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VASARĀ

Sveicam jūnija 
īpašos  

gaviļniekus!

Vēl puto madaras
un vīgriezes lej smaržas,
vēl līči malās
ūdensrozes pin,
vēl dienām liepziedu
un medus garša,
jo šis ir laiks,
kad tavu ierašanos
gan cilvēki, gan daba
ar neprātīgu ziedēšanu svin.

/Kornēlija Apškrūma/

Gintu Bergmani
Gunāru Desaini
Inu Girgensoni

Česlavu Griļevu
Agri Peteru
Agritu Aiši

Ļubovu Belovinsku
Pēteri Gaspertu
Jāni Grīnbergu

Aivaru Krimbergu
Jāni Slišānu
Veltu Kalvi

Valteru Skrastiņu
Ojāru Viktorovu

Ināru Vimbu
Marutu Zaļaiskalnu

Andri Baumani
Aldu Mārtiņjēkabu

Intu Griezi
Oskaru Muduli

Antoniju Bieziņu
Kārli Ķerpi

Ināru Meisteri
Ilgu Plūmi

Mirdzu Strazdiņu
Pēteri Maņšinu

Ausmu Ozolnieci
Genovefu Martinovu

Ojāru Paleju
Nikolaju Senkānu

Jāni Kupču
Jāni Siku

Viliju Petroviču
Birutu Druvkalni

Dzintru Šveici
Brigitu Kauliņu
Orestu Balodi
Dailu Branti

Elenu Vencku
Leo Balodi

Vasaras Saulgriežu laiks, kad 
daba ietērpta visskaistākajā rotā, 
pļavas mirdz ziedu krāšņumā un 
dievišķo daiļumu apdzied tūkstoš-
balsīgs putnu koris, ir atskaites 
punkts pavasara darbiem un ražas 
gaidīšanas laikam. Vēl jāspēj izra-
vēt lauki, jāsien siers, jādara alus, 
jācep pīrāgi un jāsakopj pagalmi, 
lai gada visīsākajā naktī kopā ar 
draugiem dziedātu līgodziesmas, 
ļautos vislatviskākajām tradīci-
jām un rīta pusē, veldzējoties rasā, 
sveiktu sauli.

Esot harmonijā ar dabu, atce-
rēsimies, ka mums līdztekus ir 
Laima un Māra. Latviskās dzīves 
gudrība māca, ka latvietis nerau-
gās uz likteni kā fatāli negrozāmu. 
Cilvēkam ir dota iespēja ar savu 
brīvo gribu un izvēli ietekmēt lik-
teni un dažkārt pat būtiski mainīt 
to. Šajā nozīmē cilvēks ir pats 
sava Mūža laimes kalējs un likte-
ņa veidotājs. 

Ir laiks svētkiem! Baudīsim 
Saulgriežu nakts burvību. Snieg-

sim prieku un gūsim dabas doto 
enerģiju. Lai prieks un saticība 
katra sirdī! Priecīgus Līgosvētkus!

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs Ainārs Šteins   

Ielīgo Zanderu pļavās Līgatnē 2013. gada 21. jūnijā. 

1934. gada Jāņi Līgatnē. 

LAIKS SVĒTKIEM!

Lustīgus Līgosvētkus 
Līgām, Jāņiem un 
visiem Līgatnes  

novada līgotājiem!
Līgatnes novada dome

Informāciju no iedzīvotāju  
reģistra sagatavoja  

Līvija Andersone
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Sirsnīgi sveicam 
Līgatnes novada 

vislatviskāko  
vārdu īpašniekus: 
178 Jāņus un  

21 Līgu!
Līgo saule, līgo bite

Pa lielo tīrumiņu,
Saule – ziedus kaltēdama,

Bite – ziedus lasīdama.

Sanāciet, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu,
Jāņa diena lepni nāca,

Ugunīs vizēdama.
/Latv. t.dz./
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Domes sēdēs

Gadi kā Gaujā ūdeņi aiztek,
Iemetot matos ievziedu vizmu,

Bezgala skaists un trauksmains arvien,
Ir tas patiesais cilvēka mūžs.

/Ojārs Vācietis/

Sirsnīgi sveicam Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadī-
tāju Laimu Timermani, kura Līgatnē ir nostrādājusi 40 gadus!

Līgatnes novada dome

Līgatnes novada  
domes ārkārtas 
sēde 2014. gada  
6. maijā, protokols  
Nr.11

Informatīvā daļa:
Par Līgatnes novada pašvaldības 

2013. gada pārskatu /E. Kurpnieks, J. 
Rudzīte/

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada pašvaldības 

2013. gada pārskata apstiprinā-
šanu.

Līgatnes novada  
domes ārkārtas 
sēde 2014. gada  
15. maijā, protokols 
Nr.12

Izskatītie jautājumi:
1. Par grozījumiem Līgatnes nova-

da domes 2013. gada 15. aprīļa 
lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes dalību Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013. gadam 
pasākumā „Vietējās attīstības 
stratēģijas” (ELFLA) rīcībā 2.3. 

„Publisku pakalpojumu pieejamī-
bas, sasniedzamības un kvalitā-
tes uzlabošana vietējiem iedzī-
votājiem”, LAP: 413. pasākuma 
1. aktivitātē „iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehno-
loģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzī-
votājiem”.

Līgatnes novada 
domes sēde 2014. 
gada 22. maijā,  
protokols Nr.13

Informatīvā daļa
1. Par SIA „Rehabilitācijas centrs 

„Līgatne””/ D. Klāmane
2. SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgat-

ne”” tiesiskās aizsardzības proce-
sa gaitu / I. Meļķis

3. Par SIA „Pareizā ķīmija” un Latvi-
jas Universitātes radio „NABA” ie-
snieguma izskatīšanu / M. Štram-
dieris
Izskatītie jautājumi

1. Par deputātes kandidātes Vinetas 
Lapseles deputāta mandāta ap-
stiprināšanu.

2. Par zemes ierīcības projekta iz
strādi nekustamam īpašumam 

„Āres 2”, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads, ar kadastra Nr. 4262 
004 0087, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 4262 010 0082. 

3.  Par pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu – zemes vienību Spri-
nģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, 
ar kadastra Nr. 4211 008 0021, un 
Līgatnes upe, Līgatne, Līgatnes 
novads, ar kadastra Nr. 4211 008 
0919, iznomāšanu un nomas tiesī-
bu izsoles noteikumu apstiprinā-
šanu. 

4. Par izlīguma apstiprināšanu.
5. Par apbedīšanas izdevumu ap-

maksu. 
6. Par Līgatnes novada pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.14/75 „Lī-
gatnes novada pašvaldības pabal-
sti” apstiprināšanu. 

7. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/76 „Grozīju-
mi Līgatnes novada domes 2012. 
gada 27. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14/33 „Par pabal-

stu politiski represētajām perso-
nām”” apstiprināšanu.

8. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2013. gada 25. aprīļa lēmumā 

„Par noteikumu „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centra ama-
tiermākslas kolektīvu un interešu 
pulciņu darbības un finansēšanas 
noteikumi” apstiprināšanu”. 

9. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2009. gada 30. jūlija lēmumā 

„Par Līgatnes novada pašvaldības 
policijas nolikuma apstiprināšanu”.

10. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2012. gada 27. decembra lē-
mumā „Par Līgatnes novada domes 
un tās struktūrvienību darbinieku 
štata sarakstu un atalgojumu no 
2013. gada 1. janvāra”.

11. Par konkursa nolikuma „Līgatnes 
novadā sakoptākais īpašums” ap-
stiprināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.

14. Par Līgatnes novada izglītības 
iestāžu izglītojamo un pedagogu 
apbalvošanu. 

15. Par valsts īpašuma nomas līguma 
pagarināšanu ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi. 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anu-
lēšanu.

17. Par deklarētās dzīvesvietas anu-
lēšanu.

18. Par deklarētās dzīvesvietas anu-
lēšanu.

19. Par deklarētas dzīvesvietas anu-
lēšanu. 

20. Par deklarētās dzīvesvietas anu-
lēšanu.

21. Par deklarētās dzīvesvietas anu-
lēšanu. 

Informāciju sagatavoja Līgatnes 
novada domes Kancelejas vadītāja 

Ilze Goba  

Dzimšana
Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,

Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,

Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.

Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.

/I. Ziedonis/

Maijā Līgatnes novadā piedzimuši 2 bērni –  
viens zēns un viena meitene, kuriem doti vārdi – Evelīna un Arvis.

Mīļi sveicam vecākus un vecvecākus! 

Kokamatniecības muzeja darbnīca. 

Informāciju no Dzimtsarakstu nodaļas reģistra sagatavoja  
Līvija Andersone

Vienkoču parkā atvērts 
Kokamatniecības muzejs

Šogad Vienkoču parkā Līgatnē durvis vēris jaunizveidotais Kokamatnie-
cības muzejs. Šis muzejs ir iekārtots kā vēsturiska darbnīca, kuras kopē-
jais stils atbilst 19.gs. beigām un 20.gs. sākumam. Muzeja kokapstrādes 
darbnīcā izvietoti darbgaldi, kas darbojas caur transmisijas asi un siksnām 
ar petrolejas vai elektromotoru. Muzeja darbnīcā atrodas arī kājminamas 
virpas un dažādi rokas darbarīki. Muzejā var iepazīties ar kokamatniecības 
attīstību no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Pašlaik no Kokamatniecības 
muzeja kopējās ieceres ir realizēta pirmā kārta. Muzeja ēka tika uzbūvēta 
pagājušajā vasarā, bet rudens un ziemas mēnešos notika aktīvs darbs pie 
ekspozīcijas un darbnīcas iekārtojuma izveides. Nākotnē muzeju paredzēts 
paplašināt, lai pilnvērtīgāk varētu iepazīstināt ar atsevišķām kokamatnie-
cības nozarēm. Kokamatniecības muzeja ideja aizsākās vēl pirms Vienkoču 
parka izveides, kad no Naukšēnu puses uz Līgatni tika pārvestas pirmās se-
nās darbmašīnas. Muzeja iecere kļuva par pamatu Vienkoču parka izveidei, 
kas šodien kalpo kā ārvides ekspozīcija ar pastaigu takām un izziņas objek-
tiem. Kokamatniecības muzejs ikdienā ir atvērts ikvienam Vienkoču parka 
apmeklētājam bez papildu maksas, bet pilnvērtīga muzeja apskate iespēja-
ma tikai gida pavadībā, iepriekš piesakot ekskursiju. Atsevišķos tematiskos 
pasākumos būs iespēja iesaistīties meistardarbnīcās un līdzdarboties.

Līgatnieša kartes īpašniekiem Vienkoču parka ieejas maksai ir 50% atlai-
de. Atvedot vismaz 3 savus ciemiņus (izņemot pirmsskolas vecuma bērnus), 
kartes īpašniekam ieeja bez maksas (atlaide darbojas tikai standarta darba 
laikā no plkst. 10.00 līdz 18.00).

Informāciju sagatavoja Kokamatniecības muzeja un Vienkoču parka 
veidotājs Rihards Vidzickis 
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Līgatnieši uzvedumā  
„Lec, saulīte!”

2014. gada 21. un 22. jūnijā norisinā-
sies viens no vasaras vidus vērienīgā-
kajiem Eiropas kultūras galvaspilsētas 
notikumiem – „Rīga 2014 saulgrieži” – 
ar plašu pasākumu programmu divu 
dienu garumā, kas norisināsies vienā 
no zaļākajām un kultūrvēsturiski bagā-
tākajām Rīgas apkaimēm – Mežaparkā.

Abus vakarus plkst. 22.00 Mežapar-
ka Lielajā estrādē notiks iespaidīgs 
deju uzvedums „Lec, saulīte!”. Uzve-
dumā saulgriežu stāstu izdejos vairāki 
tūkstoši dejotāju no Rīgas un Latvijas 
labākajiem deju kolektīviem, uzvedu-
mā piedalīsies kori, solisti, „Lec, sau-
līte!” orķestris un bungu un dūdu grupa 

„Auļi”. Uzveduma radošo grupu veido 
mākslinieciskais vadītājs Jānis Ērglis, 
režisors Elmārs Seņkovs, komponists 
Raimonds Tiguls, scenārija un tekstu 
autore Rasa Bugavičute, deju horeo-
grāfi Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Agris 
Daņiļevičs, scenogrāfs Reinis Suha-
novs, tērpu māksliniece Evija Dāboliņa.

Deju uzvedumā „Lec, saulīte!” 
piedalīsies arī Līgatnes novada deju 
kolektīvs „Zeperi”.

Novada iedzīvotāju 
zināšanai

Cienījamie novada iedzīvotāji!
Rūpēs par novada teritoriju sa-

kopšanu aicinām īpašu uzmanību 
veltīt teritoriju un ēku sakopšanai. 
Jūnijā un jūlijā īpašu uzmanību vel-
tīsim zālienu uzturēšanai, latvāņu 
izplatības ierobežošanai un vidi 
degradējošu ēku problēmai. Infor-
mējam, ka pašvaldības saistošie 
noteikumi nosaka īpašnieku pienā-
kumus un atbildību. Tāpēc, lai ne-
rastos domstarpības ar pašvaldī-
bas policijas inspektoriem, vēlreiz 
atgādinām, ka saistošie noteikumi 
Nr.14/28 „Par Līgatnes novada te-
ritorijas kopšanu un būvju uzturē-
šanu” nosaka:

• zāliena pļaušana nozīmē zāles 
regulāru pļaušanu, nepieļaujot 
zāles vidējo garumu virs 20 cm; 
(zāliens – ar zāli apaugusi teri-
torija zemes vienības robežās 
ciemos un pilsētā un ēkām pie-
gulošajā teritorijā un pagalmos 
(atbilstoši zemes robežu plāna 
eksplikācijā noteiktajam – zeme 

zem ēkām un pagalmiem) pārējā 
novada teritorijā, izņemot ga-
dījumus, kad ciemos un pilsētā 
konkrēta platība tiek izmantota 
lauksaimniecības vajadzībām, 
par ko ir saņemts iesniegums 
Līgatnes novada domē, un pla-
tība tiek reģistrēta kā atbilstoša 
zālājam).

• teritorijās, kurās konstatējama 
latvāņu klātbūtne jānodrošina 
appļaušana, neļaujot latvāņiem 
izziedēt.

Par šo noteikumu prasību neie-
vērošanu izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu: fiziskajām 
personām – līdz EUR 72,00, juri-
diskajām personām – no EUR 36,00 
līdz EUR 143,00.

Pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 14/10 „Par sabiedrisko kārtību” 
nosaka:
• Pilnīgi vai daļēji sagruvušu būv-

ju un būvju, kas bojā ainavu, ne-
sakārtošana.

Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu 
būvju un būvju, kas bojā ainavu, ne-
sakārtošanu uzliek naudas sodu līdz 
septiņdesmit diviem euro.

Līgatnes novada dome   
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6. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības namā 
tika sveikti un apbalvoti Latvijas Florbo-
la čempionāta 2013./2014. gada sezonas 
labākie spēlētāji, treneri un tiesneši.

Latvijas Florbo-
la savienība (LFS) 
katru sezonu 
noslēdz ar čem-
pionāta labāko 
spēlētāju, treneru 
un tiesnešu godi-
nāšanu. Katru rei-
zi šis pasākums 
notiek kādā citā 
īpašā vietā. Aiz-
vadītās sezonas 
izcilnieku suminā-
šana norisinājās 
Rīgas Latviešu 
biedrības Līgozā-
lē.

Starp labāka-
jiem bija arī mūsu 
līgatnieši: Kris-
taps Lazdiņš un 
Uģis Feldmanis. 
Līgatne lepojas ar 
mūsu florbolistu 
sportiskajiem sa-
sniegumiem. 

Brīvdabas trenažieru parks Skolaskalnā. 

Kristaps Lazdiņš un Toms Zālmanis. 

Pasākuma dalībnieki Čehijā. 

Līgatnes Jauniešu  
biedrība aicina uz brīvdabas 
trenažieru parku

Arī līgatniešiem tagad ir pieejams brīvdabas trenažieru parks. Tas 
atrodas Skolaskalnā, laukumā pie skatu platformas, netālu no Amatu 
mājas. Trenažieru parku ierīkojusi Līgatnes Jauniešu biedrība, un tas ir 
brīvi pieejams ikvienam novada iedzīvotājam un tā viesiem. 

Tie ir pieci dažādu modeļu trenažieri, kas paredzēti vairāku muskuļu gru-
pu nodarbināšanai, īpaši piemēroti iesācējiem un tiem, kas vēl tikai plāno 
uzsākt aktīvāku savas fiziskās formas uzturēšanu. Tomēr arī tiem, kuri ar 
nopietnu sporta slodzi jau sen ir uz „tu”, Līgatnes trenažieru parka aprīko-
jums būs lieliska iespēja dažādot savu sportisko ikdienu un papildināt līdz 
šim ierastās aktivitātes. Nodarbība trenažieru parkā būs noderīga arī pēc 
skriešanas vai riteņbraukšanas, lai nodarbinātu arī citas muskuļu grupas un 
padarītu sportam veltīto laiku daudzveidīgu.

Vedot bērnus nodarbībās uz trenažieru parku, vecāki aicināti vismaz 
sākotnēji viņus pieskatīt un pārliecināties, ka mazie sportisti izprot visus 
trenažieru lietošanas aspektus un neapdraud savu veselību vai nepārpūlas.

Brīvdabas trenažieru parku Līgatnes Jauniešu biedrība ierīkojusi, saņe-
mot finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai konkursā 
un īstenojot projektu Cēsu rajona lauku partnerības pasākuma „Vietējās at-
tīstības stratēģijas” ietvaros. Paldies jāsaka arī Līgatnes novada domei par 
atbalstu un parka atrašanās vietas nodrošināšanu.

Liene Krīvena, tālr.: 29109268, epasts: lienekrivena@gmail.com 

23. un 24. maijā Čehijas pilsētā 
Dobruškā Līgatnes Amatu centra 
vadītāja Daina Klints prezentēja 
Līgatnes amatnieku darinājumus 
starptautiskā izstādē Latvijas, Lie-
tuvas un Čehijas sadarbības projekta 
ietvaros.

No Latvijas pasākuma organiza-
tori bija vairākas lauku partnerības – 
Cēsu, Pārgaujas, Gulbenes – un bied-
rība „Ziedzeme”, kas deva iespēju 
dažādu amatu pratējiem un pārtikas 
produktu ražotājiem savstarpēji 
iepazīties, dalīties savā pieredzē, 
apzināt dažādu nacionalitāšu un da-
žādu kultūru mantojumu, salīdzināt 
mantotās vai jauniegūtās prasmes 
un tehnoloģijas.

Cēsu partnerību pārstāvēja siera 
ražotāja Jeļena Juhno no Mārsnē-
nu pagasta, kas piedāvāja degustēt 
dažādu garšu sierus, Diāna Doniņa 
un Arnis Mētra no Kaives, kuri savā 
nelielajā uzņēmumā nodarbojas ar 
veselīgu, pret dažādām kaitēm ie-

darbīgu tējas zāļu audzēšanu. Sintija 
Rude no Raunas piedāvāja iepazīt 
ekoloģiska un kvalitatīva mājas 
apstākļos gatavota ķiploku pulve-
ra ražošanas tehnoloģiju, Līgatnes 
Amatu centra vadītāja Daina Klints 
prezentēja Līgatnes amatnieku 
tekstila un koka izstrādājumus, Nī
taures audēju meistare Linda Dže-
riņaRiekstiņa demonstrēja savas 
skaistās, vasarīgās linu šalles.

Cēsu partnerību pārstāvošajiem 
amatniekiem šī bija pirmā iespēja 
prezentēt projekta ietvaros izveido-
to preces zīmolu – „Vidzemes grozs”. 
Ikviens šī zīmola ieguvējs varēs mar-
ķēt savu preci vai produktu, iegūstot 
atpazīstamību kā kvalitatīva un eko-
loģiska roku darba darītājs.

Ar savu nopietno attieksmi, iz-
smalcināto stila un gaumes izjūtu 
stendu noformējumā, preces pa-
sniegšanā un prezentācijā pārstei-
dza arī citu partnerību pārstāvētie 
amatnieki un mājražotāji.

Paldies organizatoriem no Če-
hijas, kas piedāvāja izbaudīt gan 
čehu nacionālos ēdienus, gan 
pasākumam par godu izveidotās 
alus šķirnes degustāciju. Gan 
Latvijas, gan Lietuvas ciemi-
ņus priecēja arī skaistie Čehijas 
kalnu dabas skati un senās pils 
Nove Mesto nad Metuji apskate.

Ikvienam projekta dalībniekam 
ir milzīgs gandarījums par jaunu 
draugu, domubiedru un kontaktu 
iegūšanu, par iespēju piedalīties 
arī turpmākajos projekta pasā-
kumos Braslā (Straupē) jūnijā, 
Lietuvā – jūnijā un jūlijā, noslē-
guma pasākumā Gulbenē – sep-
tembrī.

Paldies visiem čaklajiem or-
ganizatoriem. Lai pietiek spara, 
enerģijas un radošu ideju turp-
mākajiem pasākumiem!

Līgatnes Amatu centra vadītāja 
Daina Klints 

Iespēja sevi prezentēt Čehijā

Līgatnes novada sporta centra organizēto
pasākumu plāns: jūnijs – augusts
16.–20.06.2014 dažādi Vasaras dienas nometne bērniem un jauniešiem Līgatnes sporta centrs

17.06.2014 18.00 Līgatnes kauss pludmales volejbolā 2. kārta Gaujasmalā

25.06.2014 18.00 „Līgatnes apļi 2014” 3. posms Mākslas iela 2, Augšlīgatne

01.07.2014 18:00 Līgatnes kauss pludmales volejbolā 3. kārta Pie Laivenes, Augšlīgatnē

15.07.2014 18.00 Līgatnes kauss pludmales volejbolā 4. kārta Gaujasmala

21.–25.07.2014 dažādi Vasaras dienas nometne bērniem un jauniešiem Līgatnes sporta centrs

23.07.2014 18.00 „Līgatnes apļi” 3. posms Mākslas iela 2, Augšlīgatne

05.08.2014 18.00 Līgatnes kauss pludmales volejbolā 5. kārta Pie Laivenes, Augšlīgatnē

19.08.2014 18.00 Līgatnes kauss pludmales volejbolā 6. kārta Gaujasmala

20.08.2014 18.00 „Līgatnes apļi” 4. posms Mākslas iela 2, Augšlīgatne

18.–22.08.2014 18:00 Vasaras dienas nometne Līgatnes sporta centrs

23.08.2014 10.00 Līgatnes novada vasaras sporta spēles Gaujasmala

30.–31.08.2014 10.00 „Līgatnes kauss florbolā 2014” Līgatnes sporta centrs

2. līgā vīriešiem
Rezultatīvākais spēlētājs Rihards Krauklis Koknese

Labākais uzbrucējs Uģis Feldmanis Līgatne

Labākais aizsargs Toms Zālmanis Irlava/Avant

Labākais vārtsargs Kristaps Lazdiņš Līgatne

Līgatnes novada Sporta centra vadītājs Juris Pīpkalējs
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Ar jauniem  
draugiem Līgatnē 
aktīvākajā nometnē 
par dabu

Aktīvākā nometne par dabu „Pē-
das un skaņas dabā” notika Līgatnē 
pirmajā vasaras brīvlaika nedēļā. 
Pirmdien mēs dzejojām kopā ar 
dzejnieci Mirdzu Kerliņu, tēlojām 
vaboles un spēlējām dažādus mū-
zikas instrumentus kopā ar mūzikas 
skolotāju Daci Zariņu. Otrdien brau-
cām uz Balto kāpu Saulkrastos, pa 
ceļam skaitījām dzīvniekus un būvē-
jām smilšu pilis pie jūras. Trešdien 
mēs pārģērbāmies par dažādiem 
augiem un dzīvniekiem kopā ar Da-
nutu Kiopu no „Pakalniešiem”, bet 
ZAAO pārstāve Ieva Veģere mums 
mācīja rīkoties ar atkritumiem tā, 
lai nekaitētu dabai. Meklējām un 
atradām arī atkritumus pie skolas. 
Ceturtdien mēs bijām uz Meža sko-
lu „Pauguri”, kur mums mācīja par 
aizsargājamajiem augiem, spēlējām 
izglītojošas spēles un uztaisījām 
maskas. Piektdien mēs pļavā lasī-
jām ziedus un pēc tam no tiem pi-
nām vainagus, kā arī saņēmām sa-
vus dzejoļus jaunizveidotajā dzejoļu 
grāmatiņā. Nometne man patika, un, 
kaut arī es esmu no Rīgas, es iegu-
vu jaunus draugus Līgatnē.

Linards Lācis,  
jauno dabaspētnieku nometnes 

dalībnieks

Ar mīlestības pilnām 
atmiņām

Līgatnes novadā šobrīd  ir 
viena skola – Līgatnes novada 
vidusskola. Laika gaitā katram 
līgatnietim tā saistās ar savu 
vēsturisko notikumu uztveri, pār-
liecību un piederību, jo tieši laika 
gaitā tā ir mainījusies un pārta-
pusi visdažādākajos nosaukumos 
un apjomos. 

Ir pagājis nepilns mēnesis, 
kopš Līgatnē svinējām Līgatnes 
novada vidusskolas 5 gadu, vi-
dusskolai Līgatnē 55 gadu, skolai 
Augšlīgatnē 152 gadu un izglītī-
bai Līgatnē 156 gadu jubilejas. 
Mana sirds gavilē gaišās atmiņās 
par kopā aizvadīto Līgatnes no-
vada vidusskolas jubileju un ab-
solventu salidojumu! 

Todien, 24. maijā, viss sākās 
tā – svinīgā piemiņas brīdī Zan-

deru kapos piedalījās neliels ab-
solventu pulciņš, bet viņu acis un 
sirdis izstaroja dziļu un patiesu 
cieņas apliecinājumu viņsaulē 
aizgājušajiem Līgatnes skolu pe-
dagogiem.

Pie vecās skoliņas atmiņās 
gremdēties tīkotāju pulks jau bija 
krietni lielāks, ikviens no klāt-
esošajiem varēja, mīkstos krēs-
los zvilnot vai ābeļu paēnā sēžot, 
baudīt svētku ieskaņas koncertu, 
spert pirmos soļus savu domu at-
miņu virzienā un uzzināt ko jaunu 
par Līgatnes skolas attīstības 
vēsturi.

Saulē sakarsuši, sākumskolas 
ansambļa dalībnieki demonstrēja 
jaunos skolas tērpus un skanī-
gām balsīm ieskandināja kopābū-
šanas svētkus. Liels pārsteigums 
daudziem klātesošajiem bija 
vecās skoliņas ārējā nemainība 
un iekšējā pārtapšana par Amat-
nieku māju, kur šodienas dzīves 
ritmā līgatnieši atrod laiku izglī-
toties un gūt baudu latvisko tra-
dīciju apgūšanā un saglabāšanā. 
Te tiek apvienots mūsdienīgais ar 
seno.

Ap plkst. 15.00 abās skolas 
ēkās (Līgatnē un Augšlīgatnē) 
mudžēja un šumēja kā bišu stro-
pā, varēja sastapt sen un ne tik 
sen redzētus skolas biedrus, ie-
sēsties skolas solā un tā no sirds, 
kā toreiz – skolas laikā –, pačalot 
ar saviem skolas biedriem par to, 
kas bijis, ir un varbūt būs. Ap šo 
laiku skolā jau bija reģistrējušies 
250 absolventu, visvairāk pārstā-
vētais bija 1966. gads – no skolo-
tājas Ernas Pakalnas audzināmās 
klases ieradušies 14 absolventi. 
Šīs dienas aktivitāšu plānā vai-
rāku gadu absolventi atrada laiku 
arī pulcēties pie kāda no saviem 
klasesbiedriem mājās, lai baudī-
tu atspirdzinošu auksto zupu un 
mazā kompānijā apspriestu pie-
dzīvoto.

Savukārt skolas bijušie un eso-
šie pedagogi pulcējās, lai kopīgi 
baudītu svētku cienastu. Paldies 

„Līgatnes vīniem” par atbalstu, ar 
savu produkciju kuplinot svētku 
galdu. Liels un patīkams pār-
steigums pedagogu saimei bija 
ieraudzīt 20. gs. 50. gadu skolas 
direktori Ēriku Buņķi, kā arī citus 
ar Līgatnes skolu kādreiz saistī-
tus pedagogus. Šo sirmo pedago-
gu klātesamība, dziļais, enerģijas 
pilnais acu skatiens un dzīves-
gudrību saturošās runas tikai 

Skolas ziņas
Kārtējais mācību gads Līgatnes 

novada vidusskolā ir gandrīz no
slēdzies. Lepojamies ar skolēniem, 
kuri guvuši teicamas un labas 
sekmes mācībās, piedalījušies un 
guvuši panākumus starpnovadu 
mācību olimpiādēs, sporta sacen-
sībās, citos pasākumos ārpus sko-
las.

Priecājamies par skolēniem, kuri 
piedalījušies skolas deju kolektī-
vā un korī. Šie kolektīvi ieguvuši 
1. pakāpes diplomus starpnovadu 
skatēs. 

Paldies visiem skolotājiem par 
rūpīgo un pacietīgo darbu, lai ik-
vienam skolēnam palīdzētu rast 
ceļu uz zināšanām un prasmēm!

Visiem jaukas brīvdienas  
vēlot – Leonora Dubkeviča, direktora 

vietniece mācību darbā

Teicamas sekmes 
(vidējā atzīme 8  
un vairāk)
1.a Endijs Ramāns
 Anete Tralle
 Kristiāns Viļums
1.b  Paula Hamčanovska

2.a  Patrīcija Nora Blūmentāle
 Marta Razāne
 Emīls Pīlēģis
 Anna Roma
2.b  Annija Paula Meņģele
 Kristiāna Plūme

3.a Gerda Kurpniece
 Marta Šūmane

4.a Paula Pīlēģe
 Sabīne Driviniece
4.b  Artūrs Stumburs  
 Agnese Zaperecka 

 5.b Elvija Jansone  
 Elīna Zaperecka  

6.a Anna Rijniece
 Dāvis Kažemaks
6.b   Andrejs Mudulis

7.a Nikola Drēviņa
7.b  Melisa Kronberga

8.a Emīlija Krista Grava
 Aleksandra Hiļčuka
 
9.a Agute Klints
9.b  Samanta Baumane
 Aigars Birkenfelds
 Vivita Brasliņa
 Renāte Strelevica

Labas sekmes  
(vidējā atzīme 6,5  
un vairāk)
1.a  Undīne Čemme
 Kristaps Ķinne

 Laura Ozola
 Alise Martiņiva
 Veronika Taratutina
1.b  Jēkabs Sebastians Mudulis
 Elise Vizule
 Rolands Ķiņķeris

2.a Sabīne Bērziņa
 Alise Driviniece
 Katrīna Leimane
 Sanija Poceviča
 Viktorija Ragauska
 Karīna Vidiņa
 Dāvis Zicmanis
 Kristofers Kibilds
2.b  Kristena Anna Baumane
 Gerda Anita Visocka
 Kristiāna Viviāna Vīksniņa

3.a Anastasija Baurda
 Arlita Kalniņa
 Kristaps Humparovs
 Valdis Liepiņš
3.b  Samanta Bērziņa
 Katrīna Dorogova
 Daniels Kononovs
 Ričards Ralfs Vīksniņš

4.a Dāvis Mieriņš
 Valters Vasiļjevs
 Kārlis Vinķelis
4.b  Enija Aumeistere
 Paula Bikše
 Justīne Amanda Bille
 Sanija Grigorjeva
 Ance Evelīna Meņģele
 Roberta Užule

5.a Andis Indriķis Preiss
 Niks Mūrmanis
 Rihards Zilgalvis
 Arnis Kalnietis
5.b  Valērija Dorogova
 Norberts Golubkovs
 Megija Amanta Kreitāle

6.a Kārlis Vanags
6.b  Aleksis Gabliks
 Ingūna Samarina
 Eduards Vācers
 Elīza Vaska

7.a Monta Eglīte
 Hanna Lagone
 Linda Tralle
7.b  Dāvids Aumeisters
 Elīna Krimberga
 Beāte LiepiņaDandena

8.a Egija Linda Nežborte
 Anete Vinķele
8.b  Annija Sirlaka
 Dāvis Jānis Pipirs
 Monika Blocka
 Artūrs Kočans

9.a Līga Īzaka
 Samanta Kalniņa
9.b  Amanda Linde
 Ina Mihļeņova

11.a  Luedemann Helke
11.b Irita KupicaSemaško

12.a Anete Dzērve 
 Zane Treifelde
 Fransiene Donatiene
12.b Anastasija Karpikoviča

Starpnovadu mācību 
priekšmetu  
olimpiāžu uzvarētāji 
1. vietas
Annija Meņģele, 2.b, matemātika, 
skolotāja Daina Laganovska
Ginters Noass Kušķis, 6.b, angļu 
valoda, skolotāja Ina Plūme
Aleksandra Hiļčuka, 8.a, krievu 
valoda, skolotāja Viktorija Mazu-
rova

2. vietas
Dāvis Kažemaks, 6.a, informātika, 
skolotāja Kintija Blūmentāle
Dāvis Kažemaks, 6.a, matemātika, 
skolotāja Daiga Meistere
Andrejs Mudulis, 6.b, matemātika, 
skolotāja Ritma Timermane

3. vietas
Paula Hamčanovska, 1.b, sākum-
skola, skolotāja Antra Strazdiņa
Patrīcija Blūmentāle, 2.a, latviešu 
valoda, skolotāja Ilze Treifelde
Artūrs Stumburs, 4.b, matemātika 
un dabaszinības, skolotāja Daina 
Laganovska

Atzinības
Marta Razāne, 2.a, matemātika, 
skolotāja Ilze Treifelde
Valters Vasiļjevs, 4.a, matemā-
tika un dabaszinības, skolotāja 
Daiga Meistere
Paula Pīlēģe, 4.a, latviešu valoda, 
skolotāja Daiga Meistere
Andrejs Mudulis, 6.b, angļu valo-
da, skolotāja Ina Plūme
Linda Tralle, 7.a, informātika, 
skolotāja Kintija Blūmentāle
Monika Blocka, 8.b, krievu valoda, 
skolotāja Dace Bērziņa
Agute Klints, 9.a, bioloģija, skolo-
tāja Skaidrīte Gasperte
Reinis Ozols, 12.b, angļu valoda, 
skolotāja Aija Ziediņa

Sveicam 
absolventus!
Līgatnes novada vidusskolas 
9. klasi beidz 15 audzēkņi:

Mārtiņš Grigorjevs
Līga Īzaka
Mareks Juškovs
Samanta Kalniņa
Agute Klints
Annija Lagone
Evija Vilciņa
Samanta Baumane
Aigars Birkenfelds
Vivita Brasliņa
Santa Kurzemniece
Amanda Linde
Ina Mihļeņova
Renāte Strelevica
Andris Trops

12. klases absolventi:
Anete Dzērve
Oskars Īzaks
Lauris Timermanis
Zane Treifelde
Valdis Bicāns
Anastasija Karpikoviča
Anda Ķiņķere
Reinis Ozols
Arvīds Zirģelis 

Nometnes piektā diena – mirklis pirms vainagu pīšanas.
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vairoja skolas vērtību un deva 
spēku šī laika pedagogiem tur-
pināt iesākto pedagoģisko darbu 
tieši te, Līgatnē.

Un tad pievienošanās Līgatnes 
novada svētku gājienam no sko-
las uz kultūras namu, cik liela 
skolas saime! Zaļās lentītes, sim-
bolizējot Līgatnes mežu krāšņu-
mu, jaunību, dzīvību un enerģiju, 
plīvoja gājiena dalībnieku rokās.

Svētku koncerts kultūras namā 
pulcēja jau vairāk nekā 500 ie-
saistītos svētku dalībniekus. 
Skolas vēsturiskās 90. gadu pēr-
les – ansambļa „Pēkšņi” – dalīb-
nieki Lienes Pīlēģes un Linarda 
Jaunzema vadībā ikviens varēja 
pāršķirstīt skolas kopīgo atmiņu 
kladi.

Skatītāju sirdis priecēja gan 
šodienas skolas bērnu deju un 
dziesmu priekšnesumi, gan ab-
solventu neskaitāmās tautiskās 
dejas, kas starot staroja pilnas 
vienotības, aizrautības, lepnuma 
un mīlestības. Skatoties neviļus 
domās radās jautājums, pa kuru 
laiku to varēja paspēt izdarīt? 
Un atbilde arī atnāca drīz – kas 
vienreiz iemācīts, tas ir uz mūžu, 
tā skolas mīlestība! Paldies, 
jums absolventi, par sagādāto 
pārsteigumu! Caur jums ir mūsu 
skolas spēks!

Augšlīgatnes skolas ēkā par 
sirdi iepriecinošu pasākumu 
izvērtās skolas samīļošana, ko 
ar skolas bērniem atkārtojām 

30. maijā, noslēdzot 2013./2014. 
mācību gadu. Arī bijušo un esošo 
skolotāju tikšanās izvērtās 
ļoti sirsnīga, goda vietā celtās 
skolotājas Raimonda Gablika, 
Irēna Cābute un Elga Berga no 
sirds dalījās savās atmiņās un 
pedagoģiskajās atziņās par skolā 
pavadītajiem gadiem.

Un tad, protams, vakarā ilgi 
gaidītā balle – divas balles – 
Līgatnes kultūras namā un 
Augšlīgatnes skolas ēkā. 

Augšlīgatnē pulcējās 110 absol-
ventu un kopīgi radīja ļoti mājīgu, 
sirsnīgu un draudzīgu noskaņu, 
pietika vietas visiem – gan pie 
sarunu galdiem klasēs, gan ar 
vērienu griežoties deju ritmos. 
Ikviens par skolā pavadīto laiku 
savās atmiņās varēja gremdēties 
tik dziļi, cik viņa sirds to kāroja, 
kāds uzdrīkstējās atzīties 
mīlestībā, kāds kādam pateica 
to, ko ilgus gadus glabāja zem 
sirds, kāds vienkārši skaisti pa-
teica paldies savām skolotājām 
publiski vai izdancinot deju zālē. 
Kā simboliska zīme par godu 
Līgatnes novada vidusskolas 
piektajai jubilejai pie skolas ēkas 
Augšlīgatnē pusnaktī tika pa

laistas debesīs piecas gaismas 
laternas, kas ļoti mērķtiecīgi 
izvēlējās savu virzienu uz skolas 
ēku Lejaslīgatnē.

Savukārt Līgatnes kultūras 
namā darbība rosījās kā tirgus 
laukumā, tur absolventi mazajā 
zālē bija cieši, jo cieši vienu pie 
otra saklājuši svētku galdus, kur 
sarunas sita ļoti augstu vilni, 
bet kopība radīja brīnumjauku 
vienotības un atkalredzēšanās 
prieka sajūtu, tie, kas vēlējās 

mierīgāku, romantiskāku gai-
sotni, bija ērti iekārtojušies uz 
parka soliņiem ap kultūras namu, 
tika pārspriests viss: joki un ne-
darbi, prieki un bēdas, pagātne 
un tagadne, kaldināti nākotnes 
plāni. Lielajā zālē, kur grupas 

„Apvedceļš” vadībā notika dejas, 
vakara sākumā dejotāju bija tik 
daudz, ka tikai valdonīgākais 
deju pāris varēja uz deju 
grīdas izbrīvēt sev kaut necik 
pieņemamu dejas vietiņu. Uz rīta 
pusi, protams, viss mainījās, tad 
gan varēja griezties nevaldāmos 
deju ritmos. Pusnaktī priecēja 
ugunspuķu salūts. Septiņos 
dziedāja pirmie rīta gaiļi un balle 
beidzās, tad izturīgākie dejotāji 

apgaroti devās mājup vai ļāvās 
vēl rīta pastaigai un burvestības 
pilnām sarunām ap Līgatnes dīķi 
vai klinšu virsotnēs.

Paldies ikvienam Līgatnes no-
vada vidusskolas absolventam 
un pedagogam, kurš atrada savā 
dzīves ritmā laiku, lai būtu kopā 
ar mums un godam nosvinētu šos 
svētkus.

Tagad pienācis laiks skatīties 
uz priekšu, kaldināt nākotnes 
plānus; vēlamies uzlabot skolas 
ieejas laukumu – izbruģēt to. Lai 
to realizētu 5 gadu laikā, līdz nā-
kamajam salidojumam, vajadzīga 
ikviena mūsu līdzdalība, tātad, ja 
mēs katrs – esošie skolas skolēni, 
pedagogi, darbinieki un absolven-
ti – ziedotu skolai naudu bruģ
akmeņu iegādei, tad izdotos no-
klāt laukumu Augšlīgatnē 168 m2 
un Līgatnē 235 m2. Ja atbalstāt 
šo ideju un vēlaties pēc 5 gadiem 
nostāties pie skolas uz saviem 
bruģakmeņiem, tad ziedojiet sko-
las atbalsta fondā biedrībai „Mēs 
Līgatnes novada vidusskolai”, reģ. 
Nr. LV06HABA0551034471963, ar 
norādi „Skolas bruģim Līgatnē” 
vai „Skolas bruģim Augšlīgatnē”!

Ceru, ka salidojuma kopā 
būšanas spēks dos enerģiju 
ikvienam ražīgi darboties savā 
ikdienas dzīvē, lai pēc pieciem 
gadiem atkal gribētos satikties 
Līgatnes novada vidusskolā. Mēs 
jūs visus ļoti mīlam, jo jūs esat 
mūsējie!

Līgatnes novada vidusskolas
direktore Kintija Blūmentāle  

Pasākums pie vecās skoliņas. 

Pasākums pie vecās skoliņas. 

Dalībnieki pie Līgatnes novada vidusskolas gatavojas 
svētku gājienam. 

Salidojuma koncertu kuplināja Līgatnes bērnu popgrupas 
„Pēkšņi” bijušie dalībnieki. 
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Andrejs Cīrulis /vidū/ Līgatnes vidusskolas 50 gadu sali-
dojumā, blakus bijušais Līgatnes papīrfabrikas un vidus-
skolas direktors Ilmārs Norītis ar sievu Valdu Norīti, biju-
šo Līgatnes papīrfabrikas inženieri tehnoloģi, 09.05.2009. 

Nesen, Muzeju nakts laikā, nevi-
ļus sāku rēķināt, kad tad Līgatnes 
vidusskolā notika mūsu klases iz-
laidums.

Rezultāts apstulbināja – tas taču 
bija 1964. gadā!

Tātad pirms veseliem 50 gadiem – 
un padomājiet tikai! – pagājušajā 
gadu simtenī un pagājušajā gadu 
tūkstotī.

Tātad Anitas Jaunzemes (Beķe-
res) un Rasmas Vanagas nerimtīga-
jiem mudinājumiem uzrakstīt manas 

Līgatnes dzīvošanas vēsturi jāpieiet 
no pavisam cita rakursa. Jāapraks-
ta tādas lietas, par ko jaunie cilvēki 
nemaz nezina, ka kaut kas tāds vis-
pār bijis. Piemēram, tintnīcas. Tajos 
laikos skolēniem nekādu pildspalvu 
nebija. Penāļos bija zīmuļi, dzēšgu-
mijas un apgrauzti spalvaskāti ar 
maināmām metāla spalvām. Liela-
jos un smagajos portfeļos lika arī 
tintnīcas, kas bija tik viltīgi uztai-
sītas, ka zilais šķidrums ārā nelija. 
To varētu raksturot – plastmasas 
burciņā iemontēta piltuve. Tintnīcu 

apliekot otrādi, tinte iekšpusē sate-
cēja gan malām, un soma palika tīra. 
Ģeniāli!

Ķempji
Mūsu ģimene uz Līgatni atbrauca 

1957. gadā no Talsu rajona Lubeze-
res sovhoza, kur bija samitinājušies 
Krievijā un Baltkrievijā nodedzināto 
sādžu iemītnieki ar visiem saviem 
tikumiem un (galvenokārt!) netiku-
miem. Latvieši cietās, cietās un bei-
dzot masveidā muka. Par apsolītās 
laimes zemi visu prātos bija kļuvusi 
teiksmainā Līgatne, kur tagad visos 
novada daudzajos kapos atdusas bi-
jušie lubezerieši. Kā jau visiem pārē-
jiem Latvijas iedzīvotājiem, arī šiem 
atbraucējiem nebija nekādas jēgas 
ne par Augšlīgatni, ne Lejaslīgatni 
un daudzajiem plašumiem, kam arī 
Līgatnes vārdu kabina klāt. Bija liels 
pārsteigums, ka Līgatne ir kaut kas 
tik daudz, plašs un varens.

Mums dzīvoklīti – virtuvi un ista-
bu – ierādīja „Pumpurīšos”. Otrajā 
stāvā. Mazajā, smukajā mājiņā, kas 
izcēlās ar balto ķieģeļu apšuvumu, 
dzīvoja veselas 4 ģimenes. No mier-
laikiem te kā galvenā saimniece bija 
Bultesmāte un Onkulītis, kam tikpat 
kā neviens nezināja ne vārdu, ne uz-
vārdu. Lejasstāvā mitinājās arī kupla 
ģimene, kurā galvenā teikšana bija 
vecaimammai – Liepiņmātei. Pēc 
viņu aiziešanas mājas toreizējais 
īpašnieks – Fabriciusa vārdā nosauk-

tā šķirnes putnu padomju saimniecī-
ba jeb sovhozs – te iemitināja Viļumu 
ģimeni.

Uz māju veda teiksmaini skaista 
liepu aleja. Kā jau mierlaiku mājai, te 
bija klēts, pagrabs un grandioza ēka, 
kurā bija vāgūzis, kūts un šķūnis ar 
milzīgu šķūņaugšu, kur pa vasaru 
sienā, sienāžu dziesmas klausoties, 
baudījām veselīgu naktsmieru. Tas 
burvīgais monstrs jau pirms dau-
dziem gadiem fragmentāri sabrucis, 
kā par to tagad liecina ēkas vidū sa-
augušie koki.

Un pavisam netālu aiz kūts bija 
skaistā un diženā Ķempju grava. Tā 
bija tik dziļa, ka laikam pat viesnīcu 

„Latvija” tur varētu ielikt. Varbūt, ka 
tā tas nav, mērījis neesmu, bet man 
tā gribas domāt. Grava pieaugusi ko-
kiem un daudzviet tik stāva, ka pa 
tiešo lejā tikt neiedomājami. Puikas 
gados es tur uztaisīju kāpnes, lai 
nebūtu tā garā līkumošana pa nolai-
denajām taciņām. Zāģēju lazdas, dzi-
nu mietus, veidoju pakāpienus. Ļoti 
liela nozīme bija margām jeb, kā to-
reiz teica, lenderēm. Citādi vecākiem 
cilvēkiem bija bail. Jocīgi bija redzēt 
pēc daudziem gadu desmitiem, ka 
kāpnes ir joprojām. Materiāls cits, 
bet ideja dzīvo. Pa gravas lejasdaļu 
veda iemītas taciņas uz ciematu – 
iešana pa gravu tika uzskatīta par 
progresīvu rīcību, jo tā tika baudīts 
dabas skaistums. Gravā daudzviet 
bija pielāgoti soliņi – vietējiem tur 
patika lasīt grāmatas. Kad sabrau-
ca ciemiņi, tad ēšanas un dzeršanas 
pārtraukumos viesiem obligāta bija 

pastaiga pa gravu un gardā daudzo 
strautiņu ūdens garšošana.

Nepilnu kilometru tālāk bija sim-
tiem gadu vecā Ķempju baznīca, kas 
izcēlās ar dižiem mūriem, staltu 
zvanu torni un krāsainām vitrāžām. 
Neskarta tā noturējās visus pa-
domju laikus, nekas netraucēja tās 
mieru. Par mācītājiem nezinu, bet 
pērminderis bija Arvīds Miķelsons. Ar 
viņa kundzi Elzu vēlāk papīrfabrikas 
kantorī pie pretējiem rakstāmgal-
diem sēdējām. Miķelsons bija mīlīgs,  
laipns un allaž smaidošs. Viņa pro-
fesija bija laukstrādnieks. Ģimenē 
bērnu nebija, un tādēļ visus spēkus 
viņš veltīja draudzes un baznīcas 
kopšanai. Viņa labestība bija tik at-
bruņojoša, ka visus tumšos spēkus 
viņš uzveica vienā vēsā mierā.

Baznīcā notika kristības, iesvētī-
bas, kāzas, bet sestdienas vakaros 
pa visu plašo apkaimi maigi plūda 
zvanu skaņas. Bultesmāte pārkrus-
tījās un svinīgi nočukstēja: „Svētva-
kars.” 

Par autoru:
Andrejs Cīrulis (dzimis 1946. gada 18. oktobrī Talsu rajonā, Vandze-

nes pagastā)
Žurnālists un sabiedriskais darbinieks.
Dzīvojis Līgatnē no 1957. gada līdz 1979. gadam (ar pārtraukumiem). 

1964. gadā pabeidzis Līgatnes vidusskolu, strādājis Līgatnes papīrfabrikā. 
Bijis laikraksta „Līgatnes Papīrnieks” redaktors.

Organizējis pirmsatmodas grāmatas „Jūrmalas dialogi” sagatavošanu 
un izdošanu, vadījis pirmos Trešās atmodas tautas mītiņus 1988. gada 25. 
martā un 14. jūnijā, bijis tālaika populārākā un ietekmīgākā Latvijas dienas 
laikraksta „Padomju Jaunatne” redaktors, Latvijas Tautas frontes organi-
zācijas komitejas loceklis, Latvijas Kultūras fonda valdes prezidija loceklis, 
Latvijas Žurnālistu savienības valdes prezidija loceklis, LTF organizācijas 
komitejas loceklis, LTF 1. un 2. kongresā ievēlēts par LTF Domes valdes 
locekli, bija PSRS tautas deputāts no LTF saraksta.

Būtiski ietekmējis daudzus Trešās atmodas procesus un iniciatīvas, tai skai-
tā sarkanbaltsarkanā karoga atzīšanu, latviešu valodas atzīšanu kā valsts va-
lodu, Nacionālās bibliotēkas „Gaismas pils” veidošanu un daudzas citas.

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.
Apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Pašreiz „Barikadopēdijas fonda” valdes priekšsēdētājs un „Barikadopē-

dijas” galvenais redaktors.

1963. gads. Līgatnes vidusskolas 11. klase, Andrejs Cīrulis otrajā rindā 1. no labās puses. 

Ķempju baznīcas altāris, mācītājs Fridrihs Brēdermanis no 
Siguldas, 1932. gads. 

Iesvētības Ķempju baznīcā ap 1940. gadu. 
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No baznīcas uz gravas pusi bija 
novietojusies Ķempju muiža. Tagad 
tā ir spoža pils – pa gabalu redzēju. 
Padomju laikā tā bija nošļurkusi un 
tik skumjā paskatā, ka raudāt gribē-
jās. Milzīgajā mājā tik dažās istabās 
bija dzīvoklīši. Visa pārējā – tukša. 
Vienugad sovhozs tur ierīkoja sīpolu 
glabātavu. Kaut kas nebija kārtībā ar 
tehnoloģiju, un tie sīpoli sāka pūt. Tā 
bija visdramatiskākā smaka, kādu 
vien es savā dzīvē esmu jutis. Tās 
bija patiesas šausmas, jo no negan-
tās smirdoņas muižas apkaimē nekur 
nebija glābiņa. Ne viens vien mocījās 
ar vemšanu. Kad zeme bija daudz-
maz atkususi, večus norīkoja pie rak-
šanas, un tapa milzīga tranšeja, kur 
visu to bijušo labumu sagāza iekšā.

Tad atkal uznāca tāda vēlēšanās 
kultūru nest masās un muižā ierī-
koja kultūras namu. Ļoti populāri 
kļuva deju vakari. Mana klasesbied-
rene Astrīda Jansone tikai nesen 
sadūšojās un atzinās, ka kopā ar 
citiem skuķiem nākušas uz dejām, – 
papīrfabrikas klubā skolas vadība 
bija aizliegusi tik maziem bērniem 
maisīties pa pieaugušo deju vaka-
riem, lai nesaskatītos visādas neat-

ļautas lietas. Bet Ķempju muiža bija 
tālu no skolas direktora acīm, un 
te varēja draiskoties uz nebēdu. Te 
brauca arī pārvietojamā kinoiekār-
ta – ik pa laikam bija pārtraukums, 
iedegās gaisma, un tad līdz ausīm 
nosmērējies kinomehāniķis lika jau-
nu rulli aparātā. Ļoti aizkustinoši 
bija dzirdēt filmu skatītāju komen-
tārus. Kāda izcila ārzemju operas 
soliste spoži dziedāja ļoti populāru 
āriju, kas bieži bija dzirdēta pa radio 
un tāpēc pazīstama. Kāda no tantī-

tēm sasita rokas un lielā priekā, vi-
sai zālei dzirdot, izdvesa: „Cik smuki 
balti zobi!”

Ķempju muižā bija arī neparas-
tības. Pirmkārt, tur bija triece. Tas 
ir tāds ūdens sūknis, kas darbojas 
bez elektrības vai citādas mākslī-
gas enerģijas pievadīšanas. Triece 
bija ievietota gravā strautiņā un ne-
mitīgi tikšķēja. Sanāk tā, ka ūdens 
daļu no sevis pats ar savu spēku, 
bez maksas paceļ daudzus metrus 
augšup uz vairākām ēkām. Tas nu 
gan bija varens brīnums, ko nāca 
skatīt no tuvienes un tālienes.

Un otrs izbrīna radītājs bija 
priekštelpā publiski lietojamais 
telefons (paralēlais aparāts bija 
brigadiera Saukuma dzīvoklī). Tāl-
tālā apkaimē nekur citur telefona 
nebija vispār. Ar labo roku vajadzēja 
griezt kloķi un pēc tam nokabināt 
klausuli. Reizēm vajadzēja gaidīt 
ilgi, bet galarezultātā klausulē at-
skanēja žirgta centrāles jaunkun-
dzes balss: „Ķempji, Ķempji.” Un 
tad viņa savienoja ar kāroto numuru 
vai ar citu centrāli, teiksim „Līgatni” 
Augšlīgatnē. Tālāk bija jārunā ar to 
nākošo dāmu vai, izsakoties parei-

zāk, biedreni. To iekārtu sauca par 
komutatoru. Kad kāds zvanīja, at-
skanēja čerkstoņa un vaļā atsprāga 
metālisks lodziņš. Operatore atverē 
zem lodziņa ieštepselēja vada galā 
esošu spraudni un mundri sauca 
savu saucamo. Uzzinājusi, ar ko 
tad jāsavieno, vada otrā galā esošo 
spraudni ievietoja meklējamā abo-
nenta kontaktligzdā un tad ar tādu 
slēdzīti sūtīja zvanus. Lai tie vadi 
nesapiņķerētos, tie bija ievērti cau-
rumiņos. Vados bija iekārti atsvariņi, 

kas dauzījās virs jaunkundžu klēp-
jiem. Mūsu centrāles jaunkundzes 
sēdēja īpašā pasta telpas istabā tai 
senajā un slavenajā ēkā pie Lustū-
ža, virs pirts. Tagad tur ir doktorāts. 
Telefona iezvanīšanās bija notikums. 
Ja tas notika veikalā, garā rinda 
apklusa, tirgošanās apstājās un 
pārdevēja skaļā balsī plaši un gari 
runāja. Tas bija tāds kā svēts rituāls.

Kad vienreiz pie Valijas Brutānes 
ciemos uz Līgatni bija atbraukusi 
Mirdza Ķempe, abas dzejnieces gā-
jušas uz pastu kaut kādas darīša-
nas kārtot. Pēc mirkļa rindā stāvošā 
slavenā Mirdza sastingusi un nervo-
zi klausījusies. Cauri sienai skanējis: 

„Ķempji, Ķempji, Ķempji, Ķempji.” Un 
tad nu Mirdza Ķempe gājusi meklēt: 

„Kas mani sauc?” Apmēram tā tas 
aprakstīts Valijas Brutānes jaukajā 
grāmatiņā „Uz Līgatni man brauciet 
līdz”. Tas nosaukums gan patapi-
nāts no Arvīda Skalbes dzejoļa.

Ķempju muižu 19. gadsimtā cēla 
Volfu dzimta. Tā pati, kas pēc pos-
tošās viesuļvētras 1872. gadā lika 
atjaunot arī jau pieminēto baznīcu. 
Bet pirmās Latvijas brīvvalsts lai-
kā par īpašiem nopelniem šo muižu 

piešķīra slavenajam operdziedātā-
jam un profesoram Paulam Saksam.

Kad Līgatnē kara beigās ienāca 
padomju karaspēks, Pauls Sakss 
paguva iemukt dziļajā gravā un aiz-
kulties līdzi vācu karotājiem emig-
rācijā. Vēlāk viņš ar kundzi Irmu 
pārcēlās uz ASV, kur Pauls Sakss 
nomira 1966. gada 31. martā 88 
gadu vecumā.

Bet muižā bija palikusi viņa meita 
Ariadna, kas tika apcietināta un aiz-
sūtīta uz soda lēģeri toreizējā Kaza-
hijas PSR. Izsūtījumā viņa apprecē-
jās un viņai piedzima meita un divi 
dēli. Kad sākās reabilitācijas, Ariad-
na Lindgrena bija viena no pirmajām, 
kas atgriezās. Tiesa gan – invalīda 
ratiņos, jo kājas bija bezcerīgi sa-
kropļotas. Un notika kaut kas pa-
domju iekārtai pārsteidzošs – viņai 
atdeva Ķempju muižu. Bet tā kā bez 
naudas ar to graustu neko nevarēja 
iesākt, tika panākta vienošanās, ka 
muižu atdeva sovhozam, bet Ariad-
nai Lindgrenai Rīgā piešķīra nelielu 
dzīvoklīti Sarkandaugavā un sare-
montēja muižas dārznieka mājiņu, 
kur vasarās viņa dzīvoja pati un va-
rēja arī īrniekus izmitināt.

Te dzīvoja arī iedzīvotāju ļoti 
cienītā pastniece Aina Treide, kas 
jebkuros laika apstākļos brauca ar 
velosipēdu. Bija, ko turēt, jo sma-

gās pasta somas bija jāved nevis 
no netālu esošā Līgatnes ciemata, 
bet gan no Augšlīgatnes. Te bija arī 
iedzīvotāju pastkastītes, ko man 
katru dienu vajadzēja apmeklēt, jo 
kā jaunākajam bērnam pastu man 
vajadzēja nest visiem kaimiņiem. 
Tagadējai paaudzei grūti pat iedo-
māties, cik daudz avīžu un žurnā-
lu cilvēki tolaik pasūtīja. Ja kāda 
ģimene abonēja tikai vienu preses 
izdevumu, plašā apkaimē tā tika 
uzskatīta par tumsoņām. Populāra 
bija grāmatu pirkšana un lasīšana. 
60 000 eksemplāru tirāža romānam 
bija normāla parādība. Dzeju grā-
matiņām – 16 tūkstoši bija par maz, 
un izdevniecības tika kritizētas no 
alkstošo lasītāju puses.

Staigājot pēc avīzēm, sapazinos 
un sadraudzējos ar Ariadnas Lind
grenas dēlu Egonu. Pati Ariadna 
sēdēja saulē ratiņkrēslā pie galda, 
klabinādama rakstāmmašīnu, kas 
bija tāds brīnums, ka vai stundām 
pavērtu muti varēja skatīties. Viņa 
tulkoja dažādas grāmatas un rak
stus no spāņu valodas. Pieprasī-
jums viņai bija no daudzām izdev-
niecībām. Ariadnas Lindgrenas 

tolaik sastādītā 665 lappušu biezā 
„Spāņulatviešu vārdnīca” joprojām 
nopērkama antikvariātos.

Reizēm Ariadna skaļi lasīja tik-
ko tulkotas anekdotes. Piemēram, 
kādas pilsētiņas arhīvā telpu šau-
rības dēļ priekšniecībai vaicāja, vai 
nevar iznīcināt dokumentus, kas 
vecāki par 50 gadiem. Atbilde bija, 
ka drīkst, bet ar vienu stingru notei-
kumu – obligāti jāizgatavo kopijas. 
Mēs smējāmies kā traki – gandrīz 
vai līdz asarām. Un te ir tas klasis-
kais gadījums, ka tālaika sevišķi 
asprātīga anekdote mūsdienās ne-
kādu smieklu vētru izsaukt nevar. 
Bet toreiz varēja. Jo tolaik nevarē-
ja iedomāties, ka var būt kopētāji, 
skeneri, datori. Domāšanai laiks un 
tehnoloģiskie jaunievedumi piešķī-
ruši dažādas toņkārtas.

Pie Egona no Rīgas brauca draugi, 
kas kļuva arī par maniem draugiem 
uz daudziem gadiem un atstāja lielu 
iespaidu uz manu dzīvi. Tā sadrau-
dzējos ar vēlāko Mākslas akadēmi-
jas docentu Dzintaru Lemhenu, foto
meistaru Igoru Čebotarenoku, Māru 
Saulīti, kuras tētis bija slavenais 
arhitekts, kas sēdēja uz Pēterbaznī-
cas gaiļa un dzēra šampanieti. Mums 
tajā līksmajā draugu kompānijā bija 
vairāki desmiti cilvēku. To sauca 

„Tauta”, un mūsu himna bija „Še, kur 
līgo priežu meži!”. Ik pēc pāris nedē-

ļām mums bija tā saucamie kongresi, 
kuros arī parodējām Hruščovu. Kad 
galds bija uzklāts, mūsu prezidente 
Astrīda Mauriņa izgāja ārā, tad nāca 
atkal iekšā, visi piecēlāmies un pēc 
modinātāja pulksteņa aplaudējām 
piecas vai desmit minūtes. Tā tas bija 
kā visos kongresos un sanāk smēs, 
kur cildināja Ņikitu Sergejeviču. Te-
levīzijā bijām saskatījušies. Veci bū-
dami, tagad brīnāmies – kāpēc par 
mums neinteresējās ne milicija, ne 
čeka. Bet tas jau bija tāds laiks – div-
plākšņains. Vienas runas bija darbā, 
bet pilnīgi pretējas – mājās. Koris 
koncertā izjusti dziedāja kantāti par 
Ļeņinu, bet pēc pāris stundām savie-
sīgā pasākumā tie paši koristi ar pil-
nu krūti rāva vaļā oficiāli neatļauto 

„Ja ikviens tik zemē sētu…”.
Pretī „Pumpurīšiem” bija lielā 

ābeļdārzā ieskautā Jaunzemu māja. 
Jaunzemu māte bija varen apsviedī-
ga, šeptējās pa tirgu, un līdz ar to 
viņi bija pārticīgāki par citiem. Un 
viņiem bija tas, kas nebija citiem – 
televizors. Uz to norādīja antena, 
uz ko visi skatījās ar cieņu un pie-
tāti. Bet lielas laimes no tā televi-
zora viņiem nebija – ik pa brītiņam 
kāds grabinājās pie durvīm. Istaba 
bija ļaužu pilna, un skatītāju vaja-
dzībām pat tika uztaisīti gari soli. 
Vecākā meita Laima gan bija mana 
skolasbiedrene, bet biežāk par rei-
zi mēnesī mamma man neļāva iet. 
Tomēr ilgi tās mocības viņiem nebi-
ja – parādījās iespējas un cilvēki uz 
nomaksu sāka pirkt gan televizorus, 
gan „Spīdolas”. Jāpaskaidro, ka 
VEF ražotais radioaparāts „Spīdo-
la” bija ļoti populārs Latvijas PSR 
simbols visā Padomju Savienībā. 
Un it visur – liels un kārojams defi-
cīts. Tolaik jēdziens „спидола” bija 
vispārzināms un bieži lietots krievu 
valodas vārds.

Tomēr mēs, Ķempjos dzīvojo-
šie, jutāmies kā provinciāļi uz cēlā 
Līgatnes ciemata fona. Par vienu 
kastu zemāk nekā tur mītošie. To-
mēr uz ciematu iet vajadzēja – tur 
bija darbs fabrikā, veikali, frizētava 
un, protams, skola. Ceļš bija apnicī-
gi garš – gandrīz vai trīs kilometri. 
Apnicīgumu paspilgtināja tas, ka 
Spriņģu kalns tad vēl bija maz apbū-
vēts – nebija uz ko skatīties. Tādēļ 
izveidojās tradīcijas, saskaņot lai-
kus, lai būtu kādi kompanjoni, ar ko 
kopā iet. Tās garās staigāšanas to-
laik bija kā mocība, bet tagad izrā-
dās – veselīga un ieteicama nodarbe.

Turpinājums sekos   

Iesvētības Ķempju baznīcā, 30. gadi. 

Kāzas Ķempju baznīcā, 50. gadi. 

Ķempju muiža, 2009. gads. 

Pauls Sakss ap 1926. gadu. 
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 19. augustā.

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr. 64153176, epasts: 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 mājaslapā: www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, 
iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt...

Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām.

(Antuāns de Sent-Ekziperī)

Maijā mūžībā aizgājuši  
8 mūsu novadnieki

Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

Sludinājumi
Līgatnes novada dome aicina pieteikties uz Līgatnes novada 

domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja,  
galvenā grāmatveža amatu

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt Līgatnes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

darbību;
• Nodrošināt pašvaldības pilnu grāmatvedības uzskaites ciklu;
• Sagatavot gada pārskatus saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīva-

jiem aktiem;
• Nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un kon-

troli;
• Sagatavot ikmēneša finanšu, statistikas un citas atskaites vadībai un 

valsts institūcijām saskaņā ar LR spēkā esošās likumdošanas prasī-
bām;

• Īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība (finansēs un grāmatvedībā, analīzē un auditā, eko-

nomikā);
• Vēlama darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā pašvaldībā vai 

valsts iestādē;
• Nodokļu likumdošanas pārzināšana;
• Labas organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas spējas;
• Labas datorzināšanas;
• Priekšroka var tikt dota kandidātam ar zināšanām grāmatvedības pro

grammā „Horizon”. 

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 30. jūnijs līdz plkst. 12.00.

Līgatnes novada dome izsludina pretendentu pieteikšanos 
vakancei – labiekārtošanas strādnieks – traktortehnikas 

vadītājs

Galvenie pienākumi:
• Veikt Līgatnes novada domes apsaimniekošanā esošajā teritorijā darbus 

ar traktortehniku (ziemas sezonā veikt ceļu un ietvju tīrīšanas darbus no 
sniega, vasaras sezonā ceļu malu un neapstrādāto zemju pļaušanas dar-
bus), veikt zāles pļaušanas, krūmu izciršanas, kritušo koku izzāģēšanas 
darbus ar atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem. 

Prasības pretendentam:
• Vidējā profesionālā izglītība;
• Izpratne un zināšanas par galveno pienākumu veikšanu; 
• Vēlama pieredze auto remontatslēdznieka darbu veikšanā;
• Traktortehnikas A un B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Vēlama motorzāģa, krūmgrieža vadītāja, koku gāzēja apliecība.

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt: 
epasts: novadadome@ligatne.lv vai fakss: 64153176.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 20. jūnijs līdz plkst. 12.00.
Līgatnes novada dome – Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV4110.

Galvenie pienākumi:
• bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā vadīt, 

organizēt un kontrolēt bāriņtiesas darbu, pārstāvēt 
bāriņtiesu;

• kārtot administratīvo saraksti un protokolēt;
• vadīt bāriņtiesas sēdes;
• gatavot pārskatus par bāriņtiesas darbību;
• īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevu-

mus.
Prasības pretendentam:

• Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 10. panta pirmo daļu:
LR pilsonis vai nepilsonis;

• Persona, kura sasniegusi 25 gadu vecumu;
• Persona, kurai ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā 

izglītība pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, tiesību 
zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstošā profesionālā 
(pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārs-
ta) izglītība;

• Prot valsts valodu;
• Labas organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas 

spējas;
• Labi orientējas Latvijas, Eiropas Savienības un starp-

tautisko bērnu tiesību sistēmā;
• Vēlama pieredze bāriņtiesas darbā;
• Labas datorzināšanas. 

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 20. jūnijs 
līdz plkst. 12.00.
Pieteikumā ietilpst: pieteikuma anketa, motivācijas 
vēstule un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikumu iesniegt pa pastu Spriņģu ielā 4,  
Līgatnē, Līgatnes novadā, LV4110, vai pa epastu:  
novadadome@ligatne.lv.

Prasības pretendentam:
• Vēlama augstākā izglītība (pedagoga, psihologa, ju-

rista, sociālā darbinieka, ārsta);
• Labas komunikācijas prasmes;
• Labas prasmes dokumentu izstrādāšanā un noformē-

šanā;
• Labas iemaņas darbā ar datoru;
• Vēlama iepriekšēja pieredze bāriņtiesas darbā;
• Valsts valodas prasme augstākajā līmenī. 

Piedāvājam:
• interesantu un radošu darbu;

• atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:

• pretendenta pieteikums; 
• izglītības dokumentu kopijas;
• pieteikuma vēstule.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē (sekretā-
rei) Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatne novadā, vai elektro-
niski sūtot uz epasta adresi: novadadome@ligatne.lv,  
fakss: 64153176, līdz 2014. gada 20. jūnijam  
plkst. 12.00.

Padomi līgotājiem!
• Jāņu alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo tad alus nerūgst.
• Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot pa pļavām, augot labāk zāle.
•  Kad Jāņu rītā bez saules iet uz avotu mazgāties, tad paliek skaists.
• Jāņu naktī paparde zied zelta ziediem; kas viņu redzot, tas var izteikt vienu vēlēšanos,  

kura piepildīsies.
• Jāņu naktī vajag kailam apskriet laukus, tad labāk aug.
• Jāņu naktī nevajag gulēt, tad odi nekož.
•  Pa Jāņu nakti varot dabūt velnu redzēt, ja pliks stāvot vārtu starpā.
• Jāņu vakarā laidars jāizkaisa ar nātrēm, lai raganas noduras.
• Jāņu naktī meitas skatās ezerā, tad ezera ūdenī redzot brūtgānu nākam.
• Jāņu naktī jāsviež ozola vainags ābelē; cik reizes vainags krīt zemē, tik gadu vēl līdz kāzām.
• Jāņu naktī atveroties debess. Ja tai brīdī kaut ko vēlas, tas piepildās.
• Jāņu vakarā visās ēkās jāiesprauž pīlādži, lai pērkons neiespertu.
• Ja Jāņu naktī govis maujot, tad būšot slapjš rudens.
• Jāņu vakarā salasītās zāles der 

visām slimībām.
• Ja Jāņu vakaru izlaiž caur skur-

steni baltu balodi, tad to cilvēku 
visi mīlot.

• Jāņu vakaru ar kaimiņienēm va-
jag runāt, tad neesot jāstrīdas 
visu gadu.

• Ja kāds grib otru noskaust, tad 
vajag Jāņu vakarā kurināt pirti 
un lūgt to pirtī, kuru grib no-
skaust.

• Ja grib, lai gari mati aug, tad 
Jāņu naktī pusnaktī vajag iet, 
kur apiņi aug, un sukāt galvu.

Informāciju no  
Dzimtsarakstu nodaļas reģistra sagatavoja  

Līvija Andersone

Miršana

Līgatnes novada dome aicina pieteikties bāriņtiesas locekļa vakancei uz noteiktu laiku –  
5 gadi (ar nepilnu darba laiku) 

Līgatnes novada dome aicina pieteikties uz 
Līgatnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata vakanci


