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

Aicinām Līgatnes novada domes 
struktūrvienības, komersantus, kapitāl-
sabiedrības, zemnieku saimniecības 
u.c. saimnieciskās darbības veicējus, 
piedāvājot darbu vasaras brīvlaikā, 
saskaņā ar “Noteikumiem par kārtību, 
kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 
līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā” (2019. 

gada 28. februāra domes lēmums, protokols 
Nr. 2), sniegt jauniešiem:   

• iespēju gūt pirmo praktisko darba 
pieredzi profesionāļu uzraudzībā;

• iespēju vienu mēnesi lietderīgi pavadīt 
vasaras brīvlaiku, papildinot savu un 
ģimenes budžetu. 

Jaunumi!
1. Jaunietim tiek dota iespēja strādāt 

mēnesi, nevis 2 nedēļas (kā iepriekš). 
2. Atbilstoši Darba likumam nodar-

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

2.1. no 13 līdz 14 gadiem – ne vairāk kā 4 

stundas dienā un 20 stundas nedēļā;
2.2. no 15 līdz 17 gadiem – ne vairāk kā 7 

stundas dienā un 35 stundas nedēļā;
2.3. no 18 gadiem – ne vairāk kā 8 stundas 

dienā un 40 stundas nedēļā. 
No 1. marta līdz 31. martam gaidām 

rakstiskus pieteikumus Līgatnes 
pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē 
vai Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, 
Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā. Veidlapa atrodama mājaslapā 
www.ligatne.lv. 

Kontakttālrunis informācijai: 26866855 
(Dace Bērziņa).
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Laimīgā 
zeme

To balto gaismu paņem dienā līdzi,
Ko kāda maiga doma tevī vieš,

To dziesmu skanīgo un savu silto prieku,
To plaukstās noturi un dāsni citiem 

sniedz.
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Aicinājums darba devējiem par jauniešu 
vasaras praksēm brīvlaikā

30. martā Līgatnē kordziedātāji kopā ar 
klausītājiem, sadziedoties kopdziedāšanas akcijā 
“Dziesmu Ziedi”, vienlaikus ar kordziedātājiem un 
klausītājiem Baldonē, Kuldīgā, un Ludzā svinēs Jāņa 
Dūmiņa dienu. 

Tradicionāli 30. martā - diriģenta, profesora Maestro 
Jāņa Dūmiņa dzimšanas dienā, sauktā par Jāņa Dūmiņa 
Dienu, pulksten 16.00 Līgatnes kultūras namā notiks 
kopdziedāšanas akcija “Dziesmu ziedi”. Pasākums 
vienlaicīgi notiks arī Baldones vidusskolā, Kuldīgas 
kultūras centrā un Ludzas tautas namā. 

Akcijā piedalīsies Līgatnes novada jauktais koris 
“Līgatne” (mākslinieciskais vadītājs - Ilmārs Seilis, 
diriģents - Mārcis Katajs), Līgatnes kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Mantojums” (mākslinieciskā vadītāja 
un diriģente Dace Bicāne), Cēsu kultūras centra jauktais 
koris “Wenden” (mākslinieciskā vadītāja un diriģente 
Marika Slotina-Brante), fonda “Nāc līdzās” jauniešu 
jauktais koris (mākslinieciskais vadītājs un diriģents 
Rūdolfs Bērtiņš), Negaidītais viesis un visi klausītāji. 

Dziedātāju sastāvi izvietosies zāles centrā, un ap tiem 
– klausītāji. Akciju ievadīs koru un vokālo ansambļu 
priekšnesumi (Kora māja), kuriem sekos diriģentu 
improvizācija. Turpinājumā kordzietāji un klausītāji 
sagrupēsies pa balsīm (soprāniem, altiem, tenoriem un 
basiem) un jaunizveidotā kopkora mēģinājumā iestudēs 
dziesmu (Kora stunda). Akcija noslēgsies ar kopkoncertu, 
kurā tiks izpildīta iestudētā dziesma, un negaidītā viesa 
priekšnesumu.

Akcijas gaitā noritēs videokonferences starp pasākuma 
norises vietām, kurās dalībnieki dalīsies iespaidos un 

dos vārdu radošo darbu festivāla “Mans Dziesmu ziedu 
iedvesmas stāsts” laureātiem. 

No 8. līdz 18. martam norit radošo darbu festivāls, kura 
laikā jaunieši var iesūtīt savus radošos darbus. Darbu 
izstāde būs redzama 30. martā Līgatnes kultūras namā. 
Radošo darbu festivāla un kopdziedāšanas akcijas laikā 
darbosies radošā mediju darbnīca “Mans Dziesmu Ziedu 
vēstījums” mediju pulciņa vadītāja Jāņa Ramāna vadībā, 
kur mediju darba interesenti veidos savus stāstus par abu 
pasākumu norisi.

Akcijas noslēgumā tiks godināti radošo darbu festivāla 
“Mans Dziesmu ziedu iedvesmas stāsts” dalībnieki un 
laureāti un radošās mediju darbnīcas “Mans Dziesmu 
Ziedu vēstījums” dalībnieki.

Kopdziedāšanas akcijas moderatore - diriģente Marika 
Slotina-Brante (Jāņa Dūmiņa ikgadējās balvas “Iedvesmas 
stāsts” laureāte)

Akcijas norise būs vērojama arī tiešraidē www.
dumins.lv un citos interneta mediju resursos. Tiešraides 
no pasākumu vietām nodrošinās mediju kompānija 
“tiešraides.lv”.

Kopdziedāšanas akcijas “Dziesmu ziedi” un radošo 
darbu festivāla “Mans Dziesmu ziedu iedvesmas stāsts” 
rīkotāji ir Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs, 
Līgatnes novada dome un biedrība “Maestro Jāņa Dūmiņa 
piemiņas atbalstīšanai”. Akciju atbalsta Līgatnes novada 
dome, SIA “Vējstikli” un SIA “Zeit Hotel”. 

Kopdziedāšanas akcijas “Dziesmu ziedi” noslēgumā 
plkst. 20.00 Līgatnes kultūras namā būs balle ar grupu 
“Index”. Ieeja ballē ar Līgatniešu karti - 3 eiro, pārējiem 
– 5 eiro.

500 kordziedātāji kopā ar klausītājiem kopdziedāšanas akcijā 
“Dziesmu Ziedi” svinēs Jāņa Dūmiņa dienu
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Ņemot vērā, ka pēdējā laikā aizvien vairāk tiek piesaukta 
administratīvi teritoriālā reforma un līgatniešu kopiena izrāda 
lielu interesi un uzdod jautājumus, kurā virzienā raugās Līgatnes 
novads, es uzskatu par pienākumu dalīties ar savu personīgo 
redzējumu.

Par to, ka līdz 2021. gadam Latvijā tiks veikta pašvaldību 
reforma, es domāju, šaubu nav. Tāpat, manuprāt, neviens nelolo 
ilūzijas, ka arī turpmāk mēs dzīvosim nelielā novadā, kur mums 
pašiem, līgatniešiem, būs iespējas ietekmēt mūsu ikdienu un 
sadzīvi. Visticamāk Līgatnes novads tiks iekļauts kādā lielā 
veidojumā, ko tāpat sauks par novadu vai, zinātniski izsakoties, 
- pirmā līmeņa pašvaldību. Bet es baidos, ka tam nebūs nekā 
kopēja ar to, kā pašvaldību struktūru izprot vecajās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs. 

Manas bažas apstiprina fakts, ka lielākajai daļai reformas 
virzītāju ir visai maza sajēga par pašvaldību lomu valsts kontekstā. 
To esmu sapratis gan savstarpējās sarunās, gan piedaloties 
dažādos ar reformu saistītos semināros un konferencēs, kur 
nepārtraukti tiek uzsvērta un malta viena tēma – ekonomiskie 
ieguvumi un sabiedrībai pieejami pakalpojumi.

Visā šai tumsonībā kā gaismas stariņš iemirdzējies Egila 
Levita teiktais intervijā portālam “Valmieras Ziņas”: “Pašvaldību 
reforma nav tikai efektivitātes, bet arī identitātes jautājums”. Šis 
ir pirmais augsta līmeņa politiķis, no kura nācies dzirdēt izsvērtu 
viedokli par pašvaldību nozīmi.

“Pašvaldību reformai ir jābūt vienlaikus orientētai uz diviem 
mērķiem. Taču patlaban es redzu, ka diskusija ir virzīta tikai uz 
vienu mērķi – kā efektivizēt pašvaldību darbu... Otrais, bet tikpat 
svarīgais pašvaldību reformas mērķis ir nodrošināt, lai cilvēku 
piesaiste, tostarp kultūrvēsturiskā ziņā, pašvaldībai netiktu 
grauta, bet tiktu veicināta. Tas nav administratīvs, bet identitātes 
jautājums. Manuprāt, ir ļoti slikti, ka izzūd vēsturiskās vietas. 
Lai saglabātu mazās administratīvās vienības, tām ir jāpiešķir 
funkcijas, ko tās spēj īstenot. Pašvaldību sistēma ir jāveido no 
vairākiem funkciju un kompetenču līmeņiem, sākot no vairāku 
pašvaldību sadarbības un pagastu līmeņa, nododot katrā līmenī 
piemērotas funkcijas, ko tas spēj “nest”. Līdz ar to mēs kā 
pilsoņi būsim vienlaicīgi iesaistīti ar lemšanas tiesībām visos 
līmeņos, sākot ar savu pagastu līdz pat valsts līmenim.” Tā par 
plānoto administratīvi teritoriālo reformu izsakās Egils Levits. 
Un, manuprāt, šeit ne ko pielikt, ne atņemt. Tieši šie ir prioritārie 
virzieni par, ko šobrīd tiek plaši diskutēts “vecajā Eiropā”, bet 
ko mūsu politiķi izliekas neredzam.

Politiķi sabiedrībai cenšas iegalvot, ka Latvijā ir mazas un 
neefektīvas pašvaldības. Bet kā tad ir patiesībā? Un patiesība 
jāskata kontekstā ar citām ES dalībvalstīm. Izrādās, ka vidējā 
Latvijas pašvaldība, salīdzinot ar citām 28 ES valstīm,  teritorijas 
ziņā ir piektā lielākā ar vidējo teritorijas platību 542,9 km2, bet 
iedzīvotāju skaita ziņā Latvijas pašvaldības ar vidēji 16 690 
iedzīvotājiem starp 28 dalībvalstīm ir devītās lielākās. Tā ka 
Latvijas pašvaldības par mazām nekādi nenosauksi.

Tāpat ir vērts uzzināt un paanalizēt, kāds ir pašvaldību skaits 
ES dalībvalstīs. Zinām, ka Latvijā tās ir 119. Bet, vai mēs 
zinām, ka piemēram Francijā ir 36 781 pašvaldība, Vācijā 12 
900, Apvienotā Karalistē 12 247, Spānijā 8 114, Itālijā 8 102.... 
Šeit gan jāņem vērā, ka šīs ir pirmā līmeņa pašvaldības (tās, kas 
vistuvāk iedzīvotājiem). Vēl vairumā valstu ir arī otrā un pat 
trešā līmeņa pašvaldības. Un viss šis ir tiešā saiknē ar to, ko 
apraksta Levita k-gs. Vairumā ES valstu vietas identitātei un 
vietējās kopienas stiprināšani tiek pievērsta vislielākā uzmanība, 
jo tas ir sabalansētas valsts attīstības pamats.

Man nav pārliecības, ka Latvijas politiķi, kas virza teritoriālo 
reformu, šim apstāklim pievērsīs uzmanību. Vairumam politiķu 
acis aizmigojušas nauda un budžets, un tie aizgājuši no 
filozofiskām saknēm, kas saka, ka nauda nedrīkst būt mērķis, 
bet tikai līdzeklis mērķa sasniegšanai. Diemžēl mērķus attiecībā 
uz valsts reģionālo politiku mēs nodefinēt neprotam, un Latvijas 
Republikā joprojām nav izstrādāta reģionālā politika.

Līgatnes novada domes deputātiem, strādājot pie 2019. 
gada budžeta, ir vienprātīga attieksme, ka mums jākoncentrē 
visi pieejami resursi, lai līdz reformai savestu kārtībā tos 
infrastruktūras objektus, kas prasa lielākus vai mazākus 
ieguldījumus un kas līgatniešiem kalpos gadu desmitiem uz 
priekšu. Mēs uz notiekošo skatāmies reāli un saprotam, ka 
“lielajā novadā”, neatkarīgi, kur tiksim pieslēgti, līgatniešu 
intereses pārstāvēt būs ļoti sarežģīti. To pierāda iepriekš 
izveidotie lielie rajonu robežās esošie novadi, kur visai bieži 
līdzšinējie labi uzturētie pagasti tiek pakļauti “aizmirstībai”. 
Tai pašā laikā dzīvoju ar cerību un aktīvu rīcību, lai lēmumu 
pieņēmēji ieklausītos pragmatiskos viedokļos, lai paraudzītos 
tālāk par savu degungalu un kaut paanalizētu “vecās Eiropas” 
pieredzi. Es dzīvoju ar cerību, ka tas, par ko runā Egils Levits, 
nebūs kā jaunatklājums pēc gadiem desmit, bet, veidojot jauno 
pašvaldību karti, šīs vērtības tiks iestrādātas jau tagad. Lai kopā 
mums izdodas!

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Par reformu. 
Kas mūs sagaida? No 2019. gada 28. februāra tiek likvidēta Līgatnes 

novada domes iestāde “Līgatnes novada bāriņtiesa”.    
Ar 2019. gada 1. martu darbu sāks jaunizveidotā 

pašvaldības iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”	
(turpmāk tekstā – Bāriņtiesa). Bāriņtiesas darbības 
teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas 
un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās 
ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:

• Amatas novadā - Drabešu pagasts, Amatas pagasts, 
Skujenes pagasts, Nītaures pagasts, Zaubes pagasts;

• Jaunpiebalgas novadā - Jaunpiebalgas pagasts, 
Zosēnu pagasts;

• Līgatnes novadā - Līgatnes pilsēta, Līgatnes 
pagasts;

• Pārgaujas novadā - Raiskuma pagasts, Stalbes 
pagasts, Straupes pagasts;

• Raunas novadā - Drustu pagasts, Raunas pagasts.
				
 Bāriņtiesas juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, 

Cēsis, LV – 4101.

Paziņojums

Par paģirām un citām lietām
Latvijas Republikas Tiesībsargs pēdējo gadu garumā 

vairākās vēstulēs ļoti kritiski vērtējis faktu, ka domes 
priekšsēdētājs A. Šteins vienpersoniski pēc saviem 
subjektīviem ieskatiem nosaka, kas tiks publicēts 
“Līgatnes Novada Ziņās” un kas netiks. Piemēram, A. 
Šteins nepieļauj manas informācijas publicēšanu attiecībā 
uz komunālo pakalpojumu tarifiem. Pēdējā vēstulē   (Nr. 6-
1/2021)  Tiesībsargs rekomendē A. Šteinam „nodrošināt 
Līgatnes domes deputātiem vienlīdzīgas iespējas paust 
viedokli pašvaldības informatīvajā izdevumā, lai 
veicinātu viedokļu plurālismu demokrātiskā sabiedrībā 
un sabiedrības tiesību uz informāciju aizsardzību”. 
Izmantojot savu ieņemamo amatu, priekšsēdētājs 
iedibinājis tādu kārtību, ka viņš kontrolē un nepieļauj 
citu deputātu iespējas publicēties, bet A. Šteinam ir 
neierobežotas iespējas publicēt izdevumā jebko, ko vien  
vēlas.  “Līgatnes Novada Ziņu” š. g. februāra numurā 
„Priekšsēdētāja slejā” A.Šteins pauž nepārprotamu 
skeptisku, negatīvu  attieksmi pret pēdējās vēlēšanās 
Saeimā lielā skaitā ievēlētajiem jaunajiem politiskajiem 
spēkiem un jauniem politiķiem. Iepriekš minētajā 
vēstulē, balstoties uz likumdošanu, Tiesībsargs norāda: 
„pašvaldību informatīvo izdevumu galvenais mērķis 
ir nodrošināt sabiedrības informētību, atspoguļojot 
politiski neitrālu saturu”. Tātad, saturam jābūt politiski 
neitrālam, taču A. Šteins izmanto iedzīvotāju finansētu 
avīzi par savu personīgo politisko uzskatu ruporu, pie tam 
citādi domājošos pilsoņus aizskarošā formā. Piemēram 
(citēju): „pilnīgi nesaprotamie vēlēšanu rezultāti un 109 
dienu ilgās „vēlēšanu paģiras” daudziem ir atvērušas acis 
paskatīties uz lietu patieso kārtību”(citāta beigas).  Lielai 
sabiedrības daļai, kas atšķirīgi no A. Šteina vērtē vēlēšanu 

rezultātus, šāda A. Šteina sentence ir aizskaroša, kaut gan 
nav jau īsti saprotams, uz ko  attiecinātas „paģiras” – A. 
Šteinu pašu un viņa domubiedriem vai citādi domājošiem. 
Un kas tā „lietu patiesā kārtība?” Dieva noteikta vai A. 
Šteina?

Necentīšos atspēkot A. Šteina viedokli un paust 
savējo par veco politisko spēku norietu un nomaiņu ar 
jaunajiem. Vienīgi vēlos norādīt uz A. Šteina augstprātīgi 
pausto demokrātiskas pārvaldes principu un ētikas 
normu ignoranci, izmantojot savu ieņemamo amatu 
un pašvaldības izdevumu savu personīgo politisko 
uzskatu propagandai Eiropas Savienības parlamenta 
priekšvēlēšanu posmā. A. Šteina patvaļīgo rīcību attiecībā 
uz publicēšanos pašvaldības izdevumā var kvalificēt kā 
korupciju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
likumā definēts: „Korupcija - kukuļošana vai jebkura cita 
valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot 
dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, 
iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām”. Tātad, 
ne tikai kukuļošana, bet arī dienesta stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana. Par to draud cietumsods - līdz 3 gadiem; ja 
gūti materiāli labumi, tad  līdz 4 (Krimināllikuma 318. 
pants).

Tiesībsarga uzdevums ir sekmēt, lai valsts vara tiktu 
īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības 
principam.  Dome (deputāti) nenovērš, bet pieļauj  
A. Šteina daudzu  gadu garumā īstenoto Tiesībsarga 
norādījumu ignorēšanu. Mani neatlaidīgie centieni 
situāciju mainīt negūst deputātu reālu atbalstu.

Baiba Pelse,  
Līgatnes novada domes deputāte

DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Kad redz un dzird 
tikai to, ko vēlas...

Atsaucoties uz deputātes Baibas Pelses publikāciju 
“Par paģirām un citām lietām”, vēlos viest skaidrību par 
dažām niansēm, ko, manuprāt, sabiedrībai būtu svarīgi 
zināt.

Jautājums par deputātu tiesībām publicēt savus 
viedokļu rakstus “Līgatnes Novada Ziņās” ir vairākkārt 
diskutēts domes sēžu informatīvajās daļās, un starp 
deputātiem vienmēr valdījusi vienprātība, tai skaitā arī 
mans personīgais viedoklis, ka nevienam nav tiesību 
un vajadzības ierobežot kāda viedokļa atspoguļošanu 
šai izdevumā, ja tas ir sagatvots atbilstoši likuma 
prasībām. Tai pašā laikā, un to deputāte Baiba Pelse 
izliekas neredzam, Tiesībsarga atzinumā ir skaidri 
norādīts: “Publicētā informācija ir objektīva, precīza 
un informatīva. Pašvaldības informatīvais izdevums 
nedrīkst tikt izmantots kā platforma uzbrukumam 
politiskajiem pretiniekiem. Tā saturs atbilst vispārējām 
morāles normām...”

Jā, es kā pašvaldības vadītājs esmu ierobežojis kāda 
deputātes B. Pelses raksta publicēšanu, jo tas saturēja klaji 
aizskarošu, neobjektīvu un melīgu faktu interpretējumu, 
kas ir prerunā gan ar Tiesībsarga atzinumā minēto, gan ir 
vērtējams kā likuma un deputāta ētikas normu pārkāpums. 
Šis konkrētais gadījums tika plaši izdiskutēts starp novada 
pašvaldības deputātiem, un visiem deputātiem, izņemot 
B. Pelsi, bija vienprātīgs viedoklis, ka šāds raksts nav 

publicējams un domes priekšsēdētājs tādējādi rīkojies 
savas kompetences ietvaros.

Man nav nekas iebilstams, ja deputāte B. Pelse savos 
viedokļu rakstos noķengā mani personīgi. Tā, acīmredzot, 
ir viņas maize, un, ja viņa no tā gūst baudījumu, tad lai 
tā notiek. Tai pašā laikā es kā iestādes vadītājs, kurš 
atbildīgs par iestādes darba likumību, arī turpmāk 
nepieļaušu, ka pašvaldības informatīvajā izdevumā tiek 
publicēti raksti, kas ir pretrunā ar Tiesībsarga atzinumā 
un likumā minētajām normām.

Domes deputāti vienprātīgi atbalsta Tiesībsarga 
vēstulē “Par pašvaldības informatīvā izdevuma saturu 
un viedokļu plurālisma veicināšanu” pausto un respektē 
ieteikumos aprakstīto.

Es personīgi aicinu gan pašvaldības deputātus, gan 
sabiedrību kopumā iesaistīties “Līgatnes Novada Ziņu” 
satura veidošanā, iesūtot savus rakstus un publikācijas. 
Un aicinu pieturēties pie Tiesībsarga rekomendācijām, 
lai “Līgatnes Novada Ziņas” netiktu pārvērstas par 
ķengu lapeli, bet kalpotu līgatniešiem kā izziņas un 
informatīvais materiāls.

Ainārs Šteins 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

DEPUTĀTA VIEDOKLIS
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Marta sākumā Cēsu deju apriņķa 
deju kolektīvi tikās koncertā “Dejas 
dzirksts paaudzēs”. Mūsu “Zeperi” 
jau piekto gadu dejas soli ved Lienes 
Frīdbergas vadībā. Aicinājām Lieni uz 
sarunu par viņas ceļu dejā, satikšanos 
ar “Zeperiem”, pagājušajiem Deju 
svētkiem un nākotnes iecerēm. 

Tu jau ceturto gadu esi “Zeperu” 
vadītāja.

Es biju izrēķinājusi, ka piekto. Katrā 
ziņā piektais noteikti ir sācies.  

Vai ienākšana “Zeperu” kolektīvā 
bija izlolots sapnis par kolektīva 
vadīšanu vai mirkļa izaicinājums un 
vēlme ielēkt šajā vilcienā? 

Tas nebija plānots pasākums, bet 
patiesībā bērnībā es vienmēr gribēju 
radīt dejas un mācīt dejot. Zinu, ka 
trīs gadu vecumā ieslēdzos istabā un 
mācīju dejot lellēm. Mamma neļāva 
stāties horeogrāfos. Teica, ka ar to 
nopelnīt nevarēs. Tā nu tas man nebija 
ļoti aktuāli. Es turpināju dejot, un tad 
Jēzus vecumā tas notika. Iveta man 
pēkšņi teica, ka nevarot atrast nevienu, 
kas vadītu “Zeperus”. Tā es nākamajā 
nedēļā jau biju mēģinājumā. Biju 
pilnīgi nesagatavota. Nezināju nevienu 
vidējās paaudzes deju, jo dejoju jauniešos 
un zināju, kādas ir tās dejas. 

“Zeperi” tobrīd bija labs, stabils 
kolektīvs, ko vadīja nu jau visas Latvijas 
mērogā novērtētā Iveta Pētersone-
Lazdāne. Vai viņas pēdās bija grūti 
sekot? Vai tāpēc, ka līmenis bija augsts, 
bija vieglāk? 

Man bija ļoti viegli, jo “Zeperi” ir ļoti 
labi audzināts deju pulciņš. Un vadīt es 
vadu pēc saviem kritērijiem un vērtībām, 
kas, manuprāt, daudz neatšķiras no Ivetas. 

Kā tavā vadībā mainījies “Zeperu”, 
jāsaka laikam nevis “rokraksts”, bet 
“kājuraksts”? 

Tas jājautā skatītājiem, kas to redz 
no malas. Pati to pateikt nevaru. Bet jā, 
man jau ir teikts, ka stils ir mainījies, ka 
novērojams “lienisms”. Vairāk lirikas. Bet 
sākt strādāt ar “Zeperiem” man bija viegli. 
Tā kā latiņa jau bija pacelta labi augstu, tad 
mans mērķis bija to noturēt un piešķirt savu 
raksturu. 

Pastāsti, kāds bijis tavs ceļš dejā! 
Dejoju jau no trīs gadu vecuma. Sākumā 

- “Dzirkstelītē”. Tur man nepatika. Es 
pat atceros savus bērna niķus. Tad nāca 
“Uguntiņa” Audionas Līventāles vadībā, 
kas ielika labus pamatus. No 16 gadu 
vecuma dejoju “Daiļradē”. Pirms tam vienu 
nedēļu sabiju “Rotaļā”, bet tur nonācu uz 
rezervistu soliņa. “Daiļradē” uzreiz kļuvu 
par solisti. 

Tad jau tu faktiski esi bijusi kopā ar 
“Daiļradi” visā šī kolektīva izaugsmes 
laikā. 

Jā. Kad sāku “Daiļradē” dejot, kolektīvam 
bija tikai pieci gadi. “Daiļradē” nodejoju 
ilgi. Atnākot pie “Zeperiem”, no vienas 
puses - zaudēju šo iespēju, nevarēju vairs 
piedalīties “Daiļrades” jubilejas koncertā, 
bet no otras puses - pamazām jau visu laiku 
bija briedis jautājums, ko tālāk, kad vairs 
nevarēšu dejot jauniešu grupā? 

Darbs ar “Zeperiem” dod iespēju arī 
izpausties horeogrāfijā.

Tieši šobrīd man patiešām top pirmā 
pilnīgi jaunā deja. Līdz šim esmu mazliet 
pielabojusi, pamainījusi kādas apdares. Tas 

notiek ļoti lēni, jo nav jau tik vienkārši, 
kā varbūt izskatās no malas. Lai gan, ja 
pabraukā pa jaunrades skatēm, tad redz, ka 
cilvēki to uztver ļoti nekritiski un pavirši. 
Tā rodas dejas, kur mūzika neatbilst ne 
saturam, ne raksturam. Nevar radīt deju par 
pādes dīdīšanu, ja tev nav ne jausmas, kas 
tas ir un kā tas noticis. Tad sanāk tāda tukša 
soļošana. 

Vai šī soļošana nav arī tāpēc, ka Deju 
svētku lielais stadions galvenokārt 
pieprasa ornamentālu rakstu? 

Varbūt daļēji, bet, manuprāt, galvenā 
vaina, ka radot šīs dejas, netiek domāts 
vispār. Ir jāiedziļinās. Tāpēc arī mana 
deja briest lēnām. Brīžiem šķiet, ka vajag 
meiteņu dejas. To ir ļoti maz. Tad jādomā. 
Līnijdejas, protams, var uztaisīt, bet, kāpēc 
tieši meiteņu? Jāsāk domāt, kuros brīžos 
sievas nākušas kopā. Kas tas būs par laiku? 
Vai tie būs Jāņi? Vai tā būs apdziedāšanās? 
Tāpēc iet tik ilgi. Tas nav tik vienkārši. 

Tu jau daļēji atbildēji uz jautājumu, 
ko gribēju uzdot. Tikko ir beigušies 
Deju svētki. Tas ir atskaites punkts 
gan dziedātājiem, gan dejotājiem. 
Ir skaidrs, ka šobrīd ar katriem 
svētkiem dejotāju proporcija kļūst 
lielāka un vērojama izaugsme. Tai 
pat laikā šoreiz bija diskusijas un 
tika lauzti šķēpi par “Māras zemes” 
iestudējumu. Kāds ir tavs viedoklis, 
kā šobrīd izskatās deju saimniecība?

Ja mēs runājam konkrēti par “Māras 
zemi” un Deju svētkiem, tur ir dažādi 
aspekti. Es domāju, ka dejotāju skaits 
pieaug saistībā ar mūsu dinamisko 
dzīvesveidu. Tas ir saistīts ar to, ka mums 
21. gadsimtā vajag daudz informācijas. 
Deja ir vizuāla - skan dziesma, ir tērpi, 
iespējams, vēl projekcijas. Tas vizuāli ir 
interesantāk. Tas, iespējams, ir viens no 
iemesliem, kāpēc dejotāju ir vairāk. Ļoti 
daudz dziedātāju arī vēl dejo. 

Par “Māras zemi”: Izrietot no tā, ko es 
jau stāstīju, daļēji bija grūti noticēt “Māras 
zemes” stāstam. Tāpēc bija dažādi šķēršļi. 
Arī dejotājiem šad tad kaut kas buksēja. 
Pati ideja un stāsts, kad to mums pirmo 
reizi izklāstīja, bija ļoti aizkustinoša.  Tad 
tu, protams, to redzi savām acīm, kā tev 
liekas, tam būtu jābūt. Es jau neesmu 
virsvadītāja, lai tagad kādu kritizētu vai 
mācītu, bet, manuprāt, iestudējums bija 
ļoti bezpersonisks. Tāpēc arī dejotāji īsti 
nenoticēja, un svētku kulminācija patiesībā 
bija Mežaparkā, “Zvaigžņu ceļa” finālā. 
Te jāpasakās un jāpiemin režisors Uģis 
Brikmanis, kurš bija šis patiesības devējs. 
Viņš lika noticēt un darīt pa īstam. Un, 
kad tu zini, kā ir pa īstam, tad mākslīgam 
burbulim vairs nevar noticēt. Tas līdzinās 
šīm ornamentālajām dejām. Tu soļo, 

bet kāpēc... Tu it kā zini, bet nesaproti, 
kāpēc nav emociju. Tu paskaties riņķī, un 
visi soļo. Neviens uz tevi pretī neskatās. 
Varbūt nesaprot tekstu. Mēs ar “Zeperiem” 
bijām Vecāķos, dejojām “No zobena saule 
lēca” iestudējumā. Tur katra izrāde ir īsts 
fenomens. Visi raudāja. Visiem no sākuma 
līdz beigām skrēja “skudriņas”. Tas bija 
pa īstam. Grūti likt noticēt, ja nav pamata, 

vai varbūt nemāk to izstāstīt. Es 
nezinu, kāpēc. Redz, Mežaparka 
estrādē viss bija pa īstam. Kāpēc? 
Tur kāds dziļāk pastrādājis.

Vai šīs sajūtas Vecāķu smiltīs 
un Mežaparkā - vai tas ir tas 
gandarījums, kas liek cilvēkam 
divreiz nedēļā nākt uz gariem 
mēģinājumiem un brīvdienas 
pavadīt koncertos? 

Jā, šobrīd mums ir ļoti 
saspringts grafiks. Es domāju, 
ka tikai dēļ tā tas nenotiek. Tas, 
protams, ir fantastisks pieredzes 
mirklis un fantastiskas atmiņas, 
bet tautas dejai un dziesmai ir 
tāds spēks, ko jūtu arī kā vadītāja. 
Lai cik man būtu grūti pa dienu - 
darbā, mājās, ar bērniem... Citreiz 

ir personīgais vai emocionālais sabrukums. 
Liekas, kā tu vispār vēl vari atbraukt 
un kādam kaut ko teikt. Bet es esmu 
sapratusi, ka pēc mēģinājuma, klausoties 
šīs tautasdziesmas un tautas mūziku, esot 
kustībā, tu attīries. Atbraucot mājās, jebkurš 
dejotājs var apliecināt, ka viņš, pirmkārt, 
nevar mierīgi aiziet gulēt. Tu esi saņēmies 
enerģiju un attīrījies. Tā ir kā baznīca. 
Tu atnāc, attīries un ej mājās. Satiec vēl 
citus cilvēkus. Es domāju, ka šis ikdienas 
dzinulis ir galvenais. Es domāju, ka tas pat 
ir neapzināti. Tad papildus, protams, šīs 
īpašās atmiņas, svētki, koncerti… 

Šobrīd ļoti strauji aug tieši vidējās 
paaudzes kolektīvu skaits. Tas it kā ir 

tas periods, kad no mājas izrauties ir 
visgrūtāk - kad jau ir bērni, karjera...

Kāda vidējā paaudze?  Tagad vidējā 
paaudzē visvairāk ir māmiņu bērnu 
kopšanas atvaļinājumā. Nezinu, kā 
Nacionālais kultūras centrs to risinās, jo 
vidējās paaudzes vecuma sadalījums ir 
no 28 līdz 60 gadiem. Dalījums ir grupās. 
D grupā var dejot arī jauni cilvēki, bet 
skaitās, ka tā ir vidējā paaudze. Mūsu Cēsu 
deju apriņķī Vecpiebalgas kolektīvs uz 
svētkiem no B grupas pārgāja uz D grupu. 
Visas jaunas meitenes. Tas sadalījums nav 
īsti pārdomāts, ja var notikt šāda kustība. 
Vienīgi ar senioru grupu ir skaidrība. Tur 
jaunieši nesteidzas iekļūt.

Šobrīd tiek likts kopā budžets, kalti 
dažādi plāni. Kādi ir “Zeperu” tuvākās 
nākotnes plāni? Un kādas ir ieceres 

tālākai nākotnei?
Mums šogad ir ļoti lieli plāni. 

Piedalīsimies divos festivālos. Viens būs 
jau maijā. Brauksim uz Gruziju. Tas ir 
mazliet vienkāršāk, bet uzreiz pēc vasaras 
brauksim uz Indiju. Tas ir apbrīnojami. Mēs 
būsim mazliet vairāk par 30 dejotājiem. 
Milzīga grupa. Festivāls būs ļoti nopietns. 
Jāsagatavo stundu gara programma. 
Latviešiem tas nav viegli. Ja brazīliešiem ar 
savām ritma dejām tas grūtības nesagādā, 
mums stundas programma nozīmē 16 
latviešu tautas dejas. Lai vasara būtu brīva, 
mums jau šobrīd kārtīgi jāpastrādā. Tas būs 
liels izaicinājums. 

Nākamgad būs Vidzemes svētki, kur 
jau iezīmēsies nākamo Deju svētku dejas. 
Protams, gribas piedalīties jaunrades deju 
skatē. Šāds mērķis man ir nosprausts. 
Likumsakarīgi, ka šodien visu ceļu 
klausījos mūziku un  skaitīju taktis. Galvā 
būrās deja, un pirmo reizi bija sajūta, ka - jā, 
ir. Tagad man viss ir skaidrs. Tikai jādara. 
Ja viss izdosies, startēsim jaunrades skatē. 
“Zeperi” nekad tajās nav piedalījušies. Tas 
būs liels notikums. Nav jau arī nekāda lielā 
māka sarunāt kādu horeogrāfu - Purviņu vai 
Guntu Skuju, kas uztaisītu horeogrāfiju. Tad 
tikai jāpiesakās, kas gribam būt izpildītāji. 
To visu var sarunāt. Bet liekas, ka nē, ka 
mēs taču varam...

Ar savu vadītāju tam būtu cita 
vērtība. 

Jā. Sliktākajā gadījumā, ja nu galīgi 
nesanāks, tad sauksim kādu no malas. 

Ja kāds, kas ilgi domājis, tagad izlasīs 
interviju un gribēs nākt dejot, kad viņš 
drīkst nākt? Rudenī? 

Drīkst nākt jebkurā laikā. Es esmu 
tāda vadītāja, kas ļoti labi zina, cik ļoti 
cilvēki ikdienā ir noslogoti. Es ļoti cenšos 
rēķināties ar citu cilvēku laiku. Līdz ar to, 
ja šis cilvēks nepiedalās kādā koncertā vai 
braucienā, es vienmēr pabrīdinu un saku, 

kad viņš var nenākt, jo tajās 
dienās darīsim citas lietas. Vai 
tagad esam visi. Vai no astoņiem 
līdz deviņiem nenāk visi, bet tikai 
trīs pāri, pārējie - pēc tam. Man 
ir svarīgi, lai cilvēki neizdeg. 
Lai tad, kad dejotājs atnāk, viņš 
ir gandarīts un izdara to, ko 
es prasu. Pagaidām redzu, ka 
ir veicies. Esam diezgan liels 
kolektīvs. Pirms pieciem gadiem 
dejotāju bija uz pusi mazāk. Es 
domāju, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki 
nebaidās man prasīt, vai kādreiz 
var nenākt. Jo ir jau arī citas 
nodarbes. Attiecības sabojāt ir ļoti 
viegli. Jābūt lielam diplomātam. 

Tai pat laikā dejotāju 
klātbūtne jau ir ļoti svarīga. Ja korī kāds 
nav, to dzird, bet koris var dziedāt...

Jā, dejās tā nevar. Mums tūlīt būs skate 
(saruna notiek pirms 2. marta). Esam 
lepni, ka uz plakāta ir mūsu dejotāji. 
Nenoslinkojām. Fotografējāmies lielā salā. 
Pirmo reizi dejosim koncertzālē “Cēsis”. 
Vienu reizi, kad es vēl strādāju koncertzālē, 
biju sarunājusi “Zeperiem” deju uz šīs 
skatuves, bet tas vēl bija Ivetas laikā, kad 
pati dejoju “Daiļradē”. 

Paldies par sarunu un jānovēl, lai 
izdodas. Un lai “Zeperiem” pietiek 
enerģijas un dejotprieka. 

Interviju sagatavoja 
Inese Okonova

Lai mūzika, teksts, raksturs un soļi ietu rakstā
Saruna ar “Zeperu” vadītāju Lieni Frīdbergu

Liene Frīdberga

Liene ar“Zeperu” dejotājiem 2. marta koncertā Cēsīs



Baltijas Vēstnesis, Nr.13 (18.01.1906). 
Uzbrukums Līgatnes pasta un telegrāfa 

nodaļai

Pēterburgas Avīzes (1901-1905), Nr.36 
(13.05.1905). Bailes no “sociālistiem” 
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Andrejs Cīrulis

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

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

1 Torfa – kūdras. 

Līgatnes papīrfabrika XX gadsimta sākuma gados. Foto no Līgatnes vēstures biedrības arhīva

Latviešu Avīzes, Nr.88 (04.11.1906). Apcietināti 
2 Līgatnes papīrfabrikas strādnieki 

par piedalīšanos revolūcijā

2 Licence – Valsts vai pašvaldības izsniegta oficiāla 
atļauja nodarboties ar ko vai veikt kaut ko (piem., sniegt 
kādas darbības pakalpojumus, tirgoties ar precēm, 
piedalīties sacensībās).

3 Speciāla sardzes dienesta kareivis, arī policists 
(cariskajā Krievijā).

4 Monopols – šinī gadījumā: alkoholisko dzērienu 
tirgotava.

5 Šķūtis – transporta klaušas. Lauku pašvaldību 
pienākums (līdz 1940. g.) dot likumā noteiktajos gadījumos 
pret noteiktu atlīdzību zirgus ar pilnīgu aizjūgu dažādu 
amatpersonu pārvešanai no vienas vietas uz otru. LLVV

6 Kontramarka – dokuments (parasti talons), kas dod 
tiesības bez maksas, piemēram, noskatīties izrādi teātrī, 
cirkā. LLVV

7 Gratifikācija – naudas balva; arī apbalvojums.
8 Kņazs – Mantojams augstākās muižniecības tituls 

Krievijā no 18. gs. līdz 1917. g.

Lai arī cik pārsteidzoši tas nebūtu, vētrainais 
1905. gads Līgatni skāra ļoti pieticīgā apjomā. 
Par to tad arī šoreiz runāsim. 

Vispirms ielūkosimies Vikipēdijā, lai gūtu 
vispārējo pārskatu par tā laika notikumiem 
Latvijā. 

1905. gada revolūcija Latvijā bija daļa no 
1905. gada revolūcijas Krievijas impērijā. Tā 
sākās 1905. gada 13. janvārī ar manifestācijas 
apšaušanu Rīgā, bet turpinājās ar streiku 
kustību oktobrī un bruņoto sacelšanos 
decembrī. Tās dēļ Kurzemes un Vidzemes 
guberņā ieviesa karastāvokli un sacelšanās 
apspiešanai ieveda Krievijas regulārā 
karaspēka un kazaku vienības jeb „soda 
ekspedīciju”.

Vēsturnieku apkopotie dati liecina, ka bez 
tiesas sprieduma nogalināja vairāk nekā 2 000 
Latvijas iedzīvotāju, kara tiesa pasludināja 427 
nāves spriedumus, katorgā uz Sibīriju izsūtīja 
2 652 cilvēkus, bet apmēram 7-8 tūkstošus 
sodīja ar cietumsodiem. Nodedzināja 449 
muižas, apmēram 300 zemnieku saimniecību, 
kā arī daudzas skolas un biedrību namus. 
Aptuveni 5 tūkstoši revolucionāru devās 
trimdā, galvenokārt uz ASV, Šveici, Zviedriju, 
Angliju un Franciju.

1906. gada vasarā formāli revolūcija bija 
apspiesta, taču vietējie protesti un mežabrāļu 
darbība turpinājās un norima tikai 1907. gadā.

Lūk, cik asiņaini un briesmīgi notikumi 
norisinājās visapkārt, bet Rīgā iznākušajos 
laikrakstos revolūcijas sakarā Paltmales, 
Līgates, Ķempju, Nurmižu vārdi minēti tikai 
retumis. Un šīsdienas publikācijā papētīsim 
– kāpēc tas tā bija. 

Šajā sakarā interesanti palasīt Aivara Baloža 
un Rasmas Vanagas veidoto hronoloģijas 
fragmentu. 

1904. gads. Papīrfabrikā uzceļ termocentrāli 
– jauno katlu māju.

1905. gads. Līgatnes papīrfabrika Centra 
kapos uzceļ grezno kapliču „Arnold capella”. 
(Celtniecības darbus vada Pēteris Meņģelis)

1905. gada aprīlis. Akciju sabiedrība Rīgā 
nopērk blakus esošo ēku Lielā Aldaru ielā 14. 

1905. gads. No Ānfabrikas uz Galveno 
fabriku un Beiverku izbūvē šaursliežu dzelzceļu 
fabrikas iekšējā transporta vajadzībām. Papīra 
apstrādē sāk pielietot superkalandrus.

1905. gads. Nemieri Līgatnē pagāja bez 
ievērojamiem satricinājumiem. Visvairāk 
par to jāpateicas Vilhelmam Mencendorfam 
(Joāhima Aleksandra Mencendorfa, viena no 
sabiedrības dibinātāja, dēlam), kuram īpaši 
rūpēja strādnieku labklājība, ko viņš pierādīja 
ar neskaitāmiem labklājības veicināšanas 
pasākumiem, un kurš arī šoreiz atrada īsto 
ceļu uz sapratni ar strādniekiem.

1905. gada 1. jūlijā papīrfabrikas strādnieki 
streiko, izvirzot direktoram prasības no 13 
punktiem par darba apstākļu uzlabošanu un 
10 stundu darba dienu ar brīvu svētdienu. 
Prasības pamatā pieņem.

1905. gads 30. oktobris. Papīrfabrikā ienāk 
soda ekspedīcija. Strādniekus aizstāv fabrikas 
vadība, taču baidīšanai arestē vairākus 

strādniekus, kurus pēc tam palaiž brīvībā. 
Galvenos streika organizētājus Skuju, Balodi 
un Ērenfrīdu notiesā uz trim gadiem.

1906. gads. Fabrikas strādnieki streiko 
vēlreiz, taču streikam nav panākumu, jo fabrikas 
vadība šādai varbūtībai ir sagatavojusies.

Un tagad skatīsimies publikācijas lielajos 
laikrakstos.

Pēterbugas Avīzes 1905. gada 13. maijā, Nr. 
36, par revolucionārajiem notikumiem vēsta 
pavisam neparastā veidā. 

No Nurmižiem. “Dumpis” sacēlis arī 
šejieniešus kājās. Par to spriež liels un mazs, 
un dažs jau stipri dienas laikā redz spokojamies 
“sociālistus”. Sevišķi labi tas izdodas Ramas 
muižas īpašniekam Dolgoj kungam. Dažas 
dienas atpakaļ viņš, no Rīgas braukdams, no 
vagona starp Siguldu un Līgati ieraudzījis uz 
ceļa baru cilvēku ar sarkaniem “karogiem” un 
tūlīt, Līgatē piebraucis, telefonējis policijai un 
arī uz apkārtējām muižām – “sociālisti nāk”. 
Muižās – Nurmižu – sākuši gatavoties uz 
karu, bet gaidas bijušas veltīgas, jo redzētais 
bars bija torfa1 griezēji, iedami uz darbu uz 
Siguldas torfa purvu. 8. maijā atkal Līgates 
fabrikas skolnieki, skolotāju vadībā, ar saviem 
karogiem taisīja ekskursiju uz Gauju lejup un 
tad gar pretējām Tītmaņu un Vēveru mājām 
uz lielceļu un pa to atpakaļ uz Līgati. Ceļā tie 
redzējuši ne mazums cilvēku, kuri, tos par 
sociālistiem noturēdami, atstāju savu darbu 
un bēga mājās. Gājienu redzējuši arī Ramas 
muižas strādnieki un paziņoja D. kgam, kurš 
nekavējās telefonēt uz Līgates fabriku, lai 
gatavojas uz sociālistu saņemšanu. Līgatē, 
saprotams, deva vajadzīgās pavēles, kuras 
izrādījās par veltām. Mūsu cien. mācītājs arī 
sašutis par “dumpiniekiem”. Pēc viņa domām, 
“sunim suņa algu”, tā vajagot ar sociālistiem. 
Vainīgi visur esot saimnieku dēli un skrīveri 
un tās Jūsu “Pēterburgas Avīzes”. Tavu gudru 
pauri!

Juška

Bet, lūk, ko rakstīja Latviešu Avīzes 1905. 
gada 6. jūlijā, Nr. 53. 

Visjaunākās ziņas.
Krievu telegram-aģentūra 
Ligates papīrfabrikas strādnieki pagājušo 

nedēļu sākuši streikot. Viens no meistariem 
iebāzts maisā un izvests no fabrikas.

Ļaudis dzīvoja milzīgā satraukumā, 
gaidīdami dažādus briesmu darbus.

Baltijas Vēstnesis 1906. gada 18. janvārī, 
Nr. 13, stāsta par bruņotu uzbrukumu Līgatnes 
pasta un telegrāfa nodaļai. 

Ligates pasta – telegrāfa nodaļu mēģināts 
izlaupīt, kā „R. Wed.” ziņo. Pagājušās 
sestdienas vakarā Ligates pasta-telegrāfa 
nodaļas telpās ielauzušies vairāki apbruņojušies 
cilvēki un prasījuši tur darbā esošam nodaļas 
priekšniekam, lai izdod naudu. Kad priekšnieks 
to liedzies darīt, ļaundari šāvuši uz viņu vairāk 
reizes un ievainojuši to delnā. Uz šāvieniem 
piesteigušies ļaudis iztraucēja uzbrucējus, tā 
ka tie nesasniedza savu nolūku. Tagad minētā 

nodaļā vairs nepieņem ne apdrošinātas 
korespondences, ne naudas sūtījumus. — 
Ja laupīšanas darbi nemitēsies, zemei būs 
beidzot jāpaliek bez pasta un citām vispār 
derīgām satiksmes iestādēm.

To pašu notikumu apraksta arī laikraksts 
Darbs 1906. gada 18. janvārī, Nr. 8.

Līgates pasta nodaļā svētdien ieradās vairāk 
personas un pieprasīja no nodaļas priekšnieka, 
lai tas izdodot kasē atlikušo naudu. Kad 
priekšnieks liedzies izpildīt pieprasījumu, kāds 
no nepazīstamajiem izšāvis uz priekšnieku 
iz revolvera, ievainodams to rokā. Pēc tam 
uzbrucēji aizbēguši.

1905. un 1906. gadu ietvaros visā Latvijā 
notika milzu cīņa pret krogiem – tos izlaupīja, 
demolēja, atņēma licences2, citi krodzinieki 
pārbīlī paši slēdza savas tirgotavas.

Vai krogu aplaupīšana ietilpa revolūcijā 
– vai arī tas vienkārši bija parasts 
kriminālnoziegums? Katrs vēsturnieks to var 
traktēt dažādi, atbilstoši savam kontekstam. 
Lūk, piemēram, ziņa, kas bija ievietota 
laikraksta Balss 1906. gada 15. jūlija numurā, 
Nr. 142. 

Jaunākās ziņas. Nurmižu Ķempu krogā 
vakar ap plkst. 2 dienā 2 apbruņojušies vīrieši 
atņēma patenti un aizliedza turpmāk tirgoties. 
No turienes viņi aizgāja uz Ozola krogu, kur 
izdarīja tāpat. Vakarā ap pulkst. 6 kādi 10 
vīrieši izlaupīja kroņa dzērienu pārdotavu, 
un sadauzīja buteles ar dzērieniem. Naudā 
nolaupīti 250 rbļ.

—r —

Laikraksts Balss 1906. gada 18. februārī 
vēsta par to, kas notika ar Līgates fabrikas 
krogu.

No Ligates. Pa lielākai daļai visi patvarīgi 
slēgtie krogi uz laukiem atkal atvērti. Tikai 
Ligates fabrikas krogs, visām šādām laika 
maiņām par spīti, ir un paliek slēgts, un, kā 
jādomā, būs aizvēris savas durvis uz mūžu. Šā 
kroga izskaušana notikusi uz pašu strādnieku 
un it īpaši fabrikas valdes vēlēšanos, kura 
caur to pierādījusi, ka blakus savām interesēm 
griež vērību arī uz savu strādnieku labklājību. 
Tomēr atrodas vēl kāds retais, kurš vēlas šīs 
.prieka iestādes atvēršanu, kādēļ sāk gudrot uz 
parakstu vākšanu kroga atvēršanai. Jāvēlas, 
kaut šie pūliņi uz kroga atvēršanu būtu veltīgi.

—lņ.

Informācija laikrakstā Atbalsts 1906. gada 
30. maijā, Nr. 12, rāda kādu satraucošu epizodi 
no revolūcijas laika. 

No Paltmales (pie Ligates). Šeit gan 
kazaki neuzturas, bet bieži vien ierodas tos 
dumpiniekus pagūstīt. Tā pēdējos vasaras 
svētkos kādi „kārtības sargi” bija ataulekšojuši 
„mieru nodibināt”. Trīs no viņiem tūliņ to lietu 
uz mata bij izpildījuši: iegājuši A. mājās, 
arestējuši saimnieka B. kabatas pulksteni un 
tad devušies uz tuvējo krogu, to pulksteni likt 
aiz restēm. B. lietai nācis ātri uz pēdām un 
paziņoja vietējam uradņikam, tas atkal kazaku 
oficieram u. t. t., kamēr pulkstens galu galā 
rokā gan. Pēc tam oficiers uzņēmis minēto trīs 
„kārtībnieku” vārdus (laikam, lai tos ar ordeņiem 
apbalvotu vai arī lai viņiem uzskaitītu par to, ka 
nav lāgā mācējuši arestēt), ka dzird, tad pirms 
vasaras svētkiem diviem braucējiem stepju 
dēli bij atņēmuši naudu: no viena dabūjuši 8 
kapeikas, no otra — necik. Nu nekā? Slavens 
kara stāvoklis!

Rds.

Latviešu Avīzes 1906. gada 24. jūnijā, Nr. 50, 
stāsta par uzbrukumu Ligates papīrfabrikas 
kasierim. 

No Līgates. Laupītāju uzbrukums. Laikraksti 
ziņo, kāds Ligates fabrikas ierēdnis braucis 
19. jūnijā ap pulkst. 1 dienā, no Ligates 
stacijas uz fabriku, 3 stražņiku3 pavadībā. Uz 
ceļa viņiem uzbrukuši nezināmi ļaundari. Divi 

stražņiki ievainoti, un viens zirgs nošauts. 
Naudu, kuru kasieris vedis algas izmaksāšanai 
strādniekiem, uzbrucēji nepaguvuši nolaupīt. 
Ļaundari aizbēguši. Viens no ievainotajiem 
stražņikiem drīz nomiris.

Laikrakstā Balss 1906. gada 21. jūnijā 
tika nosaukts vārds vienam no mirušajiem 
apsargiem. 

Pirmdienas pie uzbrukuma Ligates fabrikas 
kasieram, ievainotais stražņiks Jermolajs 
Maslovs vakar plkst. 6 no rīta slimnīcā 
nomira. 

—r —

Lasām publikāciju Latviešu Avīzēs 1906. 
gada 16. augustā, Nr. 65. 

Bandu rīcība. 9. augustā pēc pusdienas 
10 līdz 12 apbruņojušies vīri, kā Rīgas 
laikraksti ziņo, izlaupījuši Nurmižu monopolu4, 
Līgates tuvumā. Paņemti 70 rbļ. naudas un 
viens revolvers. Pēc padarītā darba laupītāji 
devušies uz Līgates pusi, laikam tanī nolūkā, 
lai aplaupītu Ligates krogu un konsumbiedrību. 
Dabūjuši par laupītāju tuvošanos zināt, Ligates 
fabrikas ierēdņi un strādnieki devušies viņiem 
pretim. Pie sastapšanās notikuse šaušanās, 
pie kam viens no laupītajiem ievainots. Tomēr 
viņa biedri to paņēmuši līdzi un — pazuduši. 

Tāpat Latviešu Avīzēs 1906. gada 16. 
augustā, Nr. 88 vēsta par apcietinātajiem 
revolucionāriem. 

No Ligates. Apcietināti. Kā “B.” ziņo no 
Rīgas apriņķa, ka policija apcietinājusi 2 
Ligates fabrikas strādniekus: Ēveles pagasta 
locekli Pēteri Skujiņu un Nurmuižas pagasta 
locekli Kārli Balodi, kurus apvaino par mītiņu 
sarīkošanu, ļaužu musināšanu, naudas 
lasīšanu ieročiem un tās glabāšanu u. c. 
Tagad pēc izmeklēšanas no lieciniekiem 
esot pierādīts augšā minētais un pēdējie, lai 
neizbēgtu, kā līdz šim Siguldā, ievietoti Rīgas 
noziedznieku pārmācīšanas nodaļā un lieta 
nodota ģenerālim Veršiņinam.

1907. gada 11. decembrī, Nr. 34, Dzimtenes 
Vēstnesis rakstīja par nepatīkamu zādzību. 

Ligates fabrikas krogā no atlauztas kūts 
nozagts krodzniekam zirgs ar visu aizjūgu, 
tāpat miesniekam Igalam zirgs ar aizjūgu.

Visā šajā sakarā bija uzradusies samērā 
neparasta problēma. Latvijas teritorijā bija 
ievesti kazaki. Mēs jau lasījām, ka viņi paši 
arī bija grēkojuši ar pulksteņu čiepšanu, bet 
izrādās, ka kazaki bija nokalpinājuši vietējos 

saimniekus. Tā tas bija noticis arī Ligatē. Lūk, 
ko rakstīja laikraksts Zemkopis 1906. gada 9. 
augustā, Nr. 31. 

Nurmižu pagasta valde 23. jūlija ar rakstu 
zem Nr. 3063 ziņoja vietējam zemnieku lietu 
komisāram, kņazam Krapotkinam, ka jūnija 
mēnesī Nītaurē nokomandētā kazaku pulka 
priekšnieks pavēlējis dot priekš kazakiem: 
1) 14. jūlija 9 šķūtszirgus5 mantu vešanai 
20 verstes no Nītaures uz Ligates staciju; 
2) no 30. junija līdz 9. jūlijam katru dienu 2 
šķūtszirgus, kopā 20 šķūtszirgi; 3) tajā pašā 
laikā 29 pudi 30 mārciņas liellopu gaļas; 4) 19. 
jūlijā 20 šķūtszirgi auzu vešanai 20 verstes 
tālu. Par visu to pagasta valde pieprasīja 
samaksu. Komisārs aprēķinājis pagastam 
šādu atlīdzību: laikā no 1. marta līdz 1. 
novembrim maksājams 4 kap., bet citā laikā 
3 kap. par katru vienjūgu un versti. Atlīdzība 
par šķūtszirgiem samaksājama bez mazākās 
kavēšanās vai nu naudā, vai kontrmarkās6. 
Turpretim kara spēka privātām vajadzībām 
nekādā ziņā šķūtszirgus nedrīkst pieprasīt, 
bet ja tos vēlas, tad par tiem jāmaksā pēc 
savstarpīga salīguma. Kas zīmējas uz pārtikas 
līdzekļiem, tad par tiem katru gadu kara 
apgabala padome nosaka īpašu taksi, kuru 
apstiprina guberņas komisija. Vidzemē šogad 
apstiprinātā takse ir par katru pudu liellopu 
gaļas 4 rbļ. 99 kap. Komisārs ar rakstu no šā 
gada 27. jūlija zem Nr. 1728 lūdzis Vidzemes 
gubernatoru gādāt, ka Nurmižu pagasts dabū 
pienācīgo atlīdzību.

Mūsu šīsdienas apskata sākumā jau bijām 
uzsvēruši, ka Līgatnē 1905-1907. gada 
nemieri bija pagājuši bez ievērojamiem 
satricinājumiem. Izskaidrojums bija gaužām 
vienkāršs – fabrikas īpašnieku lielās rūpes 
par strādniekiem nodrošināja priekšzīmīgu 
disciplīnu, un revolucionārās idejas nerada 
dzirdīgas ausis. Apliecinājumu tam varam 
atrast Latviešu Avīzēs 1906. gada 20. maijā, 
Nr. 40.

No Līgates. Strādnieku apstākļi Līgates 
papīra fabrikā. 

Ligates papīra fabrikā strādā ap 600 abēja 
dzimuma strādnieku. Obligatoriska darba 
diena ir 10 stundas, bet maiņu strādniekiem — 
12 stundas. Vajadzības gadījumā tiek strādāts 
arī ilgāki, tad katra strādāta stunda darba 
dienās tiek rēķināta 1½ kārtīgi un svētdienās 
dubulti. Alga tiek izmaksāta divi reizes mēnesī. 
Caurmērā mēnesī pelna mašīnu jeb atsevišķu 
nodaļu vadītāji no 42—47 rbļ.; amatnieki no 
33—38 rbļ.; palīga strādnieki no 24—30 rbļ. 
strādnieki pie āra darbiem (plača) — 18 —23 
rbļ. un sievieši ap 13—25 rbļ. Bez tam algas 
strādnieki vēl dabū dzīvokli ar pieliekamām 
telpām, malku, pagrabu, kopēju maizes 
ceptuvi un veļas mazgātuvi, sakņu dārziņu, 
pirti (kura būtu ieteicama drusku ērtāka. 
īpaši ģērbšanās telpās vīriešu nodaļā nav 
piemērīgas tagadējam strādnieku skaitam), 
slimnīcu ar medicīnisko palīdzību — arī 
priekš mājniekiem, t. i. strādnieku ģimenes 
piederīgiem, dzemdēšanas telpas (nedēļnieces 
par še pavadītām dienām dabūn pusalgu) 
un skolu ar visiem mācības līdzekļiem. Skolā 
pastāvīgi strādā 3 skolotāji; pareizticīgiem 
ticības mācību un meitenēm pamācību roku 
darbos pasniedz atsevišķas personas. Skola 
ļoti bagātīgi apgādāta visādiem mācības 
līdzekļiem (muzeja, bibliotēka u. t. t.), bet 
jāatzīst, ka sevišķas sekmes viņa uzrādīt 
nevar, jo pie 6 gadu kursa tikai maza daļa no 
vispārēja skolēnu skaita iztura tikai 3. šķiras 
eksāmenu. — Savus ietaupījumus strādnieki 
pa lielākai daļai ieguldījuši kā dalības naudu 

Līgates Pārtikas Biedrībā, kura faktiski arī ir 
strādnieku biedrība. Aprīļa mēneša sākumā 
biedrības dalībnieku naudas kopsumma, kura 
ar maz izņēmumiem ir strādnieku īpašums, 
pārsniedza 25 000 rbļ.; biedrības veikala darbība 
it īpaši ir paplašinājusēs pēc dabūtiem jauniem 
statūtiem, uz kuru pamata katrs biedrs pie 6% 
var iemaksāt līdz 500 rbļ.; pieminams būtu, ka 
šajā biedrībā arī sieviešiem ir balsstiesības. 
Atzinību pelna direktora G. f. Irmera kga 
gādība par strādnieku ietaupījumiem. Visiem 
strādniekiem ir no direkcijas atļauja, dabūt 
par brīvu lasīšanai grāmatas no Līgates 
Saviesīgas Biedrības bibliotēkas. Latvisko 
grāmatu šajā bibliotēkā gan nav visai daudz, 
tomēr ieteicams būtu, ko strādnieki viņai vairāk 
vērības piegrieztu. Dažiem strādniekiem ir 
atļauts apmeklēt Saviesīgās Biedrības telpas 
ar jo plaši un bagātīgi apgādāto grāmatu galdu, 
bumbotavu, biljardu u. t. t. — Pašizglītības 
labā strādniekiem vajadzētu vairāk vērības 
piegriezt laikrakstiem, jo ir vēl daudz ģimenes, 
kuras neabonē un nelasa laikrakstus, lai gan 
fabrikas kantoris ir labprāt piepalīdzīgs pie 
laikrakstu pastellēšanas un saņemšana». 

(L.)

Tas tiešām izklausās pēc fantāzijām par 
komunismu, kur visiem būšot tik labi kā 
paradīzē. Tas pats bija izstāstīts arī rakstiņā par 
pilnvarnieku izraudzīšanu Krievijas Domes 
vēlēšanām. Publikācija bija ievietota Latviešu 
Avīzēs, 1906. gada 5. aprīlī, Nr. 27.

No Ligates. Šejienes papīra fabrikas 
strādnieki par pilnvarnieku priekš valsts domes 
vēlēšanām 19. martā no sava vidus ar balsu 
vairākumu izvēlēja I. Vīgantu. Lai gan mūsu 
“apzinīgie proletārieši” bija nolēmuši domi 
boikotēt, tomēr piedalīšanās pie vēlēšanām 
bija ļoti dzīva. — Ar prieka pilnu sirdi varu 
konstatēt sekošu faktu, kāds pēdējā laikā gan 
reti kur būs atgadījies. Kaut gan no pagājušā 
gada, kas atstājis lielus robus vispārējā 
industrijā, bija jācieš arī mūsu rūpniecībai, 
tomēr fabrikas valde 20. martā vairāk lielu 
summu izdalīja strādniekiem kā gratifikāciju7, 
bez tam vēl daži strādnieki, kuri 25 gadus 
fabrikā strādājuši, dabūja kā sevišķu balvu 
— vīrieši 50 rbļ. naudas un sudraba karoti 
ar jubilāra vārdu, — sievieši 25 rbļ. naudas 
un tādu pašu karoti. Domāju, nebūtu lieki, 
ka strādnieki, it īpaši jaunie, šo atgadījumu 
klusībā pārdomātu. Pagājušā svētdienā mūsu 
dvēseļu gans Braunšveiga kgs, 4 mēnešus ilgi 
prom bijis, pirmo reizi noturēja dievkalpošanu 
mūsu draudzes baznīcā Ķempos. Baznīcēni 
bija ieradušies lielā skaitā ar to pārliecību, 
ka Braunšveiga kgs, kā mūsu garīgās dzīves 
uzkopējs un vadītājs, turpmāk ar draudzi 
sapratīsies labāki. 

(L.)

*	*	*
Un tagad būs trīs rakstiņi, par arī mūsdienās 

aktuālo teritoriālās reformas tēmu. Tagad 
vai nu Līgatnei kaut ko pievienos, vai arī pašu 
Līgatni kaut kam pievienos, bet tālajā 1907. 
gadā Līgatē bija liela laime, jo tā tika vaļā no 
pienākuma ietilpt Nurmižu pagastā. Laikraksts 
Balss 1907. gada 4. janvārī, Nr. 3, rakstīja: 

No Paltmales. Ar jaunā 1907. gada 2. janvāri 
piepildījās paltmaliešu sensenā vēlēšanās: uz 
Vidzemes zemnieku lietu komisijas spriedumu 
Paltmales un Ķempu pagasti atdalīti no vienotā 
Nurmižu pagasta un no viņiem nodibināts 
patstāvīgs Paltmales pagasts. Uz pagasta 
atklāšanas svētkiem bija ieradušies, starp 
daudziem citiem, Rīgas I iecirkņa zemnieku 
lietu komisārs, kņazs8 Kropotkina kgs un 
Rīgas apriņķa priekšnieks Šilinska kgs, akts 
iesākās ar vietējā mācītāja Braunšveiga 
kga aizlūgumu un vietējā dziedātāju kora 

nodziedātām dziesmām. Pēc tam komisāra kgs 
atklāja Paltmales pagasta pašvaldības iestāžu 
darbību. Savā runā viņš aizrādīja uz paltmaliešu 
ilggadīgiem neatlaidīgiem pūliņiem, atdabūt 
savu priekš 14 gadiem zaudēto patstāvību. Ilgu 
laiku paltmaliešu pūliņi palikuši bez sekmēm, 
jeb tikai palēnām virzījušies uz priekšu, bet 
beidzot, kad gubernators 1905. g. septembrī 
revidējis Nurmižu pagastu un uz paltmaliešu 
atkārtotu lūgumu principiāli piekritis pagasta 
dalīšanai, lieta ņēmusi nopietnāku un ātrāku 
virzienu. Apriņķa priekšnieks Šilinska kgs, 
novēlēdams laimes jaunajam pagastam un 
viņa darbiniekiem, izteica cerību, ka jaunais 
pagasts caur savu padevību likumībai 
veicināšot piešķirto reformu izvešanu, tauta 
bez cenšanās pēc ideāliem mērķiem nevarot 
sasniegt sev mieru un labklājību. Pēc oficiālās 
ceremonijas nobeigšanas klātesošie sēdās 
pie sarīkota goda mielasta, kur atskanēja 
vēl dažādi laimes vēlējumi. Ievērojot kņaza 
Kropotkina pūles un labvēlību pie šo pagastu 
šķiršanas, Paltmales pagasts nolēmis, par 
atzinību viņa ģīmetni piekārt pagastnama 
telpās. 

—ietis.

Tas pats laikraksts Balss 1907. gada 17. 
maijā, Nr. 113, šo tēmu turpināja: 

Piecpadsmit gadu atpakaļ, komisāra 
Amonova laikā, Paltmales un Kempu 
pagastus piedalīja Nurmižu pagastam. Bet 
tiklab Paltmales, kā Kempu pagasta locekļiem 
tagad visas pagasta darīšanas bija par tāļu. To 
iemēroja komisārs kņazs Krapotkina kungs un, 
pateicoties viņa gādībai, Paltmales pagastu no 
1907. g. sākuma atšķīra par sevi, pievienojot 
tam Ķempu pagastu klāt. Pagasta atdalīšanas 
turpinājās vēl tagad, bet pie kam pagasta valde 
dažā vietā rīkojās tā, kā pa vecam. Tā piem. 
kādam pagasta loceklim, kurš dzīvo Rīgā un 15 
gadus maksājis savus nodokļus jau Nurmižu 
pagastam un tos nolīdzinājis līdz 1907. gadam, 
tagad piepeši pieprasa Paltmales pagasta 
valde, lai samaksā savu pag. nodokli tai par 
1907. gadu, nemaz iepriekš to neizprasīdami. 
vai minētais pagasta loceklis grib palikt pie 
Nurmuiži vai Paltmales pagasta. 

A. L.

Par šo pašu tēmu rakstīja arī Dzimtenes 
Vēstnesis 1907. gada 12. novembrī, Nr. 10. 

Atvienošanās no Nurmižu pagasta
No Paltmales. Drīz būs pagājis gads, kamēr 

Paltmales pagastu līdz ar Ķempu pagastu 
atvienoja no Nurmižu pagasta zem Paltmales 
pagasta nosaukuma. Pie atvienošanas 
savu labvēlību sevišķi parādīja Siguldas 
kņazs  Kropotkins, kā toreizējais zemnieku 
lietu komisārs; no pašiem paltmaliešiem 
visvairāk par to rūpējās tagadējais pagasta 
vecākais P. Jānišs. Pagastmāja jaunam 
Paltmales pagalam tika gatava jau 1905. g. 
Šim nolūkam daudz ienāca no labprātīgiem 
dāvinājumiem naudā un materiālā. Jaunam 
pagastam sākumā daudz darba un izdošanu. 
Tomēr Paltmales pagasta vietnieku pulks nav 
piemirsis savas skolas. 7. novembrī, apspriežot 
skolu vajadzības, uz abu skolu — Paltmales 
un Ķempu — skolotāju lūgumu vietnieku pulks 
pielika pie algas katram 50 rubļus. Šis lēmums 
taisīts vienbalsīgi. 

Paltmalietis. 

*	*	*
Mūsu šīsdienas sarunu beigsim ar pavisam 

neparastu ziņu no laikraksta Jūrnieks 1907. 
gada 16. maija, Nr. 20.

No Ligates. 75.000 rbļ. liels vinnests. 
Šejienes papīra fabrikas strādnieki nesen 

kopīgi pirka muižnieku trešā izlaiduma loterijas 
biļeti un vinnēja uz tās nupat 1. maijā 75.000 
rbļ.

Turpinājums sekos 



Baltijas Vēstnesis, Nr.13 (18.01.1906). 
Uzbrukums Līgatnes pasta un telegrāfa 

nodaļai

Pēterburgas Avīzes (1901-1905), Nr.36 
(13.05.1905). Bailes no “sociālistiem” 
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Andrejs Cīrulis

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

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

1 Torfa – kūdras. 

Līgatnes papīrfabrika XX gadsimta sākuma gados. Foto no Līgatnes vēstures biedrības arhīva

Latviešu Avīzes, Nr.88 (04.11.1906). Apcietināti 
2 Līgatnes papīrfabrikas strādnieki 

par piedalīšanos revolūcijā

2 Licence – Valsts vai pašvaldības izsniegta oficiāla 
atļauja nodarboties ar ko vai veikt kaut ko (piem., sniegt 
kādas darbības pakalpojumus, tirgoties ar precēm, 
piedalīties sacensībās).

3 Speciāla sardzes dienesta kareivis, arī policists 
(cariskajā Krievijā).

4 Monopols – šinī gadījumā: alkoholisko dzērienu 
tirgotava.

5 Šķūtis – transporta klaušas. Lauku pašvaldību 
pienākums (līdz 1940. g.) dot likumā noteiktajos gadījumos 
pret noteiktu atlīdzību zirgus ar pilnīgu aizjūgu dažādu 
amatpersonu pārvešanai no vienas vietas uz otru. LLVV

6 Kontramarka – dokuments (parasti talons), kas dod 
tiesības bez maksas, piemēram, noskatīties izrādi teātrī, 
cirkā. LLVV

7 Gratifikācija – naudas balva; arī apbalvojums.
8 Kņazs – Mantojams augstākās muižniecības tituls 

Krievijā no 18. gs. līdz 1917. g.

Lai arī cik pārsteidzoši tas nebūtu, vētrainais 
1905. gads Līgatni skāra ļoti pieticīgā apjomā. 
Par to tad arī šoreiz runāsim. 

Vispirms ielūkosimies Vikipēdijā, lai gūtu 
vispārējo pārskatu par tā laika notikumiem 
Latvijā. 

1905. gada revolūcija Latvijā bija daļa no 
1905. gada revolūcijas Krievijas impērijā. Tā 
sākās 1905. gada 13. janvārī ar manifestācijas 
apšaušanu Rīgā, bet turpinājās ar streiku 
kustību oktobrī un bruņoto sacelšanos 
decembrī. Tās dēļ Kurzemes un Vidzemes 
guberņā ieviesa karastāvokli un sacelšanās 
apspiešanai ieveda Krievijas regulārā 
karaspēka un kazaku vienības jeb „soda 
ekspedīciju”.

Vēsturnieku apkopotie dati liecina, ka bez 
tiesas sprieduma nogalināja vairāk nekā 2 000 
Latvijas iedzīvotāju, kara tiesa pasludināja 427 
nāves spriedumus, katorgā uz Sibīriju izsūtīja 
2 652 cilvēkus, bet apmēram 7-8 tūkstošus 
sodīja ar cietumsodiem. Nodedzināja 449 
muižas, apmēram 300 zemnieku saimniecību, 
kā arī daudzas skolas un biedrību namus. 
Aptuveni 5 tūkstoši revolucionāru devās 
trimdā, galvenokārt uz ASV, Šveici, Zviedriju, 
Angliju un Franciju.

1906. gada vasarā formāli revolūcija bija 
apspiesta, taču vietējie protesti un mežabrāļu 
darbība turpinājās un norima tikai 1907. gadā.

Lūk, cik asiņaini un briesmīgi notikumi 
norisinājās visapkārt, bet Rīgā iznākušajos 
laikrakstos revolūcijas sakarā Paltmales, 
Līgates, Ķempju, Nurmižu vārdi minēti tikai 
retumis. Un šīsdienas publikācijā papētīsim 
– kāpēc tas tā bija. 

Šajā sakarā interesanti palasīt Aivara Baloža 
un Rasmas Vanagas veidoto hronoloģijas 
fragmentu. 

1904. gads. Papīrfabrikā uzceļ termocentrāli 
– jauno katlu māju.

1905. gads. Līgatnes papīrfabrika Centra 
kapos uzceļ grezno kapliču „Arnold capella”. 
(Celtniecības darbus vada Pēteris Meņģelis)

1905. gada aprīlis. Akciju sabiedrība Rīgā 
nopērk blakus esošo ēku Lielā Aldaru ielā 14. 

1905. gads. No Ānfabrikas uz Galveno 
fabriku un Beiverku izbūvē šaursliežu dzelzceļu 
fabrikas iekšējā transporta vajadzībām. Papīra 
apstrādē sāk pielietot superkalandrus.

1905. gads. Nemieri Līgatnē pagāja bez 
ievērojamiem satricinājumiem. Visvairāk 
par to jāpateicas Vilhelmam Mencendorfam 
(Joāhima Aleksandra Mencendorfa, viena no 
sabiedrības dibinātāja, dēlam), kuram īpaši 
rūpēja strādnieku labklājība, ko viņš pierādīja 
ar neskaitāmiem labklājības veicināšanas 
pasākumiem, un kurš arī šoreiz atrada īsto 
ceļu uz sapratni ar strādniekiem.

1905. gada 1. jūlijā papīrfabrikas strādnieki 
streiko, izvirzot direktoram prasības no 13 
punktiem par darba apstākļu uzlabošanu un 
10 stundu darba dienu ar brīvu svētdienu. 
Prasības pamatā pieņem.

1905. gads 30. oktobris. Papīrfabrikā ienāk 
soda ekspedīcija. Strādniekus aizstāv fabrikas 
vadība, taču baidīšanai arestē vairākus 

strādniekus, kurus pēc tam palaiž brīvībā. 
Galvenos streika organizētājus Skuju, Balodi 
un Ērenfrīdu notiesā uz trim gadiem.

1906. gads. Fabrikas strādnieki streiko 
vēlreiz, taču streikam nav panākumu, jo fabrikas 
vadība šādai varbūtībai ir sagatavojusies.

Un tagad skatīsimies publikācijas lielajos 
laikrakstos.

Pēterbugas Avīzes 1905. gada 13. maijā, Nr. 
36, par revolucionārajiem notikumiem vēsta 
pavisam neparastā veidā. 

No Nurmižiem. “Dumpis” sacēlis arī 
šejieniešus kājās. Par to spriež liels un mazs, 
un dažs jau stipri dienas laikā redz spokojamies 
“sociālistus”. Sevišķi labi tas izdodas Ramas 
muižas īpašniekam Dolgoj kungam. Dažas 
dienas atpakaļ viņš, no Rīgas braukdams, no 
vagona starp Siguldu un Līgati ieraudzījis uz 
ceļa baru cilvēku ar sarkaniem “karogiem” un 
tūlīt, Līgatē piebraucis, telefonējis policijai un 
arī uz apkārtējām muižām – “sociālisti nāk”. 
Muižās – Nurmižu – sākuši gatavoties uz 
karu, bet gaidas bijušas veltīgas, jo redzētais 
bars bija torfa1 griezēji, iedami uz darbu uz 
Siguldas torfa purvu. 8. maijā atkal Līgates 
fabrikas skolnieki, skolotāju vadībā, ar saviem 
karogiem taisīja ekskursiju uz Gauju lejup un 
tad gar pretējām Tītmaņu un Vēveru mājām 
uz lielceļu un pa to atpakaļ uz Līgati. Ceļā tie 
redzējuši ne mazums cilvēku, kuri, tos par 
sociālistiem noturēdami, atstāju savu darbu 
un bēga mājās. Gājienu redzējuši arī Ramas 
muižas strādnieki un paziņoja D. kgam, kurš 
nekavējās telefonēt uz Līgates fabriku, lai 
gatavojas uz sociālistu saņemšanu. Līgatē, 
saprotams, deva vajadzīgās pavēles, kuras 
izrādījās par veltām. Mūsu cien. mācītājs arī 
sašutis par “dumpiniekiem”. Pēc viņa domām, 
“sunim suņa algu”, tā vajagot ar sociālistiem. 
Vainīgi visur esot saimnieku dēli un skrīveri 
un tās Jūsu “Pēterburgas Avīzes”. Tavu gudru 
pauri!

Juška

Bet, lūk, ko rakstīja Latviešu Avīzes 1905. 
gada 6. jūlijā, Nr. 53. 

Visjaunākās ziņas.
Krievu telegram-aģentūra 
Ligates papīrfabrikas strādnieki pagājušo 

nedēļu sākuši streikot. Viens no meistariem 
iebāzts maisā un izvests no fabrikas.

Ļaudis dzīvoja milzīgā satraukumā, 
gaidīdami dažādus briesmu darbus.

Baltijas Vēstnesis 1906. gada 18. janvārī, 
Nr. 13, stāsta par bruņotu uzbrukumu Līgatnes 
pasta un telegrāfa nodaļai. 

Ligates pasta – telegrāfa nodaļu mēģināts 
izlaupīt, kā „R. Wed.” ziņo. Pagājušās 
sestdienas vakarā Ligates pasta-telegrāfa 
nodaļas telpās ielauzušies vairāki apbruņojušies 
cilvēki un prasījuši tur darbā esošam nodaļas 
priekšniekam, lai izdod naudu. Kad priekšnieks 
to liedzies darīt, ļaundari šāvuši uz viņu vairāk 
reizes un ievainojuši to delnā. Uz šāvieniem 
piesteigušies ļaudis iztraucēja uzbrucējus, tā 
ka tie nesasniedza savu nolūku. Tagad minētā 

nodaļā vairs nepieņem ne apdrošinātas 
korespondences, ne naudas sūtījumus. — 
Ja laupīšanas darbi nemitēsies, zemei būs 
beidzot jāpaliek bez pasta un citām vispār 
derīgām satiksmes iestādēm.

To pašu notikumu apraksta arī laikraksts 
Darbs 1906. gada 18. janvārī, Nr. 8.

Līgates pasta nodaļā svētdien ieradās vairāk 
personas un pieprasīja no nodaļas priekšnieka, 
lai tas izdodot kasē atlikušo naudu. Kad 
priekšnieks liedzies izpildīt pieprasījumu, kāds 
no nepazīstamajiem izšāvis uz priekšnieku 
iz revolvera, ievainodams to rokā. Pēc tam 
uzbrucēji aizbēguši.

1905. un 1906. gadu ietvaros visā Latvijā 
notika milzu cīņa pret krogiem – tos izlaupīja, 
demolēja, atņēma licences2, citi krodzinieki 
pārbīlī paši slēdza savas tirgotavas.

Vai krogu aplaupīšana ietilpa revolūcijā 
– vai arī tas vienkārši bija parasts 
kriminālnoziegums? Katrs vēsturnieks to var 
traktēt dažādi, atbilstoši savam kontekstam. 
Lūk, piemēram, ziņa, kas bija ievietota 
laikraksta Balss 1906. gada 15. jūlija numurā, 
Nr. 142. 

Jaunākās ziņas. Nurmižu Ķempu krogā 
vakar ap plkst. 2 dienā 2 apbruņojušies vīrieši 
atņēma patenti un aizliedza turpmāk tirgoties. 
No turienes viņi aizgāja uz Ozola krogu, kur 
izdarīja tāpat. Vakarā ap pulkst. 6 kādi 10 
vīrieši izlaupīja kroņa dzērienu pārdotavu, 
un sadauzīja buteles ar dzērieniem. Naudā 
nolaupīti 250 rbļ.

—r —

Laikraksts Balss 1906. gada 18. februārī 
vēsta par to, kas notika ar Līgates fabrikas 
krogu.

No Ligates. Pa lielākai daļai visi patvarīgi 
slēgtie krogi uz laukiem atkal atvērti. Tikai 
Ligates fabrikas krogs, visām šādām laika 
maiņām par spīti, ir un paliek slēgts, un, kā 
jādomā, būs aizvēris savas durvis uz mūžu. Šā 
kroga izskaušana notikusi uz pašu strādnieku 
un it īpaši fabrikas valdes vēlēšanos, kura 
caur to pierādījusi, ka blakus savām interesēm 
griež vērību arī uz savu strādnieku labklājību. 
Tomēr atrodas vēl kāds retais, kurš vēlas šīs 
.prieka iestādes atvēršanu, kādēļ sāk gudrot uz 
parakstu vākšanu kroga atvēršanai. Jāvēlas, 
kaut šie pūliņi uz kroga atvēršanu būtu veltīgi.

—lņ.

Informācija laikrakstā Atbalsts 1906. gada 
30. maijā, Nr. 12, rāda kādu satraucošu epizodi 
no revolūcijas laika. 

No Paltmales (pie Ligates). Šeit gan 
kazaki neuzturas, bet bieži vien ierodas tos 
dumpiniekus pagūstīt. Tā pēdējos vasaras 
svētkos kādi „kārtības sargi” bija ataulekšojuši 
„mieru nodibināt”. Trīs no viņiem tūliņ to lietu 
uz mata bij izpildījuši: iegājuši A. mājās, 
arestējuši saimnieka B. kabatas pulksteni un 
tad devušies uz tuvējo krogu, to pulksteni likt 
aiz restēm. B. lietai nācis ātri uz pēdām un 
paziņoja vietējam uradņikam, tas atkal kazaku 
oficieram u. t. t., kamēr pulkstens galu galā 
rokā gan. Pēc tam oficiers uzņēmis minēto trīs 
„kārtībnieku” vārdus (laikam, lai tos ar ordeņiem 
apbalvotu vai arī lai viņiem uzskaitītu par to, ka 
nav lāgā mācējuši arestēt), ka dzird, tad pirms 
vasaras svētkiem diviem braucējiem stepju 
dēli bij atņēmuši naudu: no viena dabūjuši 8 
kapeikas, no otra — necik. Nu nekā? Slavens 
kara stāvoklis!

Rds.

Latviešu Avīzes 1906. gada 24. jūnijā, Nr. 50, 
stāsta par uzbrukumu Ligates papīrfabrikas 
kasierim. 

No Līgates. Laupītāju uzbrukums. Laikraksti 
ziņo, kāds Ligates fabrikas ierēdnis braucis 
19. jūnijā ap pulkst. 1 dienā, no Ligates 
stacijas uz fabriku, 3 stražņiku3 pavadībā. Uz 
ceļa viņiem uzbrukuši nezināmi ļaundari. Divi 

stražņiki ievainoti, un viens zirgs nošauts. 
Naudu, kuru kasieris vedis algas izmaksāšanai 
strādniekiem, uzbrucēji nepaguvuši nolaupīt. 
Ļaundari aizbēguši. Viens no ievainotajiem 
stražņikiem drīz nomiris.

Laikrakstā Balss 1906. gada 21. jūnijā 
tika nosaukts vārds vienam no mirušajiem 
apsargiem. 

Pirmdienas pie uzbrukuma Ligates fabrikas 
kasieram, ievainotais stražņiks Jermolajs 
Maslovs vakar plkst. 6 no rīta slimnīcā 
nomira. 

—r —

Lasām publikāciju Latviešu Avīzēs 1906. 
gada 16. augustā, Nr. 65. 

Bandu rīcība. 9. augustā pēc pusdienas 
10 līdz 12 apbruņojušies vīri, kā Rīgas 
laikraksti ziņo, izlaupījuši Nurmižu monopolu4, 
Līgates tuvumā. Paņemti 70 rbļ. naudas un 
viens revolvers. Pēc padarītā darba laupītāji 
devušies uz Līgates pusi, laikam tanī nolūkā, 
lai aplaupītu Ligates krogu un konsumbiedrību. 
Dabūjuši par laupītāju tuvošanos zināt, Ligates 
fabrikas ierēdņi un strādnieki devušies viņiem 
pretim. Pie sastapšanās notikuse šaušanās, 
pie kam viens no laupītajiem ievainots. Tomēr 
viņa biedri to paņēmuši līdzi un — pazuduši. 

Tāpat Latviešu Avīzēs 1906. gada 16. 
augustā, Nr. 88 vēsta par apcietinātajiem 
revolucionāriem. 

No Ligates. Apcietināti. Kā “B.” ziņo no 
Rīgas apriņķa, ka policija apcietinājusi 2 
Ligates fabrikas strādniekus: Ēveles pagasta 
locekli Pēteri Skujiņu un Nurmuižas pagasta 
locekli Kārli Balodi, kurus apvaino par mītiņu 
sarīkošanu, ļaužu musināšanu, naudas 
lasīšanu ieročiem un tās glabāšanu u. c. 
Tagad pēc izmeklēšanas no lieciniekiem 
esot pierādīts augšā minētais un pēdējie, lai 
neizbēgtu, kā līdz šim Siguldā, ievietoti Rīgas 
noziedznieku pārmācīšanas nodaļā un lieta 
nodota ģenerālim Veršiņinam.

1907. gada 11. decembrī, Nr. 34, Dzimtenes 
Vēstnesis rakstīja par nepatīkamu zādzību. 

Ligates fabrikas krogā no atlauztas kūts 
nozagts krodzniekam zirgs ar visu aizjūgu, 
tāpat miesniekam Igalam zirgs ar aizjūgu.

Visā šajā sakarā bija uzradusies samērā 
neparasta problēma. Latvijas teritorijā bija 
ievesti kazaki. Mēs jau lasījām, ka viņi paši 
arī bija grēkojuši ar pulksteņu čiepšanu, bet 
izrādās, ka kazaki bija nokalpinājuši vietējos 

saimniekus. Tā tas bija noticis arī Ligatē. Lūk, 
ko rakstīja laikraksts Zemkopis 1906. gada 9. 
augustā, Nr. 31. 

Nurmižu pagasta valde 23. jūlija ar rakstu 
zem Nr. 3063 ziņoja vietējam zemnieku lietu 
komisāram, kņazam Krapotkinam, ka jūnija 
mēnesī Nītaurē nokomandētā kazaku pulka 
priekšnieks pavēlējis dot priekš kazakiem: 
1) 14. jūlija 9 šķūtszirgus5 mantu vešanai 
20 verstes no Nītaures uz Ligates staciju; 
2) no 30. junija līdz 9. jūlijam katru dienu 2 
šķūtszirgus, kopā 20 šķūtszirgi; 3) tajā pašā 
laikā 29 pudi 30 mārciņas liellopu gaļas; 4) 19. 
jūlijā 20 šķūtszirgi auzu vešanai 20 verstes 
tālu. Par visu to pagasta valde pieprasīja 
samaksu. Komisārs aprēķinājis pagastam 
šādu atlīdzību: laikā no 1. marta līdz 1. 
novembrim maksājams 4 kap., bet citā laikā 
3 kap. par katru vienjūgu un versti. Atlīdzība 
par šķūtszirgiem samaksājama bez mazākās 
kavēšanās vai nu naudā, vai kontrmarkās6. 
Turpretim kara spēka privātām vajadzībām 
nekādā ziņā šķūtszirgus nedrīkst pieprasīt, 
bet ja tos vēlas, tad par tiem jāmaksā pēc 
savstarpīga salīguma. Kas zīmējas uz pārtikas 
līdzekļiem, tad par tiem katru gadu kara 
apgabala padome nosaka īpašu taksi, kuru 
apstiprina guberņas komisija. Vidzemē šogad 
apstiprinātā takse ir par katru pudu liellopu 
gaļas 4 rbļ. 99 kap. Komisārs ar rakstu no šā 
gada 27. jūlija zem Nr. 1728 lūdzis Vidzemes 
gubernatoru gādāt, ka Nurmižu pagasts dabū 
pienācīgo atlīdzību.

Mūsu šīsdienas apskata sākumā jau bijām 
uzsvēruši, ka Līgatnē 1905-1907. gada 
nemieri bija pagājuši bez ievērojamiem 
satricinājumiem. Izskaidrojums bija gaužām 
vienkāršs – fabrikas īpašnieku lielās rūpes 
par strādniekiem nodrošināja priekšzīmīgu 
disciplīnu, un revolucionārās idejas nerada 
dzirdīgas ausis. Apliecinājumu tam varam 
atrast Latviešu Avīzēs 1906. gada 20. maijā, 
Nr. 40.

No Līgates. Strādnieku apstākļi Līgates 
papīra fabrikā. 

Ligates papīra fabrikā strādā ap 600 abēja 
dzimuma strādnieku. Obligatoriska darba 
diena ir 10 stundas, bet maiņu strādniekiem — 
12 stundas. Vajadzības gadījumā tiek strādāts 
arī ilgāki, tad katra strādāta stunda darba 
dienās tiek rēķināta 1½ kārtīgi un svētdienās 
dubulti. Alga tiek izmaksāta divi reizes mēnesī. 
Caurmērā mēnesī pelna mašīnu jeb atsevišķu 
nodaļu vadītāji no 42—47 rbļ.; amatnieki no 
33—38 rbļ.; palīga strādnieki no 24—30 rbļ. 
strādnieki pie āra darbiem (plača) — 18 —23 
rbļ. un sievieši ap 13—25 rbļ. Bez tam algas 
strādnieki vēl dabū dzīvokli ar pieliekamām 
telpām, malku, pagrabu, kopēju maizes 
ceptuvi un veļas mazgātuvi, sakņu dārziņu, 
pirti (kura būtu ieteicama drusku ērtāka. 
īpaši ģērbšanās telpās vīriešu nodaļā nav 
piemērīgas tagadējam strādnieku skaitam), 
slimnīcu ar medicīnisko palīdzību — arī 
priekš mājniekiem, t. i. strādnieku ģimenes 
piederīgiem, dzemdēšanas telpas (nedēļnieces 
par še pavadītām dienām dabūn pusalgu) 
un skolu ar visiem mācības līdzekļiem. Skolā 
pastāvīgi strādā 3 skolotāji; pareizticīgiem 
ticības mācību un meitenēm pamācību roku 
darbos pasniedz atsevišķas personas. Skola 
ļoti bagātīgi apgādāta visādiem mācības 
līdzekļiem (muzeja, bibliotēka u. t. t.), bet 
jāatzīst, ka sevišķas sekmes viņa uzrādīt 
nevar, jo pie 6 gadu kursa tikai maza daļa no 
vispārēja skolēnu skaita iztura tikai 3. šķiras 
eksāmenu. — Savus ietaupījumus strādnieki 
pa lielākai daļai ieguldījuši kā dalības naudu 

Līgates Pārtikas Biedrībā, kura faktiski arī ir 
strādnieku biedrība. Aprīļa mēneša sākumā 
biedrības dalībnieku naudas kopsumma, kura 
ar maz izņēmumiem ir strādnieku īpašums, 
pārsniedza 25 000 rbļ.; biedrības veikala darbība 
it īpaši ir paplašinājusēs pēc dabūtiem jauniem 
statūtiem, uz kuru pamata katrs biedrs pie 6% 
var iemaksāt līdz 500 rbļ.; pieminams būtu, ka 
šajā biedrībā arī sieviešiem ir balsstiesības. 
Atzinību pelna direktora G. f. Irmera kga 
gādība par strādnieku ietaupījumiem. Visiem 
strādniekiem ir no direkcijas atļauja, dabūt 
par brīvu lasīšanai grāmatas no Līgates 
Saviesīgas Biedrības bibliotēkas. Latvisko 
grāmatu šajā bibliotēkā gan nav visai daudz, 
tomēr ieteicams būtu, ko strādnieki viņai vairāk 
vērības piegrieztu. Dažiem strādniekiem ir 
atļauts apmeklēt Saviesīgās Biedrības telpas 
ar jo plaši un bagātīgi apgādāto grāmatu galdu, 
bumbotavu, biljardu u. t. t. — Pašizglītības 
labā strādniekiem vajadzētu vairāk vērības 
piegriezt laikrakstiem, jo ir vēl daudz ģimenes, 
kuras neabonē un nelasa laikrakstus, lai gan 
fabrikas kantoris ir labprāt piepalīdzīgs pie 
laikrakstu pastellēšanas un saņemšana». 

(L.)

Tas tiešām izklausās pēc fantāzijām par 
komunismu, kur visiem būšot tik labi kā 
paradīzē. Tas pats bija izstāstīts arī rakstiņā par 
pilnvarnieku izraudzīšanu Krievijas Domes 
vēlēšanām. Publikācija bija ievietota Latviešu 
Avīzēs, 1906. gada 5. aprīlī, Nr. 27.

No Ligates. Šejienes papīra fabrikas 
strādnieki par pilnvarnieku priekš valsts domes 
vēlēšanām 19. martā no sava vidus ar balsu 
vairākumu izvēlēja I. Vīgantu. Lai gan mūsu 
“apzinīgie proletārieši” bija nolēmuši domi 
boikotēt, tomēr piedalīšanās pie vēlēšanām 
bija ļoti dzīva. — Ar prieka pilnu sirdi varu 
konstatēt sekošu faktu, kāds pēdējā laikā gan 
reti kur būs atgadījies. Kaut gan no pagājušā 
gada, kas atstājis lielus robus vispārējā 
industrijā, bija jācieš arī mūsu rūpniecībai, 
tomēr fabrikas valde 20. martā vairāk lielu 
summu izdalīja strādniekiem kā gratifikāciju7, 
bez tam vēl daži strādnieki, kuri 25 gadus 
fabrikā strādājuši, dabūja kā sevišķu balvu 
— vīrieši 50 rbļ. naudas un sudraba karoti 
ar jubilāra vārdu, — sievieši 25 rbļ. naudas 
un tādu pašu karoti. Domāju, nebūtu lieki, 
ka strādnieki, it īpaši jaunie, šo atgadījumu 
klusībā pārdomātu. Pagājušā svētdienā mūsu 
dvēseļu gans Braunšveiga kgs, 4 mēnešus ilgi 
prom bijis, pirmo reizi noturēja dievkalpošanu 
mūsu draudzes baznīcā Ķempos. Baznīcēni 
bija ieradušies lielā skaitā ar to pārliecību, 
ka Braunšveiga kgs, kā mūsu garīgās dzīves 
uzkopējs un vadītājs, turpmāk ar draudzi 
sapratīsies labāki. 

(L.)

*	*	*
Un tagad būs trīs rakstiņi, par arī mūsdienās 

aktuālo teritoriālās reformas tēmu. Tagad 
vai nu Līgatnei kaut ko pievienos, vai arī pašu 
Līgatni kaut kam pievienos, bet tālajā 1907. 
gadā Līgatē bija liela laime, jo tā tika vaļā no 
pienākuma ietilpt Nurmižu pagastā. Laikraksts 
Balss 1907. gada 4. janvārī, Nr. 3, rakstīja: 

No Paltmales. Ar jaunā 1907. gada 2. janvāri 
piepildījās paltmaliešu sensenā vēlēšanās: uz 
Vidzemes zemnieku lietu komisijas spriedumu 
Paltmales un Ķempu pagasti atdalīti no vienotā 
Nurmižu pagasta un no viņiem nodibināts 
patstāvīgs Paltmales pagasts. Uz pagasta 
atklāšanas svētkiem bija ieradušies, starp 
daudziem citiem, Rīgas I iecirkņa zemnieku 
lietu komisārs, kņazs8 Kropotkina kgs un 
Rīgas apriņķa priekšnieks Šilinska kgs, akts 
iesākās ar vietējā mācītāja Braunšveiga 
kga aizlūgumu un vietējā dziedātāju kora 

nodziedātām dziesmām. Pēc tam komisāra kgs 
atklāja Paltmales pagasta pašvaldības iestāžu 
darbību. Savā runā viņš aizrādīja uz paltmaliešu 
ilggadīgiem neatlaidīgiem pūliņiem, atdabūt 
savu priekš 14 gadiem zaudēto patstāvību. Ilgu 
laiku paltmaliešu pūliņi palikuši bez sekmēm, 
jeb tikai palēnām virzījušies uz priekšu, bet 
beidzot, kad gubernators 1905. g. septembrī 
revidējis Nurmižu pagastu un uz paltmaliešu 
atkārtotu lūgumu principiāli piekritis pagasta 
dalīšanai, lieta ņēmusi nopietnāku un ātrāku 
virzienu. Apriņķa priekšnieks Šilinska kgs, 
novēlēdams laimes jaunajam pagastam un 
viņa darbiniekiem, izteica cerību, ka jaunais 
pagasts caur savu padevību likumībai 
veicināšot piešķirto reformu izvešanu, tauta 
bez cenšanās pēc ideāliem mērķiem nevarot 
sasniegt sev mieru un labklājību. Pēc oficiālās 
ceremonijas nobeigšanas klātesošie sēdās 
pie sarīkota goda mielasta, kur atskanēja 
vēl dažādi laimes vēlējumi. Ievērojot kņaza 
Kropotkina pūles un labvēlību pie šo pagastu 
šķiršanas, Paltmales pagasts nolēmis, par 
atzinību viņa ģīmetni piekārt pagastnama 
telpās. 

—ietis.

Tas pats laikraksts Balss 1907. gada 17. 
maijā, Nr. 113, šo tēmu turpināja: 

Piecpadsmit gadu atpakaļ, komisāra 
Amonova laikā, Paltmales un Kempu 
pagastus piedalīja Nurmižu pagastam. Bet 
tiklab Paltmales, kā Kempu pagasta locekļiem 
tagad visas pagasta darīšanas bija par tāļu. To 
iemēroja komisārs kņazs Krapotkina kungs un, 
pateicoties viņa gādībai, Paltmales pagastu no 
1907. g. sākuma atšķīra par sevi, pievienojot 
tam Ķempu pagastu klāt. Pagasta atdalīšanas 
turpinājās vēl tagad, bet pie kam pagasta valde 
dažā vietā rīkojās tā, kā pa vecam. Tā piem. 
kādam pagasta loceklim, kurš dzīvo Rīgā un 15 
gadus maksājis savus nodokļus jau Nurmižu 
pagastam un tos nolīdzinājis līdz 1907. gadam, 
tagad piepeši pieprasa Paltmales pagasta 
valde, lai samaksā savu pag. nodokli tai par 
1907. gadu, nemaz iepriekš to neizprasīdami. 
vai minētais pagasta loceklis grib palikt pie 
Nurmuiži vai Paltmales pagasta. 

A. L.

Par šo pašu tēmu rakstīja arī Dzimtenes 
Vēstnesis 1907. gada 12. novembrī, Nr. 10. 

Atvienošanās no Nurmižu pagasta
No Paltmales. Drīz būs pagājis gads, kamēr 

Paltmales pagastu līdz ar Ķempu pagastu 
atvienoja no Nurmižu pagasta zem Paltmales 
pagasta nosaukuma. Pie atvienošanas 
savu labvēlību sevišķi parādīja Siguldas 
kņazs  Kropotkins, kā toreizējais zemnieku 
lietu komisārs; no pašiem paltmaliešiem 
visvairāk par to rūpējās tagadējais pagasta 
vecākais P. Jānišs. Pagastmāja jaunam 
Paltmales pagalam tika gatava jau 1905. g. 
Šim nolūkam daudz ienāca no labprātīgiem 
dāvinājumiem naudā un materiālā. Jaunam 
pagastam sākumā daudz darba un izdošanu. 
Tomēr Paltmales pagasta vietnieku pulks nav 
piemirsis savas skolas. 7. novembrī, apspriežot 
skolu vajadzības, uz abu skolu — Paltmales 
un Ķempu — skolotāju lūgumu vietnieku pulks 
pielika pie algas katram 50 rubļus. Šis lēmums 
taisīts vienbalsīgi. 

Paltmalietis. 

*	*	*
Mūsu šīsdienas sarunu beigsim ar pavisam 

neparastu ziņu no laikraksta Jūrnieks 1907. 
gada 16. maija, Nr. 20.

No Ligates. 75.000 rbļ. liels vinnests. 
Šejienes papīra fabrikas strādnieki nesen 

kopīgi pirka muižnieku trešā izlaiduma loterijas 
biļeti un vinnēja uz tās nupat 1. maijā 75.000 
rbļ.

Turpinājums sekos 
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Uz tikšanos pulcējas Augšlīgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādes ”Zvaniņi” iestādes padome

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Zvaniņi”, domājot par savu 
attīstības ceļu, 18. februārī uz pirmo tikšanos 
šajā gadā tika aicināti grupu pārstāvētie 
vecāki, pedagogi, lai kopīgi apstiprinātu 
Iestādes padomes reglamentu, ievēlētu 
priekšsēdētāju, tā vietnieku, apspriestu 
dažāda rakstura jautājumus, kuri saistās 
ar mūsu bērnu dzīvi pirmsskolas izglītības 
iestādē. No bērnu grupām Iestādes padomei 
tika izvirzīti  13 vecāki. Tāpat katru bērnu 
grupu pārstāvēja viens pedagogs. Iestādes 
padomes locekļi  vienbalsīgi vienojās par 
Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēlēt 
Guntaru Lapinski, bet par vietnieci - Iritu 
Vemperi. 

 Iestādes padomes mērķis ir pilnveidot 
pirmsskolas iestādes darbu, tādēļ mums 
ir ļoti  svarīgs vecāku viedoklis. Mēs 
dažkārt varam ko nepamanīt, un  ir labi, 
ja vecāki ir ieinteresēti iestādes izaugsmē, 
jaunu ideju realizēšanā. Esam atvērti 
dialogam, viedokļu atšķirībām, labprāt tos 
uzklausīsim, iespēju robežās ieviesīsim 
dzīvē vecāku ierosinājumus.

Iestādes vadītāja bija sagatavojusi 
prezentāciju un visus klātesošos 
iepazīstināja ar izmaiņām pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās un mācību saturā no 
nākošā mācību gada. Tā ir kompetencēs 
balstīta mācību pieeja, kuras ieviešanai 
iestāde gatavojas jau šobrīd. Vecāki tika 
iepazīstināti ar pārmaiņām, ko veicam jau 
šajā mācību gadā. Tā ir jēgpilna bērnu 
patstāvīgā darbība, bērnu interesēm 
piemeklētas mācību tēmas, atbilstoša 
mācību vides iekārtošana, kur bērns ir 
atklājējs, iekšēji motivēts izzināt. Tā 
kā iestādes apkārtnē reizēm neizdodas 
apgūt iecerēto,  esam uzsākuši mācību 
braucienu organizēšanu, par ko bērni un 
pedagogi ļoti priecājas. Paldies  Līgatnes 
novada pašvaldībai un Līgatnes novada 
vidusskolai par šo iespēju. Prezentācijā 
vērojām fotogrāfijas no bērnu ikdienas 
dzīves, kur bērnu laimīgās sejas liecināja, 
ka šāda darbošanās ir viņiem derīga un 
nepieciešama.

Vecāki piekrita, ka mācību darba 
organizēšana kompetenču pieejā ir 
lietderīga. Bērni kļuvuši pašpārliecinātāki, 
drošāki, labprāt iesaistās mājas darbos un 
uzņemas atbildību. Viņi ir apguvuši daudz 
jaunu lietu, kas palīdz izprast pasaules 
kārtību, apkārtni, nebeidz uzdot jautājumus 
un vēlas uzzināt vēl daudz jauna.

Vecāki ierosināja organizēt iestādē atvērto 
durvju dienas, lai labāk izprastu iestādes 
dienas ritu, bērnu iespējas darboties, apgūt 

jaunas prasmes. Tāpat vecāki labprāt 
vēlētos, ja bērnam iestādē būtu iespējams 
saņemt psihologa atbalstu. Vecāki vēlas, 
lai bērnu iespēja atrasties ārā būtu vēl 
pieejamāka arī pēcpusdienas cēlienā. 
Iestādes padome ir gatava iesaistīties 
iestādes mācību aktivitātēs, palīdzēt āra 
teritorijas labiekārtošanā un citos darbos.

Protams, ieviešot jauno pieeju, veicam 
mērķtiecīgu pedagogu izglītošanu, iestādes 
administrācijas atbalsta nodrošināšanu. 
Esam ieviesuši elektronisku dokumentācijas 
sistēmu, kur vienuviet plānojam mācību 
darbu, ikdienas aktivitātes, pasākumus. 
Jautājumu un nezināmā vēl ir daudz, tādēļ 
interesējamies, meklējam informāciju, 
dosimies pieredzes apmaiņā pie kolēģiem. 
Saprotam, ka jāveic  izmaiņas pašu 
pedagogu domāšanā, uz daudzām lietām 
jāpalūkojas no bērnu skata leņķa: ko bērns 
no tā iegūs, kā veiksmīgāk attīstīsies, augs? 
Vai es kā pieaugušais ar savu darbību 
nelieku šķēršļus bērna attīstībai? “Atļauj 
man izdarīt pašam!” šī ir viena no frāzēm, 
ko ikdienā būtu vērts paturēt prātā. Ļausim 
kļūdīties, darīt vēlreiz, līdz izdodas. 
Veidosim ikdienu tādu, kur ikviens, bērns 
un pieaugušais ir līdzatbildīgs par savu  
izaugsmi, lai tas mums visiem rada prieku!

Silvija Rijniece
iestādes metodiķe

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī. 
10 gadu garumā Lielajā talkā kopumā ir 
piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, 
un latvieši talkojuši arī citās pasaules 
valstīs. Atkritumu daudzums, salīdzinot 
ar 2008. gadu, ir samazinājies vairāk nekā 
par pusi. 2018. gada talkā tas, salīdzinot 
ar 2017. gadu, samazinājies vēl uz pusi. 
Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav 
atrodami atkritumi, tāpēc talkas vietās 
tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas 
un koku stādīšanas talkas. Šie fakti ir 
apliecinājums tam, ka Lielā talka ir 
konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa 
- tīras un zaļas valsts virzienā. Talka kā 
lielākais izglītojošais un vides sakopšanas 
ikgadējais notikums ir nesusi auglīgus 
rezultātus, un arī uz priekšu tai būs nozīmīga 
loma vides sakopšanā, bet, būtiskākais, - 
cilvēku attieksmes un paradumu maiņā. 

Vita Jaunzeme 

Aicinām Līgatnes 
iedzīvotājus iesūtīt 
idejas Lielajai talkai

Arī Līgatnes novadā vēlamies rosināt 
iedzīvotājus Lielo talku izmantot tam, 
lai kopīgiem spēkiem uzlabotu mūsu 
dzīvesvidi, sakopjot un atjaunojot vai 
pilnīgi no jauna iekopjot kādu Līgatnes 
novada ainavu. 

Kā veiksmīgu piemēru gribam izcelt lielā 
Latvijas karoga uzvilkšanu Līgatnē. Tā bija 
iedzīvotāju iniciatīva, kas īstenojās, pašu 
spēkus apvienojot ar pašvaldības atbalstu. 
Nu to ik dienas novērtējam ne tikai paši, 
bet arī novada viesi.  

Tāpēc šobrīd aicinām padomāt, kuras 
vietas un ainavas gaida savu kārtu, lai mēs 
tās saskatītu, sakoptu un ieraudzītu jaunā 
gaismā. Idejas pašvaldībā gaidīsim līdz 
marta beigām. Vienojoties par padarāmo, 
nāksim talkā gan ar materiāliem, gan 
tehniku. 

Idejas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: 
novadadome@ligatne.lv

Uz tikšanos 
Lielajā talkā 27. aprīlī!

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām 
personām

Dažāda veida atbalsts tiek sniegts 
trūcīgām un maznodrošinātām personām 
(ģimenēm). Lai saņemtu trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statusu un varētu 
saņemt atbilstošos atvieglojumus, jāvēršas 
novada sociālajā dienestā, kur darbinieki 
izvērtē personas (ģimenes) materiālo 
situāciju un atbilstoši normatīvajiem aktiem 
piešķir statusu, izsniedzot izziņu.

Trūcīgas ģimenes (personas) statusu 
var saņemt, ja ģimenes (personas) 
vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa 
nomaksas) uz katru ģimenes locekli 
nepārsniedz 128,06 EUR, kā arī ir ievēroti 
citi nosacījumi (īpašumi, transporta līdzekļi, 
uzkrājumi u.c.), lai ģimeni (personu) atzītu 
par trūcīgu. Trūcīgas personas ienākumu 
līmenis ir noteikts vienots visā valstī, 
statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 299 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”.

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam izvērtē analoģiski 
trūcīgas ģimenes statusam un piešķir pēc 
iepriekš minētās kārtības.  Maznodrošinātas 
personas (ģimenes) ienākumu līmeni katra 
pašvaldība ir tiesīga noteikt pati. Līgatnes 
novadā maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusu var iegūt, ja vidējie ienākumi (pēc 
ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru 
ģimenes locekli nepārsniedz 285 EUR. 

Kādu atbalstu var saņemt?
Atbalsts norēķiniem par elektrību 

trūcīgām un maznodrošinātām personām;
Eiropas Atbalsta fonda atbalstu – 

pārtikas, higiēnas un saimniecības preces, 
kā arī īpaši bērniem paredzētās preces;
Valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
Zvērinātu tiesu izpildītāju amata 

atlīdzības takses samazinājumu;
Zvērinātu notāru amata atlīdzības 

takses samazinājumu;
Tiesas izdevumu atvieglojumus;
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumi;
Pacienta iemaksas un līdzmaksājuma 

kompensācija par medicīniskajiem 
pakalpojumiem.

Kā saņemt atbalstu norēķiniem par 
elektrību?

Trūcīgām un maznodrošinātām personām 
atbalstam nav jāpiesakās – nepieciešamos 
datus sniegs pašvaldības sociālais dienests, 
ja būs iesniegti dokumenti trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statusa iegūšanai. 
Atbalsts tiek piešķirts automātiski nākamajā 
mēnesī pēc trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statusa saņemšanas. Atbalsts 
sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 
patērētās kilovatstundas, kā arī sadales 
sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma 
un jaudas komponentes apmaksāt par 
zemāku cenu.

Kā saņemt Eiropas Atbalsta fonda 
atbalstu?

No 2019. gada janvāra Eiropas Atbalsta 
fonda atbalstu papildus var saņemt arī 
maznodrošinātas personas vai ģimenes, 
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 
242 EUR, līdzšinējo 188 EUR vietā. 
Tāpat grozījumi nosaka iespēju turpmāk 
visām pilngadīgajām personām saņemt ne 
tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī 
higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim 
varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 
gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 
12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu 
no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir 
autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai 
no 7 līdz 18 kilogramiem.

Eiropas Atbalsta fonda pasākumu 
realizēšanu veic biedrība “Latvijas 
Sarkanais Krusts”. Līgatnes novadā paku 

izdales punkts atrodas Spriņģu ielā 7, 
Līgatnē. Pakas izsniedz katra mēneša otrajā 
un ceturtajā ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 
16.00. Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda 
atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā 
dienesta izsniegta rakstiska izziņa.

Lai saņemtu cita veida atbalstu, 
pakalpojuma saņemšanas vietā jāuzrāda 
sociālā dienesta izsniegtā izziņa. Ieteicams 
pirms pakalpojuma saņemšanas vai 
maksājuma veikšanas painteresēties 
par iespējamiem atvieglojumiem, jo 
reizēm atvieglojumi ir noteikti pašas 
iestādes iekšējos normatīvajos aktos 
(līdzmaksājums par mākslas vai mūzikas 
skolas apmeklējumu, pulciņiem utt.)

Līgatnes novada pašvaldība trūcīgām 
personām piešķir šādus pabalstus:
Garantētā minimālā iztikas līmeņa 

pabalstu (GMI);
Dzīvokļa pabalstu;
Veselības aprūpes pabalstu;
Ēdināšanas izmaksu atlaides bērniem 

Līgatnes novada izglītības iestādēs;
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei. 
Trūcīgām personām nav jāveic 

līdzmaksājums par aprūpes mājās 
pakalpojumu.

Maznodrošinātās personas Līgatnes 
novadā var saņemt veselības aprūpes 
pabalstu līdz 100 EUR gadā.

Vientuļās vai atsevišķi dzīvojošās 
maznodrošinātās personas, kuru ienākumi 
nepārsniedz 200 EUR mēnesī, var saņemt 
dzīvokļa pabalstu, kura apjomu aprēķina 
atbilstoši ienākumiem katram individuāli.

Detalizētāka informācija iegūstama šādās 
interneta vietnēs:

www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/
atvieglojumi_220116.doc 

www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/
atbalsts-norekiniem-par-elektribu/ 

www.ligatne.lv/saistosie-noteikumi185 

Iveta Viļumsone 
Līgatnes novada Sociālā dienesta vadītāja,
sociālā darba maģistre (Mg.soc.d.)
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Pasākumi Līgatnes novadā
Augšlīgatnes kultūras namā
Tikšanās ar gleznotāju Ilonu Veterundu (Zviedrija)

14. martā 
plkst. 18.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

15. martā 
plkst. 20.00

Augšlīgatnes kultūras namā
Kuldīgas Kustību teātra “Purple Line” izrāde “Ikviens”. Ieeja	
par ziedojumiem

16. martā 
plkst. 17.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

22. martā 
plkst. 20.00

Vienkoču parkā 
Pasaules koksnes dienu pasākumi

23. un 24. martā 

Līgatnes kultūras namā
Pūtēju orķestru sadraudzības koncerts. Biļetes: 2 eiro

24. martā 
plkst. 15.00 

Zeit Cafe
2. seminārs lekciju ciklā „Kā sadzīvot cilvēku pasaulē”. Biļetes: 
5 eiro

29. martā 
plkst. 11.00-13.00 

IZSTĀDES
1.-31. martā Līgatnes pagasta bibliotēkā

Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks” (atjaunota); Izstāde „Par 
sieviešu dienu”

5.-31. martā Līgatnes pilsētas bibliotēkā
“Putni dabā” – literatūras izstāde bērniem

No 14.marta Augšlīgatnes kultūras namā 
Ilonas Veterundas (Wetterund)  darbu izstāde

No 19. marta Līgatnes pilsētas bibliotēkā
“Līgatnes pilsētas bibliotēkas vēsture” - novadpētniecības materiālu izstāde

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

Kad satikos ar savu vīru, viņš 
teica, ka vēlas, lai es piepildu savus 
sapņus. Pirmajā brīdī pat nespēju 
iedomāties, kas tad ir mani sapņi, 
bet tad atcerējos, ka es gribēju 
gleznot.

Ilgus gadus vainoju citus savās 
likstās. 25 gadi alkohola atkarības 
un depresijas. Viss melns un dzīve 
mirkļa garumā...

1998. gadā sastapos ar Jēzu. Dievs 
parādīja man manu dzīvi mūžības 
kontekstā.

Dievs mācīja mani no jauna 
ieraudzīt skaisto un krāsaino. Un 
tā 2007. gadā tapa pirmais darbs. 
Gleznās un dzejoļos rakstīta mana 
dzīve. Un manā sirdī viskarstākā 
velēšanās uzmundrināt citus.

Gleznas un dzejoļi – mans 
izpausmes veids.

Kāds skolotājs reiz jautāja 
Dievam, ar ko lai viņš padalās ar 
citiem. Un Dievs atbildēja: Dalies 
ar savu sirdi!

Es dalīšos ar savu sirdi!
Ilona Veterunda (Wetterud)

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

29. martā 
plkst. 20.00 

Jāņa Dūmiņa diena - Dziesmu Ziedi Līgatnē, Baldonē, Kuldīgā, 
Ludzā
plkst. 11.00 Radošo darbu festivāla “Mans Dziesmu Ziedu 
iedvesmas stāsts” izstādes atklāšana Līgatnes kultūras namā

plkst. 16.00 Pasākums “Dziesmu ziedi” Līgatnes kultūras namā

30. martā 

Manas dzīves stāsts gleznā

23. un 24. martā Vienkoču 
parka Kokamatniecības muzejā 
jau piekto gadu pēc kārtas notiks 
Pasaules koksnes dienu reģionālais 
pasākums.

Galvenais pasākums šogad tiek 
rīkots Austrijā. Centrālā pasākuma 
organizators ir Starptautiskā Koksnes 
Kultūras asociācija (IWCS), savukārt 
citās valstīs atsevišķus pasākumus 
rīko organizācijas, kuras atbalsta 
šo ideju. Viens no svarīgākajiem šī 
pasākuma uzdevumiem ir tradicionālo 
kokamatniecības prasmju saglabāšana 
un tālāknodošana, kā arī pieredzes 
apmaiņa starp kokamatniekiem visā 
pasaulē. Šī pasākuma devīze: Koks ir labs 
(Wood is Good). 	

Koksnes dienu aktivitātes:
• Namdaru instrumenti un dzeguļu 

savienojumu veidošana guļbūvēm 
(“Northmen” ģildes meistari);

• Tradicionālā galdniecība ar rokas 
instrumentiem (Edward Dunne);

• Koka lietu/mēbeļu restaurācija (Ralfs 
Bergmanis);

• Ģitāru izgatavošana (Oskars 
Grabovskis);

• Kokļu izgatavošana (Andris Roze);
• Vienkoča bungu izgatavošana (Rihards 

Valters);
• Karošu grebšana (Edgars Vinķelis);
• Kokamatniecības muzeja ekspozīcijas 

iepazīšana (Rihards Vidzickis, Ilze 
Gūtmane, Inga Zotova);

• Konsultācijas vienkoču lietu 
izgatavošanā (Rihards Vidzickis);

• Virpošana uz senās kājminamās virpas 
(Mārtiņš Rikmanis, Oļegs Andrejevskis).

Koksnes dienu ietvaros būs iespēja arī 
iepazīt jaunās Kokamatniecības muzeja 
ekspozīcijas un darbnīcas telpas.

Informāciju sagatavoja Vienkoču parka 
un Kokamatniecības muzeja veidotājs 

Rihards Vidzickis

Koksnes dienas Vienkoču parkā

Koka tēšana ar tēšamo cirvi. Riharda Vidzicka foto

Līgatnē viesojas 
Kuldīgas kustību teātris 

“Purple Line”

Kuldīgas kustību teātris 
“Purple Line” darbojas vairāk 
kā 10 gadus, un tā mājvieta 
ir Kuldīgas novada Kurmāles 
pagastā. Teātris darbojas kā 
projektu teātris. Teātra aktrises 
ir no dažādām Latvijas vietām. 
Režisore ir profesionāla aktrise, 
dažādu ar aktiermeistarību un 
kustību saistītu meistarklašu 
vadītāja Ketlīna Anna Tomsone 
(Kathleen Ann Thompson 
(ASV)). Teātra repertuārā ir 
izrādes gan pieaugušajiem, gan 
bērniem.

Izrādē “Ikviens” darbojas 
četras aktrises: Inga Zviedriņa 
no Talsiem, Lauma Vītola no 
Nītaures, Ginta Riekstiņa un 
Ingūna Millere no Siguldas.
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

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

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2019. gada 17. aprīlī

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta

Tatjana Tkačuka – 26. februārī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Februārī mūžībā aizgājusi

Šūpo mani, māmuliņa,
Vieglajām rociņām,
Tad es tevi aptecēšu,
Vieglajām kājiņām.

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

Februārī Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti divi 

bērniņi: 

Sveicam jauno ģimeni!

Februārī Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teikuši

Tatjana un Romans

Sakļaujas priedes un vējā šalc: -
Esiet laimīgi abi!
Jūrā atsaucas vilnis balts:
Diviem kopā būt labi. 

Līgatnes novada dome (90000057333) aicina pieteikties uz vakanto
Līgatnes novada Sociālā dienesta sociālā pedagoga amatu

(profesijas klasifikatora kods 2359 01)
ar normālu darba laiku uz nenoteiktu laiku.

			
Darba apraksts: savlaicīgi identificēt bērnu un ģimeņu iespējamās problēmas un veikt 
preventīvo darbu ar bērniem, viņu vecākiem un izglītības pedagogiem.
Galvenie darba pienākumi:
• diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu 
integrēšanos skolā, sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
• prognozēt socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem;
• plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskās darbības bērnu resocializācijas jomā;
• sniegt atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem bērnu un jauniešu resocializācijas jomā;
• veikt regulāru preventīvo darbu ar izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu ģimenēm.
 Prasības kandidātam:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Darba alga 710,00 EUR
CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-
pastu: novadadome@ligatne.lv 
Tālrunis uzziņām 26433188
Vakance aktuāla līdz 31.03.2019.

Aktualitātes martā
Izsludināti iepirkumi: 

• LND/2019/04, “Pārtikas produktu 
piegāde Līgatnes novada izglītības 
iestādēm”. Līgatnes novada domes 
izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšana tiek nodrošināta iestāžu virtuvēs, 
Līgatnes novada vidusskolā un Līgatnes 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē, 
neiesaistot ārpakalpojuma sniedzējus, 
tādējādi nodrošinot normatīvajos aktos 
noteikto ēdienreizes kaloritāti un augstu 
kvalitāti. Ceram, ka arī turpmāk sezonas 
augļu un dārzeņu piegādi nodrošinās 
mūsu novada lauksaimniecības produktu 
ražotāji.     

Noslēgušies iepirkumi:

• LND/2019/02, “Upes ielas seguma 
pārbūve Augšlīgatnē”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA “Karjeru tehnikas 
noma” par piedāvājuma kopējo summu 
EUR 99 640,26 (deviņdesmit deviņi 

tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 
26  centi) bez PVN. Finansējums darbu 
veikšanai tiks nodrošināts ar aizņēmumu 
Valsts kasē un pašvaldības līdzfinansējumu 
25% apmērā no līgumsummas. Darbu 
ietvaros paredzēta ielas asfaltēšana un 
sāngrāvju izveide. Ārpus šī projekta, pēc 
izbūves veiksim gājēju zonas iezīmēšanu 
un atdalīšanu esošajā brauktuves apjomā, 
lai uzlabotu gājēju drošību dotajā posmā.

• LND/2019/03, “Līgatnes novada 
darbinieku veselības apdrošināšana”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AAS 
“BALTA” par piedāvājuma kopējo summu 
EUR 16 775,20 (sešpadsmit tūkstoši 
septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 20 
centi) bez PVN.

Citas aktualitātes:

• Ir sākušies atkušņi un zemes rūgšanas 
procesi, kas diemžēl nes sev līdzi kārtējās 
ceļu seguma problēmas - lūdzam sniegt 
informāciju par konstatētiem, grūti 
caurbraucamiem vai necaurbraucamiem 
ceļa posmiem Līgatnes novada teritorijā, 
lai sekmīgāk varam reaģēt un plānot ceļu 

atjaunošanu kritiskākajos posmos. Lai arī 
pašvaldības ceļi regulāri tiek apsekoti, 
pieļaujam iespēju, ka kādā vietā, ko uzreiz 
nepamanām, situācija var strauji kļūt 
kritiska un nepieciešama steidzama rīcība. 
Šādās reizēs savlaicīga komunikācija ir 
ļoti noderīga.

• Bez iepriekš minētās Upes ielas, 
Augšlīgatnē, pārbūves, atbilstošos 
laikapstākļos atsāksies aktīvi Ķempju 
ielas, Līgatnē atjaunošanas darbi 
un Līgatnes grants ceļu atjaunošana 
posmos Blodziņi–Vaisuļi–Asaru ceļš un 
Ratnieki-Rūpnieki, līdz ar to arī šajos 
posmos jārēķinās ar īslaicīgām neērtībām 
satiksmes ierobežojumu dēļ. Šī gada ceļu 
apsaimniekošanas budžetā pašvaldības 
līdzekļi ir novirzīti līdzfinansējuma 
nodrošinājumam esošajiem, lielajiem, 
projektiem (Ķempju, Upes iela), līdz 
ar to, atšķirībā no diviem iepriekšējiem 
gadiem, pārējo ceļu atjaunošanu (mazāki 
darbi – ceļa grāvju atjaunošana, apauguma 
noņemšana, virsmas uzbēršana, caurteku 
nomaiņa) iespēju robežās realizēsim tikai 
no valsts dotācijas (šim gadam kopā ar 
asfaltbedrīšu remontu varam atļauties 

50 000 EUR). Šobrīd notiek pašvaldības 
autoceļu atjaunošanas prioritārā plāna 
saskaņošana. Pēc apstiprināšanas ar to būs 
iespēja iepazīties novada mājaslapā.

• Veicot mērniecības darbus pašvaldības 
īpašumos, nākas konstatēt blakus 
privātīpašnieku būvētas nelegālas 
būves. Tie ir gan vēsturiski, gan no 
jauna būvēti objekti – šķūnīši, nojumes, 
garāžas, siltumnīcas u.t.t. Tas sadārdzina 
mērniecības darbus, kā arī rada turpmākas 
procesuālas problēmas gan pašvaldībai, 
gan minētās būves lietotājam (būvētājam), 
lai vai nu likvidētu konstatēto būvi, vai to 
legalizētu. Lūdzam pārskatīt un ievērot 
sava īpašuma robežas, paplašināt ēkas 
vai būvēt tās tikai atbilstoši izstrādātam 
projektam un būvatļaujai. Laipni lūdzam 
izmantot Līgatnes novada būvvaldes 
pakalpojumus pēc savas iniciatīvas, nevis 
pēc pārkāpuma fakta konstatācijas.    

Saules pilnu un darbīgu pavasara 
noskaņu vēlot,

Līgatnes novada domes izpilddirektors
Egils Kurpnieks

 

Jete un Rainers

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājums
Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. 

aprīlim veicams kārtējais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar 
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 
veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk 
kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. 
novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - 
avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības 
norēķinu punktos, bankā, internetbankā, 
portālā www.epakalpojumi.lv un www.
latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi 
paziņojumu par NĪN nomaksu. Ja persona 
nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties 
savā pašvaldība. Pārskaitījums veicams 
uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, 
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas 
paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos 
portālos pieejami pašvaldību banku konti 
NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam 

automātiski uzrādās visa nepieciešamā 
informācija maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem. 

Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu 
portālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā 
profilā var ielogoties ar eParaksts mobile 
rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, 
kurš bez maksas ir pieejams kā iOS tā 
Android operētājsistēmu viedtālruņiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo 
saskaņā ar likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas. 

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar 
nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams pieteikties 
atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai 
īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) 
par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. 
Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-
pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – 
maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Līgatnes novada dome (90000057333) aicina pieteikties uz
 vakanto amatu - Līgatnes novada domes

Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldnieks (būvinženieris)
(profesijas klasifikatora kods 2422 20, 3. amatu saime IIC līmenis) 

	
Galvenie pienākumi:
Uzraudzīt pašvaldības nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli, izstrādāt darba uzdevumus, 
pasūtītāja prasības, tehniskās specifikācijas, kā pašvaldības pārstāvim veikt būvdarbu 
uzraudzību pašvaldības nekustamā īpašuma objektos, plānot un organizēt remontdarbus, 
veikt energoresursu uzskaiti un analīzi, pārstāvēt pašvaldību dzīvojamo māju kopīpašnieku 
sapulcēs, u.c.
 Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība inženierzinātnēs;
• Profesionālā pieredze būvniecības jomā;
• Vēlams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts būvniecības jomā;
• Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr. 
733 noteiktajam C līmenis 1.pakāpe);
• Pieredze darbā ar datortehniku un MS Office programmatūru;
• B kategorijas auto vadīšanas tiesības;
• Prasme strādāt komandā un veikt darbu pastāvīgi, precīzi, sistemātiski ar iniciatīvu un 
augstu atbildības sajūtu. 
Piedāvājam:
• dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
• atlīdzību (mēnešalga EUR 1100,00 (bruto)), sociālās garantijas un tehnisko 
nodrošinājumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 20. marts.
Pieteikumā ietilpst: CV, pieteikuma vēstule un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikumu iesniegt Līgatnes novada domes kancelejā Spriņģu ielā 4, Līgatne, Līgatnes novads 
vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā Līgatnes novads vai e-pastā: novadadome@
ligatne.lv
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies 
vienas nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.


