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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 17.oktobrī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu 
un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. „Līgatnes Novada 
Ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot 
aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Rudenī

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja

Līvija Andersone

Koki sākuši pielaikot rudeni.
Debess glazūra lapotnē spīd.
Peļķu pelēkā emaljā, saulrietā,
Lapu krāsainie tauriņi krīt.
Koki sākuši pielaikot rudeni,
Saulei pāri mākoņu krusts.
Un par dzērvi kļuvusī sirds
Vēlas gājputnu kāsī zust.

/K.Apškrūma/

Guntis Baidekalns
Dace Timermane

Jānis Dementjevs
Ausma Kisļicka
Guntars Poišs
Pēteris Rauza

Aivars Ziemelis
Benita Celmiņa
Vera Dālberga

Maija Štālberga
Laimons Gradovskis

Ārija Ozoliņa
Leontīna Strelevica

Anda Šulca
Visvaldis Jaunzems

Rasma Kalniņa
Rasma Petere
Ruta Bembere
Aivars Gabliks

Raimonds Kažoks
Olga Vītola

Austra Ziediņa
Ilga Bērziņa

Vilma Skraustiņa
Ina Sondore

Maigonis Liepiņš
Stefānija Vancāne

Ilga Vorslova
Klaudija Bešenceva

Anastasija Rudusāne
Mārtiņš Vorslovs

Anna Bērziņa
Regīna Caune
Biruta Erge

Ļubova Vīgure
Veronika Klūga
Mirdza Saulīte

27.augustā Jaunpiebalgā notika Amatas novada Apvienotās izglītības pārvaldes rīkota konference, kurā tikās pedagogi un pašvaldību vadītāji, lai sveik-
tu skolotājus par radošu un kvalitatīvu darbu. Konferencē tika sveikti 11 skolotāji no Līgatnes novada izglītības iestādēm.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus saņēma Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Vaira 
Vilciņa un Veronika Akmene.

Savukārt Amatas novada Apvienotās izglītības pārvaldes atzinības rakstus saņēma Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes skolo-
tājas Dace Gaile, Solveiga Līdaka, Silvija Rijniece, Vita Siliņa un Līgatnes novada vidusskolas skolotājas Leonora Dubkeviča, Ilga Gablika, Dace 
Bērziņa, Daina Laganovska, Aija Ziediņa, Skaidrīte Gasperte.

Līgatnes novada domes vārdā sirsnīgi sveicam šīs skolotājas un novēlam, lai katra diena nes gandarījumu un prieku, lai netrūkst radošu ideju, 
lai pietiek spēka un veselības turpmākajam darbam! 

Aicinot turpināt aizsākto tradīciju – padarīt Lat-
viju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot at-
pūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīvu dzīvesveidu 
veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un 
pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu, – 
2013.gada pavasarī Latvijas Pašvaldību savienī-
ba izsludināja pieteikšanos projektu konkursam 

„Meža dienas 2013”, tā moto – „Kopā nākotnes 
mežam!”. Jau aprīļa beigās Līgatnes novada vi-
dusskolas pieteiktais projekts tika apstiprināts 

kā viens no labākajiem iesūtītajiem projektiem, un 
mēs ieguvām 500 latu naudas balvu skolas „Zaļās 
klases” būvniecībai.

Projekta īstenošanā piedalījās amatnieki – Gu-
nars Šķēle, Kārļa (4.a klase) un Anetes (8.a klase) 
Vinķeļu tētis Edgars un Līgas Īzakas (9.a klase) 
brālis Nauris. 27.augustā tika svinēti lapenes spā-
ru svētki, un 2.septembrī, uzsākot jauno mācību 
gadu, „Zaļā klase” gaidīja savus skolēnus. Ganda-
rīti par paveikto ir gan skolēni un viņu vecāki, gan 

skolotāji un tehniskie darbinieki, gan paši amat-
nieki. Īpašs prieks ir skolēniem – ilgi lolotais sap-
nis par iespēju mācīties brīvā dabā ir piepildījies.

Skolas kolektīva vārdā sirsnīgs paldies Latvijas 
Pašvaldību savienībai, Līgatnes novada domei un 
visiem, kas atbalstīja mūsu ieceres īstenošanu.

Līgatnes novada vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā

Baiba Aizupiete  

Mēs lepojamies!

Līgatnes novada vidusskola  
ieguvusi „Zaļo klasi”

Līgatnes novada pedagoģes (no kreisās): Vaira Vilciņa, Aija Ziediņa, Daina Laganovska, Dace Bērziņa, Leonora  
Dubkeviča, Ilga Gablika, Veronika Akmene, Silvija Rijniece, Solveiga Līdaka.

Gaišas domas,  
priecīgu prātu un  
stipru veselību,  

septembra jubilār!
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DOMES SĒDĒS
Līgatnes novada  
domes sēde 2013.
gada 22.augustā, 
protokols Nr.12

Informatīvā daļa:
1. Finanšu un grāmatvedības noda-

ļas atskaite par pašvaldības bu-
džeta stāvokli /B.Pīpkalēja/.

2. Par Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes no-
vadā, attīstības projekta izstrādi 
/E.Kurpnieks/.

3. Par Līgatnes novada domes dalī-
bu Eiropas Kopienas vides finanšu 
apakšprogrammas „LIFE + Vides 
politika un pārvaldība” projektā 

„Integrēta pieeja zālāju dzīvotspē-
jai (LIFE Viva Grass!)” /Ē.Liepiņš, 
G.Pīpkalējs/.

4. Par rīcības plāna izstrādi efek-
tīvam darbam ar debitoriem 
/E.Kurpnieks/.

5. Par Līgatnes novada Bāriņtiesas 
darbību /S.Odziņa/.

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes Ēti-

kas komisijas nolikuma apstipri-
nāšanu.

2. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/49 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanu Līgatnes novadā 2014.
gadā” apstiprināšanu.

3. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/50 „Grozīju-
mi Līgatnes novada domes 2013.
gada 28.marta saistošajos notei-
kumos Nr.14/41 „Par koku ciršanu 
ārpus meža Līgatnes novada ad-
ministratīvajā teritorijā”” apstip-
rināšanu.

4. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/51 „Grozīju-
mi Līgatnes novada domes 2013.
gada 27.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr.14/48 „Grozījumi Lī-
gatnes novada domes 2013.gada 
28.marta saistošajos noteikumos 
Nr.14/42 „Par Līgatnes novada 
autoceļu uzturēšanas klasēm Lī-
gatnes novadā”””.

5. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/52 „Gro-
zījumi 2013.gada 28.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.14/38 

„Līgatnes novada pašvaldības pa-
matbudžets un speciālais budžets 
2013.gadam”” apstiprināšanu.

6. Par nosaukuma maiņu nekus-
tamam īpašumam „Kazaki 136”, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, ar kadastra ap-
zīmējumu 4262 004 0720.

7. Par nosaukuma un adreses pie-
šķiršanu nekustamiem īpašumiem 

„Jānīši”, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads, ar kadastra apzīmēju-
mu 4262 003 0092, 4262 003 0063 
un 4262 003 0064.

8. Par platības apstiprināšanu un ne-
kustamā īpašuma objekta apgrūti-
nājumu noteikšanu nekustamiem 
īpašumiem „Jānīši”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar ka-
dastra apzīmējumu 4262 003 0092, 

„Jānīši 1”, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads, ar kadastra apzī-

mējumu 4262 003 0063, un „Jānī-
ši 2”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, ar kadastra apzīmējumu 
4262 003 0064.

9. Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu Līgatnes novada 
domei piekrītošiem nekustamiem 
īpašumiem Līgatnes pilsētā, Lī-
gatnes novadā.

10. Par nosaukuma maiņu nekusta-
miem īpašumiem Līgatnes pilsētā, 
Līgatnes novadā.

11. Par platību apstiprināšanu ne-
kustamiem īpašumiem Līgatnes 
pilsētā, Līgatnes novadā.

12. Par platības apstiprināšanu un 
nekustamā īpašuma objekta ap-
grūtinājumu noteikšanu nekus-
tamam īpašumam Ošu iela 35, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, ar kadastra ap-
zīmējumu 4262 004 0704.

13. Par platības apstiprināšanu un 
nekustamā īpašuma objekta ap-
grūtinājumu noteikšanu nekusta-
mam īpašumam Spriņģu iela 13, 
Līgatne, Līgatnes novads, ar ka-
dastra apzīmējumu 4211 006 0011. 

14. Par nekustamā īpašuma „Dzel-
mes”-17, Augšlīgatne, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra numuru 4262 900 0498, 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lī-
gatnes novada domes vārda.

15. Par iesnieguma izskatīšanu.
16. Par atļauju zemes vienības daļas 

lietošanas veida maiņai no zemes, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz 
zemi, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība, ne-
kustamā īpašumā „Ezerlejas”, Lī-
gatnes pagasts, Līgatnes novads, 
ar kadastra Nr.4262 004 0064.

17. Par atļauju zemes vienības da-
ļas lietošanas veida maiņai no 
zemes, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz zemi, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba, nekustamā īpašumā „Veckār-
bes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, ar kadastra Nr.4262 005 
0098.

18. Par atļauju zemes vienības lie-
tošanas veida maiņai no zemes, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz 
zemi, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība, 
nekustamā īpašumā „Zīladzi”, Lī-
gatnes pagasts, Līgatnes novads, 
ar kadastra Nr. 4262 004 0218.  

19. Par izpētes veikšanu un projek-
tēšanas darbu uzsākšanu.

20. Par SIA „BRB projekti” iesniegu-
ma izskatīšanu.

21. Par kavējuma naudas dzēšanu.
22. Par nekustamā īpašuma nodok-

ļa parāda piedziņu bezstrīda kār-
tībā no SIA „Keitu”.

23. Par SIA „SKUBA films” projekta 
vadītāja Gundara Rēdera iesnie-
guma izskatīšanu.

24. Par izlīguma noslēgšanu ar SIA 
„GNP Pilskalns”.

25. Par darba laika noteikšanu Lī-
gatnes novada pirmsskolas izglī-
tības iestādē.

26. Par dežūrgrupas izveidošanu un 
dežūrskolotāja atalgojuma no-

teikšanu Līgatnes novada pirms-
skolas izglītības iestādē.

27. Par grozījumiem Līgatnes nova-
da pirmsskolas izglītības iestādes 
nolikumā.

28.  Par grozījumiem Līgatnes nova-
da pirmsskolas izglītības iestādes 
iekšējās kārtības noteikumos.

29. Par ēdināšanas maksas noteik-
šanu Līgatnes novada pirmssko-
las izglītības iestādē no 2013.gada 
1.septembra.

30. Par grozījumiem Līgatnes nova-
da domes Administratīvās komisi-
jas sastāvā.

31. Par Tūrisma un informācijas cen-
tra pakalpojumu piedāvājumu un 
cenrāža apstiprināšanu.

32.  Par Līgatnes novada vidussko-
las direktores K.Blūmentāles un 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas direktores I.Mergas apbal-
vošanu.

33. Par SIA „Līgatnes nami” statūtu 
apstiprināšanu.

34. Par nekustamā īpašuma – nepri-
vatizēto dzīvokļu Nr.1., Nr.2., Nr.3. 
un Nr.6 „Andricēni”, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes no-
vads, ar kadastra numuru 4262 
004 0553 – ierakstīšanu zemes-
grāmatā uz Līgatnes novada paš-
valdības vārda.

Līgatnes novada  
domes ārkārtas 
sēde 2013.gada 
29.augustā,  
protokols Nr.13

Izskatītie jautājumi:
1. Par galvojuma sniegšanu Līgat-

nes novada pašvaldības 100% 
kapitāldaļu sabiedrībai ar ie-
robežotu atbildību „Līgatnes 
nami”.

2. Par siltumenerģijas tarifu ap-
stiprināšanu klientiem Augšlī-
gatnes dzīvojamā mikrorajonā, 
kam pakalpojumu nodrošina Lī-
gatnes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labie-
kārtošanas nodaļa.

3. Par siltumenerģijas tarifu ap-
stiprināšanu klientiem Gau-
jasmalas dzīvojamā mikrorajonā, 
kam pakalpojumu nodrošina Lī-
gatnes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labie-
kārtošanas nodaļa.

4. Par siltumenerģijas tarifa ap-
stiprināšanu klientiem „Skaļu-
pēs”, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada do-
mes Komunālo pakalpojumu un 
teritoriju labiekārtošanas noda-
ļa. 

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

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas 

vadītāja Ilze Goba 

Līgatnes novada domes priekšsēdētāja Guntara Pīpkalēja un Līgatnes 
novada domes izpilddirektora Egila Kurpnieka pieņemšanas laiki:

• Līgatnes novada domē,  
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā:

 ✓ Pirmdienās no plkst.10.00 līdz 12.00,
 ✓ Trešdienās no plkst.10.00 līdz 12.00;

• Līgatnes pagasta pārvaldē,  
Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā:

 ✓ Otrdienās no plkst.10.00 līdz 12.00,
 ✓ Ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 12.00.

Zvanot pa tālruni 64155635, var vienoties par citu pieņemšanas laiku.

*  *  *  *  *
Līgatnes novada domes deputāti Baiba Pelse un Guntis Zicmanis 

apmeklētājus pieņem Līgatnes novada domē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā, katra mēneša pēdējā piektdienā  

no plkst.11.00 līdz 13.00. 

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnes novada 
„Skaļupēs”” (Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/100) ietvaros iepirkuma proce-
dūras rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA „Vidzemes Energoceltnieks” par 
būvdarbu veikšanu. Kopējā būvdarbu summa, par kuru slēgts līgums, ir LVL 
362 470,54 (t.sk. PVN 21%). Būvdarbu gaitā būvuzraudzības darbus veiks 
SIA „Akorda”, kuras līguma summa ir LVL 3557,40, bet autoruzraudzību 
nodrošinās SIA „EVO design” par summu LVL 1210,00. Tehniskā projekta 
izstrādes izmaksas sastāda LVL 7314,39, un projekta korekciju izmaksas 
ir LVL 847,00.

Būvdarbu veicējam līguma ietvaros būs jāizbūvē ūdens sagatavošanas 
ietaises ar uzkrāšanas tilpni un otrā pacēluma sūkņu stacija, jāveic artēzis-
kās akas rekonstrukcija, jārekonstruē ūdensvada tīkli ~ 863 m garumā un 
kanalizācijas tīkla vadi ~ 790 m garumā, jārekonstruē notekūdeņu attīrīša-
nas iekārta un jāizbūvē četri hidranti.

Būvdarbi tika uzsākti jūlija mēneša otrajā pusē. Šobrīd ir demontētas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) un ūdenstornis, kā arī izbūvēti 0,5 km 
kanalizācijas tīklu.

ERAF līdzfinansējums – LVL 251 595,86.
Informāciju sagatavoja

Vineta Lapsele – projektu vadītāja 

Eiropas Savienības Mūžizglītības prog-
rammas „Comenius” apakšprogrammas 
aktivitātē „Skolu partnerības” apstipri-
nāts Līgatnes novada vidusskolas pro-
jekts „Kultūra un vide” („Culture and environment”). Šī projekta sagatavo-
šanas vizīte notika 2013.gada janvārī Turcijā, un, pateicoties pašvaldības 
atbalstam, arī es tur piedalījos. 2013.gadā tika iesniegti 285 projektu pie-
teikumi, bet finansiālu atbalstu guva tikai 64. Līgatnes novada vidussko-
las sadarbības partneri ir skolas Grieķijā, Rumānijā, Vācijā, Turcijā, Spānijā 
un Francijā. Projekts notiks no 2013.gada augusta līdz 2015.gada jūnijam. 
Projekts sniedz iespēju 12–15 gadus veciem Līgatnes novada vidusskolas 
skolēniem uzlabot angļu valodas zināšanas, iepazīt Eiropas Savienības 
dalībvalstis un kandidātvalstis gan neklātienē, gan arī klātienē, kā arī 
iepazīt un uzzināt vairāk par projekta tēmām – kultūru un vidi. Jau šobrīd 
visās 7 projekta dalībvalstīs ir izsludināts logo konkurss, kurā aicināti pie-
dalīties arī līgatnieši. 3–5 labākie darbi ceļos uz Rumāniju, lai noteiktu vis-
veiksmīgāko logo.

Aija Ziediņa,
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja, projekta koordinatore 

Līgatnes novada vidusskola 
„Comenius” projektā

Ūdenssaimniecības 
projekta īstenošana 

„Skaļupēs”

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

Pieņemšanas laiki domē
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Līgatnes „Zaļais tirgus” aicina 
pieteikties tirgotājus

Gleznainākajā gada mēnesī, septembrī, savu darbu sāks Līgatnes „Zaļais 
tirgus”. Tirgus laukums atjaunots ar mērķi radīt vietējiem tirgotājiem labvē-
līgus apstākļus produkcijas realizācijai. 22.septembrī visas dienas garumā 
Līgatnes „Zaļais tirgus” piedāvās dažādu mājražotāju produkciju un priecēs 
viesus ar izklaidējošām spēlēm.

Vecā tirgus laukuma vieta labiekārtota ar Lauku attīstības programmas atbal-
stu pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Tirgotājiem ir iespēja 
pārdot savu produkciju labiekārtotās tirdzniecības vietās ar nojumēm un galdiem, 
kā arī uzstādīt savas tirdzniecības vietas laukuma daļā, kur paredzēta vieta tirdz-
niecībai no automašīnām.

22.septembrī no plkst.10.00 līdz 16.00 notiks „Zaļā tirgus” atklā-
šanas gadatirgus. Dienas garumā paredzētas aktivitātes ģimenēm ar 
bērniem – iespēja piedalīties papīra liešanas darbnīcā, uzspēlēt ping-
pongu, novusu vai kroketu un pievarēt 4 m garo Umurkumuru, turklāt 
pusdienas laiku tirgus laukumā pieskandinās saksofonu kvar-
tets ar Elmāru Rudzīti.

Aicinām tirgotājus pieteikt savu dalību un rezervēt tirdz-
niecības vietu! Ņemot vērā Līgatnes novada domes saistošos 
noteikumus Nr.21/10, tirdzniecības vietās tiks iekasēta node-
va „Par tirdzniecību publiskā vietā”. Lai precizētu nodevas likmi 
un rezervētu tirdzniecības vietu, aicinām visus interesentus zvanīt uz 
tālr.64153169.

Uzmanību! Laukumā pieejams pieslēgums elektrībai. Tirgotājiem, kuru iekārtu 
summārā jauda nepārsniedz 2 kw, maksa par jaudas izmantošanu Ls 5. Ja iekārtu 
summārā jauda pārsniedz 2 kw, tad maksa par jaudas izmantošanu Ls 10,00.

Mājražotājiem un amatniekiem iespēja tirgot savu produkciju Līgatnes „Zaļa-
jā tirdziņā” būs arī turpmāk. Lūdzam interesēties Tūrisma informācijas centrā pa 
tālruni 64153169 vai rakstot uz e-pastu info@visitligatne.lv.

UZ TIKŠANOS ZELTA RUDENS LAIKĀ LĪGATNĒ!

Informāciju sagatavoja
Katrīna Šteina,  

Līgatnes novada kultūras pasākumu organizētāja

Kā jau katru gadu ierasts, oktob-
ra pirmajā sestdienā Vienkoču par-
kā notiks gadskārtējā Uguns nakts. 
Šogad tas ir 5.oktobris. Uguns 
nakts galvenā ideja – padarīt vienu 
īso rudens dienu garāku, ar sveču 
siltumu un gaismu pozitīvi uzlādēt 
sevi ziemas tumšajam periodam, 
lai būtu vieglāk sagaidīt pavasari.

Programma:
Plkst.18.00 – Gaismu meža 
iedegšana

• Amatnieku darbnīcas: 
karošu grebšana, vilnas 
velšana, aušana, dzelzs 
kalšana, dzīvo masku krā-
sošanas darbnīca, kurā 
katram interesentam būs 
iespēja pārvērsties par 

rēgu, spoku vai kādu citu 
meža briesmonīti; 

• Seno latviešu dzīves vide 
un uguns iegūšana pēc 
sentēvu metodēm kopā ar 
apvienību „Baltava”; 

• Līgatnes „Pasaku māja”, 
kurā varēsiet iepazīties 
ar pasaku tēliem, rosināt 
iztēli, klausoties vakara 
pasakās;

• Senie latvju danči ar fol-
kloras kopu „Ore”;

• Nākotnes zīlēšana pēc 
rūnu zīmēm;

• Viduslaiku kara mākslas 
apmācības un citas akti-
vitātes.

Plkst.21.00 – lāpu gājiens pa 
Vienkoču parka takām
Plkst.22.30 – Uguns žonglieru 
šovs

• Karstalus un mielošanās 
kopā ar Valmiermuižas 
pavāriem, kārdinošas 
smalkmaizītes no kafe-
tērijas „Trīs kūkas”. Lī-
gatnes Vīna darītava pie-
dāvās īpašo Uguns nakts 
dzērienu.

Uguns nakts programma visu 
laiku tiek papildināta. Visa jaunākā 
informācija pieejama mājas lapas 
www.vienkoci.lv sadaļā „Jaunu-
mi”. Vienkoču parka informācijas 
tālrunis 29329065; e-pasts info@
vienkoci.lv.

Ieejas noteikumi: lai Uguns 
nakts taptu gaišāka un lai jūs va-
rētu piedalīties lāpu gājienā, līdzi 
jāņem degtspējīga lāpa. Šis pa-
sākums ir paredzēts tikai pozitīvi 
noskaņotiem apmeklētājiem!

Ņemot līdz lāpu, ieejas maksa 
2 Ls pieaugušajiem (bez lāpas 
3 Ls), 1 Ls skolniekiem un pen-
sionāriem (bez lāpas 2 Ls). Pirms-
skolas vecuma bērniem ieeja bez 
maksas. Līgatniešu karšu īpaš-
niekiem īpašas atlaides: iero-
doties ar lāpu – 1 Ls (bez lāpas 

2 Ls), skolniekiem un pensionā-
riem 0,50 Ls (bez lāpas 1 Ls); 
atnākot ar vismaz 3 ciemiņiem, 
ieeja bezmaksas.

Informāciju sagatavoja 
Vienkoču parka veidotājs

Rihards Vidzickis  

Tuvojas gadskārtējā Uguns 
nakts Vienkoču parkā
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Līgatnes novada Dienas un interešu centra „Saulespuķe” audzēknes Sand-
ra Biezēka, Klinta Mārtiņjēkaba, Anete Vinķele un Agute Klints šī gada pa-
vasarī Dienas centrā šuva, izšuva, filcēja un auda nelielus tekstildarbiņus, lai 
piedalītos biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” rīkotajā konkursā bērniem un 
jauniešiem „Kur saulīte rotājas”. Konkurss tika rīkots, lai popularizētu rok-
darbu daudzveidību un rosinātu bērnus un jauniešus radoši darboties dažādās 
tekstilmozaīkas un rokdarbu tehnikās.

25.augustā Rīgā, kultūras centrā „Iļģuciems”, notika dalībnieku apbalvo-
šana, kurp meitenes devās kopā ar skolotāju Dainu Klints. Šis brauciens bija 
ļoti vērtīgs, jo kultūras centrā „Iļģuciems” varēja aplūkot 7 iespaidīgas izstā-
des festivāla „Rīgas Tekstilmozaīka 2013” ietvaros. Tajās varēja redzēt gan 
dažādu Latvijas novadu rokdarbnieku un mākslinieku veikumu, gan Krievijas, 
Polijas un citu valstu tekstilmākslinieku darbus. Līgatnes meitenes varēja 
mācīties un iedvesmoties, cik krāsainus darbus var radīt no maziem audumu 
atgriezumiem – sākot no dekoratīvām audumu salikumu kompozīcijām līdz pat 
portretiem un ainavām.

Par piemiņu no izstādes katram dalībniekam tika pasniegts košs un krāsains 
apliecinājuma dokuments par dalību festivālā „Rīgas Tekstilmozaīka 2013”.

Līgatnes novada Dienas un interešu centra 
vadītāja Daina Klints  

Lūgums lasītājiem!
Līgatnes pilsētas bibliotēka veic 

grāmatu inventarizāciju. Lai tā va-
rētu sekmīgi noritēt, aicinu lasītājus 
būt atsaucīgiem un atnest paņem-
tās grāmatas. It sevišķi gaidīti pa-
rādnieki! Ja esat aizmirsuši par pa-
ņemtajām grāmatām, interesēties 
uz vietas bibliotēkā vai pa tālruni 
64153121.

Līgatnes novada 
bibliotēkas  
iesaistījušās  
Līgatnes papīrfab-
rikas makulatūras 
vākšanas akcijā 
„Zaļā bibliotēka”

Ja arī jūsu mājās ir sakrājusies 
nevajadzīga makulatūra, esiet aktī-
vi un atbalstiet akciju, kura turpinā-
sies līdz 10.novembrim. 

Nodot var:
• grāmatas, avīzes, žurnālus,
• kartona kastes,
• biroja papīru,
• bukletus.

„Atbalsti savu bibliotēku un vidi 
sev apkārt – nes makulatūru uz bib-
liotēku!”

„Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 
2013”!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Bērnu literatūras centrs, sa-
darbojoties ar publiskajām un skolu 
bibliotēkām, vietējām pašvaldībām 
un atbalstītājiem, īsteno jau 2001.
gadā sākto iniciatīvu „Bērnu un jau-
niešu žūrija”. Arī Līgatnes pilsētas 
un pagasta bibliotēkas ir vienas no 
547 Latvijas bibliotēkām, kuras pie-
dalās lasīšanas veicināšanas prog-
rammā. No LNB Bērnu literatūras 
centra mūsu bibliotēkas saņēmušas 
pilnas žūrijas grāmatu kolekcijas.

Tāpat kā 2012.gadā, arī šogad 
lasīt aicināti bērnu vecāki – no 29 
žūrijas vērtēšanai piedāvātajām 
grāmatām kolekcijā iekļauti 5 pie-
augušajiem domāti darbi. 2012.
gadā „Vecāku žūrijā” sāka darboties 
1324 dalībnieki, diemžēl vīriešu 
skaits nepārsniedza 20. Lai bērniem 
apliecinātu, ka arī tēvi un vectēvi 
lasa, kā arī mudinātu abus vecākus 
iesaistīties kopīgā ģimenes lasīšanā, 
šogad īpašs konkurss iecerēts tieši 
tēviem un vectēviem – vērtīgu 
žurnālu un laikrakstu abonementu 
izloze.

Grāmatu vērtēšanā aicinām ak-
tīvāk iesaistīties bērnus, jauniešus, 
vecākus un vecvecākus!

Laima Timermane,
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 

vadītāja  

21. un 22.septembrī Līgatnes kultūras namā notiks konference „Stāstī-
jumi par Latviju”, ko organizē kultūrvēsturniece, grāmatu „Dainu dzīvības 
spēks” un „Vārda spēks tautasdziesmās” autore Ilze Liepiņa.

Par pilskalniem Latvijā un Vidzemē stāstīs profesors Juris Urtāns, par 
dižkokiem – pazīstamais pētnieks un publicists Guntis Eniņš, par akme-
ņiem – bijušais līgatnietis, profesors Valdis Segliņš, savukārt par latvieša 
lietu pasauli – vēstures doktors Mārtiņš Kuplais. Konferences apmeklētājus 
gaida vēl citi stāstījumi, bet 21.septembra vakarā plkst.17.00 – talantīgās 
koklētājas Ingas Karpičas koncerts.

Konferences laikā darbosies senlatviešu rotu, grāmatu un zāļu tēju tir-
dziņš.

Maksa par abām lekcijām un koncertu ir Ls 15,00 (pieteikšanās un biļešu 
iegāde pa e-pastu stastijumi@inbox.lv). Savukārt līgatnieši ar Līgatnieša 
privilēģiju karti biļetes uz lekcijām un koncertu var iegādāties par Ls 10,00. 
Pieteikties lūdzam Līgatnes Kultūras un tūrisma centrā pa tālruni 64153180 
vai rakstot uz e-pastu kultcentrs@ligatne.lv. Biļetes uz Ingas Karpičas kon-
certu būs nopērkamas pirms koncerta; līgatniešiem par īpašu cenu – Ls 3,00.

Inese Okonova, 
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra vadītāja   

Līgatnes vīna darītava jau otro gadu ar savu stendu piedalījās pārtikas 
izstādē „Rīga Food”. Izstāde norisinājās no 4. līdz 7.septembrim Ķīpsalā, 
Rīgā. Šajās dienās stendu apmeklēja ļoti daudzi interesenti. 

Stendā bija iespēja iepazīties ar Līgatnes vīna darītavas jaunāko pro-
dukciju – dāvanu komplektiem, kur dažāda izmēra koka kastītēs iespējams 
sakomplektēt ne tikai pašu ražotos vīnus (kopā ap 20 dažādi veidi), bet arī 
pievienot ievārījumu, degvīnu Līgatnes „Pārcēlājs” un „Pārcēlāja” uzkodas. 
Dāvanu kasti iespējams papildināt ar iegravētu firmas logo.

Līgatnes vīna darītavas veikaliņā un Lustūža pagrabiņā pašlaik ir pārdo-
šanā ap 20 dažādu šķirņu vīns, kas gatavots no Līgatnes apkārtnē augušiem 
augļiem un ogām, tāpat nopērkams degvīns „Pārcēlājs”, kā arī pieejams ba-
gātīgs klāsts koka izstrādājumu un citas labas lietas. Beidzot nogatavojies 
arī 3 gadus izturētais pīlādžu vīns.

Vīndaris Ainars Vanags  

Ar jauno mācību gadu bērniem un jauniešiem ir iespēja uzsākt un turpināt 
apgūt volejbola un florbola spēles iemaņas.

Bērnu ieguvumi, piedaloties treniņos:
• vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšana un uzlabošana,
• volejbola un florbola spēles prasmju pilnveidošana,
• iespēja trenēties kvalificētu treneru pārraudzībā,
• piedalīšanās sacensībās.

Volejbols
Grupa Diena Laiks Treneris
Bērniem no 1. līdz 4.klasei Trešdienās,

piektdienās
17.00–18.00
17.00–18.00

Mārtiņš Toms

Bērniem no 5. līdz 9.klasei Otrdienās,
trešdienās,
piektdienās

17.30–19.00
18.00–19.30
18.00–19.30

Mārtiņš Toms

Jauniešiem un pieaugušajiem Otrdienās,
piektdienās

19.00–20.30
19.30–21.00

Mārtiņš Toms

Florbols bērniem
Grupa Diena Laiks Treneris

Bērniem no 7 līdz 12 gadiem Pirmdienās, 
ceturtdienās 16.00–17.20 Ēriks Bauers

Bērniem no 12 līdz 14 
gadiem

Pirmdienās, 
ceturtdienās 17.20–18.40  Ēriks Bauers

Bērniem no 14 līdz 16 
gadiem

Pirmdienās, 
ceturtdienās 18.40–20.00  Ēriks Bauers

Tālrunis informācijai: 25633889 (Juris Pīpkalējs).
Juris Pīpkalējs, Līgatnes novada Sporta centra vadītājs

Līgatnes novada sporta centra pasākumu 
plāns septembrī

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
20.09. 10.00 Olimpiskā diena skolām Līgatnes novads
27.09. 20.00 Draudzības spēle florbolā Līgatnes Sporta centrs
29.09. 11.00 Florbola turnīrs bērniem „3 pret 3” Līgatnes Sporta centrs

No 16. septembra līdz 4.oktobrim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinie-
ku arodbiedrība (LIZDA) visās Latvijas pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestādēs rīko akciju „Skolas diena”. Akcija notiek Pasaules Skolotāju dienas 
ietvaros, ko organizē Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība. Īpaša uz-
manība šogad – pedagoga lomai kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā.

Līgatnes novada vidusskolā pedagogu statusā piekrituši darboties un arī 
piedalīties diskusijās ar skolotājiem Līgatnes novada pašvaldības deputāti: 
G.Pīpkalējs, A.Šteins, P.Lideris, R.Vidzickis, B.Pelse, G.Liepiņa. Ar skolotā-
jiem sarunāsies G.Zicmanis. Skolā viesosies un arī vadīs stundas 11.Saei-
mas deputāti Dz.Ābiķis un A.Latkovskis. 

Vairāk informācijas par akcijas norisi Līgatnes novadā varēsiet atrast mā-
jas lapā www.ligatne.lv.

Līgatnes novada vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja
Dace Bērziņa   

Tekstilmozaīkas 
konkurss bērniem

Līgatnes vīna darītava  
izstādē „Rīga Food 2013”

LĪGATNES  
NOVADA  
BIBLIOTĒKU 
ZIŅAS

Latvijas dižkoki, akmeņi,  
pilskalni un dzīvā vēsture kon-
ferencē „Stāstījumi par Latviju”

Līgatnes novada Sporta centrs aicina!

Akcija „Skolas diena”
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Elita un Ainars Vanagi izstādē „Rīga Food 2013”
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Ko rakstīja laikrakstos septembrī?
Aizsargu dzīve

Līgatnes aizsargu nodaļai 15 gadu 
pastāvēšanas svētki.

Svētdien, 9.septembrī, 5. Rīgas aiz-
sargu pulka Līgatnes nodaļa svin sa-
vas pastāvēšanas 15.gada svētkus. Lī-
gatnes nodaļa nodibinājusies kā otrā 
nodaļa pulkā 1919.gada 12.augustā 
(pirmā nodaļa dibināta Skrīveru pag. 
1919.g. 11.aug). Aizsargu nodaļa svēt-
kus svin kopīgi ar Līgatnes brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrību, kurai tanī pašā 
laikā paiet 5 gadi kopš dibināšanas. 
Svētki sāksies ar svinīgu dievkalpoju-
mu un parādi plkst.13. Plkst.16. kop-
mielasts aizsargiem, ugunsdzēsējiem 
un lūgtiem viesiem ugunsdzēsēju bied-
rības namā. Vakarā plkst.20. turpat 
teātra izrāde.

„Rīts”, 1934.gada 3.septembrī
Avots: www.periodika.lv

 
*   *   *   *   *

Līgatnes papīru rūpniecības strād-
nieku un kalpotāju arodbiedrība 
26.septembri rīko arodbiedrības gada 
svētkus. Programmā koncerts, teātra 
izrāde un balle. Svētkos notiks ilg-
gadīgo strādnieku apbalvošana, un 
bērniem izsniegs Darba svētku saldu-
mu paciņas. Koncerta daļā piedalīsies 
arodbiedrības koris dir. Briedīša un 
mandolīnu orķestris dir. Miljona vadībā. 
Cēsu – Limbažu – Siguldas strādnieku 
arodbiedrības dramatiskās kopas an-
sambļa izpildījumā izrādīs R.Blaumaņa 
joku lugu „No saldenās pudeles”. Sa-
rīkojums notiks papīru fabrikas izrīko-
jumu zālē.

„Rīts”, 1937.gada 25.septembrī
Avots: www.periodika.lv

Gauja,  
nes vilni jūrai!

101.gada jaunība
LĪGATNE

Laižoties ar plostu lejup pa Gauju, 
nonācu pie kādas upītes ietekas, kur 
daži vīri, neraugoties uz saulaino laiku, 
bija uzvilkuši cimdus. Viņi centās sa-
grābt nēģus. Šī upīte iegrauzusies tik 
dziļi, ka tās krastu simtgadīgās egles 
nesniedzas ārā no gravas. Gar upīti 
ejot, nonākam pie sārtas smilšakmens 
klints. Te, vienkārši iecirsti klintī, atro-
das lētākie un labākie pagrabi Latvijā. 
Piens tajos nesaskābst un kartupeļi 
nesasalst. Mazā upīte veido roman-
tisku ievu gravu, tai pāri ved tiltiņi, kur 
vietējiem mīlētājiem apstāties un no-
pūsties. Bet upītes krastos stāv fabri-
ka, kuru ar pateicību būtu jāpiemin 
katram lasīt un rakstīt pratējam: esam 
nonākuši pie Līgatnes papīra fabrikas.

Lupatas papīram še esot vārītas jau 
pagājušā gadusimteņa sākumā, bet 
pieņem, ka fabrika pa īstam dibināta 
1865., kad sākusies akciju sabiedrība. 
Fabrikai šī vieta izraudzīta tādēļ, ka 
te bijis „tīrs ūdens, lētas lupatas un 
lēts darbaspēks”. Šodien no šīs trīs-
vienības spēka paliek tikai upītes tīrais 

ūdens. Lupatas pa lielākai daļai aizstāj 
celuloze, bet lētā darbaspēka vietā 
stājies labi atalgots darbaspēks un 
ražīga tehnika.

Neteiksim, ka no ārienes fabrika iz-
skatītos sevišķi moderna. Vecās sarka-
nu ķieģeļu ēkas gadu desmitos nosū-
bējušas, lāpītas, pārbūvētas un vietām 
atgādina dzelzs zobus ar kaula plom-
bām. Vecākajai papīru mašīnai jau as-
toņdesmit gadu. Savā laikā tā apkari-
nāta ar ritentiņiem un siksnām, tā ka 
jaunākajām blakus viņa šķiet kā sirma 
vecenīte ar sakruzuļotiem matiem. Tīri 
neērti, ka viņa vēl nav aizgājusi pensi-
jā, jo turpat blakus citai radioaktīvie 
izotopi palīdz mērīt un regulēt papīra 
biezumu.

Vispār šeit daudz ārēji nesaderīga. 
Sīki spraišļoti logi un garas dienas-
gaismas spuldzes. Pavisam moderni 
tvaika nosūcēji. Automāts, kas zibenī-
gi no balta un zila papīra saloka glītas 
burtnīcas, un vecais dzirnu ritenim lī-
dzīgais papīra masas maisītājs. Ar vār-
du sakot, fabrikas vecajā čaulā nepār-
traukti top jauns organisms. Spēcīgs 
organisms. Ja 1935.gadā te saražots 
6000 tonnu papīra, tad 1965. – 13 000. 
Inženieru un meistaru radošā doma, 
strādnieku no paaudzes paaudzē pār-
mantotās prasmīgās rokas ir tas, kas 
šodien vecās fabrikas slavu nes pa-
saulē. Āfrikā, Ganā, skolēni Līgatnes 
burtnīcās velk pirmos burtus, jaunie 
angļi sauli un puķes zīmē uz Līgatnes 
zīmēšanas papīra.

Te tiek ražoti visdažādākie rakstām-
papīri. Balti un gludi lietišķām instruk-
cijām. Arī tādi kā iedzelteni lina audek-
li mīļiem vārdiem. Šai ziņā Līgatnes 
fabrika jo sevišķi ir neizlietotu iespēju 
fabrika. Tanī varot ražot papīrus līdz 
ar visiem konvertiem visdažādākajām 
dvēseles noskaņām. Īpaši slavējami ti-
pogrāfijas papīri. „Lielā padomju encik-
lopēdija”, piemēram, ir grāmata, kuru 
pazīst visā pasaulē. Bet papīrs tai no 
Līgatnes. Tepat Rīgā „Indulis un Ārija”, 

„Karš un miers”, „Dons Kihots” atdzi-
muši uz Līgatnes papīra. Šķiet, izdo-
dot skaistu grāmatu, tipogrāfijai allaž 
vajadzētu atzīmēt arī papīra ražotājus.

Romānu izlasa vienu vai divas reizes 
un noliek plauktā, bet vārdnīcu šķirsta 
tūkstošiem reižu. Tai nu vajadzīgs pa-
pīrs, uz kura skaidri salasāms sīkākais 
burts, kuru var šķirstīt bez gala. Tur-
klāt papīram jābūt plānam, jo, teiksim, 
kabatas vārdnīcai neklājas būt bībeles 
biezumā. Līgatnē šādu vārdnīcu papīru 
prot ražot, pie tam – visas Padomju 

Savienības vajadzībām. Tāpat kā krā-
saino kreppapīru, brošūru vākus, kon-
vertus un vēlreiz – 37 miljonus burtnī-
cu, kuras tiek izlaistas ik gadu.

Kādreiz draugs teica: „Kādēļ tu viļā 
pa muti manu veco galdautu?” Apvai-
nojos, jo mutē man bija tikai smēķis. 
Līgatnes papīru fabrikā, redzot, ka 
papirosu čaulīšu papīru gatavo tikai no 

linu lupatām – palagiem un krekliem, 
krāsainiem un baltiem, sīkās strēme-
lēs saplēstiem, sapratu, ka manām 
dusmām nebija pamata. Smēķēšanas 
pretinieki teiktu: „Galvo nu, ka neesi 
mutē paņēmis vecu dvieli!” Smēķētā-
ji varbūt tad varētu atbildēt: „Lai arī 
dvielis, tas Līgatnē saplucināts lupatu 
lupatās, mazgāts, vārīts un savārīts 
pirmreizinātājos, tā kā tie ir tikai dvie-
ļa atomi.”

Mājup braucot, nodomāju, ka nav iz-
glītības bez rakstīt prašanas, nav raks-
tīt prašanas bez burtnīcām; nav burt-
nīcu bez Līgatnes papīra; nav Līgatnes 
papīra bez Līgatnes strādniekiem. Lai 
viņiem veselība!

Miervaldis Birze,
„Cīņa”, 1966.gada 14.septembrī

Tie bija arī  
līgatniešu svētki

Šķiet, Mežu darbinieku dienā Līgat-
nes kuplās egles slējās debesīs vēl 
lepnāk, līdz ar čaklajiem papīrražotā-
jiem priecājoties par svētkiem, ļaužu 
sasniegumiem un dzīves priecīgajiem 
nākotnes nodomiem. Visā Padomju Sa-
vienībā Mežu darbinieku dienu svinēja 
arī trīs miljoni lielā koksnes ieguves un 

pārstrādes, tātad arī celulozes un pa-
pīrrūpniecības darbinieku, saime.

Kā vienmēr, pēc sekmīga darba cē-
liena cilvēks mēdz atliekt muguru, no-
slaucīt sviedrus un paskatīties – kas 
paveikts? 13.septembra pievakarē uz 
fabrikas klubu plūda Līgatnes papīr-
fabrikas strādnieku, inženiertehnisko 
darbinieku un kalpotāju saime, lai ko-
pējā sanāksmē vērtētu gada pirmajos 
astoņos mēnešos padarīto.

Šogad Līgatnes papīrfabrika sāka 
strādāt pēc jaunās plānošanas un eko-
nomiskās stimulēšanas sistēmas, un 
tāpēc fabrikas ļaudīm darbs vēl ne vi-
sur, tā teikt, šķiras no rokas. Piemēram, 
diezgan daudz rūpju prasa realizācijas 
plāna izpilde. Taču, pateicoties kolek-
tīva enerģijai un neatlaidībai, jau tagad 
gūti ievērojami panākumi. Astoņos mē-
nešos saražotas 9179 tonnas papīra, 
tas ir par 25 tonnām vairāk nekā pare-
dzēts. Augustā papīra ražošanas plāns 
veikts par 101,8, bet darba ražīguma 
plāns – par 104 procentiem.

Par gūtajiem sasniegumiem prie-
cājas plaša patēriņa preču ražošanas 

ceha ļaudis (priekšnieks Kārlis Lam-
bergs, ceha arodbiedrības komitejas 
priekšsēdētājs I.Jurkjānis). Kolektīvs 
jau veicis gada uzdevumu vairāku 
produkcijas veidu ražošanā. Labos 
sasniegumus kaldinājušas strādnieces 
A.Cirīte, E.Rence, V.Skraustiņa, Dzidra 
Plūme, M.Liepiņa, E.Apine, Stepanida 
Vrubļevska un daudzas citas. Lielākā 
daļa no viņām fabrikā aizvadījušas div-
desmit un vēl vairāk gadu.

Fabrika kļuvusi bagātāka ar dau-
dzām jaunām celtnēm un mehānis-
miem. Drīz vien durvis vērs jaunais 

degvielu izsniegšanas punkts ar visai 
plašām noliktavām. Jau vairākas die-
nas papīra apdares nodaļā kursē jau-
nais elektrokārs. Domājams, ka šajā 
iecirknī šis mehānisms iegūs tikpat 
lielu cieņu kā citos cehos. Darba ražī-
gumu paaugstinās arī dzelzs zāģis me-
hāniskajā cehā.

Būvremonta ceha ļaudis kapitāli 
izremontējuši šķirotavas – saiņota-
vas nodaļas jumtu, pabeiguši remontu 
strādnieku atpūtas telpā un pirtī. Šajā 
mēnesī spāru svētkus svinēs fabrikas 
ļaužu celtā dzīvojamā māja pie Gau-
jas. Saiņotāju rīcībā nodota palīgierīce, 
kas jūtami atvieglo darbu. Racionāli 
pārkārtots sliežu ceļš fabrikas terito-
rijā. Patlaban rit teritorijas asfaltēša-
nas otrās kārtas darbi.

Arī darba zinātniskās organizācijas 
dienests var priecāties par paveikto: 
sagatavots uzstādīšanai rotators un 
teletaips fabrikas vajadzībām. Pašlaik 
uzmanības lokā ir jautājumi par darba 
apstākļu uzlabošanu taras cehā un 
tvaika – spēka saimniecībā. Liela loma 
būs arī jauniekārtotajam skaitļošanas 
birojam, kas efektīvi atrisinās grāmat-
vedības, uzskaites un skaitļošanas 
mehanizācijas problēmu. Efekts, ko 
gūst no summēšanas un reizināšanas 
mašinizētās izpildes, ir liels. Vēl vai-
rāk – grāmatvedības mašīna „Ascota” 
spēj sagatavot žurnālus, kurus līdz 
šim aizpildīja grāmatvedības darbi-
nieki.

Kāda kvalitāte ir Līgatnē ražotām 
burtnīcām, par to lai spriež patērētā-
ji. Taču laikam sliktas tās nav. Vai gan 
citādi Vissavienības tautas saimnie-
cības sasniegumu izstādē fabrika par 
kvalitatīvu burtnīcu ražošanu saņem-
tu III pakāpes diplomu, vai gan citādi 
pie galvenā inženiera Feliksa Kiakes, 
apdares nodaļas vecākās meistares 
Elgas Rodovicas un papīrmašīnu va-
dītāju Eduarda Riekstiņa un Franča 
Ruģa krūtīm iemirdzētos šīs izstādes 
bronzas medaļas!

Svētkus līgatnieši svinēja apņēmī-
bas pilni strādāt vēl labāk, lai nākamā 
Mežu darbinieku diena būtu panāku-
miem jo bagāta.

Andrejs Cīrulis,  
laikraksta „Līgatnes Papīrnieks”  

redaktors 1968.gada 21.septembrī

Laikrakstos ieskatījās  
Anita Jaunzeme   

Voldemārs Krūmiņš un Imants Upītis

Fabrikas mehāniskajā cehā

Ilga Grostiņa

Līgatne Laiku Lokos


