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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 18.oktobrī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, epasts novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.lv.
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. „Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var 
apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus 
par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Brenčs Normunds
Erenfrīds Dainis
Lārmane Lilita
Bigars Vasilijs
Brencis Jānis
Sprūde Maija
Timermane Antra
Ustinovs Sergejs
Bindemanis Juris
Sproģe Ruta
Zirģēlis Arvīds
Ādmine Anna
Laganovska Ausma
Ragausks Juozs
Sakne Ilmārs
Sviridova Dzintra
Pjahne Lidija
Pētersone Arianda

Bērziņa Ilga
Skraustiņa Vilma
Sondore Ina
Liepiņš Maigonis
Vancāne Stefānija
Vorslova Ilga
Bešenceva Klaudija
Rudusāne Anastasija
Vorslovs Mārtiņš
Bērziņa Anna
Caune Regīna
Erge Biruta
Rozentāle Elga
Vīgure Ļubova
Klūga Veronika
Tokere Olīva
Saulīte Mirdza

Kad mūžs jau diezgan tālu aizrakstīts,
man priekšā pēkšņi balta papīrsleja
un vēl aizvien kā atklājums aust rīts
pār miglā aizmigušo Gaujas leju.

Un tā es sāku tevi saukt par savu,
un tā tiek cilvēks vietai piesaistīts.
Te acīm pieradināt ievu gravas,
caur baltiem puteņiem te takas dzīt
un visu melno stāstīt melnai naktij,
un mežs jau atsaucas, jau pūces balsī kliedz,
un akmens melns, no zemes smagi raktais,
ir dienā plaucis balts kā sastindzināts zieds.

Reiz baltums tavs man dzēsīs katru sāpi,
bet vēl es gribu šeit no jauna dzimt,
vēl tavās stāvās kraujās rāpties,
smelt atvaros un nenogrimt.

/L.Brīdakas dzejolis  „Līgatnei”/

Gaišas domas, priecīgu prātu un stipru veselību, septembra jubilār!
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Lai gan liela daļa novada iedzīvo
tāju jau zina, kas ir Līgatnes takas, 
tikai 8.septembrī notika šo taku atklā
šanas pirmā daļa, kurā piedalījās arī 
Valsts prezidents Andris Bērziņš. Pēc 
atklāšanas visi klātesošie gida pava
dībā varēja doties ekskursijā jaunajos 
maršrutos – „Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata iedzīvotāju vēsturiskais dzī
vesveids” un „Līgatnes pilsētas dabas 
loks”.

„Protams, tie, kurus ietekmēja iz
maiņas, varbūt bija neapmierināti, bet, 
skatoties ar labsirdīgu skatu no malas, 
izmaiņas ir ļoti labas. Tādu vietu kā Lī
gatne – ar gadsimtu pieredzi papīra ra
žošanā – Latvijā nav, Līgatne tomēr ir 
tik neatkārtojama. Labs, kas izdarīts! 
Tas tomēr paliks! Tik unikāls dabas un 
cilvēka darbības savstarpējs rezultāts 

ir jāizmanto,” tā savā uzrunā minēja 
Valsts prezidents Andris Bērziņš.

„Šis ir liels un vēsturisks ne Līgatnes, 
ne Latvijas, bet vismaz Eiropas mēro
ga notikums,” šādi klātesošos uzrunā
ja priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Jaunās tūrisma takas aprīkotas ar 
skatu platformām un laukumiem, kāp
nēm, atpūtas soliņiem. Rīgaskalns un 
Skolaskalns atguvis vēsturisko izska
tu – atjaunoti nožogojumi, izveidoti 
apstādījumi un celiņu sistēma starp 
vēsturiskajām ēku grupām, kā arī 
bērnu rotaļlaukumi. Pilsētas centrā 
izvietotas vienotas tūrisma informa
tīvās norādes četrās valodās, izveido
ta jauna autostāvvieta, labiekārtota 
Tūrisma informācijas centra teritorija. 
Projekta ietvaros veicināta arī Līgat
nes atpazīstamība starptautiskās 

tūrisma izstādēs, izveidota tūrisma 
informācijas mājaslapa, izgatavoti 
informatīvie bukleti un vēsturiskās 
centra kartes.

Vēsturiski Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata kultūrvēsturiskais centrs ir 
veidojies kopš 1815.gada, kad Līgat
nē tiek saražots pirmais papīrs, un, 
fabrikai attīstoties, tās īpašnieki sa
viem strādniekiem nodrošinājuši tam 
laikam augstvērtīgus sadzīves aps
tākļus, kā rezultātā izveidojies mo
dernākais tā laika strādnieku ciemats 
Eiropā. Līgatne arī šodien saglabājusi 
lielu daļu no unikālās koka apbūves – 
papīrfabrikas ciemats kā XIX–XX gad
simta industriālās vēstures pieminek
lis ir uzskatāms par dzīvu muzeju.

Katrīna Šteina, 
Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs  

21.septembrī plkst.12.00 Augšlīgatnē savas durvis apmeklētājiem vērs veikals 
„Elvi”. Veikala telpās tiks atvērts arī Tūrisma un pašvaldības informācijas punkts, 
kurā būs iespējams uzzināt jaunākās aktualitātes par novadā pieņemtajiem lē
mumiem un pasākumiem. „Šis informācijas punkts sniegs iespēju gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan Līgatnes viesiem vairāk uzzināt par novadu, atpūtas un izklai
des iespējam tajā. Tūrismam paplašinoties un apmeklējumam pieaugot, palieli
nās nepieciešamība pēc šāda informācijas punkta,” skaidro Tūrisma informācijas 
centra vadītāja Liene Bērziņa.

Lai šis punkts kļūst par iemīļotu apmeklējuma vietu ikvienam līgatnietim!
Tiekamies atvēršanas dienā!  

Izstādi veidoju
si biedrība „homo 
ecos:” sadarbībā 
ar fotogrāfu Dāvi 
Drazdovski. Pavi

sam nesen, 28.augustā, izstāde pie
dzīvoja atklāšanu Tabakas fabrikā, 
Rīgā, starptautiskā teātra festivāla 

„Homo Alibi: recycled” laikā. Nu tā 
divu nedēļu garumā būs apskatāma 
Līgatnes kultūras namā.

[cilvēks:daba] ir fotogrāfa un vides 
organizācijas kopīgi veidots stāsts 
par to, ka klimata pārmaiņas notiek 
tepat blakus, Latvijā, un tās attie
cas ne tikai uz ierastajiem vides ele

mentiem – zemi, gaisu un ūdeni, bet 
arī uz cilvēku. Vēl vairāk – klimata 
pārmaiņu centrā viens no postiem ir 
pats cilvēks, kas savā ikdienas idillē 
ne tikai nemana notiekošās izmaiņas, 
bet turpina būt to cēlonis un lielā
kais dzinējspēks. „Sabiedrībai nereti 
ir tendence pievērst uzmanību ar vidi 
saistītām problēmām ārpus Latvijas 
robežām, uzskatot, ka mūsu mēre
najā joslā būtiskas cilvēka izraisītas 
izmaiņas nevar notikt. Mēs gribējām 
parādīt pretējo,” norāda Ramona 
Mieze, kura kopā ar domubiedriem 
ir izstādes idejas autore un organi
zatore.

Dāvis Drazdovskis ir pieredzējis da
bas fotogrāfs un biedrības „Pēdu stās
ti” dalībnieks. Viņa darbu centrā visbie
žāk ir dabas norises un tās iemītnieki, 
cilvēks fotogrāfi jās parādās lielākoties 
purvu, mežu, upju un kalnu kontekstā. 
Pēc pārliecības un izglītības biologs 
Dāvis savās fotogrāfi jās spēj ļoti pre
cīzi un izjusti notvert dabā notiekošo, 
ko lielākajai daļai cilvēku parasti ne
izdodas ieraudzīt – saullēktus purvā, 
rubeņu riestus un aļņus pusdienojam 
meža ielokā.

Informāciju sagatavoja
Katrīna Šteina,

Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs  

Līgatnes kultūrvēsturiskajās 
takās jauni maršruti

Līgatnes kultūras namā no17.septembra līdz 
28.septembrim apskatāma unikāla izstāde [cilvēks:daba]

Jauns Tūrisma un pašvaldības 
informācijas punkts Augšlīgatnē

Lai nekad nepietrūkst darāmā 
darba, lai nepietrūkst iespēju, 
iedvesmu, mīlestības un sirds
miera! Lai nākotne nes cerību, 
drosmi un apņēmību, sparu un 
veselību, jo šīs ir tās lietas, ku

ras veido patiešām vērtīgu dzīvi!

Sveicam mūsu novadnieci 
Liju Brīdaku skaistajā dzīves 

jubilejā!

„Tādu vietu kā Līgatne – ar gadsimtu pieredzi papīra ražošanā – Latvijā nav, Līgatne tomēr 
ir tik neatkārtojama,” atklājot Līgatnes takas, uzsvēra Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Ja kļūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā,
Bet, ja auksti, paņem liesmu,
Iededz pļavā zaļā,
Saķer visus siltos vējus

Un tad palaid vaļā,
Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā galā,
Tad Tev katrs dzīves brīdis
Būs uz zaļā zara!

/Alfrēds Krūklis/

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Skraustiņa Vilma
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Ainars Vanags, vīndaris
Līgatnes Vīna darītava no 5. līdz 8.septembrim piedalījās 

17.starptautiskajā pārtikas izstādē „Rīga Food 2012”. Izstādē tika 
prezentēti Līgatnes Vīna darītavas kopumā 17 veidu vīni: aveņu, 
kurš ieguva 1.vietu 2012.gadā organizētajā vīndaru biedrības kon
kursā, upeņu, rabarberu, omītes, aroniju, ābolu u.c., kas gatavoti 
no vietējām ogām un augļiem. Izstāde bija labi apmeklēta un par 
Līgatnes Vīna darītavas produkciju interesējās gan veikali, gan in
dividuālie pircēji. Izstādes laikā visi dalībnieki saņēma sertifi kātus 
par dalību izstādē „Rīga Food 2012”.

Šajā izstādē Līgatnes Vīna darītava prezentēja arī Līgatnes tū
risma zonas kopējo tūrisma objektu piedāvājumu – Līgatnes takas. 
Ļoti augsti no apmeklētāju puses tika novērtēta sadarbība starp 
pakalpojumu sniedzējiem, akcentējot, ka šī sadarbība ir viena no 
svarīgākajām vērtībām. Tāpēc strādāsim tā, lai ciemiņi justos gai
dīti Līgatnē un aizbrauktu apmierināti ar redzēto un dzirdēto! 

Biedrība „Līgatnes bērniem” ir dibi
nāta pavisam nesen. Tās mērķi ir ma
teriālās bāzes pilnveidošana bērniem, 
apkārtnes sakopšana, labiekārtoša
na bērnu aktivitāšu veicināšanai un 
veselīga dzīvesveida popularizēšana 
bērniem. Šajā biedrībā apvienojušies 
Līgatnes novada PII bērnu vecāki un 
pedagogi ar vēlmi radīt saviem bēr
niem košāku bērnību.

Biedrība šī gada pavasarī iesnie
dza projekta pieteikumu fi nansējuma 

saņemšanai Cēsu rajona lauku part
nerības sadarbībā ar Nīderlandes 
fondu „Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij” izsludinātajā 
projektu konkursā „Sabiedrība ar 
dvēseli 2012”. Iesniegtā projekta 
mērķis ir papildināt pirmsskolas 
bērnu deju kolektīva tērpu ansambli 
ar jauniem tautas tērpa krekliem un 
apakšsvārkiem un izveidot Līgatnes 
novada PII svētku karogu/vimpeli. 
Idejas realizēšanu atbalsta gan paš

valdība, gan Līgatnes novada bērnu
dārzs.

Projekta „Tērpi mazo dejotprie
kam” pieteikums tika apstiprināts, 
un piešķirts fi nansējums 625 Ls 
apmērā. Par piešķirto fi nansējumu 
tika iegādāti materiāli 40 apakš
svārku, 80 tautas tērpu kreklu un 
divu svētku vimpeļu izgatavošanai, 

kā arī tika iegādāti 40 bērnu pasta
lu pāri. Apakšsvārki jau ir sašūti, un 
šobrīd notiek aktīvs darbs pie krek
lu šūšanas un svētku vimpeļa vi
zuālā noformējuma izstrādes. Liels 
paldies jāsaka visiem vecākiem un 
bērniem, kas iesaistījās un iesnie
dza savas idejas zīmējumu un skiču 
veidā.

Papildinājumi mazo dejotāju tērpa 
ansamblī priecēs gan pašus bērnus, 
gan Līgatnes novada ļaudis svētku 
dienās, kā arī vairāk motivēs bērnus 
iesaistīties sevis pilnveidošanas ak
tivitātēs, jo katra publiska uzstāša
nās reize ir īpaša.

Biedrības „Līgatnes bērniem”
valdes locekle Agnese Laudere 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
projekts „Līgatnes vidusskolas infor
matizācija” un „Līgatnes pagasta iz
glītības iestāžu informatizācija” 2009.
gada 17.decembra noslēgtās vieno
šanās Nr.2009/0288/3DP/3.2.2.1.2/09/

IPIA/VIAA/544 ietvaros starp Valsts 
izglītības attīstības aģentūru un Lī
gatnes novada domi ir īstenots.

Projekta ietvaros Līgatnes nova
da vidusskolas abās skolas ēkās tika 
piegādāts multimediju kabineta aprī

kojums un portatīvie datori, bet jūlija 
vidū Līgatnes novada vidusskolas ēkā, 
Augšlīgatnē, datorklase tika aprīko
ta ar 15 stacionārajiem datoriem, un 
2010.gadā tika ierīkots lokālais da
tortīkls.

Projekts tiek īstenots ar 100% Ei
ropas Reģionālās attīstības fonda at
balsta fi nansējumu par kopējo summu 
LVL 21 831,04 (t.sk. PVN). 

Informāciju sagatavoja projektu 
vadītāja – Vineta Lapsele 

Vienkoču parks 
saņem „Q Latvia” 
kvalitātes zīmi

29.augustā Vienkoču parkam tika 
pasniegta „Q Latvia” kvalitātes zīme, 
kas ir augstākais novērtējums Latvi
jā tūrisma jomā, kuru piešķir Tūrisma 
attīstības valsts aģentūra sadarbībā 
ar Ekonomikas ministriju un reģionāla
jām tūrisma asociācijām. Šī kvalitātes 
zīme apliecina uzņēmuma spēju kvali
tatīvi apkalpot klientu ne tikai objektā 
uz vietas, bet jau sākot ar pirmo tele
fona zvanu, epasta saraksti un mājas 
lapas saturu. Lai saņemtu šo kvalitā
tes zīmi, uzņēmumam bija jāiziet ap
mācības kurss, jāsastāda rīcības plāns 
un jāievieš dažādi uzlabojumi gan 
klientu apkalpošanā, gan Vienkoču 
parka infrastruktūrā. Lai šo kvalitātes 
zīmi saglabātu, visu laiku ir jārūpējas 
par kvalitatīvu servisu.

Informāciju sagatavoja
Vienkoču parka veidotājs

Rihards Vidzickis

Biedrība „Līgatnes bērniem” īsteno 
projektu „Tērpi mazo dejotpriekam”

Līgatnes Vīna darītava „Rīga Food 2012”

Izglītības iestāžu informatizācija
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Līgatnes novada iedzīvotājiem 
tirdzniecības vieta ir bez maksas, 
iepriekš piesakoties*, tālāk iespē-
jams iepazīties ar Līgatnes novada 
domes izcenojumu tirdziņā:

*Saistošie  
noteikumi Nr.21/10

„Par Līgatnes  
novada pašvaldības 
nodevām”
IV Nodeva par tirdzniecību publis-
kās vietās
4.1. Nodevas likme dienā par vienu 

tirdzniecības vietu pašvaldības 
ierādītās ielu tirdzniecības vietās, 
tirgojot:
4.1.1. pašaudzētus ziedus, uz-

rādot dokumentu par ze-
mes īpašuma tiesībām vai 
lietošanas tiesībām, – Ls 
0,50 dienā;

4.1.2. iepirktus ziedus – Ls 3,00 
dienā;

4.1.3. pašu izaudzētus dārzeņus, 
ogas, augļus, uzrādot iz-
ziņu par zemes lietošanas 
tiesībām, – Ls 1,00 dienā 
vai Ls 10,00 mēnesī;

4.1.4. savvaļas augus, ogas, sē-
nes un riekstus, saskaņā ar 
likumā „Meža likums” no-
teikto, – Ls 1,00 dienā;

4.1.5. pašu izgatavotus māks-
las priekšmetus, lietišķās 
mākslas un daiļamatnie-
cības izstrādājumus – Ls 
1,00 dienā;

4.1.6. saldējumu no speciālām ie
kārtām – Ls 1,00 dienā;

4.1.7. bezalkoholiskos dzērienus 
no speciālām iekārtām un 
kars tās uzkodas – Ls 2,00 
dienā;

4.1.8. alu no speciālām iekārtām – 
Ls 10,00 dienā;

4.1.9. grāmatas, preses izdevu
mus – Ls 0,50 dienā;

4.1.10. pašu ražotu lauksaimnie-
cības produkciju (gaļu un 
tās izstrādājumus, piena 
produktus, olas un medu 
saskaņā ar Pārtikas veteri-
nārā dienesta izdotu tirdz-

niecības atļauju) – Ls 1,50 
vai Ls 15,00 mēnesī.

4.2. Nodevas likme dienā par vienu 
tirdzniecības vietu gadatirgos un 
izbraukuma tirdzniecības vietās, 
tirgojot:
4.2.2. rūpnieciski ražotas pārtikas 

preces – Ls 10,00;
4.2.3. alu un citus alkoholiskos 

dzērienus – Ls 20,00;
4.2.4. tabakas izstrādājumus – Ls 

20,00;
4.2.5. sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumus – Ls 10,00;
4.2.6. grāmatas, preses izdevu

mus – Ls 1,00;
4.2.7. rūpnieciski ražotas nepārti

kas preces – Ls 10,00;
4.2.8. loterijas biļetes – Ls 10,00;
4.2.9. pašu izgatavotus māks

las priekšmetus, lietišķās 
mākslas un daiļamatniecī
bas izstrādājumus – Ls 2,00.

4.3. Pašvaldības iestādes iekasē 
nodevu par tirdzniecību publis
kās vietās no fiziskām un juridis
kām personām, ja pašvaldības 
iestāde ir gadatirgus vai izbrau
kuma tirdzniecības organizētājs. 
Iekasētās nodevas pašvaldības 
iestāde iemaksā Līgatnes nova
da pašvaldības pamatbudžetā.

4.4. Ja persona veic tirdzniecību 
vienā tirdzniecības vietā ar da
žāda sortimenta precēm, tad no
devas apmērs tiek noteikts pēc 
augstākās nodevas likmes.

4.5. No nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās tiek atbrīvo-
tas šādas personas:

• pensionāri,
• I un II grupas invalīdi,
• maznodrošinātās personas 

(uzrādot pašvaldības izdotu 
izziņu par maznodrošinātas 
personas statusu),

• Līgatnes novada administra-
tīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušas fiziskas perso-
nas,

kuras tirgo šo noteikumu 4.1.1, 
4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.10.punktos 
minēto produkciju.

Informāciju sagatavoja
Katrīna Šteina,

Līgatnes Kultūras un  
tūrisma centrs 

Š.g. 31.augustā ir pabeigti dar
bi līguma Nr.5 „Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūve Līgat
nē” projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Līgatnē” 
Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/041 
2.kārtas ietvaros. Būvdarbu vei
cējs – SIA „Būve Wood Line”, kopē
jā līguma summa – 352 226,58 LVL 
(t.sk. PVN). Informējam, ka plānotie 
darbi projekta ietvaros ir veikti.

Līguma Nr.5 „Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūve Līgatnē” 
ietvaros veiktie darbi:
• Izbūvētās inženierkomunikāci

jas:

• ūdensapgādes tīkli – 
2608,10 m,

• kanalizācijas tīkli – 
2190,90 m,

• Izbūvētās inženierbūves:
• divas kanalizācijas sūkņu 

stacijas,
• spiediena paaugstināšanas 

sūkņu stacija,
• veikta Sociālā aprūpes 

centra Spriņģu ielā 7 
pievienošana kanalizācijas 
sistēmai,

• veikti ēku Kalna ielā Nr.2 
un Nr.4 pieslēgumi kanali
zācijas sistēmai.

Atgādinājums dzīvojamo ēku 
īpašniekiem, pie kuru īpašumiem 
ir izbūvēti pievadi ūdens ieguvei 
vai kanalizācijas novadīšanai, – ir 
iespējams veikt pieslēgumus pie 
centralizētās sistēmas.

Atgādinājums dzīvojamo ēku 
īpašniekiem, kuri pieslēgumu ir vei
kuši bez Komunālo pakalpojumu 
un teritoriju labiekārtošanas no
daļas saskaņojuma, – to saskaņot. 
Detalizētāka informācija par pie
slēguma ierīkošanu pie Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labiekār
tošanas nodaļas vadītāja Imanta 
Antonova (tālr.26466615) vai Saim
nieciskās struktūrvienības vadītāja 
Jura Preisa (tālr.26161326).

Projekta administratīvās, finan
šu un tehniskās vadības uzraudzī
bu nodrošina Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija.

Informāciju sagatavoja
Vineta Lapsele –  

projekta koordinatore  

Līgatnes novada pašvaldībai izvei
dojusies cieša sadarbība ar Akhme
tas municipalitāti (Kakheti reģions) 
Gruzijā, kopš 2010.gadā noslēgts sa
darbības līgums kultūrā, ekonomikā, 
izglītībā un tūrismā.

Šogad no 15. līdz 21.augustam 
Līgatnē viesojās Akhmetas aktīvo, 
radošo jauniešu delegācija no organi
zācijas „Youth Bank”. Jaunieši brīva
jā laikā savā pašvaldībā īsteno dažā
das aktivitātes saviem vienaudžiem, 
iesaistās „Eurasia Partnership Foun
dation” darbībā, realizējot nelielus 
lokālos projektus. Piemēram, ar 
projektu naudu tiek sagādāts sporta 
aprīkojums, grāmatas bibliotēkām, 
tiek rīkoti jauniešu izglītojošie vakari 
skolās, atbalstīti jaunie mākslinieki, 
rīkojot izstādes, vai arī ierīkoti nelieli 
skvēri municipalitātes teritorijā.

Gruzijas jauniešu galvenais mēr
ķis, viesojoties Līgatnē, – uzzināt par 
iespējām piedalīties Eiropas Sociālā 
fonda finansētajos projektos, veido
jot sadarbību ar Latvijas jauniešiem. 
Līgatnes novada vidusskolas jaunie
ši kopīgi ar „Youth Bank” dalībnie
kiem piedalījās sadarbības projektu 
koordinatores Daces Bērziņas or
ganizētajās apmācībās par jauniešu 
projektiem Eiropā, sadarbojoties ar 
biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija”. 
Ar lielāko prieku Gruzijas jaunieši ap
guva jaunās zināšanas un iesaistījās 
jaunatnes projekta ideju ģenerēšanā.

Joprojām šīs tautas pārstāvji ne
beidz pārsteigt ar savas dziļās kultū
ras bagātībām. Dažas no tām – Gruzi
jas jauniešu atvērtība, ieinteresētība, 
degsme izzināt un mācīties. Pirms 
atbraukšanas, saskaņojot projekta 
programmu, „Youth Bank” jaunieši 
izteica vēlmi apmeklēt sociālās aprū
pes namu Līgatnē un mirkli pabūt ar 
vecajiem ļaudīm, dodot viņiem savu 
sirds siltumu kādā gruzīnu dziesmā. 
Tā ir sirdsizglītība, ko Gruzijas vecā
kā paaudze mācējusi iedot saviem 
bērniem – Gruzijas nākotnei.

Par Līgatnē un Latvijā kopumā 
pavadīto laiku – paši Akhmetas 
jaunieši un viņu vadītāja Olga Ho-
hobašvili:

Olga Hohobašvili: „Mums bija gods 
ciemoties Līgatnē. Šī nedēļa bija ne
aizmirstama – tik daudz iespaidu, tik 
daudz jaunu draugu. Gruzijas tautu 
grūti pārsteigt ar viesmīlību, bet 
jums tas izdevās – ar sirds siltumu, 
uzmanību, lieliski izplānotu prog
rammu katrai dienai. Rīga ir viena no 
pasaules tīrākajām pilsētām, tā ir 
pilsēta – muzejs, mājīga. Brīnišķīga 
daba – tik daudz zaļuma un ziedu! 
Vienkārši ziedu jūra!”

Vairāku gruzīnu jauniešu atsauks
mes sākās ar vārdiem, ka tā bijusi 
labākā vasara viņu dzīvēs. Jaunieši 
jūsmoja par dabu, viesmīlīgajiem, 
jaukajiem cilvēkiem, jauniegūtajiem 
draugiem. Gruzijas jaunieši bija izzi

nošā ekskursijā uz „Pure Chocolate” 
ražotni, SIA „Lāču maize” ceptuvi, iz
staigāja Ķemeru sēra dīķu takas. Tas 
viss arī bija interesants piedzīvojums. 
Veselības dienā – smilšu terapijas 
nodarbības, reitterapijas iepazīšana, 
jogas nodarbības, sportisks vakars 
kopā ar Līgatnes novada vidussko
las jauniešiem. Un, protams, Rīgas 
svētki!

Mariam Tsiskarishvili: „Es tagad 
daudz zinu par Latviju. Esmu iemā
cījusies latviešu dejas un dziesmas. 
Biju ļoti priecīga piedalīties projektu 
apmācībās. Esmu iemīlējusies Latvi
jā.”

Archil: „Es līdz šim nebiju bijis Lat
vijā. Domāju, ka tā ir tāda pati valsts 
kā pārējās. Bet apbrīnojamā daba un 
komunikablie cilvēki mainīja manu 
viedokli. Katra diena, ko šeit pavadī
ju, bija labāka cita par citu. Iemācījos, 
kā rakstīt projektus un komunicēt ar 
citiem jauniešiem.”

Viesu uzņēmējiem par prieku visi 
dalībnieki atzina, ka nekad neaiz
mirsīšot projektā pavadītās dienas. 
Turklāt sadarbība turpinājās, Līgat
nes jauniešu delegācijai apciemojot 
jauniegūtos draugus Gruzijā un attīs
tot tālāk jauniešu apmaiņas projekta 
idejas.

Līgatnes novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas vadītāja
Dace Bērziņa  

Līgatnes novada sporta centra pasākumu 
plāns 2012.gada septembrim – oktobrim

Datums Laiks Sporta veids Pasākums
22.09.2012. 10.00 florbols Turnīrs „10+10”
23.09.2012. 10.00 volejbols Turnīrs „3+1”
05.10.2012. 20.00 florbols „Līgatne” draudzības spēle
13.10.2012. 10.00 zolīte 10.posms
13.10.2012. 15.00 florbols „Līgatne” draudzības spēle
20.10.2012. 10.00 volejbols (3+1) Līgatnes kauss 2012/2013 1.posms
28.10.2012. 10.00 zāles futbols Līgatnes kauss 2012/2013 1.posms

Akhmetas jaunieši Līgatnē

Ūdens apgādes un kanalizācijas  
tīklu izbūve Līgatnes pilsētā

No 22.septembra līdz 13.oktobrim katru  
sestdienu no plkst.10.00 Līgatnes  

vēsturiskajā tirgus laukumā 
MIĶEĻU GADATIRGUS

Dārzeņi, puķes, krūmi, amatnieku izstrādājumi – viss, ko lī-
gatnieši audzējuši un gatavi piedāvāt saviem novadniekiem!

Piesakies tirdzniecības vietai pa tālr.26140994  
un nāc uz andeli!
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Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs

6.septembra sēdē Līgatnes nova
da domes deputāti pieņēma Līgat
nes novada attīstības programmu 
2012.–2018.gadam. Šis ir vēsturisks 
dokuments, kurā iezīmēti novada 
attīstības virzieni tuvākajiem ga
diem, kas kalpos kā pamats novada 
izaugsmei ilgtermiņā.

Attīstības programma ir apraks
tīta uz 176 lapām, un ar to var ie
pazīties pašvaldībā un novada mā
jaslapā www.ligatne.lv. Šeit īsumā 
vēlos izklāstīt galveno, kas attēlots 
attīstības plāna 140.lapā, – koncen
trēti par to, kurā virzienā dodamies.

Novada attīstības 
nākotnes redzējums – 
drošas mājas laimīgai 
dzīvei

Mēdz teikt, ka viss notiek tā, kā 
vēlamies. Šai attīstības programmā 
esam ierakstījuši, ka vēlamies, lai 
Līgatnes novads katram tā iedzīvo
tājam būtu drošas mājas, kurās cil
vēks ir laimīgs. Un šai vīzijā svarīgs 
ir katrs tās vārds.

Mēs vēlamies būt pasargāti un 
drošībā. Drošību saprotam šī vārda 
visplašākajā nozīmē. Tā ir drošība, 
ka būs darbs un ienākumi. Drošība, 
ka mūsu bērniem būs bērnudārzs, 
kvalitatīva izglītība, radoša un vese
līga vide. Drošība, ka vajadzības ga
dījumā tiks sniegta veselības aprūpe 
un sociālā palīdzība. Drošība, ka mēs 
un mūsu ģimenes tiksim pasargāti 
no ļaundariem. Drošība, ka dzīvosim 
tīrā vidē, kur ir droša un sakārtota 
infrastruktūra. Drošība, ka mēs rū
pēsimies par saviem līdzcilvēkiem un 
pretim saņemsim rūpes par mums. 
Drošība, ka esam drošībā...

Mājas ir vieta, kur rodama pajum
te, kur esam kopā ar ģimeni, kur aici
nām draugus. Izejot no mājām, mēs 
domājam par atgriešanos un vēla
mies būt mājās gaidīti. Mēs katrs tie
camies pēc savām mājām. Atgriežo
ties no tālām zemēm un pārbraucot 
valsts robežu, bieži sakām: „Beidzot 
esam mājās.” Braucot no tālākām 
vietām un iebraucot novadā, sakām: 

„Nu gan esam mājās...” Novada at
tīstības mērķis ir radīt apstākļus, lai 
katram novada iedzīvotājam būtu 
mājas, lai iedzīvotāji lepotos ar savu 
novadu un bez kautrēšanās to sauk
tu par savām mājam.

Mēdz teikt, ka laimei nevajag 
daudz. Laime ir izjūtas, ko nevar iz
mērīt un nevar aprakstīt. Tāpat nevar 
pateikt, kas jādara, lai cilvēks būtu 
laimīgs. Attīstības programmas mēr
ķis ir radīt apstākļus, kad katram ie
dzīvotājam tiek nodrošinātas pamat
vajadzības, un tās ir pamats laimes 
izjūtai. Bet laimi katrs kaldina pats!

Novada attīstības programmā 
vienlīdz svarīga vieta atvēlēta vi

siem novada iedzīvotājiem, visām 
vecuma, dzimuma un interešu gru
pām. Programmas mērķis ir nodro
šināt dzīvestelpu, lai vairumam 
iedzīvotāju Līgatnes novads būtu 
dzīvesvieta visa mūža garumā, lai 
turpmāk palielinātos to iedzīvotā
ju īpatsvars, kas Līgatnes novadā 
dzīvo vairākās paaudzēs. Attīstības 
programma paredz veidot Līgatnes 
novadu tādu, kur visiem novada ie
dzīvotājiem būtu drošas mājas lai
mīgai dzīvei.

Stratēģiskais mērķis – 
iedzīvotāju labklājība

Līgatnes novada attīstības 
stratēģiskais mērķis ir iedzīvotāju 
labklājība. Šķietami vienkārši un 
pašsaprotami. Tomēr, lai šo mērķi 
sasniegtu, ir jāatbild uz daudziem 
jautājumiem, no kuriem sarežģī
tākie: „Kas ir labklājība vakardien, 
šodien un rīt?” un „Kā to sasniegt 
īstermiņā un ilgtermiņā?”. Tāpēc 
attīstības programmā ir vidējā un 
ilgtermiņa prioritātes, kuras ievēro
jot, novada attīstība ies kopsolī ar 
iedzīvotāju labklājības vairošanu.

Ilgtermiņa prioritātes – 
cilvēkresursi un  
demogrāfija,  
ekonomiskā attīstība 
un nodarbinātība

Lai vairotu iedzīvotāju labklājī
bu, ir jāapzina nepieciešamības un 
mūsu spēks un jārealizē politika, 
kas balstīta uz mērķa sasniegšanu. 
Attīstības programmu nākamajam 
laika periodam (līdz 2018.gadam) 
veidojam, pamatojoties uz šodie
nas faktisko situāciju, programmā 
iekļaujot ilgtermiņa prioritātes – 
cilvēkresursi un demogrāfija, eko
nomiskā attīstība un nodarbinātība, 
kā arī horizontālo prioritāti – dabas 
vides ilgstspēja. Tas nozīmē, ka uz
manība tiks koncentrēta uz to, lai 
novadā pieaugtu iedzīvotāju skaits 
un iedzīvotājiem būtu darbs, tai 
pašā laikā veltot pastiprinātas rū
pes Līgatnes novadā esošajām da
bas bagātībām.

Kāpēc šādas  
prioritātes?

Svarīgi apzināties, ka mūsu ko
pējā labklājība ir atkarīga no mūsu 
konkurētspējas. Mums, Līgatnes 
novadam, ir jābūt konkurētspējī
gam visplašākajā spektrā! Ir sa
kāmvārds: „Zivs meklē, kur dziļāk, 
cilvēks – kur labāk!” Un, ja šodien 
tūkstoši mūsu līdzpilsoņu dodas uz 
ārzemēm, tad tas ir tāpēc, ka Lat
vija daudzās jomās nespēj konkurēt.

Efektīva saimniekošana sā
kas tad, kad ir sasniegta „kritiskā 

masa”, kad pakalpojumi gan pār
devējam, gan pircējam kļūst izdevī
gi. Tāpēc mums jārada apstākļi, lai 
iedzīvotāju skaits Līgatnes novadā 
palielinātos. Cilvēkresursi ir svarīgs 
arguments, lai teritorijā attīstītos 
uzņēmējdarbība, un cilvēkresursi 
nosaka daudzu pakalpojumu apjo
mu, kvalitāti un cenu. Domāju, ka Lī
gatnes novadā jau tuvākajos gados 
ir jāpanāk straujš iedzīvotāju skaita 
pieaugums. Mums ir viss nepiecie
šamais šāda mērķa sasniegšanai – ir 
laba infrastruktūra, ir brīvas terito
rijas dzīvestelpas izveidei, ir poten
ciāls ekonomiskai izaugsmei un jau
nām darbavietām. Un tikpat būtisks 
ir jautājums par demogrāfiju, par 
to, lai katra līgatniešu ģimene būtu 
gaidīta, lai tiktu nodrošināts serviss 
bērniem, vecākiem un vecvecākiem. 
Ar demogrāfiju saprotam ne tikai 
jaunu bērnu dzimšanu, bet dzīves 
kvalitātes uzlabošanu katram.

Sakārtota vide ir svarīgs nosacī
jums, lai cilvēki šo vietu izvēlētos 
par dzīvesvietu. Bet tikpat svarīgi, 
lai novada iedzīvotājiem būtu darbs, 
kas nodrošinātu cienīgu iztiku. Eko
nomiskā attīstība iet kopsolī ar no
darbinātību, un novada attīstības 
programma paredz konkrētas dar
bības tās veicināšanai. Augšlīgatnē 
ir viss nepieciešamais, lai ar mērķ
tiecīgu rīcību piesaistītu investīcijas 
jaunu darbavietu izveidei. Tur ir lie
liska infrastruktūra (ceļi, teritorijas, 
energoresursi un darbaspēks). Jau
najā attīstības programmā ievēro
jams skaits teritoriju tiek paredzēts 
ekonomiskajai darbībai. Tālākais at
karīgs no pašvaldības prasmes pie
saistīt investorus un no sabiedrības 
atbalsta ekonomiskās attīstības 
projektu realizācijai.

Tai pašā laikā attīstības program
mā ir horizontālā prioritāte – dabas 
vides ilgtspēja. Tas nozīmē, ka katrs 
potenciālais projekts tiks rūpīgi vēr
tēts, lai tas nenodarītu ļaunumu ba
gātajai Līgatnes dabai.

Vidēja termiņa prioritātes ir kon-
kurētspējīgas izglītības, kultūras 
un sporta iespējas, kas nozīmē, ka 
pastiprināta vērība tiks veltīta, lai 
novada bērni saņemtu aizvien kva

litatīvāku vispārējo izglītību, kā arī 
tiktu attīstīta interešu un mūžiz
glītība. Svarīga loma tiek atvēlēta 
saturīgam brīvā laika pavadīšanas 
piedāvājumam, kas veicina garīgo 
izaugsmi un veselīgu dzīvesveidu.

Otra vidējā termiņa prioritāte ir 
mūsdienīgi sociālās un veselī-
bas aprūpes pakalpojumi. Sociālo 
pakalpojumu jomā lielāks uzsvars 
būs pakalpojuma kā intelektuālās 
palīdzības nodrošināšana. Pieau
goša vērība tiks veltīta, lai grūtībās 
nonākušie rastu risinājumus sa
viem spēkiem, un sociālie darbinie
ki sniegs atbalstu un palīdzību. Arī 
veselības pakalpojumu pieejamība 
ir svarīga prioritāte, un, ja arī šo
brīd novadā tā ir ļoti laba, tad mūsu 

mērķis ir tās saglabāšana un palī
dzības sniegšana, lai katrs iedzī
votājs saņemtu sev nepieciešamo 
veselības aprūpi.

Nākamā vidēja termiņa prioritāte 
ir kvalitatīvas infrastruktūras at-
tīstība un teritorijas labiekārto-
šana. Uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs 
arguments, lai nodrošinātu konku
rētspēju, lai iedzīvotāji Līgatnes no
vadu sauktu par drošām mājām lai
mīgai dzīvei. Tā ir mūsu atbildība gan 
tāpēc, ka vēlamies sakoptu un drošu 
infrastruktūru, gan tāpēc, ka dzīvo
jam krāšņu ainavu piesātinātā vidē.

Uzņēmējdarbību veicinošas 
vides attīstība ir vidēja termiņa 
prioritāte, kas ir kopsolī ar mūsu 
novada stratēģisko mērķi. Arī paš
valdības spēkos ir radīt labvēlīgus 
priekšnosacījumus uzņēmējdarbī
bas attīstībai. Svarīgs virziens ir 
mazo ģimenes uzņēmumu attīstība, 
jo viens no novada ekonomiskajiem 
stūrakmeņiem ir tūrisms, kas dod 
plašas iespējas ar servisu saistītai 
uzņēmējdarbībai.

Vēl viena vidēja termiņa priori
tāte ir efektīva procesu vadība. 
Tas saistīts ar novada pašvaldības 
un tai pakļauto sturktūrvienību 
darba efektivitātes uzlabošanu un 
kapacitātes stiprināšanu. Darbs 
pie efektivitātes paaugstināšanas 
ir iespējams vienmēr, lai rezultātā 
sniegtu labāku servisu novada ie
dzīvotājiem un ietaupītu pašvaldī
bas līdzekļus.

Uzskatu, ka novada attīstības 
programma ir labi sagatavots 
normatīvais dokuments, kas ļauj 
ar optimismu raudzīties nākotnē. 
Tomēr pati attīstības programma 
novada attīstību neveicinās – to 
nodrošinās cilvēki, kas patiesi tic, 
grib un var!   

Informācija no Līgatnes novada  
Pašvaldības policijas

Cienījamie Līgatnes novada iedzīvotāji, sakarā ar jauno mācību gada 
sākšanos Līgatnes novada pašvaldības policija lūdz gan transportlī
dzekļu vadītājiem, gan bērnu vecākiem īpašu uzmanību pievērst ielām, 
ceļiem un brauktuvēm. Novada bērniem jānokļūst skolā un daudziem 
jāmēro ceļš ar kājām, šķērsojot braucamās daļas, tāpēc transportlī
dzekļu vadītājiem ir jāievēro atļautais braukšanas ātrums. Mums, pie
augušajiem, ir jāskaidro bērniem, kā uzvesties uz ielām, ceļiem – gā
jējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, 
bet, ja to nav, pa nomali. Atgādinām, ka ārpus apdzīvotām vietām, kā 
arī apdzīvotās vietās gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, 
jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam.

Novēlam veiksmi, apgūt jaunas zināšanas un savstarpēju sapratni 
un sveicam skolēnus, vecākus un pedagogus, jauno 2012./2013.mācību 
gadu uzsākot!

Līgatnes novada Pašvaldības policija

Līgatnes novada attīstības programma – 
labs sākums laimīgai dzīvei!
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 Līgatnes novada Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš
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Septembrī vietējie līgatnieši (īpa
ši Gaujasmalas teritorijā) bieži var 
redzēt drošu, nedaudz zaļgani ie
krāsotu stārķa bērnu. Lai kliedētu 
bažas un visādus minējumus, šoreiz 
mans stāsts būs par stārķēnu vārdā 
Toļiks – vienu no maniem šīs vasaras 
audžubērniem.

Mazo stārķēnu man atnesa jau 
10.jūnijā – vēl pavisam mazu un 
kārtīgi neapspalvojušos, bet veselu, 
bez lūzumiem un citādām traumām, 
kādas parasti gūst no ligzdas izkri
tuši (vai ligzdu nokrišanas gadījumos 
guvuši) mazie stārķu bērni. Tā kā 
tajā dienā vārdadiena bija Anato
lijiem, mazo stārķēnu nosaucu par 
Toļiku. Līgatnes dabas takās nebija 
brīvas vietas, kur ievietot nevarīgo 
putnēnu, tāpēc paņēmu stārķēnu uz 
savām mājām. Stārķēns pirmās die

nas nodzīvoja istabā, tad iekārtoju 
viņu mazajā iežogojumā, kur pagā
jušo vasaru īsu brīdi tika dzīvojis arī 
alnēns Fredis. Kad putns kļuva tik 
stiprs, ka pats jau mācēja nostāvēt 
kājās un sāka mēģināt staigāt – To
ļiks tika pa dienu laists pastaigāties 
pa mājas pagalmu, kur sāka vingri
nāt spārnus, meklēt un ķert zālē ku
kaiņus un gliemežus, urķēt ar garo 
knābi no zemes ārā sliekas, kā arī 
iedvesa bijību mājas kaķiem. Pirmie 
lidošanas mēģinājumi bija visai ne
veikli, kājas tikai kādu sprīdi atrāvās 
no zemes un problēmas sagādāja 
bremzēšana – pa kājām (spārniem) 
maisījās koki un krūmi. Bet prieks 
par brīvo lidojumu putnam bija mil
zīgs. Un tieši tāpēc atmetu domu par 
spārnu spalvu apgriešanu (tad būtu 
droša, ka putns nekur neaizlidos un 

nepazudīs). Pieņēmu, ka Toļiks var 
sagribēt doties plašajā pasaulē un 
mēs varam nekad vairs nesatikties.

Lidojumi lieliem lokiem apkārt pa
galmam bija apgūti, un naktis stār
ķēns pavadīja drošībā uz sava iežo
gojuma jumta. Gulēt iešana vakaros 
notika visai laicīgi, bet rītos Toļika 
saucieni pēc brokastīm atskanēja 
līdz ar rīta gaismiņu – tieši aiz ma
nas guļamistabas loga. Un tā pienā
ca liktenīgais vakars, kad pati nebiju 
uz vietas un pāri mājai ar skaļu šņā
koņu zemu lidoja gaisa balons. Toļiks, 
pārbijies, bija aizlidojis balonam pa 
priekšu. Jau biju atmetusi cerības 
vēl kādreiz satikt savu audžubērnu, 
kad man piezvanīja no Gaujasma
las – tur esot uzradies drošs stārķis! 
Braucu skatīties, un Toļiks (tas tie
šām bija viņš!) nolaidās tieši pie ma
šīnas – kāds mums abiem bija prieks! 
Toreiz vēl atvedu stārķēnu uz māju 
un uzlēju viņam zeļonkas pudeli, lai 
līdzīgos gadījumos varētu vienmēr 
atšķirt savu stārķēnu.

Mežs dzīvošanai nav stārķim da
bīga vide, un Toļiks pats pārcēlās 
uz dzīvi Makara laivu kempingā pie 
Līgatnes pārceltuves pāri Gaujai. 
Vienojāmies ar saimnieku, ka viņš 
atļaus stārķim tur uzturēties, bet es 
apsolīju braukt rītos stārķi sabarot, 
lai viņš nekļūst pārāk uzmācīgs cil
vēkiem. Tas notika ap augusta vidu, 
un līdz pat septembrim Toļiks izklai
dēja kempinga viesus, draudzējās ar 
tur mītošo trusi un gulēja uz kādas 

no māju jumtiem. Rītos stārķēns de
žurēja pie iebrauktuves vai uz jumta, 
kur varēja redzēt braucam manu ma
šīnu, tad tūlīt cēlais putns nolaidās 
pie manis zemē. Pa vidu ēšanai starp 
mums notiek sirsnīgas sarunas – To
ļiks vicina spārnus, ar knābi uzmanī
gi knibinās man gar seju, rausta aiz 
rāvējslēdzēja, lasa nost gruzīšus no 
apģērba utt.

Šobrīd Toļiks mitinās Gaujasmalā, 
kur iecienītākais ir futbola laukuma 
rajons, reizēm putns tēlo vārtsargu 
vai arī sēž uz tribīnes jumta. Kamēr 
vēl pieturas silts laiks, stārķim labāk 
ir uzturēties brīvībā un svaigā gaisā, 
bet ziemošanai mums jau ir sarunāta 
kūtiņa Zemgales pusē!

Stārķis rītos gaida mani atbrau
cam ar brokastīm, lido un nosēžas 
blakus mašīnai, tad, skaļi runājo
ties un vicinot spārnus, ēd ierasto 
barību – liellopu gaļas gabaliņus vai 
svaigas reņģes. Kad vēders ir piepil
dīts, Toļiks pats dodas savās dienas 
gaitās, pameklē kādu kukaini, glie
mezi, paguļ un atpūšas, bet, ja tiek 
iztraucēts, uzlido uz laternas staba 
vai citas drošas vietas.

Stārķēns nav ne slims, ne badā. 
Viņš gaida savu gājputnu laiku, kad 
mašīnā tiks pārvests uz savu ziemo
šanas vietu. Visticamāk, ka tas no
tiks pēc kādas nedēļas. Ļausim pa šo 
laiku putnam izbaudīt savu brīvo dzī
vi un priecāsimies par kopīgo drau
dzību! Barot stārķi nav nepieciešams, 
ja nu vienīgi kāds makšķernieks var 
uzcienāt Toļiku ar svaigām, sīkām 
zivtiņām. Paldies!

Velga Vītola  

Ir sācies jaunais 2012./2013.
mācību gads. Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestāde ir 
sagaidījusi savus audzēkņus – pa
šus mazākos līgatniešus. Vismazā
kajam mūsu bērnudārza audzēknim 
18.maijā palika viens gadiņš, bet 
visvecākais audzēknis 20.septem
brī svinēs septiņu gadu jubileju. 
Mūsu bērnudārzu šobrīd apmeklē 
136 bērni – 49 apmeklē vēsturis
ko ēku Gaujas ielā 7, Līgatnē, 87 – 
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē. Lai visi 
bērni būtu kārtīgi aprūpēti, apmīļo
ti, apmācīti un pabaroti, Līgatnes 
bērnudārzā strādā 29 darbinieki – 
15 skolotājas, 7 auklītes, 7 tehnis
kie darbinieki.

Kopā esam liela ģimene. Ikvienai 
skolotājai katru dienu jāstrādā ne 
tikai ar bērnu, bet arī ar viņa ve
cākiem. Īpaši svarīgi tas ir pašreiz, 
uzsākot jauno mācību gadu. Un 
vislielākā nozīme ir tam, kā mēs 
strādājam ar vecākiem, kuru bēr
ni šogad uzsāk bērnudārza gaitas. 
Ikvienam vecākam savs mazulis ir 
vislielākais dārgums, kuram viņš 
ir devis neizmērāmi daudz mīlestī
bas. Mazulis līdz bērnudārza gaitu 
uzsākšanai visu laiku ir bijis mam
mas un tēta redzeslokā. Tagad kat
ra rīta šķiršanās ir liels pārdzīvo

jums gan vecākiem, gan arī pašam 
bērnam. Audzinātājām katru rītu 
un vakaru jāatrod pareizie vārdi, lai 
pateiktu mammai un tētim, ka viņu 
mazulis bērnudārzā juties labi. Ik
dienā jāprot saskatīt un vecākiem 
izstāstīt par katru vismazāko bēr
na sasniegumu. Manuprāt, mūsu 
skolotājām tas izdodas un sadar
bība ar vecākiem veidojas pozitīva.

Taču reizēm no vecākiem vēla
mies sagaidīt mazliet vairāk sa
pratnes. Pirmkārt, vecākiem va-
jadzētu aizdomāties par to, ka 
bērnudārzs ir sabiedriska vieta, 
kurā pastāv noteikumi, kas vi-
siem bērnudārza apmeklētājiem 
ir vienādi. Gribētos aicināt visus 
vecākus izlasīt līguma nosacīju
mus un iekšējās kārtības notei
kumus. Šie noteikumi ir izstrādāti 
ar mērķi, lai ikviens bērns mūsu 
bērnudārzā būtu drošībā. Minēšu 
dažus punktus, kurus vecākiem lū
dzam atcerēties un arī ievērot:

• Pirmsskolas izglītības iestādes 
darba laiks ir no plkst.7.30 
līdz 18.00, pirmssvētku dienās 
līdz 17.00. Vecāku pienākums ir:
• bērnu uz iestādi nogādāt 

līdz plkst.8.30, ja bērns ēd 
brokastis,

• bērnu uz iestādi nogādāt 
plkst.9.00, ja bērns neēd 
brokastis,

• izņemt bērnu no iestādes 
līdz plkst.14.00, ja bērns 
neēd launagu.

• Atvedot bērnu uz iestādi, ve
cāku pienākums ievest viņu 
grupiņas telpās un paziņot 
grupas skolotājai par bērna 
ierašanos. Minēto noteikumu 
neievērošanas gadījumā gru
pas skolotājas neuzņemas at
bildību par bērna drošību. At
nākot bērnam pakaļ, vecāku 
pienākums ir paziņot audzi-
nātājai par došanos mājās.

• Vecāku pienākums ir norādīt 
personas, kurām ir tiesības 
izņemt bērnu no iestādes. 
Audzinātājas nedrīkst uzticēt 
bērnus personām jaunākām 
par 13 gadiem, kā arī nedrīkst 
atdot bērnus personām, kuras 
ieradušās alkohola vai narko
tisko vielu reibuma stāvoklī.

• Grupas telpās aizliegts lietot 
jebkura veida medikamentus. 
Bērna hroniskas saslim-
šanas ārstēšanas periodā 
vecāka pienākums ir nodot 
grupas skolotājai speciāli 
lietojamos medikamentus 

ar ārsta izsniegtiem raks-
tiskiem lietošanas norādī-
jumiem. Gadījumi, kad vecāki 
lūdz skolotājas iedot bērnam 
klepus sīrupu vai iepilināt de
guna pilienus, ir samērā bieži. 
Parasti skolotājas atsakās 
to darīt, jo, pirmkārt, grupās 
nav slēdzamu skapju, kur 
bērni medikamentiem nevar 
piekļūt, otrkārt, klepus un 
iesnas ir saslimšana, kas var 
būt infekcioza citiem bērniem. 
Ir gadījumi, kad vecāki zāles 
vai vitamīnus ieliek bērnam 
somā un par to netiek infor
mēta grupas skolotāja, tāpēc 
gribas jautāt – vai vecāki ap
zinās iespējamās sekas?

• Iestādes telpās aizliegts ie
nest alkoholiskos dzērienus, 
toksiskās vielas, psihotropās 
vielas, tabakas izstrādājumus, 
gāzes baloniņus, gāzes pisto
les, šaujamieročus, pirotehni
ku un medikamentus. Dažreiz 
vecāki domā, ka bērna skapī
tis ir vieta, kur novietot sūtī
jumus kādam citam vecākam. 
Pavisam nesen kāda mamma, 
nepasakot audzinātājai, bēr
na skapītī ielika mēslojumu 
orhidejām, lai nodotu to citai 

mammai. Grupas audzinātāja 
saņēma pārmetumus no bērna 
tēta, jo neviens nezināja, kas 
tas par pulverīti bērna skapītī. 
Bet vissatraucošākais ir tas, 
ka mammas neiedomājās, ka 
šo pulverīti var atrast bērni un 
pagaršot. Bērnu skapīši nav 
mantu glabātuve. Skapīšos 
drīkst atrasties tikai bērna 
apģērbs!

• Ienākot bērnudārza teritorijā, 
vecāku pienākums ir kārtīgi 
aizvērt vārtiņus un durvis.

Šie ir noteikumi, kuri ir 
ievērojami obligāti. Un tikai 
no katra paša sapratnes un 
sirdsapziņas ir atkarīgs, cik lielā 
drošībā atradīsies bērni. Mēs 
esam 29 darbinieki, jūs esat 272 
vecāki. Lūdzu, kopīgiem spēkiem 
sargāsim mūsu 136 mazo 
pirmsskolnieku drošību. Un visus 
jautājumus aicinu noskaidrot un 
izdiskutēt ar grupas skolotājām, 
metodiķēm. Arī es vienmēr esmu 
gatava uzklausīt ikviena vecāka 
viedokli. Uz tikšanos!

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja

Gunita Liepiņa  

Lai bērnudārzā visi būtu drošībā!

Stāsts par Toļiku
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„Bērnu žūrija” ir klāt!
Pateicoties Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta biedrībai un 
labdarības projektam „Sirsniņa pra
sa, lai bērniņš lasa”, abas Līgatnes 
novada publiskās bibliotēkas dāvi
nājumā ir saņēmušas „Bērnu žūri
jas” grāmatas. Lielā lasīšana ir sā
kusies – nāciet un izvēlieties savai 
vecuma grupai domātās grāmatas!

2011.gadā „Bērnu žūrijā” savu 
vērtējumu par izlasītajām grāma
tām izteica 34 bērni. Kā vienmēr, 
čaklākie grāmatu lasīšanā un vērtē
šanā bija 1.–4. klašu skolēni. Tas pa
teicoties viņu audzinātājām, kuras 

sekoja žūrijas darbam un palīdzēja 
bērnus ievest grāmatu pasaulē.

Šogad jauninājums – „Vecāku 
žūrija”. Tā paredzēta ne tikai vecā
kiem, kuru bērni ir iesaistījušies la
sīšanas programmā, bet jebkuram 
pieaugušajam, kuram ir interese par 
grāmatām. Droši iesaistieties šajā 
aizraujošajā lasīšanas maratonā!

Lai mums visiem arī šajā gadā 
daudz skaistu mirkļu kopā ar aiz
raujošām grāmatām!

Laima Timermane,
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 

vadītāja 
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Izskatītie jautājumi:
Informatīvā daļa:

1. Par Tūrisma informācijas centra 
nomas telpu.

2. Līgatnes novada domes Plāno
šanas, būvniecības un nekus
tamā īpašuma nodaļas vecākā 
speciālista – mežkopja Ērika 
Liepiņa ziņojums par Līgatnes 
novada domes 2012.gada 28.jū
nija lēmumu Nr.8, 1.§ „Par at
ļauju zemes vienības lietošanas 
veida maiņai no zemes, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz zemi, uz 
kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, ne
kustamam īpašumam „Skudru
kalns – 1”, Līgatnes pagasts, Lī
gatnes novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4262 
006 0047, un nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķa (NĪLM) 
noteikšanu”.

3. Par Līgatnes novada teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju.

Domes sēdes darba 
kārtība:
1. Par grozījumiem Līgatnes nova

da domes 2012.gada 26.janvāra 
lēmumā (protokols Nr.1, 21.§) 

„Par telpu grupu izveidošanu un 
adreses piešķiršanu telpu gru
pām nekustamā īpašumā Gau
jas iela 9A, Līgatnē, Līgatnes 
novadā”.

2. Par nosaukuma maiņu nekus
tamā īpašuma „Kalna Remdēni” 
daļai – zemes vienībai Rīgas 
iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, 
ar kadastra apzīmējumu 4211 
010 0003, piešķirot nosaukumu 
Rīgas iela 4, Līgatne, Līgatnes 
novads.

3. Par nosaukuma un adreses 
piešķiršanu nekustamam īpa
šumam „Staltbrieži”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra Nr.4262 001 0009.

4. Par nosaukuma un adreses pie
šķiršanu nekustamam īpašu
mam „Vilkazeķes 2”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra Nr.4262 001 0083.

5. Par nosaukuma piešķiršanu ne
kustamam īpašumam ar kadas
tra Nr.4262 004 0628 „Trīnes”, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads.

6. Par Līgatnes novada adrešu 
datu sakārtošanu – adrešu lik
vidēšanu dabā neesošām būvēm 
un būvēm, kas nav adresācijas 
objekts.

7. Par zemes vienības daļas Brīvī
bas ielā 2, Līgatnē, Līgatnes no
vadā, ar kadastra Nr.4211 002 
0036, iznomāšanu lauksaimnie
cības kultūru audzēšanai.

8. Par Līgatnes novada saistošo 
noteikumu Nr.14/24 „Kārtība, 
kādā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku apdrau
došas būves Līgatnes novadā” 
apstiprināšanu.

9. Par sabiedriskās apspriešanas 
„Par aizliegumu ģenētiski modifi
cēto kultūraugu audzēšanai Lī
gatnes novada administratīvajā 
teritorijā” rezultātiem.

10. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/25 

„Par aizliegumu ģenētiski modifi
cēto kultūraugu audzēšanai Lī
gatnes novadā” apstiprināšanu.

11. Par Līgatnes novada domes 
Ekonomiskās un teritoriālās 
attīstības komitejas nolikuma 
apstiprināšanu.

12. Par Līgatnes novada Civilās 
aizsardzības plāna apstiprinā
šanu.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, „Ska
ļupes 1”, Skaļupēs, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, pār
ņemšanu Līgatnes novada do
mes īpašumā.

14. Par daļējas vai pilnīgas kavēju
ma naudas dzēšanu Mārītei Bēr
ziņai.

15. Par daļējas vai pilnīgas kavē
juma naudas dzēšanu Sarmītei 
Gailītei.

16. Par deklarētas dzīvesvietas anu
lēšanu Vadimam Serkovam.

17. Par finansiālu atbalstu Martai 
Ozoliņai.

18. Par finansējumu biedrībai „Sie
viešu resursu centrs „Prieks””.

19. Par apkures parāda dzēšanu Vis
valdim Plūmei.

20. Par Līgatnes novada teritorijas 
plānojuma galīgās redakcijas 
apstiprināšanu.

21. Par grozījumiem Līgatnes no
vada domes 2011.gada 21.jūlija 
lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes un tās struktūrvienību 
darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2011.gada 1.au
gusta”.

22. Par grozījumiem Līgatnes no
vada domes 2011.gada 21.jūlija 
lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes un tās struktūrvienību 
darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2011.gada 1.au
gusta”.

23. Par „Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināša
nas metodikas klientiem, kam 
pakalpojumu nodrošina Līgatnes 
novada domes Komunālo pakal
pojumu un teritoriju labiekārto
šanas nodaļa” apstiprināšanu.

24. Par „Metodika patērētās siltum
enerģijas sadalei un siltuma iz

maksu aprēķināšanai Līgatnes 
novadā klientiem, kam pakalpo
jumu nodrošina Līgatnes nova
da domes Komunālo pakalpoju
mu un teritoriju labiekārtošanas 
nodaļa” apstiprināšanu.

25.  Par „Ūdensapgādes un kanali
zācijas pakalpojumu tarifu aprē
ķināšanas metodikas klientiem, 
kam pakalpojumu nodrošina 
Līgatnes novada domes Komu
nālo pakalpojumu un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļa” apstip
rināšanu.

26. Par Siltumenerģijas tarifu ap
stiprināšanu Augšlīgatnes dzī
vojamā mikrorajonā klientiem, 
kam pakalpojumu nodrošina 
Līgatnes novada domes Komu
nālo pakalpojumu un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļa.

27. Par siltumenerģijas tarifu ap
stiprināšanu Gaujasmalas dzī
vojamā mikrorajonā klientiem, 
kam pakalpojumu nodrošina 
Līgatnes novada domes Komu
nālo pakalpojumu un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļa. 

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

29. Par atkritumu savākšanas un 
izvešanas tarifa apstiprināšanu 
klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada do
mes Komunālo pakalpojumu un 
teritoriju labiekārtošanas noda
ļa.

30. Par Līgatnes pašvaldības cen
tralizētā kanalizācijas notek

ūdeņu savākšanas, pārvades un 
attīrīšanas tarifa apstiprināša
nu klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada do
mes Komunālo pakalpojumu un 
teritoriju labiekārtošanas noda
ļa.

31. Par Līgatnes pašvaldības cen
tralizētā dzeramā ūdens saga
tavošanas un piegādes tarifa 
apstiprināšanu klientiem, kam 
pakalpojumu nodrošina Līgat
nes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labie
kārtošanas nodaļa.

32. Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamam īpašumam 
Cēsu ielā 9/11, Līgatnē, Līgat
nes novadā.

33. Par nosaukuma piešķiršanu 
nekustamā īpašuma „Jaunand
rijāņi”, Līgatnes pagasts, Līgat
nes novads, kadastra Nr.4262 
001 0146, daļai – zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4262 
001 0101 „Jaunandrijāņi 3”.

34. Par personu iekļaušanu Palīdzī
bas reģistrā saskaņā ar Līgat
nes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtī
bu, 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”.

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgat
nes un Augšlīgatnes pakalpojumu 
cent ros, kā arī novada mājas lapā 
www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja Līgatnes 
novada kancelejas vadītāja 

Ilze Goba  

SIA „Līgatnes Nami” 
informē, ka, pama-
tojoties uz Līgatnes 
novada domes 2012.
gada 23.augusta 
lēmumiem:

• „Par siltumenerģijas tarifu 
apstiprināšanu Augšlīgat
nes dzīvojamā mikrorajonā 
klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada 
domes Komunālo pakalpoju
mu un teritoriju labiekārtoša
nas nodaļa” (protokols Nr.10, 
26.§),

• „Par siltumenerģijas tarifu 
apstiprināšanu Gaujasma
las dzīvojamā mikrorajonā 
klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada 
domes Komunālo pakalpoju
mu un teritoriju labiekārtoša
nas nodaļa” (protokols Nr.10, 
27.§),

• „Par atkritumu savākšanas un 
izvešanas tarifa apstiprinā
šanu klientiem, kam pakal
pojumu nodrošina Līgatnes 
novada domes Komunālo pa
kalpojumu un teritoriju labie
kārtošanas nodaļa” (protokols 
Nr.10, 29.§),

• „Par Līgatnes pašvaldības cen
tralizētā kanalizācijas notek
ūdeņu savākšanas, pārvades 
un attīrīšanas tarifa apstipri
nāšanu klientiem, kam pakal
pojumu nodrošina Līgatnes 
novada domes Komunālo pa
kalpojumu un teritoriju labie
kārtošanas nodaļa” (protokols 
Nr.10, 30.§),

• „Par Līgatnes pašvaldības cen
tralizētā dzeramā ūdens saga
tavošanas un piegādes tarifa 
apstiprināšanu klientiem, kam 
pakalpojumu nodrošina Līgat
nes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju lab
iekārtošanas nodaļa” (proto
kols Nr.10, 31.§),

ir noteikti jauni turpmāk  
minēti tarifi:

1. Mēneša apkures tarifs pašvaldī
bas centralizētajai siltumapgādei 
Augš līgatnes dzīvojamā mikrorajo
nā 2012./2013.gada apkures sezo
nā (no 01.10.2012. līdz 30.09.2013.):

1.1. Sezonas tarifs (ja patērē
tājs maksā apkures sezonā no 
01.10.2012. līdz 30.04.2013.) Ls/m² 
1,23 + PVN;

1.2. Dalītais tarifs:
1.2.1. Apkures sezonā Ls/m² 0,84 + 

PVN;
1.2.2. Vasaras periodā Ls/m² 0,55 + 

PVN;
1.3. Ls 41,64 par 1 Mwh + PVN.
2. Karstā ūdens tarifs pašvaldības 

centralizētajai siltumapgādei 
Augš līgatnes dzīvojamā mikrorajo
nā 2012./2013.gada apkures sezo
nā (no 01.10.2012. līdz 30.09.2013.):

2.1. Karstā ūdens uzsildīšanas 
un ūdens maksa patērētājiem ar 
skaitītāju Ls/m³ 2,80 + PVN;

2.2. Patērētāji, kuriem nav uz
stādīts karstā ūdens skaitītājs, 
maksā par karstā ūdens patēriņu 
pēc 2.1.punktā noteiktā tarifa, se
dzot starpību starp mājas kopējo 

patēriņu un dzīvokļos uzstādīto 
karstā ūdens patēriņa rādītājiem 
atbilstoši dzīvokļa īpašumā dzīvo
jošo personu skaitam.

3. Mēneša apkures tarifs pašvaldības 
centralizētajai siltumapgādei Gau
jasmalas dzīvojamā mikrorajonā 
2012./2013.gada apkures sezonā 
(no 01.10.2012. līdz 30.09.2013.):

3.1. Sezonas tarifs (ja patērē
tājs maksā apkures sezonā no 
01.10.2012. līdz 30.04.2013.) Ls/m² 
1,31 + PVN;

3.2. Dalītais tarifs (ja patērētājs 
maksā vienādās daļās visa gada 
garumā) Ls/m² 0,76 + PVN;

3.3. Ls 49,18 par 1 Mwh + PVN.
4. Karstā ūdens tarifs pašvaldības 

centralizētajai siltumapgādei Gau
jasmalas dzīvojamā mikrorajonā 
2012./2013.gada apkures sezonā 
(no 01.10.2012. līdz 30.09.2013.):

4.1. Karstā ūdens uzsildīšanas un 
ūdens maksa patērētājiem ar skai
tītāju Ls/m³ 4,85 + PVN;

4.2. Patērētāji, kuriem nav uzstādīts 
karstā ūdens skaitītājs, maksā 
par karstā ūdens patēriņu pēc 
4.1.punktā noteiktā tarifa, sedzot 
starpību starp mājas kopējo patē

riņu un dzīvokļos uzstādīto karstā 
ūdens patēriņa rādītājiem atbil
stoši dzīvokļa īpašumā dzīvojošo 
personu skaitam.

5. Tarifs par atkritumu savākšanu un 
izvešanu Līgatnes novada domes 
Komunālo pakalpojumu un terito
riju labiekārtošanas nodaļas klien
tiem uz vienu iedzīvotāju mēnesī 
Ls 1,57 + PVN.

6. Līgatnes pašvaldības centralizē
tais kanalizācijas notekūdeņu sa
vākšanas, pārvades un attīrīšanas 
tarifs klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada domes 
Komunālo pakalpojumu un terito
riju labiekārtošanas nodaļa Ls/m3 
0,80 + PVN.

7. Līgatnes pašvaldības centralizētā 
dzeramā ūdens sagatavošanas un 
piegādes tarifs Līgatnes novadā 
klientiem, kam pakalpojumu no
drošina Līgatnes novada domes 
Komunālo pakalpojumu un terito
riju labiekārtošanas nodaļa Ls/m3 
0,57 + PVN.

8. Tarifi stājas spēkā ar 2012.gada 
1.oktobri.

SIA „Līgatnes Nami”  

INFORMĀCIJA

DOMES SĒDĒ Līgatnes novada domes sēde  
2012.gada 23.augustā, protokols Nr.10
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LīgAtNE LAIKu LOKOS

Sigurds Rusmanis

10.turpinājums 
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.9, Nr.11 (2011.g.), Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 (2012.g.)

Aiz Zužu kalna redzams Lazdu kalns, 
daudz riekstu tur bijis senāk, bet no
saukums saglabājies. Tas jau aiz upī
tes, kas, šķērsojot dzelzceļu un šoseju, 
saucas Badupīte, tad paliek par Bie
mupīti (ir tādas mājas), bet aiz „Zu
žiem” jau saucas par Skaļupi. Tas viss 
tikai 16 kilometru garumā. To pārspēj 
28 km garā Grīva Kurzemē, kas tā sau
cas, ietekot jūrā, bet tecējumā nomai
na 12 nosaukumus. Skaļupes kreisajā 
krastā starp „Zužiem” un „Dravantiem” 
gaišos devona smilšakmeņos ir 6 m 
gara ala.

Ceļš, kas nogriežas pa labi, ved uz 
mums jau pazīstamajām „Skudrukalna” 

mājām, pa labi, nostāk no ceļa, redza
mi „Dravnieki”. Tie saistāmi ar 1900.
gadā dzimušo zivkopi un biškopi Pauli 
Leikartu, kas esot izgudrojis propolisa 
produktus.

Pie Kikutu fermas jānogriežas pa 
kreisi. Pirmās te redzamas „Slavē
kas”, senais ērberģis no 1880.gada, 
pirms gadiem desmit tas apmūrēts ar 
ķieģeļiem. Tās cēlis 1827.gadā dzimu
šais Jānis Leikarts, kurš 1900.gadā 
sarakstījis „Atminēšanas grāmatu”. 
Nemeklēsim to pat Misiņa bibliotē
kā, jo tā nemaz nav grāmata, bet gan 
manuskripts, kuram ir tikai dažas ko
pijas. Apakšvirsraksts tam ir „Notiku
mi Ķempjos, Līgatnē, Siguldā, Turaidā 
u.c.”. Vācbaltu vēsturnieces Edītes 
Kurcas svētvietu grāmatā atzīmēts 
Jāņukalns pie „Slavēkām”.

Dienvidos no „Vecapogām” atrodas 
Kaparpurvs. Šim purvam neviens ne

varot iziet cauri neapmaldījies. Veci 
ļaudis ticējuši, ka purva dibenā atrodo
ties kapars, kurš maldinot cilvēka garu 
(LFK 1093, 4).

Pa kreisi no ceļa Baznīckalniņš – tā 
ir viduslaiku kapsēta. Te atradusies arī 
Sv.Ignacija kapela – pati pirmā Ķempju 
baznīca. Teika vēsta, ka pēc plūdiem 
Ķempju pagastā neesot bijis nevienas 
baznīcas. Vienu nakti tieši Dievs esot 
uzcēlis mazu baznīciņu no ozola koka 
ar salmu jumtu un pulksteni tornītī. 
Apkārtējie nākuši skatīties, ieejot ēkā, 
tie atrada beņķus un altāri ar visiem 
baznīcas piederumiem. Uz altāra bijusi 
lūgšanu grāmata ar rakstu, ka baznī
ca ir no paša Dieva celta un tā turama 
svēta un apmeklējama (LFK 617, 1445). 
Šī baznīca „noplēsta” ap 1912.gadu.

Apmēram 60 m uz priekšu aiz infor
matīvās plāksnītes par Baznīckalniņu, 
aiz izdeguša, nolūzuša koka stumbra 
skatāms šūnakmenī cirsts krustak
mens. Tas saistāms ar notikumu ap 
1810.gadu, kad Lieldienās Amatā bijis 
liels ūdens (M.Vanaga savā „Dvēseļu 
pulcēšanās” 1.sējumā gan min 1820.
gadu, no tā paša teicēja. Tas tomēr 
ticamāk, jo tajā reizē mācītājs no Rī
gas pasludināja Vidzemes zemnieku 

brīvlaišanu. M.Vanaga gan piebilst, ka 
par vēsturisku patiesību šo nostāstu 
nedrīkst pieņemt). „Vieļu” mājās dzī
vojusi atraitne ar septiņiem bērniem, 
četriem puikām un trim meitām, kura 
ar vienkoča laivu cēlās pāri Amatai. At
pakaļceļā no dievnama uz Zvārtes ieža 
pusi atvarā visi gāja bojā. Māte un visi 
bērni aprakti pie lielā ozola (LFK 2049, 
2).

Nedaudz tālāk ir „Lielincēnu” mājas. 
Edgars Šēnbergs rosina šo mājvār
du skaidrot ar rumāņu valodas vārdu 

„liesmojošs”. A.J.Plauža grāmatā „Dī
vainā tēvzeme” (1999) mēģināts vilkt 
līniju no Incēnu viduslaiku kapsētas 
caur Āraišu Karātavkalnu (atrodas 
kādu kilometru uz austrumiem no 
Āraišu baznīcas), kurš senatnē bijis 
Jāņukalns, līdz Raunai – Latvijas krīvu 
citadelei. Uz otru pusi šajā līnijā sanā
kot Siguldas Velna ala, kas arī bijusi 
svētvieta. Uz Amatas pusi Incēnu iezis, 
kas sākas pie Kumadas ietekas Amatā 
un paceļas līdz 40 m virs upes līmeņa. 
Ielejā spēcīga atbalss.

Turpinājums sekos 

Teksts un foto 
Aivars Balodis
Nobeigums, sākums „Līgatnes Novada 
Ziņas” Nr.10, Nr. 11 (2011.g.), Nr.1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 (2012.g.)

Ja runājam par nelaimes gadīju
miem uz sliežu ceļiem, tad situācija 
Līgatnē nav laba, jo dzelzceļa stacija 
savā laikā orientēta uz Vidzemes šo
seju, bet apdzīvotā vieta laika gaitā 
pamatā izaugusi sliežu ceļa pretējā 
pusē. Līdz ar to pasažieri, lai nokļūtu 
stacijas pusē uz iekāpšanas peronu, 
spiesti šķērsot sliežu ceļus, kas ne reti 
ir saistīts ar riskiem. Sevišķi aktuāli 
tas ir tad, kad stacijā uz kāda no sliežu 
ceļiem ir apstājies garš preču vilciena 
sastāvs – tā kā laika to apiet parasti 
pietrūkst, tad bieži vien tiek līsts pa 
vagonu apakšu. Lai gan preču vilcienu 
skaits samazinājies, tomēr ir baisi ska
tīties, kā no rītiem daudzi uz Siguldu 
braucošie skolnieki un citi pasažieri 
lien pa vagonu apakšu, riskējot ar dzī
vību un smērējot drēbes. Neticami, ka 

sliežu ceļu šķērsošanai šeit vispār nav 
gājēju pārejas, un, kā tautā saka, te 
pat velns kāju var izlauzt, nemaz ne
runājot par cilvēku. Ja jau pašvaldība 
varēja vienoties ar dzelzceļniekiem par 
normālas gājēju pārejas būvi Augš
līgatnes centrā, tad arī pie Līgatnes 
stacijas vajadzētu atrisināt jautājumu 
par gājēju pārejas būvi sliežu ceļa lī
menī un gājēju tuneļa būvi zem sliežu 
ceļiem, kurš vajadzīgs, ja sliežu ceļus 
aizņēmis kāds vilciena sastāvs.

Tālāk, vēl stacijas sliežu ceļu ro
bežās, 64,485 kilometrā dzelzceļa 
uzbērumā ierīkota caurbrauktuve. 
Šī caurbrauktuve pastāvējusi jau 
no Rīgas – Valkas dzelzceļa būves 
laikiem, tātad no 1889.gada. Tā ir 
2,1 m plata ar no kaltiem akmens blo
kiem mūrētām 1,85 m augstām un 8,1 
m garām sānu sienām, virs kurām mū
rēta ķieģeļu velve. Vēlāk akmens bloku 
sienas par 3,8 m pagarinātas uz Vidze
mes šosejas pusi un virs tām uzbūvēta 
dzelzsbetona velve. No brauktuves 
līdz velves augstākajam punktam ir ap 

3 m. Laikā, kad Līgatnes stacijā tika 
iekārtoti 4 sliežu ceļi, caurbrauktuve 
par 14 m pagarināta arī uz pretējo pusi. 
Pagarinājums būvēts no dzelzsbetona 
ar 2,15 m augstiem griestiem. Abos 
caurbrauktuves galos būvēti atbalsta 
mūri – uz Vidzemes šosejas pusi 6 m 
garumā no kaltiem akmens blokiem, 
bet pretējā pusē 2,2 m gari no dzelzs
betona. Virs caurbrauktuves velves 
ap 3 m biezs uzbērums. Lai gan caur
brauktuve būvēta zirgu pajūgiem, kad 
remontēja „Melno tiltu”, lai nebūtu jā
met līkums caur Čaulām un Ozolkrogu, 
dažas reizes cauri izbraucu ar zaporo
žecu. Jāsaka, ka tas bija jaunības ne
prāts, jo, ja kas noplīstu, atvērt durvis 
un izkāpt no mašīnas gan laikam ne
varētu. Pašreiz caurbrauktuvi joprojām 
izmanto gājēji, daži riteņbraucēji un 
motociklisti.

Rīgas – Valkas dzelzceļa 64,775 
kilometrā 2008.gadā iekārtota gājēju 
pāreja ar zigzag veida barjeru – len
terēm. Agrāk šinī vietā gājis Skrīve
ru – Nītaures – Līgatnes – Straupes 
ceļš, kuram 1889.gadā līdz ar dzelz
ceļa atklāšanu ierīkota viena līmeņa 
dzelzceļa pārbrauktuve. Ar 1934.gada 

15.jūliju pārbrauktuve ieskaitīta ap
sargājamo pārbrauktuvju kategorijā. 
Šī pārbrauktuve slēgta pēc 1966.gada, 
kad tika pārbūvēts ceļš no Vidzemes 
šosejas uz Līgatnes papīrfabriku un 
tika sakārtota izbrauktuve no tagadējā 
Augšlīgatnes ciema uz Vidzemes šose
ju. Tā kā intensīva gājēju kustība šinī 
vietā notikusi visu laiku, tad Līgatnes 
pagasta pašvaldība risināja jautājumu 
par dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu. 
Sākotnēji iecerēts virs sliežu ceļa bū
vēt gājēju pārejas tiltiņu, bet vēlāk vie
nojušies palikt pie viena līmeņa gājēju 
pārejas. Ņemot vērā dzīves pieredzi, 
jāsaka, ka tas bija saprātīgs lēmums, 
jo, ja vien tas nav piespiedu kārtā un 
nav citas izejas, tad cilvēki nelabprāt 
izmanto gan gājēju tiltiņus, gan tune
ļus. Atcerēsimies kaut vai Zemitānu 
stacijā sabūvētos gājēju tiltiņus un 
tuneli zem šosejas pie „Sēnītes”, kuri 
netika un netiek izmantoti. Un kur tad 
vēl mūsdienās par 700 000 Ls būvētais 
gājēju tilts pār Vidzemes šoseju pie 
Berģiem. Tas, ka gājēju pāreja Līgat
nē izdevusies un ņemama par piemēru, 
tika atzīmēts arī, kad 2009.gadā dzelz
ceļa darbinieki līnijā Rīga – Valka veica 
apsekošanas braucienu. Īpaši tika at
zīmētas no 2 collu cinkotām caurulēm 
būvētās lenteres. No savas puses varu 
ieteikt pie dzelzceļa gājēju pārejas 
abās pusēs uzstādīt mirgojošus luk
soforus, kurus tāpat kā pie ceļu pār
brauktuvēm darbina nākošais vilciens. 
No vietējo iedzīvotāju puses vienīgi var 
piebilst, ka labi iecerētais gājēju celiņa 
lauzums pirms Sporta ielas izrādījies 
lieks un nevajadzīgs – gājēji tāpat, kā 
ierasts agrāk, kaut pa granti, bet iet pa 
taisno.

Tālāk dzelzceļš slaidā lokā pagrie
žas pa labi un, pakāpeniski ierakts 
zemē 65,160 kilometrā, zem pārvada 

„Melnais tilts” šķērso Vidzemes šoseju. 

Par pārvadu un dzelzceļu no Siguldas 
līdz Līgatnei un no Līgatnes līdz Ieriķu 
stacijai, kā arī par bānīti no Līgatnes 
dzelzceļa stacijas līdz Līgatnes papīr
fabrikai vairāk var uzzināt, izlasot visu 
iepriekš minēto rakstu, kas pieejams 
Līgatnes bibliotēkā.

Noslēdzot ieskatu dzelzceļa sta
cijas „Līgatne” tapšanas un pastā
vēšanas līkločos, gribu novēlēt, lai 
Līgatnes novada pašvaldībai pietiek 
vēlēšanās, spēka un pacietības un lai:
1. tiek atrisināts apgaismotas gājēju 

pārejas un tuneļa jautājums pie 
Līgatnes stacijas;

2. tiek savesti kārtībā stacijas 
laukums un piebraucamie ceļi abās 
sliežu ceļu pusēs;

3. tiek atvērtas pasažieru uzgaidāmās 
telpas;

4. tiek īstenots pasažieru sapnis – uz
celts uz stabiem balstīts jumts, kur 
patverties no lietus un sniega, uz 
iekāpšanas perona;

5. autobusu kustības grafiks tiek pie
skaņots vilcienu kustības grafikam.

Pēc šo lietu atrisināšanas varētu 
teikt, ka runas par rūpēm par novada 
iedzīvotājiem un iebraucējiem nav tikai 
tukša skaņa jeb, kā gudri un saprātīgi 
lokomotīvju mašīnisti mēdza teikt, jā
brauc tā, lai viss tvaiks neaiziet tikai 
svilpē, bet kaut kas paliek pāri arī kus
tībai uz priekšu. 

No Līgatnes Spriņģu 
ieža līdz Vāļu kalnam

DzELzCEļA StACIJAI „LīgAtNE” 120 gADu JuBILEJA!

Dzelzceļa stacija „LĪGATNE”

 Dzelzceļa gājēju pāreja 64,775 kilometrā no Dienvidu puses.

Caurbrauktuve no dienvidu (Vidzemes 
šosejas) puses.

Caurbrauktuves atbalsta mūrī saglabā
jies 1934.gada nivelēšanas marķieris.

 Lazdu kalns pie „Zužiem”.

Krusts Baznīckalnā.
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Morga pakalpojumi
Uzglabāšana diennakti (Siguldas slimnīcas morgs) .................................... Ls 5
Sieviete – mazgāšana, ģērbšana, grimēšana, iezārkošana ........................ Ls 25
Vīrietis – mazgāšana, ģērbšana, bārdas skūšana,   
grimēšana, iezārkošana ...................................................................................... Ls 30

Pakalpojumi kapos
Kapa rakšana, dēļi, lāpstas, dvieļi ................................................................... Ls 50
Dekoratīvais noformējums – skujas, eglītes ................................................. Ls 5
Četru nesēju izmantošana pa kapu teritoriju ................................................ Ls 50

Ceremonijas vadītājs un mūzika
Sēru ceremonijas vadītājs .................................................................................. Ls 35
Mācītājs (visu konfesiju) ..................................................................................... Ls 45
Ērģeles, mežrags, saksofons, vijole, fl auta, klarnete ................................. Ls 30

Transporta pakalpojumi
Transporta strādnieki .......................................................................................... Ls 20
Transports no Rīgas uz Līgatnes novada kapiem ......................................... Ls 45
Transports no Cēsīm uz Līgatnes novada kapiem ........................................ Ls 30
Transports Sigulda – Līgatne, Līgatne – Sigulda ......................................... Ls 15

Zārki, pārklāji, segas, krusti
Zārki ar drapējumu ............................................................................................... no Ls 85
Krusti ....................................................................................................................... no Ls 20
Segas ....................................................................................................................... no Ls 20
Pārklāji .................................................................................................................... no Ls 5

Kremācijas pakalpojumi
Tīrā kremācija pēc krematorija cenām ............................................................ Ls 226
                       visas cenas ar PVN

APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMI

Zārki, pārklāji, segas, krusti
 ............................................................................................... no Ls 85

 ....................................................................................................................... no Ls 20
 ....................................................................................................................... no Ls 20

 .................................................................................................................... no Ls 5

Kremācijas pakalpojumi
Tīrā kremācija pēc krematorija cenām ............................................................ Ls 226
                       visas cenas ar PVN

L.Paegles ielā 9, Siguldā

Diennakts tālrunis 28232343 
(Evijs Leimanis)

Apkalpojam visā Latvijā.
Apbedīšanas piederumus ir iespējams iegādāties visu diennakti.

Līgatnes pagasta un pilsētas bib
liotēka ir pieteikušās makulatūras 
vākšanas akcijā „Bibliotēka man, es 
bibliotēkai”. Akciju kopīgi organizē 

„Papīrfabrika „Līgatne”” un publisko 
bibliotēku attīstības projekts „Tre
šais tēva dēls”. Tā turpināsies līdz 
2012.gada 31.oktobrim.

Oļesja Dreimane, SIA „Papīrfabri
ka „Līgatne”” mārketinga vadītāja: 

„Akcijas mērķis ir atvieglot biblio
tēkām no aprites izņemto grāmatu, 
periodikas izdevumu un citas ma
kulatūras savākšanu un utilizēša
nu, kā arī pievērst uzmanību papīra 

šķirošanas un otrreizējās pārstrādes 
esamībai un nepieciešamībai Latvijā.”

Savukārt projekts „Trešais tēva 
dēls” aicina bibliotēku apmeklētājus 
atbalstīt savas publiskās bibliotēkas, 
gan rosinot tās pieteikties akcijā un 
cīnīties par balvām, gan palīdzot 
tām savākt vairāk kilogramu ma
kulatūras, organizējot makulatūras 
krāšanu un savākšanu gan ģimenēs, 
gan apkārtnes uzņēmumos un citās 
organizācijās.

Akcijas uzvarētāji tiks noteikti 
katrā no četriem Latvijas reģio
niem – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē 
un Zemgalē. Rezultatīvākajām bib

liotēkām papīrfabrika dāvinās foto
aparātus un piegādās kliņģerus, lai 
sasniegumu varētu nosvinēt kopā 
ar saviem apmeklētājiem. Turklāt 
ikviena bibliotēka par katriem no
dotiem 500 kg makulatūras saņems 
veicināšanas balvu – fabrikā sara
žotu biroja vai mākslas papīru rado
šo darbnīcu organizēšanai.

Varbūt arī jūsu mājās ir sakrā
jusies nevajadzīga makulatūra? 
Atbalstiet akciju! Interesenti in
formāciju par akciju var iegūt savā 
publiskajā bibliotēkā:
• Līgatnes pagasta bibliotēkas 

tālrunis – 64155486,
• Līgatnes pilsētas bibliotēkas 

tālrunis – 64153121.
Laima Timermane,

Līgatnes pilsētas bibliotēkas 
vadītāja  

Sauc atkal 
skolas zvans

Atkal apritējis gads un bērnus 
kopā sasaukusi skola. Gan tos, ku
riem šogad pirmais gads skolēna 
kārtā, gan tos, kuriem skolas dzīve 
tik pazīstama un ierasta, gan tos, 
kuri uzsāka pēdējo mācību gadu, lai 
pavasarī parādītu un pierādītu savu 
veikumu skolas gados.

Līgatnes novada vidusskolas 
abās ēkās 231 skolēns 3.septembrī 
saviem skolotājiem, klasesbied
riem un draugiem teica skanīgu 

„Labrīt!”. Mācību gadu ievadīja svi
nīgā līnija, kuras laikā skolas sai
mē tika uzņemti 25 pirmklasnieki, 
sveikti jaunie klasesbiedri, kas 
izvēlējušies mācīties mūsu skolā, 
un skolotājas, kā arī godinātas tās 
skolotājas, kuras Līgatnes jaunās 
paaudzes izglītošanai un audzinā
šanai veltījušas 20, 25, 30 un vairāk 
gadu. Skolas saimi uzrunāja direk
tore Kintija Blūmentāle un novada 
domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Kā katru gadu, arī šogad neizpa
lika kopīga fotografēšanās ar savu 
klasi. Pie vidusskolas ēkas atmiņai 
no šīs dienas tapa visas skolas ko
lektīva kopbilde no putna lidojuma, 
bet pirmklasnieki un viņu vecāki tika 
vizināti zirga pajūgā. Pamatskolas 
ēkā visiem skanīgu pārsteigumu 
bija sagādājuši skolotāji – savdabī
gais koris izpildīja dziesmu ar vēlē
jumu visiem būt stipriem, izturīgiem 
un pārvarēt jebkādas grūtības.

Mācības uzsākuši arī mūsu va
karskolas klašu skolēni. Prieks par 
viņiem, jo viņi ir atraduši laiku un ir 
apņēmības pilni iegūt vidējo izglī
tību. Ja kāds vēl šaubās – iet vai 
neiet atkal skolā, tad nāc un tu to 
nenožēlosi! Nekas vēl nav nokavēts. 
Vakarskolas durvis ir atvērtas kat
ram, kas grib mācīties.

Visiem Līgatnes novada vidus
skolas skolēniem un viņu vecākiem, 
skolotājiem un tehniskajiem darbi
niekiem novēlu zinātkāru, atklāju
miem un jaunām zināšanām bagātu 
mācību gadu, spēku, izturību un 
radošas, pozitīvas domas ikdienas 
darbā!

Dzintra Upīte,
Līgatnes novada vidusskolas 

skolotāja  

DARBA SLUDINĀJUMS
Līgatnes novada domes Pašvaldības policija aicina darbā Pašval
dības policijas inspektoru. Līgatnes novada dome ir izsludinājusi 
konkursu par Pašvaldības policijas inspektora vakanci.

Prasības pretendentiem:
• izglītība ne zemāka kā vidējā;
• vēlama normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas 

darbu, pārzināšana;
• vēlama darba pieredze tiesībsargājošās struktūrās;
• teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas;
• labas saskarsmes, komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme 

un spēja strādāt komandā;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Offi  ce programmas, inter

nets);
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Darba pienākumi:
• kontrolēt Līgatnes novada saistošo noteikumu ievērošanu;
• plānot, organizēt un veikt preventīvos pasākumus sabiedriskās 

kārtības un drošības uzturēšanai un saistošo noteikumu ievēro
šanai Līgatnes novada administratīvajā teritorijā;

• veikt citus uzdevumus savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam interesantu un radošu darbu atsaucīgā kolektīvā.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2012.gada 27.septembrim uz 
epastu dace.krumina@ligatne.lv vai faksu 61453176.

Atbalstiet makulatūras 
vākšanas akciju!

Š.g. augustā ir saņemts ap
stiprinājums projekta „Līgatnes 
Zaļais tirgus” (Nr.1209LL29
L413101000002) īstenoša
nai, kurš tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Lauku attīs
tības programmas pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īste
nošanas teritorijā” ietvaros. Pro
jekta plānotās izmaksas bez PVN 
ir LVL 10 919,81 (t.sk. ar iespēju 
saņemt publisko fi nansējumu LVL 
8189,86). Atbalsta intensitāte ir 
75% no projekta kopējās attieci
nāmo izmaksu summas.

Projektā paredzēta Zaļā tirgus 
izveide Līgatnē, veicinot vietējo 
lauksaimnieku un amatnieku pro

dukcijas noieta palielināšanos. 
Tirgus laukumu paredzēts izvei
dot Līgatnes pilsētā. Zaļā tirgus 
izveide būs ne tikai infrastruk
tūras elements, bet arī atbalsts 
apkārtnes mājražotāju uzņēmēj
darbībai. Sakārtotā infrastruktū
ra un pastāvīgā tūristu plūsma 
veicinās vietējo iedzīvotāju ie
saistīšanos mājražošanā un sa
ražotās produkcijas realizēšanā. 
Tirgotājiem tiks piedāvāts reali
zēt savu produkciju labiekārtotās 
tirdzniecības vietās ar nojumēm 
un galdiem.

Projekta īstenošanas termiņš ir 
līdz 2013.gada decembrim.

Informāciju sagatavoja
Vineta Lapsele – 

projektu vadītāja  

Līgatnes Zaļais tirgus
Ej, māmiņ, putnos, ej ūdeņos, 
trīs naktis starp mums lai rudeņo.
Uzlidos putni un upes trauks, vējš 
tevi vien vārdā, māmulīt, sauks.

(L.Briedis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 
Baltiņu ģimeni, māmiņu un 
vecmāmiņu mūžībā pavadot.

Siguldas novada 
Domes 

kolektīvs

Tagad klusēt gribas
tā kā klusē lauki,
Kad pār viņiem rudens lietus krīt.

(J.Grots)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 
Jāni Baltiņu, māmuļu mūžībā 

aizvadot.

Siguldas 
novada Domes 

Kultūras 
pārvalde un 

kolēģi novada 
kultūras namos

Līdzjūtība

Siguldas novada 


