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No 28. aprīļa līdz 11. maijam Līgatnes kultū-
ras namā bija apskatāma vizuālās un lietišķās 
mākslas izstāde „Raibie TAUREŅI rokdarbos 
Līgatnē”. Divu nedēļu garumā tā priecēja gan 
Līgatnes iedzīvotājus, gan tās viesus. Raibie 
taureņi bija gatavoti visdažādākajās rokdarbu 
tehnikās – adīti, tamborēti, izšūti, filcēti, aus-
ti, dekupēti, gleznoti uz papīra, zīda, stikla 
un audekla, apdrukāti, veidoti no māla. 124 
izstādes dalībnieki bija atveidojuši gan reālus 
taureņus, gan radījuši noskaņu darbus, ie-
spaidojoties no taureņu spārnu faktūrām un 
struktūrām. Taureņi izstādē bija salidojuši no 
dažādiem Latvijas novadiem – Vidzemes, Vi-
dzemes jūrmalas, Kurzemes un pat Latgales.

Izstādi bija izraibinājuši aptuveni 280 da-
žādi taureņi, kurus izgatavoja amatnieki, 
rokdarbnieki un mākslinieki no 29 
dažādiem kolektīviem – tautas 
lietišķās mākslas studijām, 
pulciņiem vai kopām:

• Līgatnes amatnieki un rokdarbnieces
• Līgatnes vidusskolas audzēkņi
• Līgatnes Mākslas skolas audzēkņi
• Līgatnes floristu studija
• Dāmu klubiņš „Upmaļi”
• Siguldas TLMS „Vīgrieze”
• TLMS „Sigulda”,
• Siguldas dāmu klubs „Madaras”
• Siguldas „Alīdas Lindes studija”
• Vangažu Amatnieku kopa
• Amatas „Amatu Māja”, Drabešu pag.
• Mores rokdarbu pulciņš
• Zaubes TLMS pulciņš „Trejdeviņi”
• TLMS „Valmiera”
• Mālpils kultūras centra TLMS „Urga”
• Keramikas studija „Māl – pils”
• Saulkrastu rokdarbnieces
• Zvejniekciema audēju kopa „Kodaļa”

• TLMS „Mazsalaca”
• Lizuma amatnieku kopa 

„Laipa”
• Talsu novada Pastendes 

TLM kolektīvs „Kurši” • Talsu novada Pastendes Brīvā laika pa-
vadīšanas centrs

• Talsu novada Pastendes PII „Ķipars”
• Rēzeknes TLMS „Dzīpari”
• Rīgas keramikas studija „Māra”
• Dzejniece Mirdza Kerliņa no Cēsīm
Svētdien, 11. maijā, Līgatnes kultūras namā 

notika svinīgs noslēguma pasākums, uz kuru 
bija atbraukuši arī darbu autori – kopskaitā 
aptuveni 80 čaklās rokdarbnieces, amatnie-
ki, meistari, skolotājas, mākslinieces. Tā bija 
iespēja satikties, iepazīties, dalīties ar savu 
pieredzi. Dalībnieki tika apbalvoti ar pateicības 
rakstiem.

Visus klātesošos iepriecināja dzejniece Mir-
dza Kerliņa no Cēsīm, viņa raksta gan filozo-
fiskus dzejoļus par taureņiem, gan dzejoļus un 
pasakas bērniem. Pati autore pirms vairākiem 
gadiem bija īpaši aizrāvusies ar māksliniecis-
ku taureņu darināšanu dažādās autortehnikās. 
Tie bija „atlidojuši” arī uz Līgatni un pārstei-
dza ar savu materiālu un tehniku daudzveidī-
bu – tie bija darināti no ādas, auduma un pat 
bronzas.

Svētku dalībnieki tika cienāti ar kliņģeri, kas 
pēc izskata atgādināja milzu taureni. Pēc pasā-
kuma bija iespēja aplūkot Līgatnes pilsētu no 
taureņa lidojuma, t.i., izstaigāt skaistās Līgatnes 
pilsētas dabas takas, uzkāpt Rīgas kalnā un Sko-
las kalnā, apskatīt Amatu centru un iepazīties 
ar papīra liešanas seno metodi Diānas Gustavas 
meistardarbnīcā.

Paldies visiem izstādes organizēšanā iesaistī-
tajiem atsaucīgajiem līgatniešiem.

Īpašs paldies māksliniecei Ārijai Bērzei par iz-
stādes iekārtojumu. Paldies visiem izstādes da-
lībniekiem. Paldies Līgatnes kultūras centram un 
pašvaldībai par izstādes vietas un resursu nodro-
šinājumu. Paldies Latvijas Nacionālajam kultūras 
centram par atbalstu un informācijas izplatīšanu.

Taureņi aizlaidušies, palikuši skaistie pateicī-
bas ziedi un milzīgs prieks un gandarījums par pa-
veikto. Visiem novēlam iedvesmu un jaunas idejas 
turpmākajiem darbiem.

Izstādes organizatore –  
Līgatnes Amatu centra vadītāja,

TLMS „Līgatne” vadītāja Daina Klints   

Raibie taureņi rokdarbos Līgatnē

Raibie taureņi salidojuši Līgatnē.

Daina Klints (no kreisās) uzrunā klātesošos izstādes noslēguma pasākumā. 
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Ko stāsta latviešu tautas  
ticējumi par maiju?

Ziedu saulriets. 
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Maijā vajag vēdināt drēbes, tad tās kodes neēd. 
/K. Corbiks, Līvbērze/
Vēss maijs nes daudz labuma. Ja maijs nāk kā
dārznieks, tad klētis būs tukšas.
/„Brīvā Tēvija”, 1927./
Ja maijā ir pērkoni, būs lietaina un vējaina 
vasara, bet maija rasiņa kuplina pļavas.
/„Brīvā Tēvija”, 1927./
Ja maijs vējains un slapjš, tad gaidāmas aukstas 
Lieldienas.
/A. Bērziņa, Aloja/
Ja maijā līst lietus, tad gaidāma laba raža.
/A. Bērziņa, Aloja/

Vēss maijs un slapjš jūnijs pilda pagrabus un
mucas. 
/J. Juškevičs, 1933./
Maijā daudz odu – rudenī laba raža.
/K. Corbiks, Tukums/
Pirmajā maijā jauks laiks – būs labs rudens.
/K. Corbiks, Tukums/
Ja maijā daudz maija vaboļu, tad būs karsta vasara. 
/A. Aizsils, Zilupe/

Latviešu tautas ticējumos ieskatījās  
Līgatnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

Madara Židaua 

Vēlēšanu iecirkņi Līgatnes novadā:  
366. iecirknis – Gaujas ielā 7,  
Līgatnē, un 376. iecirknis – 

Sporta ielā 14, Augšlīgatnē. 
Darba laiks 24. maijā no  

plkst. 7.00 līdz 20.00. 
Iepriekšēja balsošana:  

21. maijā plkst. 17.00–20.00;  
22. maijā plkst. 9.00–12.00;  
23. maijā plkst. 10.00–16.00.  

Ir arī iespēja iesniegt pieteikumus 
balsošanai vēlētāja dzīvesvietā.

Informācija 
par Eiropas  
Parlamenta  
vēlēšanām! 
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Informācija iedzīvotājiem
Līgatnes pārceltuve  

1. maijā atsākusi darbu!

Līgatnes pārceltuve no 
1. maija atsāk darbu – 

gan transporta  
līdzekļu, gan pasažie-

ru pārvadāšanu.

 Darba laiks  
no plkst. 8.00 līdz 

20.00

Mācību gads tuvojas noslēgu-
mam, un noslēgumam tuvojas arī 
skolu sadarbības „Comenius” pro-
jekta „Kultūra un vide” pirmais gads. 
Lai izvērtētu paveikto, partnerskolu 
skolēni un skolotāji no Rumānijas, 
Turcijas, Latvijas, Spānijas, Franci-
jas un Grieķijas maija sākumā pulcē-
jās Vācijā, Hoenkirhenē, kas atrodas 
Vangerlandes provincē. Līgatnes 
novada vidusskolu šajā sanāksmē 
pārstāvēja skolotāja Ilga Gablika, 
projekta koordinatore Aija Ziediņa, 
skolēni Nikola Drēviņa, Kristena Cī-
rule un Marks Kauls. Līdzi vedām arī 
radošos mājas darbus – zīmējumus 
un esejas par projekta tēmu.

Arī Vācijā, tāpat kā Rumānijā un 
Turcijā, iepazinām skolu un izglītī-
bas sistēmu valstī. Mūsu sadarbī-
bas skola ir būvēta 700 skolēniem, 
taču apmēram 5 gadu laikā skolēnu 
skaits ir divkārt samazinājies gan 
migrācijas, gan zemās dzimstības 
dēļ. Ar pārsteigumu konstatējām, 
ka no 37 skolotājiem 17 ir vīrieši. 
Uz skolas jumta uzstādītas saules 
baterijas, un pirmajā stāvā uz tablo 
var redzēt informāciju par saražoto 
enerģiju. Intensīvi tiek izmantota arī 
vēja enerģija, Ziemeļjūras piekrastē 
redzējām ļoti daudz vēja ģenerato-
ru.

Organizatori bija lieliski saplā-
nojuši nedaudzās dienas, ko pa-

vadījām kopā. Apmeklējām alus 
rūpnīcu „Jever”, kurā ražo arī 
bionādi (tā varētu būt limonādes 
radiniece), iepazinām Brēmenes 
arhitektūru un vēsturi, kā arī dau-
dzās Brēmenes muzikantu skulp-
tūras. Taču neaizmirstamākais un 
iespaidīgākais bija dubļu pārgā-
jiens, kurā izbaudījām, ko nozī-
mē teiciens „jūra līdz ceļiem”. No 
piekrastes līdz Baltrum salai gidu 
pavadībā devāmies bēguma laikā, 
kad Ziemeļjūra ir atkāpusies, bet 
atpakaļ pēcpusdienā šo pašu mar-
šrutu veicām ar prāmi, jo bija pai-

sums. Prieks par mūsu brašajiem 
skolēniem, kas ar optimismu veica 
šo pārgājienu!

Izbaudījām skolotāju, skolēnu 
un ģimeņu viesmīlību, ieguvām 
daudz jaunu draugu, tāpēc noslē-
gumā bija grūti šķirties un nobi-
ra arī dažas asariņas. Taču, ļoti 
iespējams, kādu no iepazītajiem 
cilvēkiem sastapsim septembrī Lī-
gatnē, jo nākamā projekta sanāk
sme notiks Latvijā.

Aija Ziediņa, „Comenius”  
projekta koordinatore   

Darba kārtība:
1. Par Līgatnes novada domes 

priekšsēdētāja atbrīvošanu no 
ieņemamā amata.

Sēdi vada Līgatnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 

Viktors Cīrulis

Darba kārtība:
1. Par Līgatnes novada domes 

priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Sēdi vada Līgatnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 

Viktors Cīrulis

Darba kārtība:
1. Par personu iekļaušanu Palīdzī-

bas reģistrā saskaņā ar Līgatnes 
novada domes saistošajiem no-
teikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, 
kādā Līgatnes novadā tiek snieg-
ta pašvaldības palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un reģistrē-
jamas personas, kurām izīrēja-
mas pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas”.

2. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgatnes 
novada domes saistošajiem no-
teikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, 
kādā Līgatnes novadā tiek snieg-
ta pašvaldības palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un reģistrē-
jamas personas, kurām izīrēja-
mas pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas”.

3. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgat-
nes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/10 „Par kār-
tību, kādā Līgatnes novadā tiek 
sniegta pašvaldības palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā 
un reģistrējamas personas, ku-
rām izīrējamas pašvaldībai pie-
derošās vai tās nomātās dzīvo-
jamās telpas”.

4. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgatnes 
novada domes saistošajiem no-
teikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, 
kādā Līgatnes novadā tiek snieg-
ta pašvaldības palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un reģistrē-
jamas personas, kurām izīrēja-
mas pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas”.

5. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgat-
nes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/10 „Par kār-
tību, kādā Līgatnes novadā tiek 
sniegta pašvaldības palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un 
reģistrējamas personas, kurām 
izīrējamas pašvaldībai piedero-
šās vai tās nomātās dzīvojamās 
telpas”.

6. Par nekustamā īpašuma „Viestu-
ri”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, kadastra Nr.4262 009 
0009, sadalīšanu, jauna īpašu-
ma – zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4262 009 0022 izvei-
došanu, nosaukuma piešķiršanu 
un nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa noteikšanu.

7. Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu nekustamam 

īpašumam – „Vecais ceļš”, Līgat-
nes pagasts, Līgatnes novads, 
kadastra Nr.4262 010 0119.

8. Par nekustamā īpašuma – ze-
mes vienības Pīlādžu iela 5 
(Skolas iela 3), Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, kadastra apzīmējums 
4262 004 0517, nodošanu dzī-
vokļu īpašniekiem bez atlīdzī-
bas.

9. Par grozījumu Līgatnes novada 
domes 2013. gada 24. jūnija lē-
mumā (protokols Nr.8, 3.§) „Par 
Līgatnes novada domes Pastā-
vīgās iepirkumu komisijas ievē-
lēšanu”.

10. Par grozījumiem Līgatnes 
novada domes 2014. gada 27. 
marta lēmumā „Par Līgatnes 
novada pašvaldības līdzfinan-
sējumu projektam „Rotaļu lau-
kums mazajiem līgatniešiem” 
(protokols Nr.5.16.§).

11. Par Līgatnes novada pašval-
dības atbalstu un līdzfinansē-
juma piešķiršanu Līgatnes Jau-
niešu biedrībai, reģistrācijas 
Nr.40008139234. 

12. Par atbrīvošanu no Līgatnes 
pašvaldības noteiktās nodevas. 

13. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu daļu – 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes „Pagasta zeme 20” (ka-
dastra Nr.4262 0060200) un 

„Pagasta zeme 21” (kadastra 
Nr.4262 0090073), Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, no-
mas tiesību izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

14. Par Līgatnes novada domes 
Tūrisma informācijas centra 
sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumu apstiprināšanu. 

15. Par pabalsta piešķiršanu.
16. Par vienreizēja pabalsta pie-

šķiršanu. 
17. Par grozījumiem Līgatnes no-

vada domes 2013. gada 14. jū-
nija lēmumā „Līgatnes novada 
domes pastāvīgo komiteju iz-
veidošana un deputātu ievēlē-
šana komiteju sastāvā”.

18. Par Līgatnes novada pašval-
dības amatpersonu paraksta 
tiesībām.

19. Par Līgatnes novada pašval-
dības pārstāvja deleģēšanu 

„Lašveidīgo zivju licencētas 
makšķerēšanas ieviešana Gau-
jā” iniciatīvas grupā. 

20. Par Līgatnes novada pašval-
dības deputāta pilnvaru aptu-
rēšanu uz laiku. 

21. Par SIA „Rehabilitācijas 
centrs „Līgatne”” kapitāla daļu 
turētāja pārstāvja apstiprinā-
šanu un atalgojuma noteikšanu. 

22. Par SIA „Līgatnes nami” ka-
pitāla daļu turētāja pārstāvja 
apstiprināšanu un atalgojuma 
noteikšanu. 

23. Par Līgatnes novada domes 
pārstāvja deleģēšanu Vidze-
mes plānošanas reģiona Attīs-
tības padomē.

Sēdi vada Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājs  

Ainārs Šteins   

Domes sēdēs

Esmu dziļi aizkustināta par drau-
dzību, labestību un mīlestību, ko iz-
jutu no apkārtējiem cilvēkiem savās 
vislielākajās sāpju dienās.

No visas sirds izsaku visdziļāko 
pateicību kaimiņiem – Ijai, Marijai, 
Dzintrai, Veltai, Elgai, Marinai, Vikto-
ram, Intai, Gaļinai –, kas neatkāpās 
no manis ne soli gan dienās, gan 
vakaros, sniedza morālu un fizisku 
atbalstu. Skolotājai Dacei Bicānei un 
viņas bijušajiem audzēkņiem, Dāvja 

klasesbiedriem – Andrejam, Uldim, 
Edgaram, Ričardam un pārējiem 
klases puišiem un meitenēm. Dāvja 
gudrajam, brīnišķīgajam draugam 
Sandim par viņa sirds siltumu, godī-
gumu un nesavtību. Mīļie bērni, esiet 
laimīgi! Ligitai Gulbei „Upmaļos” par 
bagātīgi klāto galdu. Vildogas iedzī-
votājiem – Verai, Andrejam, Vigantī-
nai, Marutai un Ievai – par mīlestību.

Pateicos visiem, visiem, kas bija 
ieradušies Dāvja bēru dienā Paltma-

les kapos 28. aprīlī, pavadot viņu pē-
dējā gaitā.

Ko mīl, tas nevar pazust it nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur,
Pat tad, ja vairs tie mūžam nesatiktos.

(V. Rūja)
Dziļā cieņā noliecu galvu visu jūsu 

priekšā.
 

Dāvja vecāmamma ar brāli  
Jāni Kasparsonu   

Līgatnes novada vidusskolas skolēni un skolotāji Ziemeļjū-
ras piekrastē.

Pārceltuve pār Gauju.
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Pateicība

Comenius projekta  
sanāksme Vācijā
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Līgatnes novada 
svētki un novada 
vidusskolas  
salidojums

Ar prieku aicinām līgatniešus un šo-
gad jo īpaši Līgatnes novada vidussko-
las absolventus, kā arī novada viesus 
piedalīties Līgatnes novada svētkos 
un Līgatnes novada vidusskolas sali-
dojumā „Mana atmiņu klade” 24. maijā.

Svētku ieskaņā plkst. 10.00 jums 
būs iespēja darboties radošajās darb-
nīcās un iegādāties gardas un noderī-
gas preces amatnieku un mājražotāju 
tirdziņā. Gan bērnus, gan pieaugušos 
gaidīs viduslaiku spēles, keramikas 
darbnīca un Cēsu bērnu zinātnes cen-
tra Z(in)OO gaisa raķešu darbnīca, ma-
zos lēkātājus priecēs piepūšamās at-
rakcijas, bet interesentiem būs iespēja 
izmēģināt meistarību loka šaušanā.

Plkst. 11.00 gaidām jūs brīvdabas 
estrādē, kur sāksies dienas koncerts. 
Koncertā jūs priecēs mūsu kolektī-
vi – vokālais ansamblis „Mantojums”, 
līnijdeju kolektīvs „Možums”, pirmo 
reizi Līgatnes publikai uzstāsies mūsu 
pašu novadnieku muzikantu apvienība 

„Ēriks&LMA”, kā arī dejos tautas deju 
kolektīvs „Zeperi”. Ar mazo līgatniešu 
izdziedātu un izdejotu sveicienu mūs 
priecēs Līgatnes bērnudārza audzēkņi. 
Koncertu kuplinās arī viesi – uzticamie 

„Zeperu” draugi – tautas deju ansamb-
lis „Daiļrade”, kā arī Laura Amantova 
džeza kvartets.

Plkst. 13.00 skolas salidojuma 
programma sāksies ar piemiņas brīdi 
Zanderu kapos un 14.00 ar pulcēšanos 
pie vēsturiskās vecās skoliņas Sko-
laskalnā.

Plkst. 15.30 līgatniešus, kas vēlas 
piedalīties svētku gājienā, gaidām pie 
viesnīcas „Lāču miga”. Jau tradicio-
nālais krāšņais svētku gājiens plkst. 
16.00 no „Lāču migas” vedīs uz kul-
tūras namu, bet šoreiz pie Gaujas un 
Dārza ielas krustojuma tam pievieno-
sies vidusskolas absolventi – salido-
juma dalībnieki. Absolventus aicinām 
pulcēties gājienam pie vidusskolas 
ēkas.

Plkst. 17.30 Līgatnes kultūras 
namā sāksies lielais salidojuma kon-
certs. Pēc koncerta plkst. 19.00 skvē-
riņā pie kultūras nama muzicēs Dižais 
zaļumballes orķestris, bet no plkst. 
21.00 svētku apmeklētājiem turpat 
pie kultūras nama būs iespēja pieda-
līties interaktīvā videoprojekciju spēlē 

„Pasaules vērtību okeāns”.
No plkst. 20.00 līdz pat rītam Augš-

līgatnē, pamatskolas ēkā, notiks balle 
un absolventu tikšanās ar pedago-
giem, savukārt kultūras namā balle 
sāksies plkst. 21.30 un arī ilgs līdz 
pat rīta gaismiņai. Ballē spēlēs grupa 

„Apvedceļš” un DJ Cindulis. Ieeja ballē: 
EUR 7,00 (absolventiem, salidojuma 
dalībniekiem balle iekļauta dalības 
maksā).

Plkst. 24.00 gaidāma uguņošana, 
bet balle turpināsies līdz rītiņam!

Amatniekiem un tirgotājiem! Pē-
dējā iespēja pieteikties tirdzniecībai 
svētku laikā. Informācijas tālrunis: 
64153169 vai 29189707, e-pasts: 
info@visitligatne.lv. 

Inese Okonova, Līgatnes Kultūras 
un tūrisma centra vadītāja  

TIEKAMIES SKOLAS SALIDOJUMĀ!
Līgatnes novada vidusskola pošas svētkiem. 24. maijā gaidām uz salidojumu visus, kas jūtas piederīgi Līgatnes skolai. Sākot ar 1959. gadu, atestātu 

par vidējo izglītību ieguvuši pāri par 700 jauniešu. Šeit publicētie absolventu saraksti varbūt kādam palīdzēs atcerēties savus klasesbiedrus. Diemžēl 
šeit neparādās to absolventu vārdi, kuri septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados vidusskolu pabeidza vakarskolā jeb neklātienē, jo oficiāli atestātus 
izsniedza Cēsu vakara vidusskola. Tomēr gribu uzsvērt, ka gaidīti ir visi, kuri šo skolu uzskata par savējo, ne tikai tie, kas iekļuvuši sarakstā. Uz tikšanos!

Leonora Dubkeviča, 
direktora vietniece

Absolventu saraksts 6. lpp.
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12. aprīlī Rīgā notika publiskās 
runas konkurss par tēmu „Es gribu, 
lai dažādu kultūru gars pēc iespējas 
būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai 
tas mani notriec no kājām.”/R.Tago-
re/

Līgatnes novadu šajā konkursā 
pārstāvēja AFS viesskolniece Līgat-
nes novada vidusskolā Fransena Don-
natienne. Viņa ir 18 gadu veca meitene 
no Beļģijas franču daļas. 

Konkursu organizēja Latvijas Valo-
du skolotāju asociācija sadarbībā ar 
latviešu, krievu, vācu, franču, angļu, 
itāliešu valodas skolotāju asociācijām, 
Valodu mācību centru, Latviešu valo-
das aģentūru.

Konkursa mērķis – rosināt skolēnu 
un pedagogu interesi, izpratni un mo-

tivētu pārliecību par daudzvalodības 
aktualitāti saskarsmē un to nozīmi 
starpkultūru dialogā.

Fransenas runa bija veidota viņas 
dzimtajā (franču) valodā. Tāpēc runa 
tika vērtēta ārpus konkursa, atzīta 
kā dziļi filozofiska, kurā izskan pa-
tiesas rūpes par Beļģijas kultūras un 
nacionālās identitātes saglabāšanu. 
Meitene saņēma atzinīgus vārdus arī 
no Francijas kultūras centra Latvijā 
pārstāvjiem. Fransena apgalvo, ka: 

„Daudzi cilvēki vispār negrib saprast, 
ko citi dara un kāpēc. Mēs neesam vie-
ni paši, jābūt kopā ar savu tautu. Mums 
katram dzīvē ir dotas iespējas. Mums 
jāmācās no citiem un nav jāiedomājas, 
ka citi mums grib darīt tikai ļaunu, bet 
jāsaglabā arī sevi...”

AFS pieteikumā par meiteni ir raks-
tīts: „Viņai patīk iesaistīties dažādās 
aktivitātēs, iepazīt citus cilvēkus, prie-
cāties un nopietni līdzdarboties, līdz ar 
to Fransena ir AFS brīvprātīgā. Viņa 
savā būtībā ir kautrīga, tomēr uzskata, 
ka apmaiņas gads ir viņas iespēja mai-
nīties. Nākotnes plāni vēl ir nezināmi,  
bet meitene skaidri zina, ka viņu inte-
resē māksla un tās saglabāšana. Vai 
tas būs viņas nākotnes darbs? Tas jau 
ir nākotnes rokās.” Mācoties Līgatnes 
novada vidusskolā, Fransena ir sapra-
tusi, ka arī vēsture ir zinātne, kas viņu 
patiesi interesē. Tas palīdzēja meitenei 
izveidot runu, izprast franču kultūras 
vēsturiskās peripetijas Beļģijā un pa-
vēstīt to mums Latvijā.

Pieredze Īslandē
Kooperatīvā mācīšanās  
multikulturālā sabiedrībā

Pateicoties Līgatnes novada vi-
dusskolas skolotājas Aijas Ziediņas 
ieteikumam, sagatavoju projekta pie-
teikumu Valsts izglītības attīstības 
aģentūrā un, izturot atlases konkursu, 
iekļuvu starp veiksmīgajiem „Come-
nius” pedagogu profesionālās pilnvei-
des kursu dalībniekiem. Arī Līgatnes 
novada pašvaldība un skolas vadība 
atbalstīja piedalīšanos kursos, kas no-
tika mācību procesa laikā no 13. līdz 19. 
aprīlim Īslandē.

Pirms došanās uz Īslandi katrs da-
lībnieks saņēma iepazīšanās materiālu 
ar kursu programmu, metodoloģijas 
aprakstu – kooperatīvā mācīšanās un 
tās īstenošana dažādās Eiropas valstu 

izglītības sistēmās (CLIEC – coopera-
tive learning and its implementation 
in different European educational set-
tings), kā arī CLIM (Cooperative Lear-
ning in Multicultural Groups).

Projektā piedalījās 14 dalībnieku 
no dažādām Eiropas valstīm: Beļģijas, 
Polijas, Francijas, Šveices, Grieķijas, 
Vācijas (2), Lielbritānijas (2), Portugā-
les, Itālijas, Somijas, Īslandes.

Kooperatīvā mācīšanās Eiropas 
kontekstā ir Eiropas „Socrates” pro-
jekts, ko koordinē Gentes Universi-
tātes Starpkultūru izglītības centrs 
(Beļģijā). Pie šī projekta strādā 5 part-
neri – ICI („Intercultural Iceland” – pe-
dagogu profesionālās pilnveides kursu 
organizatori aprīlī), Granadas Univer-
sitāte Spānijā, Pilsoniskās izglītības 
centrs Varšavā, Polijā, Eiropas studiju 

institūts Krakovā, Polijā, Starpkultūru 
izglītības centrs Gentes Universitātē 
Beļģijā.

Kalifornijas Stenforda universitātes 
profesore Elizabete Kohena ir kom-
pleksās mācīšanās metodes (C.I. – 
Complex Instruction) izveidotāja, kas ir 
kooperatīvās mācīšanās pamatā – tā 
nav mērķis, bet gan līdzeklis. Mācoties 
kopā, aplūkojot lietas no dažādiem 
skatupunktiem, radot iespēju reāli ie-
klausīties citam citā, komunicējot un 
izsakot viedokli, akceptējot un pieņe-
mot izmaiņas, domājot un aktīvi pie-
daloties radoši, tiek radītas iespējas 
katra individuālai attīstībai.

Visu skolu uzdevums ir sagatavot 
izglītojamos dzīvei multikulturālā sa-
biedrībā. Izglītojamajiem jādod iespē-
jas apgūt tam nepieciešamās iemaņas. 
Starpkultūru izglītība ir veids, kurā šīs 
vajadzības varam apmierināt, jo tā fo-
kusējas uz izglītojamo atšķirībām kla-
sē. Katram ir savas spējas, prasmes un 
iemaņas, ko izglītošanās procesā var 
izmantot dažādos veidos, sadarbojo-
ties citam ar citu un ar skolotāju. CLIM 
metode optimāli izmanto šīs atšķirī-
bas, lai stimulētu katru izglītojamo 
mācīties.

Tās ir dažas prasmes, ko attīsta ar 
CLIM metodi (galvenokārt – intelek-
tuālās un sociālās). Izglītojamie mā-
cās, kā strādāt kopā produktīvāk, kā 
izmantot katra individuālo potenciālu, 
vairāk novērtēt citam citu. Katrs iz-
glītojamais tiek iesaistīts mācību pro-
cesā. Sadarbība uzlabo prasmes strā-
dāt kopā, rosina izglītojamos uzdot 
jautājumus, argumentēt, ieklausīties 

Jau kopš 2007. gada Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestāde rīko lielās 
pavasara talkas kopā ar bērnu vecākiem, 
vecvecākiem, brāļiem, māsām. Pirms kat-
ras talkas tiek rūpīgi apdomāti darāmie 
darbi ar mērķi, lai mūsu bērnudārza ēku 
apkārtne tiktu sakopta, kā arī katru gadu 
bērnu tētiem lūdzam mums palīdzēt izda-
rīt kādu lielāku darbu, kas mūsu bērnu-
dārza bērnu dzīvi padarītu interesantāku.

Šogad talku organizējām divas dienas – 
30. aprīlī pie bērnudārza ēkas Gaujas ielā 
7, Līgatnē, bet 9. maijā pie bērnudārza 
ēkas Sporta ielā 14, Augšlīgatnē. Kopā 
talkā piedalījās vairāk nekā 130 dalībnie-
ku.

Šīs talkas mērķis bija bērnu rotaļu lau-
kumu labiekārtošana un papildināšana ar 
dažādiem rotaļu rīkiem. Pāris nedēļas pirms 
talkām uz apspriedi aicinājām tētus, kuriem 
prezentējām mūsu vēlmes, jautājām, ko 
kurš tētis mums varētu palīdzēt izgatavot. 
Tēti bija ļoti atsaucīgi, un rezultātā rotaļu 
laukumā Gaujas ielā 7 Didzis Krastiņš un 
Andis Mārtiņjēkabs izgatavoja patiešām 
skaistu rotaļu mājiņu – veikaliņu. Šo māji-
ņu tēti gatavoja divas nedēļas, un vēl divas 
dienas tika pavadītas, lai mājiņu uzstādītu 
mūsu rotaļu laukumā. Gvido Vaļickis puišu 
rotaļām izgatavoja trīs motociklus, vairāki 
tēti visu pēcpusdienu strādāja rotaļu lau-
kumā, lai uzstādītu šūpoles un citas jaunās 

2014. gada talkas dalībnieki PII Gaujas ielā 7. 

Mēs esam vareni!

Fo
to

 n
o 

PI
I a

rh
īv

a

Skolotāja Dace Bērziņa (no labās) pedagogu kursos Īslandē.

Publiskās runas konkursa dalībnieki.

AFS viesskolniece Līgatnes novada vidusskolā Fransena 
Donnatienne. 

Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc 
iespējas būtu brīvāks visur...

Īslandes ainava.
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citu viedokļos, katram būt atbildīgam 
par savu un grupas veikumu kopumā. 
Veiksmīgu līdzdarbību nosaka dalīb-
nieku lomas grupā, darba organizācija, 
strukturēšana un saturs. Metode cieši 
saistīta ar plašu „prāta vētru”, kritis-
ku pieeju un ļoti daudz radošuma no 
grupu dalībnieku puses. Vēl vairāk – 
teorētiskais materiāls tiek modelēts 
praktiskās situācijās. Darbojas prin-
cips – „katrs var darīt kaut ko, bet ne-
viens nedrīkst darīt jebko”, t.i., katram 
grupā ir noteikta loma, kas jāievēro. 
Skolotājs ir kā mediators, kas palīdz 
izglītojamajiem viņu meklējumos pēc 
zināšanām, prasmēm un iemaņām. 
Grupā neviens nav beidzis darbu, ka-
mēr katrs nav beidzis darbu. Jāvērš 
uzmanība katra grupas dalībnieka 
vajadzībām, katrs jāiesaista diskusijā. 
Savukārt izglītojamie ir patiesi priecīgi 
par to, ka viņiem ir iespēja iemācīties 

„bez skolotāja”.
Kursu programmas apguve norisi-

nājās Borgarnē – pilsētā, kas atrodas 
aptuveni 60 km uz ziemeļiem no gal-
vaspilsētas Reikjavīkas, Īslandes rie-
tumu piekrastē. Īsajās vakara stundās 
nedaudz iepazinām Īslandes dabu – 
vulkāniskos krāterus un geizerus, kul-
tūrvēsturisko mantojumu Borgarnē un 
pēdējā dienā – Reikjavīkā. Laikaptsākļi 
sevišķi nelutināja (0 – +5Co), mainījās 
ik pa 10–15 minūtēm – saule, sniegpu-
tenis, spēcīgs vējš, lietus... 

Galvenais ieguvums – vērtīgais kur-
su materiāls prasmīgās pasniedzējas 
Gudrunas Petursdotiras (ICI mene-
džere) vadībā izmēģināts praktiskās 
nodarbībās un sadarbībā ar citu valstu 
kolēģiem (multikulturālā vidē). CLIM 

materiālu sagatavošana un attīstīša-
na skolotājam ir darbietilpīgs un grūts, 
bet tomēr interesants process. Katrā 
ziņā izglītojamajiem mācīties pēc šīs 
metodes būs daudz saistošāk un izzi-
nošāk nekā klasiskajā stundas formā-
tā. Protams, arī kontaktinformācija no 
citu valstu kolēģiem varētu noderēt 
sadarbībai nākotnē.

Mēs lepojamies!
11. aprīlī Cēsīs Bērnu un jauniešu 

centrā notika ikgadējais vēsturiskā 
Cēsu rajona bērnu popgrupu un solistu 
konkurss – festivāls „Dziesmas spār-
nos”, kurā piedalījās arī trīs Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības iestā-
des audzēkņi – Ance Gulbe, Laura Ra-
māne, Gustavs Grinbergs. Viņu vecuma 
grupā dziedāja 15 bērni vecumā no 6 
līdz 9 gadiem. 

Esam priecīgi par mūsu bērnudārza 
bērnu veiksmīgo sniegumu konkursā, 
jo visi trīs bērni saņēma pateicību par 
piedalīšanos konkursā.

Īpašs prieks ir par Gustavu Grinber-
gu, kuram šī bija pirmā uzstāšanās 
reize kā solistam, taču viņa vizuālais 
šarms un dziedātprasme pārliecināja 
žūriju, un viņš konkursā ieguva godpil-
no 3. vietu. Gustavs dziedāja M. Zelme-
nes, J. Tabūnes dziesmu „Putnu dzies-
mas skan”. 

Savukārt Ance Gulbe kopā ar Gus-
tavu Grinbergu izpildīja Daces Cabes 
dziesmu „Dāma” un pārsteidza žūriju 
ar savu interesanto un atraktīvo snie-
gumu, iegūstot žūrijas atzinību par 
skatuviski izteiksmīgu priekšnesumu. 

Esam gandarīti arī par Lauras Ra-
mānes izpildīto dziesmu „Lieldienu 
rītiņā”. 

Īpašs paldies Gustava Grinberga 
tētim par fonogrammām dziesmām 

„Dāma” un „Putnu dziesmas skan”, 
kuras viņš ierakstīja šim konkursam 
un kuras vēl daudzus gadus varēsim 
izmantot gan nodarbībās, gan svētkos.

* * *
25. aprīlī notika Vidzemes zonas 

5.–9. klašu koru konkurss – skate, 
gatavojoties XI Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu svētkiem. Līgatnes 
novada vidusskolas koris ar 44 pun
ktiem saņēma 1. pakāpes novērtējumu. 
Lepojamies un priecājamies līdz ar 
dziedātājām, skolotāju Daci Bicāni un 
koncertmeistari Iritu Mergu!

* * *
Starpnovadu deju skatē skolotājas 

Daigas Meisteres vadītie Līgatnes 
novada vidusskolas deju kolektīvi ie-
guvuši I pakāpes vērtējumu. Deju kon-
certmeistare Dace Zariņa.

* * *
Latvijas Florbola savienība (LFS) 

nosaukusi Latvijas čempionāta vī-
riešu 2. līgas marta labāko spēlētāju. 
Par labāko 2. līgas pagājušā mēneša 
florbolistu atzīts „Līgatnes” vārt-
sargs Kristaps Lazdiņš, laureātam 
balva tiks pasniegta sadarbībā ar 
uzņēmumu „Nūjas.lv”.

Kristaps Lazdiņš aizvadītajā sezo-
nā bija vienīgais komandas „Līgatne” 
vārtsargs, tāpēc sargāja līgatniešu 
vārtus visās 26 Latvijas čempionāta 
spēlēs, tostarp arī martā notikušajā 

mačā par čempionu kausu. Regulārā 
turnīra laikā Lazdiņš piedalījās 20 spē-
lēs un 1149,21 minūtes laikā atvairīja 
84,53% pretinieku metienu. Sešās iz-
slēgšanas spēlēs līgatniešu vārtsargs 
savu cietoksni sargāja 359,12 minūtes, 
neitralizēdams 83,69% metienu.

Martā Līgatnes florbolisti aizvadīja 
tikai vienu maču, bet toties pašu sva-
rīgāko – 2. līgas finālspēlē nūjas tika 
krustotas ar „FK Irlava/Avant”. Lai arī 
mačs notika irlavnieku laukumā, ār-
kārtīgi pārliecinošu uzvaru ar 14:2 iz-
cīnīja „Līgatne”. Jāpiebilst, ka Irlavas 
komandai šosezon tas bija vienīgais 
zaudējums savā laukumā. Kristapa 
Lazdiņa ieguldījums savas komandas 
zelta medaļu izcīnīšanā ir ārkārtīgi 
liels – izšķirošajā spēlē viņš atvairīja 
25 no 27 pretinieku metieniem un tika 
atzīts par labāko spēlētāju.  

rotaļu ierīces. Šajā talkā lielu darbu 
paveica arī mammas, kuras iztīrīja 

graviņu aiz bērnudārza un izravēja 
puķudobi.

Augšlīgatnē pie bērnudārza ēkas 
mammām atrast darbu ir grūti, jo 
teritorija ir samērā neliela, bet šajā 
talkā mammas un vecmāmiņas sa-
kopa puķu dobi rotaļu laukuma te-
ritorijā, kā arī izveidoja jaunu ziem-
ciešu dobi ārpus sētas. Uz šo talku 
darbam mobilizējās gandrīz 40 tēti 
un opji, kuri strādāja no trijiem 
pēcpusdienā līdz deviņiem vakarā. 
Viņu uzdevums bija iebetonēt divas 
šūpoles un 22 sētas stabus. Šajā 
talkā laika apstākļi mūs nelutināja, 
jo gandrīz visu laiku lija lietus, to-
mēr tas nebija iemesls tam, lai kāds 
darbs netiktu padarīts. Šobrīd vēl 
gaidām rotaļu mājiņu – veikaliņu, 
kuru izgatavot apņēmies Kaspars 
Gailītis.

Abu talku organizēšanā aktīvi ie-
saistījās arī mūsu novada darbinieki. 

Juris Preiss sagādāja talkām nepie-
ciešamos materiālus, galdnieki Ag-
ris Billis un Uldis Kauliņš izgatavoja 
smagās mašīnas, par kurām abu 
bērnudārza ēku bērni ir ļoti priecīgi. 
Šobrīd galdniecībā vēl top sēta jau-
najam rotaļu laukumam un arī trīs 
motocikli. Kaspars Klāmanis izga-
tavoja trīs šūpoles. Šoferītis Imants 
Krieviņš un viņa palīgs Igors Petrovs 
visus nepieciešamos materiālus un 
darbarīkus nogādāja abās talkas 
vietās.

Abu ēku rotaļu laukumi pēc tal-
kām ir kļuvuši daudzfunkcionālāki, 
bērni ar vēl lielāku prieku un izdo-
mu var tajos rotaļāties. Bet kā vis-
lielāko vērtību es saskatu cilvēku 
atsaucību, radošumu un vēlmi palī-
dzēt. Nav iespējams visus talcinie-
kus nosaukt vārdā un aprakstīt viņu 

veikumu, bet iespējams patiesi un 
no sirds visiem teikt paldies.

Paldies vecākiem, vecvecākiem, 
brāļiem, māsām, komunālās no-
daļas darbiniekiem un visiem 
bērnudārza darbiniekiem, kuri 
iesaistījās talkas organizēšanā 
un piedalījās mūsu bērnudārza 
lielajās talkās. Pirms vairākiem 
gadiem mūsu valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga teica: „Mēs 
esam vareni!” Arī man šoreiz prā-
tā ir šie paši vārdi, jo visi kopā 
mēs varam daudz un par mūsu 
kopīgo darbu vēl daudzus gadus 
stāstīs Līgatnes bērnudārza rota-
ļu laukumi.

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja  

Gunita Liepiņa   

Tēti un vectēvi betonē sētas stabus. 
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Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi – 
(no kreisās) Laura Ramāne, vidū Gustavs Grinbergs,  
(no labās) Ance Gulbe. 

„Līgatnes” vārtsargs Kristaps Lazdiņš saņem balvu.

Līgatnes novada vidus-
skolas 5.–9. klašu kora 
diploms.

Līgatnes novada vidusskolas deju kolektīvu atzinības raksti.
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1959. gada izlaidums
Audzinātājs Tadeušs 
Buņķis
Buša Vizma
Ervalds Andrejs
Gulbis Jānis
Jaunzeme Maija
Kārkliņa Ausma
Kurakina Elza
Lūkina Skaidrīte
Ozola Ārija
Sietpine Aija
Siliņa Ruta
Šulcs Voldemārs
Teteris Laimonis
Tīss Pēteris
Voicišs Gunārs
Siliņa Smaida
Kārkliņš Andrejs
Dreimanis Guntis

1960. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
Apinis Juris
Balodis Guntis
Bērziņa Ināra
Branta Gunta
Brīvule Valija
Dzērve Mairita
Dzērve Rudīte
Helds Otto
Jaunzeme Laima
 Skrastiņa Vera
 Labpuķe Maija
 Liepiņa Ligita
 Labeiko Ivars
 Leikarte Dzintra
 Norlinde Māra
 Varapoga Uldis
 Zariņa Aina
 Sika Māra
Vakarskola
Birzkalns Valdis
Bedikere Māra
Gailāns Imants
Pauls Gunta
Platnieks Ēvalds
Ruģis Fanija
Silakaktiņa Benita
Skādule Vija
Vinzarāja Vija
Bērziņš Ēriks

1961. gada izlaidums
Audzinātāja Erna Šterna
Apine Līvija
Bičulis Laimons
Krūmiņa Ārija
Lence Rasma
Medne Anda
Pluto Valentīns
Riekstiņš Arvīds
Roštoka Maija
Siliņa Vija
Tītmane Brigita
Zariņa Inese
Ļebedeva Zoja
Dreimanis Oļģerts
Vakarskola
Matulis Jānis
Bērziņa Lilija

1962. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
Ābele Andris
Akmentiņa Zaiga
Alševskis Juris
Apine Lidija
Balode Aija
Balode Maija
Balodis Juris
Bērziņa Brigita
Bērziņa Sarma
Kauliņš Arijs
Matīsa Skaidrīte
Meisters Gunārs
Mellīte Biruta
 Pauls Jānis
Pluto Leonards
Rudzītis Egils
Ruka Ārija
Sneškova Anna
Strazds Vilnis
Švinska Valda
Šiliņa Dzintra
Vēbere Anita
Andermane Anita
Vakarskola
Lūsare Gaida
Timermane Dzidra
Puriņa Vija

1963. gada izlaidums
Audzinātājs Laimonis 
Rācenājs
Arcimoviča Viktorija
Blome Elga
Bulte Mārtiņš
Gribovska Lidija

Krūmiņa Ausma
Lejiņa Baiba
Ozoliņa Zigrīda
Ozols Juris
Pilaine Aleftīne
 Purviņa Sarmīte
 Repša Arvīds
 Sarkisjans Edvīns
 Veidemane Ilga
 Piķele Daina

1964. gada izlaidums
Audzinātāja Zigrīda 
Jansone
Ābrams Juris
Cīrulis Andrejs
Imša Vilnis
Jansone Astrīda
Jermaloviča Maiga
Liepiņš Imants
Raudiņš Juris
Rozentāls Voldemārs
Salmiņš Austris
 Sproģe Valentīna
 Viļumsone Dace
 Volmere Brigita
 Ledaine Gunta
 Ekerts Māris

1965. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
Grostiņa Dzintra
Jaskoviča Juzefa
Lukumiete Dace
Nolberga Māra
Segliņa Smaida
Vizulis Andris
Zilgalve Ruta
Vakarskola
Iliņa Maija
Boguļko Anita
Boguļko Uldis
Zariņa Olga

1966. gada izlaidums
Audzinātāji Erna Pakalna 
un Aivars Meisters
Buka Raita
Bušs Aldis
Jankoviča Skaidrīte
Kalniņa Valda
Ozola Māra
Paurniete Ligita
Rudzīte Maija
Rutkina Marlena
Sika Ilona
 Vērmane Gunta
 Klūga Benita
 Nedēļa Inese
 Reinicāne Alda
 Vilcāns Jānis
 Zūpe Gaida
 Kronīte Ausma

1968. gada izlaidums
Audzinātājs Aivars Siliņš
Bulte Māra
Daiga Maija
Kalniņa Māra
Namniece Mārīte
Nolberga Agrita
Ozoliņa Skaidrīte
Tomass Rūdolfs
Žukova Anita
Sproģe Astrīda
 Zaķe Gunta
 Plūme Haralds

1969. gada izlaidums
Audzinātāja Zigrīda 
Jansone
Aļļens Agris
Akmentiņš Visvaldis
Griezne Astrīda
Tahtahunova Ņina
Tahtahunova Zoja
Blaua Dzintra
Ieviņš Jānis
Līcis Andris
Kisele Marija
 Puriņš Agris
 Meņģelis Einārs

1970. gada izlaidums
Audzinātāja Helēna 
Terentjeva
Balodis Egils
Bankovskis Pēteris
Beķere Anita
Dance Agnese
Jaskoviča Maija
Krīvens Jānis
Ozoliņš Dainis
Prūsis Imants
Plūme Vija
Ulmanis Guntars
Vakarskola
Bergmanis Aivars
Terentjevs Anatolijs

1971. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
Bērziņa Maija
Bušs Aldis
Kalniņš Andris
Krapa Biruta
Litvinoviča Regīna
Melngailis Māris
Puriņa Alda
Strihele Alja
Teihmanis Leonīds
Terentjevs Vitālijs
Venckute Virgīnija
Segliņa Dzintra

1972. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
Andermane Irīda
Bankovska Karmena
Janitēns Atis
Kļava Valdis
Krasnova Ženjora
Marčaka Marija
Skraustiņa Dzintra
Sviķis Valdis
Šarova Anita
 Vimba Ināra
 Zviedre Alda
 Zviedre Zigrīda

1973. gada izlaidums
Audzinātājs Aivars 
Meisters
Beķeris Artūrs
Cirītis Guntis
Gavariņš Pēteris
Krastiņš Juris
Kākule Aida
Leikarts Juris
Priedīte Anita
Skraustiņš Guntars
Šiliņš Agris
Širjajevs Valdis
Šleicere Rasma
Trofimovs Aleksandrs
Veļķere Sandra
Zvirbule Lilita

1974. gada izlaidums
Audzinātāja Biruta Jargāne
Batņa Ruta
Beķere Elita
Bērziņa Gunta
Bērziņa Lilita
Dunde Anita
Eglītis Aigars
Gebharde Pārsla
Gutāne Vija
Ieviņš Vilnis
Jakobijs Valters
Jaskoviča Zenta
Kazia Uldis
Lamberga Vizma
Marčaka Dzidra
Mitre Inese
Reinicāns Arnis
Riekstiņš Jānis
Sauša Ausma
Segliņa Ināra
Šūmanis Haralds
Veihmanis Mārtiņš

1975. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
Balodis Uldis
Bērziņš Valdis
Goldbergs Aivars
Grīnvalde Anita
Krīvens Andris
Martinsons Guntars
Puriņa Irīna
Ramulis Valdis
Šveice Vija
 Zicmane Jausma

1976. gada izlaidums
Audzinātājs Feodors 
Terentjevs
Āboltiņa Ina
Baumane Gunta
Bajāre Zane
Bērziņa Agnese
Brants Miervaldis
Laganovskis Harijs
Liepa Māris
Linde Dzintra
Ošiņa Antra
Plūme Dainis
Putniņš Jānis
Rauzenberga Zeltīte
Semjonovs Leons
Šaumbergs Edmunds
Širins Zigurds
Venckus Rimants
Vimba Māra

1977. gada izlaidums
Audzinātāja Valentīna 
Kiseļova

Grigorjevs Edvīns
Dīriņš Aivars
Eglīte Ita
Kažemaka Dace
Lipiņa Lilita
Ločmelis Juris
Poriete Margita
Sidorova Silvija
Šleicers Jānis
Trijeca Ineta
Vimba Ilze
Zicmane Ilona

1978. gada izlaidums
Audzinātāja Helēna 
Terentjeva
Balodis Modris
Bērziņš Viesturs
Brence Anda
Iliško Anita
Jaunzeme Sarma
Kākulis Jānis
Kokina Lilija
Legzdiņš Aldis
Ošiņa Daiga
Ozoliņa Sarmīte
Paeglīte Ausma
Segliņš Andris
Skraustiņa Iveta
Senkāne Alita
Skrastiņa Māra
Stūre Alvis
Šleicers Uldis
Rudzika Mudīte

1979. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
Balode Aija
Beķeris Harijs
Bērziņš Inārs
Dimante Inta
Eglīte Antra
Eglīte Lilita
Gerasimova Marina
Kalderovska Solvita
Kalniņa Anita
Krūmiņa Dace
Lapiņš Edvīns
Lipiņa Renāte
Mača Olita
Martinsone Marita
Mežale Irēna
Mūrnieks Ansis
Neiberga Daina
Pavlovskis Artūrs
Seimuškina Indra
Stepiņa Anda
Vasiļevska Lilita
Veļķere Marita
Zviedre Inta
Johansone Aiva 

1980. gada izlaidums
Audzinātāja Zigrīda 
Ikauniece
Bajārs Andis
Freimane Iveta
Galaktionko Margarita
Krieviņa Vanda
Gedauska Dzintra
Kuskova Smaida
Ķepīte Rita
Poriņa Dzidra
Rozenfelde Ilona
Sidorova Vija
Sidorovs Jānis
Zeidenberga Iveta
Zicmanis Guntis
Zviedre Indra
Vingris Ainārs

1981. gada izlaidums
Audzinātāja Aina Vabul-
niece
Aizupietis Didzis
Ābols Spodris
Baumane Antra
Bērziņa Aelita
Bērziņa Iveta
Bēmere Ineta
Grīnberga Ligita
Guzaite Alda
Jansone Sandra
Jermacāne Inese
Kalniņš Dainis
Kažoka Arita
Matuzele Sandra
Missa Egils
Plūmīte Ilona
Segliņa Ineta
Treifelde Ineta
Vītola Jolanta

1982. gada izlaidums
Audzinātāja Helēna 
Terentjeva
Adiņš Aldis
Alberts Māris
Barišņikova Aina

Čandere Ingrīda
Dreijere Ilze
Gaigala Anita
Jankova Mārīte
Jurikase Agita
Kokins Edvīns
Krišjāne Aija
Kupčs Ainis
Lejniece Jolanta
Pavlova Ludmila
Tetere Vita
Zicmanis Andis
Lasmanis Guntis

1983. gada izlaidums
Audzinātāja Biruta Jargāne
Aizupietis Uģis
Ābeltiņa Agrita
Āboliņa Sigita
Briedis Raimonds
Eriksone Laima
Gailīte Guna
Glāznieks Raitis
Kangro Ero
Korņilova Natālija
Līgute Daiga
Martinova Ļena
Ruģis Ints
Širjajeva Zita
Timermanis Raitis
Viņķele Dagnija
ZakareZaķe Jana

1984. gada izlaidums
Audzinātāja Velta Višņev-
ska
Arsentjevs Vadims
Bērziņa Aija
Bērziņš Māris
Darviņš Andris
Eglītis Aldis
Jansons Ints
Kārkliņa Anita
Lapiņa Agita
Markote Laila
Potašova Anda
Raga Iveta
Švinka Inga
Zariņš Agris

1985. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Vimba
Aizupiete Baiba
Ekarte Solvita
Golubkova Rita
Guzaite Inga
Jaunzeme Dace
Kažoka Dagnija
Strante Vita
Šusts Bruno
Uzoliņa Ineta
Viņķele Mairita
Vītols Andris
Beitāns Māris
Zurģis Raimonds
Malkausis Zintis

1986. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
Ābeltiņa Iveta
Bērziņa Una
Barbare Judīte
Briedis Vilnis
Kalniņa Vita
Petrovska Mudīte
Ridūzis Druvis
Stepiņš Artis
Villere Mārīte
Zvejnieks Normunds

1987. gada izlaidums
Audzinātāja Baiba  
Skrastiņa
Dārzniece Līga
Kļaviņa Laila
Ramža Artis
Ribakova Rima
Skuba Vaira
Vējiņa Jolanta
Rence Anda

1988. gada izlaidums 
Audzinātājs Māris Taube
Jermacāne Anna
Leikarts Jānis
Rone Una
Viņķele Dace
Višņevskis Māris

1989. gada izlaidums 
Audzinātāja Inga Puriņa
Ančevskis Irvīns
Birkenfelds Gatis
Griķis Tālis
Kreitāle Eva
Mārtiņjēkabs Normunds
Miķelsone Džina
Miķelsone Ilona
Mūrmane Sanita
Skaraine Sanita

Skrastiņš Juris
Strihele Elita
Treijs Kārlis
Veide Evija
Zvejnieks Andris

1991. gada izlaidums
Audzinātāja Silvija 
Zaharāne
Bendzelovska Evita
Pastuhova Aldona
Pelša Ieva
Rozenberga Gita
Saukuma Ilze
Vanaga Aiga
Vērmane Baiba

1992. gada izlaidums
Audzinātājs Aigars Bicāns
Jaunzeme Inese
Ozola Baiba
Pūcīte Rudīte
Saukums Raimonds
Slavēna Inga
Veihmane Lāsma
Voite Līga
Vrubļevska Viktorija

1993. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Loča
Balode Evita
Jaunzeme Santa
Klūga Edvīns
Korņilova Jeļena
Polnijs Pauls
Laizāne Ginta
Šļaukstiņa Inga
Štālberga Baiba
Vērmanis Atis

1994. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte 
Gasperte
Jaunzeme Ilze
Gudovskis Edmunds
Sockis Gaitis
Šulce Sandra
Priede Jānis

1995. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte 
Gasperte
Beitika Angelika
Goršanova Olita
Kamša Inese
Lozberga Inga
Makarova Iveta
Malkausis Didzis
Meistere Arta
Peičs Gints
Polnijs Austris
Rozentāle Aiga
Rožicka Maija

1996. gada izlaidums
Audzinātāja Iveta  
Viļumsone
Bule Inta
Fārnaste Evija
Kalniņa Kristīne
Makarova Sanita
Losinska Zane
Šļaukstiņš Andris
Treijs Mārtiņš

1997. gada izlaidums
Audzinātāja Baiba  
Skrastiņa
Aizupietis Sandijs
Bērziņa Agnese
Daugule Ieva
Dumbrovska Ināra
Janitēna Liene
Jaunzems Linards
Kaņepe Ilze
Kauls Ernests
Klūga Jānis
Kreitāle Inese
Krūmiņa Dace
Mūrmane Ilze
Stabulniece Raivita
Vasiļjeva Diāna
Zecmane Gunta
Zīverte Ilze

1999. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Vimba
Biele Liene
Borisovs Māris
Briede Sintija
Buša Guna
Eglīte Baiba
Goršanova Dace
Grostiņa Inguna
Jēkabsone Ramona
Lagons Jānis
Lazdiņa Aiga
Plūksna Sintija
Purgailis Mārtiņš
Vecvanaga Jolanta

2000. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Loča

Annuškāns Mareks
Bardauskis Aļģis
Bērziņa Zanda
Eglīte Liena
Fiļipova Dace
Graudiņa Zane
Janitēna Anda
Kalniņa Zane
Kauķīte Vineta
Radionova Inga
Ulmane Alita

2001. gada izlaidums
Audzinātāja Laila Bērziņa
Bendzelovska Inese
Bernharde Aija
Biele Kristīne
Buķe Aiga
Eglīte Agnese
Makarova Ilze
Millers Kristaps
Plūme Arnis
Rijnieks Atis
Šedko Iveta
Šveice Elīna
Tralle Ieva
Treifelde Kristīne
Višņevska Ingūna

2002. gada izlaidums
Audzinātāja Laila Bērziņa
Bērziņa Ita
Bērziņa Rūta
Dombrovskis Uldis
Krīvens Pēteris
Liepa Zintis
Ločs Dagnis
Pundurs Renārs
Skrastiņa Solvita
Skujiņš Jānis
Zunde Māris

2003. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte 
Gasperte
Apsītis Raitis
Bergmane Ināra
Bitenieks Mārtiņš
Cibiņš Andris
Devenis Armands
Eglītis Edgars
Eglītis Mārcis
Graudiņš Jānis
Lūsars Kristaps
Martinovs Ivars
Milberga Laura
Platkova Vineta
Puriņš Ervīns
Rozītis Gatis
Sirbu Aleksandra
Zārdiņa Linda

2004. gada izlaidums
Audzinātāja Aija Ziediņa
Čemme Uģis
Irmane Agnese
Kalniņš Edgars
Kirillova Diāna
Nežborte Ilze
Šulca Līva
Vīksnīte Aija
Voitkāne Sandra
Zaharāne Evita
Zicmane Agnese
Zīle Ingars
Osītis Rolands

2005. gada izlaidums
Audzinātāja Leonora 
Dubkeviča
Biteniece Madara
Lāce Ineta
Lele Zita
Mellīte Inese
Mieriņš Jānis
Miezītis Aigars
Nikolajevs Artūrs
Osis Artūrs
Pētersone Lāsma
Puriņa Kamena
Tormanis Kaspars
Viļumsone Jolanta
Zirģele Rita

2006. gada izlaidums
Audzinātāja Iveta  
Viļumsone
Bajāre Anete
Bērziņš Jānis
Bērziņš Nauris
Gasperte Ilze
Greblis Aivis
Kozlovska Laura
Kozlovska Sindija
Liepiņa Iveta
Osītis Jānis
Puriņa Līga
Rijniece Līga
Šleicere Ieva
Viļumsone Agnese

Voitkāns Ivars
Žagars Mārtiņš

2007. gada izlaidums
Audzinātāja Baiba  
Aizupiete
Bicāns Salvis
Kisļicka Laila
Kravale Laura
Legzdiņš Lauris
Martinova Lelde
Molotoks Jānis
Puriņš Kristaps
Retjunskihs Andrejs
Sprudzāne Madara
 Šleicere Ilze
 Vītola Dace

2008. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Loča
Bērziņa Ieva
Bērziņa Liene
Jansons Nauris
Kainaizis Rolands
Kirillovs Viktors
Osīte Madara
Petrovska Madara
Plūme Marta
Šulca Ieva
Vaivads Jurģis
Višņevska Lauma

2009. gada izlaidums
Audzinātāja Laila Bērziņa
Arsentjevs Artūrs
Bērziņš Eduards
Eglītis Toms
Grava Ance
Kauls Mārtiņš
Liepa Monta
Lūsars Aigars
Meisters Jānis
Petrovskis Ints
Plūme Anete
Plūme Jānis
Ramule Inese
Zariņš Kārlis
Žagars Matīss

Līgatnes novada  
vidusskola

2010. gada izlaidums
Audzinātāja Viktorija 
Mazurova
Afanasjeva Jana
Bērziņa Elīna
Gerasimovs Tomass
Gribuste Laura
Grigorjeva Līga
Kaula Rasa
Mihailova Rita
Molotoks Egils
Puriņš Andrejs
Timermane Ieva
Vītols Dzintars
Zariņa Kristīne

2011. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte 
Gasperte
Ikaunieks Lauris
Kozlovskis Dmitrijs
Krūms Jānis
Ramule Lāsma
Strazdiņa Anna

2012. gada izlaidums
Audzinātāja Aija Ziediņa
Ābols Emīls
Ābols Jānis
Dudaša Anna
Humparova Kristīne
Malkause Monta
Plūksnis Jorens
Puriņš Jānis
Skerba Una
Skrastiņa Monta
Šleicere Marija
Šulca Māra
Timermane Ilze
Timermanis Jānis
Vaivade Laine
Vanags Rinalds
Audzinātāja Dace Bērziņa
Gavars Dainis
Svikle Dace
Sviklis Guntis
Vecozols Gints
Viļuma Gunta
Zariņa Aiva

2013. gada izlaidums
Audzinātāja Leonora 
Dubkeviča
Ābeltiņa Ieva
Griezne Līga
Ikaunieks Dainis
Krieviņa Inga
Litvinoviča Simona
Švāģeris Matīss
Trubačs Edgars
Vīksniņa Sniedze  

Līgatnes vidusskolas absolventi
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Kluba atjaunošana 1949. gadā. 

20. gs. 60. gadi, papīra loksnes saiņo Matīss Ozoliņš un 
Andris Vizulis.

No bānīša celulozi ved uz vielu maltuvi. 

Gide Rasma Vanaga

Līgatnes papīrfabrikai šogad 
paliek 199 gadi, kopš tā uzsākusi 
darbu. Kārtējo reizi tā nonākusi lie-
lās grūtībās. Pēc gada, 2015. gada 
maijā, būs fabrikas 200 gadu darba 
jubileja. Pāršķirstot vēstures ma-
teriālus, atradu līgatnieša Andreja 
Cīruļa rakstīto rakstu „Lai dzīvo 
lepnā Līgatne!” 1990. gada jūnijā, 
kas veltīts Līgatnes papīrfabrikas 
175 gadu pastāvēšanai. Domāju, ka 
ir laiks to vēlreiz izlasīt, lai saprastu, 
ka līgatnieši vienmēr ir bijuši lepni 
par savu Līgatni un papīrfabriku. Vai 
šoreiz būs citādi? Gaidām un ceram, 
ka kārtējās grūtības tiks sekmīgi 
pārvarētas un Līgatnē turpinās ra-
žot papīru.

„Līgatnieši mūžam ir lepni bijuši. 
Latvijas laikā taisījuši pat tādu papī-
ru, ko ārzemnieki par tīru zeltu pirkuši. 
Igaunīšiem bāleliņiem naudas papīru 
ražojuši. 

Disciplīna fabrikā bijusi fantastiski 
drakoniska. Kā stāstīja papīrražoša-
nas vecmeistari Jānis Gulbis un Pēteris 
Viļumsons – ja kāds pie holendera (pa-
pīra masas gatavošanas ierīce) zemē 
sabirušās celulozes paliekas kopā ar 
gružiem iebēris pie tīrās masas, tas 
tūdaļ pat pilnīgi nekavējoties ticis pa
triekts no darba prom.

Lepnā Līgatne neatkarīgās Latvi-
jas laikā necieta nevīžas. Toties loloja 
čaklos. Dzīvoklis – par brīvu, elektrī-
ba – par brīvu, skola, slimnīca ambu-
lance – par brīvu, arī malku pieveda 
klāt. Kā jau pie buržujiem!

Pat palīgsaimniecība bija, lai strād-
niekus ar lētiem kāpostiem, kāļiem un 
burkāniem par pusvelti cienātu.

Tie buržuāziskie strādnieki savu 
buržuāzisko meistaru vadībā bur-
žuāziskās Latvijas laikā izveidoja tādu 
rūpniecisko brīnumu, kam šābrīža Lī-
gatnes papīrfabrika spēs pietuvoties 
tikai tad, ja paies vismaz desmit gadi, 
kopš patiesi tiksim vaļā no viņa Ekse-
lences Centra raudzības.

* * *
Līgatnes papīrfabrikas vēsture – tā 

ir patiesas leģendas vērta. Es jums to 
apgalvot varu tāpēc, ka Līgatnes vi-
dusskolā papīrražošanas tehnoloģijas 
kursu apguvu, fabrikas cehos maku-
latūras ķīpas uz muguras staipīju. Ko-
mercdaļā un kadru nodaļā darbojos un 
par baltu velti arī savos deviņpadsmit 
gados iemanījos kļūt par sabiedriskā 
laikraksta „Līgatnes Papīrnieks” re-
daktoru.

O, Līgatne!
Kā Arvīds Skalbe rakstīja:

„Uz Līgatni man brauciet līdz,
Tur katrā papīrlapā vārā
Ir mūsu lielās dzīves rīts,
Ir mūsu laikmets ierakstīts!”
Traktēt tagad to, protams, var citādi, 

nekā uzrakstīšanas brīdī. Un tas ir labi!
Starp citu, pat pēckara gados Līgat-

nes papīru Eiropā patiešām vēl pirka 
par zeltu. Jo ticēja senajai ūdenszīmei: 

„Līgate”.
Līgatnes papīrfabriku pēc kara iz-

devās samērā ātri atjaunot. Kā atce-

ras bijušais galvenais inženieris Dāvis 
Strazds – nepilna pusotra gada laikā.

* * *
Neapgrūtinot jūs, cienījamie lasītā-

ji, ar gariem ekskursiem papīrrūpnie-
cības vēsturē, es šodien – Līgatnes 
papīrfabrikas 175. gadadienā – gribēju 
pastāstīt par pāris atgadījumiem no 
fabrikas dzīves tādā skatījumā, kādā 
to dzirdēju no nelaiķa Broņislava Be-
ķera. Šie pastāsti faktiski centrējas ap 
patiesi leģendāru personu – pirmo pēc-
kara gadu fabrikas direktoru Leonardu 
Volginu, kura bērēs 1959. gadā Līgatnē 
dzīve pilnīgi apstājās un bez liekuļoša-
nas raudāja visi.

Pirmkārt jau tāpēc, ka Volginam iz-
devās nepieļaut 1949. gada 25. marta 
izvešanas no Līgatnes. Pie fabrikas 
vārtiem bija sastājušās tukšas trans-
portmašīnas, ādas mēteļos tērptie 

enkavedešņiki rosījās pa visu fabriku. 
Bet Volgins pateica: „Nē! Ja jūs kādu 
mēģināsiet aiztikt, es likšu apturēt ra-
žošanu, iedarbināt visas sirēnas, un es 
braukšu kopā ar saviem strādniekiem.”

Šī mašīnu kolonna atpakaļ devās 
tukšā.

Līgatnē palika strādnieki no papīr-
ražotāju dinastijas, bet Leonards Vol-
gins (klīda leģendas, ka tas it kā ne-
esot viņa īstais uzvārds, ka viņš esot 
bijis īsts latvietis, bet Krievijā 1937. 
gadā ticis pie cita uzvārda pēc Ļeņina 
un Staļina „šnites”) braukāja pobe-
dā, vietējā nabagmājā aprūpēja katru 
trūkumcietēju, noglāstīja galvu katrai 
sirmgalvītei, saveda viņiem dāvanas, 
gādāja par ražošanu un... gāza baigos 
podus, pats par to gardi smiedamies.

Pēckara gados Līgatnē kā uz bur
vja mājienu tapa pats lielākais, pats 
skaistākais lauku kultūras nams visā 
Latvijā, kas šajā godā noturējās gan-
drīz vai desmit gadu.

Tā uzbūvēšanas vēsture ir gandrīz 
vai fantastiska. Tolaik bija sešu dienu 
darba nedēļa, un sestdien četros pa 
vārtiem kā ūdens plūda kārtīgā darbā 
nogurušie strādnieki. Bet viņus sa-
gaidīja: 1) pūtēju orķestris; 2) pajūgs 
ar brangu alus mucu; 3) divi pajūgi ar 
gardām „zakuskām”, kā arī lozungi: 

„Līgatnieši, ejam celt klubu!”
Pats Volgins riktēja talciniekus glī-

tās rindās. Neviens vīriešcilvēks mājup 

neskrēja, jo alu toreiz varēja nopirkt 
tikpat reti kā tagad. (Jāatceras, ka 
raksts tapis 1990. gadā. – R.V.)

Kluba celšanā nodarbinātie pieci 
amatnieki visu nedēļu to tik vien darīja, 
kā sagatavoja darba fronti talcinie-
kiem.

Pēc gada republikas priekšniecība 
aiz brīnumiem elsa vien, un daudzi 
Latvijas mēroga pasākumi notika tieši 
te – Līgatnes papīrfabrikas klubā.

Leonardam Volginam neviens neva-
rēja pārmest korpulences trūkumu un 
netīksmi pret konjaku un šņabi. Tas 
man jums jāpateic tādēļ, lai jūs patie-
sāk saprastu tālāk aprakstītos notiku-
mus.

Reiz gadījās apmēram tā. No-
tiek fabrikas vadības sanāksme. Visi 
priekšnieki sēž direktora kabinetā. Ra-
žošanas jautājumu apspriešana ir tik 
sarežģīta, ka pat gaiss šķiet smags. 

Tuvojas krīze, tātad lamāšanās situā-
cija. Pēkšņi iezvanās telefons. Direk-
tors paceļ klausuli. Viņš uzzina, ka šo-
feris L. bez atļaujas aizbraucis uz kādu 
tur mežniecību „rebes” taisīt, ka mašī-
na iestigusi, ka mājās varēs atgriezties 
pievakarē, un šoferis L. domā, ka viņš ir 
piezvanījis savam čomam dispečeram. 
Volgins tikai saka: „ Jā! Jā! Jā!”

Izdzirdējis, ka tai galā klausule jau 
nolikta, direktors, it kā joprojām ru-
nātu pa telefonu, pauzējot saka: „Ak 
tā, ak tad mašīna vesela, bet šoferis 
beigts. Labāk būtu gadījies otrādi... Ak 
tad pavisam beigts! Žēl gan!” Nometis 
klausuli, Volgins skumji izdvesis: „L. ir 

beigts. Vācam naudu kronim!” Un no-
metis uz galda piecdesmitnieku. Galve-
nais inženieris un galvenais mehāniķis 
katrs devis pa divdesmitpiecniekam 
(vecā naudā!), naudu metuši itin visi. 
Tūdaļ pat kolēģi sākuši vākt arī trans-
portcehā. Bet kad I. gājusi pēc dalības 
maksas pie noliktavas strādniekiem, 
viņa pēkšņi ieraudzījusi, ka veras vaļā 
fabrikas galvenie vārti un pa tiem 
brauc iekšā L. ar savu auto. I. pale-
kusies kā traka, sarakstiņš aizlidojis 
pa lielu gabalu, daļa kapeiku (vecajā 
naudā) sabirušas grīdas šķirbās, bet 
pati drāzusies tieši pie direktora, bļau-
dama: „Ārprāts, L. ir dzīvs! Kur liksim 
naudu?!” Uz to direktors atteicis: „Ak, 
kāda prieka vēsts! Cik labi, ka cilvēks 
dzīvs!”

Starp citu, savāktās naudas jau-
tājums ticis atrisināts ļoti vienkārši – 
transportcehā sarīkoja dzīres par godu 
šofera augšāmcelšanās fenomenam. 
Visi bijuši ļoti priecīgi. Dzīrojuši, kamēr 
rīta gaisma svīst...

Kapitālās celtniecības inženieris Jū-
lijs Sīkais par Leonardu Volginu man 
izstāstīja šādu gadījumu.

Reiz sensenos laikos ar Līgatnes 
papīrfabrikas autobusu uz Cēsīm kaut 
kādus tur darījumus kārtot aizbraukusi 
liela grupa inženiertehnisko darbinieku. 
Apspriedes bijušas tik garas un sarež-
ģītas, ka visi bez pusdienām palikuši. 
Direktors nokomandējis: braucam uz 
restorānu! Visi paklausījuši. Starp citu, 
restorāns bijis tagadējās Cēsu viesnī-
cas ēkā. Un pie galda komandējis vēl 
enerģiskāk: lašus, zušus, konjaku, vīnu, 
kaviāru utt., u.t.jpr. Galds apkrauts tā, 
ka vai lūst. Mielasta dalībnieki sākuši 
pie sevis nervozēt: nez, kas par to visu 
varēs samaksāt? Par mūsu mazajām 
aldziņām viņš nemaz nedomā!

Klātesošo bažas bijušas pamatotas. 
Kad visi paēduši, padzēruši un dažs 
labs jau lūkojies uz durvju pusi, direk-

tors ar plašu žestu iebraucis roku svār-
ku iekškabatā un pierasti skaļajā balsī 
novaimanājis: „Vai die`s, naudas maks 
mājās piemirsies! Veči, vāciet naudu 
kopā, redzēs – iznāks vai ne!” Visi ma-
ciņus izkratījuši līdz pēdējai kapeiciņai, 
bet labi ja pusei patērētā iznācis. No-
vērtējis situāciju, direktors čukstus tei-
cis: „Citas izejas nav. Jāmūk!” Klāteso-
šie momentāni atžilbuši, ēst un dzert 
arī nevienam vairs nav gribējies, un ne-
reālā mukšanas vīzija kļuvusi aizvien 
draudīgāka. Kad restorāns jau kļuvis 
tikpat kā tukšs, direktors uz brīdi pa-
zudis un, atpakaļ nākot, nokomandējis: 

„Situācija ļoti izdevīga. Oficianti kārto 
rēķinus. Ejiet pa vienam aiz portjerām, 
tur ir logs, ārā pa plato pamatu maliņu 
ejiet līdz stūrim, tur noleciet un skrie-
niet uz autobusu, un sakiet, lai šoferis 
motoru tur iedarbinātu...”

Visi rīkojušies, kā likts, vienīgi Jūlijs 
Sīkais esot gājis uz garderobi, jo viņam 
bijis žēl pamest tikko nopirkto putek-
ļu mēteli. Kad garderobists mēteli jau 
gandrīz atdevis, aizmugurē bargā bal-
sī iebrēcies šveicars, lai viņu aizturot. 
Kad J. Sīkais šausmās vai saļimis, abi 
sākuši smieties un atklājuši patiesību. 
Izrādās, ka direktors par visu pats jau 
samaksājis, ar restorāna personālu 
visu sarunājis, un tie no smiekliem vai 
galu dabūjuši, redzēdami, kā cienījami 
vīri nakts stundā rāpjas pa logu un 
mūk uz autobusu... Vienīgi Volgins bi-
jis neapmierināts, ka patiesība nākusi 
gaismā tik agri...

* * *
Līgatnes vēsturē ir daudz interesan-

tu lappušu, un nav šaubu, ka tās tiks 
pāršķirstītas šodien, kad svinam fabri-
kas jubileju.

1990. gada 16. jūnijā – Līgatnes pa-
pīrfabrikas 175 gadu jubilejā – 

Andrejs Cīrulis.”  

Lai dzīvo lepnā Līgatne!
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Andrejs Cīrulis (dzimis 1946. 
gada 18. oktobrī) ir latviešu žurnā-
lists un sabiedrisks darbinieks, tre-
šās atmodas notikumu dalībnieks, 
atmodas laikā bija avīzes „Padom-
ju Jaunatne” galvenais redaktors. 
Bijis Latvijas Tautas frontes (LTF) 
organizācijas komitejas loceklis, 
LTF 1. un 2. sasaukuma Domes un 
valdes loceklis. PSRS Tautas de-
putāts no LTF saraksta, Latvijas 
Kultūras fonda valdes prezidija lo-
ceklis, Latvijas PSR Žurnālistu sa-
vienības valdes loceklis. Apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. 
gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi. (Dati no „Vikipēdijas”).

Pašreiz Andrejs Cīrulis ir „Bari-
kadopēdijas” fonda valdes priekš-
sēdētājs un „Barikadopēdijas” gal-
venais redaktors. 
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2013.gada 17.oktobris8 2014. gada MAIJSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

PAVASARĪ

Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 17. jūnijā.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Madara Židaua, mob. 22160919, epasts madara.zidaua@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli.

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

Sveicam maija  
īpašos  

gaviļniekus!

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Cik labi zināt, ka aiz tumsas 
gaisma staro,
Cik labi zināt –  
nāks rītdiena jauna.
Tā nāks ar saules gaismu sevī,
Tā nāks ar cerībām par laimi.
Tā nāks un paliks tevī
Kā zemē sētais grauds,
Kas zaļus asnus dzen.
Cik bezgalīgi labi zināt,
Ka sirdī gaišums neizzūd…

(Velta Kārkliņa)

Žanna Bondare
Raitis Timermanis

Jānis Gaigals
Aivars Miezis

Pēteris Petrovs
Georgijs Turčinovičs

Jānis Vīndedzis
Igors Lazars

Pēteris Lideris
Aivars Osvalds
Jānis Pinkāns

Mārīte Šaumberga
Jānis Vecgailis

Aija Apša
Maija Jefimova
Zaiga Beitāne

Ēriks Liniņš
Sofija Šponberga
Jānis Vērmanis
Harijs Grieznis
Velta Kāposta
Paula Guzaite
Valija Grunte

Nikolajs Lugovskis
Aina Aļļena
Jēkabs Zīle
Irēna Ķille
Pauls Ēriks
Inta Plūme

Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas  

informācija par 2014. 
gada aprīlī veiktajām  

reģistrācijām 

Laulības
Varbūt šai stundā vēl  
par salnām nedomāt

Un gulbjus nepiesaukt,  
un spārnus nepieminēt,

Bet likt pie viena soļa otru soli klāt,
Kā ziedu liek pie zieda  

mirklim uzgavilēt...
(A. Karele)

Aprīlī mūsu novadā savu jā-
vārdu teikuši trīs pāri, no tiem 
viens Dzimtsarakstu nodaļā un 
divi Ķempju evaņģēliski luteris-
kajā draudzē.

Sveicam!

Dzimšana
Tā kā saule ābeļziedam

Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

(K. Apškrūma)
Aprīlī Līgatnes novadā piedzi-

mis viens zēns, kuram doti vār-
di – Matīss Artūrs. 

Mīļi sveicam vecākus un 
vecvecākus! 

Miršana
Nekas nav zudis.  

Darbs iesakņojies
Kā koks, kas dzimtā zemē  

iestādīts,
Dzen sulas galotnēs joprojām

Uz jaunu pavasari līdz.
(O. Gūtmanis)

Aizvadītajā mēnesī mūžībā 
aizgājuši desmit mūsu novada 
iedzīvotāji.

Skumjās esam kopā  
ar tuviniekiem.

Sludinājumi
Līgatnes novada dome aicina 

pieteikties uz Līgatnes novada 
domes Finanšu un  

GRāMATVEDĪbAS NODAļAS  
VADĪTājA, GALVENā  
GRāMATVEžA AMATu

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt Līgatnes novada domes Finanšu un grā-

matvedības nodaļas darbību;
• Nodrošināt pašvaldības pilnu grāmatvedības uzskai-

tes ciklu;
• Sagatavot gada pārskatus saskaņā ar LR spēkā eso-

šajiem normatīvajiem aktiem;
• Nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, 

uzskaiti un kontroli;
• Sagatavot ikmēneša finanšu, statistikas un citas at-

skaites vadībai un valsts institūcijām saskaņā ar LR 
spēkā esošās likumdošanas prasībām;

• Īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevu-
mus.

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

un auditā, ekonomikā);
• Vēlama darba pieredze bilancspējīga grāmatveža 

amatā pašvaldībā vai valsts iestādē;
• Nodokļu likumdošanas pārzināšana;
• Labas organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas 

spējas;
• Labas datorzināšanas;
• Priekšroka var tikt dota kandidātam ar zināšanām 

grāmatvedības programmā „Horizon”.

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2014. gada 22. 

maija plkst. 12.00.
Pieteikumā ietilpst: vienota parauga pieteikuma anke-

ta, pieteikuma vēstule un izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas. Pieteikumu iesniegt konkursa nolikumā noteiktā 
kārtībā. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atroda-
ma mājaslapā www.ligatne.lv.

Līgatnes novada dome  
izsludina pieteikšanos  
juRiSTA vakancei

Prasības pretendentam:
• Profesionālā augstākā juridiskā izglītība (piektais pro-

fesionālās kvalifikācijas līmenis juriskonsults, jurists);
• Pieredze tieslietās;
• Labas komunikācijas prasmes;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
• Labas iemaņas darbā ar datoru;
• Ne mazā kā 3 gadu pieredze darbā pašvaldībā;
• Vēlama pieredze iepirkumu organizēšanā;
• Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• Prasmes tiesību normu piemērošanā, publiskās pār-

valdes dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtībā.

Piedāvājam:
• interesantu un radošu darbu;
• atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
• Pretendenta CV;
• Izglītības dokumentu kopijas;
• Pieteikuma vēstule.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē (sekre-
tārei) Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, vai elek-
troniski sūtot uz epasta adresi: novadadome@ligatne.lv, 
fakss: 64153176 līdz 2014. gada 23. maijam.

Līgatnes novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē paš-
valdībai piederošus  
nekustamos īpašumus – dzīvokļus

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekusta-
mos īpašumus – dzīvokļus (turpmāk – īpašumi) Nr.1, Nr.2, 
Nr.3. daudzdzīvokļu majā „Andricēni”, Līgatnes pagastā, 
Augšlīgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr.42620040553.

Īpašumu nosacītās cenas: dzīvoklis Nr.1 – EUR 270,00; 
dzīvoklis Nr.2 – EUR 260,00; dzīvoklis Nr.1 – EUR 200,00.

Īpašumu izsole notiks 2014. gada 28. maijā plkst. 
10.30. Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgatnes pagasta pārvaldes 
sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, līdz 2014. gada 
26. maija plkst. 15.00.

Maksa par dalību izsolē EUR 10,00 un nodrošinājuma 
nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā Līgat-
nes novada pašvaldības, reģ. Nr.90000057333, a/s „Swed-
bank” bankas kontā Nr. LV47HABA0551012412261, kods:  
HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagas-
ta pārvaldes sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, 
un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. 

Kontaktpersona uzziņām un par īpašumu apskati – Ēriks 
Liepiņš, tālr. 29181845.

Līgatnes novada Sociālais  
dienests aicina darbā
SOCiāLO DARbiNiEKu  
DARbAM AR ĢiMENi uN bĒRNiEM 
Galvenie veicamie uzdevumi:

• Nodrošināt konsultācijas ģimenēm un bērniem; 
• Identificēt ģimeņu sociālās problēmas un izvērtēt sociālo 

situāciju, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, izvēr-
tēt ģimenes sociālos riskus; 

• Lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam 
(ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pār-
maiņām, vadīt intervences procesu;

• Nodrošināt bērniem ar uzvedības traucējumiem un ne-
pilngadīgajiem likumpārkāpējiem uzvedības sociālās 
korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrādā-
šanu, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;

• Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz soci-
ālo palīdzību un pakalpojumiem un par to realizācijas ie-
spējām, kā arī klientu līdzdarbības pienākumiem sociālā 
pakalpojuma un sociālās palīdzības saņemšanā;

• Organizēt un sniegt klientam profesionālu un kvalitatī-
vu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos 
pakalpojumus, apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar 
bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepie-
ciešamības u.c.

Kvalifikācija un prasmes:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglī-

tība sociālajā darbā;
• darba pieredze sociālā darba specialitātēs,
• labas latviešu un krievu valodas prasmes,
• labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku un lietve-

dības zināšanas,
• prasme strādāt ar SOPA programmu,
• augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte;
• prasme strādāt gan komandā, gan individuāli,
• precizitāte pienākumu izpildē,
• spēja uzņemties atbildību.
Iesniedzamie dokumenti:
• Pieteikuma vēstule;
• Pretendenta CV;
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē (sekretārei) 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatne novadā, vai elektroniski 
sūtot uz epasta adresi: novadadome@ligatne.lv, fakss – 
64153176, līdz 2014. gada 30. maija plkst. 12.00.  

Līdzjūtība
Cik daudz prieka, cik daudz bēdu
Glabā tēva mūža stāsts.
Tomēr visiem laikiem pāri
Liecas dzimtās zemes glāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
kolēģim Marekam Šulcam, tēvu 
kapu kalniņā pavadot.

SIA „Graanul Pellets”  
kolektīvs


