisa,
Palika arī pasaule visa,
Tikai cilvēks gāja, projām gāja
Uz zemes mājām.

Pa sniegotu taku 2015. gada februārī mūžības ceļos devušies Līgatnes no-
vada iedzīvotāji:

Antoņina Bogdanova, mirusi 31. janvārī 
Anatolijs Kavnurka – 2. februārī
Stafānija Kūkoja – 3. februārī
Nataļja Medvedeva –9. februārī
Zoja Sparāne – 11. februārī 
olavs Skuba – 17. februārī

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Informāciju no Dzimtsarakstu nodaļas reģistra sagatavoja  
Līvija Andersone

Lielās piektdienas un 
Lieldienu dievkalpojumi

 Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pa-
sludināju un ko jūs arī pieņēmāt, un kurā pastāvat. 
Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties 
pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Citādi velti esat 
sākuši ticēt. 

Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņē-
mis: Kristus mira par mūsu grēkiem, pēc Rakstiem, un tika guldīts kapā, 
un trešajā dienā augšāmcēlās, pēc Rakstiem.

(Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:1–4)

Lielajā piektdienā, 3. aprīlī, plkst. 11.00 būs Kristus ciešanu un nā-
ves piemiņas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu, un tas notiks pēc īpa-
šas kārtības. 

 
Lieldienu svētdienā, 5. aprīlī,  plkst. 11.00, būs Kristus augšām-

celšanās dienas svētku dievkalpojums. Pirms un pēc šī dievkalpojuma 
kursēs autobuss.  

 
Visi mīļi aicināti.

 Ķempju ev. luteriskā draudze
www.kempji.lv 

Atgādinājums 
nekustamā  
īpašuma nodokļu 
maksātājiem!

Līgatnes novada dome aicina 
samaksāt nekustamā īpašuma 
nodokli par 2015. gada I ceturk-
sni līdz 2015. gada 31. martam!

Ja jūs vēl neesat saņēmuši 
paziņojumu par NĪ nodokli, lū-
dzu zvanīt NĪ nodokļu adminis-
tratorei Vinetai Kārkliņai pa tālr. 
64153176 vai rakstīt uz e-pastu: 
vineta.karklina@ligatne.lv.

Līgatnes novada Sociālais dienests aicina  
darbā uz nenoteiktu laiku

SoCIĀLo DARBINIEKU
Galvenie veicamie uzdevumi:

• Identificēt klientu sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, vadīt so-
ciālā gadījuma risināšanas gaitu; 

• Lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam risināt radušās 
grūtības un motivētu viņu pārmaiņām, vadīt intervences procesu;

• Pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu nepieciešamību;
• Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un 

pakalpojumiem un par to realizācijas iespējām, kā arī klientu līdzdarbības 
pienākumiem sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības saņemšanā.

Kvalifikācija un prasmes:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
• darba pieredze sociālā darba specialitātēs;
• labas latviešu un krievu valodas prasmes;
• labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku un lietvedības zināšanas;
• prasme strādāt ar SOPA programmu;
• augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte;
• prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• precizitāte pienākumu izpildē;
• spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Pieteikties līdz 2015. gada 27. martam 
Dokumenti jāiesniedz vai pa pastu jānosūta Līgatnes novada domē 
Nītaures ielā 6, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4110

• Pieteikuma vēstule.
• Pretendenta CV.
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis uzziņām: 64155587, e-pasts: socdienests@ligatne.lv

Sestdien, 2015. gada 4. aprīlī, Līgatnes novada Sporta 
centrā Atklātais Līgatnes galda tenisa turnīrs. 

Ja esi kādreiz turējis tenisa raketi rokā vai arī gribi 
to sākt darīt, tad nāc 4. aprīlī un piedalies galda 

tenisa turnīrā!

Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus,
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos –
Kuri nenobaidās.
(O.Skuja)

Vislabākie vēlējumi 
jubilejā mūsu 

Ivetai Viļumsonei! 
Izturību Tev!

Draugi Līgatnē

IEVĒRĪBAI!
Materiālu iesniegšanas termiņš avī-
zes „Līgatnes Novada Ziņas” aprīļa 
numuram – 2015. gada 13. aprīlis. 

Sūtīt uz e-pastu: 
novadadome@ligatne.lv.

LĪGATNES NOVADA 
BIBLIOTĒKU ZIŅAS
Datorkursi iesācējiem Lī-

gatnes pilsētas un Līgatnes 
pagasta bibliotēkās notiks:

• 2015. gada 25. martā un 1. 
aprīlī plkst. 16.00 – Līgat-
nes pilsētas bibliotēkā

• 2015. gada 26. martā un 2. 
aprīlī plkst. 16.00 – Līgat-
nes pagasta bibliotēkā


