
1991. gada 13.-27. janvāris Rīgā. 
Barikāžu laiks. Laiks, kad cauri pārliecībai 
par taisnību, cauri izmisumam, neziņai, 
patriotismam pastāvēja milzīga ticība 
laimei un brīvībai, pārdabiska drosme un 
vienotība.

Šai laikā ļaudis no visas Latvijas, 
vēl nesaprotot vai arī ļoti labi saprotot 
notikumu nopietnību, devās uz Rīgu, lai 
kopīgi atvērtu vārtus brīvībai. Lielas idejas 
vārdā brauca vīri un sievas gan no Līgatnes, 
gan no Augšlīgatnes. Ar papīrfabrikas 
“Līgatne” tā laika vadības vēlību katru 
dienu sarkanais IKARUS veda uz Rīgu 
fabrikas strādniekus, pilsētciemata vīrus 
un sievas. Katru otro dienu uz Rīgu devās 
arī Līgatnes ciema ļaudis ar Fabriciusa 
vārdā nosauktās šķirnes putnu audzētavas 
autobusu. Par to rūpējās Fabriciusa Tautas 
frontes grupa kopā ar Līgatnes ciema TDP 
izpildkomiteju. Arī autobuss no Kasku 
ceha veda ļaudis uz Rīgu. Mājās palikušās 
sievas, bērni, vecmāmiņas izmisīgi tvēra 
katru ziņu radio un TV.

Ar barikāžu dalībniekiem kopā bija 
un viņus emocionāli atbalstīja dažādas 
muzikālās apvienības. Uz Rīgu uzstāties 
Doma laukumā  vairākas reizes devās arī 
bērnu popgrupa “Pekšņi”. Cik bīstama bija 

situācija liecina vien fakts, ka visiem, kuri 
devās uz barikādēm, līdzi bija jānēsā lapiņa 
ar uzrakstītu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un 
asinsgrupu.

Vārds TĒVZEME
krusta
dūrienā
piešūts pie manas
mēles
un lokās
un lokās -
kā ceļš
no kura 
nogriezties nevar.      /Liāna Langa/
Visskaudrākā 1991. gada barikāžu laika 

pieredze noteikti ir joprojām saglabājusies 
nāves tuvā elpa. 

Mūsu muguras mums jāiztaisno 
pašiem. Tāpēc pulcēsimies 20. janvārī 
plkst. 17.00 Līgatnes estrādē Barikāžu 
piemiņas pasākumā. Kopīgi skatīsimies 
jauno Romualda Pipara dokumentālo filmu 
par barikāžu laiku “Vēsture aiz Kadra”. 
Būs silta tēja, ugunskurs. Tāpat kā barikāžu 
dienās līdzi paņemsim sviestmaizītes un 
dalīsimies cienastā, kavēsimies atmiņās 
un stiprināsimies dziesmās. Parūpēsimies 
paši par siltu apģērbu un siltu sēdvietu uz 
estrādes soliem.

Līdzi ņemsim bērnus un mazbērnus, lai 
kopīgi šķirtu vēstures lappuses un sargātu 
savu brīvību.

LīgatnesLīgatnes
Novada Ziņas
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Laimīgā 
zeme

Atceroties barikāžu laiku

Ir labi stipram būt
un neatļaut sevi gadu vējiem locīt.
Ir labi labam būt,
daudz labestības vārdu citiem sacīt.
Ir labi gudram būt
un gudrību kā dārgu mantu dalīt,
Lai tie, kam viņas trūkst,
spēj savu dzīvi bagātīgāk vadīt.
Ir labi tādam
cilvēkam būt .

Gaišas domas, priecīgu 
prātu un stipru 
veselību janvāra 

jubilāriem!
Baiba Barisa
Biruta Bukša
Irita Burjote

Dzintra Dreimane
Uģis Leimanis
Sandra Tūce
Artūrs Ošiņš

Mārtiņš Platkovs
Irēna Putāne

Alda Mūrmane
Dzintars Sproģis
Vidutis Venckus

Aina Blāzma
Tamara Bieziņa
Ausma Leikarte

Aivars Kalnakārklis
Gunta Zariņa

Andrejs Pavlovs
Tekla Zvīdre

Agita Meistere
Lidija Bērziņa

Tatjana Jakobija
Valentīna Logina

Jānis Mende
Veneranda Missa

Irēna Cābute
Aina Šleicere
Vitālijs Žugs

Eduards Amoliņš
Rasma Sagameža
Marija Pedraudze
Lidija Štrassere

Guna Zīle

Ingūna Millere
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra 
direktores vietniece kultūras jautājumos

JANVĀRĪ

10. un 11. janvārī novada bērnu vecākus 
aicinājām uz diskusiju par reformu 
Līgatnes novada izglītības sistēmā. Kuplais 
apmeklētāju skaits gan Augšlīgatnē, gan 
Līgatnē liecina, ka šis jautājums ir svarīgs 
daudzām ģimenēm. Savukārt konstruktīvā 
diskusija - ka kopējiem spēkiem iespējams 
sasniegt pozitīvu rezultātu.

Pēc diskusijām sabiedrībā uzvirmojuši 
dažādi viedokļi, un tas ir labi, jo sarunās 
dzimst patiesība. Izskan viedokļi, ka 
reformas prezentācijās bijis daudz skaistu 
frāžu, bet iztrūcis konkrētības, kā to 

sasniegt. Dažs vēlējies dzirdēt, ka skolās tiks 
ieviesta “darba terapija”, dažam svarīgāks 
šķiet pašvaldības budžeta jautājums.... 
Tomēr acīmredzams sabiedrības vairākums 
izteicās atbalstoši un ar vēlmi iesaistīties.

Katra reforma prasa rūpīgu iedziļināšanos 
un analītisko darbu. Novada izglītības 
sistēmas reformas darba grupa sāka 
strādāt pagājušā gada augustā, un daudzu 
diskusiju gaitā, kurās iesaistījušies 
novada izglītības iestāžu vadītāji un valstī 
atzīti jomas profesionāļi, izanalizēti un 
piedāvāti reformas mērķi. Savukārt tagad, 
kad sabiedrības vairākums tam sniedzis 
atbalstu, iespējams uzsākt ceļu šo mērķu 
sasniegšanai.

Līgatnieši vienojas par izglītības 
reformas mērķiem

Aiz katra leģendāra kinokadra stāv 
cilvēki, kas to uzfilmēja.

Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas kinodokumentālisti, kas 
iemūžināja janvāra barikādes, Tautas 
manifestāciju Mežaparkā, Augstākās 
Padomes balsojumu 1990. gada 4. maijā, 
sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšanu Sv. 
Gara tornī, augusta puču un citus Trešās 
Atmodas notikumus, stāsta, kā tapa labi 
pazīstamie kinomateriāli, kas kļuvuši 
par neatņemamu Latvijas vēstures daļu. 
Mēs ieraudzīsim bieži vien anonīmo 
dokumentālā kino veidotāju sejas un 
uzzināsim, ko viņi pieredzēja un izjuta, 
atrodoties Atmodas epicentrā. Dramatiski 
un komiski atgadījumi, pacilātības un baiļu 
brīži, ikdienas dzīve un misijas apziņa – ir 
jāfilmē!

“Vēsture aiz Kadra” izceļ no aizmirstības 
un košās, emocionālās krāsās atdzīvina 
līdz šim nepublicētus kinokadrus par 
vienu no Latvijas vēsturē svarīgākajiem 
laika posmiem, ļaujot Atmodai ieskanēties 
daudzbalsīgos, personīgos atmiņu stāstos.

Filmas režisors un montāžas režisors: 
Romualds Pipars

Filmas autori: Romualds Pipars un 
Sanita Grīna

Filmas operatori: Romualds Pipars, 
Jānis Pipars, Kristians Luhaers

Mūzikas autors: Mārtiņš Brauns
Skaņu režisors: Aivars Riekstiņš
Filmas producente: Baiba Urbāne
Filmu studija Ģilde

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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Aktualitātes 
janvārī

Noslēgušies iepirkumi:
• LND/2017/29, Iekšējais audits SIA 

“Līgatnes komunālserviss” komunālo 
pakalpojumu tarifu aprēķinu metodikā un 
uzskaitē. Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, 
jo nav iesniegti piedāvājumi.

• LND/2017/30, Līgatnes novada tūrisma 
objekta - strādnieku dzīvokļa - remonts 
Brīvības ielā 5-6, Līgatnē, Līgatnes novadā. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
“VV būvnieks” Reģ. Nr. 45403045836, par 
summu EUR 17 928,14 bez PVN. Turpinām 
iesākto darbu, dzīvoklis iegūs vēsturisku 
kosmētisko apdari, un varēsim ķerties pie 
dzīvokļa iekārtošanas.

Citas aktualitātes:
• Izstrādes procesa fināla stadijā ir 

pašvaldības 2018. gada budžets. Pašvaldības 
struktūrvienību un iestāžu izdevumi 
tiek plānoti iepriekšējā gada līmenī. Par 
papildus aktivitātēm: Plānojam turpināt ielu 
apgaismojuma sakārtošanu un uzsākt ielu 
asfaltēšanu Augšlīgatnē, kā arī Līgatnes 
pilsētas centra teritorijas sakārtošanu. 
Būtiskākie ēku telpu remontdarbi sagaidāmi 
Līgatnes novada vidusskolas ēkā Upes 
ielā 2. Tāpat tiek gatavota dokumentācija 
finansējuma atbalsta saņemšanai ceļu 
un ielu atjaunošanai divos nozīmīgos 
projektos un tiek turpināta iesākto projektu 
realizācija kultūras, tūrisma un teritoriju 
labiekārtošanas jomā. Sīkāks līdzekļu 
sadalījums pa pozīcijām un skaidrojums 
būs pieejams pēc budžeta apstiprināšanas.

• Atkārtoti lūdzam pirms mežizstrādes 
darbu uzsākšanas un kokmateriālu 
izvešanas vienmēr vienoties par konkrētā 
ceļa izmantošanu kokmateriāla transportam 
ar īpašnieku (Valsts, pašvaldība vai 
privātpersona), lai izvairītos no turpmākām 
nepatikšanām ceļa seguma bojājumu 
gadījumos. Nevēlamies pilnībā aizliegt 
smagā transporta kustību vai ierobežot 
uzņēmējdarbību, taču jārēķinās, ka pēdējā 
laika meteoroloģiskie apstākļi ziemas 
periodā nenodrošina pietiekošu sasaluma 
kārtu ceļa virsmā, līdz ar to smagā transporta 
kustībai jānotiek kontrolēti, savstarpēji 
saskaņoti un tikai atbilstošos laika apstākļos, 
lai ceļa īpašniekam nerastos zaudējumi un 
novada iedzīvotājiem nerastos neērtības 
ikdienas satiksmē.

	 	
Jaunu, darba spara, veiksmes un 

mīlestības pilnu
Jauno 2018. gadu vēlot, 

Līgatnes novada domes izpilddirektors
Egils Kurpnieks

Saskaņā ar 2017. gada 28. decembra 
Līgatnes novada domes lēmumu (Nr. 
19) publiskajai apspriešanai tiek nodots 
lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 
2, Līgatnē, Līgatnes novadā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķi ir grozīt 
Līgatnes novada teritorijas plānojumu, 
lai radītu priekšnoteikumus teritorijas 
ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot kvalitatīvas 
pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību 
atbilstoši Līgatnes novada stratēģiskajām 

interesēm, sabalansējot nekustamo īpašumu 
īpašnieku intereses un vēlmi teritorijā būvēt 
pārtikas ražošanas uzņēmumu ar veikala un 
muzeja telpām.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas 
termiņš noteikts četras nedēļas no 
11.01.2018. līdz 08.02.2018. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 31.01.2018. 
plkst. 17.00 Līgatnes novada domes telpās, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. 

gada 8. februārim Līgatnes novada domē, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
LV – 4110, vai arī sūtot elektroniski: 
novadadome@ligatne.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Līgatnes 
novada domē tās darba laikā: pirmdienās, 
otrdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 16.30, 
trešdienās no 8.00 līdz18.00, piektdienās no 
8.00 līdz 15.00, vai interneta vietnē www.
ligatne.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma 
publisko apspriešanu

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2017. gada 23. novembra sēdē
(protokols  Nr.17, 7.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 17/24

”Grozījumi 2015. gada 26. februāra 
Līgatnes novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 15/3 „Par pakalpojuma 
„Aprūpe mājās” nodrošināšanu 

Līgatnes novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma

3. panta trešo daļu

Izdarīt šādus grozījumus Līgatnes novada 
domes 2015. gada 26. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 15/3 „Par pakalpojuma 
„Aprūpe mājās” nodrošināšanu Līgatnes 
novadā”: 

1. izteikt  4.7. punktu šādā redakcijā:

“4.7. transporta un pavadoņa pakalpojumi 
medicīnas iestāžu apmeklējumam (ne 
vairāk par 2 reizēm mēnesī)”;

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Izdevumi par aprūpes mājās 
pakalpojumu tiek segti no Līgatnes 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un 
klienta līdzmaksājuma atbilstoši Līgatnes 
novada domes noteiktajai samaksai par 
pakalpojumu.”

3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Līgatnes novada pašvaldības noteiktā 
samaksa par aprūpes mājās pakalpojumu 
atbilst aprūpētāja amatalgas ar darba devēja 
nodokli stundu tarifa likmei.”;

4. izteikt 9.1. punktu šādā redakcijā:
“9.1. no Līgatnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē 
personām, kurām noteikts trūcīgas personas 
statuss.”

5. izteikt 9.2. punktu šādā redakcijā:
“9.2. noteikts līdzmaksājums 25% 
apmērā personām, kuru mēneša ienākumi 

nepārsniedz 200,00 EUR;
6. izteikt 9.3. punktu šādā redakcijā:

“9.3. noteikts līdzmaksājums 50% 
apmērā personām, kuru mēneša ienākumi 
nepārsniedz pašvaldībā noteikto 
maznodrošinātas personas ienākumu 
līmeni;

7. izteikt 9.4. punktu šādā redakcijā:
“9.4. noteikts līdzmaksājums 75% apmērā 
personām, kuru ienākumi pārsniedz 
pašvaldībā noteikto maznodrošinātas 
personas ienākumu līmeni un nepārsniedz 
valstī noteikto minimālās algas apmēru.”

8. izteikt 9.5. punktu šādā redakcijā:
“9.5. noteikts līdzmaksājums 100% apmērā 
personām, kuru mēneša ienākumi pārsniedz 
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 
apmēru.”

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
A.Šteins

Eiropas Savienības programmas 
„ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. 
pamatdarbības „Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde” Nr. 2016-1-LV02-
KA347-001061 ietvaros tiek veikta 
jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
anketēšana ar mērķi izprast un izzināt 
jauniešu vajadzības. Anketa ir anonīma, 
un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks 
izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrādei. 

Anketa atrodama šeit:
https://goo.gl/forms/B29pdlz8s5xlSWFJ2	

(saite uz anketu atrodama arī interneta 
vietnē www.ligatne.lv/jauniesiem)

Aicinām jauniešus 
izteikt savu viedokli 
aptaujā jaunatnes 

politikas stratēģijas 
izstrādei

Šobrīd notiek ziemas uzņemšana 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas	
projekta bezmaksas mācību programmās, 
kurās jauniešu pieteikumus gaida 24 
profesionālās izglītības iestādēs visā 
Latvijā. 

Galvenie uzņemšanas 
nosacījumi: 

• Mācībām var pieteikties nestrādājoši 
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kā 
arī strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, 

bet tikai tad, ja viņi ir vecumā no 17 līdz 24 
gadiem. Detalizēti uzņemšanas noteikumi 
atrodami VIAA mājaslapā www.viaa.gov.
lv. 

• Pieteikšanās 1,5  gada apmācībām 
šobrīd ir beigusies, bet līdz 23. februārim 
ir iespējams pieteikties 1 gada apmācībām. 
Jaunieši var izvēlēties apgūt kādu no 
25 dažādām profesijām. Mācību laikā 
iespējams saņemt stipendiju līdz 115 eiro 
mēnesī un citu atbalstu. Visas mācību 
priekšrocības detalizēti aprakstītas VIAA 
mājaslapā. 

• Jauniešiem mācībām jāpiesakās 
izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē, 
kuras var atrast VIAA mājaslapā profesiju 
sarakstā un kurās var uzzināt arī par 
iesniedzamajiem dokumentiem. 

	
Zane Birka

Valsts izglītības attīstības aģentūras 
Vecākā informācijas speciāliste
Komunikācijas un programmu 

publicitātes nodaļa

Iespēja apgūt profesiju

Sācies jauns gads – laiks, kad daudzi sev 
uzstāda jaunus mērķus un izvirza jaunas 
apņemšanās. Arī mūsu kā pašvaldības 
apņemšanās šim gadam ir konkrētas un uz 
mērķi orientētas.

Galvenā tēma, ko šogad vajadzēs atrisināt, 
ir novada izglītības sistēmas reforma. Pie 
šī projekta strādājam jau no pagājušā gada 
augusta, un šobrīd redzamas skaidras 
iezīmes risinājumiem. Mērķis - izveidot 
novadā izglītības sistēmu, kas centrēta uz 
bērna individuālām spējām un talantiem. 
Lai sasniegtu iecerēto, būs jāpieliek liela 

enerģija un vēlme apgūt un pielietot jaunas 
prasmes, mainīt attieksmi un uzskatus.

Iepriekšējā periodā uzsākti vairāki 
ekonomiskās attīstības projekti un projekti, 
kas vērsti uz dzīvestelpas paplašināšanu. 
Priecājamies par investoru aktivitāti jaunu 
darbavietu radīšanai, un šobrīd visas iepriekš 
iesāktās ieceres ir aktuālas. Tāpat aktuāli ir 
visi pašvaldības realizējamie projekti, un, 
kaut arī saskaramies ar dažādām grūtībām, 
tomēr nekas neliecina, ka kāds projekts var 
tikt apdraudēts.

Pagājušajā gadā novada iedzīvotāji 

ievēlēja jaunu deputātu sasaukumu. Mūsu 
sadarbībā mēdz būt atšķirīgi viedokļi, 
kas paver plašas iespējas diskusijai, bet 
darbs ir konstruktīvs. Atzinīgi vērtēju 
visus publiskās pārvaldes darbiniekus gan 
pašvaldības struktūrās un iestādēs, gan 
mūsu kapitālsabiedrībās. 

Vēlu, lai katram būtu lielāki vai mazāki 
mērķi, lai katram būtu savas individuālās 
un kolektīvās apņemšanās. No mūsu kopīgā 
veikuma ir atkarīga mūsu novada izaugsme 
un veiksme. Lai kopā mums izdodas!

Jaunais gads ar jauniem mērķiem

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA
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Uzsniga sniedziņš balts un zemei palika 
silti … vienmēr uz pasaules būs kāds, 
kuram vajadzēs skolotāja silto plaukstu, 
mīļā smaida un labā vārda, neraugoties 
uz jau esošām vai jaunām pieejām mācību 
un audzināšanas saturā. Jau kļuvis par 
tradīciju, ka Ziemassvētku laikā Priekuļu 
vidusskolā tiekas sadarbības novadu 
skolotāji, lai vadītu meistarklases un 
stāstītu kolēģiem par savu pieredzi darbā ar 
skolēniem. Šogad foruma tēma - personīgās 
efektivitātes paaugstināšana. Skolotājiem 
bija iespēja darboties sešās meistarklasēs. 
Vienu no tām - “Izaicinājums - darbs skolā” 
- vadīja Zaubes pamatskolas direktore Vita 
Krūmiņa. Stāsts, galvenokārt, bija par to, 
cik radošam jābūt skolotājam, lai paveiktu 
visu, kas paveicams un prastu to izdarīt 
kvalitatīvi un ar vieglumu.

Priekuļu vidusskolas skolotāja Anita 
Skrastiņa, kura ir arī projekta SKOLA 
2030 eksperte, mudināja kolēģus labāk 
izprast, ko tad īsti nozīmē kompetencēs 
balstīts mācību saturs, kur par galveno 
darba instrumentu kļūst caurviju prasmes – 
domāšana, radošums, sadarbība, pašizziņa, 
digitālās prasmes. Jāatzīst, ka skolotāji šajā 
meistarklasē darbojās ar milzu ieinteresētību 
un aizrautību.

Liepas pamatskolas skolotāja Inese 
Lāce rādīja metodes, kā ikvienu, pat 
visgarlaicīgāko lietu, kas mācību stundā 
jāizdara, pārvērst par atmiņā paliekošu 
piedzīvojumu, piemēram, pašam kļūstot par 
dzejnieku Eduardu Veidenbaumu. Bērnam 
tikai tas kļūst par zināšanām un prasmēm, 
kam skolotājs prot pielikt klāt emocionālu 
pārdzīvojumu.

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolotāja 
Ineta Lāce-Sējāne, kurai vienmēr un visur 
prioritāra bijusi vērtībizglītība, emociju 

pasaules bagātināšana un atbildība par 
visu, ko darām vai neizdarām, kolēģus 
iepazīstināja ar daudzveidīgu metožu un 
materiālu klāstu, kā veiksmīgi veidot jauno 
cilvēku par līderi savā klasē, skolā, pilsētā 
un valstī, jo Latvijai vairāk kā jebkad ir 
vajadzīgi stipri un veiksmīgi cilvēki.

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 
skolotājas Anita Vīņaude un Ilze 
Ozoliņa vadīja meistarklasi sākumskolas 
skolotājiem, kā attīstīt skolēniem analītisko 
domāšanu matemātikas un latviešu valodas 
stundās. Jāatzīst, ka brīžiem pašiem 
skolotājiem bija grūti uzreiz rast atbildes 
uz visiem lektoru uzdotajiem “āķīgajiem” 
jautājumiem. 

Savukārt izglītības pārvaldes metodiķe 
Diāna Briede kolēģus aicināja kopīgi 
padomāt par skolotāja galveno darba 
instrumentu – mācību stundu. Kā organizēt 
efektīvu mācību stundu? KĀPĒC ir jāstrādā 
citādāk nekā līdz šim? Varbūt tāpēc, ka 
pasaule ir mainījusies? Varbūt tāpēc, ka 
padziļinājušās mūsu zināšanas par to, kā 
notiek mācīšanās process, bet varbūt tāpēc, 
ka skolēni ir mainījušies, kritiski uztver 
informāciju un grib darboties? Vai vienkārši 
tāpēc, ka vecā luga izņemta no repertuāra 
un skolotāja loma mainījusies? 

Forumā piedalījās arī vieslektors 
– organizāciju psihologs Uldis Pāvuls, 
runājot par skolotāja personīgo efektivitāti 
un jaunu pozitīvu ieradumu veidošanu 
vispirms pašiem sev. Jo pasauli pārvērš 
nevis skaistas idejas, bet atvērušies un 
mainījušies cilvēki.

Noslēgumā skolotāji atvadījās, vēlot 
veiksmi viens otram gan profesionālajā, 
gan personiskajā dzīvē, apņēmības pilni 
forumā gūtās atziņas izmantot savās klasēs, 
skolās, kolektīvos. Lai veicas!

Pedagogi tiekas ikgadējā 
forumā “Meklējam 

darītājus”

Ģimenes ārste dr. Sandra 
Kukaine atgādina par iespēju 

izmantot valsts apmaksāto vēža 
skrīninga programmu.

Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas 
nosaka, ka nodokļu maksātāji savā ikgadējā 
ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem 
izdevumiem par bērna izglītības iegūšanu 
no 2016. gada 1. janvāra papildus var 
iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības 
programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu 
vecumam.

Iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības 
iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot interešu 
izglītības programmas bez licences 
saņemšanas pašvaldībā. (Līgatnes novadā 
tās ir Līgatnes novada vidusskola un 
Līgatnes novada Mūzikas un mākslas 
skola)

Interešu izglītības programmas ir tiesīgas 
īstenot arī citas juridiskās un fiziskās 
personas, kuras nav reģistrētas Izglītības 
iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences 
saņemšanas pašvaldībā.

Maksa par Līgatnes novada iestādēs 
īstenotajām maksas interešu izglītības 
programmām tiek noteikta ar Līgatnes 
novada domes lēmumu.

Līgatnes novada dome izsniedz licences 
saskaņā ar noteikumiem Nr.17/2 “Par 

Līgatnes novada interešu izglītības 
un neformālās izglītības programmu 
licencēšanas kārtību” un “Līgatnes novada 
domes interešu izglītības programmu 
licencēšanas komisijas nolikumu”.

Līgatnes novada pašvaldības Interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisija šobrīd ir 
izsniegusi licences šādu interešu izglītības 
programmu īstenošanai: 

• Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas 
Līgatnes novada pirmsskolas vecuma 
bērniem Līgatnes novada pirmskolas 
izglītības iestādē;

•	 Volejbols (1.-12. klasei) Līgatnes 
novada Sporta centrā;

•	Karatē (5-18 gadu vecuma bērniem) 
Līgatnes novada Sporta centrā; 

•	Florbols (5-18 gadu vecuma bērniem) 
Līgatnes novada Sporta centrā. 

Sīkāka informācija – Dace Bērziņa, 
Līgatnes novada domes izglītības un 
jaunatnes lietu speciāliste, Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā. Tālrunis 26866855, e-pasts: dace.
ligsk@inbox.lv

Līgatnes novada pašvaldībā 
licencētās interešu izglītības 

programmas
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne

Mājas Viesis, Nr.45 (08.11.1875). 
Raksts iz Paltmales

Mājas Viesis, Nr.45 (08.11.1875). 
Raksts iz Paltmales 

Pagrieziens no Līgatnes ceļa uz bijušo Paltmales pagasta skolu

Paltmales kapu kapliča. Atvadīšanās no Aivara Baloža /dz. 
01.11.1938. – miris 17.01.2016./ 2016. gada 23. janvārī. 

Foto Anita Jaunzeme

Paltmales pagasta skola. Gads nav zināms. Foto no Līgatnes Vēstures biedrības arhīva 

Paltmales pagasta skolas atrašanās vieta 
Google kartē

Paltmales skolas audzēkņi. Gads nav zināms. 
Foto no Līgatnes Vēstures biedrības arhīva 

40. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12

1Guļamistabas
2	Pagastam
3Ass - garuma mērvienība Krievijas impērijā, 

213,4 cm
4Māja – parasti dzīvojamā māja
 5Beķers – maiznieks

6 Ķēķis – virtuve
7Pērminderis – draudzes pārstāvis baznīcas 

draudzes pārvaldē, kas visu uzrauga un palīdz 
mācītājam 

8Lst. – lasts: veca masas mērvienība — aptuveni 
160 kilogrami 

9	Dāvināja
10Kurzemē 1 pūrvieta – 0,365 ha, Vidzemē 

– 0,371 ha

11Atkritumus
12Stikla

13Kaimiņu
14Piņu zeme jeb Piņņuzeme vecajās avīzēs 

bieži pieminēta. Vārds “Piņi”cēlies no “Finland” 
– “Fin”, krievu valodā – “Финляндия, финны”. Tā 
kā latviešu valodā bija ieviesies vārds: “Piņi”, kas 
bija nelabskanīgs, Kronvaldu Atis izdomāja vārdu 
“somi”. No 1862. līdz 1869. gadam Somijā un 
Igaunijā bija postoša neraža, kuras rezultātā sākās 
smagi bada gadi. Cilvēki mira masveidā. 1871. gadā 
laikraksts “Baltijas Vēstnesis” četros turpinājumos 
publicēja Aleksandra Vēbera informatīvi apjomīgo 
rakstu “Soma jeb Piņņu zeme”. Palīdzības darbā 
iesaistoties latviešu amatniekiem, liģeriem un 
enkurniekiem, pēc Ivana Himillera iniciatīvas un 
ar Rīgas birģermeistara Eduarda Heinriha Gustava 
fon Holandera atbalstu 1868. gada 2. martā tika 
nodibināta “Latviska palīdzības biedrība priekš 
trūkumu ciesdamiem igauņiem”. Palīdzības 
līdzekļu iegūšanai biedrība rīkoja koncertus, 
noturēja priekšlasījumus un ar lieliem panākumiem 
uzveda “Žūpu Bērtuli”. Tā bija pirmā latviešu teātra 
izrāde Rīgā. Biedrībā darbojās arī Dāmu komiteja. 
Bada cietējiem tika savāktas lielas naudas summas. 
Šīs biedrības darbošanās radīja apstākļus RLB 
izveidošanai, kurā tā vēlāk arī ieplūda. Mūsdienās 
Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks ir līgatnietis 
Guntis Gailītis. 

15Versts ir sena krievu garuma mērvienība, kas 
atbilst 500 asīm jeb 1500 aršīnām. Metriskajā 
sistēmā viena versts atbilst 1066,8 metriem. Versts 
kā mērvienība tika lietota Krievijas impērijas 
teritorijā, tajā skaitā arī Kurzemes un Vidzemes 
guberņās.

16Ramas muižas iedzīvotāji

Katram interesentam, kas kaut vai virtuāli 
pāršķirstījis “Līgatnes Novada Ziņas”, ir jābūt 
izbrīnītam un gandarītam par to, cik daudz 
padarīts Līgatnes novada pētniecībā tieši 
pēdējo desmitgažu laikā. Šim procesam pa 
labu ir nācis tas, ka nav tematu aizliegumu, 
kas bija spēkā padomju okupācijas gados. 
Tad Līgatnes pagātnes “buržuāzisko 
labklājību” tikpat kā neiespējami bija sasaistīt 
ar “nobriedušā sociālisma un komunisma 
celtniecības” ideoloģijām.

Vēstures izziņas jomā daudzi darbojušies, 
bet ar īpašu interesi lasāmas Rasmas Vanagas 
un mūžībā aizgājušā Aivara Baloža, kā arī 
Sigurda Rusmaņa pētījums “No Līgatnes 
Spriņģu ieža līdz Vāļu kalnam”, kā arī skatāms 
Anitas Jaunzemes apjomīgais devums foto un 
video jomā. To jau vairākkārt esmu rakstījis, 
bet nevaru savaldīties, neuzrakstījis vēlreiz.  

Īpaši uzteicams fakts, ka daudzie pētījumi 
ievietoti “Līgatnes Novada Ziņās”, jo tur 
rakstītais ir noglabāts drošībā – gan drukātā 
veidā lasītāju mājās un dzīvokļos, gan portālā 
News.lv, gan Līgatnes novada mājaslapā un 
LNB digitālajā bibliotēkā. 

Tas, ka mūsu novada vēstures pētījumi 
aizrauj arī ārpus Līgatnes dzīvojošus 
cilvēkus, redzēju decembra sākumā Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
Baltu valodniecības katedrā, kur tās vadītāja, 
filoloģijas zinātņu doktore, profesore Lidija 
Leikuma, klātesot profesoram Raimondam 
Briedim no Līgatnes, vadīja tā saucamo 
“līgatiešu” (bez “n”) saietu. Vispirms 
klausījāmies un skatījāmies prezentāciju 
par Latvijas Universitātes mācībspēku un 
studentu ekspedīciju pie Sibīrijā dzīvojošajiem 
latviešiem, bet sarīkojuma otrā daļa bija 
veltīta tai trakajai virpuļvētrai, kas Līgatnē 
plosījās 1872. gada 10. maijā un par ko biju 
rakstījis “Manas mīļās Līgatnes” iepriekšējā 
gada novembra un decembra turpinājumos. 

Ar patiesu interesi visi klātesošie uzklausīja 
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 12. klases 
skolnieci Martu Veinbergu, kas lasīja “Atmiņu 
burtnīcu”, kas saucās “Slavēku Jāņa Leikarta 
Atminēšanas grāmata”, kas tagad atrodas 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā. Rasma Vanaga 
to pārveidojusi mūsdienu lasītājam saprotamā 
formātā. Klausītāji izbrīnā galvas vien grozīja 
par virpuļviesuļa milzīgo spēku un nežēlīgajām 
izrīcībām attiecībā pret cilvēkiem, lopiem, 
zemnieku mājām, simtgadīgiem kokiem un pat 
Ķempju baznīcu, kas tika nopostīta pilnībā un 
kam pat ērģeļu stabules tika samaltas miltos. 

Tepat pieminēšu arī pārējos Veinbergu 
ģimenes locekļus, kas bija klāt šajā pasākumā: 
pensionāri Ērika un Helmūts Veinbergi, LU 
pasniedzēja Silvija Veinberga un LU PPMF 
studente Katrīna Veinberga.

Cienastam bija sagatavotas maizītes ar 
kaņepju pavalgu, kas senos laikos bija 
populārs aizdars, jo sviests tad bija ļoti dārgs 
un ne katram pieejams. Tagad tas arī ir dārgs, 
jo, kad izrādījās, ka zinātnieki kļūdījušies un 
piena taukiem nav ne vainas, pieprasījums pēc 
sviesta daudzkāršojies un tā cena dubultojusies. 
Tie, kas iepriekš daudzus gadus bezjēgā bija 
badojušies, nelietojot garšīgo sviestu, tagad ir 
nikni un pārskaitušies.

Tā kā Līgatnes vēsture lielos vilcienos ir 
gatava, mēs, pārējie, varam būt priecīgi, ja 
uzrakstīto varam papildināt ar jaunu detaļu. Un 
šajā sakarā lasītājus gribu iepazīstināt ar kādu 
milzīgu un pat skandalozu diskusiju Paltemales 
jeb Paltmales sakarā, kas 1875. un 1876. gadā 
risinājās tolaik ietekmīgajā latviešu laikrakstā 
“Mājas Viesis”. Kā var saprast no hronikām, 
tad sanāk, ka Paltmales pagasts kopā ar Jaun-
Ķempju pagastu lielos vilcienos bijis tādās 
pašās robežās kā tagad Līgatnes novads. 
Pagasta nosaukuma maiņa no Paltmales uz 
Līgatni bijusi 1925. gadā. 

Pieļauju, ka daudzi par manis pieminēto 
diskusiju “Mājas Viesī” nav ne dzirdējuši, 
ne lasījuši. Iemesls tam ir gaužām svarīgs 
– lasīšana gotiskajā ortogrāfijā, kas pielāgota 
latviešu valodai, ir mokoša nodarbe. Tā ir kā 
iešana pustumsā pa bedrainu un celmainu ceļu, 
jo pie katra vārda jāapstājas un jāgudro – ko 
tas nozīmē. Kad esi aizmocījies līdz teikuma 
beigām, sākums jau aizmirsies. Tāpēc es šo un 
nākamos rakstus esmu pārveidojis mūsdienu 
cilvēkam saprotamā tekstā un dažus vārdus 
arī palabojis, lai tie jocīgumi lasītājam ik 
pa mirklim nekristu uz nerviem (piemēram, 
materiāls un nevis matriāls). Šur un tur esmu 
ielicis pa jaunai rindkopai, lai ērtāk lasīt.

Tā laika situācijas raksturošanai un gaisotnes 
saprašanai citēšu vienu rindkopu no Rasmas 
Vanagas sagatavotās hronikas, kas raksturo 
novada apdzīvotību kādus piecdesmit gadus 
iepriekš, vēl pirms spēkā pieņemas topošās 
papīrfabrikas varenība.

1826. gads. Paltmales muižas zemniekiem 
tiek pierakstīti uzvārdi. Paltmales pagastā 
reģistrēti 641 iedzīvotājs, no tiem 292 vīrieši, 
349 sievietes, 38 zemnieku sētas, Jaunķempju 
pagastā reģistrētas 25 mājas, 547 iedzīvotāji, 
no tiem 195 vīrieši un 352 sievietes.

Tāpat Līgatnes vēstures hronoloģijā 
izlasīsim, kā Augšlīgatnē ap to laiku bija ar 
skolām.

1863. gada 13. februāris. Darbu sāk 
Paltmales pagasta skola „Skudrukalnā” 
(netālu no „Blodziņiem”). Skola celta uz 
Paltmales un Jaunķempju pagasta robežas, lai 
būtu pieejama abu pagastu bērniem. Pirmais 
skolotājs – Spunde ar Nītaures draudzes 
skolas izglītību.

Hronoloģijā rakstīts arī par Jaunķempju 
skolu, kas dibināta 1872. gadā (tagadējie 
„Kraujēni” Līgatnes pagastā netālu no 
Ieriķiem), bet nākamais hronoloģijas ieraksts 
attiecas uz to skolu, kas pieminēta “Mājas 
Viesa” rakstā. 

1875. gads. Paltmales pagasts skolas 
vajadzībām nopērk 125 pūrvietas zemes ar 
ēku par 4 000 rbļ., kurā līdz tam bija ierīkota 
beķereja (tagadējās „Ainavas” Augšlīgatnē). 
Telpu izremontē, un ap 1878. gadu par 
skolotāju ievēlēts Lapsiņš. Skola šeit pārceļas 
no „Skudrukalna”.

Bet tagad nu dosimies “Mājas Viesa” 
gotiskās ortogrāfijas džungļos.

Vispirms lasīsim reportāžu par jaunas skolas 
atklāšanu Augšlīgatnē 1875. gadā. Pēc tam 
noskaidrosim, kā izveidojās Paltmales kapi. Un 
pēc tam uzzināsim par lielo bāršanos Ķempju 
baznīcas sakarā. Vēl vienīgi skaidrības labad 
varu piebilst, ka Vidzemes šoseja tajā gadā jau 
bija gatava, bet par dzelzceļu vēl nebija sākts 
sapņot. 

Sākotnēji es biju domājis šī raksta 
fragmentus tikai citēt, bet tad sabaidījos 
tā darīt, jo viss raksts kopumā ir kā viens 
liels vēsturisks piemineklis, ko mūsdienu 
lasītājs ierauga pirmo reizi. Te parādās tādas 
detaļas, kas īpaši var ieinteresēt Augšlīgatnes 
iedzīvotājus. Lai lasīšana nebūtu vienmuļa, es 
šur tur likšu tādus kā skaidrojumus un tādus kā 
apakšvirsrakstus.

Tātad “Mājas Viesis” Nr. 45, 1875. gada 8. 
novembrī, 4.-6. lpp. 

Raksts iz Paltmales. 
No Paltmales, Siguldas draudze. „Priecājieties 

ar priecīgiem un bēdajaties ar bēdīgiem.” — 
Paltmaliešiem pašiem sava skola ir no 1863tā 
g. Bet tāpēc tā tagadējā skolas-bērnu skaitļa par 
mazu un turklāt nekārtīgi ieriktēta bija, ka viņai 
trūka sevišķi guļami kambari1  un pieliekams 
kambars kā priekš skolotāja, kā priekš 
skolasbērniem un tā pati bija visam pagastam 
vienā stūrī, tad vajadzība spieda paltmaliešus 
sev tādu skolu iegādāties, kurai nupat minētās 
vajadzības netrūktu. Jau senāk tagadējs muižas 
dzimtlielkungs V. Kyber bija valstei2  piesolījis to 
no ūdens-dzirnavām otrpus šosejas būdamu 24 
dālderi, 84 graši lielu, tā nosauktu „Beķerkalna” 
vietu, ar tādiem nolīgumiem saņemt, ka to gan 
labāki nevar vēlēties; bet tobrīd valsts minēto 
piesolījumu nebija pieņēmusi, kamēr pēcāk 
minētā vieta no lielkunga bija citam pārdota un 
valstei tā pate bija jāpērk. Šo vietu, kurai jau 
bija 20 asis3  garš un 5 asis plats mūra ērberģis4, 
kurā senāk beķers5 un podnieks savu amatu 

strādāja, un citas saimniecības ēkas, bez vien 
klēts un otra kūts — valsts sev par 4500 rub. 
mantojusi, un ar saviem pūliņiem un ar dzimt-
lielkunga vēlīgu palīgu, ka to pēcāk redzams 
rēķins izrādīs — iztaisīja par skolasvietu. 

Par Beķerkalnu ļoti maz rakstīts, un 
presē vienīgi ir pieminēts Līgatnes pagasta 
Beķerkalna māju nomnieks Pēteris Cers, kurš 
1925. gadā tika apzagts un pēc pāris gadiem 
bankrotēja. Tomēr visādi apliecinājumi rāda, 
ka vecā skola, par ko rakstīts šajā publikācijā, 
ir blakus tagadējai. Ja kāds no lasītājiem nevar 
iedomāties, kur tas atrodas, tad to izstāstīt ir 
samērā viegli. Ja braucat pa Vidzemes šoseju 
Cēsu virzienā, tad tas ir pēdējais pagrieziens 
pa kreisi pirms Ķempju gravas – kādi 50 
metri aiz pagrieziena uz papīrfabriku. Vai arī, 
braucot uz Lejas Līgatni, pirmais ceļš pa labi 
aiz pagrieziena no Vidzemes šosejas. 

Minētā ērberģī ir vienā galā skolotājam 
dzīvoklis ar ķēķi6 un pieliekamo – kambari, 
vidū ir 5 1/3	asis gara, 4 1/6 asis plata un 1½ asis 
augsta skolas klase ar pret dienvidiem 4 un pret 
ziemeļiem 3 lieliem logiem. Priekš puikām ir 
apakšā un priekš meiteņiem ir augšā sevišķis 
guļams-pieliekams-kambars. Un otrā galā šim 
ērberģam ir zemes-strādniekiem dzīvokļi un 
ķēķis. Netāl no šās ēkas ir tiesas-ērberģīts.

Te augšā minēta skola tika no cien. draudzes 
mācītāja Girgenson 18ta Oktobr pag. gd, 
tad papriekš baznīcas un skolas pērminder7		
lielkungs, baznīcas pērminders, draudzes 
skolotājs, šās draudzes pagasta skolotājs, 
skolas vecākais, valsts vecākais un abi 

priekšnieki, skolas bērni un daudz citi valsts 
biedri bija vecā skolā sapulcējušies no viņas 
atvadīties, un visi nupat minēti pēc kārtas 
un skolas bērni, pa labo pusi šosejai puikas 
un pa kreiso pusi meiteņi, pa pāram kopā, 
ar karogu priekšā, pie it jaukas dienas, uz 
jauno skolu aizceļoja — ar sv. Dieva vārdiem 
un ar sv. krusta zīmi iesvētīja. Priekš- un 
pēc-iesvētīšanas atskanēja jaukas 4 balsīgas 
dziedāšanas jauktā korī. — Pēc to runu turēja 
Līgat papīru-fabrikas skolotājs Lindberg, 
kas zīmējās visvairāk uz vecākiem, lai tie 
ar labprātību bērnus skolā sūtot un lai uz to 
palīdzot, ka tās mācības, kas skolas bērniem 
tiekot skolā iedēstītas, arī mājās spēkā 
pieņemoties. Pēc tam Siguldas draudzes vīru-
koris nodziedāja: „Šī ir tā Kunga dien’.”

Tālāk varam redzēt, ar kādu rūpību un cik 
precīzi uzskaitīti visi tēriņi.

Nu pagasta-skolotājs Spunde sapulcējušiem 
izrādīja, cik skolas-klases un citu ēku 
uztaisīšana maksā un kas un cik visu to 
vajadzīgo pie tā ir devis.Tas rēķins ir šāds:

a. Muižas dzimt-lielkungs V. Kyber bez 
kādas maksas no savas puses priekš skolas-
klases, guļamo- un pieliekamo kambaru, 
lielajā ērberģī ieriktēšanas (visa virsa, bez 
vien jumts, — grīda, durvis un logi bija jauni 
jātaisa un ar ķieģeļiem sienas jāoderē), priekš 
tiesas-ērberģa, klēts un vienas kūts jaun-
būvēšanas deva: 67 baļķus 5—6 asi garus; 
330 baļķus 4—5 asi garus; 74 baļķus 3—4 asi 
garus; 37 baļķus 2—3 asi garus un 110 kārtis, 
kas viss pēc meža-valdības takses kopā 727 
rub. maksā. Tad vēl: 12500 ķieģeļus pa 11 rub. 
tūkstots, ir 137 rub. 50. — 5200 dakstiņi pa 17 
rub. tūkstots, ir 88 rub. 40 kap. un 10½  lst.8  

kaļķu, pa 51/4 rub. lastā, ir 55 rub. 121/2kap. 
Pavisam kopā 1008 rub. 21/2 kap. 

Pievērsiet uzmanību nākamai rindkopai, 
kur pirmo reizi pieminēti Paltmales kapi.

Bez nupat minētā materiāla dzimt-lielkungs 
klāt šķiņķoja9 17 pūra-vietas10  zemes, uz kuras, 
kā pēcāk pieminēšu, paltmalieši izredzēja sev 
kapsētu. Kad šo zemes-gabalu tikai pa 20 rub. 

pūra-vietu rēķina, tad iznāk 340 rub., tā ka 
viss, ko dzimt-lielkungs materiāla un zemes 
valstei [pagastam] ir bez kādas maksas devis, 
iztaisa kopā 1348 rb. 21/2 kap. Brangs teicams 
darbs! 

Vēl ir jāpiemin, ka dzimt-lielkungs līdz ar 
savu Rīgā dzīvodamu brāli, savam Dieva mierā 
aizmigušam tēvam par piemiņu, valstei ir 30ta 
Novembr. 1871. šķinķojuši vienu kapitālu 500 
rub. lielu, no kura procentēm katra gada 5 rub. 
paliek uz kapitāla vairošanu un 20 rub. tiek 
pēc valsts valdības [tātad: pagasta domes] 
sprieduma nabagākiem skolas-bērniem par 
labu izdalīti, — un b. valstej [..] iepriekš 
minētu materiālu klāt vajadzīgu granti un 
ūdeni priekš būves pievedot un nederīgu 
rūsu11, kokus u.t. pr. novedot, izgāja 5841/4 

zirga- un 84 kāj-dienas. Kad nu zirga-dienu 
par 75 kap. un kāj-dienu par 40 kap. rēķina, 
tad iztaisa 471 rub. kap. Par dzelžu-un glāžu12	
materiālu 157 rb. 14 kp. un meistariem 988 
rb.45 kp. ir izdots, tā ka nu valsts no savas 
puses par 1617 rub. kap. pūlinus ir upurējusi. 

Skolotājs mīļam palīdzīgam dzimt-
lielkungam, kas pats tai brīdī nevarēja klāt 
būt, jo bija līdz ar savu mīļu vecu māti priekš 
neilga laika uz Rīgu dzīvot aizgājis, visas 
Valsts vārdā izsacīja daudz daudz pateicības un 
vēlēja, lai mīļais Dievs viņu laicīgi un mūžīgi 
svētī. Pēc tam visu iedzīvotāju vārdā skolotājs 
izsacīja pateicību visai valstei par viņas grūtu 
pūliņu, un vēlēja, lai vienumēr labi augļi iz 
šās skolas izaugtu, izziedētu un izgatavotos un 
norādīja, ka caur mūsu žēlīga tagadējā zemes-
tēva un Ķeizara lielu cilvēcības-mīlestību 
Latvju tautai ir atspīdējuši tie laiki, kuros viņa, 
ja vien grib,var pieaugt gudrībā un piemīlībā 
pie Dieva un cilvēkiem, tad jauktais koris uz 4 
balsīm nodziedāja: „Dievs, sargi Ķeizaru!”

Var sacīt: Paltmaliešiem ir viena laba un 
glīta un visai valstei ir pa vidu stāvēdama 
skola, kādu gan reti citur var atrast, līdz ar 
citām turklāt būdamām ēkām, par ko cienīgs 
dzimt-lielkungs, visa valsts un tagadējs valsts-
vecākais A. Lindin, par nepiekusušu valsts-
labklāšanas rūpumu, no bērnu bērniem pelna 
pateicību un slavu.

Tālāk detalizēti aprakstīta labdarības 
akcija. 

Bet viena lieta skolas-klase pietrūka, tā 
bija „ērģeles.” Kad, kā augšā ir izstāstīts, 
iesvētīšanas ceremonija bija pabeigta, 
skolotājs klātbūdamos ļaudis, kurus visus liela 
skolas-klase saņemt nepaspēja, uzrunāja, lai 
mīlīgas rokas pasniegtu mīlestības - dāvanas 
priekš jaunām ērģelēm, un raugi, pirmie, 
kas savu artavu priekš tam deva, bija bērni, 
cits 2 kp., cits 5 kp., ka katram tobrīd laikam 
klāt bija, tā ka no šiem kopā 50 kp. ienāca. 
Pie šā mīlestības-darba tūliņ vēl klāt pienāca 
dāvanas: atkal no mūsu lielkungiem un viņa 
brālis un abēju mīļa māte šo trūkumu senāk 
ievērodami, bija saviem apakšniekiem, pirmais 
muižas-kungam un pēdīga mež-kungam katris 
50 rub. un vidējais, līdz ar līdz-rakstienu 
valsts-valdībai rakstītu, meža-kungam 50 rub. 
ar to ziņu nodevuši, ja tiek dēļ jaunām skolas 
ērģelēm mīlestības-dāvanas lasītas, lai tad 
to iedod. Tātad no nupat minētiem kungiem 
ienāca 150 rub. Divi nāburgu13	 	 kungi tai 
pašā brīdī katris 1 rub. pielika, ka nupat visu 
ērģeļu nauda jau 152 rub. 50 kp. bija. Prieks! 
Tiešām prieks necerēts! To vakaru un valsts 
priekšnieki līdz ar daudziem skolu- un labas 
sabiedrības-mīļotājiem skolas-klase priecīgi 
kopā padzīvoja, kopā goda-maltīti ēzdami un 
cits citam veselības uzdzerdami. 

Valdības rokās no 1868ta gd. stāvēja 34 
rb. 61 1/2	kp. tā nosaukta „labprātīgu dāvanu 
nauda,” kas bija no dažiem valsts-biedriem 
priekš bada-cietējiem Piņu-zemē14, dota, bet 
kuras tur vairs nevajadzēja. No šās naudas 
tika pie augšā minētas naudas pielikts un 
tika par 180 rub. ērģeles pirktas. Šo jaunu 
ērģeļu skaņu pirmoreiz dzirdēt, bija uz valsts-
valdības ziņojumu sapulcējies 9ta martā š. 
g. pēc pusd. liels ļaužu pulks. Jānožēlo, ka 
cienīgs draudzes mācītājs dažādu garīgu 
apkopumu dēļ pie draudzes te nevarēja klāt 
būt. Sapulcējušies kopā izdziedāja: „Grēks ir 
tevim cilvēks kavēt” pirmo peršu. Skolotājs 
sapulcēto prātus grieza uz to, ka: „Visa laba 
dāvana un visa pilnīga dāvināšana nāk zemē 
no mūsu žēlīga Dieva un Tēva,” tā arī šis 
skolai derīgs ierocis, ērģeles, ir no Dieva 
caur mīlīgām sirdīm te nācis. Pēc uz 4 balsīm 
jauktā korī nodziedāšanas iz „Dziesmu-
vaiņaga pirmās daļas 36.” ar citiem teksta 
vārdiem, atskanēja jauno ērģeļu skaņa, un līdz 
ar viņu skaņu visi kopā nodziedāja: „Teici 
to Kungu to godības ķēn. svētu” pirmo un 
otro peršu. Skolotājs īsi izstāstīja, cik jaunās 
ērģeles maksā un kur priekš viņām ir nauda 
dabūta. Izstāstījums rādīja, ka no muižas 
dzimt-lielkunga, kas ne apnīkst savu mīļu 
roku savai valstei labdarīdams atvērt, jo lielāki 
mīlestības - darbi atkal šoreiz ir atspīdējuši, un 
kāpēc esot viņam no sirds laba laime jāvēlē, 
tad līdz ar sapulcētiem uzsauca trīs reiz „urrā” 
un 4 balsīgi jauktā korī nodziedāja: „Lai dzīvo 

sveiks!” Netika arī Lielkunga brālis un viņa 
piederīgie un mīļā vecā māte aizmirsti; bet līdz 
ar sapulcētiem tika viņiem trīs reiz uzsaukts: 
„Urrā,” un 4 balsīgi jauktā korī nodziedāts: 
„Augsta laime tiem.” 

Skolu un valsts priekšnieki līdz ar daudziem 
valsts biedriem to vakaru skolas-klasē mīļi 
kopā būdami, ēda goda-maltīti un cits citam 
uz veselību un laimi dzēra, arī apsveicināšanas 
uzdziedāja. 

Tālāk sniegta detalizētāka informācija par 
Paltmales kapsētas izveidošanu.

Vēl viens vērā ņemams darbs, ko 
paltmalieši šogad ir pastrādājuši, ir jāpiemin. 
Jau iepriekš tiku sacījis, ka valsts uz tām no 
dzimt-lielkunga viņai šķiņķotām 17 pūra-
vietām zemes, sev ir kapsētu izredzējusēs. Šī 
kapsēta ieņem pilnīgi trīs pūra-vietas zemes. 
Šai valsts apraka krietnu grāvi apkārt un 
uztaisīja no grāvja zemēm valni. No šās vietas 
dzimt-lielkungs priekš sevis un priekš saviem 
tuvākiem apakšniekiem paņēma	1/4 pūra-vietas 
lielu gabalu, par to apsolīdams valstei priekš 
šķūņa ar torni, dot to vajadzīgo akmeņu, 
ķieģeļu, koku, dzelzu un glāzes materiālu. 
Atkal laipnība! Šī kapsēta 7ta August, kad 
papriekš cien. draudzes mācītājs un draudze 
meža kapsētā, kurā līķiem vairs rūmes nebija, 
sapulcējušies bija, viņai „ar Dievu” sacīt un 
atkal jaunajā sapulcējās, no cien. draudzes 
mācītāja tika iesvētīta, un tai tad pat tika 
pirmais līķis, Paltemal muižas meža-kunga 
Kiberman dēliņš “Julius Alfred” paglabāts. Tā 
vecā, kā arī jaunajā kapsētā atskanēja jauktā 
kora 4 balsīgas dziedāšanas. 

Arī šī vieta, bez grāvja un vaļņa, prasīja 
valsts pūliņus. Viņā bija lielas smilšu-bedres un 
viens lielāks uzkalns, kur pie- un nolīdzinājot 
vairāk kā 100 kājdienas jau izgājušas ir. Visu 
kas te pieminēts ir, Valsts nu ar mīļā Dieva un 
ar sava dzimt-lielkunga palīgu ir padarījusi, 
un katram, kas šos darbus uzskata, viņa var 
sacīt: „priecājieties ar priecīgiem”…

Un te ir tas pieteikums lielajai diskusijai, 
kas izvērtīsies nākamajos “Mājas Viesa” 
numuros. 

bet — „bēdājaties ar bēdīgiem!” Ko tas 
apzīmē? Kam ausis ir dzirdēt, lai dzird un 
sirds sajust, lai jūt! Daudziem vēl it ļaunā 
piemiņā stāv 1872trā gada 10ais Mai, kura 
visu Vidzemi caur briesmīgu auku (paisumu) 
bēdu- un nelaimju josta tika pārvilkta. Minētā 
dienā, kā no avīzēm daudzi atminēsies, mūsu 
draudzes pusbaznīca Jaun-Ķempes muižiņā 
arī par drupu-kaudzi palika, un tāda viņa līdz 
šodien vēl stāv. Pašai draudzei tāds spēks nav, 
jaunu baznīcu sev uzbūvēt, tāpēc: „bēdājaties 
ar bēdīgiem.” — Kas šo rindu daudzmaz 
pazīst, tas gan zinās, ka Jaun-Ķempes muiža 
stāv draudzei vienā malā uz ziemeļiem, tā 
ka otra draudzes mala ap 15 verstu15  tālu ir. 
Tāpēc no visiem paltemaliešiem, bez vien 
diviem vīriešiem no rameniešiem16, no pie 
šās baznīcas piederošiem siguldiešiem un no 
citiem Jaun-Ķempeniešiem ir tā vēlēšanās, 
izsacīta, lai jauna baznīca tiktu draudzei vidū, 
ap tagadēju Paltemal skolu, būvēta, kur tad 
viņi, ja tā notiktu, no savas puses upurējot līdz 
500 rub. jaunas baznīcas būvei.  

Laiks rādīs, kas notiks. — 
S. 

Vienīgi žēl, ka raksta autors nav norādījis 
savu vārdu un uzvārdu. 

Turpinājums sekos
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Mana mīļā Līgatne

Mājas Viesis, Nr.45 (08.11.1875). 
Raksts iz Paltmales

Mājas Viesis, Nr.45 (08.11.1875). 
Raksts iz Paltmales 

Pagrieziens no Līgatnes ceļa uz bijušo Paltmales pagasta skolu

Paltmales kapu kapliča. Atvadīšanās no Aivara Baloža /dz. 
01.11.1938. – miris 17.01.2016./ 2016. gada 23. janvārī. 

Foto Anita Jaunzeme

Paltmales pagasta skola. Gads nav zināms. Foto no Līgatnes Vēstures biedrības arhīva 

Paltmales pagasta skolas atrašanās vieta 
Google kartē

Paltmales skolas audzēkņi. Gads nav zināms. 
Foto no Līgatnes Vēstures biedrības arhīva 

40. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12

1Guļamistabas
2	Pagastam
3Ass - garuma mērvienība Krievijas impērijā, 

213,4 cm
4Māja – parasti dzīvojamā māja
 5Beķers – maiznieks

6 Ķēķis – virtuve
7Pērminderis – draudzes pārstāvis baznīcas 

draudzes pārvaldē, kas visu uzrauga un palīdz 
mācītājam 

8Lst. – lasts: veca masas mērvienība — aptuveni 
160 kilogrami 

9	Dāvināja
10Kurzemē 1 pūrvieta – 0,365 ha, Vidzemē 

– 0,371 ha

11Atkritumus
12Stikla

13Kaimiņu
14Piņu zeme jeb Piņņuzeme vecajās avīzēs 

bieži pieminēta. Vārds “Piņi”cēlies no “Finland” 
– “Fin”, krievu valodā – “Финляндия, финны”. Tā 
kā latviešu valodā bija ieviesies vārds: “Piņi”, kas 
bija nelabskanīgs, Kronvaldu Atis izdomāja vārdu 
“somi”. No 1862. līdz 1869. gadam Somijā un 
Igaunijā bija postoša neraža, kuras rezultātā sākās 
smagi bada gadi. Cilvēki mira masveidā. 1871. gadā 
laikraksts “Baltijas Vēstnesis” četros turpinājumos 
publicēja Aleksandra Vēbera informatīvi apjomīgo 
rakstu “Soma jeb Piņņu zeme”. Palīdzības darbā 
iesaistoties latviešu amatniekiem, liģeriem un 
enkurniekiem, pēc Ivana Himillera iniciatīvas un 
ar Rīgas birģermeistara Eduarda Heinriha Gustava 
fon Holandera atbalstu 1868. gada 2. martā tika 
nodibināta “Latviska palīdzības biedrība priekš 
trūkumu ciesdamiem igauņiem”. Palīdzības 
līdzekļu iegūšanai biedrība rīkoja koncertus, 
noturēja priekšlasījumus un ar lieliem panākumiem 
uzveda “Žūpu Bērtuli”. Tā bija pirmā latviešu teātra 
izrāde Rīgā. Biedrībā darbojās arī Dāmu komiteja. 
Bada cietējiem tika savāktas lielas naudas summas. 
Šīs biedrības darbošanās radīja apstākļus RLB 
izveidošanai, kurā tā vēlāk arī ieplūda. Mūsdienās 
Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks ir līgatnietis 
Guntis Gailītis. 

15Versts ir sena krievu garuma mērvienība, kas 
atbilst 500 asīm jeb 1500 aršīnām. Metriskajā 
sistēmā viena versts atbilst 1066,8 metriem. Versts 
kā mērvienība tika lietota Krievijas impērijas 
teritorijā, tajā skaitā arī Kurzemes un Vidzemes 
guberņās.

16Ramas muižas iedzīvotāji

Katram interesentam, kas kaut vai virtuāli 
pāršķirstījis “Līgatnes Novada Ziņas”, ir jābūt 
izbrīnītam un gandarītam par to, cik daudz 
padarīts Līgatnes novada pētniecībā tieši 
pēdējo desmitgažu laikā. Šim procesam pa 
labu ir nācis tas, ka nav tematu aizliegumu, 
kas bija spēkā padomju okupācijas gados. 
Tad Līgatnes pagātnes “buržuāzisko 
labklājību” tikpat kā neiespējami bija sasaistīt 
ar “nobriedušā sociālisma un komunisma 
celtniecības” ideoloģijām.

Vēstures izziņas jomā daudzi darbojušies, 
bet ar īpašu interesi lasāmas Rasmas Vanagas 
un mūžībā aizgājušā Aivara Baloža, kā arī 
Sigurda Rusmaņa pētījums “No Līgatnes 
Spriņģu ieža līdz Vāļu kalnam”, kā arī skatāms 
Anitas Jaunzemes apjomīgais devums foto un 
video jomā. To jau vairākkārt esmu rakstījis, 
bet nevaru savaldīties, neuzrakstījis vēlreiz.  

Īpaši uzteicams fakts, ka daudzie pētījumi 
ievietoti “Līgatnes Novada Ziņās”, jo tur 
rakstītais ir noglabāts drošībā – gan drukātā 
veidā lasītāju mājās un dzīvokļos, gan portālā 
News.lv, gan Līgatnes novada mājaslapā un 
LNB digitālajā bibliotēkā. 

Tas, ka mūsu novada vēstures pētījumi 
aizrauj arī ārpus Līgatnes dzīvojošus 
cilvēkus, redzēju decembra sākumā Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
Baltu valodniecības katedrā, kur tās vadītāja, 
filoloģijas zinātņu doktore, profesore Lidija 
Leikuma, klātesot profesoram Raimondam 
Briedim no Līgatnes, vadīja tā saucamo 
“līgatiešu” (bez “n”) saietu. Vispirms 
klausījāmies un skatījāmies prezentāciju 
par Latvijas Universitātes mācībspēku un 
studentu ekspedīciju pie Sibīrijā dzīvojošajiem 
latviešiem, bet sarīkojuma otrā daļa bija 
veltīta tai trakajai virpuļvētrai, kas Līgatnē 
plosījās 1872. gada 10. maijā un par ko biju 
rakstījis “Manas mīļās Līgatnes” iepriekšējā 
gada novembra un decembra turpinājumos. 

Ar patiesu interesi visi klātesošie uzklausīja 
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 12. klases 
skolnieci Martu Veinbergu, kas lasīja “Atmiņu 
burtnīcu”, kas saucās “Slavēku Jāņa Leikarta 
Atminēšanas grāmata”, kas tagad atrodas 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā. Rasma Vanaga 
to pārveidojusi mūsdienu lasītājam saprotamā 
formātā. Klausītāji izbrīnā galvas vien grozīja 
par virpuļviesuļa milzīgo spēku un nežēlīgajām 
izrīcībām attiecībā pret cilvēkiem, lopiem, 
zemnieku mājām, simtgadīgiem kokiem un pat 
Ķempju baznīcu, kas tika nopostīta pilnībā un 
kam pat ērģeļu stabules tika samaltas miltos. 

Tepat pieminēšu arī pārējos Veinbergu 
ģimenes locekļus, kas bija klāt šajā pasākumā: 
pensionāri Ērika un Helmūts Veinbergi, LU 
pasniedzēja Silvija Veinberga un LU PPMF 
studente Katrīna Veinberga.

Cienastam bija sagatavotas maizītes ar 
kaņepju pavalgu, kas senos laikos bija 
populārs aizdars, jo sviests tad bija ļoti dārgs 
un ne katram pieejams. Tagad tas arī ir dārgs, 
jo, kad izrādījās, ka zinātnieki kļūdījušies un 
piena taukiem nav ne vainas, pieprasījums pēc 
sviesta daudzkāršojies un tā cena dubultojusies. 
Tie, kas iepriekš daudzus gadus bezjēgā bija 
badojušies, nelietojot garšīgo sviestu, tagad ir 
nikni un pārskaitušies.

Tā kā Līgatnes vēsture lielos vilcienos ir 
gatava, mēs, pārējie, varam būt priecīgi, ja 
uzrakstīto varam papildināt ar jaunu detaļu. Un 
šajā sakarā lasītājus gribu iepazīstināt ar kādu 
milzīgu un pat skandalozu diskusiju Paltemales 
jeb Paltmales sakarā, kas 1875. un 1876. gadā 
risinājās tolaik ietekmīgajā latviešu laikrakstā 
“Mājas Viesis”. Kā var saprast no hronikām, 
tad sanāk, ka Paltmales pagasts kopā ar Jaun-
Ķempju pagastu lielos vilcienos bijis tādās 
pašās robežās kā tagad Līgatnes novads. 
Pagasta nosaukuma maiņa no Paltmales uz 
Līgatni bijusi 1925. gadā. 

Pieļauju, ka daudzi par manis pieminēto 
diskusiju “Mājas Viesī” nav ne dzirdējuši, 
ne lasījuši. Iemesls tam ir gaužām svarīgs 
– lasīšana gotiskajā ortogrāfijā, kas pielāgota 
latviešu valodai, ir mokoša nodarbe. Tā ir kā 
iešana pustumsā pa bedrainu un celmainu ceļu, 
jo pie katra vārda jāapstājas un jāgudro – ko 
tas nozīmē. Kad esi aizmocījies līdz teikuma 
beigām, sākums jau aizmirsies. Tāpēc es šo un 
nākamos rakstus esmu pārveidojis mūsdienu 
cilvēkam saprotamā tekstā un dažus vārdus 
arī palabojis, lai tie jocīgumi lasītājam ik 
pa mirklim nekristu uz nerviem (piemēram, 
materiāls un nevis matriāls). Šur un tur esmu 
ielicis pa jaunai rindkopai, lai ērtāk lasīt.

Tā laika situācijas raksturošanai un gaisotnes 
saprašanai citēšu vienu rindkopu no Rasmas 
Vanagas sagatavotās hronikas, kas raksturo 
novada apdzīvotību kādus piecdesmit gadus 
iepriekš, vēl pirms spēkā pieņemas topošās 
papīrfabrikas varenība.

1826. gads. Paltmales muižas zemniekiem 
tiek pierakstīti uzvārdi. Paltmales pagastā 
reģistrēti 641 iedzīvotājs, no tiem 292 vīrieši, 
349 sievietes, 38 zemnieku sētas, Jaunķempju 
pagastā reģistrētas 25 mājas, 547 iedzīvotāji, 
no tiem 195 vīrieši un 352 sievietes.

Tāpat Līgatnes vēstures hronoloģijā 
izlasīsim, kā Augšlīgatnē ap to laiku bija ar 
skolām.

1863. gada 13. februāris. Darbu sāk 
Paltmales pagasta skola „Skudrukalnā” 
(netālu no „Blodziņiem”). Skola celta uz 
Paltmales un Jaunķempju pagasta robežas, lai 
būtu pieejama abu pagastu bērniem. Pirmais 
skolotājs – Spunde ar Nītaures draudzes 
skolas izglītību.

Hronoloģijā rakstīts arī par Jaunķempju 
skolu, kas dibināta 1872. gadā (tagadējie 
„Kraujēni” Līgatnes pagastā netālu no 
Ieriķiem), bet nākamais hronoloģijas ieraksts 
attiecas uz to skolu, kas pieminēta “Mājas 
Viesa” rakstā. 

1875. gads. Paltmales pagasts skolas 
vajadzībām nopērk 125 pūrvietas zemes ar 
ēku par 4 000 rbļ., kurā līdz tam bija ierīkota 
beķereja (tagadējās „Ainavas” Augšlīgatnē). 
Telpu izremontē, un ap 1878. gadu par 
skolotāju ievēlēts Lapsiņš. Skola šeit pārceļas 
no „Skudrukalna”.

Bet tagad nu dosimies “Mājas Viesa” 
gotiskās ortogrāfijas džungļos.

Vispirms lasīsim reportāžu par jaunas skolas 
atklāšanu Augšlīgatnē 1875. gadā. Pēc tam 
noskaidrosim, kā izveidojās Paltmales kapi. Un 
pēc tam uzzināsim par lielo bāršanos Ķempju 
baznīcas sakarā. Vēl vienīgi skaidrības labad 
varu piebilst, ka Vidzemes šoseja tajā gadā jau 
bija gatava, bet par dzelzceļu vēl nebija sākts 
sapņot. 

Sākotnēji es biju domājis šī raksta 
fragmentus tikai citēt, bet tad sabaidījos 
tā darīt, jo viss raksts kopumā ir kā viens 
liels vēsturisks piemineklis, ko mūsdienu 
lasītājs ierauga pirmo reizi. Te parādās tādas 
detaļas, kas īpaši var ieinteresēt Augšlīgatnes 
iedzīvotājus. Lai lasīšana nebūtu vienmuļa, es 
šur tur likšu tādus kā skaidrojumus un tādus kā 
apakšvirsrakstus.

Tātad “Mājas Viesis” Nr. 45, 1875. gada 8. 
novembrī, 4.-6. lpp. 

Raksts iz Paltmales. 
No Paltmales, Siguldas draudze. „Priecājieties 

ar priecīgiem un bēdajaties ar bēdīgiem.” — 
Paltmaliešiem pašiem sava skola ir no 1863tā 
g. Bet tāpēc tā tagadējā skolas-bērnu skaitļa par 
mazu un turklāt nekārtīgi ieriktēta bija, ka viņai 
trūka sevišķi guļami kambari1  un pieliekams 
kambars kā priekš skolotāja, kā priekš 
skolasbērniem un tā pati bija visam pagastam 
vienā stūrī, tad vajadzība spieda paltmaliešus 
sev tādu skolu iegādāties, kurai nupat minētās 
vajadzības netrūktu. Jau senāk tagadējs muižas 
dzimtlielkungs V. Kyber bija valstei2  piesolījis to 
no ūdens-dzirnavām otrpus šosejas būdamu 24 
dālderi, 84 graši lielu, tā nosauktu „Beķerkalna” 
vietu, ar tādiem nolīgumiem saņemt, ka to gan 
labāki nevar vēlēties; bet tobrīd valsts minēto 
piesolījumu nebija pieņēmusi, kamēr pēcāk 
minētā vieta no lielkunga bija citam pārdota un 
valstei tā pate bija jāpērk. Šo vietu, kurai jau 
bija 20 asis3  garš un 5 asis plats mūra ērberģis4, 
kurā senāk beķers5 un podnieks savu amatu 

strādāja, un citas saimniecības ēkas, bez vien 
klēts un otra kūts — valsts sev par 4500 rub. 
mantojusi, un ar saviem pūliņiem un ar dzimt-
lielkunga vēlīgu palīgu, ka to pēcāk redzams 
rēķins izrādīs — iztaisīja par skolasvietu. 

Par Beķerkalnu ļoti maz rakstīts, un 
presē vienīgi ir pieminēts Līgatnes pagasta 
Beķerkalna māju nomnieks Pēteris Cers, kurš 
1925. gadā tika apzagts un pēc pāris gadiem 
bankrotēja. Tomēr visādi apliecinājumi rāda, 
ka vecā skola, par ko rakstīts šajā publikācijā, 
ir blakus tagadējai. Ja kāds no lasītājiem nevar 
iedomāties, kur tas atrodas, tad to izstāstīt ir 
samērā viegli. Ja braucat pa Vidzemes šoseju 
Cēsu virzienā, tad tas ir pēdējais pagrieziens 
pa kreisi pirms Ķempju gravas – kādi 50 
metri aiz pagrieziena uz papīrfabriku. Vai arī, 
braucot uz Lejas Līgatni, pirmais ceļš pa labi 
aiz pagrieziena no Vidzemes šosejas. 

Minētā ērberģī ir vienā galā skolotājam 
dzīvoklis ar ķēķi6 un pieliekamo – kambari, 
vidū ir 5 1/3	asis gara, 4 1/6 asis plata un 1½ asis 
augsta skolas klase ar pret dienvidiem 4 un pret 
ziemeļiem 3 lieliem logiem. Priekš puikām ir 
apakšā un priekš meiteņiem ir augšā sevišķis 
guļams-pieliekams-kambars. Un otrā galā šim 
ērberģam ir zemes-strādniekiem dzīvokļi un 
ķēķis. Netāl no šās ēkas ir tiesas-ērberģīts.

Te augšā minēta skola tika no cien. draudzes 
mācītāja Girgenson 18ta Oktobr pag. gd, 
tad papriekš baznīcas un skolas pērminder7		
lielkungs, baznīcas pērminders, draudzes 
skolotājs, šās draudzes pagasta skolotājs, 
skolas vecākais, valsts vecākais un abi 

priekšnieki, skolas bērni un daudz citi valsts 
biedri bija vecā skolā sapulcējušies no viņas 
atvadīties, un visi nupat minēti pēc kārtas 
un skolas bērni, pa labo pusi šosejai puikas 
un pa kreiso pusi meiteņi, pa pāram kopā, 
ar karogu priekšā, pie it jaukas dienas, uz 
jauno skolu aizceļoja — ar sv. Dieva vārdiem 
un ar sv. krusta zīmi iesvētīja. Priekš- un 
pēc-iesvētīšanas atskanēja jaukas 4 balsīgas 
dziedāšanas jauktā korī. — Pēc to runu turēja 
Līgat papīru-fabrikas skolotājs Lindberg, 
kas zīmējās visvairāk uz vecākiem, lai tie 
ar labprātību bērnus skolā sūtot un lai uz to 
palīdzot, ka tās mācības, kas skolas bērniem 
tiekot skolā iedēstītas, arī mājās spēkā 
pieņemoties. Pēc tam Siguldas draudzes vīru-
koris nodziedāja: „Šī ir tā Kunga dien’.”

Tālāk varam redzēt, ar kādu rūpību un cik 
precīzi uzskaitīti visi tēriņi.

Nu pagasta-skolotājs Spunde sapulcējušiem 
izrādīja, cik skolas-klases un citu ēku 
uztaisīšana maksā un kas un cik visu to 
vajadzīgo pie tā ir devis.Tas rēķins ir šāds:

a. Muižas dzimt-lielkungs V. Kyber bez 
kādas maksas no savas puses priekš skolas-
klases, guļamo- un pieliekamo kambaru, 
lielajā ērberģī ieriktēšanas (visa virsa, bez 
vien jumts, — grīda, durvis un logi bija jauni 
jātaisa un ar ķieģeļiem sienas jāoderē), priekš 
tiesas-ērberģa, klēts un vienas kūts jaun-
būvēšanas deva: 67 baļķus 5—6 asi garus; 
330 baļķus 4—5 asi garus; 74 baļķus 3—4 asi 
garus; 37 baļķus 2—3 asi garus un 110 kārtis, 
kas viss pēc meža-valdības takses kopā 727 
rub. maksā. Tad vēl: 12500 ķieģeļus pa 11 rub. 
tūkstots, ir 137 rub. 50. — 5200 dakstiņi pa 17 
rub. tūkstots, ir 88 rub. 40 kap. un 10½  lst.8  

kaļķu, pa 51/4 rub. lastā, ir 55 rub. 121/2kap. 
Pavisam kopā 1008 rub. 21/2 kap. 

Pievērsiet uzmanību nākamai rindkopai, 
kur pirmo reizi pieminēti Paltmales kapi.

Bez nupat minētā materiāla dzimt-lielkungs 
klāt šķiņķoja9 17 pūra-vietas10  zemes, uz kuras, 
kā pēcāk pieminēšu, paltmalieši izredzēja sev 
kapsētu. Kad šo zemes-gabalu tikai pa 20 rub. 

pūra-vietu rēķina, tad iznāk 340 rub., tā ka 
viss, ko dzimt-lielkungs materiāla un zemes 
valstei [pagastam] ir bez kādas maksas devis, 
iztaisa kopā 1348 rb. 21/2 kap. Brangs teicams 
darbs! 

Vēl ir jāpiemin, ka dzimt-lielkungs līdz ar 
savu Rīgā dzīvodamu brāli, savam Dieva mierā 
aizmigušam tēvam par piemiņu, valstei ir 30ta 
Novembr. 1871. šķinķojuši vienu kapitālu 500 
rub. lielu, no kura procentēm katra gada 5 rub. 
paliek uz kapitāla vairošanu un 20 rub. tiek 
pēc valsts valdības [tātad: pagasta domes] 
sprieduma nabagākiem skolas-bērniem par 
labu izdalīti, — un b. valstej [..] iepriekš 
minētu materiālu klāt vajadzīgu granti un 
ūdeni priekš būves pievedot un nederīgu 
rūsu11, kokus u.t. pr. novedot, izgāja 5841/4 

zirga- un 84 kāj-dienas. Kad nu zirga-dienu 
par 75 kap. un kāj-dienu par 40 kap. rēķina, 
tad iztaisa 471 rub. kap. Par dzelžu-un glāžu12	
materiālu 157 rb. 14 kp. un meistariem 988 
rb.45 kp. ir izdots, tā ka nu valsts no savas 
puses par 1617 rub. kap. pūlinus ir upurējusi. 

Skolotājs mīļam palīdzīgam dzimt-
lielkungam, kas pats tai brīdī nevarēja klāt 
būt, jo bija līdz ar savu mīļu vecu māti priekš 
neilga laika uz Rīgu dzīvot aizgājis, visas 
Valsts vārdā izsacīja daudz daudz pateicības un 
vēlēja, lai mīļais Dievs viņu laicīgi un mūžīgi 
svētī. Pēc tam visu iedzīvotāju vārdā skolotājs 
izsacīja pateicību visai valstei par viņas grūtu 
pūliņu, un vēlēja, lai vienumēr labi augļi iz 
šās skolas izaugtu, izziedētu un izgatavotos un 
norādīja, ka caur mūsu žēlīga tagadējā zemes-
tēva un Ķeizara lielu cilvēcības-mīlestību 
Latvju tautai ir atspīdējuši tie laiki, kuros viņa, 
ja vien grib,var pieaugt gudrībā un piemīlībā 
pie Dieva un cilvēkiem, tad jauktais koris uz 4 
balsīm nodziedāja: „Dievs, sargi Ķeizaru!”

Var sacīt: Paltmaliešiem ir viena laba un 
glīta un visai valstei ir pa vidu stāvēdama 
skola, kādu gan reti citur var atrast, līdz ar 
citām turklāt būdamām ēkām, par ko cienīgs 
dzimt-lielkungs, visa valsts un tagadējs valsts-
vecākais A. Lindin, par nepiekusušu valsts-
labklāšanas rūpumu, no bērnu bērniem pelna 
pateicību un slavu.

Tālāk detalizēti aprakstīta labdarības 
akcija. 

Bet viena lieta skolas-klase pietrūka, tā 
bija „ērģeles.” Kad, kā augšā ir izstāstīts, 
iesvētīšanas ceremonija bija pabeigta, 
skolotājs klātbūdamos ļaudis, kurus visus liela 
skolas-klase saņemt nepaspēja, uzrunāja, lai 
mīlīgas rokas pasniegtu mīlestības - dāvanas 
priekš jaunām ērģelēm, un raugi, pirmie, 
kas savu artavu priekš tam deva, bija bērni, 
cits 2 kp., cits 5 kp., ka katram tobrīd laikam 
klāt bija, tā ka no šiem kopā 50 kp. ienāca. 
Pie šā mīlestības-darba tūliņ vēl klāt pienāca 
dāvanas: atkal no mūsu lielkungiem un viņa 
brālis un abēju mīļa māte šo trūkumu senāk 
ievērodami, bija saviem apakšniekiem, pirmais 
muižas-kungam un pēdīga mež-kungam katris 
50 rub. un vidējais, līdz ar līdz-rakstienu 
valsts-valdībai rakstītu, meža-kungam 50 rub. 
ar to ziņu nodevuši, ja tiek dēļ jaunām skolas 
ērģelēm mīlestības-dāvanas lasītas, lai tad 
to iedod. Tātad no nupat minētiem kungiem 
ienāca 150 rub. Divi nāburgu13	 	 kungi tai 
pašā brīdī katris 1 rub. pielika, ka nupat visu 
ērģeļu nauda jau 152 rub. 50 kp. bija. Prieks! 
Tiešām prieks necerēts! To vakaru un valsts 
priekšnieki līdz ar daudziem skolu- un labas 
sabiedrības-mīļotājiem skolas-klase priecīgi 
kopā padzīvoja, kopā goda-maltīti ēzdami un 
cits citam veselības uzdzerdami. 

Valdības rokās no 1868ta gd. stāvēja 34 
rb. 61 1/2	kp. tā nosaukta „labprātīgu dāvanu 
nauda,” kas bija no dažiem valsts-biedriem 
priekš bada-cietējiem Piņu-zemē14, dota, bet 
kuras tur vairs nevajadzēja. No šās naudas 
tika pie augšā minētas naudas pielikts un 
tika par 180 rub. ērģeles pirktas. Šo jaunu 
ērģeļu skaņu pirmoreiz dzirdēt, bija uz valsts-
valdības ziņojumu sapulcējies 9ta martā š. 
g. pēc pusd. liels ļaužu pulks. Jānožēlo, ka 
cienīgs draudzes mācītājs dažādu garīgu 
apkopumu dēļ pie draudzes te nevarēja klāt 
būt. Sapulcējušies kopā izdziedāja: „Grēks ir 
tevim cilvēks kavēt” pirmo peršu. Skolotājs 
sapulcēto prātus grieza uz to, ka: „Visa laba 
dāvana un visa pilnīga dāvināšana nāk zemē 
no mūsu žēlīga Dieva un Tēva,” tā arī šis 
skolai derīgs ierocis, ērģeles, ir no Dieva 
caur mīlīgām sirdīm te nācis. Pēc uz 4 balsīm 
jauktā korī nodziedāšanas iz „Dziesmu-
vaiņaga pirmās daļas 36.” ar citiem teksta 
vārdiem, atskanēja jauno ērģeļu skaņa, un līdz 
ar viņu skaņu visi kopā nodziedāja: „Teici 
to Kungu to godības ķēn. svētu” pirmo un 
otro peršu. Skolotājs īsi izstāstīja, cik jaunās 
ērģeles maksā un kur priekš viņām ir nauda 
dabūta. Izstāstījums rādīja, ka no muižas 
dzimt-lielkunga, kas ne apnīkst savu mīļu 
roku savai valstei labdarīdams atvērt, jo lielāki 
mīlestības - darbi atkal šoreiz ir atspīdējuši, un 
kāpēc esot viņam no sirds laba laime jāvēlē, 
tad līdz ar sapulcētiem uzsauca trīs reiz „urrā” 
un 4 balsīgi jauktā korī nodziedāja: „Lai dzīvo 

sveiks!” Netika arī Lielkunga brālis un viņa 
piederīgie un mīļā vecā māte aizmirsti; bet līdz 
ar sapulcētiem tika viņiem trīs reiz uzsaukts: 
„Urrā,” un 4 balsīgi jauktā korī nodziedāts: 
„Augsta laime tiem.” 

Skolu un valsts priekšnieki līdz ar daudziem 
valsts biedriem to vakaru skolas-klasē mīļi 
kopā būdami, ēda goda-maltīti un cits citam 
uz veselību un laimi dzēra, arī apsveicināšanas 
uzdziedāja. 

Tālāk sniegta detalizētāka informācija par 
Paltmales kapsētas izveidošanu.

Vēl viens vērā ņemams darbs, ko 
paltmalieši šogad ir pastrādājuši, ir jāpiemin. 
Jau iepriekš tiku sacījis, ka valsts uz tām no 
dzimt-lielkunga viņai šķiņķotām 17 pūra-
vietām zemes, sev ir kapsētu izredzējusēs. Šī 
kapsēta ieņem pilnīgi trīs pūra-vietas zemes. 
Šai valsts apraka krietnu grāvi apkārt un 
uztaisīja no grāvja zemēm valni. No šās vietas 
dzimt-lielkungs priekš sevis un priekš saviem 
tuvākiem apakšniekiem paņēma	1/4 pūra-vietas 
lielu gabalu, par to apsolīdams valstei priekš 
šķūņa ar torni, dot to vajadzīgo akmeņu, 
ķieģeļu, koku, dzelzu un glāzes materiālu. 
Atkal laipnība! Šī kapsēta 7ta August, kad 
papriekš cien. draudzes mācītājs un draudze 
meža kapsētā, kurā līķiem vairs rūmes nebija, 
sapulcējušies bija, viņai „ar Dievu” sacīt un 
atkal jaunajā sapulcējās, no cien. draudzes 
mācītāja tika iesvētīta, un tai tad pat tika 
pirmais līķis, Paltemal muižas meža-kunga 
Kiberman dēliņš “Julius Alfred” paglabāts. Tā 
vecā, kā arī jaunajā kapsētā atskanēja jauktā 
kora 4 balsīgas dziedāšanas. 

Arī šī vieta, bez grāvja un vaļņa, prasīja 
valsts pūliņus. Viņā bija lielas smilšu-bedres un 
viens lielāks uzkalns, kur pie- un nolīdzinājot 
vairāk kā 100 kājdienas jau izgājušas ir. Visu 
kas te pieminēts ir, Valsts nu ar mīļā Dieva un 
ar sava dzimt-lielkunga palīgu ir padarījusi, 
un katram, kas šos darbus uzskata, viņa var 
sacīt: „priecājieties ar priecīgiem”…

Un te ir tas pieteikums lielajai diskusijai, 
kas izvērtīsies nākamajos “Mājas Viesa” 
numuros. 

bet — „bēdājaties ar bēdīgiem!” Ko tas 
apzīmē? Kam ausis ir dzirdēt, lai dzird un 
sirds sajust, lai jūt! Daudziem vēl it ļaunā 
piemiņā stāv 1872trā gada 10ais Mai, kura 
visu Vidzemi caur briesmīgu auku (paisumu) 
bēdu- un nelaimju josta tika pārvilkta. Minētā 
dienā, kā no avīzēm daudzi atminēsies, mūsu 
draudzes pusbaznīca Jaun-Ķempes muižiņā 
arī par drupu-kaudzi palika, un tāda viņa līdz 
šodien vēl stāv. Pašai draudzei tāds spēks nav, 
jaunu baznīcu sev uzbūvēt, tāpēc: „bēdājaties 
ar bēdīgiem.” — Kas šo rindu daudzmaz 
pazīst, tas gan zinās, ka Jaun-Ķempes muiža 
stāv draudzei vienā malā uz ziemeļiem, tā 
ka otra draudzes mala ap 15 verstu15  tālu ir. 
Tāpēc no visiem paltemaliešiem, bez vien 
diviem vīriešiem no rameniešiem16, no pie 
šās baznīcas piederošiem siguldiešiem un no 
citiem Jaun-Ķempeniešiem ir tā vēlēšanās, 
izsacīta, lai jauna baznīca tiktu draudzei vidū, 
ap tagadēju Paltemal skolu, būvēta, kur tad 
viņi, ja tā notiktu, no savas puses upurējot līdz 
500 rub. jaunas baznīcas būvei.  

Laiks rādīs, kas notiks. — 
S. 

Vienīgi žēl, ka raksta autors nav norādījis 
savu vārdu un uzvārdu. 

Turpinājums sekos
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Līgatnes novada vidusskolas mācību darba 
rezultāti

2017./2018. m.g. I semestrī
Līgatnes pilsētas bibliotēka aizvadīto 

gadu pavadīja ļoti aktīvi, un ar tik pat lielu 
degsmi turpināsim iesākto! 

Bibliotēkā tika ieviestas jaunas tradīcijas 
– ik mēnesi notiek Lasītāju klubiņš, kur 
satiekas domubiedri, raisot sarunas par 
literatūru un dzīvi, veidojam dzejoļus, 
kopīgi lasām stāstus un gatavojam 
tematiskus mājas darbus. Klubiņu apmeklē 
dažādas vecumu grupas – sākot ar skolēniem 
līdz pat pensionāriem. Aicinām sekot līdzi 
informācijai par klubiņa tikšanās reizēm un 
vienmēr tajās priecāsimies redzēt jaunus 
biedrus!

Vēl bibliotēka 2017. gada rudenī, 
sadarbojoties ar jaunu līgatniešu 
pāri, aizsāka nebijušu projektu – foto 
meistarklases. Novembrī un decembrī 
norisinājās divas foto meistarklases/foto 
spēles “Pamani Līgatni” un “Piedzīvo 
Līgatni”, kuru dalībnieki ir sagatavojuši 
radošas, mākslinieciskas, dokumentālas 
fotogrāfijas, un tās janvāra otrajā pusē būs 
apskatāmas kopīgā foto izstādē Līgatnes 
kultūras namā.

Drīzumā aizsāksim jaunu pasākumu 
sēriju mazajiem lasītājiem – “Lasi kopā 
ar zvēriņu”, kur katrā tikšanās reizē mūs 
priecēs kāds dzīvnieks, kuram uzticēsim 
būt par klausītāju mūsu kopīgajā lasīšanā. 
Tā veicināsim bērnu lasītprasmi, vēlmi 
lasīt, klausīties, atbrīvoties, nedomāt par 
to, ka kaut kas nesanāks. 

Līdz janvāra beigām bibliotēka aicina 
visus konkursa “Bērnu un Jauniešu 
žūrija” lasītājus aizpildīt ekspertu 
anketas. Kā arī vēlamies atgādināt 
lasītājiem atnest uz bibliotēku iekavētās 
grāmatas. 

Lai katram Jaunajā gadā pietiek pacietības 
un apņemšanās izlasīt jaunas grāmatas! 
Gaidīsim Jūs bibliotēkā!

Līgatnes pilsētas 
bibliotēkas 

ziņas

1.a klase:
Solvita Taratutina

1.b klase
Dana Kvitka
Vanesa Demija Gailīte

2.a klase
Rūdolfs Melnis
Elizabete Krūmiņa
Madara Logina
Evelīna Gulbe
Anna Vikmane

2.b klase
Lindsija Barinova

3.a klase
Krists Grava
Anna Paula Indāne
Laura Ramāne
Rihards Kudrjavcevs

3.b klase
Jānis Vladimirovs

4.a klase
Emīls Nils Grava

Evita Bullīte
Viestards Klints
Paula Nikola Mellīte
Kristiāna Vasiļjeva
Artūrs Roms
Samanta Budreviča

5.a klase
Anete Tralle
Endijs Ramāns

6. klase
Sabīne Bērziņa
Patrīcija Nora Blūmentāle

Marta Razāne
Anna Roma
Estera Serkova
Karīna Vidiņa

8. klase
Valters Vasiļjevs

12. klase
Monika Akmentiņa
Annija Sirlaka

1.a klase
Laura Robežniece
Rihards Bramanis
Deniss Gasperts
Roberts Toms Lērme
Reinis Meļņiks

1.b klase
Natālija Samarina

2.a klase
Harijs Bērtiņš
Madara Robežniece

3.a klase
Edmunds Eveleons
Sofija Mironova
Kārlis Okonovs
Elza Puriņa

Patrīcija Skrupska
Miķelis Jānis Šteins
Edijs Krists Dunde

3.b klase
Niks Andersons
Marko Martins Gailītis

4.a klase
Kate Daniela Skrastiņa
Megija Nikola Barovska
Valdis Ašenieks

4.b klase
Kirils Jansons
Kristīne Samarina

5.a klase
Emīls Rūdis Zelčs

Alise Martiņiva
Veronika Taratutina
Laura Ozola

6. klase
Agnese Ikauniece
Emīls Pīlēģis
Sanija Poceviča
Viktorija Ragauska

7.a klase
Anastasija Baurda

7.b klase
Katrīna Dorogova
Daniels Kononovs

8. klase
Aleksis Čajanovs

Paula Pīlēģe
Kārlis Vinķelis

9. klase
Valērija Dorogova
Elvis Lapselis
Rihards Zilgalvis

10. klase
Kārlis Vanags
Ingūna Samarina

11. klase
Melis Kronberga
Linda Tralle
Hanna Lagone

12. klase
Monika Blocka

1.a klase
Solvita Taratutina

2.a klase
Rūdolfs Melnis
Elizabete Krūmiņa

Madara Logina
Anna Vikmane
Evelīna Gulbe

3.a klase
Krists Grava

Laura Ramāne
Rihards Kudrjavcevs

3.b klase 
Jānis Vladimirovs

4.a klase
Emīls Nils Grava

6.a klase
Patrīcija Nora Blūmentāle
Marta Razāne

Labas un teicamas sekmes

Labas sekmes mācībās

Zelta liecības, kurās ir tikai 8, 9 un 10, saņēma:

Madara Židaua
Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja 

1.b klase
Dana Kvitka
Vanesa Demija Gailīte
Natālija Samarina

2.a klase
Harijs Bērtiņš

2.b klase
Lindsija Barinova

3.a klase
Anna Paula Indāne

3.b klase
Marko Martins Gailītis

4.a klase
Evita Bullīte
Viestards Klints
Paula Nikola Mellīte
Kristiāna Vasiļjeva

5.a klase
Anete Tralle
Endijs Ramāns

6. klase
Sabīne Bērziņa
Viktorija Ragauska
Karīna Vidiņa

Anna Roma

8. klase
Valters Vasiļjevs

Sudraba liecības, 
kurās ir tikai 7, 8, 9 un 
10, saņēma:

Zelta un sudraba liecību saņēmēji vidusskolas Ziemassvētku koncertā. Lienes Pīlēģes foto

Par tradīciju kļuvušais „Mīlas dziesmu 
festivāls” notiks arī šogad. 17. februārī 
Līgatnes kultūras nams tiks pieskandināts ar 
romantiskām, melanholiskām, enerģiskām 
dziesmām vai romancēm, kuru izpildītāji 
un galvenie mākslinieki ir paši Līgatnes 
novada ļaudis. Dziedātājus pavadīs grupa 
„Kārklu blūzs”. Festivāla noslēgumā – 
balle.

Dziedāt gribētājus aicinām pieteikties 
līdz 2. februārim, aizpildot pieteikuma 
anketu un sūtot uz e pastu kultura@ligatne.
lv vai personīgi Līgatnes kultūras namā. 
Elektroniskā formātā anketa pieejama 
www.ligatne.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 
27091308 (Ingūna).

Mīlas dziesmu 
festivāls
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Pasākumi Līgatnes novadā
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Ģimeņu rīts “Baltā pasaka”. 
Biļetes: 1.50 eiro ģimenei

20. janvārī  
plkst. 11.00 

Līgatnes estrādē
Barikāžu atceres pasākums. Dokumentālā filma “Vēsture aiz 
Kadra” 

20. janvārī 
plkst. 17.00 

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Inčukalna amatierteātra izrāde: Marks Kamoleti. “Pidžama 
sešiem”.
Biļetes: 2 eiro

2. februārī 
plkst. 19.30 

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Tikšanās ciklā “Latvijas dziesminieki”.
Lūdzam sekot informācijai afišās un interneta vietnē www.ligatne.lv

9. februārī 
plkst. 19.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Mīlas dziesmu festivāls. 
Lūdzam sekot informācijai afišās un interneta vietnē www.ligatne.lv

17. februārī

IZSTĀDE
1.-31. janvārī 

 Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
“Cauri gadsimtiem Līgatnes novadā kādreiz un tagad”. Fotomateriālu izstāde no 

laikraksta “Druva” 
Gada nogale Līgatnes Mūzikas un 

mākslas skolā pagāja Latvijas zīmē. Jau 
augustā skolas skolotāji nolēma mācību 
gada pirmo semestri veltīt latviešu 
komponistu daiļradei, lai pieskandinātu šo 
Latvijas simtgades gaidīšanas laiku ar mūsu 
pašu tautas dziesmām un orģinālmūziku.  

18. novembra rītā skolas visaktīvāk 
koncertējošais kolektīvs – jaunāko klašu 
koris, skolotājas Daces Bicānes iedvesmots, 
ieskandināja Latvijas 99. dzimšanas dienu 
svētku dievkalpojumā Ķempju baznīcā. Ar 
dzidrajām bērnu balsīm lieliski sabalsojās 
nesen no mūzikas skolas uz baznīcu 
pārvestās nelielās ērģelītes, ko skola jau 
izsenis bija saņēmusi kā ziedojumu, bet 
īstenu pielietojumu tām līdz šim nerada. 
Dievnamā tika atskaņota tikai latviešu 
komponistu mūzika. Īpaši skaisti plašajā 
telpā izskanēja patreiz pasaulē piektā 

visvairāk klausītā komponista Ērika 
Ešenvalda dziesma “Bērna prieks”. Dažiem 
mazajiem koristiem šis nebija vienīgais 
koncerts svētku dienā. Kā parasti mūzikas 
skolas audzēkņi kuplināja arī valsts svētku 
pasākumu Līgatnes kultūras namā tās pašas 
dienas vakarā. Uz lielās skatuves šoreiz 
kāpa paši mazākie - Mūzikas studijas 
audzēkne Anna Leilande, 1. klavieru klases 
audzēkne Viktorija Ustinova un 2. klavieru 
klases audzēkne Megija Barovska, savukārt 
mazajā zālē svētku pasākuma ieskaņā 
uzstājās flautu ansamblis, stīgu instrumentu 

trio un novada iedzīvotājus dejai iekustināja 
apvienotais Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas un Siguldas mākslu skolas pūtēju 
orķestris ar tā nepārspējamo vadītāju 
Andri Muižnieku, kurš diriģenta zizli bija 
nomainījis pret akordeonu.

Aizvadītajā gadā Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skola tāpat kā arī visi novada 
iedzīvotāji tika uzreiz pie divām koncertiem 
un citiem pasākumiem piemērotām telpām 
– Augšlīgatnes kultūras nama mazās un 
lielās zāles. Tās tika aprīkotas ar skolas 
labākajiem instrumentiem, un uzņemti 
jau pirmie viesi – Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas skolas un Priekuļu vidusskolas 
apvienotais koris, kā arī jau divas reizes 
pie mums ciemojušies Lielvārdes novada 
mūzikas un mākslas skolas čellisti un 
vijolnieki. Viesi ļoti atzinīgi novērtējuši 
mūsu guvumu, bet lielākais ieguvums 

mūzikas skolas audzēkņiem  ir  
iespēja uzstāties.

13. decembrī Augšlīgatnes 
kultūras nama lielajā zālē 
izskanēja Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas Latvijas  
simtgades ieskaņas koncerts. 
Koncertā tika atskaņota tikai 
latviešu komponistu mūzika, 
ko pārsvarā izpildīja skolas 
audzēkņi. Skolotāji savukārt 
bija sagatavojuši katrs sev 
tuvāko latviešu autoru dzejas vai 
prozas fragmentu, ko pirmo reizi 
dzirdēja tikai koncerta klausītāji 
– mūsu skolas audzēkņu vecāki, 
draugi un līdzjutēji. Tādējādi visi 
vienojāmies kopīgā mīlestībā pret 
mūsu Latviju. Lielākās klausītāju 
ovācijas, protams, izpelnījās 
mūsu tautas izcilākā dziesminieka 
Raimonda Paula ”Cielaviņa” 
akordeonistu dueta – 2. klases 

audzēkņa Rūdolfa Meļņa un viņa skolotājas 
Vinetas Golubkovas – izpildījumā. Skolas 
8. klavieru  klases audzēkne Valērija 
Dorogova, kura  muzicēja kopā ar nu jau 
3. flautas klases audzēkni Saniju Poceviču, 
kam savukārt tā bija pirmā uzstāšanās kā 
solistei tik lielā zālē un tik plašai publikai, 
pēc koncerta atzina, bija tik mierīgi un 
viegli…

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
klavierspēles skolotāja, 

direktora p.i. Marlēna Lapiņa

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi un pedagogi 
ieskandina Latvijas simtgadi

Mūzikas un mākslas skolas jaunāko klašu koris ar skolotāju Daci 
Bicāni pēc koncerta Ķempju baznīcā, M. Lapiņas foto

Līgatnes novada vidusskolas dejotāji Ziemassvētku koncertā. 
Indras Ramānes foto

Muzicē Valērija Dorogova un Sanija Poceviča. 
E. Serkovas foto

Sīkāka informācija www.ligatne.lv
Sekojiet informācijai: www.facebook.com/ligatnestakas/; www.draugiem.lv/ligatnesnovads/ 

Esam aizvadījuši darbīgo, ražīgo un 
interesanto 2017. gadu. Jau labu laiku 
darām 2018. gada darbus. Bet domās vēl ik 
pa mirklim atgriežamies vecajā gadā.

Decembris bija darbiem un darbiņiem 
ļoti bagāts. Visi darbi tika veikti ar domām 
par Ziemassvētkiem un gadu miju, kas 
vienmēr sagādā kādu brīnumu. Vispirms 
jau katrs skolēns centās izdarīt un nokārtot 
visus darbus, lai nebūtu kauns saņemt I 
semestra liecību. Daži skolēni paspēja ar 
labiem rezultātiem piedalīties starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpiādēs: M. Kauls 
(12.kl.) ieguva I vietu angļu valodas 
olimpiādē, M. Kronberga (11.kl.) – II vietu 
bioloģijas olimpiādē. Malači! Uzslava arī 
viņu skolotājām Aijai Ziediņai un Skaidrītei 
Gaspertei!

Līgatnes novada vidusskolas abās ēkās 
čakli strādāja gan skolēni, gan skolotāji, 
gan bērnu vecāki. Visiem kopā strādājot, 

svētkiem tika uzpostas skolas telpas. Cits 
citam palīdzot, veidojām telpu dekorus: 
lepnus sniegavīrus, sniega mājiņu, sniega 
bumbas un draiskas sniegpārsliņas. Bērnu, 
vecāku un skolotāju kopīgā darba rezultātā 
telpas kļuva košākas un mīļākas.

Skolēni domāja arī par citiem – sagādāja 
dāvaniņas Senioru mājas iemītniekiem, 
cepa un dāvināja viņiem piparkūkas.

Skolas saime nopietni gatavojās 
Ziemassvētku pasākumam “Brīnumsvecītes 
gaismā”; tajā skolas dejotāji, dziedātāji un 
teātra spēlētāji rādīja, ko katrs ir sasniedzis 
I semestrī. Pasākuma laikā tika sumināti 
mācībās čaklākie skolēni. Paši labākie 
saņēma zelta un sudraba liecības.

Brīvlaiks bija laiks, lai atpūstos, uzkrātu 
enerģiju un spēku jaunajam darba cēlienam. 
Jaunais gads uzsākts ar jauniem solījumiem, 
mērķiem un domām. Lai visiem ražīgs, 
panākumiem un uzvarām bagāts 2018. 
gads! Darīsim kārtējos darbus ik dienu, 
neatliekot uz vēlāku laiku! Lai katrs mirklis 
ir kā sengaidīts brīnums!

Mēnesis brīnuma gaidās

Dzintra Upīte
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Līgatnes pilsētas bibliotēkas lasītāju klubiņa tikšanās

25. janvārī 
plkst. 17.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Animācijas filma “Džungļu patruļa”

3. februārī 
plkst. 11.00
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“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, e-pasts ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un 
uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. 

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

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2018. gada 15. februārī.

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Nē, nevar mīlestība iesalt ziemas salā,
Tā nevar iestigt dziļi sniega varā.
Nav tāda spēka, lai vai kas tas būtu,
Kas mīlestību mēmi, salti apturētu.

Decembrī Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
jāvārdu teikuši

Kristaps un Agnese
Sveicam jaunās ģimenes!

Tevī laime un gaisma staro,
Tevī dzidrākais vēja zvans,
Tevī pulkstenis soļus skaita
Un acīs tev skaistākais smaids.

Decembrī Līgatnes novadā piedzimušas trīs meitenītes
Zane, Emīlija un Alise

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus! 
Lai meitenītes aug veselas un laimīgas!

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Sarmīte Kalniņa – 8. decembrī
Aina Aļļena – 13. decembrī

Tekla Zeļenova – 13. decembrī

Helēna Oša – 15. decembrī
Lilija Viktorova – 15. decembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Decembrī mūžībā aizgājuši:

“Burvīga māja tikai divu stundu braucienā no Parīzes, un to 
visu noorganizējusi mana sieva!”

Kaislības plosa Marka Kameloti komēdijas “Pidžama sešiem” 
varoņu prātus un sirdis. Kaislību karuselis griežas aizvien straujāk, 
un lugas varoņi nokļūst kutelīgās, komiskās situācijās. Meli kā spēle 

vai vitāla nepieciešamība? Varoņi ir nepārspējami atjautīgi, drosmīgi ... 
krāpnieki, kuri uzdrošinās riskēt cerībā vinnēt. Autors šarmanti, ar labu 
humora izjūtu pasmaida par kaislībām, aizliegtiem Paradīzes augļiem.
Inčukalna amatierteātra aktieri ar lielu aizrautību un mīlestību atveido 

komēdijas varoņus.
Gaidām uz satikšanos izrādē!

Inčukalna amatierteātris

Paldies
Paldies maniem kaimiņiem, Līgatnes novada domei, pagastam, 
sociālajiem darbiniekiem, komunālo pakalpojumu darbiniekiem, 

mediķēm, veikalam “Lats” un pastam par palīdzību pagājušajā gadā 
un apsveikumiem, labajiem vēlējumiem, sadarbības apliecinājumiem 

Jaunajam 2018. gadam!
Īpašs paldies Eduardam Klints par radīto iespēju klātienē redzēt 

skaisto, svētīgo Ziemassvētku koncertu “Upmaļos”!
Paldies “Upmaļu” saimei par koncerta organizēšanu un laimes 

vēlējumiem 2018. gadam!
Vēlu laimīgu, veselības, sapratnes pilnu Jauno 2018., Latvijas 

simtgades, gadu visiem Līgatnes novadā!

Siltu sirdi, mīļām rokām
Jaunais gads lai durvis ver!

Ilga Vorslova


